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bíí=Åçää~ÖÉ=çã=äáîëÜáëíçêá~=çÅÜ=âçåëíI==
Ett collage om livshistoria och konst,
för att glömma pedagogiken för en stund
Ñ∏ê=~íí=Öä∏ãã~=éÉÇ~ÖçÖáâÉå=Ñ∏ê=Éå=ëíìåÇ=
pí~Ñ=`~ääÉï~Éêí
StafCallewaert*∗=

qáää=Åä~êáëëáãÉ=ÇçÅíçê=açå~äÇ=_êç~Çó=ëçã=éêçãçîÉê~ÇÉ=ãáÖ=íáää=ÜÉÇÉêëÇçâíçêK=
Till clarissime doctor Donald Broady som promoverade mig till hedersdoktor.
aÉí=ë®Öë=~íí=ÇÉå=ëÉåãçÇÉêå~=ã®ååáëâ~å=®ê=ãÉí~êÉÑäÉñáî=á=~ääí=î~Ç=Üçå=Ö∏êK=g~Ö=
Det sägs att den senmoderna människan är metareﬂeXiv i allt Vad hon gör. Jag
tror inte det. Man är alltid reflexiv i efterhand, inte på förhand, om det gäller
íêçê=áåíÉ=ÇÉíK=j~å=®ê=~ääíáÇ=êÉÑäÉñáî=á=ÉÑíÉêÜ~åÇI=áåíÉ=é™=Ñ∏êÜ~åÇI=çã=ÇÉí=Ö®ääÉê=
Ü~åÇä~åÇÉí=á=~âíáçåI=çÅÜ=áåíÉ=Ä~ê~=Ü~åÇä~åÇÉí=á=ëí∏êëí~=~ääã®åÜÉíK=jÉå=~íí=î~ê~=
handlandet i aktion, och inte bara handlandet i största allmänhet. Men att Vara
reﬂeXiv i efterhand kan bli till en habitus och då uppstår prereflexiva orienterêÉÑäÉñáî=á=ÉÑíÉêÜ~åÇ=â~å=Ääá=íáää=Éå=Ü~Äáíìë=çÅÜ=Ç™=ìééëí™ê=éêÉêÉÑäÉñáî~=çêáÉåíÉêJ
áåÖ~ê=ÖÉåíÉãçí=Éíí=ÄÉëí®ãí=Ñ®äíK=jÉå=ÇÉí=®ê=å™ÖçåíáåÖ=ÜÉäí=~åå~í=®å=~íí=ÒâçåJ
ingar gentemot ett bestämt fält. Men det är någonting helt annat än att ”konëíêìÉê~Ò=
g~Ö= ëâ~ää=
î~ê~= ÉÑíÉêJ
struera” çÅÜ=
och ÒÑ∏êÜ~åÇä~Ò=
”förhandla” ëçã=
som ÇÉí=
det ÜÉíÉê=
heter áÇ~ÖK=
idag. Jag
skall Ñ∏êë∏â~=
försöka ~íí=
att vara
efterhandsreflexiv om mig själv och finkulturen under mitt liv, lite grann på det sätt
Ü~åÇëêÉÑäÉñáî=çã=ãáÖ=ëà®äî=çÅÜ=ÑáåâìäíìêÉå=ìåÇÉê=ãáíí=äáîI=äáíÉ=Öê~åå=é™=ÇÉí=ë®íí=
ëçã=_çìêÇáÉì=Ö∏ê=á=ëáå=~ìíçëçÅáç~å~äóëK
som Bourdieu gör i sin autosocioanalys.1N=k™ÖçåíáåÖ=ëçã=açå~äÇ=_êç~Çó=áåíÉ=
Någonting som Donald Broady inte
har prövat ännu, så vitt jag vet, men om inte annat så levererar hans hemsida på
Ü~ê=éê∏î~í=®ååìI=ë™=îáíí=à~Ö=îÉíI=ãÉå=çã=áåíÉ=~åå~í=ë™=äÉîÉêÉê~ê=Ü~åë=ÜÉãëáÇ~=é™=
fåíÉêåÉí=çÅÜ=Ü~åë=éìÄäáâ~íáçåÉê=ãóÅâÉí=~î=ÇÉí=ã~íÉêá~ä=ëçã=ÄÉÜ∏îëK=
Internet och hans publikationer mycket av det material som behövs.

