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Hotet från mondän
Den tränger sig på ibland, verkligheten.
Speciellt senaste året har varit välfyllt med
elände som hindrat fannisk verksamhet. Det

har i och för sig lett till tillskott i mitt
bibliotek, t ex en bok om enhörningar. En
och annan kongress har förstås ändå besökts
men någon tid eller lust till att färdigställa
BEM har det inte blivit.
Märkligt nog verkar fandom ha klarat
sig hyggligt utan BEM, även om SFF-sändningarna ibland är kusligt tunna och SF
Forum kraftigt försenad. Jag har avnjutit
några kongresser som förstås avrapporteras,
och likaså har jag läst några böcker. Bland
annat har jag läst och kommenterat (i SF
Forum) John-Henris imponerande Inre
landskap och yttre rymd. Där finns ett
avsnitt om Jules Verne-magasinet och om
hur det togs emot. Jag kom då att tänka på
att jag hoppade till när jag såg min farfars
namn i JVM häromåret (nåja, 1982). Han
var nämligen rektor vid Malmö Realskola,
och var tydligen ingen stor vän av JVM på
40-talet. Tyvärr har jag inte lokaliserat hans
uttalanden i Tidskrift för Sveriges läroverk
men det finns på den s k agendan. Bertil
Falk i JVM 383 liksom Maths Claesson i
Jules Verne-magasinet: en antologi har
förtjänstfullt citerat den ärevördiga tidskriften och svaren i JVM. Farfar dog innan
jag fastnade i fandom på 50-talet så jag fick
aldrig tillfälle att diskutera SF med honom.
Beträffande kvaliteten på en del av
novellerna hade han kanske inte helt fel.
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Akrostikon
Akrostikon i Göteborg var en trivsam liten
kongress 28-30 september 2001. Jag beundrar Anna Åkesson (nu Davour) och
resten av kommittén för att ha kunnat
organisera kongressen från Uppsala. Så här i
efterhand kan jag konstatera att det var en
rejält innehållsrik och oväntat sercon
kongress.
När jag nu tittar igenom program och
anteckningar ser jag att jag är osäker på
vilka som deltagit i panelerna. Jag ber om
ursäkt om någon känner sig förfördelad!
Jag kom med tåget direkt från arbetet
och hade ingen möjlighet att vara med från
början, utan jag ramlade in när Hans
Persson intervjuade Lars Jakobsson.
Synd att jag missade det mesta av denna
intressanta svenska SF-författare som i
någon mån kan sägas representera SF om
fans, något som annars Barry Malzberg är
mästare på.
Feodalismens lockelse var temat för
den första paneldebatten med Pål Eggert,
Hans Persson och Kristina Knaving (tror
jag). Kristina menade att lockelsen ligger i
tryggheten. Alla har sin plats. De kan
förflytta sig men bara geografiskt, inte
socialt. Panelen försökte definiera feodalism
som att alla föds till en viss position.
Verklig historia kan fungera som tips på
system som faktiskt fungerat, och ska man
fantisera friare måste författaren införa ett
axiomsystem själv. Panelen beklagade att
teman som passerat flera böcker av
författare som läst varandra tenderar att bli
uttunnade.
Bokens utsida har behandlats av andra
paneler på andra kongresser. Denna gång
var det Sten Thaning, Jonatan Olofsgård,
Johan Anglemark och Marie Engfors som
försökte klämma fram något nytt. Stora
bokstäver på författarnamnet inger inte
någon känsla av att boken är läsvärd. Sex
anses ju sälja men kan avskräcka: Sten
vågade inte låna en bok som hade nakna
personer på framsidan.

