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Georg Granér: Redaktörens ruta Editor’s corner 
 
Välkommen till vårt Novembernummer! Först ut nyheter från vår rektor, bland annat om möten i 
Göteborg om knappt två veckor. Därefter följer Gunnar Windahls svar på inlägg från förra 
nyhetsbrevet. Dessutom två frågor från Ingrid Liljeroth och Mariana Back, en uppmaning från Christina 
Heldner och sist ett boktips från Gunnar Windahl. 
 
Welcome to our November issue! First up news from our Vice Chancellor, including the meetings in 
Gothenburg in just under two weeks. This is followed by Gunnar Windahl's reply to letters to the Editor 
from the last newsletter. In addition, two questions from Ingrid Liljenroth and Mariana Back, a call to 
action from Christina Heldner and finally a book recommendation from Gunnar Windahl. 
 
Hör gärna av dig om du vill vara den som skriver i denna ruta under 2015, då vi behöver en ny 
redaktör new editor vid nyår. /t.georg.graner@gmail.com. 
 
 
 
 

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 
 
Bästa vänner ledamöter, vänner, Dear Fellow Friends! 
 
Akademins styrelse möts den 15 november. Viktigaste punkten på dagordningen är förverkligandet av 
verksamhetsplanenen för 2015 som årsmötet beslutade 25 juni; se Nyhetsbrev 2014-8, sid 9-10. 
Ledamöter som inte sitter i styrelsen är välkomna att delta i mötet (även om ni inte för rösta). Info om 
tid och plats nedan under Inbjudan till akademiaktiviteter i Göteborg. Du som inte kan delta är 
välkommen att skicka mig dina tankar och förslag för diskussion och beslut. 
 
Our Board will meet on 15 November. The most important item in the agenda is the plan for the 
Academy during the coming year. Also Fellows outside the Board are welcome to participate. See 
below under Invitation to academy activities in Göteborg in November for more information. You who 
cannot participate are welcome to send me your thoughts on what we ought to discuss and decide 
upon. 
 
Nya ledamöter New Fellows 
  Elisabeth Näverå, bibliotekarie vid Högskolan Väst, blev stödjande ledamot Librarian at University 
West became Supporting Fellow 24/10-14. 
  Rikard Drakenlordh förordnades som forskningsassistent i historia was appointed Research 
Assistant in History 27/10-14. 
 
 
 



Hände i oktober Happened in October 
 
24/10. Aadu Ott och Lars Broman representerade Strömstad akademi vid Högskolan Västs 
akademiska högtid represented Strömstad Academy at University West’s Academic Festival.  
10/10. Akademilunch med 5 ledamöter i Falun. Academy lunch with 5 Fellows in Falun. 
2/10. Torsten Rönnerstrand pratade om Harry Martinsons Aniara på vetenskapskaféet Café-å-lär i  
Göteborg. Rönnerstrand talked about Martinson’s Aniara at Café-å-lär in Göteborg. 
 
Vill du läsa senaste nytt från Högskolan Väst? Klicka på 
http://www.idrelay.com/v4_idrforward.asp?q=CFE-94C-2539-3B, skriv i stora rutan ”Lars Broman har 
föreslagit mig som prenumerant” och i lilla rutan din mejladress. Naturligtvis kostnadsfritt! 
Do you want to read the latest news from University West? Click on the link above, write “Lars 
Broman has suggested me as subscriber” in the large frame and you email address in the small frame. 
No cost. 
 
Nyhetsbrevet innehåller nyheter en gång i månaden. Men du kan läsa nyheter mycket oftare än så 
genom att klicka på http://www.stromstadakademi.se/. The Newsletter gives you news once per 
month, but more often than that, our home page is updated with new news. 
 
 
 

Inbjudan till akademiaktiviteter i Göteborg i november 
Invitation to academy activities in Göteborg in November 
 
Ledamöter och deras gäster välkomnas att delta i en, flera eller alla aktiviteter som Strömstad 
akademi arrangerar 13-15/11. Fellows and spouses are welcome to participate in one, several or all 
activities that Strömstad Academy arranges 13-15 November. 
 