Från Flandern på trettiotalet till Skåne 2005
cê™å=cä~åÇÉêå=é™=íêÉííáçí~äÉí=íáää=pâ™åÉ=OMMR=
g~Ö=®ê=Ñ∏ÇÇ=NVPOI=íî™=™ê=ëÉå~êÉ=®å=_çìêÇáÉìI=á=Éå=äáíÉå=í®íçêí=é™=ä~åÇÉí=á=tÉëíJ
Jag
är född 1932, två år senare än Bourdieu, i en liten tätort på landet i Westsä~~åÇÉêÉåI= Éå=
Vlaanderen,
en éêçîáåë=
provins á=i _ÉäÖáÉåI=
Belgien, ëçã=
som Öê®åë~ê=
gränsar ÇáêÉâí=
direkt íáää=
till kçêÇëà∏å=
Nordsjön çÅÜ=
och ÉåÖJ
engÉäëâ~=â~å~äÉå=Ó=Çáí=âçã=îá=~äÇêáÖ=é™=ÇÉå=íáÇÉå=Ó=çÅÜ=íáää=kçêê~=cê~åâêáâÉI=áåJ
elska kanalen - dit kom vi aldrig på den tiden - och till Norra Frankrike, inÇìëíêáëí~ÇÉå=iáääÉ=EoáàëëÉäF=çÅÜ=ÇÉ=ëíçê~=êáâ~=Ö™êÇ~êå~=é™=ëä®ííÉåI=Çáí=ã~å=âçã=
dustristaden Lille (Rijssel) och de stora rika gårdarna på slätten, dit man kom
för jämnan och senare på väg till Paris. Om inte annat vittnar de gotiska kateÑ∏ê=à®ãå~å=çÅÜ=ëÉå~êÉ=é™=î®Ö=íáää=m~êáëK=lã=áåíÉ=~åå~í=îáííå~ê=ÇÉ=Öçíáëâ~=â~íÉJ
Çê~äÉêå~=çÅÜ=ãìëÉÉêå~I=ãÉÇ=ã™äÉêáW=s~å=bóÅâ=Ñê™å=NQMM=í~äÉíI=_êÉìÖÜÉä=Ñê™å=
dralerna och museerna, med måleri: Van Eyck från 1400 talet, Breughel från
oÉÑçêã~íáçåÉå=çÅÜ=oìÄÉåë=Ñê™å=_~êçÅâÉåI=çã=~íí=cä~åÇÉêå=é™=Ä™Ç~=ëáÇçê=çã=
Reformationen och Rubens från Barocken, om att Flandern på båda sidor om
dagens gräns mellan Belgien och Frankrike en gång i tiden blev ett kärnomÇ~ÖÉåë=Öê®åë=ãÉää~å=_ÉäÖáÉå=çÅÜ=cê~åâêáâÉ=Éå=Ö™åÖ=á=íáÇÉå=ÄäÉî=Éíí=â®êåçãJ
råde á=i Éíí=
framväxande â~éáí~äáëãÉåK=
ê™ÇÉ=
ett å®íîÉêâ=
nätverk ~î=
av å~íáçå~äëí~íÉê=
nationalstater çÅÜ=
och ÇÉå=
den Ñê~ãî®ñ~åÇÉ=
kapitalismen. fåíÉ=
Inte
Ä~ê~=Éâçåçãáëâ=êáâí=ãÉå=çÅâë™=âìäíìêÉääíI=áåå~å=ÇÉ=ëé~åëâ~I=Ñê~åëâ~=çÅÜ=∏ëJ
bara ekonomisk rikt men också kulturellt, innan de spanska, franska och ös======================================================
∗* =q~Åâ=íáää=`Ü~êäçííÉ=pâ~îçåáìë=Ñ∏ê=ãÉÇîÉêâ~å=á=ìíÑçêãåáåÖÉå=~î=íÉñíÉåK=
Tack till Charlotte Skavonius för medverkan i utformningen av texten.
N1 =máÉêêÉ=_çìêÇáÉìI=bëèìáëëÉ=éçìê=ìåÉ=~ìíçJ~å~äóëÉI=pÉìáäI=m~êáë=OMMQK=
Pierre Bourdieu, Esquíssepour une auto-analyse, Seuil, Paris 2004.
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íÉêêáâáëâ~=ÜÉêê~î®äÇÉå~=ä®í=êÉÖáçåÉå=íáääÄ~â~ÄáäÇ~ë=íáää=Éíí=Ñ~ííáÖí=~Öê~êí=ÜáåíÉêJ
terrikiska herraväldena lät regionen tillbakabildas till ett fattigt agrart hinterä~åÇ=
land ëçã=
hade ëáå=
som Ü~ÇÉ=
sin ãìåíäáÖ~=
muntliga Çá~äÉâí=
dialekt çÅÜ=
och ÇÉå=
den ÄçêåÉê~ÇÉ=
bornerade â~íçäëâ~=
katolska âóêâ~å=
kyrkan ëçã=
som
inflytande ~î=
ÉåÇ~=
enda âìäíìêÉää~=
kulturella êáâÉÇçãK=
rikedom. råÇÉê=
Under áåÑäóí~åÇÉ=
av ÇÉå=
den Éâçåçãáëâ~=
ekonomiska ìíîÉÅâäáåÖÉå=
utvecklingen
çÅÜ=êçã~åíáâÉå=é™=~êíçåÜìåÇê~í~äÉí=Ä∏êà~ÇÉ=ìåÖ~=éê®ëíÉê=çÅÜ=ëâçää®ê~êÉ=™íÉê=
och romantiken på artonhundratalet började unga präster och skollärare åter
ëâêáî~=
à®ãëáÇÉë= ãÉÇ=
romaner, Ñ∏ê=
med ÇÉå=
skriva ÇáâíÉê=
dikter çÅÜ=
och êçã~åÉêI=
för ~íí=
att Ü®î~=
häva ëáÖ=
sig ìéé=
upp áÖÉåI=
igen, jämsides
den kÉJ
NeÇÉêä®åÇëâ~=Ü∏ÖâìäíìêÉå=á=Öê~ååä~åÇÉí=eçää~åÇK=
derländska högkulturen i grannlandet Holland.
jáå=Ñ~êÑ~ê=î~ê=ëéÉÅá~äáëÉê~Ç=Ü~åíîÉêâ~êÉ=Ó=ëâáÑÑÉêí~âí®Åâ~êÉK=m™=ÇÉå=íáÇÉå=Ñ∏J
Min farfar var specialiserad hantverkare - skiffertaktäckare. På den tiden föêÉâçã=ëâáÑÑÉêí~â=Ä~ê~=é™=ëäçííI=âäçëíÉê=çÅÜ=âóêâçêK=^íí=Ü~=áåÄäáÅâ=á=ÇÉå=î®êäÇÉå=
rekom skiffertak bara på slott, kloster och kyrkor. Att ha inblick i den världen
medel ãçí~êÄÉí~ÇÉ=
motarbetade ãáíí=
ÖàçêÇÉ=
gjorde ~íí=
att Ü~å=
han ÄäÉî=
blev ~åíáâäÉêáâ~ä=
antiklerikal çÅÜ=
och ëÉå~êÉ=
senare ãÉÇ=
med ~ää~=
alla ãÉÇÉä=
mitt
áåíê®ÇÇÉ=á=Éå=âäçëíÉêçêÇÉåK=j~å=â~å=ë®Ö~=~íí=Ü~å=ëçã=_çìêÇáÉì=á=ÇÉí=âêáÖëÜ®êJ
inträdde i en klosterorden. Man kan säga att han som Bourdieu i det krigshärà~ÇÉ= h~ÄóäáÉå=
jade
Kabylien âìåÇÉ=
kunde ëÉ=
se åÉê=
ner á=i ÄóÖÖå~ÇÉêå~=
byggnaderna å®ê=
när í~âÉí=
taket ä™Ö=
låg ∏ééÉí=
öppet çÅÜ=
och ÇÉí=
det ÖàçêÇÉ=
gjorde
Üçåçã=âå~éé~ëí=ãÉê=êÉäáÖá∏ëK=
honom knappast mer religiös.
Hans fru var en snål husmor, som av den anledning alltid bara hade härsket
e~åë=Ñêì=î~ê=Éå=ëå™ä=ÜìëãçêI=ëçã=~î=ÇÉå=~åäÉÇåáåÖ=~ääíáÇ=Ä~ê~=Ü~ÇÉ=Ü®êëâÉí=
ëã∏ê=á=ÜìëÉíI=îáäâÉí=Ö∏ê=~íí=ÇÉí=®å=áÇ~Ö=áåíÉ=ÖÉåÉê~ê=ãáÖ=çã=ëã∏êÉí=®ê=Éå=~åáåÖ=
smör i huset, vilket gör att det än idag inte generar mig om smöret är en aning
ëí~êâíK=jáå=ãçêÑ~ê=î~ê=î®î~êã®ëí~êÉ=é™=Éíí=áåÇìëíêáÉääí=Äçãìääëî®îÉêá=Ñóêíáç=âáJ
starkt. Min morfar var vävarmästare på ett industriellt bomullsväveri fyrtio kiHans Ñêì=
och Üà®äéíÉ=
äçãÉíÉê=
î~ê= Üìëãçê=
lometer ÄçêíK=
bort. e~åë=
fru var
husmor çÅÜ=
hjälpte áÄä~åÇ=
ibland íáää=
till á=i Ä®ííêÉ=
bättre Ñ~ãáäàÉê=
familjer ë™=
så
ä™åÖí=
Brussel. p~ãíáÇáÖí=
långt Äçêí=
bort ëçã=
som á=i _êìëëÉäK=
Samtidigt ÇÉäíçÖ=
deltog Üçå=
hon á=i ÇÉå=
den â~íçäëâ~=
katolska ~êÄÉí~êê∏êÉäëÉåë=
arbetarrörelsens
borgerlig Ñáåâìäíìê=
finkultur çÅÜ=
âîáååççêÖ~åáë~íáçåK=
î~ê= ÇÉëëìíçã=
kvinnoorganisation. eçå=
Hon var
dessutom ä®åâÉå=
länken íáää=
till ÄçêÖÉêäáÖ=
och ÇÉí=
det
Ñê~åëâ~=ëéê™âÉíK=_™ÇÉ=Üçå=çÅÜ=ãáå=ãçê=î~ê=Ñ∏êíêçÖå~=ãÉÇ=ÇÉå=ÄçêÖÉêäáÖ~=çéÉJ
franska språket. Både hon och min mor var förtrogna med den borgerliga opeê~âìäíìêÉå=ÖÉåçã=ÄÉë∏â=é™=çéÉê~å=çÅÜ=ÖÉåçã=~íí=ëàìåÖ~=~êáÉê=Ç~Ö~êå~=á=®åÇ~K=
rakulturen genom besök på operan och genom att sjunga arier dagarna i ända.
sáäâÉí= â~åëâÉ=
à~Ö= ìåÇÉê=
î~êàÉ= ë∏åJ
Vilket
kanske â~å=
kan Ñ∏êâä~ê~=
förklara ~íí=
att jag
under ãáå=
min ëÉñ™êáÖ~=
sexåriga Öóãå~ëáÉíáÇ=
gymnasietid varje
sönÇ~ÖëÉÑíÉêãáÇÇ~Ö=âäçÅâ~å=íî™I=å®ê=ãçêÑ∏ê®äÇê~êå~=Ü~ÇÉ=ëáå=ëáÉëí~=çÅÜ=ãáå~=â~ãJ
dagseftermiddag klockan två, när morföräldrarna hade sin siesta och mina kamê~íÉê=
rater ÖáÅâ=
gick é™=
på ÑçíÄçääëã~íÅÜI=
fotbollsmatch, äóëëå~ÇÉ=
lyssnade é™=
på Éíí=
ett çéÉê~J=
opera- çÅÜ=
och ÄÉä=
bel Å~åíç=
canto éêçÖê~ã=
program é™=
på
radio. Jag kunde alla ouvertyrer, arior och körer utantill. När jag senare gick på
ê~ÇáçK=g~Ö=âìåÇÉ=~ää~=çìîÉêíóêÉêI=~êáçê=çÅÜ=â∏êÉê=ìí~åíáääK=k®ê=à~Ö=ëÉå~êÉ=ÖáÅâ=é™=
tomma, âçåëíä~ÇÉ=
çéÉê~å=
operan é™=
på êáâíáÖíI=
riktigt, ÄäÉî=
blev ÇÉí=
det ÑìääâçãäáÖí=
fullkomligt íçãã~I=
konstlade çÅÜ=
och âî~ëáãÉí~Ñóëáëâ~=
kvasimetafysiska
áååÉÜ™ääÉí=á=çéÉê~âçåëíÉå=Éå=ÅÜçÅâK=c∏êëí=å®ê=à~Ö=ã™åÖ~=™ê=ëÉå~êÉ=ä®ëíÉ=ÇÉå=ÄÉJ
innehållet i operakonsten en chock. Först när jag många år senare läste den berömda åÉçã~êñáëíáëâÉ=
Hausers vidräkning
med çéÉê~âçåëíÉå=
ê∏ãÇ~=
îáÇê®âåáåÖ= ãÉÇ=
neomarxistiske âçåëíÜáëíçêáâÉêå=
konsthistorikern e~ìëÉêë=
operakonsten
ëçã=ë~ãã~åÑ~ííåáåÖ=~î=ÄçêÖÉêëâ~éÉíë=íçãã~=áëÅÉåë®íí~åÇÉ=~î=ëáÖ=ëà®äî=Ñ∏êëíçÇ=
som sammanfattning av borgerskapets tomma iscensättande av sig själv förstod
à~Ö=Ä™ÇÉ=ãáå=Ñ∏ê®äëâÉäëÉ=á=ãìëáâÉåë=ëáååäáÖ~=ëâ∏åÜÉí=çÅÜ=ãáå=Ñ∏êëâê®ÅâÉäëÉ=∏îÉê=
både min förälskelse i musikens sinnliga skönhet och min förskräckelse över
jag
î~Ç=ÇÉå=Ü~åÇä~ÇÉ=çãK=aÉí=â~åëâÉ=î~ê=ãóÅâÉí=â~ê~âíÉêáëíáëâí=Ñ∏ê=Éå=ìåÖ=ã®ååáJ
vad
den handlade om. Det kanske var mycket karakteristiskt för en ung männiëâ~=é™=î®Ö=ìí=ìê=ÇÉå=äáîëÑçêã=ëçã=ÇÉí=äçâ~ä~=Ü~åíîÉêâÉí=áååÉÄ~êK
ska på väg ut ur den livsform som det lokala hantverket innebar.2O=
jáå=Ñ~ê=ÖáÅâ=™íí~=™ê=á=ëâçä~å=áåå~å=Ü~å=Ä∏êà~ÇÉ=~êÄÉí~=é™=í~âÉå=ãÉÇ=ëáå=Ñ~êK=
Min far gick åtta år i skolan innan han började arbeta på taken med sin far.
jÉå=ìåÇÉê=ÇÉí=Éâçåçãáëâ~=ìééëîáåÖÉí=ÉÑíÉê=âêáëÉå=é™=íàìÖçí~äÉí=çÅÜ=ÉÑíÉê=~åÇê~=
Men under det ekonomiska uppsvinget efter krisen på tjugotalet och efter andra
byggvärldskriget
han ëå~êí=
snart verksamheten
till ~íí=
att çãÑ~íí~=
omfatta Ü~åÇÉä=
handel á=i ÄóÖÖJ
î®êäÇëâêáÖÉí= ìíîáÇÖ~ÇÉ=
îÉêâë~ãÜÉíÉå= íáää=
utvidgade Ü~å=
å~Çëã~íÉêá~äK=e~å=ä®ëíÉ=áåÇìëíêáÉää=êáíåáåÖ=é™=~â~ÇÉãáå=á=Öê~ååëí~ÇÉå=çÅÜ=ëéÉJ
nadsmaterial. Han läste industriell ritning på akademin i grannstaden och specialiserade sig i inredningsarkitektur, både ritning, leverans och utförande. Han
Åá~äáëÉê~ÇÉ=ëáÖ=á=áåêÉÇåáåÖë~êâáíÉâíìêI=Ä™ÇÉ=êáíåáåÖI=äÉîÉê~åë=çÅÜ=ìíÑ∏ê~åÇÉK=e~å=
blev en del i en liten lokal grupp av uppåtgående handelsmän och industrimän,
ÄäÉî=Éå=ÇÉä=á=Éå=äáíÉå=äçâ~ä=Öêìéé=~î=ìéé™íÖ™ÉåÇÉ=Ü~åÇÉäëã®å=çÅÜ=áåÇìëíêáã®åI=
bland ~åå~í=
tillägna ëáÖ=
ëçã=
îáääÉ= íáää®Öå~=
î®ÖÖ~êå~= ÜÉãã~=
som Ää~åÇ=
annat ®îÉå=
även ville
sig ãÉê=
mer ÑáåâìäíìêK=
finkultur. m™=
På väggarna
hemma
hängde ÉåÄ~êí=
Ü®åÖÇÉ=
enbart ®âí~=
äkta çäàÉã™äåáåÖ~ê=
oljemålningar ~î=
av Éå=
en äçâ~ä=
lokal éçëíáãéêÉëëáçåáëíáëâ=
postimpressionistisk ä~åÇëâ~éëJ
landskapsköpt å®ê=
in ëçã=
målare, `çääÉíK=
Collet. aÉã=
Dem Ü~ÇÉ=
hade Ñ~ê=
far â∏éí=
när éÉåÖ~ê=
pengar Ä∏êà~ÇÉ=
började âçãã~=
komma áå=
som áåíÉ=
inte
ã™ä~êÉI=
======================================================
O2 =^êåçäÇ=
Bind N=
2, _áÄäáçíÉâ=
Bibliotek oÜçÇçëI=
hìåëíÉåë= çÖ=
ëçÅá~äÜáëíçêá~I= _áåÇ=
Arnold e~ìëÉêI=
Hauser, Kunstens
og äáííÉê~íìêÉåë=
litteraturens socialhístoría,
I C=
86 OI=
Rhodos,
Köpenhamn 1979.
h∏éÉåÜ~ãå=NVTVK=
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çãÉÇÉäÄ~êí=ÄÉÜ∏îÇÉë=Ñ∏ê=Ñ∏êë∏êàåáåÖÉåI=Ä™ÇÉ=ëçã=Éå=ëä~Öë=äáíÉå=áåîÉëíÉêáåÖ=çÅÜ=
omedelbart behövdes för försörjningen, både som en slags liten investering och
ëçã=
îÉã= ã~å=
îáääÉ= vara
î~ê~= çÅÜ=
î~Ç= ÇÉí=
î~ê= ã~å=
som Éå=
en ã~êâÉêáåÖ=
markering ~î=
av vem
man ville
och vad
det var
man ìééäÉîÇÉ=
upplevde ëçã=
som
®âí~=çÅÜ=ëçã=Ö~î=Öä®ÇàÉ=Ó=
äkta och som gav glädje - âçêí=ë~Öí=ìãÖ®åÖÉ=ãÉÇ=ÑáåâìäíìêK=bå=~î=ÇÉãI=î~êë=
kort sagt umgänge med finkultur. En av dem, vars
ãçíáî=®ê=çãÖáîåáåÖÉå=âêáåÖ=ÜìëÉí=Ç®ê=à~Ö=Ñ∏ÇÇÉëI=Ü®åÖÉê=é™=ãáíí=~êÄÉíëêìã=Ó=
motiv är omgivningen kring huset där jag föddes, hänger på mitt arbetsrum ÇÉí=ÉåÇ~=âçåëíîÉêâ=à~Ö=®ÖÉêK=
det enda konstverk jag äger.
g~Ö=î~ê=ÇÉå=®äÇëíÉ=~î=åáç=Ä~êå=çÅÜ=Ñ∏äàÇÉ=çÑí~=ãÉÇ=ãáå=Ñ~ê=é™=Ü~åë=~ÑÑ®êëêÉëçêI=
Jag
var den äldste av nio barn och följde ofta med min far på hans affärsresor,
ãÉå=
men çÅâë™=
också íáää=
till ìíëí®ääåáåÖ~êI=
utställningar, âçåëÉêíÉê=
konserter çÅÜ=
och íÉ~íÉê=
teater ãÉÇ~å=
medan ãçê=
mor é~ëë~ÇÉ=
passade ëã™Ä~êJ
småbaråÉåK=e~å=ë~=áåíÉ=Éíí=äàìÇ=íáää=ãáÖI=äÉâíÉ=áåíÉ=ãÉÇ=ãáÖI=âçêí=ë~Öí=ÖàçêÇÉ=áåÖÉåíáåÖ=
nen. Han sa inte ett ljud till mig, lekte inte med mig, kort sagt gjorde ingenting
enligt ãçÇÉêå=
mig
~î=
av ~ääí=
allt Ü~å=
han ÉåäáÖí=
modern éêçÖêÉëëáî=
progressiv éÉÇ~ÖçÖáâ=
pedagogik ÄçêÇÉ=
borde Ö∏ê~K=
göra. jÉå=
Men Ü~å=
han Ö~î=
gav ãáÖ=
íáääÖ™åÖ=íáää=~ääí=Ü~å=Ü~ÇÉI=ëçã=à~Ö=âìåÇÉ=Ü~=~åî®åÇåáåÖ=~îK=g~Ö=íóÅâÉê=ÇÉí=®ê=ë™=
tillgång till allt han hade, som jag kunde ha användning av. Jag tycker det är så
ã~å=ëâ~ää=Ö∏ê~K=ûå=áÇ~ÖI=ÉÑíÉê=ÑäÉê~=ÇÉÅÉååáÉê=ëçã=éêçÑÉëëçê=á=éÉÇ~ÖçÖáâI=Ü~ê=à~Ö=
man skall göra. Än idag, efter flera decennier som professor i pedagogik, har jag
ÉÖÉåíäáÖÉå=á=ãáå=ÉÖÉå=éê~âíáëâ~=ë~åë=áåÖÉå=ëçã=ÜÉäëí=âçåí~âíóí~=ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖáâ=
egentligen i min egen put/etiska sans ingen som helst kontaktyta med pedagogik
ëçã=
qóî®êê= íçÖ=
en âçêí=
period
som ®ãåÉ=
ämne é™=
på ìåáîÉêëáíÉíÉí=
universitetet çÅÜ=
och ëâçäçêK=
skolor. Tyvärr
tog Ü~å=
han ìåÇÉê=
kort éÉêáçÇ=
under Éå=
çÅâë™=
med ãáÖ=
mig é™=
på ã∏íÉå=
också ãÉÇ=
möten á=
i ÇÉ=
de Ü~äîJÑ~ëÅáëíáëâ~=
halv-fascistiska å~íáçå~äáëíáëâ~=
nationalistiska ê∏êÉäëÉêI=
rörelser, ëçã=
som ®å=
än
idag finns i Belgien och som då under en kort tid inbillade sig att om de var i
áÇ~Ö=Ñáååë=á=_ÉäÖáÉå=çÅÜ=ëçã=Ç™=ìåÇÉê=Éå=âçêí=íáÇ=áåÄáää~ÇÉ=ëáÖ=~íí=çã=ÇÉ=î~ê=á=
~ääá~åë=
allians ãÉÇ=
Flandern âìåå~=
med k~òáíóëâä~åÇ=
Nazityskland ëâìääÉ=
skulle cä~åÇÉêå=
kunna Ääá=
bli ëà®äîëí®åÇáÖíI=
självständigt, ÄÉÑêá~í=
befriat Ñê™å=
från
ÇÉí=Ñ∏êíêóÅâ=ÇÉí=î~ê=ìíë~íí=Ñ∏êI=áåíÉ=~î=î~ääçåÉêI=ãÉå=~î=ÇÉå=Ñä~ãä®åÇëâ~=äçâ~ä~=
det förtryck det var utsatt för, inte av valloner, men av den ﬂamländska lokala
fransktalande bourgeoisien i allians med storkapitalet i Brussel - vilket i och för
Ñê~åëâí~ä~åÇÉ=ÄçìêÖÉçáëáÉå=á=~ääá~åë=ãÉÇ=ëíçêâ~éáí~äÉí=á=_êìëëÉä=Ó=îáäâÉí=á=çÅÜ=Ñ∏ê=
ëáÖ=áåíÉ=î~ê=ä∏ÖåK=
sig inte var lögn.
jáå=ãçê=î~ê=Ä~êåãçêëâ~=çÅÜ=Ü~ÇÉ=Öàçêí=â~êêá®ê=ëçã=~ëëáëíÉåí=íáää=Éå=Çóå~ëíá=
Min mor var barnmorska och hade gjort karriär som assistent till en dynasti
~î=
av ÖóåÉâçäçÖáéêçÑÉëëçêÉê=
gynekologiprofessorer é™=
på ÇÉí=
det åó~=
nya Ñä~ãä®åÇëâ~=
ﬂamländska ìåáîÉêëáíÉíëëàìâÜìëÉí=
universitetssjukhuset á=i dÉåíK=
Gent.
^íí=Üçå=ÖáÑíÉ=ëáÖ=ãÉÇ=ãáå=Ñ~ê=ÄÉêçÇÇÉ=é™=~íí=Üçå=êÉÖÉäÄìåÇÉí=ÄäÉî=ìíëâáÅâ~Ç=íáää=
Att
hon gifte sig med min far berodde på att hon regelbundet blev utskickad till
äçâ~ä~=~ÇÉäëÇ~ãÉê=Ñ∏ê=~íí=~ëëáëíÉê~=ÇÉã=å™Öê~=ã™å~ÇÉê=Ñ∏êêÉ=çÅÜ=ÉÑíÉê=Éå=Ñ∏ÇÉäëÉK=
lokala adelsdamer för att assistera dem några månader förre och efter en födelse.
Ett sådant litet slott låg mitt emot min farfars hus och min far lyckades med sin
bíí=ë™Ç~åí=äáíÉí=ëäçíí=ä™Ö=ãáíí=Éãçí=ãáå=Ñ~êÑ~êë=Üìë=çÅÜ=ãáå=Ñ~ê=äóÅâ~ÇÉë=ãÉÇ=ëáå=
Ñê~ã™í~åÇ~=çÅÜ=Éíí=ëíçêí=ã™íí=ÖçÇ~=ã®åëâäáÖ~=ÉÖÉåëâ~éÉê=Éê∏îê~=Éå=âîáåå~=ëçã=
framåtanda och ett stort mått goda mänskliga egenskaper erövra en kvinna som
î~ê=ãóÅâÉí=î~ÅâÉê=çÅÜ=âìäíáîÉê~ÇK=jÉå=Üçå=ÄÉí~ä~ÇÉ=Éíí=Ü∏Öí=éêáë=Ñ∏ê=ÖáÑíÉêã™J
var
mycket vacker och kultiverad. Men hon betalade ett högt pris för giftermåäÉíI=ÉÑíÉêëçã=Üçå=ÖáÅâ=ãáëíÉ=çã=ëáíí=óêâÉ=çÅÜ=ëáå=âìäíáîÉê~ÇÉ=çãÖáîåáåÖ=çÅÜ=á=
let, eftersom hon gick miste om sitt yrke och sin kultiverade omgivning och i
ã™åÖ~=™ê=ëâìääÉ=âä~ê~=ÜìëÜ™ääÉí=á=
många år skulle klara hushållet i Éå=ëíçê=Ñ~ãáäà=ãÉÇ=äáíÉí=éÉåÖ~êK=jÉå=îá=Ä~êå=
en stor familj med litet pengar. Men vi barn
âìåÇÉ=åàìí~=~î=~íí=Üçå=î~ê=î~ÅâÉêI=î~êãI=Öä~Ç=çÅÜ=âìåÇÉ=Üà®äé~=çëë=ãÉÇ=ä®ñçêI=
kunde njuta av att hon var vacker, varm, glad och kunde hjälpa oss med läxor,
förmedla äáííÉê~íìê=
Ñ∏êãÉÇä~=
litteratur çÅÜ=
och á=i ëí∏êëí~=
största ~ääã®åÜÉí=
allmänhet Ö∏ê~=
göra ãçíëí™åÇ=
motstånd ãçí=
mot çãÖáîåáåÖÉåë=
omgivningens
ÄçêåÉê~ÇÉ=ëã™ÄçêÖÉêäáÖÜÉíI=Ñ∏ê=~íí=ëí™=ìí=ãÉÇ=ÇÉí=ÜÉä~=ÑáÅâ=Üçå=ë~ãíáÇáÖí=Ü®ãí~=
bornerade småborgerlighet, för att stå ut med det hela fick hon samtidigt hämta
kraft från sin djupa, emotionella religiositet.
âê~Ñí=Ñê™å=ëáå=Çàìé~I=ÉãçíáçåÉää~=êÉäáÖáçëáíÉíK=
eçå=î~ê=äáíÉí=ê®ÇÇI=ãÉå=ìééãìåíê~ÇÉ=çëë=®åÇ™I=å®ê=îá=ëçã=Öóãå~ëáëíÉê=Ä∏êJ
Hon var litet rädd, men uppmuntrade oss ändå, när vi som gymnasister börà~ÇÉ=Åóâä~=íáää=iáääÉ=é™=~åÇê~=ëáÇ~å=ÇÉå=Ñê~åëâ~=Öê®åëÉåI=Ñ∏ê=Ç®ê=Ü~ÇÉ=îá=Üáíí~í=Éå=
jade
cykla till Lille på andra sidan den franska gränsen, för där hade vi hittat en
till hälften kulturradikal till hälften kommunistisk bokhandel, där vi fann den i
íáää=Ü®äÑíÉå=âìäíìêê~Çáâ~ä=íáää=Ü®äÑíÉå=âçããìåáëíáëâ=ÄçâÜ~åÇÉäI=Ç®ê=îá=Ñ~åå=ÇÉå=á=
förbjudna ëâ∏åäáííÉê®ê~I=
î™ê= ìééî®ñíãáäà∏=
vår
uppväXtmiljö Ñ∏êÄàìÇå~=
skönlitterära, ãÉå=
men çÅâë™=
också ÑáäçëçÑáëâ~=
filosofiska çÅÜ=
och ë~ãÜ®ääëJ
samhällsîÉíÉåëâ~éäáÖ~= äáííÉê~íìêÉå=
vetenskapliga
litteraturen çÅÜ=
och ÇÉí=
det äáâ~äÉÇÉë=
likaledes Ñ∏êÄàìÇå~=
förbjudna ~Öáí~íáçåëã~íÉêá~äÉíK=
agitationsmaterialet. fåJ
IníÉääÉâíìÉääí=áåíêÉëëÉ=ê®ÇÇ~ÇÉ=ãáÖ=Ñê™å=ÇÉå=å~íáçå~äáëíáëâ~=ëã™ÄçêÖÉêäáÖÜÉíÉå=çÅÜ=
tellektuellt intresse räddade mig från den nationalistiska småborgerligheten och
hållit á=i ëáÖ=
åó~=
nya ÉåíêÉéêÉå∏êëâä~ëëÉå=
entreprenörsklassen íáää=
till Éå=
en éçäáíáëâ=
politisk ÜÉãîáëíI=
hemvist, ëçã=
som Ü~ê=
har Ü™ääáí=
sig ®å=
än áÇ~ÖK=
idag.
för ~íí=
att ÇÉå=
med Ñçäâ=
folk
jÉå=
îÉêâäáÖÜÉíÉå= íáääë~ãã~åë=
Men Ä~ê~=
bara Ñ∏ê=
den ëÉå=
sen ÄäÉî=
blev Ñ∏ê~åâê~Ç=
förankrad á=i verkligheten
tillsammans ãÉÇ=
från både slum och arbetarförorterna i Villejuif, söder om Paris, med gruvarbeÑê™å=Ä™ÇÉ=ëäìã=çÅÜ=~êÄÉí~êÑ∏êçêíÉêå~=á=sáääÉàìáÑI=ë∏ÇÉê=çã=m~êáëI=ãÉÇ=Öêìî~êÄÉJ
í~êå~=á=^ëíìêáÉåI=ãÉÇ=~êÄÉí~êâçããìåÉå=á=iìåÇ=çÅÜ=j~äã∏I=ãÉÇ=Ä∏åÇÉê=ÉääÉê=
tarna i Asturien, med arbetarkommunen i Lund och Malmö, med bönder eller
POR=
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ëíìÇÉåíÉê=á=dìáåÉ~J_áëë~ìI=k~ãáÄá~I=jç´~ãÄáèìÉ=çÅÜ=bíáçéáÉåK=aÉí=ÜáåÇê~ÇÉ=
studenter i Guinea-Bissau, Namibia, Moçambique och Etiopien. Det hindrade
å~íìêäáÖíîáë=áåíÉ=~íí=à~ÖI=ÉåäáÖí=d∏ê~å=qÜÉêÄçêåI=ÜÉä~=íáÇÉå=Ü~ê=íáääÜ∏êí=Ñê~âíáçJ
naturligtvis inte att jag, enligt Göran Therborn, hela tiden har tillhört fraktioåÉå=ÇáêÉâí=âåìíÉå=íáää=ÄçêÖ~êâä~ëëÉåK=
nen direkt knuten till borgarklassen.
cê™å=
à~Ö=
Från ãáå=
min íáÇ=
tid á=i Éå=
en â~íçäëâ=
katolsk âçããìå~ä=
kommunal Ñçäâëâçä~=
folkskola Ñ∏ê=
för ÉåÄ~êí=
enbart éçàâ~ê=
pojkar ãáååë=
minns jag
Ñê~ãÑ∏ê~ääí=Éå=âä~ëëä®ê~êÉ=á=ÑÉãã~å=ëçã=~êÄÉí~ÇÉ=ãÉÇ=éêçàÉâí~êÄÉíÉåI=íî®êë=∏îÉê=
framförallt en klasslärare i femman som arbetade med projektarbeten, tvärs över
ëâçä®ãåÉå~I=Ää~åÇ=~åå~í=
skolämnena, bland annat Éíí=ÜÉäí=™ê=ãÉÇ=Ñ®äíëíìÇáÉê=çãâêáåÖ=
ett helt år med fältstudier omkring Éíí=ëíçêí=
ett stort ÖçÇë=Ñê™å=
gods från
íêÉííçåÜìåÇê~í~äÉí=
î™ê= ÄóI=
îáÇ= ÄóÖÖå~Çë~êÄÉíÉåK=
som Ü~ÇÉ=
hade âçããáí=
fram vid
trettonhundratalet á=
i vår
by, ëçã=
kommit Ñê~ã=
byggnadsarbeten. e~å=
Han
ä®êÇÉ=çëë=çÅâë™=~íí=íÉÅâå~=çÅÜ=ã™ä~I=ãÉå=à~Ö=âçã=~äÇêáÖ=ä®åÖêÉ=®å=~íí=ã∏Ççë~ãí=
lärde oss också att teckna och måla, men jag kom aldrig längre än att mödosamt
färdigställa den föreskrivna teckningen. Att det var en pojkskola har en viss betyÑ®êÇáÖëí®ää~=ÇÉå=Ñ∏êÉëâêáîå~=íÉÅâåáåÖÉåK=^íí=ÇÉí=î~ê=Éå=éçàâëâçä~=Ü~ê=Éå=îáëë=ÄÉíóJ
ÇÉäëÉK=g~Ö=Ü~ê=ÜÉä~=ãáíí=äáî=Ü~Ñí=Éå=çÉêÜ∏êí=ëí~êâ=ä®åÖí~å=íáää=ÇÉí=~åÇê~=â∏åÉíë=î®êäÇ=
delse. Jag har hela mitt liv haft en oerhört stark längtan till det andra könets värld
á=~ää~=~îëÉÉåÇÉå=çÅÜ=ãÉÇ=íáÇÉå=Ü~Ñí=ëî™ê~êÉ=~íí=íêáî~ë=ãÉÇ=ã®å=®å=ãÉÇ=âîáååçêI=á=
i alla avseenden och med tiden haft svårare att trivas med män än med kvinnor, i
ÇÉí=éêáî~í~=çÅÜ=á=~êÄÉíÉíK=a®êÑ∏ê=®ê=`¨ò~ååÉë=ëé∏âäáâ~=ã™äåáåÖ~ê=~î=âîáååçê=çÅÜ=
det privata och i arbetet. Därför är Cézannes spöklika målningar av kvinnor och
Éêçíáëâ~=ëÅÉåÉê=á=Éå=ÜÉäí=
erotiska scener i en helt ~åå~å=âçäçêáíI=Ç®ê=Ü~å=î®åÇÉê=ìéé=çÅÜ=åÉê=é™=j~åÉíÛë=
annan kolorit, där han vänder upp och ner på Manet,s
Òläóãéá~=ÒÉääÉê=Ò=iÉ=Ç¨àÉìåÉê=ëìê=äÛÜÉêÄÉÒI=å™Öçí=ëéÉÅáÉääí=à~Ö=â~å=â®åå~=áÖÉåK=
”Olympia ”eller ” Le déjeuner sur l,herbe”, något speciellt jag kan känna igen.
Jag
g~Ö=Ü~ê=ÜÉä~=íáÇÉå=Ü~Ñí=Éå=ÖçÇ=Ñ∏ê~åâêáåÖ=áI=ãÉå=®åÇ™=Éå=îáëë=~ãÄáî~äÉåë=ÖÉåíJ
har hela tiden haft en god förankring i, men ändå en viss ambivalens gentÉãçí=ëâçäî®êäÇÉåK=g~Ö=î~ê=ÇÉå=®äÇëíÉ=çÅÜ=ã~åI=ë™=à~Ö=ëâìääÉ=Ääá=å™ÖçåíáåÖK=eÉãã~=
emot skolvärlden. Jag var den äldste och man, så jag skulle bli någonting. Hemma
ÄäÉî=à~Ö=ÄÉÜ~åÇä~Ç=é™=Éíí=ë®íí=ëçã=Ö~î=ãáÖ=ÇÉå=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=íêóÖÖÜÉí=çÅÜ=ÇÉí=
blev jag behandlad på ett sätt som gav mig den grundläggande trygghet och det
ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉI=ëçã=Ö∏ê=~íí=à~Ö=®å=áÇ~Ö=áåíÉ=éêÉÅáë=äáÇÉê=~î=ãáåÇÉêî®êÇÉëâçãéäÉñK=
självförtroende, som gör att jag än idag inte precis lider av mindervärdeskomplex.
jÉå=ÇÉå=ìééî®ñí=à~Ö=ÑáÅâ=î~ê=®åÇ™=áåíÉ=ÇÉ=Ü∏ÖêÉ=âä~ëëÉêå~ë=ÄçêÖÉêäáÖ~=ÉääÉê=áåíÉäJ
Men den uppväxt jag fick var ändå inte de högre klassernas borgerliga eller inteläÉâíìÉää~=
lektuella âìäíìêI=
man ÜÉäí=
helt çãÉÇîÉíÉí=
omedvetet íáää®Öå~ê=
kultur, Ç®ê=
där ã~å=
tillägnar ëáÖ=
sig ãÉåáåÖ~ê=
meningar çÅÜ=
och Ü™ääåáåÖ~ê=
hållningar
som á=i äáííÉê~íìêÉå=
ëçã=
à~Ö= var
î~ê=
litteraturen â~ää~ë=
kallas Ñ∏ê=
för íçééâî~äáÑáâ~íáçåÉêI=
toppkvalifikationer, êÉäÉî~åí~=
relevanta Ñ∏ê=
för ëâçä~åK=
skolan. p™=
Så jag
~äÇêáÖ=
aldrig åìããÉê=
nummer Éíí=
ett á=
i å™Öçí=
något ë~ãã~åÜ~åÖI=
sammanhang, ãÉå=
men çÑí~=
ofta åìããÉê=
nummer íî™=
två ÉääÉê=
eller íêÉK=
tre. lÅÜ=
Och á=
i
~ää~=
î~ê= jag
à~Ö= Éå=
lite ~ëçÅá~äI=
alla ~åÇê~=
andra ~îëÉÉåÇÉå=
avseenden ®å=
än ÇÉ=
de áåíÉääÉâíìÉää~=
intellektuella var
en ~åáåÖ=
aning âäìãéáÖI=
klumpig, äáíÉ=
asocial,
ìí~å=~íí=î~ê~=ãçÄÄ~ÇK=g~Ö=ÑáÅâ=äáâëçã=~ÅÅÉéíÉê~=~íí=à~Ö=ÑáÅâ=Ü™ää~=ãáÖ=é™=ãáå=â~åí=
utan att vara mobbad. Jag fick liksom acceptera att jag fick hålla mig på min kant
çÅÜ=áåíÉ=Éåë=Ñ∏êë∏â~=í®îä~=ãÉÇ=Ñçäâ=ëçã=~åíáåÖÉå=î~ê=Ñ∏ÇÇ~=Äêáäà~åí~=~â~ÇÉãáâÉê=
och inte ens försöka tävla med folk som antingen var födda briljanta akademiker
ÉääÉê=âìåÇÉ=âçãéÉåëÉê~=Ñ∏ê=ëáå=áåíÉääÉâíìÉää~=ãÉÇÉäã™ííáÖÜÉí=ÖÉåçã=~íí=êÉÇ~å=Ü~=
eller kunde kompensera för sin intellektuella medelmåttighet genom att redan ha
âìåå~í=ìíã®êâ~=ëáÖ=ãÉÇ=Äêáäà~åí~=éêÉëí~íáçåÉê=é™=~åÇê~=çãê™ÇÉåK=råÇ~åí~ÖÉí=î~ê=
kunnat utmärka sig med briljanta prestationer på andra områden. Undantaget var
för min del ett elementärt praktiskt handlag, som man ju har om man växer upp
Ñ∏ê=ãáå=ÇÉä=Éíí=ÉäÉãÉåí®êí=éê~âíáëâí=Ü~åÇä~ÖI=ëçã=ã~å=àì=Ü~ê=çã=ã~å=î®ñÉê=ìéé=
Ää~åÇ=Ü~åíîÉêâ~êÉK=g~Ö=íêçê=~íí=ÇÉí=çÅâë™=ÄäÉî=Éå=ÄáÇê~Ö~åÇÉ=çêë~â=íáää=ãáå=Üáëíçêá~=
bland hantverkare. Jag tror att det också blev en bidragande orsak till min historia
á=ÇÉå=~â~ÇÉãáëâ~=î®êäÇÉåI=ëçã=îá=ëâ~ää=ëÉK=
i den akademiska världen, som vi skall se.
dóãå~ëáÉíáÇÉå=î~ê=ëéÉÅáÉääK=jçí=ãáå=Ñ~êë=îáäà~I=Ü~å=îáääÉ=Ü~=Éå=~ëëáëíÉåí=çÅÜ=
Gymnasietiden var speciell. Mot min fars vilja, han ville ha en assistent och
ëÉå~êÉ=
senare ÉÑíÉêíê®Ç~êÉI=ìíîÉêâ~ÇÉ=ãáå~=ëâçää®ê~êÉ=çÅÜ=ãáå=ãçê=~íí=à~Ö=ëçã=ÉñíÉêå=
efterträdare, utverkade mina skollärare och min mor att jag som extern
mest éêÉëíáÖÉÑóääÇ~=
âçã=
kom áå=
in é™=
på ÇÉå=
den ãÉëí=
prestigefyllda ëÉñ™êáÖ~=
sexåriga ÖêÉâáëâJä~íáåëâ~=
grekisk-latinska äáåàÉå=
linjen é™=
på ÇÉí=
det â~J
kaíçäëâ~=Öóãå~ëáÉí=á=ÇÉå=å®êäáÖÖ~åÇÉ=ëí~ÇÉåI=ëçã=çÅâë™=ÇÉí=ÉåÄ~êí=î~ê=Ñ∏ê=éçàâ~êK=
tolska gymnasiet i den närliggande staden, som också det enbart var för pojkar.
e®äÑíÉå=
î~ê= éê®ëíÉê=
Hälften ~î=
av ä®ê~êå~=
lärarna var
präster ãÉÇ=
med Éå=
en ~â~ÇÉãáëâ=
akademisk ìíÄáäÇåáåÖI=
utbildning, ëçã=
som áåíÉ=
inte êáâíáÖí=
riktigt
längre Ç∏Ö=
ä®åÖêÉ=
î~ê= ãóÅâÉí=
dög íáää=
till ~êÄÉíÉí=
arbetet ëçã=
som Ñ∏êë~ãäáåÖëéê®ëíÉêK=
församlingspräster. j™åÖ~=
Många var
mycket âìäíáîÉê~ÇÉ=
kultiverade
ãÉå=ÉñÅÉåíêáëâ~=ÑáÖìêÉêI=é™=Öê®åëÉå=íáää=ÇÉí=é~íçäçÖáëâ~I=å™Öê~=Ñ™=î~ê=ÉñíêÉãí=Äê~=
men excentriska figurer, på gränsen till det patologiska, några få var extremt bra
på att i ens hjärta bekräfta viljan att komma undan den borgerliga konformisé™=~íí=á=Éåë=Üà®êí~=ÄÉâê®Ñí~=îáäà~å=~íí=âçãã~=ìåÇ~å=ÇÉå=ÄçêÖÉêäáÖ~=âçåÑçêãáëJ
i ~ÑÑ®êëî®êäÇÉå=
affärsvärlden çÅÜ=
förlustelser, Ñ∏ê=
för ~íí=
ãÉåI=
men, Éå=
en â~êêá®ê=
karriär á=
och âçåîÉåíáçåÉää~=
konventionella Ñ∏êäìëíÉäëÉêI=
att á=
i ëí®ääÉí=
stället
ägna sig åt vetenskapen och den nya konsten.
®Öå~=ëáÖ=™í=îÉíÉåëâ~éÉå=çÅÜ=ÇÉå=åó~=âçåëíÉåK=
hade en fransklärare som var präst från fransktalande lågadel i Brugge och
g~Ö=Ü~ÇÉ=Éå=Ñê~åëâä®ê~êÉ=ëçã=î~ê=éê®ëí=Ñê™å=Ñê~åëâí~ä~åÇÉ=ä™Ö~ÇÉä=á=_êìÖÖÉ=çÅÜ=
Jag
perfekt Ñê~åëâ~I=
ëçã=
som áåíÉ=
inte Ä~ê~=
bara ä®êÇÉ=
lärde ãáÖ=
mig éÉêÑÉâí=
franska, ëçã=
som ëáííÉê=
sitter á=i ®å=
än áÇ~ÖI=
idag, ìí~å=
utan çÅâë™=
också ∏ééÉí=
öppet
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éêÉÇáâ~ÇÉ=
predikade Ä~êåÄÉÖê®åëåáåÖI=
förmedlade
barnbegränsning, Ö~î=
gav çëë=
oss Éå=
en áåÄäáÅâ=
inblick á=
i cê~åëâ=
Fransk âìäíìê=
kultur çÅÜ=
och Ñ∏êãÉÇä~ÇÉ=
ÇÉå=Ñ∏êÄàìÇå~=äáííÉê~íìê=ã~å=~åå~êë=áåíÉ=âìåÇÉ=âçãã~=∏îÉê=ÉääÉê=ÑáÅâ=äçî=~íí=ä®ë~I=
den förbjudna litteratur man annars inte kunde komma över eller fick lov att läsa,
Bourdieu ÄÉìåÇê~ÇÉ=
ë™ëçã=
à~åëÉåáëíÉå= m~ëÅ~äK=
såsom éÉëëáãáëíÉå=
pessimisten j~ìêá~Å=
Mauriac ëçã=
som äáâëçã=
liksom _çìêÇáÉì=
Pascal.
beundrade jansenisten
g~Ö=Ü~ÇÉ=Éå=ÉåÖÉäëâ=ä®ê~êÉ=ëçã=ëéÉä~ÇÉ=ìéé=pÜ~âÉëéÉ~êÉ=á=âä~ëëêìããÉí=™êÉí=çãK=
hade en engelsk lärare som spelade upp Shakespeare i klassrummet året om.
Jag
e~å=Ü∏ää=á=Éå=âêÉíë=Ç®ê=ã~å=ä®êÇÉ=ëáÖ=ëâêáî~=ÇáâíÉê=é™=êáâíáÖí=çÅÜ=Ü~å=Ü~ÇÉ=ÜÉä~=ëáíí=
Han höll i en krets där man lärde sig skriva dikter på riktigt och han hade hela sitt
rum fullt med senexpressionistiska målningar av bland andra Notebaert, som han
êìã=Ñìääí=ãÉÇ=ëÉåÉñéêÉëëáçåáëíáëâ~=ã™äåáåÖ~ê=~î=Ää~åÇ=~åÇê~=kçíÉÄ~ÉêíI=ëçã=Ü~å=
ä®êÇÉ=çëë=~íí=Ñ∏êëí™I=áåíÉ=ìíáÑê™å=~ää~=ã∏àäáÖ~=ëìÄäáã~=ÉääÉê=åóííáÖ~=ãÉåáåÖ~êI=ìí~å=
lärde oss att förstå, inte utifrån alla möjliga sublima eller nyttiga meningar, utan
ìíáÑê™å=Ü~åíîÉêâÉí=á=ã™äÉêáÉíK=aÉí=îáää=ë®Ö~=å™Öçí=ã~å=Ö∏ê=ãÉÇ=Ñ®êÖ=é™=Éå=éä~å=óí~I=
utifrån hantverket i måleriet. Det vill säga något man gör med färg på en plan yta,
ìí~å=~íí=í~=Ü®åëóå=íáää=ãçíáîI=íÉã~åI=éÉêëéÉâíáî=çÅÜ=âçåîÉåíáçåÉê=çã=î~Ç=ëçã=®ê=
utan att ta hänsyn till motiv, teman, perspektiv och konventioner om vad som är
î®êÇáÖí=~íí=~îÄáäÇ~ë=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=f=ÉÑíÉêÜ~åÇ=íêçê=à~Ö=~íí=ÇÉí=î~ê=Ü~å=ëçã=á=ãáÖ=
värdigt
att avbildas och så vidare. I efterhand tror jag att det var han som i mig
éä~åíÉê~ÇÉ=ÇÉå=áÇ~Ö=~åå~êë=î®äâ®åÇ~=í~åâÉå=~íí=ã™äÉêá=áåíÉ=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=î~êÉ=ëáÖ=
planterade den idag annars välkända tanken att måleri inte handlar om att vare sig
êÉéêÉëÉåíÉê~=î®êäÇÉå=ÉääÉê=Ñ∏êãÉÇä~=Éíí=ÄìÇëâ~éI=ãÉå=~íí=ã™äÉêá=Ü~åÇä~ê=çã=ã™J
representera världen eller förmedla ett budskap, men att måleri handlar om måleri, det vill säga vad man kan åstadkomma på en plan tvådimensionell yta med
äÉêáI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=î~Ç=ã~å=â~å=™ëí~Çâçãã~=é™=Éå=éä~å=íî™ÇáãÉåëáçåÉää=óí~=ãÉÇ=
Ñ®êÖK=g~Ö=íêçê=áåíÉ=à~Ö=Ñ∏êëíçÇ=ÇÉí=êáâíáÖí=Ç™I=ãÉå=Ñ∏ê=êÉëíÉå=~î=ãáíí=äáî=îáëëíÉ=à~Ö=~íí=
färg. Jag tror inte jag förstod det riktigt då, men för resten av mitt liv visste jag att
ã~å=ÄÉÜ∏îÇÉ=ëíìÇÉê~=ã™äÉêáÉí=çÅÜ=ã™ä~êâçåëíÉåë=Üáëíçêá~I=éêÉÅáë=ëçã=âÉãáI=çã=
man behövde studera måleriet och målarkonstens historia, precis som kemi, om
ã~å=îáääÉ=ìééäÉî~=âçåëíÉåI=Éå=âìåÖëí~åâÉ=Üçë=_çìêÇáÉìI=ëçã=ÇÉå=åÉçÜìã~åáëJ
man ville uppleva konsten, en kungstanke hos Bourdieu, som den neohumanisíáëâ~=éÉÇ~ÖçÖáâÉå=
tiska pedagogiken áîêáÖí=
ivrigt ãáëëâ®ååÉêK=råÇÉêîáëåáåÖëëóëíÉãÉí=Ö~ê~åíÉê~ÇÉ=Ç™I=äáâ~=
misskänner. Undervisningssystemet garanterade då, lika
lite ëçã=
man fick papper på ~íí=
äáíÉ=
som åì=
nu ~íí=
att ã~å=
man ä®êÇÉ=
lärde ëáÖ=
sig ÇÉíí~I=
detta, Ñ~ëí=
fast ã~å=ÑáÅâ=é~ééÉê=é™=
att ã~å=Ü~ÇÉ=Ü∏êí=
man hade hört
í~ä~ë=çã=~ääí=ã~å=ëâìääÉK=aÉí=î~ê=å™Öçí=~åå~í=ëçã=ÄÉÜ∏îÇÉë=çÅâë™W=ÉñÅÉåíêáÅáíÉíI=
talas om allt man skulle. Det var något annat som behövdes också: excentricitet,
Éå=ëä~Öë=ÄÉë~ííÜÉí=âçééä~Ç=íáää=âìååáÖÜÉí=çÅÜ=êÉëéÉâí=Ñ∏ê=Ü~åíîÉêâÉíK=
en slags besatthet kopplad till kunnighet och respekt för hantverket.
hade çÅâë™=
1944
jÉå=
Men ÇÉí=
det Ü~ÇÉ=
också ëáå~=
sina ëâ~î~åâÉê=
skavanker ~íí=
att Ö™=
gå é™=
på ÇÉëë~=
dessa Öóãå~ëáÉê=
gymnasier ãÉää~å=
mellan NVQQ=
çÅÜ=NVRMK=eìîìÇÇÉäÉå=~î=íáÇÉå=ÖáÅâ=™í=~íí=ëä™ëë=ãÉÇ=ÇÉå=ÖêÉâáëâ~=çÅÜ=ä~íáåëâ~=
och 1950. Huvuddelen av tiden gick åt att slåss med den grekiska och latinska
~åíáâÉåë=
eller ëå~ê~êÉ=
med ÇÉå=
antikens äáííÉê~íìêI=
litteratur, ÉääÉê=
snarare ãÉÇ=
den Öê~ãã~íáëâ~=
grammatiska Ñ∏êâä~êáåÖÉå=
förklaringen çÅÜ=
och ∏îÉêJ
överë®ííåáåÖÉå=á=Ä™Ç~=êáâíåáåÖ~êI=ê~Ç=Ñ∏ê=ê~ÇI=™ê=ÉÑíÉê=™ê=Ó=áåÖÉí=~åå~íK=aÉí=®ê=Ñ∏êëí=
sättningen i båda riktningar, rad för rad, år efter år inget annat. Det är först
ÇÉÅÉååáÉê=ëÉå~êÉ=ëçã=à~Ö=ìééí®ÅâíÉ=Ñê™å=îáäâÉå=ãáäà∏=ÇÉå=äáííÉê~íìêÉå=Ü®êëí~ãJ
decennier senare som jag upptäckte från vilken miljö den litteraturen härstammade, vad den handlade om och varför man menade att enbart de som behärsã~ÇÉI=î~Ç=ÇÉå=Ü~åÇä~ÇÉ=çã=çÅÜ=î~êÑ∏ê=ã~å=ãÉå~ÇÉ=~íí=ÉåÄ~êí=ÇÉ=ëçã=ÄÉÜ®êëJ
â~ÇÉ=ÇÉëë~=ëéê™â=çÅÜ=ÇÉå=äáííÉê~íìêÉå=âìåÇÉ=Ääá=êáâíáÖí=ÄáäÇ~ÇÉ=çÅÜ=âäçâ~K=eÉä~=
kade dessa språk och den litteraturen kunde bli riktigt bildade och kloka. Hela
ÇÉåå~=åÉçÜìã~åáëíáëâ~I=ÄçêÖÉêäáÖ~=âìäíìêÉåë=ÖêìåÇáÇ¨=çã=ÄáäÇåáåÖI=ìíÄáäÇåáåÖ=
denna neohumanistiska, borgerliga kulturens grundidé om bildning, utbildning
çÅÜ=ìééÑçëíê~å=î~ê=Éå=ÑäçééI=ëçã=é™=áåíÉí=ë®íí=äÉîÇÉ=ìéé=íáää=ëáå=ÉÖÉå=ëà®äîÑ∏êëí™J
och uppfostran var en flopp, som på intet sätt levde upp till sin egen självförståÉäëÉ=çÅÜ=ëçã=àì=á=ëáÖ=êÉÇ~å=î~ê=íáääê®ÅâäáÖí=çÜ™ääÄ~êK=f=éêáåÅáé=ëâìääÉ=à~Ö=~ääíë™=Ü~=
else och som ju i sig redan var tillräckligt ohållbar. I princip skulle jag alltså ha
Ñ™íí=Éíí=ç®åÇäáÖí=ãóÅâÉí=ãÉê~=ìíîÉÅâä~í=áåíÉääÉâí=çÅÜ=ëáååÉ=çÅÜ=~ääëáÇáÖí=ìíîÉÅâJ
fått ett oändligt mycket mera utvecklat intellekt och sinne och allsidigt utvecklad éÉêëçåäáÖÜÉí=
hade ÖêÉâáëâJä~íáåëâ=
ä~Ç=
g~Ö= ÄäÉî=
personlighet ®å=
än ~ää~=
alla ~åÇê~I=
andra, ëçã=
som áåíÉ=
inte Ü~ÇÉ=
grekisk-latinsk Éñ~ãÉåK=
examen. Jag
blev
åçÖ=Éå=~åáåÖ=âäçâ=é™=îáëë~=íáåÖI=ãÉå=ÇÉí=î~ê=áåíÉ=ÇÉ=ÖêÉâáëâ~=ÉääÉê=ä~íáåëâ~=íÉñJ
nog en aning klok på vissa ting, men det var inte de grekiska eller latinska texíÉêå~ë=Ñ∏êíà®åëíI=®îÉå=çã=à~Ö=ëÉå~êÉ=âìåÇÉ=~åî®åÇ~=ÇÉã=á=ãáå~=ÑáäçëçÑáëâ~I=íÉçJ
ternas förtjänst, även om jag senare kunde använda dem i mina filosofiska, teoeller äÉî~åÇÉ=
äçÖáëâ~=
îáäâÉí= ëçã=
logiska çÅÜ=
och ëçÅáçäçÖáëâ~=
sociologiska ëíìÇáÉêI=
studier, ëçã=
som vilket
som ÜÉäëí=
helst ~åå~í=
annat Ç∏íí=
dött ÉääÉê=
levande
ëéê™â=ã~å=ÄÉÜ®êëâ~êK=aÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=å®ê=à~Ö=ëÉå~êÉ=ÄäÉî=âçåÑêçåíÉê~Ç=ãÉÇ=åó~=
språk man behärskar. Det gjorde att när jag senare blev konfronterad med nya
î~êá~åíÉê=~î=ë~ãã~=ãóíI=ëçã=íáääëâêÉî=ã~íÉã~íáâ=ÉääÉê=áåÑçêã~íáâ=ÉääÉê=~ääí=ã∏àJ
varianter
av samma myt, som tillskrev matematik eller informatik eller allt möjligt annat samma exklusiva egenskaper, var jag i förväg immun mot dessa tankar
äáÖí=~åå~í=ë~ãã~=Éñâäìëáî~=ÉÖÉåëâ~éÉêI=î~ê=à~Ö=á=Ñ∏êî®Ö=áããìå=ãçí=ÇÉëë~=í~åâ~ê=
çÅÜ=î®ä=Ñ∏êÄÉêÉÇÇ=Ñ∏ê=~íí=í~=Éãçí=_çìêÇáÉìë=ÄìÇëâ~éI=àìëí=Ñ∏ê=~íí=à~Ö=Ü~ÇÉ=ìééJ
och väl förberedd för att ta emot Bourdieus budskap, just för att jag hade upplevt det på min kropp.
äÉîí=ÇÉí=é™=ãáå=âêçééK=
Det andra eländet var att jag från starten missade att hänga med i matematiaÉí=~åÇê~=Éä®åÇÉí=î~ê=~íí=à~Ö=Ñê™å=ëí~êíÉå=ãáëë~ÇÉ=~íí=Ü®åÖ~=ãÉÇ=á=ã~íÉã~íáJ
âÉåI=Ç®êÑ∏ê=~íí=ä®ê~êå~=ëçã=ëáÖ=Ä∏ê=áåíÉ=Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=å™ÖçåíáåÖI=ãÉå=íçÖ=ÇÉí=ÜÉä~=
ken, därför att lärarna som sig bör inte förklarade någonting, men tog det hela
POT=
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Ñ∏ê=
îáäâÉí= Ñ~ää=
î~ê= ëä∏ëÉêá=
fall ãÉå~ÇÉ=
med íáÇ=
för ÖáîÉí=
givet çÅÜ=
och á=i vilket
menade ~íí=
att ÇÉí=
det var
slöseri ãÉÇ=
tid ~íí=
att Ñ∏êâä~ê~=
förklara ÖêìåJ
grunÇÉêå~=
àì= Ä~ê~=
för ~ää~=
alla Ä~êåW=
lära ëáÖ=
derna Ñ∏ê=
barn: aÉ=
De ÑäÉëí~=
flesta ëâìääÉ=
skulle ju
bara ä®ê~=
sig éêçÅÉÇìêÉêå~=
procedurerna çÅÜ=
och ∏îêáÖ~=
övriga
hade dem med modersmjölken. Så jag lärde procedurerna utantill med hjälp av
Ü~ÇÉ=ÇÉã=ãÉÇ=ãçÇÉêëãà∏äâÉåK=p™=à~Ö=ä®êÇÉ=éêçÅÉÇìêÉêå~=ìí~åíáää=ãÉÇ=Üà®äé=~î=
ãáå~=
mina â~ãê~íÉê=
kamrater çÅÜ=
och âä~ê~ÇÉ=
klarade ÑÉãíáçéêçÅÉåíëé®êêÉåK=
femtioprocentspärren. aÉí=
Det Ñ~ååë=
fanns á=i ëíçêí=
stort ëÉíí=
sett áåÖÉå=
ingen
å~íìêîÉíÉåëâ~é=ÉääÉê=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~é=é™=ÇÉå=äáåàÉåK=g~Ö=î~ê=~ääíë™=~å~äÑ~ÄÉí=é™=
naturvetenskap eller samhällsvetenskap på den linjen. Jag var alltså analfabet på
ÇÉëë~=çãê™ÇÉåI=íáää=ÇÉëë=~íí=à~Ö=ä®êÇÉ=ãáÖ=ã~íÉã~íáâÉåë=ÉäÉãÉåí~I=Ñ∏ê=ëí~íáëíáâÉåë=
dessa områden, till dess att jag lärde mig matematikens elementa, för statistikens
ëâìää=
à~Ö= Ä~ê~=
med ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~é=
skull çÅÜ=
och á=
i ëíçêí=
stort ëÉíí=
sett ëóëëä~ÇÉ=
sysslade jag
bara ãÉÇ=
samhällsvetenskap ÉÑíÉê=
efter NVSU=
1968 ìåÇÉê=
under
ãáå=~åÇê~=~â~ÇÉãáëâ~=â~êêá®êK=
min andra akademiska karriär.
a~ÖÉå=ÉÑíÉê=~íí=à~Ö=Ü~ÇÉ=âä~ê~í=ëíìÇÉåíÉñ~ãÉå=Åóâä~ÇÉ=à~Ö=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=
Dagen efter att jag hade klarat studentexamen cyklade jag tillsammans med
Éíí=
îÉÅâçêI= Éå=
Holland ìåÇÉê=
ett é~ê=
par â~ãê~íÉê=
kamrater ÖÉåçã=
genom eçää~åÇ=
under å™Öê~=
några veckor,
en íêáéé=
tripp ëçã=
som ÖáÅâ=
gick Ñê™å=
från
ãìëÉìã=
museum íáää=
till ãìëÉìãI=
museum, ÜìîìÇë~âäáÖÉå=
fanns ë™=
huvudsakligen Ç®ê=
det Ñ~ååë=
så â~ää~Ç=
kallad ãçÇÉêå=
modern âçåëíK=
konst.
där ÇÉí=
Höjdpunkten var
och hê∏ääÉêJjΩääÉê=
Kröller-Müller ãìëÉÉí=
museet é™=
e∏àÇéìåâíÉå=
î~ê= Van
s~å= dçÖÜ=
^ãëíÉêÇ~ã= çÅÜ=
Gogh á=i Amsterdam
på ÇÉ=
de
Hoge VeluWe. Några veckor senare cyklade jag till Knokke vid havet för att se
eçÖÉ=sÉäìïÉK=k™Öê~=îÉÅâçê=ëÉå~êÉ=Åóâä~ÇÉ=à~Ö=íáää=håçââÉ=îáÇ=Ü~îÉí=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=
Éå=
g~Ö= Ü~ê=
med `ÜáêáÅçI=
Ernst çÅÜ=
en ëìêêÉ~äáëíìíëí®ääåáåÖ=
surrealistutställning ãÉÇ=
Chirico, bêåëí=
och a~äáK=
Dali. Jag
har âî~ê=
kvar â~í~äçÖÉåK=
katalogen.
för ãáÖI=
mig, varifrån
aÉí=
î~êáÑê™å= jag
à~Ö= Ü~ÇÉ=
Det ®ê=
är áåíÉ=
inte ÜÉäí=
helt âä~êí=
klart Ñ∏ê=
hade ÇÉíí~=
detta áåíêÉëëÉ=
intresse çÅÜ=
och ÇÉ=
de ëí~êâ~=
starka
modern âçåëí=
ìééäÉîÉäëÉê=
à~Ö= íàìÖç=
av ÇÉí=
det ã~å=
man Ç™=
då â~ää~ÇÉ=
kallade ãçÇÉêå=
konst çÅÜ=
och ëçã=
som jag
tjugo ™ê=
år ëÉå~êÉ=
senare
upplevelser ~î=
ëâìääÉ=ìééäÉî~=áÖÉå=é™=içìáëá~å~I=lêÇêìé=d™êÇI=`~êäëÄÉêÖ=däóéíçíÉâ=á=h∏éÉåJ
skulle uppleva igen på Louisiana, Ordrup Gård, Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn. aÉí=
Ü~ãåK=
à~Ö= ëÉÇ~å=
Det ~åã®êâåáåÖëî®êÇ~=
anmärkningsvärda ®ê=
är ~íí=
att jag
sedan ÄçÇÇÉ=
bodde ã™åÖ~=
många ™ê=
år á=i m~êáë=
Paris Ñ∏ê=
för ~íí=
att
ëíìÇÉê~I=ãÉå=~äÇêáÖ=ë~ííÉ=ãáå=Ñçí=á=içìîêÉå=ÉääÉê=é™=ÇÉ=ãìëÉÉê=ëçã=®ê=ëéÉÅá~äáëÉJ
studera, men aldrig satte min fot i Louvren eller på de museer som är specialiseê~ÇÉ=
î~ê= ÇÉí=
rade é™=
modern çÅÜ=
på ãçÇÉêå=
och ë~ãíáÇ~=
samtida âçåëíK=
konst. a™=
Då var
det Ñçêëâ~êìíÄáäÇåáåÖI=
forskarutbildning, éçäáíáâ=
politik çÅÜ=
och
ëçÅá~äí=~êÄÉíÉ=ëçã=Ü~ÇÉ=í~Öáí=∏îÉêK=jìëÉáÄÉë∏â=é™=gÉìñ=ÇÉ=m~ìãÉI=lêë~ó=ÉääÉê=é™=
socialt arbete som hade tagit över. Museibesök på JeuX de Paume, Orsay eller på
museerna á=i póÇÑê~åâêáâÉ=
Sydfrankrike ÉääÉê=
restrospektiverna âçã=
ãìëÉÉêå~=
eller ÄÉë∏â=
besök é™=
på ÇÉ=
de ëíçê~=
stora êÉëíêçëéÉâíáîÉêå~=
kom ä™åÖí=
långt
ëÉå~êÉI=ãÉê=~î=Éå=íáääÑ®ääáÖÜÉí=Ñ∏ê=~íí=áåíÉ=ÜÉäí=Ñ∏êäçê~=âçåí~âíÉå=ãÉÇ=âçåëíÉåK=
senare, mer av en tillfällighet för att inte helt förlora kontakten med konsten.
liv Ü~ê=
har Ü~Ñí=
haft Éå=
h~åëâÉ=
à~Ö= ÜÉä~=
Kanske ã~å=
man â~å=
kan ë®Ö~=
säga ~íí=
att jag
hela ãáíí=
mitt äáî=
en ëä~Öë=
slags ìíî®Ö=
utväg Ñ∏ê=
för ~íí=
att
âçãã~=ìåÇ~å=î®êäÇÉåë=ã~ëëáî~=ëçÅá~ä~=çÅÜ=éçäáíáëâ~=íêóÅâ=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=âçãã~=
komma undan världens massiva sociala och politiska tryck och för att komma
ifrån mitt ämne, för att träda in i en annan värld som var verkligt revolutionär
áÑê™å=ãáíí=®ãåÉI=Ñ∏ê=~íí=íê®Ç~=áå=á=Éå=~åå~å=î®êäÇ=ëçã=î~ê=îÉêâäáÖí=êÉîçäìíáçå®ê=
çÅÜ=ë~ãíáÇáÖí=ëáååäáÖí=ìééäóÑí~åÇÉK=
och samtidigt sinnligt upplyftande.