Vad vill vi ha för sorts fandom?
kändes som en angelägen fråga efter den
hårda kritik som framförts rörande informationen inför Fantastika 2001. Tyvärr kom
diskussionen inte att handla om hur vi ska
bete oss mot varandra och föra fram kritik
utan att såra. I stället diskuterade Johan
Anglemark, Ylva Spångberg, Kristina
Knaving och Jonatan Olofsgård, samt en hel
del i publiken, vilka gränser man bör sätta
upp mot närliggande fandoms eller snarare
vilka skillnader som finns. Tolkienfandom
sägs vara snällare, medan SF-fandom har
mer intellektuell stringens. Inom SF och för
en SF-fan är innehållet centralt, medan för
fantasyfans är det formen som är viktig. Jag
håller med om detta och inser varför jag kan
bli så dödligt trött på en del SF-filmer som
bara visar upp rekvisitan.
Ylva menade att man alltid känner igen
äkta fans när man träffar dem även om de
själva inte är medvetna om att de är fans. Ett
bra test är att se vilka som lyssnar på de
töntiga (?) panelerna på en SF-kongress. Där
försvinner alla icke-fans!
En synpunkt var att filmprogram börjar
bli onödigt. Det är kanske riktigt om
kongressen ska vara till för enbart äkta SFfans. Jag kan ändå se poänger med att
bredda innehållet så som skett på jUnicon,
Nasacon och Fantastika. Kanske vi kan
locka fler till SF-fandom den vägen, och hur
som helst kan det inte vara fel att enstaka av
de svenska kongresserna är "ekumeniska".
Det hindrar inte att jag personligen mest
uppskattar de moment som verkligen berör
SF.
Pål Eggert intervjuades av Björn X
Öquist. Han hade tänkt bli serietecknare
men fastnade för Sagan om ringen och
kände att han måste skriva något liknande.
Han intresserar sig för makt och anlägger
ofta ett kvinnoperspektiv. Så har han också
arbetat på kvinnoforum i Malmö.
SF-genrens historia belystes av
nestorn på området, John-Henri Holmberg.
Han berättade att han tänkt skriva en
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doktorsavhandling i litteraturhistoria om
fem teman i H G Wells SF och hur de tagits
upp i senare SF. Detta gick naturligtvis inte
för sig eftersom SF inte är litteratur. Så i
stället blev han redaktör för studenttidningen Gaudeamus och gick vidare till
förlagsvärlden.
John-Henris utgångspunkt är att SF inte
är en genre. I SF accepteras realismens krav
på skildring utifrån, och att den utgår från
vår perception, men innehålla spekulationer
om alternativa händelser. SF kunde därför
inte uppstå förrän kring sekelskiftet 1800.
Den skiljer sig därigenom från fantasy som
är orealistisk. SF är ett helt litterärt fält, en
paralitteratur som skiljer sig från realism
och fantasy. Liksom t ex Aldiss anser JohnHenri att det första SF-verket är
Frankenstein.
Ur hans historik för övrigt fastnade jag
för förklaringen av hur Ballantine inte
kunde omtrycka gamla böcker och i stället
fann serier i SF-magasinen.
Bellis intervjuade Ylva Spångberg,
eller snarare förde ett underhållande samtal
med henne om gemensamma galenskaper i
fandom. Jag tror det var Ylva som menade
att det är speciellt givande inom fandom att
leka med olika begrepp.
Är SF en död genre? kan tyckas vara
en alltför pessimistisk titel, men detta tema
behandlades i alla fall i en paneldebatt med
Lars Jakobsson, John-Henri Holmberg,
Tommy Persson och Niklas Andersson. Lars
inledde med att förklara att "science" inte är
någon viktig komponent i SF, och att den är
mindre viktig än t ex rättsmedicin för
deckare. Han ansåg att SF-ghettot är viktigt
för genren, eftersom den knappt behandlas
på kultursidorna. En lång succession av SFkongresser håller samman genren. Utanför
ghettots litteratur finns Orwell, Huxley m fl,
och många SF-författare utnyttjar SF alltmer
för allegorisering. Det leder till att de glider
ur genren. Exempel är Delany och LeGuin,
som vill nå utanför ghettot. SF hade sin
egentliga period 1926-1984 och är nu död,
liksom västernfilmen. Liket ligger på lit de
parade, och simulacra skapas som liknar SF.
Efter dessa pessimistiska ord kändes det
skönt med Tommys påstående att det
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fortfarande skrivs viktig "what if"-SF. JohnHenri kunde inte heller instämma i Lars
mörka skildring, utan tyckte att liket
fortfarande spritter. Han har sett mer
nyskapande SF än väntat de senaste åren, t
ex av Greg Egan och Paul McAuley och
andra britter. SF har enligt honom varit en
familj av familjer som intagit olika roller.
SF är intressant genom att man kunnat
se utvecklingen under sin livstid. De
författare som skrev på 40-talet träffades
och utbytte idéer, och dessa grundare dog
under 80-talet. Familjen tappade sina rötter,
och vi fick ett nostalgivältrande, som vi nu
kommit ur, även om en del helt nya
författare som Linda Nagata går tillbaka till
rötterna.
John-Henri förklarade varför SF
utvecklades i USA med att där fanns en
utvecklingsoptimism i seklets början som
stämde med framtidstron i SF. SF var en
sluten intakt rörelse men sedan ca 40 år har
dess innehåll blivit allmängods och det finns
nu inte mycket som håller ihop ghettot.
Lars Jakobsson framhöll att många av
de intressanta och prisvinnande SFböckerna i dag egentligen är mainstream, t
ex
Greg
Bears
Darwin's
Radio.
Cyberpunken var en sen nytändning, ett
slags SFs spaghettivästern.
John-Henri beskrev vilken SF som ges
ut i dag i USA:
1. Media-tie-ins, 100-150 titlar/år.
2. Framtidskrigsromaner, som föll i
vanrykte under Vietnamkriget. Baen Books
skapade "Rambo i framtiden", och i dag
produceras ca 100 titlar/år.
3. SF som försöker vara litterär, och som
har tonvikt på psykologi och personskildring. Frågan är ofta om det verkligen är
SF. T ex Karen Joy Fowler och Jonathan
Letham är utmärkta författare men de
skriver knappast SF.
4. Liten grupp ny, huvudsakligen amerikansk, SF i ungefär samma upplagor som på
50-talet. Ca 150 titlar/år.
Johannes Berg påpekade att horror
däremot nästan är död; den har som genre
krympt oerhört de sista åren.
Den optimistiske John-Henri menade att
det kanske var bra för skräcklitteratur och
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för SF att de inte säljer så bra. Det kan leda
till att de skrivs för sin egen skull. I dag får
författarna tuffa kontrakt med krav på
trilogier eller ännu hellre öppna serier.
Säljer dessa bra kan författaren få ge ut en
novellsamling. I Sverige ges 4-5 titlar SF av
svenska författare ut per år, men sällan med
SF-beteckning och ibland på eget förlag.
Masspubliksatsningen på 50-talet var
misslyckad, så inget gavs ut på 60-talet. På
70-talet gjordes nya satsningar. Det blev en
katastrof när SF-fans gav ut SF genom
ideellt arbete eftersom det ledde till att
kommersiella förlag inte satsade.

Britt-Louise Viklund på Akrostikon
Realism i fantastiken var en
paneldebatt där Pål Eggert, Britt-Louise
Viklund, Anders Bellis och flera i publiken
diskuterade vilka krav på inre logik man kan
ställa på fantastisk litteratur. Det måste
finnas klara spelregler och t ex bör vapen
som visas upp inledningsvis också användas
någon gång.
Pål menade att en realistisk men
påhittad värld ger dynamik och exemplifierade med Gaiman och Moorcock. Personligheter kan vara platta som hos Lovecraft,
eller beskrivna så att man flyttar in i dem