Flera av aktiviteterna hålls i en gästlägenhet med samlingslokal i entréplanet på Träkilsg 40, Göteborg. 
För att bli insläppt, knacka på lokalens fönster, eller ring Lasse på 0708 810 178 eller Aadu på 0705 
441 218. Hitta hit: Buss nr 17 går var 10e minut från centralstationen (hållplatsen ligger tvärs över 
gatan från stationens huvudutgång, 50 m åt vänster, framför hotell Clarion). Kliv av (efter ca 25 min) 
vid hållplats Spåntorget. För bilburna finns lågpris p-platser på Träkilsg. 
 
Ett antal ledamöter kan sova i gästlägenheten på Träkilsg 40 nätterna 13-14/11, 14-15/11 och 15-
16/11. Ingen kostnad, men ta med lakan och handduk. Förhandsanmälan senast 10/11 till Christine. 
 
Deltagare betalar själva för måltider och konserten. 
 
Du anmäler dig till alla aktiviteter genom att svara på ett separat mejl från vår kanslichef 
Christine, christine.heyman@stromstad.se senast måndag 10/11. You register for the different 
activities by answering a separate email from Christine Heyman by 10 November. 
 
Torsdag/Thursday 13/11 
 
Akademilunch kl 13 på Restaurang Landala, Kapellplatsen 4 (granne med Chalmers). Buffé för 75 
kronor men också alternativ. Till Kapellplatsen kan man åka med spårvagnarna 7 och 10 och 
bussarna 16 och 19. Förhandsanmälan till Christine 10/11. 
 
Gunnar Kullenberg, professor i oceanografi vid akademin, pratar om Oceanen: vår syn på 
förändringarna under 1900 talet och spekulationer över utveckling under 2000 talet på Café-å-lär, 
Vera Sandbergs allé 8, kl 1500-1600. Fri entré, gratis fika. Förhandsanmälan rekommenderas. 
 
Fredag/Friday 14/11: 
 
PO Nilsson, professor i fysik vid akademin, gajdar oss genom Fysikaliska leksaker, Vera Sandbergs 
allé 8, kl 0930-11. Fri entré, Förhandsanmälan senast 10/11 till Christine. 
 



Fossilfritt hållbart Koster. Samtal kring vårt nya tema Strömstad akademi är till för Strömstad med 
tonvikt på fossilfritt hållbart Koster på Träkilsg 40, entréplanet, kl 13-17. Förhandsanmälan till Christine 
10/11.  
   NOT: Jag mejlar dig gärna ett underlagsmaterial (11 sidor) skrivet av Hans Arén om du 
skickar mig ett mejl och ber om det, till lars.broman@stromstadakademi.se.  
 
Alternativ aktivitet. Du som hellre vill det kan lyssna på PO Nilssons populärvetenskapliga föredrag 
The Brain i föreläsningssal Euler, Skeppsgränd 3, våning 4V, Chalmers kl 1215. Fri entré, ingen 
förhandsanmälan. 
 
Konsert med Göteborgs kammarkör under hedersprofessor Gunnar Erikssons ledning  
i Litteraturhuset, Heurlins Plats 1, kl 2000: Musikaliska berättelser ur "Norrlands Akvavit" av Torgny 
Lindgren. Konserten arrangeras i samarbete med Strömstad akademi. Längre presentation på 
akademins hemsida www.stromstadakademi.se.  
     25 platser är bokade för vår räkning. Entré 150 kr, men de första 25 ledamöterna och deras 
gäster som anmäler sig till christine.heyman@stromstad.se senast 10/11 blir subventionerade av 
akademin med 50:- och betalar därför bara 100:-. 
 
Lördag/Saturday 15/11: 
 
Styrelsemöte 0930-1230 på Träkilsg 40, entréplanet: styrelseledamöter kallas, ledamöter välkomnas 
att delta. Anmäl ditt deltagande senast 10/11 till Christine. 
 
Spanarträff del 1, 0930-1230 hos Aadu Ott, Träkilsg 40, 5e vån. Alla spanare i framtidsstudien 
Barnbarnens århundrade välkomnas. Förhandsanmälan senast 10/11 till Christine. 
 
