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Det är ett stort misstag, sa Ulf Linde i radio 2007, att tro 
att alla människor behöver vara intresserade av konst. 

Ulf Linde (1929-2013) var jazzmusiker, konstkritiker, 
professor, museichef, ledamot av Svenska Akademien 
– och allmänt känd som en tjurig elitist. Konst, menade 

han, ska inte anpassa sig efter publiken, helt enkelt eftersom ett in-
tresse för konst är lika ovidkommande som ett intresse för någonting 
annat:

– Jag anklagar inte någon som föredrar sportfiske framför konst. 
Det är ingen plikt att tycka om konst. Det ska ha att göra med lust. 
Finns inte lusten ska man låta det vara. 

Ulf Linde började som vibrafonist och spelade under det sena 
40-talet och tidiga 50-talet med bland andra Arne Domnérus, Lars 
Gullin, Putte Wickman och Bengt Hallberg. Sedan sadlade han om 
till skribent och publicerade sina första artiklar i denna tidning. Som 
konstkritiker i Dagens Nyheter på 60-talet tillhörde Linde en radikal 
falang. Han hyllade utskällda konstnärer som Marcel Duchamp och 
Jackson Pollock och menade att konstverkets betydelse uppstår i 
mötet med betraktaren. Uppfattningen om Linde som konservativ 
kom senare, bland annat i och med att han avfärdade postmodernis-
men på 80-talet.

De senaste årens svenska kulturpolitik har genomsyrats av allt som 
Ulf Linde avskydde. Institutionerna trendspanar med siktet inställt på 
”den nya publiken” samtidigt som ett marknadsekonomiskt vinstper-
spektiv flåsar kulturcheferna i nacken – ska man presentera rekord-
siffror i årsredovisningarna måste man se till att fylla salongerna. Vad 
vill folk ha? Vad ligger i tiden? 

Kulturlivet började blöda långt innan covid-19, men viruset har 
synliggjort flera kulturpolitiska problem. Maxgränsen om 50 personer 
– som i skrivande stund verkar ligga kvar fram till oktober – omöjlig-
gör så gott som all typ av publik kulturverksamhet. I påtryckningarna 
gentemot politikerna har representanter från branschen återkom-
mande tagit siffror till hjälp: statistik visar att kultur sänker nivåerna 
av stresshormoner, ger längre liv, till och med bättre immunförsvar 
(SvD 11 augusti). Argumentationen underblåser, sin goda intention 
till trots, den tendens som pågått i decennier och som låter graden 
av samhällsnytta avgöra kulturens relevans. Ett talande exempel är 
studien om Mozart-effekten som kom på 90-talet och fick människor 

att gå man ur huse för att köpa best-of-Mozart-skivor. Studien hade 
nämligen visat att Mozarts musik gjorde att man blev smart.

Problemet med den anti-elitistiska strömning som vill göra kultu-
ren tillgänglig för fler genom att poängtera kulturens nyttoaspekt är 
att den riskerar att tränga undan de kulturyttringar som inte har en 
tydligt samhällsförbättrande effekt. Parallellt arbetar den motsatta, 
anti-demokratiska sidan med att censurera allt som inte passar den 
högerpopulistiska agendan. Förmyndarmentalitet finns på båda sid-
or. Var någonstans mellan dessa poler ska ett fritt kulturliv ha chans 
att växa? Och vilka är ”folk”?

”Verklighetens folk” blev förre KD-ledaren Göran Hägglunds slag-
ord när han 2009 torgförde den vanlige svenskens behov av att till 
varje pris få stanna inför Bingolottos trygga gärdsgårdar. Tio år sena-
re – förra hösten – beslutade SD i Sölvesborg att kommunen skulle 
sluta köpa in ”utmanande samtidskonst” och istället satsa på konst 
som är – man sätter fortfarande kaffet i vrångstrupen – ”klassisk och 
tidlös”. I samma veva började Ebba Busch och Jimmie Åkesson 
använda ordet ”menskonst” som beteckning för alla konstnärliga 
uttryck som är vildare än Värmlandsvisan.

Det bakåtsträvarna betraktar som osedligt idag är bevisligen 
mönsterbildande imorgon. Samtidigt som Ulf Linde spelade vibra i 
början av 50-talet tog min mormor studenten. På studentskivan var 
hon förbjuden av sin pappa att spela Glenn Miller Orchestra (inte ens 
då särskilt radikal). Där stod Lasse och Ulla redo att börja swinga, 
men det enda som fick spelas var wienervals.

Förutfattade meningar – oavsett om de kommer från höger eller 
vänster – om vad ”folk” vill ha eller behöver odlar ett dubbelt förakt: 
för kultur, men också för människor. 

När Ulf Linde säger att det inte är någon plikt att tycka om konst 
utgår han från en utopisk värld där klassklyftor inte existerar och alla 
människor har samma tillgång till kulturlivet. Det är verklighetsfrån-
vänt. 

Ändå framstår hans resonemang som ett uppfriskande försvarstal 
för kulturlivets rätt att existera på egna villkor. Där utbudet slipper 
anpassa sig efter uppdiktade idéer om människors preferenser, och 
där konsten helt utan nytta får finnas för lustens skull.
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