4

Nr 4

som hos Poppy Z Brite och Clive Barker.
Det behövs anknytningar till dagens
värld och realism är viktigt för Sense of
Wonder; "så skulle det kunna vara". Att
fonden är viktig förklarar varför alternativvärldar är så populära. I dessa är fonden
relativt klar. Gabriel Setterborg tyckte att
det blev en konstighet för mycket om
konstiga varelser gör konstiga saker i en
konstig värld.
Nivån på realismen är viktig enligt
John-Henri. Stephen King ger realistiska
skildringar av reaktioner som t ex sorg,
medan i en hel del SF är personernas
reaktioner inte realistiska. John-Henris
recept var att skriva vad alla tänker och
reflekterar även om det är dumt eller
politiskt inkorrekt.
Ge mig tjocka trilogier var den
avslutande panelen, med Andreas Gustafsson (nu Davour), Patrik Montgomery, KarlJohan Norén och Mikael Bengtsson. De
stora eposen gör att man ordentligt tränger
in i en värld och följer den, men tyvärr kan
bara tonåringar med massor av tid ägna sig
åt dem. Enligt Johannes Berg är trilogier
populära hos förlagen för att Ring-trilogin
sålde bra. John-Henri menade också att
förlagen vill att många volymer säljs. Han
avslutade med uppmaningen "ta ifrån dem
datorerna". I dag blir det aldrig en ny
genomtänkt omskriven version eftersom det
är så enkelt att redigera.
Mycket annat hände förstås på
kongressen. John-Henri öste visdom över
mig och berättade att The Stars My
Destination baseras på Greven av Monte
Christo, Hamiltons Kapten Frank-romaner
på De tre musketörerna och The Moon Is a
Harsh Mistress på amerikanska revolutionen. Kristina Knaving gav tips om god
fantasy och fan-fiction, och under banketten
lyssnade jag på Karolina Lindqvist som
berättade om sina upplevelser i Indien. Trots
hård satsning misslyckades den kinesiska
restaurangen att slå rekordet i långsam
servering av en bankettmiddag, som alltså
fortfarande innehas av Wasacon.
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Helicon 2
Den engelska påskkongressen 2002 ägde
rum på Jersey, vilket var trevligt men inte
alldeles praktiskt. Jag flög till Heathrow,
åkte buss till Gatwick och flög därifrån till
Jersey. På planet fanns också Ylva Spångberg som som naturligtvis kände en av de
organiserande fansen på Jersey, Tobes
Valois. Eftersom han skulle hämta Ylva på
flygplatsen tyckte hon att jag kunde åka med
i bilen. När vi fått kontakt med honom och
suttit och pratat en stund kröp det fram att
just det kanske inte gick. Hans bil var en
"strictly twoseater". Men han var utomordentligt vänlig och efter att ha skjutsat in
Ylva kom han tillbaka efter ungefär en pint.
Att bilen verkligen var liten konstaterade jag
när jag försökte ställa ner min lilla resväska
i bakluckan. Att stänga den var då omöjligt.
Jag var tämligen trött på kvällen så jag gick
på en Tandoori och sedan till sängs.

Carolina och Magnus studerar kartan
Frukosten hade bordsplacering som på
tentorna på KI. Sannolikt var målsättningen
densamma, nämligen att undvika samtal.
Systemet gick dock att överlista om man
anlade en tillräckligt säker attityd och satte
sig vid ett bord med fans. Jag träffade
Carolina och Anna Gómez Lagerlöf,
Henning Croona och Magnus Westerlund.
Vi bestämde oss för sight-seeing, och tog en
lokalbuss från St Heliers centrum genom
smala gator, förbi beachen och blommande
magnolior upp till klipporna i nordväst. Vid

första turistfälla stannade vi och tittade in i
läder- och stenaffärer. Vi gick sedan längs
vattnet över ett sterilt ebblandskapet där
fiskmåsarna visade att det inte var helt
sterilt. Uppe på branterna fanns terrassodlingar med potatis eller tomater – vi
kunde aldrig riktigt enas. Ärttörnen (gorse)
blixtrade gult på bergen av skiffer och
granit. Med tiden blev vi törstiga och
hungriga, och en Jerseybo upplyste oss om
att det skulle finnas ett tea-room i närheten.
Så alldeles nära var det inte och för att vi
skulle hinna med bussen kunde vi bara njuta
av cream tea med scones och tårtbit i en
halvtimme. Klart styrkta kunde vi ge oss i
kast med det underjordiska tyska sjukhuset
som nu var museum och egentligen byggts
som fästning under kriget. Jersey var tyskt
till dagen efter krigsslutet. Först när en
tillräckligt hög tysk militär kapitulerat så
avslutades ockupationen som i stort sett
verkade ha varit relativt skonsam.
Den första punkten på Helicons
program handlade om fandom: What is
Fandom That Thou Art Mindful Of It?
Panelen med Mike Scott, John Harvey och
efter en halvtimme också Tobes Valois fick
många synpunkter från publiken. Att
fandom är ett sätt att få vänner, nästan en
familj, hävdade Wilf James, men Anna
"Åka" Davour fyllde på med att det
handlade mycket om kommunikation och att
skillnaden till mediafans ligger i att dessa
inte talar med varandra. Någon kallade
fandom en hobby om att tänka på olika
saker, och någon slängde in att fandom
snarare är proaktivt än reaktivt. Fanniska
fans beskrevs som fans som inte längre gör
något men är helt säkra på hur det bör göras.
Mike Scott menade att fandom är "the first
virtual community" som har rötter i fanzines
och brev till magasin under 30-talet.
Efter öppningsceremonin lyssnade jag
på en panel om sensationella men tvivelaktiga upptäckter: Easy Fusion - Here We
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Go Again. John Bray, John Dallman, Simon
Bradshaw och Steve Rothman gav först
några exempel på "pathological science",
som "N-rays", "polywater", "water homeopathy" och förstås kall fusion. Gemensamt
för dessa är att forskarna arbetat utanför sina
egentliga expertområden, att fenomenen
ligger på gränsen för vad som kan detekteras
och att experimenten är svåra eller omöjliga
att reproducera. Tyvärr stördes diskussionen
av att organisatörerna satt och samtalade
högljutt under diskussionen.
Fan GoH Peter Weston berättade att
han prioriterat att åka som TAFF-vinnare till
Discon '74 framför sin andra dotters födelse,
och började sedan beskriva sin "Unified
General Theory of Fandom". Han berättade
om hur materialet i fanzines återanvänds ur
en "Fundamental Broth of Fandom".
Shifting the Paradigm: How Science
Changes blev en intressant panel där Julian
Headlong, Judith Proctor och Roy Gray
turades om att ge exempel på paradigmskiften: Mänskliga rättigheter, djurens rätt,
ATP-syntes, kontinentalplattor och Darwinism var inte så konstiga. I samband med
utvecklingsläran kommenterades utvecklingen av mjukvara där många varianter
testas, de bästa bitarna kombineras, testas
igen. Paradigmskifte i sig sågs som ett
paradigmskifte. Immateriella rättigheter
(copyright) och feminism är kanske gränsfall. Paradigmskiften inom SF sågs när de
tekniska problemen i 50-tals-SF ersattes av
sociala och biologiska frågor på 60-talet.
På lördagsmorgonen lyssnade jag på
moderatorn Judith Proctor och Simon
Bradshaw, Alastair Reynolds, Roy Gray och
Peter F Hamilton som diskuterade hur
gammal SF står sig, If We Knew Then
What We Know Now: Futures That Are
past It. Datorer var ett självklart första mål,
liksom alla former av prylar. Bäst klarar sig
historier där man använder svarta lådor och
inte förklarar hur de fungerar. Solsystemet
hos Edgar Rice Burroughs är naturligtvis
också föråldrat. I det sammanhanget ställdes
frågan om hård SF klarar sig sämre än
fantasy. Dagens rymdskepp drivs inte av
atomkraft som man trodde. Mobiltelefonerna förutspåddes men kanske inte hur de

