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kompenserade mindervärdeskomplex ge-
nom extrem maktlystnad.

Men Eberans bok handlar inte bara om

Hitler utan också om forskningsläget när
det gäller politiker som Walter Ulbricht
och Egon Krenz, krigsförbrytaren Adolf
Eichmann och Rudolf Augstein, mannen
bakom det välrenommerade nyhetsmaga-
sinet Der Spiegel. Det handlar exempelvis
också om musikern Wilhelm Furtwängler
som tvingades kompromissa med nazis-
teiTia och trodde att man kunde skilja mel-
lan konst och politik, om författaren Kurt
Tucholsky som lämnade det hektiska nöj-
eslivet i Berlin och som efter Hitlers makt-

tillträde tog sin tillflykt till drömlandet
Sverige, vilket blev en mardröm.

Ett gripande porträtt ges av Nobelprista-
garen Thomas Manns hustru Katta Prings-
heim, som föddes i en förmögen profes-
sorsfamilj i Miinchen. Hon hade fått en
gedigen utbildning, hade bland annat stu-
derat experimentalfysik och matematik,
men gav upp allt för att solidariskt stötta
sin man som blev alltmer berömd. Hon

blev hans lojala livskamrat, Fru Thomas
Mann, mor till deras sex barn och samti-

digt hans sekreterare, hans inspirerande
kritiker och manager. Det var hon som
skötte allt praktiskt och såg till att han fick
arbetsro i exilen i Schweiz och USA efter

att de tvingats lämna Tyskland när nazis-
tema kom till makten.

Även Leni Riefenstahl, som blev Hitlers

favoritregissör, ägnas ett långt kapitel. Det
var Riefenstahl som skapade den beröm-
da filmen Viljans triumf om partidagania
i Nlirnberg, men hon var också verksam
som dansös, skådespelerska, fotograf,
bergsbestigare och dykare. När hon firade
sin 100-årsdag 2002 reducerades hon ända
till propagandisten som föi-vandlade na-
zismen till estetiska mästerverk. Förgäves
försökte Riefenstahl tvätta bort hakkors-

stämpeln. Framträdande feminister an-
ser att hon utnyttjats som syndabock för
manliga skuldprojektioner. Vilken roll
spelade hon då? Eberan visar hur Riefen-
stahl som inte motsvarade det nazistiska
lcvinnoidealet ändå målmedvetet lyckades

navigera i Tredje rikets manliga värld. Rie-
fenstahl "visste tillräckligt för att veta att
hon inte ville veta", en banbiytande do-
kumentärfilmare utan skuldkänslor som

blivit symbolfigur för det "efterkrigstyska
förträngningsmaskineriet", som Eberan
uttrycker det.

i EBERANS ESSÄER behandlas även aktu-

ella samhällsproblem som diskuteras i
tyska medier, exempelvis motsättningar
och kvarvarande skillnader mellan östra

och västra Tyskland. Varför lämnade bara
Väst- och inte Östtyskland ekonomisk gott-
görelse till Israel och varför är problemen

med nynazism och främlingsfientlighet l
större i det forna DDR än i västra Tysk-
land? Eberan jämför tyska forskares olika
förklaringsmodeller. DDR framställde sig
som ett land fritt från nazism, rasism och

främlingsfientlighet, eftersom antifascis-
men ju var statsdoktrin. Det som inte fick
finnas, det fanns inte. All skuld för nazis-

tiska brott och främlingsfientlighet sköts
på det kapitalistiska Väst.

Som läsare hade man önskat att Eberan
aktualiserat essäerna och följt upp dem
med den senaste forslcningen, exempelvis
när det gäller den tysk-svenske författa-
ren Peter Weiss, förbundskanslern Willy
Brandt eller den legendariske journalisten
Giinter Wallraff som genom sin journalis-
tiska metod gett svenska språket ett nytt
ord, wallraffa. Men hon har valt att behålla
originalen så som de en gång publicerats.
Pä det viset blir de ju ocksä tidsdolaiment
som speglar den tid då de urspmngligen
sla-evs.

När det gäller akribi finns några missar.
Joachim Gauck exempelvis blev inte pre-
sident 2011 som anges l tvä essäer utan
2012. Men det påverkar inte helhetsin-
trycket. Eberan är en skicklig skribent
som insiktsfullt och initierat refererar och

analyserar tysk samhällsdebatt, samtidigt
som hon teclmar porträtt av framstående
tyska kulturpersonligheter, författare och
politiker - en informativ, lättläst och spän-
nande bok.

- Birgitta Almgren är professor
emerita, verksam vid Södertörns

högskola. Centrum för Ostersjö- och
Östeuropaforskning.
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Konsutatväsendets historia
Diplomatin brukar för-
knippas med ambassader-
na i huvudstäder, men se-

dan mycket länge har det
funnits behov av mer eller
mindre officiella företrä-
dåre i andra delar av lan-

det än huviidstaden. Inte

minst har detta varit fal-
let i hamnstäder där kontakter med myn-

digheter och rederier behövts. Verksamma
inom utrikeshandeln har också behövt

kunskap om den lokala marknaden som

inte ambassaderna, vars uppgifter länge
dominerats av de bilaterala relationerna
mellan det egna landet och värdnationen.
kunnat tillhandahålla. Om de svenska och
svensk-norska konsulerna från 1700-talets
början till 1985 hölls för något drygt år
sedan en historikerkonferens som nu re-
sulterat i antologin I främmande hamn. Som
alla sådana är den ojämn, men innehåller
åtskilligt av intresse.