Akademiunch, gemensam för styrelseledamöter och spanare 1230-1400 på Smörslottspizzeria på 
Spåntorget (som också har grillspett, falafel, kebab, sallad, hamburgare). Förhandsanmälan senast 
10/11 till Christine. 
 
Spanarträff del 2, 1400-1700. Förhandsanmälan senast 10/11 till Christine. 
 
Akademimiddag 1800 på Träkilsg 40. Valfri pizza, vatten, öl, vin, kaffe tillsjälvkostnadspris. 
Förhandsanmälan senast 10/11 till Christine. 
 
 
 

Händer i vår Happens during the coming spring 
 
Winter Word Festival in Strömstad 27-28 February 2015 
Mer information i kommande nyhetsbrev. Kontaktpersoner: Jan Palmblad, Gunilla Sandin och 
Christine Heyman. För årets festival, som ägde rum i vinstras, se http://www.winterwordfestival.com/. 
Några tankar från Gunilla: ”Vad sägs om Akademiska kvartar, t ex i bokhandeln under WWF? Eller 
ännu hellre, på oväntade platser i staden. Skoaffären, mataffären, Kosterbåten osv. Just an idea!” 
More information in coming Newsletters. Contact persons Jan Palmblad, Gunilla Sandin och Christine 
Heyman. This year’s WWF was presented in http://www.winterwordfestival.com/. Some ideas from 
Gunilla: “What about Academic quarters, e.g. in the book store during WWF? Or maybe even better, in 
unexpected places in Strömstad – the shoe store, the food store, the Koster ferry, etc. Just an idea!”  

 
Akademisk högtid Academic Festival 22-25 June 2015 
Akademiska högtiden 2015 äger rum 22-25 juni, så markera dessa datum i era kalendrar så snart ni 
skaffat nya för 2015. Eller så är ni modernare än jag och lägger in dem i era smarta telefoner? The 
Academic Festival 2015 will take place 22-25 June, so I suggest that you mark these dates in your 
calendar as soon as you have acquired new ones for 2015. Or, you might be more modern than I and 
put them into your smartphones? 
 
 
 

 



Gunnar Windahl:  
Prorektors tankar om prorektors uppgift och vetenskap 
 
I ett par uppfriskande kommentarer gällande mitt prorektorsinlägg i nyhetsbrev 2014-09 skriver Per 
Sigurd Agrell "Strömstad Akademi, att döma av senaste Nyhetsbrev, har en del kvar att göra för att 
uppnå de vetenskapliga ambitioner som ska känneteckna ett vetenskapligt samfund". Agrell nämner 
Kurt Gördel och E. Singer som vägledande auktoriteter. "Inom akademin vore det välgörande att i 
mediet Nyhetsbrev vägledas av de nämnda auktoriteters regler för att tydliggöra våra intellektuella 
kvaliteter...Vi måste förstå att det just eftersom vi är olika som vi behöver vara tydliga både i grunden 
och slutsatser". Så sant. så sant (även om jag inte förutsättningslöst skriver under på de auktoriteter 
Agrell framhåller. Det är lätt att hänvisningen till auktoriteter blir viktigare än vad de har att säga, typ 
påståendet "Freud har visat", men vad har han visat och hur?). 
 
Carl Olivestam uppmanar mig att lämna mina privata funderingar i bersån och i stället konkretisera 
vad jag vill med att vara prorektor. Touché! Utan att förringa relevansen gällande de frågeställningar 
knutna till kognitiv dissonans och förnekande av fakta gällande trosuppfattningar är dessa 
tankegångar troligen ointressanta i denna kontext (min framställning tycks dessutom också tyngts ner 
av ett visst underhållningsvärde). Per Sigurds uppmaning kommer mig till undsättning. Det är inte bara 
i egenskap av prorektor utan också som ledamot i vår akademi som vetenskapsfilosofin utgör min 
intellektuella motor. Jag vill därför i detta inlägg och i ett framtida försöka haka på Per Sigurds 
uppmaning att synliggöra våra uppfattningar och mana andra ledamöter till att presentera sina kriterier 
för att någonting skall kan kunnas kallas vetenskap. Som Per Sigurd säger är vi olika, med olika 
bakgrund och utbildning,. Vi står för en pluralism och förhoppningsvis ingen påtvingad konsensus, 
något vi skall se som en styrka och inte en svaghet. 
 