6

Nr 4

används: I en Heinleinhistoria säger en
pojke att han inte kan prata eftersom han är i
en folksamling! Det kalla krigets slut förutsågs inte. Jag blev själv förvånad över den
nästan helt oblodiga upplösningen. Den
mänskliga naturen är inte så föränderlig som
SF-författare tror: Ingen förutsåg pornografi
på internet, och p-piller medförde inte fri
kärlek. Verkligheten är heller inte så
altruistisk som SF-författare tenderar att
skildra den, utan personer drivs oftast av
ekonomiska faktorer.
Sex Drives in SF and Fantasy kunde
man ju inte avstå från så jag lyssnade på
Farah Mendelsohn och Judith Proctor som
styrdes av moderatorn Mike Allum. Slash,
som nu också kan handla om popstjärnor
och andra verkliga personer avfärdades som
knappt acceptabelt. Dessutom är det inte SF
utan går enbart ut på att få två personer i
säng. I riktig SF kan det förekomma
fetischism, t ex i kläder. John Grimswood
ansågs bra på att skildra sex i SF, och Brian
Stableford har ofta sex som själva SF-temat,
medan James Tiptree Jr uppgavs ha sex i
varenda berättelse. Michael Fabers Under
the Skin är absolut SF och har sex som
bärande tema. (Välskriven men ruggig – se
nedan under Böcker.)
Hedersgästen Harry Turtledove
berättade om de olika teman han använt i
sina böcker. Hans specialitet är alternativa
världar, men The Case of the Toxic
Spelldump lät mer som fantasy och ganska
lockande. I de alternativa världarna har t ex
den amerikanska revolutionen inte inträffat
eller så vann den spanska armadan över
engelska flottan (Ruled Britannia).
Går det att filma en bok? Brian
Stableford, Ian Watson, Kim Campbell, Liz
Counihan och Peter Garratt diskuterade
detta i panelen Can A Subtle Story Survive
A Big Budget? Brian Stableford hävdade
bestämt att det inte går. Berättelser är inte
skildringar av händelser. Filmer är yta,
medan berättelser måste man komma in i.
Man känner personerna bättre i en bok än i
en film. Man kan t o m lära känna dem
bättre än verkliga personer. Bara böcker kan
ge tips om hur man bör leva. I filmer lär
man sig bara hur man ska posera och slåss.
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Böcker kan få oss att försvinna från världen,
medan filmer har större begränsningar.
Böcker låter oss bli mer olika. Vissa läser
böcker som bara återspeglar dem själva
medan andra läser böcker som ger möjlighet
att pröva olika sätt att se på världen. Att det
är eskapism har inte Brian Stableford något
emot. Ansvaret finns kvar när man lägger
ifrån sig boken. Läsande är aktivt, man
måste diskutera med texten medan man
läser.
Ian Watson påtalade att berättelser far
genom våra hjärnor hela tiden och förändrar
oss kontinuerligt. Kan vi komma närmare
det inre livet genom att direkt överföra
känslor?
Politisk SF handlade det om i panelen If
This Goes On: The Inventing of Political
Fiction med moderatorn Dave O'Neill och
Bridget Wilkinson, Paul Cray, Rafe Culpin
och Mike Cobley. Dessa kom fram till att
SF är den enda litteraturform där alternativa
politiska system verkligen kan testas. Ken
McLeod undersöker olika system ur folkets
synvinkel, och Poul Andersson liksom Peter
F Hamilton testar olika system. Hos Neal
Stephenson kan man välja den nation vars
politiska system man gillar. Motbjudande
system finns i Salt av Adam Roberts. Andra
exempel på politiska SF-författare är John
Barnes och Octavia Butler.
SF klarar bäst att beskriva och
analysera extrema politiska system. Att hela
planeter har ett enda politiskt system är
vanligt i SF men osannolikt. Efter några
generationer kan man vänta sig att det finns
lika många system som på jorden.
Slutligen diskuterades vilket system
som är önskvärt. Det bör vara ett som klarar
förändringar väl. Förbättringar i teknologi
ökar alltid risker – var försiktig med
önskningar!
Brian Stableford var en flitig och
underhållande hedersgäst. Han och Farah
Mendlesohn döpte om Do we want to be
taken seriously? till Do we want to be
liked? Dagens studenter är en post-litterär
generation, de läser inte hemma på
kvällarna. För att SF ska bli tagen på allvar
måste studenter och blivande kritiker ha läst
det. Fans är inte bra som kritiker, ett
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exempel är att pastischer på 50-tals-SF som
t ex Peter Hamiltons skriver uppskattas av
fansen. Det finns ingen konsensus om SFkritik, och de två paneldeltagarna har inte
samma syn som t ex Darko Suvin och John
Clute.
Enligt Stableford kan SF definieras som
böcker som säljer bättre när de
marknadsförs som SF. Att det "bara" är
underhållning attraherar en del läsare. En
allvarlig fråga är vad vi gör med våra barn
när vi säger till dem att det de gillar är
skräp. Historiskt kan underhållande
litteratur upphöjas. Ett exempel är Jane
Austen som Farah Mendlesohn hade trott
var en mycket allvarlig författare tills hon
läste henne.
Recensioner inom SF-världen är enligt
Brian Stableford mest ett spel eftersom
författarna känner varandra. "You scratch
my back and I'll scratch yours". SF som
märke hade en skyddande effekt men är nu
döende, och i stället för genrer marknadsförs
individuella författare. Bäst marknadsföring
får man om en bok presenteras i TV, men
bra reklam kan man också få genom rykten
som i dag sprids effektivt på nätet.
Ett minskat SF-intresse kan bero på att
vetenskap inte tas på allvar av den stora
massan. I undervisningen har vetenskapen
minskat. SF-hyllorna i bokhandeln äts upp
nedifrån av "media tie-ins".
Farah Mendlesohn lyfte slutligen fram
ett glädjande tecken. Den högintellektuella
litteraturtidskriften
Conjunction
hade
nyligen ett nummer med "the cutting edge of
SF", redigerat av Peter Straub.
Föredraget Who Mourns for the
Master: The Classics and Classic SF som
hölls av Tony Keen visade sig handla om
grekisk-klassiska teman i Star Trek och
Doctor Who, alltså inte vad jag menar med
klassisk SF. Måttligt underhållande.
Brian Stableford gav ett GoH-tal som
han kallade A Model of the Creative
Process. I böcker är den kosmiska
"anthropic
principle"
ultrastark,
de
beskrivna världarna innehåller nästan alltid
människor. Att skapa helt förutsättningslöst,
"ex nihilo" är därför inte så lätt, i stället
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omorganiserar författaren – "rearrangement
creationism".

