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Forskningens pengar
kunde lika gärna lottas ut
det nuvarande systemet för
att söka forskningsmedel är
ett gigantiskt slöseri med
tid och resurser, skriver Jeff
Werner.

Så kom beskeden från Vetenskapsrådet och Riksbankens
jubileumsfond. Några av mina
kollegor som har fått projektmedel, jublar och korkar upp
champagne. Men för drygt nittio procent av dem som ansökte
i våras ökade beskeden bara

• Kommentar
höstdepressionen. Trots att de
försökt anpassa sig till formen
och känna av vad som kan förväntas leda till framgång, kammade de noll.
Beviljat forskningsprojekt
innebär att en forskare kan
ägna sig åt det som hen är utbildad för, nämligen att forska.
Avslag betyder att hen nästa
år i stället måste lägga tid på
att skriva nya ansökningar. Betänk att varje år ägnar Sveriges
forskare månader åt att skriva
projektansökningar som det
aldrig blir något av. Betänk
också att andra forskare använder månader åt att bedöma ansökningar som får avslag. Och
betänk slutligen att hundratals
tjänstemän är anställda för att
hantera ofruktsamma forskningsansökningar. Vem kan på
allvar tro att detta är ett effektivt system? Och vem kan tycka
att det är ett värdigt system?

Bild: aNdERS ENGmaN

UNgeRNRevOlteN 1956. Frihetens andning korsklipper berättelser som sträcker sig från historiens ödesplatser till den fysiska lidelsens minsta ryckningar, skriver Mikael van Reis.

om en fyllefest och en försvunnen minkpäls.
I rollen som obarmhärtig författare är Nádas
sadistiskt utstuderad i sin iakttagelse. Det är
nu inget moraliskt omdöme utan snarast ett
estetiskt. Starka författare är snarare sadister
än humanister och jag vet ingen som riktigt
slipar bladet som Nádas.
Fast man skall då veta att han söker efter
den mänskliga substansen som i en besatt
bokföring av könets mysterier. För att det
skall lyckas fordras en språklig kontroll som
inte röjer ett uns av osäkerhet. Salongssadisten Marcel Proust framstår som mesig vid en
jämförelse.
På detta vis är Parallella historier den exakta
motsatsen till den en gång påbjudna socialistiska realismen. Denna roman handlar om
den njutande och lidande kroppen eftersom
varje attraktion också rymmer sin förödmjukelse. Jag anar här en utopisk udd som redan
gestaltades i Nádas äldre jätteroman om öst
och väst – Minnesanteckningarnas bok från 1994.
Den erotiska åtrån är här egentligen varken
heterosexuell, bisexuell eller homosexuell
utan siktar mot den kropp som upplöser
könsskillnadens spjälkning. Fast hos Nádas
blir det ett dominansspel som växlar mellan
alla samhällslokaler. Den obarmhärtigt uppmärksamme Nádas drar lustfullt ner tempot
när andra hade blåst förbi med några snabba
skär.

ÄMNET
* Frihetens andning, tredje och avslutande delen av
Peter Nádas roman
Parallella historier,
i översättning av
Maria Ortman.

PETER NÁDAS
* Ungersk författare, född 1942.
* Ständigt nämnd
som Nobelpriskandidat.
* Författare till
bland annat romanerna Minnesanteckningarnas
bok, Egen död och
Parallella Berättelser 1-3.

SKRIBENTEN
* Mikael van Reis
är medarbetare på
kulturredaktionen.

Nádas roman erbjuder därför läsaren varken sympati eller identifikation men väl fascination. Han är en underkastelsens romanpsykolog vars diagnostiska blick ser hur det
auktoritära samhället har människoföraktet
som drivmedel – nazistisk rasbiologi, kommunistisk paranoia, klassamhällets trappstädning.
Men det viktiga är att Nádas inte stannar
där utan att han på alla flanker driver berättandet vidare mot de dunkla platser där
människan framstår som ett blandkärl för
likheter, fördubblingar, upprepade öden,
fadersskuggor, modersrester ...
Också Nádas ROMaN bottnar i Familjens
spruckna gjutform. Ett äktenskapligt svek,
en bortförd far, en mor som överger man och
barn för en annan kvinna, en försvunnen dotter – alla de händelser som kilas djupt ner
i historiens tratt av mänsklig svaghet. ”Det
har alltid funnits en sanning som senare visade sig vara en lögn”, säger Nádas alter ego
Kristóf Demén, men samtidigt ringar denna
överväldigande roman in ett mycket vidare
mänskligt sammanhang.
Så det finns goda skäl att läsa den en gång
till. Särskilt som nog ingen annan i dag
skriver en så suverän romanprosa som den
obarmhärtige Péter Nádas.