 En framställning om avgränsningen mellan vetenskap och pseudovetenskap får tjäna som 
utgångspunkt för min grundsyn. Så här resonerade jag när jag var aktiv föreläsare inom psykiatrin och 
den akademiska psykologin. 
 
Några orsaker till svårigheten att skilja mellan vetenskap och pseudovetenskap 
 
Skälet till varför filosofer och vetenskapsmän inte kan tillhandahålla en godtagbar definition av 
vetenskap som kan brukas för att skilja vetenskap från pseudovetenskap är att de utgår från en 
reduktionistisk syn nämligen att ett enda attribut räcker. Detta enda attribut knyts sedan ofta till en 
enda eller några auktoriteter eller företrädare för synsättet (Hume, Popper, William James etc.). Detta 
utmärker alla förenklade synsätt på vetenskap. (Kommer du ihåg historien om de fem blinda männen 
som skulle karaktärisera elefanten?) Låt oss kort granska de mest populära uppfattningarna om 
vetenskap inom filosofin. 
 

I. Den empiriska innehålls-doktrinen säger att vetenskapen bara accepterar empiriska data och 
induktiva generaliseringar och därför aldrig hypoteser. Även om denna uppfattning fortfarande 
är populär, och då i synnerhet i vetenskapliga läroböcker, så har den för länge sedan 
falsifierats genom uppdykandet av teoretisk fysik, teoretisk kemi, teoretisk biologi och andra 
fält som tampas med begrepp som representerar entiteter som atomer, gener och social klass 
– och egenskaper som massa, fältintensitet, ämnesomsättningshastighet och 
inkomstfördelning vilka alla inte är direkt observerbara. 

 
II. Konsensuskriteriet: medan mänskligheten utmärks av ständiga kontroverser så är 

vetenskapen okontroversiell eller åtminstone strävar efter att uppnå konsensus (beakta 
klimatdebatten).  Denna karaktäristik är inkorrekt då alla aktiva vetenskapliga forskningsteam 
tampas med kontroverser. Vad som är sant är att vetenskapen har redskap för att på ett 
rationellt sätt komma med avgöranden gällande kontroverserna i det långa perspektivet. När 
konsensus uppnås är denna bara en biprodukt till sanning. 

 
III. Framstegssynen menar att det bara är praktiska framsteg som räknas inom vetenskap. Denna 

pragmatiska syn passar inte in på basvetenskap och grundforskning då den senare hellre 
söker sanning än framgång. Pragmatikerna tittar bara efter idéernas "casch value" och "vad 
som är bäst för oss att tro på" (William James). I ett teokratiskt samhälle skulle följaktligen 
teologi betraktas som vetenskap. Faktiskt är det så, att detta synsätt inte ens passar in på 



teknologi som intensivt utnyttjar basvetenskapen och inbegriper mycket designande och 
knåpande snarare motiverat av ren nyfikenhet än av nytta och profit. 

 
IV. Den formalistiska doktrinen menar att ett stycke kunskap bara är vetenskap om den är uttryckt 

i matematisk form. Denna karaktäristik är alltför snäv och begränsad : den diskvalificerar såväl 
experimentell som ung vetenskap som ofta är för-matematisk. Dessutom förlänar den titeln 
vetenskap till teorier som likt ekvilibriumekonomi bara utgörs av matematiska övningar 
befinnande sig långt från den ekonomiska obalansens råa verkligheter - som framgått av den 
senaste finanskrisen. Sanningen är att vetenskapen inte kan avancera bortom en viss punkt 
utan hjälp av matematiken som tillhandahåller precision (och således klarhet och utökad 
testbarhet) och systematik (d v s deduktiv kraft och vidareutveckling). 

 
V. Falsifikationsdoktrinen som menar att vetenskapens kännetecken är falsifierbarhet d v s det 

exklusiva handhavandet av hypoteser som är tänkbart falsifierbara (Popper). Men om 
vetenskapen verkligen vore falsifikationsgrundad så skulle vi acceptera alla falsifierade 
övertygelser som astrologi och grafologi som vetenskap och istället utan vidare avvisa de 
mest generella vetenskapliga teorierna som exempelvis evolutionsteorin. Dessutom behöver 
vi positiv bekräftelse om vi skall kunna avgöra om en hypotes är sann.     