Bokauktion
Coleridge menar att verken kommer ur
inspiration, som det gäller att inte störa. Poe
å andra sidan har skämtsamt sagt att när han
skapade "The Raven" var det genom en
serie beslut. Enligt Stableford ljuger båda,
och sanningen ligger däremellan. Han gick
vidare och beskrev tre element i den
kreativa processen: Omnipotens, omniscience och omnibenevolens.
Omnipotensen utnyttjas inte av de flesta
författarna. De lägger hämningar på sig
själva och beskriver den verkliga världen så
noga som möjligt. Med omnipotens följer
ansvar, berättelsen måste vara logisk. Det är
osnyggt att anta fysikaliska konstanter som
är oförenliga med liv, och kausalitet bör följas. Annars blir det ett ointressant universum.

8

Nr 4

Omniscience innebär att författaren vet
allt, eller i alla fall mer än vad som finns i
berättelsen.
Omnibenevolensen beror på att fiktion
produseras med en idé om att det finns
rättvisa. Räkenskapen för moralen måste
vara i balans. Så är det förstås inte i
verkligheten. I fiktion ska de onda straffas
på slutet, eftersom den används för tröst. Vi
förväntar oss rättvisa. Den är kanske inte
den vi väntar oss, i Romeo och Julia dör
dessa men familjerna enas vilket kan ses
som ett större gott. Typexempel på rättvisa
är förstås detektivromaner, där vi förväntar
oss att ordningen återställs. SF däremot
handlar om förändring, där är det inte
normalt med status quo. En SF-författare
måste ifrågasätta benevolensen, annars kan
man riskera att understödja teknofobi och
xenofobi. Ansvaret inför läsaren är att
försöka förbättra denne samtidigt som
vederbörande ska smickras och underhållas.
Söndagen avslutades med panelen
Should Scientists Write SF?, och detta
diskuterade Alastair Reynolds, Ben Jeapes,
Charlie Stross och Simon Bradshaw. De
kom fram till att det är trist att läsa hur
vetenskap egentligen fungerar. Alastair
Reynolds får aldrig idéer från arbetet, utan
snarare från andra berättelser. Den bästa SF
skrivs ofta av de som inte är vetenskapsmän.
Berättelser stannar av om det blir för mycket
vetenskap. Det är också farligt att skriva om
sitt eget område eftersom det är lätt att ta
med för mycket detaljer som gör berättelsen
föråldrad snabbt.
Minst lika farlig som misstro mot
vetenskap är den blinda tron, "scientism",
som innebär att man inte behöver utsätta
teser för tester.
Jag var tyvärr tvungen att åka tillbaka
tidigt på måndagen och missade därigenom
en del av kongressen. Jag delade en taxi
med Huw Walters och Bobby MacLaughlin.
Speciellt trevligt var det att på planet sitta
bredvid Bobby, en äldre kvinnlig fan från
Dublin.
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ConFuse 2002
Till Linköping och ConFuse körde jag bil
och hade med mig Carolina Gómez Lagerlöf
och Ninni Pettersson. Svårare var det att
hitta till stationen i Södertälje där CarlMikael Zetterling väntade, men också det
gick till slut. Jag hade lyckats få rum på det
klassiska kongresshotellet, Scandic, vilket
tydligen hade varit svårt för andra. Tyvärr
lyckades vi inte komma i tid till
programmets början. Panelen om kritik och
kritiker hade jag gärna lyssnat på!

han som "feudalism light", som använder
medeltida troper.

Hans Persson

China Miéville
Nu blev det i stället Hans Perssons
intervju av China Miéville som inledde
min kongress. Han berättade att han
kommer från nordvästra London, att han
läste SF tidigt men gick över till horror och
fantasy. Han började skriva för att han ville
berätta historier snarare än för att han ville
bli författare. Han gillar tidig skräck, från
runt 1900 och nämner Lovecraft och
William Hope Hodgson. Modern fantasy ser