Länge var konsulatsväsendet ganska tös-
ligt. Utlänningar fick, som företrädare för
Sverige eller under åren 1814-1905 Sve-
rige-Norge, ibland ta på sig officiella roller
och förhandla med värdländemas reger-
ingår. I flera bidrag, främst Joachim Öst-
lunds och Peter Bruces, återkommer ett

problem som många handelsländer hade
att hantera under främst 1700- och början
av 1800-talet, nämligen sjöröveriet i de så
kallade Barbareskstatema på Medelhavets
södra lcuster, som också var inblandade i

slavhandeln. Detta krävde kontakter med

lokala potentater, erläggande av tributer
med mera. Problemet började egentligen
inte försvinna förrän Algeriet 1830 erövra-
des av fransmännen.

När de var som flest hade Sverige flera
hundi-a konsulat utomlands, medan am-
bassadema var betydligt färre eftersom
antalet oberoende stater ännu var ganska
fä. Konsulaten kom med tiden att delas in
i lönade myndigheter under ledning av
en utsänd (general)konsul från UD, och sä
kallade honorärkonsuler. Dessa var lokala
medborgare, oftast affärsmän, som åtog
sig att bistä Sverige mot att de fick anvan-
da titeln "konsul" som gentemot det egna
landet innebar ökad prestige. Svärigheter
att rekrytera honorärkonsuler har sällan
förelegat

SJÖFABTENS KRAV DOMINERADE de flesta
konsulers arbetsdag. Arbete med av-^
pämönstringar, bortkomna elle^avlidna
sjömän, fartygsöverlåtelser och^
visar att fartygen förr hade mycket större
besättningar'" och kommunikationCTna
med hemlandet var sparsamma; mellan
iiavandena med värdlandets myndigheter
mäste skötas på plats av någon som kun^
d7spräket Nu nar fartygen har avswrt
snabbare omlastning och ganska små ^
sättningar har dessaubetsuppgifter mins-
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[;at radikalt. UD har på senare år försökt
minska antalet honorärkonsuler, men in-
dragningarna har särskilt gällt de lönade
konsulaten, vilket inneburit att det i till
exempel USA nu bara finns en enda myn-
dighet, ambassaden i Washington (men
åtskilliga honorärkonsulat). Nu finns få
lönade konsulat kvar, i Hongkong och S:t
Petersburg, och i Mariehamn, en följd av
överenskommelsen 1921 i Nationernas
Förbund om Ålands autonomi. Konsulatet
i Mariehamn är nog den enda utlandsmyn-
dighet som man därför inte kan lägga ner.

ETT AV ANTOLOGINS mest intressanta bi-
drag är Ingrid Myrstads om den svensk-
norska konsulära närvaron i Kina på
1800-talet, som anmärkningsvärt snabbt
- ett handelsavtal slöts redan 1847 - eta-

blerades sedan britterna i de så kallade

Opiumkrigen tvingat Kina att öppna sina
gränser. Uppsatsen ger en bakgrund till
den segslitna tvisten om Norges rätt att
upprätta ett eget konsulatsvasen. Un-
der andra hälften av 1800-talet kom den

norska handelsflottan att bli sex gånger
stöiTe än den svenska, vilket gjorde det
svårt att acceptera Stockholms kontroll
Över utrikespolitiken, som ju också omfat-
tade konsulatsväsendet.

- Mats Bergquist är docent i stats-
vetenskap och före detta ainbassadör.
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Stefan Svallfors
Kreativitetens människa

- Om konsten att ställa sig i hörnet och
vikten av att vårda sina fiender
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Skapande från marginalen
Den som under tre de-

cennier publicerat ett
tjog vetenskapliga texter
på svenska och engelska
inom politisk sociologi
torde ha en del att säga
om förutsättningarna för
kunskap och kreativitet.
Stefan Svallfors är en så-

dan produktiv person, professor i sociologi
i Umeå och forskningsledare vid Institutet
för framtidsstudier i Stockholm. Han har
bland annat gett ut en banbrytande studie
om Välfärdsstatens moraliska ekonomi, 1996,
flera andra skrifter om allmänhetens syn
pä välfärdsstaten och senast en mycket
diskuterad kartläggning av lobbyismen,
^akt utan mandat - De policyprofessionella i
svensk politik (recenserad av Christer Karls-
s°n i Respons 3/2015).