lã=âçåëíÉå=ëçã=êÉãÉÇáÉ=ãçí=äÉÇ~=
Om konsten som remedie mot leda
c∏ê=Ä~ê~=å™Öê~=îÉÅâçê=ëÉå=Ñ~åå=à~Ö=ãáÖ=á=Éå=ëî~Åâ~I=ÇÉéêáãÉê~Ç=çÅÜ=∏îÉê~êÄÉí~ÇI=
För bara några veckor sen fann jag mig i en svacka, deprimerad och överarbetad,
ÄÉëîáâÉå=çÅÜ=~êÖI=çãÖáîÉå=~î=Éå=î®êäÇ=ëçã=Ü™ääÉê=é™=~íí=äóÅâ~ë=ãÉÇ=~íí=ë~ãä~=é™=
besviken och arg, omgiven av en värld som håller på att lyckas med att samla på
sig allt jag under ett helt långt liv har försökt att förhindra - allt ifrån Irakkriget
ëáÖ=~ääí=à~Ö=ìåÇÉê=Éíí=ÜÉäí=ä™åÖí=äáî=Ü~ê=Ñ∏êë∏âí=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=Ó=~ääí=áÑê™å=fê~ââêáÖÉí=
eller världsbankens agitation i Afrika till den stupida borgerliga propaganda som
ÉääÉê=î®êäÇëÄ~åâÉåë=~Öáí~íáçå=á=^Ñêáâ~=íáää=ÇÉå=ëíìéáÇ~=ÄçêÖÉêäáÖ~=éêçé~Ö~åÇ~=ëçã=
fyller den sista svenska kvasiliberala tidningen när valet närmar sig. Jag blev beÑóääÉê=ÇÉå=ëáëí~=ëîÉåëâ~=âî~ëáäáÄÉê~ä~=íáÇåáåÖÉå=å®ê=î~äÉí=å®êã~ê=ëáÖK=g~Ö=ÄäÉî=ÄÉJ
rövad å™Öê~=
hade Ü™ääáí=
hållit é™=
på ãÉÇ=
med ÉÑíÉê=
ê∏î~Ç=
à~Ö= Ü~ÇÉ=
några ëé®åå~åÇÉ=
spännande ìééÖáÑíÉê=
uppgifter jag
efter éÉåëáçåÉêáåÖÉåI=
pensioneringen,
för att några skulle kunna leva ut det ressentiment de hade sparat på i ett helt
Ñ∏ê=~íí=å™Öê~=ëâìääÉ=âìåå~=äÉî~=ìí=ÇÉí=êÉëëÉåíáãÉåí=ÇÉ=Ü~ÇÉ=ëé~ê~í=é™=á=Éíí=ÜÉäí=
ä™åÖí=äáîK=g~Ö=ã™ëíÉ=Ü~=å™Öçí=~åå~í=~íí=Ö∏ê~K=bå=ëÉå=âî®ää=Ñ~ääÉê=ãáíí=∏Ö~=é™=Éå=
långt liv. Jag måste ha något annat att göra. En sen kväll faller mitt öga på en
Äçâ=çã=`¨ò~ååÉë=ëà®äîéçêíê®ííI=ëçã=à~Ö=~î=Éå=ëäìãé=Ü~ÇÉ=â∏éí=Ñ∏ê=ã™åÖ~=™ê=ëÉå=
bok om Cézannes självporträtt, som jag av en slump hade köpt för många år sen
på rea och aldrig hade öppnat. Jag har alltid blivit oerhört stark berört av den
é™=êÉ~=çÅÜ=~äÇêáÖ=Ü~ÇÉ=∏ééå~íK=g~Ö=Ü~ê=~ääíáÇ=Ääáîáí=çÉêÜ∏êí=ëí~êâ=ÄÉê∏êí=~î=ÇÉå=
rödbruna färgen i hans målningar, som i serier av målerier med kortspelare eller
ê∏ÇÄêìå~=Ñ®êÖÉå=á=Ü~åë=ã™äåáåÖ~êI=ëçã=á=ëÉêáÉê=~î=ã™äÉêáÉê=ãÉÇ=âçêíëéÉä~êÉ=ÉääÉê=
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ëíáääÉÄÉå=ãÉÇ=®ééäÉå=ëçã=ãçíáîK=p~ãã~=ê∏ÇÄêìå~=Ñ®êÖ=ëçã=Ñáååë=ëçã=ÑçåÇ=é™=
stilleben med äpplen som motiv. Samma rödbruna färg som finns som fond på
ÇÉ=áâçåÉê=Ñê™å=dçåÇ~ê=íê~ÇáíáçåÉå=ëçã=à~Ö=âçã=ÜÉã=ãÉÇ=Ñê™å=î™ê=j~ëíÉêâìêë=á=
de ikoner från Gondar traditionen som jag kom hem med från vår Masterkurs i
Addis
^ÇÇáë=^ÄÉÄ~K=
Abeba.
g~Ö= Ä∏êà~ê=
^ääí= Vad
î~Ç= jag
à~Ö= Ü~ê=
Jag
börjar ä®ë~=
läsa çÅÜ=
och Ääáê=
blir ÖÉå~ëí=
genast Ñ~ëÅáåÉê~Ç=
fascinerad ~î=
av ãáåëí=
minst íî™=
två ëâ®äW=
skäl: Allt
har
Òä®êíÒ=ãáÖ=çã=ã™äÉêá=Ñê™å=Öóãå~ëáÉíáÇÉå=®ê=Ü®ê=éä∏íëäáÖÉå=îáíí=çÅÜ=ÄêÉíí=Éí~ÄäÉJ
”lärt” mig om måleri från gymnasietiden är här plötsligen Vitt och brett etablerat, ÇçâìãÉåíÉê~íI=
och áääìëíêÉê~íK=
illustrerat. lÅÜ=
ê~íI=
dokumenterat, Ñ∏êâä~ê~í=
förklarat çÅÜ=
Och Ñ∏êÑ~íí~êÉå=
författaren píÉîÉå=
Steven mä~íòã~å
Platzman3P=
Ñ∏êÉëä™ê=Òä®ëåáåÖÒ=~î=Åáêâ~=™ííáç=ëà®äîéçêíê®íí=ëçã=çã=ÇÉ=îçêÉ=äáâ~=ã™åÖ~=ëî~ê=é™=
föreslår ”läsning” av cirka åttio självporträtt som om de vore lika många svar på
Éå=
livshistorisk intervju betraktaren Ü~ê=ãÉÇ=`¨ò~ååÉK=e~å=~åíóÇÉê=
har med Cezanne. Han antyder
en ÉåÇ~=
enda ä™åÖ=
lång äáîëÜáëíçêáëâ=áåíÉêîàì=ÄÉíê~âí~êÉå=
~íí=
att ã~å=
man âìåÇÉ=
kunde Ö∏ê~=
göra ÇÉíë~ãã~=
detsamma ãÉÇ=
med ~åÇê~=
andra ã™ä~êÉ=
målare ëçã=
som Ü~ê=
har ã™ä~í=
målat Éå=
en ã®åÖÇ=
mängd
livet, ë™ëçã=
ëà®äîéçêíê®íí=
î~å= dçÖÜK=
g~Ö=
självporträtt ëéêáÇÇ~=
spridda ∏îÉê=
över äáîÉíI=
såsom oÉãÄê~åÇíI=
Rembrandt, aΩêÉê=
Dürer ÉääÉê=
eller van
Gogh. Jag
Ü~ÇÉ=àìëí=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=ëÉñ=ã™å~ÇÉêå~=~êÄÉí~í=ãóÅâÉí=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=äÉâíçê=gÉííÉ=
hade just de senaste seX månaderna arbetat mycket tillsammans med lektor Jette
píÉÉåëÉå=çÅÜ=ÇçÅÉåí=h~êáå=^åå~=mÉíÉêëÉåI=äáâëçã=à~Ö=íáÇáÖ~êÉ=Ü~ÇÉ=~êÄÉí~í=ãÉÇ=
Steensen och docent Karin Anna Petersen, liksom jag tidigare hade arbetat med
omkring äáîëÜáëíçêáëâ~=
livshistoriska áåíÉêîàìÉê=
î™ê~= Ççâíçê~åÇÉêI=
våra
doktorander, çãâêáåÖ=
intervjuer ëçã=
som ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ=
samhällsvetenskaplig
g~Ö= âçããÉê=
à~Ö= â~å=
àì= í~=
metod.4Q= Jag
profession, ãÉå=
ãÉíçÇK
kommer ÇÉÑáåáíáîí=
definitivt áåíÉ=
inte ìåÇ~å=
min éêçÑÉëëáçåI=
men jag
kan ju
ta
undan ãáå=
ÇÉí=Ñê™å=Éå=ÜÉäí=~åå~å=áåÑ~ääëîáåâÉäK=_∏ÅâÉêå~=ãÉÇ=êÉéêçÇìâíáçåÉê=çÅÜ=ëé~êë~ã=
det från en helt annan infallsvinkel. Böckerna med reproduktioner och sparsam
íÉñí=çã=ã™äÉêá=á=~ääã®åÜÉí=çÅÜ=çã=éçëíáãéêÉëëáçåáëãÉå=á=ëóååÉêÜÉí=ëí~éä~ê=ëáÖ=
teXt om måleri i allmänhet och om postimpressionismen i synnerhet staplar sig
lär ãáÖ=
mig ~íí=
att á=i ÄáäÇÉêå~=
bilderna ìééí®Åâ~=
é™=
g~Ö= ä®ê=
på ÄçêÇÉíK=
bordet. Jag
upptäcka íêÉ=
tre ÇáãÉåëáçåÉêW=
dimensioner: ÇÉå=
den âçäçëë~ä~=
kolossala
ëáååäáÖ~=åàìíåáåÖÉå=~î=àìëí=âçãéçëáíáçåÉåI=Ñ®êÖÉå=çÅÜ=íÉâåáâÉåI=ÇÉå=áåíÉääÉâíìJ
sinnliga njutningen av just kompositionen, färgen och tekniken, den intellektuella åàìíåáåÖÉå=~î=~íí=
Éää~=
njutningen av att ä™åÖë~ãí=™íÉê=ä®ê~=
långsamt åter lära ëáÖ=~íí=Ñ∏êëí™=Üìê=ÇÉí=®ê=Öàçêí=çÅÜ=Üìê=
sig att förstå hur det är gjort och hur
mellan ã™ä~êÉ=
målare çÅÜ=
hur ÇÉí=
ÇÉí=
î~êáÉê~ê= ãÉää~å=
det varierar
och ∏îÉê=
över íáÇI=
tid, çÅÜ=
och Üìê=
det ë~ãíáÇáÖí=
samtidigt ®åÇ™=
ändå â~å=
kan ë~ãJ
samã~åî®î~ë=ãÉÇ=Éíí=áãéäáÅáí=Üìã~åíI=ëçÅá~äí=çÅÜ=éçäáíáëâí=ÄìÇëâ~é=ëçã=âìäãáåÉJ
manvävas med ett implicit humant, socialt och politiskt budskap som kulminerar i van Gogh, som jag först nu inser inte bara var eXcentrisk eller galen utan
ê~ê=á=î~å=dçÖÜI=ëçã=à~Ö=Ñ∏êëí=åì=áåëÉê=áåíÉ=Ä~ê~=î~ê=ÉñÅÉåíêáëâ=ÉääÉê=Ö~äÉå=ìí~å=
çÅâë™=éçäáíáëâí=ÉåÖ~ÖÉê~Ç=çÅÜ=äáâ~=ãóÅâÉí=ëçã=`¨ò~ååÉ=Ñ~ÇÉê=íáää=ÜÉäí=åóíí=ë®íí=
också politiskt engagerad och lika mycket som Cézanne fader till helt nytt sätt
~íí=ã™ä~K=aÉí=î~ê=âçåëí=çÅÜ=áåíÉ=Ä~ê~=Ö~äÉåëâ~é=ÉääÉê=ÄìÇëâ~éK=
att måla. Det var konst och inte bara galenskap eller budskap.
j~å=ëâ~ää=ÇçÅâ=åçíÉê~=~íí=mä~íòã~å=çãÉÇÉäÄ~êí=íáää®ÖÖÉê=~íí=ã~å=Ñ∏ê=~íí=ä®ë~=
Man skall dock notera att Platzman omedelbart tillägger att man för att läsa
ÇÉëë~=
î~Ç= ã™ä~êÉå=
dessa éçêíê®íí=
porträtt ëçã=
som äáîëÜáëíçêáëâ~=
livshistoriska ìíë~Öçê=
utsagor ã™ëíÉ=
måste äóëëå~=
lyssna íáää=
till vad
målaren Ü~ê=
har ~íí=
att
ë®Ö~=á=íÉêãÉê=~î=ã™äÉêá=çÅÜ=áåíÉ=á=íÉêãÉê=~î=~îÄáäÇåáåÖÉå=á=Éå=ÉääÉê=~åå~å=éçëÉI=
säga i termer av måleri och inte i termer av avbildningen i en eller annan pose,
âä®ÇÉÇê®âíI=~åëáâíëìííêóÅâI=íÉÅâÉå=é™=™äÇÉê=çÅÜ=â®åëäçêI=ë®ííÉí=~íí=êáâí~=ëáÖ=ãçí=
klädedräkt, ansiktsuttryck, tecken på ålder och känslor, sättet att rikta sig mot
och ëäáíÉåI=
sliten, äÉÇëÉå=
™ëâ™Ç~êÉåI=
î~ê~= vacker
î~ÅâÉê= ÉääÉê=
åskådaren, ë®ííÉí=
sättet ~íí=
att vara
eller ãçíÄàìÇ~åÇÉI=
motbjudande, Ö~ãã~ä=
gammal çÅÜ=
ledsen
çÅÜ=
îáÇ~êÉK= aÉí=
îçäóãÉê= é™=
och ë™=
så vidare.
Det ®ê=
är âçãéçëáíáçåÉåI=
kompositionen, íÉâåáâÉåI=
tekniken, Ñ®êÖ=
färg çÅÜ=
och volymer
på Éå=
en íî™ÇáJ
tvådiãÉåëáçåÉää=óí~=ëçã=ÄÉê®íí~ê=å™Öçí=çã=Éå=ÉñáëíÉåë=çÅÜ=Éå=Ä~å~I=áåÖÉí=~åå~íK=iáJ
mensionell yta som berättar något om en existens och en bana, inget annat. LiíÉí=Öê~åÇ=ëçã=á=j~êíáå=pÅçêëÉëÉë=Ñáäã=çã=_çÄ=aóä~åë=äáîI=ëçã=ÄÉëí™ê=~î=Ü®åÇÉäJ
tet grand som i Martin Scorseses film om Bob Dylans liv, som består av händelëÉê=çÅÜ=áåíÉêîàìÉêK=bÖÉåíäáÖÉå=Ö∏ê=aóä~å=áåÖÉí=~åå~í=®å=ìåÇîáâÉê=~íí=ë®Ö~=å™ÖçíI=
ser och intervjuer. Egentligen gör Dylan inget annat än undviker att säga något,
ÉÑíÉêëçã=Ü~å=ëàìåÖÉê=ÇÉí=ÜÉä~=íáÇÉå=çÅÜ=Çì=ëçã=ëÉê=çÅÜ=Ü∏ê=â~å=áåíÉ=í~=ãáëíÉ=é™=
eftersom han sjunger det hela tiden och du som ser och hör kan inte ta miste på
i ë™åÖÉå=
hans éçÉëá=
~íí=
î~ÅâÉê= Ü~åë=
î~ê~K= jÉå=
att ÇÉí=
det ®ê=
är á=
sången Ü~å=
han í~ä~êI=
talar, Üìê=
hur vacker
poesi ®å=
än ã™=
må vara.
Men Ç™=
då ëâ~ää=
skall
man inte bara höra det en gång, utan även undersöka sina intuitiva upplevelser
ã~å=áåíÉ=Ä~ê~=Ü∏ê~=ÇÉí=Éå=Ö™åÖI=ìí~å=®îÉå=ìåÇÉêë∏â~=ëáå~=áåíìáíáî~=ìééäÉîÉäëÉê=
ÖÉåçã=Ü™êí=~êÄÉíÉK=aÉíë~ãã~=ë®ÖÉê=`¨ò~ååÉ=çã=ëáå~=ã™äåáåÖ~ê=ëçã=Ü~å=çÑí~=
genom hårt arbete. Detsamma säger Cézanne om sina målningar som han ofta
med á=i ÑäÉê~=
~êÄÉí~ÇÉ=
î~å= dçÖÜ=
arbetade ãÉÇ=
flera ™êK=
år. jÉå=
Men çÄëÉêîÉê~W=
observera: van
Gogh ~åî®åÇÉ=
använde Ä~ê~=
bara å™Öê~=
några Ç~Ö~êK=
dagar.
e~å=Ü~ÇÉ=àì=Ä~ê~=ÑÉã=™ê=Ñ∏ê=~íí=ã™ä~=~ääí=Ü~å=Ü~ÇÉ=~íí=ã™ä~=çÅÜ=ÇçÖ=å®ê=Ü~å=î~ê=
Han hade ju bara fem år för att måla allt han hade att måla och dog när han var
======================================================
P3 =píÉîÉå=mä~íòã~åI=`¨ò~ååÉK=qÜÉ=pÉäÑéçêíê~áíëI=qÜ~ãÉë=~åÇ=eìÇëçåI=içåÇçå=OMMNI=éK=TTK=
Steven Platzman, Ce'zanne. T/ﬂe Seljfvortmits, Thames and Hudson, London 2001, p. 77.
Q4 =g®ãÑ∏ê=
Karin-Anna mÉíÉêëÉå=
Petersen EoÉÇKFI=
î™ê~= íÉñíÉê=
iáîëÜáëíçêáëâÉ= áåíÉêîáÉï=
ëçã= ãÉíçÇÉI=
Jämför våra
texter á=
i h~êáåJ^åå~=
(Red), Limhístorís/ee
interview som
metode, mr`I=
PUC,