Miéville talade varmt om Fritz Leiber
som en modern fantasyförfattare före
Tolkien. Hos Leiber finns humor och sex,
som saknas hos Tolkien (här måste jag
instämma – Ringtrilogin kändes egendomligt steril). Perdido Street Station ingår i
traditionen från Mervyn Peake, Michael
Moorcock och M J Harrison. Det intressanta
är samhällets interna konflikter, och sympatin ligger ofta hos den förtryckte. King
Rat har handling i London medan Perdido
Street Station är ett "riff on London", där
London är öververkligt, och i The Scar är
staden helt bortom verkligheten.
När Miéville skriver vet han vart han är
på väg och det finns en klar tidslinje. Annars
glömmer han sina personer och måste sätta
in dem i efterhand. Han är medveten om en
risk att upprepa klichéer och skulle vilja ha
en kontroll av dessa i stället för kontroll av
stavning och grammatik. Liksom Vance
kommer han från pulptraditionen.
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Perdido Street Station var lätt att skriva,
kändes renande och helt färdig. Den har
också en enkel struktur, till skillnad från
The Scar som är riktigt komplicerad.
Intervjun avslutades nästan som den
började, nämligen med att Miéville nämnde
några inspiratörer: Lovecraft, Hodgson,
Eddison.
I panelen Hur överlever man till 50:e
kongressen? var jag själv med. Lars-Olov
Strandberg var moderator, och dessutom
deltog Ben Roimola och Ahrvid Engholm.
Från detta har jag inga anteckningar men
minns tipset att inte bry sig om vad andra
anser och gör. Ahrvid kom med en lång rad
praktiska tips, och själv hade jag funderat på
vad som är viktigast. Jag tror faktiskt att jag
framför allt gillar panelerna. Det kanske har
framgått av mina kongressrapporter. Sedan
är det ju inte så dumt med auktioner, även
om jag inte köper något. Med den inställningen är det lätt att man hamnar som kassör
hos utroparen, och så blev det också på
Confuse. Det var den utomordentligt
kunnige Magnus Olsson som stod för
utropandet. Vad jag inte uppskattar på
kongresser är i första hand de konflikter som
ibland dyker upp. Men de kanske är
oundvikliga i den grupp individualister som
fansen är. En annan styggelse är de s k
konstutställningar som förekommer framför
allt utomlands, där amatörmässiga illustrationer ställs ut med sådan vördnad att man
nästan blir kroppsvisiterad när man vill titta.
Men i stort sett tycker jag bara att jag trivs
bättre och bättre på kongresserna!
War of the Ring var en panel där
Johan Anglemark, Carolina Gómez Lagerlöf
och China Miéville diskuterade Tolkien.
Miéville ansåg att filmen var en positiv
överraskning genom att den var ett seriöst
försök till tolkning. Annars var han kluven
till Tolkien som han beskrev som reaktionär
och trist, och verkade förakta hoberna på ett
paternalistiskt sätt. Gwyneth Jones bidrog
med att berätta att Tolkien hade sexuella
problem och att detta kunde bero på att han
deltog i Somme i första världskriget. Det
säger en del om samhället att Tolkien är så
populär. Miéville talade om den härskande
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klassens nostalgi, där riddarspel skapar
ideologiskt lim och pacificerar folket.
I panelen Fantasy som idélitteratur
deltog Magnus Olsson, Kristina Knaving
och Eva Norman med Tommy Persson som
moderator. Det blev en del diskussion kring
gränsdragningen mellan SF och fantasy,
eftersom SF ofta är idélitteratur men det
också i fantasy förekommer att idéer
presenteras. Både China Miéville och Fritz
Leiber har skrivit idérik fantasy. Däremot
klassades inte Tolkiens verk som idélitteratur. Kristina definierade idélitteratur
som litteratur där författaren vill komma ut
med en idé.
Rule Britannia? var en välbesatt panel
som skulle diskutera om det finns en ny
brittisk SF-våg. Panelen bestod av Sten
Thaning, Johan Anglemark, Britt-Louise
Viklund, China Miéville och Gwyneth
Jones. De diskuterade marknader litet väl
mycket, men konstaterade att mer brittisk
SF uppmärksammas och publiceras i USA
vilket är själva "boomen". Gwyneth Jones
Bold As Love har recenserats i The
Guardian men inte som SF utan som nytt
kulturfenomen. Hon påpekade också att som
spin-off-effekt av J K Rowlings framgångar
är det ganska lätt att sälja annan
ungdomsfantasy, t ex av Diana Wynne
Jones som är en betydligt bättre författare.
Den officiella starten för "the British
renaissance" är ett möte i Liverpool 2001 –
SF-året. Om innehållet i renässansen sa
Gwyneth Jones att det bl a var seriös space
opera av författare som Ken MacLeod, men
också verk som uppstått genom att gränsen
mellan fantasy och SF brutits ned av
författare som China Miéville och Mary
Gentle. En ny källåder har hittats när man
inte längre måste extrapolera från dagens
vetenskap. Detta kan bli en ny utvecklingsväg för SF.
China Miéville framhöll att det nya är
mer abstrakt, men har en varm känsla för
SF-traditionen som kan vara lekfull och
respektlös. Samtidigt är litteraturen mer
maskulin. Han presenterade en lista på
författare som han tyckte ingick i det nya:
Justina Robson
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Adam Roberts
Tricia Sullivan
Steven Erikson
Richard Calder
Ken MacLeod
Chris Wooding
Richard Morgan
Några andra författare har skrivit längre i
denna nya tradition:
Peter Hamilton
Mary Gentle
Gwyneth Jones
Philip Pullman
Gwyneth Jones kompletterade med M John
Harrison. De nya författarna kan man hitta i
t ex 3SF (tyvärr nu nedlagd) och Third
Alternative.
Slutligen rekommenderades John Clutes
Appleseed (som dock enligt Mats Linder
inte går att läsa), medan Gwyneth Jones inte
ansåg att Jeff Noon skriver i genren.
Den kunnige Maths Claesson gav en
utmärkt exposé över Marsiansk litteraturhistoria, dvs böcker om Mars från Emanuel
Swedenborg till Kim Stanley Robinson. Han
redogjorde för hur kanalerna på Mars
siktades av Sciaparelli 1887 och först
avfärdades som synvillor, men togs upp av
Flammarion och Percy Lowell som ville tro
att de fanns och då också liv på Mars.
(Här måste jag komma in med en liten
kommentar när jag nu sitter och redigerar:
Eftersom Mars nu är nära och jag är den
lycklige ägaren till ett spegelteleskop
riktade jag detta mot den röda planeten. Att
hitta den var inget större problem, den lyste
starkt. Det gick också att konstatera att det
är en planet genom att man kunde se en
skiva i stället för en prick. Några kanaler
kunde jag däremot inte se och helst skulle
man faktiskt vilja stanna jorden så att inte
Mars försvann ur synfältet ideligen.)
Wells uppfann de fientliga marsianerna,
och Burroughs använde Mars för äventyr.
En tidig svensk författare som använt Mars
är enligt Maths den för mig okände Fritz
Konstantin. C L Moore och Leigh Brackett
har använt Mars för äventyr, medan C S
Lewis utnyttjat både Mars och Venus för ett
antidarwinistiskt budskap. Ray Bradbury
och P K Dick har fortsatt traditionen med
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sina respektive typiska berättelser, och hos
Lars Jakobsson finns Mars med som ett
ställe dit man tidigare reste. Teknikdrömmar
om kolonialisering har byggt på att antingen
människan eller Mars förändras, och K S
Robinsons Marstrilogi är ett bra exempel på
det senare. Den har också en del att säga om
samhället där, som karakteriserades som
antikapitalistisk marknadsekonomi med
inslag av österländsk filosofi.
Bra och dåliga Bokslut behandlades i
en panel med Daniel Pargman, Marie
Engfors, Andreas Roman, Carl-Mikael
Zetterling och Jonatan Olofsgård. Dåliga
slut hittade panelen i A C Doyles giftböcker
och i Agatha Christies Tio små negerpojkar,
och slutet i Moving Mars var alltför
osannolikt. Spänningslösande, pusseldeckarslut, "twist ends" uppskattades av panelen,
och några exempel på bra slut ansågs finnas
i Skrattet skriker av Jonathan Carrol och A
Maze of Death av P K Dick. Andreas
Roman påpekade att förlagen vill ha slut
som ger möjlighet till fortsättning, och att
busen bör få en omgång på slutet.
När Gwyneth Jones intervjuades av
Tommy Persson berättade hon att hon
specialiserat sig på sex och kön i sin SF.
Boken Bold As Love handlar dock om att
rock'n'roll tar över England.