 
VI. Metoddyrkan framhåller att det enda kravet vi behöver ställa på vetenskap är att den skriver 

under på den vetenskapliga metoden. Men om all tillämpning av den vetenskapliga metoden 
skulle vara ett stycke vetenskaplig forskning då skulle mätningen av korrelationen mellan 
näslängd och politisk åsikt, testandet av atomers mentala förmåga och försök att fånga 
spöken passera som vetenskapliga aktiviteter. 

 
VII. Och slutligen finns det dem som säger att vetenskap är vad vetenskapsmän gör. Men detta 

tillåter inte ett särskiljande av genuin vetenskap från det kvackande som vissa vetenskapsmän 
ibland hänger sig åt. Exempelvis sysslade Newton med alkemi. 

   
Eftersom ingen av ovanstående karaktäriseringar av vetenskap fungerar så är ingen förmögen att 
heller identifiera pseudovetenskap. Låt oss ge upp sådana förenklade synsätt och inse faktum att 
vetenskap likt all annan mänsklig aktivitet är mångsidig. Mer om detta i mitt prorektorsinlägg i nästa 
nyhetsbrev. Hoppas dessa  tankegångar väckt intresse och framför allt att de uppfattas som befriade 
från all form av underhållningsvärde. 
 
 
                                     
 

Ingrid Liljeroth: Spanare, var befinner ni er i era spaningar? 
 
Vi börjar närma oss en uppsummering av spaningsarbetet. Vår spanarträff i april gav många av oss 
som deltog inspiration och extra kraft att jobba vidare. En diskussion över email följde. 
 
Nu har vi en ny chans att ses – i Göteborg den 15 november. Då kan vi ta upp både konkreta frågor 
om t.ex. utformning av bidragen och mer övergripande tankar om syfte, innehåll, utbyte mm.  
 
Den skulle vara önskvärt med en planering av innehållet. Hör därför av er till mig 
(ingrid.liljeroth@comhem.se) och ge era önskemål om frågor och tankar som ni vill att vi ska ta upp till 
diskussion. Det gäller både er som kommer och er som inte kan komma.  
 
Är det någon som vill komma med nu på sluttampen så skriv till mig. 
 
 
 
 

 



Mariana Back:  Inbjudan till Strömstad akademiledamöter att 
medverka som referenspersoner i science centerprojektet på 
Tekniska museet i Stockholm 
 
Science center-projektet bjuder härmed in dig, i egenskap av medlem Strömstadakademin, att 
medverka som referensperson vid skapandet av vårt nya science center. Vi hoppas få ta del av din 
kunskap, expertis och erfarenhet på det specifika område som du företräder. I den spännande och 
roliga utställningen som är under produktion finns stor potential att förmedla relevant och viktig 
information och vi söker medverkan från er i Strömstadakademin för att nå våra viktiga mål; att 
presentera ett aktuellt, intressant och korrekt innehåll för våra besökare. 
 
Arbetet med vetenskaplig relevans har pågått sedan starten 2012, dels internt, dels i samverkan med 
intressenter för olika områden i utställningen. Hösten 2014, går vi in i en ny fas där fler kommer att 
involveras i processen med granskning av innehållet, exempelvis texter, videomaterial, illustrationer 
och gestaltningar. 
 
Tidplan: I oktober har en grupp studenter vid Karolinska Institutet, i programmet, Populärvetenskapling 
kommunikation, förlagt utbildningstid på Tekniska museet. De har fått i uppdrag av science center-
projektet att göra en grundlig genomgång av text och innehåll. När studenterna, i slutet av oktober, har 
arbetat igenom underlaget, skulle vi vilja överlämna det till dig för faktagranskning och kommentarer 
av de delar som berör ditt forskningsområde. 
 
Vi tror att du behövervika ca fyra timmar för genomläsning och reflektion. Under november återkopplar 
vi till dig på det sätt du föredrar, via mail, telefon eller ett personligt möte. 
 
Vi hoppas att du tillsammans med oss vill medverka till att skapa nästa generations science center. 
 