sáÄçêÖ=OMMS=EìåÇÉê=éìÄäáâ~íáçåFK=
Viborg
2006 (under publikation).

POV=
329
Fältanteckningar, PDF-version
PDF-version Juni
Juni 2006
2006
Fältanteckningar,

Del V:
Pedagogik
Del
V: Pedagogik

íêÉííáçëàì=™ê=Ö~ãã~ä=ENUPPÓNUVMFK=p™=ÇÉí=Ääáê=ê®íí=ë™=âçåëíáÖ~=áÅâÉJå~êê~íáîÉê=ã~å=
trettiosju år gammal (1833-1890). Så det blir rätt så konstiga icke-narrativer man
ëâ~ää=Ü∏ê~=é™=Ó=å®ê=ã~å=ä®ëÉê=ëî~êÉå=é™=Éíí=~åí~ä=äáîëÜáëíçêáëâ~=áåíÉêîàìÉê=á=Ñçêã=
skall höra på - när man läser svaren på ett antal livshistoriska intervjuer i form
~î=ëà®äîéçêíê®íí=îáÇ=çäáâ~=íáÇéìåâíÉê=á=Éå=âçåëíå®êë=äáîK=aÉí=ÉåÇ~=ëçã=®ê=âî~ê=~î=
av självporträtt vid olika tidpunkter i en konstnärs liv. Det enda som är kvar av
ÄÉê®íí~êíÉâåáâÉå=®ê=~íí=íáÇÉå=Ö™ê=ãÉÇ~å=ã~å=Ö™ê=Ñê™å=éçêíê®íí=íáää=éçêíê®ííI=Ñê™å=
berättartekniken är att tiden går medan man går från porträtt till porträtt, från
ëíÉå=íáää=ëíÉåK=aÉå=ÉåÇ~=ëçã=®ê=âçåëí~åí=®ê=ë~ãã~=âçåâêÉí~=áåÇáîáÇ=ëçã=Ü~ê=ë~íí=
sten till sten. Den enda som är konstant är samma konkreta individ som har satt
ëáíí=å~ãå=é™=êÉëìäí~íÉí=~î=~êÄÉíÉíK=jÉå=îá=îÉí=àì=ÉÖÉåíäáÖÉå=áåíÉ=îÉã=Ü~å=®ê=Ñê™å=
sitt namn på resultatet av arbetet. Men vi vet ju egentligen inte vem han är från
Ñ~ää=íáää=Ñ~ääI=àìëí=ã™ä~êÉå=®ê=àì=í®åâí=~íí=Ü~=®åÇê~í=ëáÖW=®åÇê~í=pfdI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=
fall till fall, just målaren är ju tänkt att ha ändrat sig: ändrat SIG, det vill säga
å™Öçí=®ê=âçåëí~åí=Ó=ÉääÉê=Ü~ê=~ääí=Ääáîáí=®åÇê~í\=sÉã=®ê=ÇÉí=ÉÖÉåíäáÖÉå=ã~å=áåíÉêJ
något är konstant - eller har allt blivit ändrat? Vem är det egentligen man interîàì~êI=ÄçêíëÉíí=Ñê™å=ÇÉå=ëçã=ëáííÉê=Ñê~ãÑ∏ê=çëëI=ÄçêíëÉíí=Ñê™å=~ÇêÉëë=çÅÜ=ÑáåÖÉê~îJ
bortsett från den som sitter framför oss, bortsett från adress och fingeravvjuar,
íêóÅâ=çÅÜ=îÉã=®ê=ÇÉí=ëçã=àìëí=ÇÉå=Ç~ÖÉå=áåíÉêîàì~ê\=
tryck och vem är det som just den dagen intervjuar?
aÉå=ëí~êâ~ëíÉ=ìééäÉîÉäëÉå=à~Ö=ÑáÅâ=ìåÇÉê=ÇÉåå~=ëíìÇáÉ=î~ê=~î=~íí=ëÉ=é™=ÇÉí~äàÉê=
Den starkaste upplevelsen jag fick under denna studie var av att se på detaljer
~î=îáëë~=ã™äåáåÖ~ê=ëçã=î~ê=ã™åÖ~=Ö™åÖÉê=ìééÑ∏êëíçê~ÇÉ=îáÇ=ëáÇ~å=~î=ëà®äî~=êÉJ
av vissa målningar som var många gånger uppförstorade vid sidan av själva reproduktionen ~î=
eller
éêçÇìâíáçåÉå=
av ã™äåáåÖÉå=
målningen á=i ëáå=
sin ÜÉäÜÉíK=
helhet. aÉí~äàÉå=
Detaljen ®ê=
är Ç™=
då á=i å~íìêäáÖ=
naturlig ëíçêäÉâ=
storlek ÉääÉê=
ãÉê=®å=å~íìêI=ã™äåáåÖÉå=é™=Ä~ê~=Éå=ÑÉãíÉÇÉä=~î=Ñçêã~íÉí=ÉääÉê=ë™=á=ÄçâÉåI=à®ãJ
mer än natur, målningen på bara en femtedel av formatet eller så i boken, jämfört med på museet. Man kan aldrig tro att det är en detalj från den större målÑ∏êí=ãÉÇ=é™=ãìëÉÉíK=j~å=â~å=~äÇêáÖ=íêç=~íí=ÇÉí=®ê=Éå=ÇÉí~äà=Ñê™å=ÇÉå=ëí∏êêÉ=ã™äJ
åáåÖÉåI=ÇÉí=®ê=Éå=~åå~å=ã™äåáåÖK=bÑíÉê=Éíí=í~Ö=íêçê=à~Ö=~íí=ÇÉí=ÄÉêçê=é™=~íí=çÅâë™=
ningen, det är en annan målning. Efter ett tag tror jag att det beror på att också
ã™äåáåÖÉå=®ê=ÖàçêÇ=êÉä~íáçåáëíáëâíI=ëçã=_çìêÇáÉìë=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=ÇÉå=îÉêâäáÖÜÉí=
målningen är gjord relationistiskt, som Bourdieus forskning och den verklighet
han studerar. En detalj är inte just den delen man har klippt ut och reproduceÜ~å=ëíìÇÉê~êK=bå=ÇÉí~äà=®ê=áåíÉ=àìëí=ÇÉå=ÇÉäÉå=ã~å=Ü~ê=âäáééí=ìí=çÅÜ=êÉéêçÇìÅÉJ
rat Ñ∏ê=
relation íáää=
till
ê~í=
îáäâÉí= Ö∏ê=
för ëáÖI=
sig, vilket
gör ~íí=
att ã~å=
man áåíÉ=
inte ëÉê=
ser ÇÉå=
den á=i êÉä~íáçå=
till ÇÉ=
de ~åÇê~=
andra ÇÉä~êå~I=
delarna, íáää=
êÉëíÉåK=
resten. pçã=
Som ÒÇÉí~äàÒ=
”detalj” ®ê=
är ÇÉí=
det Éå=
en ~åå~å=
annan ã™äåáåÖI=
målning, áåíÉ=
inte Éå=
en ÇÉí~äàK=
detalj. aÉí=
Det í~ê=
tar ä™åÖ=
lång íáÇ=
tid
áåå~å=à~Ö=áåëÉê=~íí=ÇÉí=îÉêâäáÖÉå=®ê=Éå=ÇÉí~äà=~î=ë~ãã~=ã™äåáåÖI=áåå~å=à~Ö=Üáíí~ê=
innan jag inser att det verkligen är en detalj av samma målning, innan jag hittar
experiment, äáíÉ=
ÇÉí~äàÉå=
detaljen á=i ëà®äî~=
själva ã™äåáåÖÉåK=
målningen. bíí=
Ett ìåÇÉêÄ~êí=
underbart ÉñéÉêáãÉåíI=
lite Öê~åå=
grann ëçã=
som ÖÉëí~äíJ
gestaltéëóâçäçÖáåë=Ñ™ÖÉäK=
psykologins fågel.
k®ê=à~Ö=í®åâÉê=íáääÄ~â~=é™=ãáå=Ä~êåÇçã=çÅÜ=âçåëíÉåI=ë™=Ñ~ååë=Ç®êI=ëçã=ë~ÖíI=
När jag tänker tillbaka på min barndom och konsten, så fanns där, som sagt,
mycket tidigt två intressen: För de så kallade primitiverna från fjortonhundraãóÅâÉí=íáÇáÖí=íî™=áåíêÉëëÉåW=c∏ê=ÇÉ=ë™=â~ää~ÇÉ=éêáãáíáîÉêå~=Ñê™å=ÑàçêíçåÜìåÇê~J
í~äÉíI=ëçã=àì=Ñ~ååë=∏îÉê~ääí=á=âóêâçê=çÅÜ=ãìëÉÉê=á=ëã™=ëí®ÇÉêI=ëçã=_êΩÖÖÉ=çÅÜ=
talet, som ju fanns överallt i kyrkor och museer i små städer, som Brügge och
dÉåíI=ëçã=ã™ä~ÇÉ=é™=Éíí=çÉêÜ∏êí=ÇÉí~äàÉê~í=~îÄáäÇ~åÇÉ=ë®ííI=Ö∏ãÇ~=Ä~âçã=êÉäáJ
Gent, som målade på ett oerhört detaljerat avbildande sätt, gömda bakom reliÖá∏ë~=ãçíáîI=ë~ãã~=ã®ååáëâçê=çÅÜ=ä~åÇëâ~é=ëçã=ã~å=ÖáÅâ=çãâêáåÖ=á=Ç~ÖäáÖÉåK=
giösa motiv, samma människor och landskap som man gick omkring i dagligen.
c~ëí=ÉÖÉåíäáÖÉå=î~ê=ÇÉ=áåíÉ=~îÄáäÇ~åÇÉ=~ääëW=aÉê~ë=ë®íí=~íí=~åî®åÇ~=Ñ®êÖ=î~ê=áåíÉ=
Fast egentligen var de inte avbildande alls: Deras sätt att använda färg var inte
~îÄáäÇ~åÇÉ=
à~Ö= íáÇáÖíK=
avbildande ãÉå=
men ÄÉëí®ãí=
bestämt ~î=
av êÉå=
ren Ñ®êÖäçÖáâ=
färglogik çÅÜ=
och ÇÉí=
det ìééí®ÅâíÉ=
upptäckte jag
tidigt. jçÇÉê=
Moder
j~êá~I=®åÖä~êI=â~åáâÉê=çÅÜ=ÇÉ=íêÉ=âçåìåÖ~êå~=ÖáÅâ=çãâêáåÖ=á=Çê®âíÉêI=ãÉÇ=Ñ®êJ
Maria, änglar, kaniker och de tre konungarna gick omkring i dräkter, med färÖÉê=ëçã=î~ê=çí®åâÄ~ê~=á=îÉêâäáÖÜÉíÉå=ãÉå=Òå∏Çî®åÇáÖ~Ò=á=ã™äåáåÖÉåK=
ger som var otänkbara i verkligheten men ”nödvändiga” i målningen.
pÉå~êÉ=ä®êÇÉ=à~Ö=â®åå~=ÇÉå=íóëâ~=ã~êñáëíáëâ~=ÑáäçëçÑÉå=bêåëí=_äçÅÜ=çÅÜ=Ü~åë=
Senare lärde jag känna den tyska marXistiska filosofen Ernst Bloch och hans
fru `~êä~K=
Flandern ãÉÇ=
med ÇÉãI=
när Ü~å=
Ñêì=
g~Ö= êÉëíÉ=
î~ê= Ö®ëí=
Garla. Jag
reste êìåí=
runt á=
i cä~åÇÉêå=
dem, å®ê=
han var
gäst é™=
på ÇÉí=
det íóëâ~=
tyska
i _êìëëÉä=
Brussel é™=
âìäíìêáåëíáíìíÉí=
kulturinstitutet á=
på ëÉñíáçí~äÉíI=
sextiotalet, ÄÉë∏âíÉ=
besökte Ñ~ÄêáâÉê=
fabriker çÅÜ=
och ÑçäâÉíë=
folkets ÜìëI=
hus, ãÉå=
men
målningarna, Ää~åÇ=
çÅâë™=
också âóêâçêå~=
kyrkorna ãÉÇ=
med ÇÉ=
de Òéêáãáíáî~Ò=
”primitiva” ã™äåáåÖ~êå~I=
bland ~åå~í=
annat ÇÉí=
det ë™=
så â~ää~ÇÉ=
kallade
ÒdìÇë=i~ããÒ=~î=Äê∏ÇÉêå~=s~å=bóÅâI=Éå=Ñê~ãëí®ääåáåÖ=~î=~éçâ~äóéëÉåë=îáëáçå=
”Guds Lamm” av bröderna Van Eyck, en framställning av apokalypsens vision
himmelska Jerusalem
för _äçÅÜë=
Blochs ëíìÇáÉê=
om ÇÉí=
det âçãã~åÇÉ=
kommande ÜáããÉäëâ~=
på jorden,
central Ñ∏ê=
studier
çã=
gÉêìë~äÉã= é™=
àçêÇÉåI= ÅÉåíê~ä=
~î=ÇÉí=ìíçéáëâ~=í®åâ~åÇÉíK=
av det utopiska tänkandet.
Ernst stod framför målningen i katedralen i Gent och, till stor förtret för tubêåëí=ëíçÇ=Ñê~ãÑ∏ê=ã™äåáåÖÉå=á=â~íÉÇê~äÉå=á=dÉåí=çÅÜI=íáää=ëíçê=Ñ∏êíêÉí=Ñ∏ê=íìJ
trängdes á=i ÇÉí=
lilla ëáÇçâ~éÉääÉíI=
höll Ü~å=
risterna ëçã=
som íê®åÖÇÉë=
det äáää~=
sidokapellet, Ü∏ää=
han Éå=
en Ü∏ÖäàìÇÇI=
högljudd, Öä∏Ç~åÇÉ=
glödande
êáëíÉêå~=
äÉâíáçå=é™=íóëâ~=çã=ríçéáåW=éä∏íëäáÖÉå=î~ê=ÄìÇëâ~éÉí=™íÉê=~ääíK=aÉíë~ãã~=ëçã=
lektion på tyska om Utopin: plötsligen var budskapet åter allt. Detsamma som
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à~Ö=ÜÉä~=ãáíí=äáî=Ü~ÇÉ=ìééäÉîí=ãÉÇ=î~å=dçÖÜI=~íí=âçåëí=ëçã=áåíÉ=ä®åÖêÉ=~îÄáäÇ~ê=
jag
hela mitt liv hade upplevt med van Gogh, att konst som inte längre avbildar
ÉääÉê=êÉéêÉëÉåíÉê~ê=î®êäÇÉå=ãÉå=®ê=Éå=éáâíìê~ä=î®êäÇ=á=ëáÖ=ëà®äî=®åÇ™=â~å=í~ä~=îáJ
eller representerar Världen men är en piktural värld i sig själv ändå kan tala vihar ÜÉä~=
ëáçå®êíK=
à~Ö= Ü~ê=
sionärt. p™=
Så jag
hela íáÇÉå=
tiden äáâëçã=
liksom â~ëí~íë=
kastats Ñê~ã=
fram çÅÜ=
och íáääÄ~â~=
tillbaka ãÉää~å=
mellan ÇÉ=
de çäáâ~=
olika
ãçíë®ÖÉäëÉÑìää~=~ëéÉâíÉêI=ëçã=é™=Éíí=ÉääÉê=~åå~í=ë®íí=®ê=âçåëí~åí~I=Ä~âçã=ÇÉ=êÉJ
motsägelsefulla aspekter, som på ett eller annat sätt är konstanta, bakom de reîçäìíáçåÉê~åÇÉ= çãëî®åÖåáåÖ~êå~=
îá= â~ää~ê=
g~Ö= ~îëí™ê=
volutionerande
omsvängningarna áåçã=
inom ÇÉí=
det vi
kallar âçåëíK=
konst. Jag
avstår Ñê™å=
från ~íí=
att
ÇÉëëìíçã=à®ãÑ∏ê~=ãÉÇ=ãáå~=®äëâ~ÇÉ=Éíåáëâ~=ÖêìééÉê=á=dìáåÉ~J_áëë~ìI=ÉÑíÉêëçã=
dessutom jämföra med mina älskade etniska grupper i Guinea-Bissau, eftersom
ÇÉí=ëâìääÉ=í~=Éå=ÜÉä=Äçâ=~íí=Ääá=âä~ê=∏îÉê=î~Ç=ÇÉí=®ê=ëçã=Ö∏ê=~íí=ÇÉå=ÉëíÉíáëâ~=ÇáJ
det skulle ta en hel bok att bli klar över vad det är som gör att den estetiska diãÉåëáçåÉå=ÑóääÉê=Éå=ëí∏êêÉ=ÇÉä=~î=ÇÉê~ë=äáî=á=ë™=â~ää~Ç=Ò~Äëçäìí=Ñ~ííáÖÇçãÒ=®å=á=î™ê=
mensionen fyller en större del av deras liv i så kallad ”absolut fattigdom” än i vår
rikedom, dock utan att vara ”konst”.
êáâÉÇçãI=ÇçÅâ=ìí~å=~íí=î~ê~=ÒâçåëíÒK=
m™=Éíí=
à~Ö= íáÇáÖ=
På ett äáâå~åÇÉ=
liknande ë®íí=ÑáÅâ=
sätt fick jag
tidig Éíí=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=
ett förhållande íáää=
till ÇÉ=
de ëíçê~=
stora Ñä~ãä®åÇëâ~=
flamländska ÉñJ
eXéêÉëëáçåáëíÉêå~=Ñê™å=NVMMÓNVRM=ãÉÇ=mÉêãÉâÉ=á=ëéÉíëÉåI=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=∏îÉê~ääí=î~ê=å®êJ
pressionisterna från 1900-1950 med Permeke i spetsen, för att de överallt var närî~ê~åÇÉ=ëà®äî~I=ëçã=éÉêëçåÉê=çÅÜ=á=ëáå~=ãçíáî=çÅÜ=ëáå~=ã™äåáåÖ~ê=á=ÇÉå=î®êäÇ=à~Ö=
varande
själva, som personer och i sina motiv och sina målningar i den värld jag
färdades från 1946 till 1968. Därför var det inte så svårt att se på Cézanne eller Van
Ñ®êÇ~ÇÉë=Ñê™å=NVQS=íáää=NVSUK=a®êÑ∏ê=î~ê=ÇÉí=áåíÉ=ë™=ëî™êí=~íí=ëÉ=é™=`¨ò~ååÉ=ÉääÉê=s~å=
dçÖÜ=é~ê~ääÉääí=ÉääÉê=ÜÉäí=Üçéé~=∏îÉê=íáää=ëìêêÉ~äáëíÉêå~I=ÉääÉê=~íí=á=pîÉêáÖÉ=é™=j~äã∏=
Gogh parallellt eller helt hoppa över till surrealisterna, eller att i Sverige på Malmö
museum se Hill om och om igen.
ãìëÉìã=ëÉ=eáää=çã=çÅÜ=çã=áÖÉåK=