Gwyneth Jones
Gwyneth Jones har läst SF "hela livet".
Hon försöker skriva skönlitteratur om
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vetenskap och hur vetenskapen fungerar,
men inte äventyrsberättelser. Vetenskap och
litteratur ska vävas ihop.
Hon har påverkats av Tolkien, Charles
Williams, George MacDonald och Oscar
Wilde. Själv började hon berätta historier
för sina syskon. De byggde först på
folksagor, men sedan på 60-talets myter
som James Bond och The Man from
UNCLE. Sedan har hon påverkats av Joanna
Russ, Tanith Lee m fl SF-författare.
Hon skulle nog kunna leva på sitt
författande men har dessutom en make som
bidrar till försörjningen. Hon skrev för barnTV, men det var bara ett jobb. I stället har
hon kommit att skriva feministisk eller i alla
fall könsmedveten SF, och vann Tiptree
Award för White Queen. Den handlar om
kolonisation, och hon läste mycket om den
brittiska kolonisationen. Hon tycker att
samma relation finns mellan män och
kvinnor, och konstaterar att nästan allt
arbete i världen utförs av kvinnor. Hon
frågar sig hur detta kan ske, varför denna
obalans, varför återkommer den ständigt?
När hon började läsa SF var "science"
liktydigt med teknik, sedan kvantfysik och
kärnvapenkrig. Gwyneth Jones är mer
intresserad av biologi, kaosteori, och nu
neurovetenskap, t ex frågor om medvetandet
och jaget.
Som Gwyneth Jones har hon skrivit tre
ungdomsnoveller, och som Ann Helam har
hon skrivit humoristisk horror för ungdomar.
I slutet av intervjun kommer vi tillbaka
till prisvinnaren Bold as Love. I den skildras
motkultur och en våldsam revolution som
beror på antiglobalisation och en ekonomisk
krasch. Wales och Skottland separeras från
England. I boken finns också "nutty
science": ATP bildas i huden (vilket ju bl a
förekommit i Geoff Rymans The Child
Garden).
China Miévilles hedersgästtal handlade om myter, som han började intressera
sig för när han växte upp på rollspel. Han
anser att myter numera används felaktigt,
mest för att göra en historia intressant,
snarare än för att hantera den omöjliga
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kampen mot ödet. Myter i dag är en form av
nostalgi.
SF av mainstreamförfattare är inget
China Miéville uppskattar. Han anser att det
mänskliga intellektet inte behandlas med
respekt när man förklarar allt, som i
Margaret Atwoods The Hand-Maid's Tale
och Paul Theroux Ozone. Angela Carter
lyckades däremot genom att skriva inom
traditionen.
I panelen Jakten på Sense of Wonder
var jag själv moderator, så jag har inga
anteckningar från den mycket intressanta
diskussion som uppstod mellan otaliga i
publiken och panelen där de övriga var
Carolina Gómez Lagerlöf, Magnus Olsson,
Daniel Pargman och Martin Bull Gudmundsen. Detta grundbegrepp inom fantastiken visade sig ha ett otal helt olika tolkningar. Som moderator tog jag mig friheten
att inleda med några ord om begreppets
historia och hur det hanterats i SFlitteraturkritiken. Begreppet är tydligen lika
gammalt som fandom, och byggde i alla fall
initialt på en svindel inför oändligheten och
en gosh-wow-känsla inför gigantiska rymdskepp. Alexei och Cori Panshin skriver en
hel del om Sense of Wonder i den personliga men fascinerande SF-historiken The
World Beyond the Hill. De pekar på
magasintitlarna, Amazing, Astounding,
Astonishing, etc (Häpna!) och konstaterar
att SF mycket bygger på känslan. Den kan
man få av att SF är en modern myt som går
bortom verkligheten. John Clute har kritiserat detta, t ex i essäsamlingen Look at the
Future. Han anser att Sense of Wonder bara
beror på en upplösning av spänningen,
ungefär som i en pusseldeckare.
För mig är Sense of Wonder en mycket
specifik känsla som jag får av en hel del SF
och stundtals av plötsliga insikter. Det är en
extra komponent som ger intresse och
spänning åt litteratur, och kompletterar
därigenom de andra faktorer som gör att
man fängslas:
• Spänning: Typiskt i thrillers och
deckare, och i SF är slutknorren,
twist end, något närliggande. Typiskt
nog var mästaren på twist ends,
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Fredric Brown, också deckarförfattare.
• Twist end kan också ge upphov till
humor, som kan vara bärande för en
historia i sig, t ex i satirer.
• Relationer och personskildringar:
Kan vara romantik eller helt
vardagligt samarbete eller konflikter.
Detta ger känslan av personligt
intresse.
• Miljön är ofta en viktig komponent i
SF, som t ex på andra planeter eller i
en framtid med miljöförstöring och
katastrofer.
Till sist några författare och verk som
givit mig Sense of Wonder: Av tidiga SFförfattare är det t ex van Vogt och Edmond
Hamilton som fortfarande kan ge mig
känslan. Den store mästaren är förstås P K
Dick som kan göra mig helt yr av SoW. Av