Varmt välkomna att medverka som referensperson!  
 
Vänliga hälsningar från Science centergruppen 
 
Anmäl intresse så snart som möjligt till: 
 
Mariana Back, Intendent 
Tekniska museet 
mariana.back@tekniskamuseet.se 
 
Kort om Tekniska museets nya science center 
 
Vår vision är att vara Alla små geniers favoritställe. Vi gör världen mer begriplig genom att spegla 
teknik i samtiden, med historien som utgångspunkt och framtiden runt hörnet.  
 
Barnperspektivet är integrerat i hela verksamheten och av de runt 300 000 personer som varje år 
besöker oss är mer än hälften är barn och unga. Inom ett par år hoppas vi nå 500 000 besökare och 
ge Tekniska museet en tydlig position på lärandearenan och upplevelsemarknaden. En ny Science 
Center satsning är en av de absolut viktigaste delarna i denna ompositionering.  
 
En ny science centersatsning 
 
Ett Science Center är en arena för inspiration, kreativitet och innovation. Här finns interaktiva 
utställningar där du kan undersöka och förstå naturvetenskap och teknik genom att själv 
experimentera, testa och uppleva. Hit kommer barn och unga för att leka, skapa och lära. 
 
Tekniska museet i Stockholm är pionjärer inom detta världsomspännande nätverk och öppnade redan 
1985 Sveriges första fullskaliga Science Center Teknorama. Nu sätter vi åter på oss ledartröjan och 
genom denna - museets största satsning någonsin - tar vi konceptet till nästa nivå.  
 



Berättelse och målgrupp 
 
Idéer är svaret på alla frågor och lösningen på alla problem. Utan folk som ställs inför problem eller 
utmaningar och sen kommer fram till idéer till lösningar skulle vi varken ha mobiltelefoner, Minecraft 
eller muffins. Men frågan är hur man får en bra idé? I vår nya Science Center-utställning visar vi både 
hur det funkar och hur du kan träna din hjärna att bli ännu smartare. 
 
Våra stammisar skall alltid känna sig välkomna men genom denna satsning vill vi också göra teknik 
relevant och kul för nya grupper. För oss handlar detta om att locka hit exempelvis åttaåriga Yasmine 
och hennes tolvårige kompis Olof som aldrig varit på museet förut. Och att de, oavsett Olofs 
funktionsnedsättning, skall kunna ha riktigt kul tillsammans. Under hela resan med att utveckla ett nytt 
Science Center på Tekniska museet, har vi jobbat nära våra olika målgrupper och tillsammans har vi 
format en upplevelse som blir meningsfull och tillgänglig för alla.  
 
 
 

Christina Heldner:  
UPPROP TILL ALLA MEDLEMMAR I STRÖMSTAD AKADEMI 
 
Regeringen föreslår nedläggning av forskningsinstituten i Rom, Aten och Istanbul, samt San Michele 
på Capri. Detta förslag läggs fram samtidigt som Stefan Löfvén högtidligen deklarerar att Sverige ska 
vara en ledande forskningsnation! 
 
Mot detta ogenomtänkta förslag är det många som vill protestera. Bäst gör man detta genom att 
underteckna med sitt namn på den namninsamling som lördag eftermiddag (25/10) samlat strax under 
9000 underskrifter. 
 
Så här skriver docenten i Antikens kultur och samhällsliv Ida Österberg om den föreslagna 
nedläggningen i sin mycket informativa artikel på SVT:s hemsida: 
 
 ”I decennier har Sverige bedrivit kvalificerad humanistisk forskning och utbildning vid instituten. Tre 
veckor vid makten och en ynka mening på sidan 308 i budgetpropositionen tog det regeringen att 
omintetgöra vad generationer byggt upp”, 
 
Läs mera på länken till SVT:  http://www.svt.se/opinion/article2424581.svt.  
 
LÄNK TILL NAMNINSAMLINGEN: http://www.namninsamling.com/site/list.asp?id=4761 
 
 
 

Gunnar Windahl: Kort bokanmälan: "Super Sad True Love Story" av 
Gary Shteyngart. London: Granta Books, 2010 
 
Den här romanen skriven av en sällsynt begåvad satiriker har några år på nacken och passerade 
liksom hans tidigare kritikerrosade Absurdistan (2006) närmast obemärkt i vårt land. Den förtjänar ett 
bättre öde. 
 