lã=ë~ãÄ~åÇÉí=ãÉää~å=ìééî®ñíI=Ä~å~=çÅÜ=~êÄÉíÉíI=
Om sambandet mellan uppväxt, bana och arbetet,
ëçã=áåíÉ=®ê=å~êê~íáî=
som inte är narrativ
g~Ö= Ü~ê=
Jag
har é™=
på Éíí=
ett Ö~åëâ~=
ganska áãéêçîáëÉê~í=
improviserat ë®íí=
sätt ÄÉê®íí~í=
berättat äáíÉ=
lite Öê~åå=
grann çã=
om ãáå=
min ìééî®ñí=
uppväxt á=i
ë~ãã~=~åÇ~=ëçã=_çìêÇáÉì=á=ëáå=ÒbëèìáëëÉ=éçìê=ìåÉ=~ìíçJ~å~äóëÉÒ=EOMMQFI=Ñ∏ê=
samma anda som Bourdieu i sin ”Esquisse pour une auto-analyse” (2004), för
~íí=à~Ö=®ê=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=~íí=Ñ∏êëí™=çÅÜ=Ñ∏êâä~ê~=áåÑäóí~åÇÉí=®åÇ~=åÉÇ=é™=áåÇáîáÇìJ
att jag är intresserad av att förstå och förklara inﬂytandet ända ned på individuÉää=çÅÜ=ëìÄàÉâíáîJçÄàÉâíáîÉê~Ç=åáî™=~î=ãáå=ÉÖÉå=ÉääÉê=~åÇê~ë=äáîëÜáëíçêá~I=ë™=Öçíí=
ell och subjektiv-objektiverad nivå av min egen eller andras livshistoria, så gott
man åì=
inte ë™=
ã~å=
g~Ö= vill
îáää= áåíÉ=
î®êäÇ= -Ó=
nu â~åK=
kan. Jag
så ãóÅâÉí=
mycket ÄÉê®íí~I=
berätta, Ñ∏ê=
för Ç™=
då ëâ~é~ê=
skapar ã~å=
man Éå=
en åó=
ny värld
ÄÉê®ííÉäëÉåë=
î®êäÇI= ãÉå=
berättelsens värld,
men ™íÉêÑáåå~=
återfinna ëíóÅâÉîáë=
styckevis çÅÜ=
och ÇçâìãÉåíÉê~=
dokumentera ™íÑ∏äà~åÇÉ=
åtföljande ëâ®êJ
skäråáåÖëéìåâíÉê=á=ÇÉí=ëçã=îÉêâäáÖÉå=Ü~ê=®Öí=êìãI=ëå~ê~êÉ=®å=ÇÉí=ã~å=ÄÉê®íí~ê=ëà®äî=
ningspunkter i det som verkligen har ägt rum, snarare än det man berättar själv
ÉääÉê=ÖÉåçã=~åÇê~=çã=îáëë~=ÄÉÖáîÉåÜÉíÉê=ÉääÉê=ëáå=îÉêâë~ãÜÉíë=ÉÖÉåëâ~éÉêK=
eller genom andra om vissa begivenheter eller sin verksamhets egenskaper.
Liksom Bourdieu är jag en uppkomling. Men det som intresserar mig här är
iáâëçã=_çìêÇáÉì=®ê=à~Ö=Éå=ìééâçãäáåÖK=jÉå=ÇÉí=ëçã=áåíêÉëëÉê~ê=ãáÖ=Ü®ê=®ê=
inte ÇÉå=
individuella ÉääÉê=
eller ëíêìâíìêÉää~=
áåíÉ=
den ã~âêçëçÅáçäçÖáëâ~=
makrosociologiska áåÇáîáÇìÉää~=
strukturella ãçÄáäáíÉíÉåë=
mobilitetens éêçÄäÉJ
probleã~íáâ=áåçã=Éå=ÖÉåÉê~íáçå=
matik inom en generation ÉääÉê=ãÉää~å=ÖÉåÉê~íáçåÉêI=áåíÉ=ÜÉääÉê=ÇÉí=ëçã=â~ää~ë=
eller mellan generationer, inte heller det som kallas
ÇÉå=ÉåëâáäÇÉë=âä~ëëêÉë~=ÉääÉê=é™=Ç~åëâ~I=ã∏åëíÉêÄêóíåáåÖI=Ñ∏ê=ÇÉëë~=~ééêç~ÅÜÉê=®ê=
den enskildes klassresa eller på danska, mönsterbrytning, för dessa approacher är
ãóÅâÉí=éêçÄäÉã~íáëâ~K=aÉí=ëçã=áåíêÉëëÉê~ê=ãáÖ=®ê=Üìê=ëã™=ëáÇçëéê™åÖI=Äçêí=Ñê™å=
mycket problematiska. Det som intresserar mig är hur små sidosprång, bort från
íáåÖÉåë=íáääëóåÉë=å∏Çî®åÇáÖ~=ìééêÉéåáåÖI=Ö∏ê=ãáå=Ä~å~=ã∏àäáÖK=båëâáäÇ~=á=ëä®âJ
tingens tillsynes nödvändiga upprepning, gör min bana möjlig. Enskilda i släkten eller vissa ”betydelsefulla andra” har redan prövat på, rest en bit på vägen, så
íÉå=ÉääÉê=îáëë~=ÒÄÉíóÇÉäëÉÑìää~=~åÇê~Ò=Ü~ê=êÉÇ~å=éê∏î~í=é™I=êÉëí=Éå=Äáí=é™=î®ÖÉåI=ë™=
å®ê=à~Ö=íáää=ëäìí=çÅâë™=~åíê®ÇÉê=êÉë~åI=Ü~ê=à~Ö=êÉÇ~å=ãÉÇ=Éå=îáëë=Ä~ää~ëíK=bääÉê=Ñ∏ê=
när jag till slut också anträder resan, har jag redan med en viss ballast. Eller för
~íí=~åî®åÇ~=Éå=~åå~å=ÄáäÇW=sá=â~å=Ñ∏êÉëí®ää~=çëë=Üìê=îá=âçããÉê=∏îÉê=íáää=~åÇê~=
att använda en annan bild: Vi kan föreställa oss hur vi kommer över till andra
sidan av ett vadställe med stark ström om vi har tur, för att floden eller andra
ëáÇ~å=~î=Éíí=î~Çëí®ääÉ=ãÉÇ=ëí~êâ=ëíê∏ã=çã=îá=Ü~ê=íìêI=Ñ∏ê=~íí=ÑäçÇÉå=ÉääÉê=~åÇê~=
ã®ååáëâçê=Ü~ê=ä~Öí=ìí=ëíÉå~ê=Ç®ê=à~Ö=â~å=ë®íí~=åÉÇ=ÑçíÉåK=p™=ÇÉí=®ê=~äÇêáÖ=Ä~ê~=
människor har lagt ut stenar där jag kan sätta ned foten. Så det är aldrig bara
Éåë=âä~ëëêÉë~=ãÉÇ~å=~ää~=~åÇê~=Ääáê=âî~êK=aÉí=®ê=áåíÉ=Ä~ê~=Éíí=ã∏åëíÉê=ã~å=ëà®äî=
ens klassresa medan alla andra blir kvar. Det är inte bara ett mönster man själv
plötsligen ÄêóíÉêI=
bryter, Ñ∏ê=
för ÇÉí=
det ëâìääÉ=
skulle ã~å=
man áåíÉ=
inte âä~ê~X=
klara; ã~å=
man Ñ®êÇ~ë=
färdas é™=
på ëä®âíáåÖ~êë=
släktingars çÅÜ=
och
éä∏íëäáÖÉå=
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ÄÉâ~åí~ë=
med ÇÉê~ë=
bekantas êóÖÖ~ê=
ryggar ãÉÇ=
deras ëáÇçëéê™åÖ=
sidosprång çÅÜ=
och ëÉÇ~å=
sedan Ü~ê=
har ã~å=
man ÇÉã=
på êóÖÖÉåI=
ryggen, ÇÉí=
det
dem é™=
Ñáååë=áåÖ~=Ñ~ëí~=ã∏åëíÉê=ìí~å=Ä~ê~=éêçîáëçêáëâ~=Ä~ä~åëÖ™åÖ~êK=
finns inga fasta mönster utan bara provisoriska balansgångar.
Jag
har försökt att identifiera några av de stenar där jag kunde sätta ned min
g~Ö=Ü~ê=Ñ∏êë∏âí=~íí=áÇÉåíáÑáÉê~=å™Öê~=~î=ÇÉ=ëíÉå~ê=Ç®ê=à~Ö=âìåÇÉ=ë®íí~=åÉÇ=ãáå=
ÑçíK=g~Ö=ëâ~ää=ìééÉÜ™ää~=ãáÖ=îáÇ=®ååì=Éå=âçêí=ÉñâìêëI=Ñ∏ê=~íí=ëÉÇ~å=™íÉêî®åÇ~=íáää=
fot. Jag skall uppehålla mig vid ännu en kort eXkurs, för att sedan återvända till
ÇÉå=Ñê™Ö~=ëçã=à~Ö=áÇ~Ö=ëí®ääÉê=ãáÖ=çÅÜ=ëçã=Ü~ê=~íí=Ö∏ê~=ãÉÇ=™=Éå~=ëáÇ~å=ãáíí=
den fråga som jag idag ställer mig och som har att göra med å ena sidan mitt
intresse för det postimpressionistiska måleriet och å andra sidan att jag har ägáåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=ÇÉí=éçëíáãéêÉëëáçåáëíáëâ~=ã™äÉêáÉí=çÅÜ=™=~åÇê~=ëáÇ~å=~íí=à~Ö=Ü~ê=®ÖJ
å~í=
och éÉÇ~ÖçÖáâK=
pedagogik. jáå=
nat ÇÉå=
den ëí∏êëí~=
största ÇÉäÉå=
delen ~î=
av ãáíí=
mitt äáî=
liv ™í=
åt ìíÄáäÇåáåÖëëçÅáçäçÖá=
utbildningssociologi çÅÜ=
Min
Ñê™Ö~=®ê=ÇìÄÄÉäW=eìê=Ü~ê=Éå=ë™Ç~å=ê~Çáâ~ä=ÄêóíåáåÖ=Ñê™å=fåÖêÉë=íáää=máÅ~ëëç=ÉääÉê=
fråga är dubbel: Hur har en sådan radikal brytning från Ingres till Picasso eller
Per háêâÉÄó=
Kirkeby varit
radikala ÄêóíåáåÖ~ê=
mÉê=
î~êáí= ã∏àäáÖ=
î~êÑ∏ê= Ü~ê=
möjlig çÅÜ=
och varför
har ë™Ç~å~=
sådana ê~Çáâ~ä~=
brytningar ìíÉÄäáîáí=
uteblivit
áåçã=éÉÇ~ÖçÖáâÉå=ëçã=éê~âíáâ=çÅÜ=ëçã=êÉÑäÉñáçåK=jÉå=Ñ∏êëí=ëâ~ää=îá=Ñ™=Ñ~íí=é™=
inom pedagogiken som praktik och som reflexion. Men först skall vi få fatt på
ÇÉå=ëáëí~=ÉéáëçÇÉåI=áåå~å=îá=®ê=é™=pçÅáçäçÖÉå=á=iìåÇK
den sista episoden, innan vi är på Sociologen i Lund.5R=
k®ê=à~Ö=ÉÑíÉê=
När jag efter ëíìÇÉåíÉñ~ãÉå=ëâ~ää=î®äà~=Ñê~ãíáÇëÄ~å~I=ëçã=ÇÉí=ÜÉíÉêI=ë™=íêçê=
studentexamen skall välja framtidsbana, som det heter, så tror
händer ®ê=
är Ñ∏äà~åÇÉI=îáäâÉí=à~Ö=Ü~ê=ÄÉëâêáîáí=á=ÄçâÉå=ìíÖáîÉå=íáää=
följande, vilket jag har beskrivit i boken utgiven till
à~Ö=~íí=ÇÉí=ëçã=
jag
att det som Ü®åÇÉê=
SW=g~Ö=
min sjuttioårsdag och avsked från Köpenhamn Engagemang og Vía'ens/eab6:
ãáå=ëàìííáç™êëÇ~Ö=çÅÜ=~îëâÉÇ=Ñê™å=h∏éÉåÜ~ãå=båÖ~ÖÉã~åÖ=çÖ=sáÇÉåëâ~Ä
Jag
bli Éå=
â~å=
î™Ö~ê= ÜÉääÉê=
kan ãÉå=
men vågar
heller áåíÉ=
inte Ääá=
en ÇÉä=
av ÇÉ=
de êáâíáÖ~=
riktiga ÄçêÖÉêäáÖ~=
borgerliga ÒéêçÑÉëëáçåÉêå~Ò=
”professionerna”
del ~î=
ãÉÇ=
îáää~= çÅÜ=
med ~â~ÇÉãáëâ=
giftermål, villa
akademisk ìíÄáäÇåáåÖI=
utbildning, ÄçêÖÉêäáÖí=
borgerligt ÖáÑíÉêã™äI=
och oçí~êóI=
Rotary, Ñ∏ê=
för ÇÉí=
det íêçê=
tror
à~Ö=áåíÉ=~íí=à~Ö=â~å=âä~ê~=ÉääÉê=äÉî~=ìéé=íáää=çÅÜ=Ñ∏äà~âíäáÖÉå=íóÅâÉê=à~Ö=ÜÉääÉê=áåíÉ=
jag
inte att jag kan klara eller leva upp till och följaktligen tycker jag heller inte
çã=ÇÉíK=jáå=Ü~Äáíìë=Ü~ê=êÉÇ~å=çãÉÇîÉíÉå=Öàçêí=Éå=ìééëâ~ííåáåÖ=~î=ãáå~=ÉâçJ
om det. Min habitus har redan omedveten gjort en uppskattning av mina ekoåçãáëâ~I=ëçÅá~ä~=çÅÜ=âìäíìêÉää~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=çãÑçêã~í=ÇÉã=íáää=Éå=éêÉÑÉJ
nomiska, sociala och kulturella förutsättningar och omformat dem till en prefeêÉåë=E~ãçê=Ñ~íáI=ã~å=ä®ê=ëáÖ=~íí=®äëâ~=ëáíí=∏ÇÉFK=aÉå=ÄÉëí™ê=çãÉÇÉäÄ~êí=ÉÑíÉê=âêáJ
rens (amor fati, man lär sig att älska sitt öde). Den består omedelbart efter kriÖÉí=~î=~íí=Ö∏ê~=Éå=áåë~íë=Ñ∏ê=ã®åëâäáÖÜÉíÉå=Ó=~äÇêáÖ=ãÉê=âêáÖ=ãÉå=á=ëí®ääÉí=ëçÅá~ä=
get av att göra en insats för mänskligheten - aldrig mer krig men i stället social
reform - en insats inom den offentliga servicesektor som anses handla om just
êÉÑçêã=Ó=Éå=áåë~íë=áåçã=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉêîáÅÉëÉâíçê=ëçã=~åëÉë=Ü~åÇä~=çã=àìëí=
ÇÉíí~I=íáää=ëâáääå~Ç=Ñê™å=áåÇìëíêá=çÅÜ=~ÑÑ®êÉê=ÉääÉê=äáÄÉê~ä~=Ñ∏êî®êî=ëçã=Ü~åÇä~ê=çã=
detta, till skillnad från industri och affärer eller liberala förvärv som handlar om
éêÉëíáÖÉI=
îÉí= ~íí=
prestige, ã~âí=
makt çÅÜ=
och éÉåÖ~êX=
pengar; çÅÜ=
och Ö∏ê~=
göra Éå=
en áåë~íë=
insats é™=
på ÇÉí=
det çãê™ÇÉ=
område Ç®ê=
man vet
att
där ã~å=
man är kunnig, nämligen det intellektuella. Att jag sade ja till ett erbjudande att
ã~å=®ê=âìååáÖI=å®ãäáÖÉå=ÇÉí=áåíÉääÉâíìÉää~K=^íí=à~Ö=ë~ÇÉ=à~=íáää=Éíí=ÉêÄàìÇ~åÇÉ=~íí=
éê∏î~=Üçë=ÇÉå=ãÉê~=ãàìâ~=íóéÉå=~î=áåíÉääÉâíìÉää=âäçëíÉêçêÇÉåI=açãáåáâ~åÉêå~I=
pröva hos den mera mjuka typen av intellektuell klosterorden, Dominikanerna,
íêçíë=fåâîáëáíáçåÉåI=®ê=Ñ~âíáëâí=ê®íí=ã®êâî®êÇáÖíI=Ää~åÇ=~åå~í=ãçí=Ä~âÖêìåÇ=~î=
trots Inkvisitionen, är faktiskt rätt märkvärdigt, bland annat mot bakgrund av
ãáå=ä®åÖí~å=ÉÑíÉê=âîáååäáÖ=ë~ãî~êç=çÅÜ=ãçíëí™åÇÉí=á=ãáå=Ñ~ãáäàI=ãÉÇ=ìåÇ~åí~Ö=
min längtan efter kvinnlig samvaro och motståndet i min familj, med undantag
för min mor - och det faktum att jag faktiskt inte kände en enda Dominikan
Ñ∏ê=ãáå=ãçê=Ó=çÅÜ=ÇÉí=Ñ~âíìã=~íí=à~Ö=Ñ~âíáëâí=áåíÉ=â®åÇÉ=Éå=ÉåÇ~=açãáåáâ~å=
áåå~å=à~Ö=éçëíìäÉê~ÇÉ=ëçã=ÇÉí=ÜÉíÉêK=jÉå=ÇÉí=Ö™ê=~íí=Ñ∏êëí™=ëçã=®ååì=Éíí=Ñ∏êë∏â=
innan jag postuleraa'e som det heter. Men det går att förstå som ännu ett försök
~íí=ÄÉÖê®åë~=êáëâÉå=ãÉÇ=î~Ç=à~Ö=íêçê=~íí=à~Ö=â~å=âä~ê~I=~íí=äÉî~=ìéé=íáää=ãáå~=~åÇJ
att begränsa risken med vad jag tror att jag kan klara, att leva upp till mina andliga äÉÇ~êÉë=
äáÖ~=
ledares Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=
förväntningar çÅÜ=
och íáää=
till íáÇë~åÇ~å=
tidsandan ÉÑíÉê=
efter âêáÖÉí=
kriget Ää~åÇ=
bland ÇÉå=
den áÇÉ~äáëíáëâ~=
idealistiska
ÇÉäÉå=~î=ìåÖÇçã~êå~I=Ñ∏ê=ãáÖ=Ñ∏êâêçééëäáÖ~Ç=á=Éå=â~íçäëâ=ìåÖÇçãëê∏êÉäëÉ=ëçã=
delen av ungdomarna, för mig förkroppsligad i en katolsk ungdomsrörelse som
och ãçí=
â®ãé~ê=
kämpar ëíÉåÜ™êí=
stenhårt Ä™ÇÉ=
både ãçí=
mot ãÉää~åâêáÖëíáÇÉåë=
mellankrigstidens âçããìåáëã=
kommunism çÅÜ=
mot å~òáëãÉåI=
nazismen,
för en ny humanare värld och som senare kommer att ha mera gemensamt med
Ñ∏ê=Éå=åó=Üìã~å~êÉ=î®êäÇ=çÅÜ=ëçã=ëÉå~êÉ=âçããÉê=~íí=Ü~=ãÉê~=ÖÉãÉåë~ãí=ãÉÇ=
kristdemokraterna çÅÜ=
blir Üçë=
hos Ççãáåáâ~åÉêå~=
âêáëíÇÉãçâê~íÉêå~=
och ÇÉ=
de Öìä~=
gula Ñ~ÅâÑ∏êÉåáåÖ~êå~K=
fackföreningarna. aÉí=
Det Ääáê=
dominikanerna
ìåÇÉê=åáç=™êë=ëíìÇáÉê=á=ÑáäçëçÑá=çÅÜ=íÉçäçÖá=çÅÜ=ëÉå~êÉ=ìåÇÉê=íî™=™êë=Ççâíçê~åÇJ
under nio års studier i filosofi och teologi och senare under två års doktorandëíìÇáÉê=á=m~êáëI=™íÑ∏äàí=~î=ã™åÖ~=™êë=éÉêáçÇîáë~=îáëíÉäëÉê=á=m~êáëI=ëçã=à~Ö=ä™åÖë~ãí=
studier i Paris, åtföljt av många års periodvisa vistelser i Paris, som jag långsamt
ìééí®ÅâÉê=ÇÉå=åìíáÇ~=ÑáäçëçÑáåI=~åíáâÉåë=çÅÜ=ãÉÇÉäíáÇÉåë=áÇ¨Üáëíçêá~I=ÇÉå=ãçJ
upptäcker den nutida filosofin, antikens och medeltidens idéhistoria, den moÇÉêå~=
derna íÉçäçÖáåI=
teologin, ëçÅáçäçÖáI=
sociologi, éëóâç~å~äóëI=
psykoanalys, ÇÉå=
den âçããìåáëíáëâ~=
kommunistiska çÅÜ=
och áÅâÉJâçããìJ
icke-kommu======================================================
R5 =g®ãÑ∏ê=pí~Ñ=`~ääÉï~ÉêíI=sáÇÉåëâ~Ä=çÖ=båÖ~ÖÉã~åÖI=mr`I=sáÄçêÖ=OMMOK=
Jämför Staf CalleWaert, Vía'ens/eab og Engagemang, PUC, Viborg 2002.
S6 =fÄáÇK=
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åáëíáëâ~=î®åëíÉêå=çÅÜ=äáîÉí=á=Ñ∏êçêíÉåë=~êÄÉí~êâî~êíÉê=çÅÜ=ëäìãçãê™ÇÉåI=ÇÉí=îáää=
nistiska Vänstern och livet i förortens arbetarkvarter och slumområden, det Vill
ë®Ö~=
îÉêâäáÖÜÉí= ëçã=
à~Ö= Ü~ÇÉ=
î~êáí= ëâóÇÇ~Ç=
hade Varit
mig Ñ∏êK=
för.
säga Ç~ÖÉåë=
dagens verklighet
som jag
skyddad ãçí=
mot çÅÜ=
och ëâóÇÇ~í=
skyddat ãáÖ=
lÅÜ=à~Ö=ìééí®ÅâÉê=Éíí=ë®íí=~íí=ëÉ=é™=îÉêâäáÖÜÉíÉå=ëçã=ä™åÖë~ãí=ê∏ê=ëáÖ=ãçí=éêÉÅáë=
Och jag upptäcker ett sätt att se på verkligheten som långsamt rör sig mot precis
ãçíë~íí~=éçëáíáçå=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=ÇÉå=à~Ö=ëí~êí~ÇÉ=Ñê™åK=açÅâI=çÅÜ=ÇÉí=®ê=ãóÅâÉí=
motsatta position jämfört med den jag startade från. Dock, och det är mycket
íóéáëâí=íêçê=à~ÖI=ìí~å=~íí=à~Ö=Ö™ê=á=ÇÉå=âìäíìêê~Çáâ~ä~=Ñ®ää~åW=g~Ö=Ü~ê=~äÇêáÖ=íóÅâí=
typiskt tror jag, utan att jag går i den kulturradikala fällan: Jag har aldrig tyckt
riktiga. p~ååçäáâí=
~íí=
î~ê= ÇÉí=
att ÇÉí=
det ãçÇÉêå~I=
moderna, ë®êëâáäí=
särskilt áåíÉ=
inte ÇÉí=
det éçëíãçÇÉêå~=
postmoderna var
det ÉåÇ~=
enda êáâíáÖ~K=
Sannolikt
ÇÉäîáë=~î=âäçâëâ~é=çÅÜ=ÇÉäîáë=Ñ∏ê=~íí=áåíÉ=ÜÉäí=í~éé~=ÑçíÑ®ëíÉí=çÅÜ=ÇÉí=ÉÖå~=~êîÉí=Ó=
delvis av klokskap och delvis för att inte helt tappa fotfästet och det egna arvet ÉääÉê=
à~Ö= ëå~êí=
î~Ç= jag
à~Ö=
eller ~î=
har jag
av êÉå=
ren çãÉÇîÉíÉå=
omedveten ~í~îáëãI=
atavism, Ü~ê=
snart ÑÉãíáç=
femtio ™ê=
år Äêçãë~í=
bromsat ~ääí=
allt vad
âìåÇÉI=äÉí~í=ÉÑíÉê=ÒÄ™ÇÉ=çÅÜÒ=îáäâÉí=çÅâë™=âçã=~íí=éê®Öä~=ÜÉä~=ãáíí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=
kunde, letat efter ”både och” vilket också kom att prägla hela mitt arbete med
ëâçä~å=
î®êäÇÉåK= Jag
g~Ö= Ü~ê=
î~ê=
i íêÉÇàÉ=
tredje världen.
har ÜÉä~=
moderna ëâçä~å=
skolan á=
hela íáÇÉå=
tiden ë~Öí=
sagt ~íí=
att ÇÉå=
den ãçÇÉêå~=
skolan var
çìåÇîáâäáÖ=ëçã=âóêâ~åI=
oundviklig som kyrkan, ÉääÉê=~êã¨åI=ãÉå=ëå~ê~êÉ=éêçÄäÉãÉí=®å=ä∏ëåáåÖÉå=
eller armén, men snarare problemet än lösningen çÅÜ=
och
~íí=ã~å=íáääë=îáÇ~êÉ=áåíÉ=ÄÉÜ∏îÇÉ=Ü~=ë™=ãóÅâÉí=~î=ÇÉå=ë™=ä®åÖÉ=ã~å=áåíÉ=âìåÇÉ=
att man tills vidare inte behövde ha så mycket av den så länge man inte kunde
ÖÉåçãÑ∏ê~=ÇÉå=é™=Éíí=~åå~í=ë®ííK=aÉí=Ü~ê=çÅâë™=óííê~í=ëáÖ=á=Éíí=ë~ãã~åÄáíÉí=ãçíJ
genomföra den på ett annat sätt. Det har också yttrat sig i ett sammanbitet motëí™åÇ=
stånd ãçí=
mot ~ää~=
alla åçêÇáëâ~=
nordiska Äáëí™åÇë~êÄÉí~êÉë=
biståndsarbetares çâìååáÖ~=
okunniga ÇçÖã~íáëâ~=
dogmatiska ~îîáëåáåÖ~ê=
avvisningar ~î=
av
~íí=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=qïáåÇ=L^amm=á=ëâçäÑê™Öçê=á=^Ñêáâ~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=î~ê=âìäíìêJ
att samarbete med TWind /ADPP i skolfrågor i Afrika för att de inte var kulturradikala och hade en kollektivistisk organisation som manipulerade med statliga
ê~Çáâ~ä~=çÅÜ=Ü~ÇÉ=Éå=âçääÉâíáîáëíáëâ=çêÖ~åáë~íáçå=ëçã=ã~åáéìäÉê~ÇÉ=ãÉÇ=ëí~íäáÖ~=
ÄáÇê~ÖK=aÉí=î~ê=Ñ∏êëí=á=Ä∏êà~å=~î=ëàìííáçí~äÉí=ëçã=à~Ö=™íÉêÑ~åå=™íãáåëíçåÉ=ÇÉäîáë=
bidrag. Det var först i början av sjuttiotalet som jag återfann åtminstone delvis
ÇÉå=Ü™ääåáåÖÉå=Üçë=cê~åâÑìêí~êå~ë=âêáíáâ=~î=ìééäóëåáåÖÉåK=pÉå~êÉ=ÄäÉî=ÇÉí=ëå~J
den hållningen hos Frankfurtarnas kritik av upplysningen. Senare blev det snarare _çìêÇáÉì=
ê~êÉ=
Bourdieu ®å=
än çäáâ~=
olika âìäíìêâçåëÉêî~íáî~=
kulturkonservativa ÉääÉê=
eller êÉ~âíáçå®ê~=
reaktionära ëíê∏ãåáåÖ~ê=
strömningar ëçã=
som
ëâìääÉ=ìåÇÉêÄóÖÖ~=ÇÉå=~å~äóëÉåK=aÉí=Ü~ê=áåíÉ=î~êáí=ä®ííI=å®ê=ã~å=Ä~ê~=îáääÉ=äóëëå~=
skulle underbygga den analysen. Det har inte varit lätt, när man bara ville lyssna
eller háÉêâÉÖ~~êÇI=
Kierkegaard, êçé~ÇÉ=
man Ä~ê~=
é™=
à~Ö= é™=
îáÑí~ÇÉ=
på dêìåÇíîáÖ=
Grundtvig ÉääÉê=
ropade jag
på _ê~åÇÉëI=
Brandes, å®ê=
när ã~å=
bara viftade
med píêáåÇÄÉêÖ=
eller cêÉìÇ=
Freud é™ãáåÇÉ=
ãÉÇ=
à~Ö= çã=
qÜçã~ë= ~î=
^èìáåçK= jÉå=
Strindberg ÉääÉê=
om Thomas
av Aquino.
Men ÇÉåå~=
denna
påminde jag
Éñâìêë=
min ëÉå~êÉ=
eXkurs çã=
om ãáå=
senare Ä~å~=
bana ®ê=
är Ä~ê~=
bara âçêí=
kort ~åíóÇÇI=
antydd, Ñ∏ê=
att ä®ë~êÉå=
läsaren ÇáÑÑìëí=
diffust ëâ~ää=
skall
för ~íí=
âìåå~=ëÉ=Üìê=~ääí=ÇÉíí~=ä~åÇ~ê=Ç®ê=îá=®ê=áÇ~ÖK=c∏êÉ=Ü~ÇÉ=ÜÉä~=ìíÄáäÇåáåÖÉå=ä™åÖJ
kunna se hur allt detta landar där vi är idag. Före hade hela utbildningen långë~ãí=Öàçêí=ãáÖ=ê®íí=Ñê®ãã~åÇÉ=á=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=ãáå=ìééî®ñíãáäà∏I=íêçíë=~íí=à~Ö=
samt gjort mig rätt främmande i förhållande till min uppväXtmiljö, trots att jag
ÄçÇÇÉ=ÜÉãã~=ÉääÉê=á=âäçëíÉê=ÜÉä~=íáÇÉåK=
bodde hemma eller i kloster hela tiden.