Svallfors redovisar sina erfarenheter

av att skapa och förmedla ny kunskap i
två. böcker som hör nära ihop: Kunskapens
människa - Om kroppen, lcoUektivet och kun-
skapspolitiken, 2012, och den nyss utkomna
Kreativitetens männis1<a. Det rör sig inte om
utredningar eller essäer utan om skildring-
ar av hur det är att vara Stefan Svallfors

som forskar och skriver. Böckerna handlar

om ett kunskapssökande subjekt som har
en kropp, ingår i ett kollektiv av något slag
och som ställer sig i ett hörn av det sociala
rummet för att få syn på något - i stället
för att dansa i händelsernas centiaim.

Berättelsen är personlig. Svallfors utgår
från sin uppväxt som lärarbarn i en liten
by högt uppe i Norrland. Där fanns inga
andra i lilcnande sociala omständigheter.
Även om. han inte direkt vantrivdes kunde

han inte naturligt ingå i byns liv. Uppväx-
ten markerar en marginalposition som
följt honom genom livet ända fram till
medelåldern som rangerad karl och pro-
fessor. Han har ställt sig på distans, hållit
sig i marginalen. Därifrån har han kunnat
skapa kunskap och vara produktiv. Avstån-
det har gjort världen synlig för honom.

Svallfors hyser en stimulerande skepsis
inför gängse sanningar inom akademin.
Han går friskt till rätta med den vanliga
schematiseringen av hur forskning ska
göras enligt modellen teori-antaganden/
hypoteser-data-analyser-slutsatser. Så ar-
betar nästan aldrig de verksamma fors-
kärna, hävdar han. Frågorna kommer litet
varstans ifrån, arbetet hoppar fram och
tillbaka mellan lösa idéer, teorifi-agment,
analyser, slutsatser. Forskaren vägleds av
sin intuition, det vill säga en djup erfaren-
het av liknande situationer och problem.
Det gäller att lyssna på den "barnförbjud-
na versionen" av hur forskning går till -
exemplen, inte predikningaina. Endast så
kan tråkig forskning undvikas. Man vill
gärna tro pä detta.

Ett genomgående argument i de båda
böckerna är att god forskning och kreati-
vitet arbetas fram i lagom stora och lagom
brokiga team. Där kan tillit och empati
leva och något rent mirakulöst ske. Det
gäller att förhålla sig skeptisk till de stora
excellens? röj ekt som drivs fram avuniver-
sitetsledningar och fonder, ty på universi-
tetsnivån produceras ingen kunskap, häv-
dar Svallfors.

TEXTEN RÖR SIG mellan resonemang och
polemik, essäistiska ansatser och själv-
biografiska berättelser, men också redogö-
relser för tankeutbyten med intresserade
personer, både namngiviia - som Bo Roth-
stein, Gunilla Geriand, Olle Häggström,
Ryszard Szulkin, Erica Falkenström, Janne
Flyghed - och andra som fått vara anony-
ma. Ingen polemik förs med dessa, natur-

ligtvis, men de skapar en intressant rymd
i texten. Deras närvaro blir i viss mån en

motvikt till framhävandet av marginalite-
ten som förutsättning för skapande. I prak-
tiken ställer sig Svallfors i centrum för ett
Iwalificerat sällskap för att kunna tala om
sitt ämne.

Vad menar han då i grunden med niargi-
nalitet som förutsättning för vetenskaplig

fy Han har ställt sig på
distans, hållit sig i mar-
ginalen. Därifrån har han
kunnat skapa kunskap och
vara produktiv. 5 5

kreativitet? Det är inte att ställa sig utan-
för eller låta sig uteslutas, inte heller att
låta sig marginaliseras - bli betydelselös
- i ordets gängse mening. Marginaliteten
kan vara medfött social, så som hans egen
härkomst från den norrländska byn är,
men också en medvetet intagen position.
I vilket fall är den en viktig förutsättning
för att kunna framställa något tidigare
aldrig skådat, menar Svallfors. Kanske kan
den beskrivas som en välawägd brist på
lojalitet med de sammanhang man som
forskare ingår i. Han hänvisar till Nietz-
sche som låter Zarathustra framhålla att

kunskapens människa måste kunna både
älska sina fiender och hata sina vänner.

Centrumpositionen misstros. Där bör
man inte befinna sig om man vill behålla
en frågande och öppen hållning. Alla kan
dock inte stå i marginalen, då blir det tomt
i centrum och inget att forska om. Svall-
fors har ingen lösning på detta men menar
att det nog aldrig blir ett problem att be-
folka centruni. I syiinerhet inte eftersom
samhällsvetarna ofta befinner sig så nära
maktens inre rum att de lätt låter sig dras
in där som "sportkommentatorer" eller
"fursterådgivare". Den nuvarande forsk-
ningspolitiken, där samhällsvetenskapen
görs till en hjälpreda åt makten, är ett hot
mot dess relevans, menar Svallfors. Det

gäller därför att inte bli indragen utan vara
motvalls, även om det kan betinga en hög
kostnad av trötthet och leda.

Mot detta kan man tänka sig att trygga
professurer erbjuder ett visst men ingalun-
da garanterat sl<ydd.

" Lars Grahn är senior eäitor på Respons.