 Ett av de bättre sätten att bli medveten om vår neoliberalt mättade vardag är att närma sig den från 
en indirekt infallsvinkel. Gary Shteyngarts populära roman Super Sad True Love Story lyckas just med 
detta. Den övergripande narrativa tråden i denna vagt framställda futuristiska roman inbegriper det 
politiska sammanbrottet i "American  Restoration  Authority" och en kupp utförd av en 'pro-profit' 
sekulär firma, uppbackad av kinesiska investerare i amerikanska regeringens skuldberg. Men 
författaren är mindre fixerad vid denna makro-ekonomiska politiska science-fiction, utan koncentrerar 
sig på plausibla överdrifter i trender i vardagslivets uppbyggnad och organisation. Exempelvis är 
stadens gator utrustade med "Poles" som avger omedelbar 'LED readouts' gällande din 
kreditvärdighet när du passerar plus ett personligt investeringsråd: förkämparna arbetar för  "the Post 
Human Services Corporation", som tillhandahåller ospecificerade ' rejuvination services' för dem som 
uppnått hög ålder d v s över trettio år med hjälp av proteser. 



 
Alla bär på en uppfinning kallad en "apparat" som kontinuerligt strömmar data mellan människor inom 
närmsta omgivning och på så sätt gör det möjligt för användaren av FAC (Form a Community) att i 
ögonblicket avläsa en standardiserad uppsättning statistik gällande kompatibilitet, inkomst och 
historia: 
 
"Streams of data were now fighting for time and space around us. The pretty girl I had just FACed was 
projecting my MALE HOTNESS at 120 out of 800, PERSONALITY 450 and something called 
SUSTAINABILITY at 630. The outer girls were sending the similar figures...The bar was now utterly 
aflash with smoky data spilling out of a total of fifty-nine apparati, 68 percent of them belonging to the 
male of the species. The masculine data scrolled on my screen. Our average income hovered at a 
respectable but not especially uplifting 190.000 yuan-pegged dollars. We were looking for girls who 
appreciated us for what we were".    
 
Detta kan låta som en fängelsetillvaro i våra öron men uppfattas av alla i romanen som ett helt logiskt 
förankrat alldagligt fenomen - som svar på en uppsättning önskningar och behov som helt naturligt kan 
uppstå i vilket socialt sammanhang som helst. Det står människor fritt att använda 'apparaten' eller att 
avstå. Det står också människor fritt att dölja sina små förseelser och även försköna eller ljuga om 
sina 'sanna' själv vilka nu dessa är. Politik har blivit så extravagant, att regeringens överhängande 
kollaps i sig reduceras till en uppsättning abstrakt statistik, som individen matar in i sin strategiska 
framräkning av risk på 'apparaten'. Revolutioner är snarare en form av "disaster porn and reshuffling 
the portfolio" än en förändring av historien. Shteyngart nämner några karaktärer som avstår från att 
använda 'apparaten' men de porträtteras som bakåtsträvande ryssar "whose quaint obsessions date 
from a bygone era of buggy whips and communism".   
 
Det här är en mycket rolig och välskriven bok - jag skrattade många gånger högt när jag läste den 
första gången. En andra läsning var mindre munter när jag satte in texten i en nutida ekonomisk, 
politisk och sociologisk kontext. Mina egna associationer gick till profiler och persondata på Facebook, 
Twitter och Google; till företag som via signaler från våra mobiltelefoner kartlägger våra förflyttningar i 
innerstan och köpcentra; Apples nya armbandsur som vill att konsumenter skall vara kopplade till sin 
klocka från morgon till kväll, som ger dig råd om vad du skall äta, göra på gymmet och vilka aktier du 
skall satsa på i dagsläget ("Apple Watch signals the advent of an always-there Internet, an Internet 
that can't be put away. We're used to dabbling just our fingertips in the Internet, but the Apple Watch 
doesn't stop there. It tracks your movements. Listens to your heartbeat. It puts your whole body on 
line. Exactly how personal do we want to get?" (TIME, Sept. 22, 2014). 
 