`¨ò~ååÉë=çÅÜ=î~å=dçÖÜë=äáî=çÅÜ=îÉêâ==
Cézannes och van Goghs liv och verk
i slutet på 18oo talet
á=ëäìíÉí=é™=NUMM=í~äÉí=
`¨ò~ååÉ=Ñ∏Çë=NUPV=á=^áñJÉåJmêçîÉåÅÉI=Éå=ëí~Ç=îáÇ=jÉÇÉäÜ~îÉíK=e~åë=Ñ~ê=âçãJ
Cézanne föds 1839 i AiX-en-Provence, en stad vid Medelhavet. Hans far komãÉê=Ñê™å=Éå=Ü~åíîÉêâ~êÑ~ãáäàI=î~ê=íÉñíáäÜ~åÇä~êÉ=çÅÜ=Ü~ííã~â~êÉI=∏ééå~ÇÉ=ëÉJ
mer från en hantverkarfamilj, var teXtilhandlare och hattmakare, öppnade seriktig ~ÅÅÉéíÉê~Ç=
Ç~å=
dan Éå=
en ÉÖÉå=
egen Ä~åâI=
bank, ãÉå=
men ÄäÉî=
blev ~äÇêáÖ=
aldrig êáâíáÖ=
accepterad ~î=
av ÄçêÖÉêëâ~éÉí=
borgerskapet á=i ëí~åK=
stan.
Han fick Cézanne med sin hushållerska, innan de hade gift sig. Hon var dote~å=ÑáÅâ=`¨ò~ååÉ=ãÉÇ=ëáå=ÜìëÜ™ääÉêëâ~I=áåå~å=ÇÉ=Ü~ÇÉ=ÖáÑí=ëáÖK=eçå=î~ê=ÇçíJ
íÉê=íáää=Éå=ëî~êî~êÉK=`¨ò~ååÉ=î®ñíÉ=ìéé=á=Éíí=î®äÄ®êÖ~í=ÄçêÖÉêäáÖí=ÜÉã=çÅÜ=î~ê=
ter till en svarvare. Cézanne växte upp i ett välbärgat borgerligt hem och var
äáâëçã=ëáå=î®å=°ãáäÉ=wçä~=ìåÇÉê=Öóãå~ëáÉíáÇÉå=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=ÇÉå=êçã~åíáëâ~=
liksom sin vän Émile Zola under gymnasietiden intresserad av den romantiska
litteraturen, vilket
typiskt Ñ∏ê=
för çâçåîÉåíáçåÉää~=
okonventionella ëíìÇÉåíÉêK=
studenter. e~å=
Han âä~ê~ê=
klarar ëíìJ
stuäáííÉê~íìêÉåI=
îáäâÉí= var
î~ê= íóéáëâí=
med ãÉÇÉäã™ííáÖ~=
ÇÉåíÉñ~ãÉå=
îáÇ= ~åÇê~=
àìêáÇáâI=
medelmåttiga ÄÉíóÖ=
betyg vid
andra Ñ∏êë∏âÉíI=
försöket, Ä∏êà~ê=
börjar ä®ë~=
läsa juridik,
denteXamen ãÉÇ=
men ëäìí~ê=
reser íáää=
till m~êáë=
Paris Ñ∏ê=
till ã™ä~êÉK=
målare. Arbetar
ãÉå=
^êÄÉí~ê= Éå=
slutar çÅÜ=
och êÉëÉê=
för ~íí=
att ìíÄáäÇ~=
utbilda ëáÖ=
sig íáää=
en íáÇ=
tid á=i
med impressionisterna, ãÉëí=
kontakt ãÉÇ=áãéêÉëëáçåáëíÉêå~I=
mest áåíÉåëáîí=
intensivt ãÉÇ=
med ÇÉå=®äÇêÉ=máëë~êçI=äÉîÉê=á=
den äldre Pissaro, lever i
âçåí~âí=
hemlighet tillsammans med en hushållerska tills efter sin fars död, gömmer sig
ÜÉãäáÖÜÉí=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=Éå=ÜìëÜ™ääÉêëâ~=íáääë=ÉÑíÉê=ëáå=Ñ~êë=Ç∏ÇI=Ö∏ããÉê=ëáÖ=
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ìåÇÉê=âêáÖÉí=ãÉÇ=mêÉìëëÉå=çÅÜ=m~êáëâçããìåÉå=é™=ä~åÇÉí=á=ëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ÄÉJ
under kriget med Preussen och Pariskommunen på landet i stället för att beëî~ê~=áåâ~ääÉäëÉåI=ÄêóíÉê=ãÉÇ=áãéêÉëëáçåáëíÉêå~I=êÉëÉê=íáääÄ~â~=íáää=^áñ=Ç®ê=Ü~å=á=
svara inkallelsen, bryter med impressionisterna, reser tillbaka till AiX där han i
ëíçêí=ëÉíí=Éåë~ã=Ö™ê=îáÇ~êÉ=ëáå=ÉÖÉå=î®ÖK=e~å=ÇÉä~ê=ãÉÇ=ÇÉ=~ääê~=ÑäÉëí~=ê~Çáâ~ä~=
stort sett ensam går Vidare sin egen väg. Han delar med de allra flesta radikala
áåíÉääÉâíìÉää~=
îáëÅÉê~ä~= çÑ∏êJ
intellektuella Ñê™å=
från áÇ~Ö=
från ÇÉå=
den íáÇÉå=
tiden ÉääÉê=
eller Ñê™å=
idag Ñ∏ê=
för ÇÉå=
den ÇÉäÉå=
den viscerala
ofördelen ÇÉå=
ã™Ö~å=~íí=Éåë=Ü~=ÇÉå=ãáåëíÉ=ëóãé~íá=Ñ∏ê=ÇÉ=Ñ∏êëí~=ÑçäâäáÖ~=ìééêçê=ëçã=Ñ∏êÉJ
mågan att ens ha den minste sympati för de första folkliga uppror som föreÄ™Ç~ÇÉ=éêçäÉí®ê~=êÉîçäìíáçåÉê=á=bìêçé~W=ÇÉ=âìäíìêJê~Çáâ~ä~=î~ê=áåíÉ=ÜÉãã~=å®ê=
bådade proletära revolutioner i Europa: de kultur-radikala var inte hemma när
ÇÉí=ÄÉÖ~î=ëáÖK=aÉí=îáää=ë®Ö~I=ìåÇÉê=ÜÉä~=ëáíí=äáî=®ê=Ü~å=ìééâçãäáåÖ=çÅÜ=~êîí~J
det begav sig. Det vill säga, under hela sitt liv är han uppkomling och arvtaÖ~êÉI=áãéêÉëëáçåáëí=çÅÜ=éçëíáãéêÉëëáçåáëíI=ãÉÇäÉã=á=ÇÉå=åó~=ÖêìééÉêáåÖÉå=~î=
gare, impressionist och postimpressionist, medlem i den nya grupperingen av
âçåëí®åêÉê=ãÉå=ÜÉäí=Éåë~ãI=âçåîÉåíáçåÉää=ÄçêÖÉêäáÖ=çÅÜ=åçåâçåÑçêãáëíK=jÉå=
konstänrer men helt ensam, konventionell borgerlig och nonkonformist. Men
ÇÉí=âçåëí~åí~=®ê=Ñ∏êë∏âÉí=~íí=ëâ~é~=Éíí=ã™äÉêá=ëçã=®ê=ÄÉÑêá~í=Ñê™å=~ää~=ÇÉ=Üáííáääë=
det konstanta är försöket att skapa ett måleri som är befriat från alla de hittills
Ñ∏êÜ®êëâ~åÇÉ=
förhärskande ëéÉäêÉÖäÉêå~=
spelreglerna Ä™ÇÉ=
både ÇÉ=
de çÑÑáÅáÉää~=
officiella çÅÜ=
och ÇÉ=
de ~î~åíÖ~êÇáëíáëâ~I=
avantgardistiska, Ñ∏ê=
för ~íí=
att
ëâ~é~=
skapa å™ÖçåíáåÖ=
någonting åóíí=
nytt ëçã=
som ÄÉëí™ê=
består ~î=
av ëé®ååáåÖÉå=
spänningen ãÉää~å=
mellan ÇÉå=
den íçí~ä~=
totala ìêëéêìåÖJ
ursprungliga sinnesupplevelsen av motivet, det bildade ögats sätt att ta det till sig i en
äáÖ~=ëáååÉëìééäÉîÉäëÉå=~î=ãçíáîÉíI=ÇÉí=ÄáäÇ~ÇÉ=∏Ö~íë=ë®íí=~íí=í~=ÇÉí=íáää=ëáÖ=á=Éå=
Ñ∏êëí~=
óí~=
första íê~åëÑçêã~íáçå=
transformation çÅÜ=
och ë®ííÉí=
sättet ~íí=
att Ñ®ää~=
fälla åÉÇ=
ned ÇÉí=
det é™=
på Éå=
en íî™ÇáãÉåëáçåÉää=
tvådimensionell yta
med hjälp av inget annat än färgytor. Färgen läggs på med borste eller kniv i
ãÉÇ=Üà®äé=~î=áåÖÉí=~åå~í=®å=Ñ®êÖóíçêK=c®êÖÉå=ä®ÖÖë=é™=ãÉÇ=ÄçêëíÉ=ÉääÉê=âåáî=á=
é~ê~ääÉää~=Çê~Ö=á=å™Öê~=Ñ™=ìíëíìÇÉê~ÇÉ=êáâíåáåÖ~ê=çÅÜ=ä®ÖÖë=é™=á=ä~ÖÉê=ë™=~íí=Ñ∏J
parallella drag i några få utstuderade riktningar och läggs på i lager så att föêÉã™äÉå=äÉîÉê=áåáÑê™åK=fåíÉ=éêÉÅáë=Éå=êÉîçäìíáçå®ê=á=ÇÉí=ëçÅá~ä~I=ãÉå=®åÇ™=ÄÉë~íí=
remålen lever inifrån. Inte precis en revolutionär i det sociala, men ändå besatt
~î=Éå=áÇ¨=çã=~íí=~ääí=âìåÇÉ=î~ê~=~ååçêäìåÇ~I=íáää=ÉñÉãéÉä=ÇÉí=ÉåÇ~=Ü~å=âìåÇÉI=
av en idé om att allt kunde vara annorlunda, till exempel det enda han kunde,
~íí=ã™ä~=í~îäçê=~î=~ää~=ã∏àäáÖ~=íáåÖK=
att måla tavlor av alla möjliga ting.
î~å=dçÖÜ=Ñ∏ÇÇÉë=NURP=á=p∏Çê~=eçää~åÇ=á=Éå=äáíÉå=Äó=Ç®ê=Ü~åë=Ñ~ê=®ê=â~äîáåáëJ
van
Gogh föddes 1853 i Södra Holland i en liten by där hans far är kalvinisíáëâ=é~ëíçêK=mêÉÅáë=ëçã=ëáå=Äêçê=Ääáê=Ü~å=Ü~åÇÉäë~åëí®ääÇI=ãÉå=á=âçåëíÜ~åÇÉä=á=
tisk pastor. Precis som sin bror blir han handelsanställd, men i konsthandel i
e~~Ö=çÅÜ=içåÇçåK=_äáê=~îëâÉÇ~Ç=çÅÜ=®ê=ä®ê~êÉ=çÅÜ=éêÉÇáâ~åí=Ää~åÇ=Öêìî~êÄÉJ
Haag och London. Blir avskedad och är lärare och predikant bland gruvarbeí~êå~=á=_ÉäÖáÉåI=~åëí®ääÇ=á=Éå=ÄçâÜ~åÇÉäK=üê=NUUM=Ä∏êà~ê=Ü~å=ëà®äî=ã™ä~I=Äçê=á=
tarna i Belgien, anställd i en bokhandel. År 1880 börjar han själv måla, bor i
Bryssel Üçë=
till
_êóëëÉä=
^åíïÉêéÉåK= päìíäáÖÉå=
hos ëáå~=
sina Ñ∏ê®äÇê~ê=
föräldrar çÅÜ=
och á=i Antwerpen.
Slutligen âçããÉê=
kommer Ü~å=
han NUUS=
1886 íáää=
Paris, där hans bror fortfarande är anställd i samma konsthandel. Hans revom~êáëI=Ç®ê=Ü~åë=Äêçê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=®ê=~åëí®ääÇ=á=ë~ãã~=âçåëíÜ~åÇÉäK=e~åë=êÉîçJ
lutionerande arbete med måleri i kontakt med impressionister och posteXpresäìíáçåÉê~åÇÉ=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ã™äÉêá=á=âçåí~âí=ãÉÇ=áãéêÉëëáçåáëíÉê=çÅÜ=éçëíÉñéêÉëJ
ëáçåáëíÉê=ÉñéäçÇÉê~êK=f=ëíçêí=ëÉíí=~ää~=ÇÉ=ã™äåáåÖ~ê=ëçã=Ñ∏ê=~ääíáÇ=Ö∏ê=Éå=ëâáääå~Ç=
sionister exploderar. I stort sett alla de målningar som för alltid gör en skillnad
historien Ö∏êë=
i Arles
sydfrankrike, á=
á=i ÜáëíçêáÉå=
^êäÉë= á=i ëóÇÑê~åâêáâÉI=
görs ìåÇÉê=
under Ñóê~=
fyra ™êK=
år. e~å=
Han Äçê=
bor á=
i íî™=
två ã™å~ÇÉê=
månader
med d~ìÖìáåI=
på ëáååÉëëàìâÜìë=
om
ãÉÇ=
Gauguin, å™Öê~=
några ã™å~ÇÉê=
månader é™=
sinnessjukhus á=i p~áåí=
Saint o¨ãó=
Remy çÅÜ=
och kçêê=
Norr çã=
Paris i Auvers sur Oise under behandling hos Dr Hachet. Han tar sitt liv unm~êáë=á=^ìîÉêë=ëìê=láëÉ=ìåÇÉê=ÄÉÜ~åÇäáåÖ=Üçë=aê=e~ÅÜÉíK=e~å=í~ê=ëáíí=äáî=ìåJ
ÇÉê=Éíí=î~åëáååÉë~åÑ~ääI=íêÉííáçëàì=™ê=Ö~ãã~äK=
der ett vansinnesanfall, trettiosju år gammal.
Han är ingen uppkomling, men barn av en släkt som sedan lång tid tillbaka
e~å=®ê=áåÖÉå=ìééâçãäáåÖI=ãÉå=Ä~êå=~î=Éå=ëä®âí=ëçã=ëÉÇ~å=ä™åÖ=íáÇ=íáääÄ~â~=
Ü~ê=î~êáí=â~äîáåáëíáëâ~=é~ëíçêÉê=ÉääÉê=Ó=áåíêÉëë~åí=åçÖ=âçåëíÜ~åÇä~êÉK=e~åë=Ñ~ê=®ê=
har varit kalvinistiska pastorer eller - intressant nog konsthandlare. Hans far är
landet, ãÉå=
é~ëíçê=
pastor é™=
på ä~åÇÉíI=
men Ü~åë=
hans çåâÉä=
onkel âçåëíÜ~åÇä~êÉK=
konsthandlare. pà®äî=
Själv ®ê=
är Ü~å=
han ~åëí®ääÇ=
anställd á=i Éå=
en
i e~~ÖI=
Haag, içåÇçå=
som Ü™ääÉê=
håller ÜçJ
hoâçåëíÜ~åÇÉä=
konsthandel á=
London çÅÜ=
och m~êáëI=
Paris, äáâëçã=
liksom ëáå=
sin Äêçê=
bror qÜÉçI=
Theo, ëçã=
åçã=ìééÉ=ÜÉä~=Ü~åë=âçêí~=äáîK=aÉ=Ü~ê=ëå~ê~êÉ=ê∏êí=ëáÖ=åÉÇ™í=çÅÜ=Ääáîáí=ëã™=~åJ
nom uppe hela hans korta liv. De har snarare rört sig nedåt och blivit små anëí®ääÇ~=á=Äê~åëÅÜÉå=ãÉÇ=ëí®åÇáÖ~=Éâçåçãáëâ~=éêçÄäÉãK=sáåÅÉåí=Ñ∏êë∏âÉê=Éíí=í~Ö=
ställda i branschen med ständiga ekonomiska problem. Vincent försöker ett tag
att bli en slags arbetarpastor hos gruvarbetarna i södra Belgien, liknande de ar~íí=Ääá=Éå=ëä~Öë=~êÄÉí~êé~ëíçê=Üçë=Öêìî~êÄÉí~êå~=á=ë∏Çê~=_ÉäÖáÉåI=äáâå~åÇÉ=ÇÉ=~êJ
ÄÉí~êéê®ëíÉê=à~Ö=äÉîÇÉ=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=á=m~êáëI=ãÉå=~êÄÉí~êå~=Ü~ÇÉ=áåíÉ=êáâíáÖí=
betarpräster jag levde tillsammans med i Paris, men arbetarna hade inte riktigt
användning för honom. Han målar i stället, det vill säga blir marginell, är med
~åî®åÇåáåÖ=Ñ∏ê=ÜçåçãK=e~å=ã™ä~ê=á=ëí®ääÉíI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=Ääáê=ã~êÖáåÉääI=®ê=ãÉÇ=
med Éå=
Han ãáëëäóÅâ~ë=
çã=
îáëáçå= áåÄ~â~ÇK=
om ~íí=
att êÉîçäìíáçåÉê~=
revolutionera ÑçêãÉåI=
formen, ãÉÇ=
en Üìã~å=
human vision
inbakad. e~å=
misslyckas
med att fortsätta vägen uppåt och hamnar mer och mer marginaliserad vid siãÉÇ=~íí=Ñçêíë®íí~=î®ÖÉå=ìéé™í=çÅÜ=Ü~ãå~ê=ãÉê=çÅÜ=ãÉê=ã~êÖáå~äáëÉê~Ç=îáÇ=ëáJ
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Ç~å=
àìëí= Ç®êÑ∏ê=
för ~ääíáÇ=
alltid á=i Ü®åÇÉäëÉêå~ë=
dan ~îI=
av, ãÉå=
men éä~ÅÉê~ê=
placerar ëáÖ=
sig just
därför Ñ∏ê=
händelsernas ÅÉåíêìãK=
centrum. e~å=
Han
äóÅâ~ë=éêÉëíÉê~=Éíí=~êÄÉíÉ=ëçã=Ñ∏ê=~ääíáÇ=®åÇê~ê=ã™äÉêáÉíë=îáääâçê=çÅÜ=íáää=ëâáääå~Ç=
lyckas prestera ett arbete som för alltid ändrar måleriets Villkor och till skillnad
Ñê™å=
îáëáçå®ê~= áåëí®ääåáåÖI=
från `¨ò~ååÉ=
Cézanne ÄÉî~ê~ê=
bevarar Ü~å=
han ëáå=
sin éçäáíáëâJÜìã~åáëíáëâ~=
politisk-humanistiska visionära
inställning, ëçã=
som
ã~å=â~å=â®åå~=áÖÉå=á=ëà®äî~=ë®ííÉí=~íí=ã™ä~=ëçã=ÄäÉî=ÉñéêÉëëáçåáëíáëâíI=ãÉå=®åÇ™=
man kan känna igen i själva sättet att måla som blev eXpressionistiskt, men ändå
áåíÉ=éêÉÇáâ~åÇÉK=
inte predikande.
För oss idag finns ett problem med båda målarna, men mest med van Gogh
c∏ê=çëë=áÇ~Ö=Ñáååë=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=Ä™Ç~=ã™ä~êå~I=ãÉå=ãÉëí=ãÉÇ=î~å=dçÖÜ=
Ç®êÑ∏ê=~íí=ÇÉê~ë=Ñçêãëéê™â=íáää=ÇÉå=ãáäÇ~=Öê~Ç=Ü~ê=Ääáîáí=~ääã®åÖàçêíI=ãçê~äáëÉJ
därför att deras formspråk till den milda grad har blivit allmängjort, moraliseê~íëI=ëÉåíáãÉåí~äáëÉê~íë=çÅÜ=Ä~å~äáëÉê~íë=ë™=~íí=îá=áåíÉ=ä®åÖêÉ=ëÉê=Üìê=ÇÉ=Ü~ê=ã™ä~í=
rats, sentimentaliserats och banaliserats så att vi inte längre ser hur de har målat
ìí~å=Ä~ê~=â®ååÉê=áÖÉå=ÇÉíK=aÉí=®ê=ëçã=ÇÉí=ëâ~ää=î~ê~I=Ää~åÇ=~åå~í=çÅâë™=Ñ∏ê=~íí=
utan bara känner igen det. Det är som det skall vara, bland annat också för att
ãçíáîÉå=
Braque çÅÜ=
motiven ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
fortfarande ®ê=
är áÖÉåâ®ååÄ~ê~I=
igenkännbara, áåíÉ=
inte Éåë=
ens ëçã=
som Üçë=
hos _ê~èìÉ=
och máÅ~ëëç=
Picasso
~å~äóëÉê~ê=îçäóãÉêå~=I=ÉääÉê=ëçã=j~íáëëÉ=™íÉêî®åÇÉê=íáää=íÉÅâåáåÖÉå=çÅÜ=ÒîáäÇ~Ò=
analyserar volymerna , eller som Matisse återvänder till teckningen och ”vilda”
färger. När jag dagar i ända vänder på bladen och jämför slår det mig mest att
Ñ®êÖÉêK=k®ê=à~Ö=Ç~Ö~ê=á=®åÇ~=î®åÇÉê=é™=Ää~ÇÉå=çÅÜ=à®ãÑ∏ê=ëä™ê=ÇÉí=ãáÖ=ãÉëí=~íí=
à~Ö=íáÇáÖ~êÉ=áåíÉ=Ü~ê=Ñ~íí~í=~íí=`¨ò~ååÉë=â~ãé=ãÉÇ=ÑçêãÉåI=Ñ®êÖÉå=çÅÜ=íÉâåáâÉå=
jag
tidigare inte har fattat att Cézannes kamp med formen, färgen och tekniken
Ñ∏êë=
îáÇ~êÉ= ~î=
î~å= dçÖÜI=
î~êë=
förs vidare
men vars
av van
Gogh, ëçã=
som äáâ~=
lika ãóÅâÉí=
mycket ã™ä~ê=
målar Ñ∏ê=
för ã™äÉêáÉíë=
måleriets ëâìääI=
skull, ãÉå=
är religiös, humanistisk och socialistisk inbakad i tekniken.
îáëáçå=®ê=êÉäáÖá∏ëI=Üìã~åáëíáëâ=çÅÜ=ëçÅá~äáëíáëâ=áåÄ~â~Ç=á=íÉâåáâÉåK=
vision