Mikael Van Reis

det åteRståR Också att bevisa
att det resulterar i bättre forskning. Sannolikt sorteras de allra
uslaste projekten bort, men
antagligen också de mest originella. Det är snarare de projekt
som lyckas vinna sympati hos
flest antal bedömare som tar sig
igenom beredningsgrupperna.
Det finns också skäl att miss-

nytt dystert kapitel
i grekiska tragedin

tänka att det inte är de mest angelägna forskningsidéerna som
belönas, utan de som till omfång och inriktning passar att
genomföras i just projektform.
Men vad är det som säger
att forskning bäst bedrivs som
projekt i tre eller fem år? Att
alla de frågor som pockar på en
lösning, stora som små, lämpligen genomförs inom samma,
av forskningsmyndigheterna
bestämda, tidsformat? Eller att
de forskningsidéer som på förhand låter sig paketeras i form
av en övertygande ansökan,
verkligen är de som resulterar i
de mest nyskapande och framåtsyftande resultaten?
vORe det iNte bättre att använda alla de resurser som i dag
används till att skriva, bedöma
och administrera ansökningar
till forskning? Förslagsvis genom att fördela dem till lärosätena och ge universitetslärarna
reell forskningstid i tjänsten.
Eller om man vill ha kvar spänningsmomentet, varför inte ta
steget fullt ut och låta Svenska
spel lotta ut pengarna?
Det nuvarande systemet är
ett gigantiskt slöseri med tid
och resurser. Jag kan bara se
två förklaringar till varför det
upprätthålls. Antingen litar
inte statsmakten på att forskare
skulle sköta sitt jobb om de fick
forska om vad de vill. Eller så är
man rädd för att de skulle sköta
sitt jobb med obekväma forskningsresultat som följd.
Jeff WeRneR

Nu blir det inga mer sändningar.
Den grekiska staten hade tröttnat
på ockupationen och nyhetsförVid fyratiden igår morse stormedlingen. Frågan är vad som
made grekisk polis public servicehänder med ett land utan fungebolaget ERT:s byggnad. De grerande public service-medier? Utan
kiska journalister som ockuperat
den diskussion, den undersösin före detta arbetsplats i Aten
kande journalistik som kan väga
kördes iväg. Några greps. Därmed
upp och granska annan makt i
skrevs ännu ett dystert kapitel i
samhället? Allt detta i ett land där
den grekiska berättelse som utfattigdomen nått ofattbara nivåer,
vecklat sig till en tragedi.
där ett uttalat nazistparti sitter i
Den 11 juni meddelade den
parlamentet, där arbetslösheten
grekiska regeringen att ERT skulle
skjutit i höjden och där makten
stängas ned av besparingsskäl.
i snabb takt förflyttats till den
Besparingar framtvingade av den
trojka bestående av IMF, Europakommissionen
och Europeiska
centralbanken
som lånat ut
många hundra
miljarder till
landet.
tillslag. En kvinna i gräl med kravallpolis utanför ERT.
Behovet
av granskekonomiska kris som skakat lanning, ifrågasättande och saklig
det i dess grundvalar. 2 656 journyhetsrapportering har knappast
nalister fick sparken, protesterna
minskat under krisen. Nu återfrån utlandet var omfattande. Ett
står några avskalade varianter
antal av de sparkade journalissom knappast fyller de behov
terna vägrade lämna byggnaden
som finns. Det borde oroa fler än
och fortsatte sända via bland annågra grekiska journalister.
nat internet.
gabriel Byström