kan de revolutionera konsten, medan vi sitter
s~êÑ∏ê=â~å=ÇÉ=êÉîçäìíáçåÉê~=âçåëíÉåI=ãÉÇ~å=îá=ëáííÉê=
Varför

fast i pedagogiken?
Ñ~ëí=á=éÉÇ~ÖçÖáâÉå\=
medan jag
leda vid
lÅÜ=
î®Åâë= éä∏íëäáÖÉå=
à~Ö= Ü™ääÉê=
îáÇ=
Och ë™=
så väcks
plötsligen Éå=
en Ç~Ö=
dag Ñê™Ö~åI=
frågan, ãÉÇ~å=
håller é™=
på ~íí=
att Ç∏=
dö ~î=
av äÉÇ~=
pedagogiken: Varför
Ä~ê~=
à~Ö= ã™ëíÉ=
s~êÑ∏ê= êÉîçäìíáçåÉê~ë=
bara í~åâÉå=
tanken é™=
på ~íí=
att jag
måste ™íÉêî®åÇ~=
återvända íáää=
till éÉÇ~ÖçÖáâÉåW=
revolutioneras
ã™äÉêáÉí=
måleriet é™=
på êáâíáÖíI=
riktigt, íáää=
till ÉñÉãéÉä=
exempel ìåÇÉê=
under ÇÉëë~=
dessa ™êI=
år, ãÉÇ~å=
medan éÉÇ~ÖçÖáâ=
pedagogik á=
i íÉçêá=
teori çÅÜ=
och
éê~âíáâ=á=ëíçêí=ëÉíí=áåíÉ=Ñäóíí~ê=ëáÖ=Éå=ãáääáãÉíÉê=ãÉää~å=NURM=çÅÜ=OMMMI=ãáåëí=~î=
praktik i stort sett inte flyttar sig en millimeter mellan 1850 och zooo, minst av
allt i skolsammanhang? Jag vet, jag vet, det är mycket som ändrar sig, men inte
~ääí=á=ëâçäë~ãã~åÜ~åÖ\=g~Ö=îÉíI=à~Ö=îÉíI=ÇÉí=®ê=ãóÅâÉí=ëçã=®åÇê~ê=ëáÖI=ãÉå=áåíÉ=
â®êå~åI=áåíÉ=íáääî®Ö~Ö™åÖëë®ííÉíI=áåíÉ=î~Ç=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çãI=áåíÉ=î~Ç=ã~å=Ö∏ê=ãÉÇ=
kärnan, inte tillvägagångssättet, inte vad det handlar om, inte vad man gör med
ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=ãÉÇ=~åÇê~K=
sig själv och därför med andra.
hade Ä∏êà~í=
BourdieuteXter, Ñ∏ê=
hade í®åâí=
jÉÇ~å=
à~Ö= Ü~ÇÉ=
à~Ö= Ü~ÇÉ=
Medan jag
börjat ëÉ=
se é™=
på Éíí=
ett é~ê=
par _çìêÇáÉìíÉñíÉêI=
för ~íí=
att jag
tänkt
till ãáå=
min ÄÉâ~åíëâ~é=
livslånga
ëíê®Åâ~=
sträcka ÇÉíí~=
detta Åçää~ÖÉ=
collage ®åÇ~=
ända Ñê~ã=
fram íáää=
bekantskap ãÉÇ=
med _çìêÇáÉìë=
Bourdieus äáîëä™åÖ~=
impressionistiska êÉîçäìíáçåÉå=
~êÄÉíÉ=
arbete ãÉÇ=
med ~íí=
att Ñ∏êëí™=
förstå çÅÜ=
och Ñ∏êâä~ê~=
förklara ÇÉå=
den áãéêÉëëáçåáëíáëâ~=
revolutionen çÅÜ=
och ÇÉí=
det
ÉëíÉíáëâ~=é™=ÇÉí=ÜÉä~=í~ÖÉíI=âçã=à~Ö=~íí=ä®ë~=Ñ∏äà~åÇÉ=ãÉåáåÖ=á=Ü~åë=Çá~äçÖ=ãÉÇ=
estetiska på det hela taget, kom jag att läsa följande mening i hans dialog med
vilken på sätt och viss ger en förklaring
e~åë=e~~ÅâÉ=ã™ä~êÉ=~î=áåëí~ää~íáçåÉê
Hans Haacke målare av installationer7T=îáäâÉå=é™=ë®íí=çÅÜ=îáëë=ÖÉê=Éå=Ñ∏êâä~êáåÖ=
î~êÑ∏ê=âçåëíÉå=á=î™ê~=Ç~Ö~ê=â~åëâÉ=êÉîçäìíáçåÉê~ë=ãÉÇ~å=ÇÉí=ëçÅáçÉâçåçãáëâ~I=
varför
konsten i våra dagar kanske revolutioneras medan det socioekonomiska,
Ç®ê=áÄä~åÇ=éÉÇ~ÖçÖáâÉåI=ëí™ê=ëíáää~W=
där ibland pedagogiken, står stilla:
århundrade âìåÇÉ=
såsom _~ìÇÉä~áêÉI=
Baudelaire, cä~ìÄÉêí=
Flaubert ëí®ää~=
råÇÉê=
ufuÉ= ™êÜìåÇê~ÇÉ=
Under ÇÉí=
det XlXe
kunde âçåëíå®êÉê=
konstnärer ë™ëçã=
ställa
ëáÖ=ãçí=ÒÄçêÖ~êå~ÒI=ëçã=ã~å=ëí®ääÉê=ëáÖ=ãçí=ëíìéáÇ~=ÄÉçíáÉê=çÅÜ=ÑáäáëíáåÉêK=fÇ~Ö=®ê=
sig mot ”borgarna”, som man ställer sig mot stupida beotier och ﬁlistiner. Idag är
Ñ∏êÉí~ÖëäÉÇ~êÉ=çÑí~=ëçÑáëíáâÉê~ÇÉ=ã®ååáëâçêI=™íãáåëíçåÉ=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ëçÅá~ä~=ëíê~íÉJ
företagsledare ofta sofistikerade människor, åtminstone när det gäller sociala strategier för att manipulera folk, men också när det gäller konst. För att konsten, även
ÖáÉê=Ñ∏ê=~íí=ã~åáéìäÉê~=ÑçäâI=ãÉå=çÅâë™=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=âçåëíK=c∏ê=~íí=âçåëíÉåI=®îÉå=
çã=ÇÉå=®ê=Éíí=êÉëìäí~í=~î=â®ííÉêëâ~=ìééÄêçíí=ÉääÉê=êáâíáÖ~=êÉîçäìíáçåÉê=é™=ÇÉí=ëóãJ
om den är ett resultat av kätterska uppbrott eller riktiga revolutioner på det symÄçäáëâ~=çãê™ÇÉíI=®åÇ™=ìí~å=éêçÄäÉã=â~å=Ääá=Éå=ÇÉä=~î=Éå=ÄçêÖÉêäáÖ=äáîëâçåëíK=
boliska området, ändå utan problem kan bli en del av en borgerlig livskonst.

======================================================

T7 =máÉêêÉ=_çìêÇáÉì=C=e~åë=e~~ÅâÉI=iáÄêÉJ°ÅÜ~åÖÉI=pÉìáäI=m~êáë=NVVQI=éK=QVK=
Pierre Bourdieu öC Hans Haacke, Libre-Éc/mnge, Seuil, Paris 1994, p. 49.
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jÉå=à~Ö=î®åÇÉê=ìéé=çÅÜ=åÉê=é™=íÉñíÉå=Ñ∏ê=ãáíí=ëóÑíÉ=çÅÜ=ä®ëÉêW=éêÉÅáë=ëçã=ÄçêÖ~J
Men jag vänder upp och ner på texten för mitt syfte och läser: precis som borgaêÉå=ìåÇÉê=NRM=™ê=~ääí=Ä®ííêÉ=Ü~ê=âìåå~í=íêáî~ë=ãÉÇ=~ää~=ÉëíÉíáëâ~=êÉîçäìíáçåÉê=ìí~å=
ren under 150 år allt bättre har kunnat trivas med alla estetiska revolutioner utan
~íí=ÇÉí=ëçÅá~äJÉâçåçãáëâ~=â®êåçãê™ÇÉí=®åÇê~ÇÉë=Éíí=ÇóÑíI=ë™=Ü~ê=çÅâë™=éÉÇ~ÖçÖáJ
att det social-ekonomiska kärnområdet ändrades ett dyft, så har också pedagogiâÉå=ëçã=®ê=Éå=ÇÉä=~î=ÇÉíí~=ÜÉêê~î®äÇÉ=âìåå~í=ÄÉëí™=çÑ∏ê®åÇê~ÇI=ÄçêíëÉíí=Ñê™å=å™Öê~=
ken som är en del av detta herravälde kunnat bestå oförändrad, bortsett från några
Ñ™=
och êÉîçäìíáçåÉêK=
få ÉëíÉíáëâ~=
estetiska ä™å=
lån Ñê™å=
från â®ííÉêáÉê=
kätterier çÅÜ=
revolutioner. pâáääå~ÇÉå=
Skillnaden ®ê=
är ~íí=
att ÇÉå=
den Ü®êëâ~åÇÉ=
härskande
âìäíìêÉå=áåíÉ=Éåë=Ü~ê=ÄÉÜ∏îí=ëã®äí~=ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=êÉîçäìíáçåÉêI=ëçã=ìíÉÄäÉîK=
kulturen inte ens har behövt smälta de pedagogiska revolutioner, som uteblev.
mÉÇ~ÖçÖáâÉå=
Pedagogiken Ü~ê=
till ãÉÇ=
med â®ííÉêáÉê=
eller êÉîçäìíáçåÉêI=
har áåíÉ=
inte Éåë=
ens ëí®ääí=
ställt íáää=
kätterier ÉääÉê=
revolutioner, ãÉå=
men
íî®êíçã=âìåå~í=Ü™ää~=ëáÖ=âî~ê=á=NUMMJí~äë=ëíáäI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~I=Ñ∏êÄäáîáí=~ääí=áÖÉåçã=
tvärtom kunnat hålla sig kvar i ISOo-tals stil, det vill säga, förblivit allt igenom
ÄçêÖÉêäáÖ=á=çêÇÉíë=ëçÅáçäçÖáëâ~=ãÉåáåÖK=lã=à~Ö=å™Öçåëáå=Ü~ÇÉ=íîáîä~í=é™=ÇÉíI=ë™=
borgerlig i ordets sociologiska mening. Om jag någonsin hade tvivlat på det, så
ëí®êâíÉë=
hedersdoktor ìåÇÉê=
stärktes ÇÉåå~=
denna ∏îÉêíóÖÉäëÉ=
övertygelse ~î=
av ~íí=
att Ääá=
bli éêçãçîÉê~Ç=
promoverad íáää=
till ÜÉÇÉêëÇçâíçê=
makunder ã~âJ
íÉêå~ë=é~íêçå~ÖÉI=âóêâ~å=ãÉÇ=ÄáëâçéÉåI=~êã¨å=ãÉÇ=â~åçåëâçíí=ìíÉ=é™=Ö™êÇÉåI=
ternas patronage, kyrkan med biskopen, armén med kanonskott ute på gården,
-Ó= ÒÇì=
med ÜÉã=
landshövîáää= ëçã=
kan í~=
ta âçéé~êÜóäë~å=
kopparhylsan ãÉÇ=
hem çã=
om Çì=
som ëçìîÉåáêÒ=
souvenir” -Ó= ä~åÇëÜ∏îJ
”du â~å=
du vill
representerar ëí~íÉåW=
ÇáåÖÉå=
à~Ö= ëâ~ää=
dingen ëçã=
som êÉéêÉëÉåíÉê~ê=
staten: jag
skall ëí™=
stå çÅÜ=
och ÄìÖ~=
buga Çàìéí=
för ÇÉã=
dem ~ää~=
alla EÇÉ=
(de
djupt Ñ∏ê=
Éã~åÅáéÉê~ÇÉ=
î®äà~= ãÉää~å=
g~Ö= ëâ~ää=
emanciperade âîáååçê=
kvinnor â~å=
kan ÇçÅâ=
dock välja
mellan ~íí=
att ÄìÖ~=
buga ÉääÉê=
eller åáÖ~FK=
niga). Jag
skall í~=
ta
Éãçí=ãáå=ÄÉä∏åáåÖ=Ñ∏ê=~íí=Ü~=î~êáí=åóííáÖ=Ñ∏ê=ÇÉå=ê™Ç~åÇÉ=çêÇåáåÖÉåK=aÉå=ãáäà∏=
emot min belöning för att ha varit nyttig för den rådande ordningen. Den miljö
ëçã=à~Ö=âçããÉê=áÑê™å=çÅÜ=ëçã=ÄÉÜ∏îë=Ñ∏ê=~íí=ÄÉÇêáî~=îÉíÉåëâ~é=î~ê=ã~íÉêáÉääí=
som jag kommer ifrån och som behövs för att bedriva vetenskap var materiellt
çÅÜ=ëóãÄçäáëâí=ÜÉäí=Ñê™åî~ê~åÇÉ=á=ÅÉêÉãçåáåI=Ñ∏êìíçã=á=açå~äÇ=_êç~Çóë=í~ä=é™=
och symboliskt helt frånvarande i ceremonin, förutom i Donald Broadys tal på
ä~íáåI=ëçã=é™ãáåÇÉ=ãáÖ=çã=ãáå=Öóãå~ëáÉíáÇ=çÅÜ=âäçëíêÉíI=Ñ~ëí=Ü®ê=î~ê=çÅâë™=ÇÉí=
latin, som påminde mig om min gymnasietid och klostret, fast här var också det
Éå=ÇÉä=~î=Éå=éçãé~I=ëçã=à~Ö=î®ä=î~ê=Ö~åëâ~=ë™=Éåë~ã=çã=~íí=Ñ∏êëí™=é™=ê~â=~êãK=
en del av en pompa, som jag väl var ganska så ensam om att förstå på rak arm.
j~å=
î~ê= ãáíí=
îÉêâäáÖ~= Ñìåâíáçå=
firades. aÉí=
Man â~å=
kan ë®Ö~W=
säga: ÇÉí=
det var
mitt ~êÄÉíÉë=
arbetes verkliga
funktion ëçã=
som Ñáê~ÇÉëK=
Det ®ê=
är áåíÉ=
inte
î~êàÉ= Ç~Ö=
varje
dag ÇÉå=
den ë~ååáåÖÉå=
sanningen çã=
om Éåë=
ens äáî=
liv -Ó= ~íí=
att ã~å=
man ®ê=
är íáää=
till Ñ∏ê=
för ~íí=
att ìééê®ííÜ™ää~=
upprätthålla çêÇJ
ordmycket Ö~ãã~äãçÇáÖ=
åáåÖÉå=
Ó= Ääáê=
ningen blir éêçâä~ãÉê~Ç=
proklamerad ãÉÇ=
med ë™=
så ãóÅâÉí=
gammalmodig éçãé~=
pompa çÅÜ=
och ëí™íI=
ståt, áåJ
inâäìëáîÉ=Éå=ëóãÑçåáçêâÉëíÉêK=
klusive en symfoniorkester.
Konsten däremot har kunnat dra ifrån, för det gjorde ingen skillnad, varken
hçåëíÉå=Ç®êÉãçí=Ü~ê=âìåå~í=Çê~=áÑê™åI=Ñ∏ê=ÇÉí=ÖàçêÇÉ=áåÖÉå=ëâáääå~ÇI=î~êâÉå=
för ÇÉå=
eller Ñ∏ê=
Ñ∏ê=
den ëçÅá~äÉâçåçãáëâ~=
socialekonomiska ã~âíÑ∏êÇÉäåáåÖÉå=
maktfördelningen ÉääÉê=
för ëçÅá~äáëÉêáåÖÉåK=
socialiseringen. hìäíìêÉå=
Kulturen
har blivit mer och mer kulturradikal, dock inte radikal. Pedagogiken har varit
Ü~ê=Ääáîáí=ãÉê=çÅÜ=ãÉê=âìäíìêê~Çáâ~äI=ÇçÅâ=áåíÉ=ê~Çáâ~äK=mÉÇ~ÖçÖáâÉå=Ü~ê=î~êáí=
âçåëÉêî~íáî=ÜÉä~=î®ÖÉåK=jÉå=å®ê=ÇÉí=íáää=ëäìí=îÉêâ~ÇÉ=ëçã=~íí=êÉîçäìíáçåÉê=á=îÉJ
konservativ hela vägen. Men när det till slut verkade som att revolutioner i veíÉåëâ~éI=Ñáåâìäíìê=çÅÜ=äáîëëíáä=NVSU=âìåÇÉ=âçééä~ë=íáää=Éå=Ñà®êê~å=~åë~íë=íáää=ëçÅáçJ
tenskap, finkultur och livsstil 1968 kunde kopplas till en fjärran ansats till socioÉâçåçãáëâ=êÉîçäìíáçåI=Äçêê~ÇÉ=é~åáâÉå=ëáÖ=áå=á=ã®êÖÉå=Üçë=ÇÉ=Ü®êëâ~åÇÉ=âä~ëJ
ekonomisk revolution, borrade paniken sig in i märgen hos de härskande klasëÉêå~=á=ÇÉí=åçêÇ~íä~åíáëâ~=çãê™ÇÉíI=çÅÜ=ÇÉ=Ü~ê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=áåíÉ=Ü®ãí~í=ëáÖK=^ää~=
serna i det nordatlantiska området, och de har fortfarande inte hämtat sig. Alla
Äêçãë~êå~=ëäçÖë=é™=çÅÜ=ã~å=ÄÉëí®ãÇÉ=ëáÖ=íáää=ëäìí=~íí=ÄÉí~ä~=éêáëÉí=Ñ∏ê=Éå=â~ãJ
bromsarna slogs på och man bestämde sig till slut att betala priset för en kamé~åàI=
panj, ëçã=
som ëâìääÉ=
skulle Ö∏ê~=
göra âäçíÉí=
klotet åÉçäáÄÉê~ä=
neoliberal á=i ÇÉí=
det Éâçåçãáëâ~=
ekonomiska çÅÜ=
och åÉçâçåëÉêî~íáî=
neokonservativ á=i
ÇÉí=ãçê~äáëâ~K=bÑíÉê=ÇÉå=ÉäÑíÉ=ëÉéíÉãÄÉê=Ü~ê=ÇÉ=äóÅâ~íë=ãÉÇ=~íí=Öê~Çîáë=™íÉêáåJ
det moraliska. Efter den elfte september har de lyckats med att gradvis återinsom vi
har Ñ∏êë∏âí=
försökt Ö∏ê~=
alltid: ÄáÖçíí~=
ëí~ääÉê~=
îá= á=i íî™ÜìåÇê~=
stallera ~ääí=
allt ëçã=
tvåhundra ™ê=
år Ü~ê=
göra çã∏àäáÖí=
omöjligt Ñ∏ê=
för ~ääíáÇW=
bigotta
presidenter och statsministrar ljuger från morgon till kväll, avskaffar de borgeréêÉëáÇÉåíÉê=çÅÜ=ëí~íëãáåáëíê~ê=äàìÖÉê=Ñê™å=ãçêÖçå=íáää=âî®ääI=~îëâ~ÑÑ~ê=ÇÉ=ÄçêÖÉêJ
liga fri- och rättigheterna, startar krig när det passar dem, förtrycker och utsuger
äáÖ~=ÑêáJ=çÅÜ=ê®ííáÖÜÉíÉêå~I=ëí~êí~ê=âêáÖ=å®ê=ÇÉí=é~ëë~ê=ÇÉãI=Ñ∏êíêóÅâÉê=çÅÜ=ìíëìÖÉê=
marginaliserade ä®åÇÉêå~=
med Üà®äé=
hjälp ~î=
den ÉÖå~=
egna ÄÉÑçäâåáåÖÉå=
befolkningen çÅÜ=
och ÇÉ=
de ã~êÖáå~äáëÉê~ÇÉ=
länderna ãÉÇ=
av Ççää~êåI=
dollarn,
ÇÉå=
IMF, Världsbanken
fjcI=
s®êäÇëÄ~åâÉå= çÅÜ=
och Òã~êáåÉëÒK=
”marines”. aÉ=
De Éå=
en Ö™åÖ=
gång êÉîçäìíáçå®ê~=
revolutionära ä®åÇÉêå~=
länderna Ü~ê=
har
misslyckats med sin revolution och anmäler sig i stället som konkurrenter. De
ãáëëäóÅâ~íë=ãÉÇ=ëáå=êÉîçäìíáçå=çÅÜ=~åã®äÉê=ëáÖ=á=ëí®ääÉí=ëçã=âçåâìêêÉåíÉêK=aÉ=
nya härskarna byter ut politiska regimer efter vad som passar dem, förstör det
åó~=Ü®êëâ~êå~=ÄóíÉê=ìí=éçäáíáëâ~=êÉÖáãÉê=ÉÑíÉê=î~Ç=ëçã=é~ëë~ê=ÇÉãI=Ñ∏êëí∏ê=ÇÉí=
lilla klotet vi lever på utan att vi ens vet hur vi hamnade där och binder oss alla
äáää~=âäçíÉí=îá=äÉîÉê=é™=ìí~å=~íí=îá=Éåë=îÉí=Üìê=îá=Ü~ãå~ÇÉ=Ç®ê=çÅÜ=ÄáåÇÉê=çëë=~ää~=
till sin globala kamp för proﬁten som om det vore allas sista kamp för civilisaíáää=ëáå=ÖäçÄ~ä~=â~ãé=Ñ∏ê=éêçÑáíÉå=ëçã=çã=ÇÉí=îçêÉ=~ää~ë=ëáëí~=â~ãé=Ñ∏ê=Åáîáäáë~J
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íáçåÉåK=råÇÉê=íáÇÉå=ÇáëâìíÉê~ê=éÉÇ~ÖçÖáâÉå=éêçÅÉåíë~íëÉêå~=ëçã=mfp^=Ü~ê=ÑìëJ
tionen. Under tiden diskuterar pedagogiken procentsatserna som PISA har fusâ~í=Ñê~ãI=ÜìêìîáÇ~=íáääê®ÅâäáÖí=ã™åÖ~=~î=î™ê~=Ä~êå=Ñ™ê=íçééÄÉíóÖK=
kat fram, huruvida tillräckligt många av Våra barn får toppbetyg.

Broady och Bourdieu om impressionismen
_êç~Çó=çÅÜ=_çìêÇáÉì=çã=áãéêÉëëáçåáëãÉå=
I ëáå=
sin ~îÜ~åÇäáåÖ
Bourdieu çÅÜ=
f=
avhandling8U= ÄÉê®íí~ê=
berättar açå~äÇ=
Donald _êç~Çó=
Broady âçêí=
kort Üìê=
hur _çìêÇáÉì=
och Ü~åë=
hans
forskningscenter hade storslagna planer att skriva en heltäckande empiriskt baÑçêëâåáåÖëÅÉåíÉê=Ü~ÇÉ=ëíçêëä~Öå~=éä~åÉê=~íí=ëâêáî~=Éå=ÜÉäí®Åâ~åÇÉ=Éãéáêáëâí=Ä~J
ëÉê~Ç=âìäíìêëçÅáçäçÖá=á=cê~åâêáâÉ=çÅÜ=~íí=_çìêÇáÉì=çÅâë™=Ü~ÇÉ=Éíí=ëí™ÉåÇÉ=ëÉãáJ
serad kultursociologi i Frankrike och att Bourdieu också hade ett stående semiå~êáìã=çã=NUMMJí~äÉíë=âìäíìê=çÅÜ=âçåëí=é™=°ÅçäÉ=kçêã~äÉ=pìé¨êáÉìêÉK=aÉí=î~ê=
narium om I8oo-talets kultur och konst på École Normale Superieure. Det var
ÇçÅâ=áåíÉ=Éíí=ëçÅáÉíÉíëÉîÉåÉã~åÖ=ëçã=i~Å~åÛë=ëÉãáå~êáìã=ÉääÉê=Éå=~åíáé~êíáëâçä~=
dock inte ett societetsevenemang som Lacan,s seminarium eller en antipartiskola
ëçã=
^äíÜìëëÉêëK= f=
som Althussers.
I ~îÜ~åÇäáåÖÉåë=
avhandlingens ÄáÄäáçÖê~Ñá=
bibliografi ë~âå~ë=
saknas ÇÉå=
den ~êíáâÉä=
artikel çã=
om j~åÉí=
Manet Ñê™å=
från
NVUT=ëçã=ëÉå~êÉ=ÄäÉî=ìééí~ÖÉå=á=ÇÉå=ÉåÖÉäëâ~=~åíçäçÖáå=ÒqÜÉ=cáÉäÇ=çÑ=`ìäíìê~ä=
1987 som senare blev upptagen i den engelska antologin ”The Field of Cultural
Production” NVVPI=
Bourdieu ÉñéäáÅáí=
inledningen íáää=
mêçÇìÅíáçåÒ=
1993, Ç®ê=
explicit ÇáëâìíÉê~ê=
diskuterar áåäÉÇåáåÖÉå=
till áãéêÉëëáçJ
impressiodär _çìêÇáÉì=
åáëãÉåë=ÖÉåçãÄêçíí=ÖÉåçã=j~åÉíK=_çìêÇáÉì=Ü~ê=é™=çäáâ~=ëí®ääÉå=ä®åÖÉ=Ü®åîáë~í=
nismens genombrott genom Manet. Bourdieu har på olika ställen länge hänvisat
íáää=Éå=âçãã~åÇÉ=Äçâ=çã=NUMMJí~äÉíë=âçåëíI=ëçã=ÇçÅâ=~äÇêáÖ=ÄäÉî=~îK=aÉí=Ñáååë=
till en kommande bok om I8oo-talets konst, som dock aldrig blev av. Det finns
ÇçÅâ=
îÉêâI= çÅÜ=
många ìíâ~ëí=
utkast á=
i çäáâ~=
olika ëíçê~=
stora verk,
och ãÉê~=
mera ëéÉÅáÉääí=
speciellt i~=
La aáëíáåÅíáçåI=
Distinction, çã=
om
dock ã™åÖ~=
ÉëíÉíáâÉå=á=ÄêÉÇ=ÄÉã®êâÉäëÉ=çÅÜ=á=iÉë=ê≠ÖäÉë=ÇÉ=äÛ~êí=çã=ìééâçãëíÉå=~î=âçåëí=Ñ∏ê=
estetiken i bred bemärkelse och i Les règles de l)art om uppkomsten av konst för
âçåëíÉåë=ëâìää=ëçã=Éíí=Ñ®äíK=
konstens skull som ett fält.
Artikeln
^êíáâÉäå=çã=j~åÉí=Ü~ê=ÇÉå=é~ê~Ççñ~ä~=ìåÇÉêíáíÉäåW=çã=áåëíáíìíáçå~äáëÉêáåÖÉå=
om Manet har den paradoxala undertiteln: om institutionaliseringen
~î=~åçãáåK=aÉí=îáää=ë®Ö~I=Üìê=ÇÉí=Ö™ê=íáää=å®ê=Éíí=~î~åíÖ~êÇÉ=ëçã=∏îÉêíê®ÇÉê=~ää~=
av anomin. Det vill säga, hur det går till när ett avantgarde som överträder alla
ÇÉ=Ö®ää~åÇÉ=êÉÖäÉêå~=Ñ∏ê=Éå=îÉêâë~ãÜÉíI=áåëíáíìíáçå~äáëÉê~ê=ëáÖ=ëçã=~îîáâ~êÉI=Ñ∏ê=
de gällande reglerna för en verksamhet, institutionaliserar sig som avvikare, för
~íí=ëäìíäáÖÉå=Ääá=ÇÉå=~ääã®åí=Ö®ää~åÇÉ=êÉÖÉäå=á=Éíí=ãÉê=ÇáÑÑÉêÉåíáÉê~í=Ñ®äíK=
att slutligen bli den allmänt gällande regeln i ett mer differentierat fält.
ûå=Éå=Ö™åÖ=Ñ∏äàÉê=_çìêÇáÉì=é™=ÇÉå=éìåâíÉå=aìêâÜÉáã=çÅÜ=ëáíí=ÉÖÉí=îÉêâ=çã=
Än
en gång följer Bourdieu på den punkten Durkheim och sitt eget verk om
ìééêçêÉí=
i ã~à=
maj SU=
68 é™=
på ìåáîÉêëáíÉíÉí=
universitetet á=
i m~êáëK=
Paris. c∏ê®åÇêáåÖÉå=
Förändringen ~î=
av áååÉÜ™ääÉí=
innehållet ëí~êí~ê=
startar
upproret á=
med en förändring av antal deltagare. När det plötsligen finns många gånger ﬂer
ãÉÇ=Éå=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=~î=~åí~ä=ÇÉäí~Ö~êÉK=k®ê=ÇÉí=éä∏íëäáÖÉå=Ñáååë=ã™åÖ~=Ö™åÖÉê=ÑäÉê=
målare, vänder det upp och ner på proportionen ãÉää~å=
ã™ä~êÉI=î®åÇÉê=ÇÉí=ìéé=çÅÜ=åÉê=é™=éêçéçêíáçåÉå=
î®ä= Éí~ÄäÉê~ÇÉ=
mellan ÇÉ=
de väl
etablerade çÅÜ=
och
çâ®åÇ~I=ë™=ëâ®êéë=Éíí=~åí~ä=ãçíë®ííåáåÖ~êI=ëçã=Ö∏ê=~íí=ÇÉ=Ñ∏êÜ®êëâ~åÇÉ=áåëíáíìJ
okända, så skärps ett antal motsättningar, som gör att de förhärskande instituíáçåÉää~=
tionella çÅÜ=
och ãÉåí~ä~=
mentala ëíêìâíìêÉêå~=
strukturerna ä®íí~êÉ=
lättare â~å=
kan çãâìääâ~ëí~ëI=
omkullkastas, Ç®êÑ∏ê=
därför ~íí=
att ã™åÖ~=
många
áåíÉ=ÄÉÜ®êëâ~ê=ëéÉäÉíë=êÉÖäÉê=çÅÜ=áåíÉ=Ü~ê=å™Öçí=áåíêÉëëÉ=~î=~íí=ä®ê~=ëáÖ=ÇÉã=ÉääÉê=
inte behärskar spelets regler och inte har något intresse av att lära sig dem eller
ìåÇÉêâ~ëí~=ëáÖ=ÇÉãI=ãÉå=ëçã=®åÇ™=Ü~ê=Ñ™íí=áå=Éå=Ñçí=á=Ç∏êêëéêáåÖ~åK=
underkasta sig dem, men som ändå har fått in en fot i dörrspringan.
Bourdieu menar att processen i Frankrike är parallell och ömsesidigt bekräf_çìêÇáÉì=ãÉå~ê=~íí=éêçÅÉëëÉå=á=cê~åâêáâÉ=®ê=é~ê~ääÉää=çÅÜ=∏ãëÉëáÇáÖí=ÄÉâê®ÑJ
í~åÇÉ=Ñ∏ê=Ä™ÇÉ=Ñ∏êÑ~íí~êå~=~î=ëâ∏åäáííÉê~íìê=çÅÜ=ã™ä~êå~=çÅÜ=~íí=ÒêÉîçäìíáçåÉåÒ=
tande för både författarna av skönlitteratur och målarna och att ”revolutionen”
é™=Éå=Ö™åÖ=®ê=Éå=áåëíáíìíáçåÉää=çÅÜ=Éå=áååÉÜ™ääëã®ëëáÖ=êÉîçäìíáçåI=Ç®ê=ÇÉå=Ñ∏êê~=
på en gång är en institutionell och en innehållsmässig revolution, där den förra
ÄÉíáåÖ~ê=
betingar ÇÉå=
den ëÉå~êÉK=
senare. aÉå=
Den áåëíáíìíáçåÉää~=
institutionella êÉîçäìíáçåÉå=
revolutionen Ö™ê=
går ìí=
ut é™=
på ~íí=
att ~âíáîáíÉíÉå=
aktiviteten
blir relativt oberoende av konstakademin, det vill säga staten. Staten är här den
Ääáê=êÉä~íáîí=çÄÉêçÉåÇÉ=~î=âçåëí~â~ÇÉãáåI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ëí~íÉåK=pí~íÉå=®ê=Ü®ê=ÇÉå=
~åÇê~=ÄçêÖÉêäáÖ~=êÉéìÄäáâÉå=ëçã=âçããÉê=ÉÑíÉê=âêáÖÉí=ãçí=mêÉìëëÉåI=m~êáëâçãJ
andra borgerliga republiken som kommer efter kriget mot Preussen, Pariskommunen och det andra kejsardömets fall, inom undervisningsområdet förkroppsãìåÉå=çÅÜ=ÇÉí=~åÇê~=âÉàë~êÇ∏ãÉíë=Ñ~ääI=áåçã=ìåÇÉêîáëåáåÖëçãê™ÇÉí=Ñ∏êâêçééëJ
ligad ~î=
äáÖ~Ç=
gìäÉë= cÉêêóI=
av ÇÉå=
den âìäíìêê~Çáâ~äÉ=
kulturradikale Jules
Ferry, ëçã=
som ëí~ÇÑ®ëíÉ=
stadfäste ÇÉå=
den ëâÉåÄ~êí=
skenbart âìäíìêÉää~=
kulturella
förevändning Ñ∏ê=
ãÉêáíçâê~íáëâ~=
meritokratiska ëâçä~å=
skolan ëçã=
som Ñ∏êÉî®åÇåáåÖ=
för ÄÉî~ê~åÇÉí=
bevarandet ~î=
av âä~ëë~ãÜ®ääÉíI=
klassamhället, Éå=
en
======================================================
U8 =açå~äÇ=
Donald _êç~ÇóI=
máÉêêÉ= _çìêÇáìÉë=
Ñ∏êÑ~íí~êëâ~é= çÅÜ=
Broady, pçÅáçäçÖá=
Sociologi çÅÜ=
oc/o ÉéáëíÉãçäçÖáK=
epistemologi. lã=
Om Pierre
Bourdiues ﬁifﬂlttorskop
oc/o ÇÉå=
den Üáëíçêáëâ~=
historiska
ÉéáëíÉãçäçÖáåI=eipI=píçÅâÜçäã=NVVMI=ééK=NNO=ÑK=
epistemologin, HLS, Stockholm 1990, pp. 112 f.
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ãóí=
Bourdieu ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
myt ëçã=
som _çìêÇáÉì=
fortfarande ëâìääÉ=
skulle ÄÉÜ∏î~=
behöva ~åî®åÇ~=
använda ëáíí=
sitt äáî=
liv Ñ∏ê=
för ~íí=
att ~îëä∏à~=
avslöja á=i
éçäÉãáâ=
polemik ãÉÇ=
medelklassen çÅÜ=
med ÇÉå=
den êÉéìÄäáâ~åëâ~=
republikanska âìäíìêê~Çáâ~ä~=
kulturradikala ãÉÇÉäâä~ëëÉå=
och êÉéêÉëÉåí~åJ
representaníÉêå~=Ñ∏ê=ìåÇÉêîáëåáåÖëëóëíÉãÉíK=
terna för undervisningssystemet.
j~åÉí=çÅÜ=áãéêÉëëáçåáëíÉêå~=äóÅâ~ë=ãÉÇ=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=Éå=êÉîçäìíáçå=~î=ÇÉí=
Manet och impressionisterna lyckas med att genomföra en revolution av det
áååÉÜ™ääëã®ëëáÖ~I=ëçã=_çìêÇáÉì=ÄÉå®ãåÉê=ÇÉí=ëóãÄçäáëâ~=çãê™ÇÉíI=ãÉå=ëçã=îá=
innehållsmässiga, som Bourdieu benämner det symboliska området, men som vi
i dag inte längre spontant kan se som en revolution, eftersom de nya kategorier
á=Ç~Ö=áåíÉ=ä®åÖêÉ=ëéçåí~åí=â~å=ëÉ=ëçã=Éå=êÉîçäìíáçåI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=åó~=â~íÉÖçêáÉê=
ëçã=
î™ê~= ÉÖå~I=
îáää= ë®Ö~=
îá= ìééÑ~íí~ê=
som Éí~ÄäÉê~ÇÉë=
etablerades ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
fortfarande ®ê=
är våra
egna, ÇÉí=
det vill
säga ÇÉã=
dem vi
uppfattar ëçã=
som
å~íìêäáÖ~=çÅÜ=éÉêã~åÉåí~K=jÉå=ÇÉ=®ê=éêçÇìâíÉê=~î=Éå=âçääÉâíáî=çãî®åÇåáåÖI=Éå=
naturliga och permanenta. Men de är produkter av en kollektiv omvändning, en
âçääÉâíáî=âçåëíêìâíáçå=~î=Éíí=åóíí=êÉä~íáîí=~ìíçåçãí=Ñ®äí=~î=~âíáîáíÉíI=ëçã=íîáåÖ~ê=
kollektiv konstruktion av ett nytt relativt autonomt fält av aktivitet, som tvingar
Ñê~ã=Éå=åó=éÉêÅÉéíáçå=çÅÜ=î®êÇÉêáåÖ=~î=å~íìêÉå=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=~î=ÇÉå=äáííÉJ
fram en ny perception och värdering av naturen och samhället och av den litteê®ê~=
î®êäÇ~êI= áåíÉ=
rära çÅÜ=
och âçåëíå®êäáÖ~=
konstnärliga êÉéêÉëÉåí~íáçåÉå=
representationen ~î=
av ÇÉëë~=
dessa världar,
inte ìíáÑê™å=
det êÉéêÉJ
repreutifrån ÇÉí=
ëÉåíÉê~ÇÉ=
senterade çÄàÉâíÉí=
objektet ìí~å=
utan Ñê™å=
från ëà®äî~=
själva êÉéêÉëÉåí~íáçåÉåI=
representationen, ëçã=
som Éå=
en åó=
ny ëâ~éÉäëÉ=
skapelse çÅÜ=
och
áåíÉ=Ä~ê~=Ñ∏ê=ÇÉ=ÑáåâìäíìêÉää~=éêçÇìâíÉêå~I=ãÉå=ÉÑíÉêÜ~åÇ=çÅâë™=Ñ∏ê=ÇÉ=î~êÇ~ÖJ
inte bara för de finkulturella produkterna, men efterhand också för de vardagäáÖ~=éêçÇìâíÉêå~K=
liga produkterna.

`áêâÉäå=ëäìíÉê=ëáÖ=
Cirkeln sluter sig
jÉÇ~å=à~Ö=ëâêáîÉê=ÇÉëë~=ëáëí~=ê~ÇÉê=ìééí®ÅâÉê=à~Ö=~íí=ÅáêâÉäå=çÄÉã®êâí=Ü~ê=ëäìíáí=
Medan jag skriver dessa sista rader upptäcker jag att cirkeln obemärkt har slutit
ëáÖ=çã=ãáÖW=åì=®ê=à~Ö=íáääÄ~â~=Ç®ê=à~Ö=Üáíí~ÇÉ=ãáå=éä~íëI=ãÉÇ=Éå=ëí~éÉä=_çìêÇáÉìJ
sig om mig: nu är jag tillbaka där jag hittade min plats, med en stapel BourdieuÄ∏ÅâÉê=ìåÇÉê=~êãÉåI=çÅÜ=Ç™=Ö®ääÉê=ÇÉí=áåíÉ=Ä~ê~=éÉÇ~ÖçÖáâÉåI=ãÉå=çÅâë™=ÑáäçëçÑá=
böcker under armen, och då gäller det inte bara pedagogiken, men också filosofi
çÅÜ=
och íÉçäçÖáI=
teologi, ÉâçåçãáI=
ekonomi, ëçÅáçäçÖáI=
sociologi, ~åíêçéçäçÖáI=
antropologi, éçäáíáâI=
politik, Üáëíçêá~I=
historia, âçåëíI=
konst, íÉâåçäçÖáI=
teknologi,
îÉíÉåëâ~é=çÅÜ=ãÉíçÇK=aÉí=íêçê=à~Ö=®ê=î~Ç=à~Ö=Ü~ê=ÖÉãÉåë~ãí=ãÉÇ=ãáå=éêçãçíçê=
vetenskap
och metod. Det tror jag är vad jag har gemensamt med min promotor
till hedersdoktoratet i Uppsala, Donald Broady.
íáää=ÜÉÇÉêëÇçâíçê~íÉí=á=rééë~ä~I=açå~äÇ=_êç~ÇóK=
På ãáíí=
mitt ~êÄÉíëêìã=
m™=
sáÄçêÖ= póÖÉéäÉàÉëâçäÉ=
arbetsrum é™=
på Viborg
Sygeplejeskole Ü®åÖÉê=
hänger Éå=
en êÉéêçÇìâíáçå=
reproduktion ~î=
av
máÅ~ëëçë=ÒcäáÅâçêå~=Ñê™å=^îáÖåçåÒ=çÅÜ=á=ãáå=âçêêáÇçê=é™=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=áåëíáJ
Picassos ”Flickorna från Avignon” och i min korridor på pedagogiska instiíìíáçåÉå=á=rééë~ä~=Ü®åÖÉê=Éå=êÉéêçÇìâíáçå=~î=`¨ò~ååÉë=ëíáääÉÄÉå=ãÉÇ=®ééJ
tutionen i Uppsala hänger en reproduktion av Ce'zannes stilleben med äppmitt Üà®êí~=
äÉåK=
len. aÉå=
Den âçåëíå®êäáÖ~=
konstnärliga êÉîçäìíáçåÉå=
revolutionen ëçã=
som Ü~ê=
har ëíìäáí=
stulit ãáíí=
hjärta âçã=
kom ®åÇ™=
ändå
med, Ñ~ëí®å=
officiella ÄóÖÖå~ÇÉêë=
ãÉÇI=
fastän ÇçäÇ=
bakom çÑÑáÅáÉää~=
byggnaders äáíÉí=
litet Ç~ããáÖ~=
administrativa
dold Ä~âçã=
dammiga ~Çãáåáëíê~íáî~=
ìíëãóÅâåáåÖK=
î®êäÇ=
utsmyckning. aÉ=
De é™ãáååÉê=
påminner ãáÖ=
mig ëí®åÇáÖí=
ständigt çã=
om ~íí=
att ÇÉí=
det Ñáååë=
finns Éå=
en ~åå~å=
annan värld
çÅâë™K=jÉå=à~Ö=ÖÉê=ãáÖ=áåíÉI=áåíÉ=á=ÇÉåå~=î®êäÇ=ÜÉääÉêK=
också. Men jag ger mig inte, inte i denna värld heller.
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