nyare författare vill jag framhålla Greg Egan
(t ex Permutation City), Ian McDonald,
Christopher Evans (Mortal Remains),
Patricia Anthony (Happy Policeman) och
Roert J Sawyer (Factoring Humanity).
Temat var som sagt mycket givande och
skulle säkert kunna diskuteras igen!
Gwyneth Jones hedersgästal handlade
om spel. Hon funderade över vad som
händer när man låtsas, och konstaterade att
det finns klara samband mellan SF och spel.
Själva känslan av att det är roligt är
besläktad med "flow", ekstas, en levande
känsla av jaget. Hjärnan älskar att bli lurad.
Före videospelen sprang barn omkring
eller spelade kort- och brädspel, de lekte
lekar och låtsades. Detta har ersatts av
videospel.
Själv lekte hon såpoperor med sin
lillasyster, men till slut kändes det inte
tillåtet längre. Då blev hon författare i
stället.
Dataspel innehåller jakt och samlande,
något mycket ursprungligt för människan.
Virtuellt sex har däremot inte lyft, vilket
enligt Gwyneth Jones beror på att den äkta
varan är så lättillgänglig.
Framtida romaner kan antagligen läsas
på flera nivåer, t ex metafysiskt och som
deckare. Däremot tror hon inte att framtiden
ligger i splittrade hypertextromaner som
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Geoff Rymans 253. Erfarenheter från
dataspelet Final Fantasy får henne att tro att
dessa kommer att visa vägen och leda oss in
och ge information om vårt inre. Filmen var
hon däremot inte så imponerad över och
förklarar misslyckandet med att det var en
svag berättelse.
Kongresspresentationer och Sweconomröstning var en programpunkt man inte
kunde missa förstås. Baltcon 2002 i Latvia,
med ryska SF-författare, har jag däremot
missat. Till Finncon 10, som presenterades
av Ben Roimola och äger rum i Åbo 1-3
augusti 2003, hade jag kunnat tänka mig att
bege mig om inte andra semesterplaner
lägger hinder i vägen. Stocon 2002 gav på
mig intrycket på nätet att vara alltför mycket
en Star-Trek-kongress för att locka mig.
Rancon 03 i Stockholm 5-7 september 2003
är en kongress med Robert Rankin som
GoH. Den presenterades med Gwyneth
Jones liggande på podiet vilket i sig kan
vara ett tillräckligt skäl. Tyvärr kom hon nu
inte till Rancon. Eastercon kallades Seacon
03 och var långt in i landet vid Hinckley
som också var platsen två år tidigare.
Påskkongresser har jag blivit begiven på så
jag beklagar att jag inte kom dit. Jag sitter
själv i kommittén för Fantastika 2003, som
var ena kandidaten till att bli Swecon. Den
andra var Uppsala 2003, som trots frånvaro
av program, hedersgäst, lokal och tidpunkt
kammade
hem
Sweconomröstningen.
Intressant.
Panelen Borderline var nästan alltför
väl bemannad eftersom det mest var
Gwyneth Jones och China Miéville som
talade. Övriga var Karl-Johan Norén,
Magnus Olsson, Niklas Andersson och
Johannes Berg. Johannes fick in att SF och
fantasy har dominerat under olika perioder,
och Karl-Johan påpekade att magi kan
presenteras som en vetenskap så att gränsen
suddas ut. China Miéville ansåg att SF inte
har något med vetenskap att göra, utan att
det handlar om alienering från vardagen.
Själv är han helt okunnig beträffande vetenskap, men det spelar ingen roll.
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Andreas Björklind
Gwyneth Jones berättade att hon skriver
SF om vetenskap. Med vetenskap menar
hon då allt som försöker göra omvärlden
begriplig, och omvärlden innefattar då också
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andra människor. Horror har hon använt för
att skriva om filosofi.
Magnus lyfte fram Greg Egan som
exempel på äkta SF-författare, beroende på
att hans verk alltid är systematiskt hederliga.
På samma sätt är Perdido Street Station SF
eftersom den är hederlig och har en SFkänsla. China Miéville passade på och
tolkade SF som systematic fiction.
Johannes påpekade att SF och fantasy
är kommersiella kategorier. I båda fallen har
man konsensus-verkligheter. SF får dock
något mer uppmärksamhet. SF är "coolare"
och fantasy flickaktigt enligt Gwyneth
Jones, men hon bryr sig inte längre.
China Miéville tyckte att vi skulle
lämna försöken att skilja SF och fantasy åt.
Bägge är "fantastic fiction". Gwyneth Jones
skilde dem ändå: Fantasy är komedi, SF
tragedi.
Johannes gav ett exempel på flytande
gräns: Alternativa världar var SF när man
måste åka tillbaka i tiden och ändra, men har
ner blivit fantasy när det inte längre tas upp.

Connie Willis nära slutet
Passage har fått massor av beröm även om
den inte nådde ända fram vare sig i Nebulaomröstning eller till Clarke Award. Som
framgått av tidigare BEM har jag varit
mycket nöjd med vad jag tidigare läst av
Willis så jag ägnade några sommardagar
2002 åt det förväntade mästerverket. CarlMikael Zetterling har i Nebulazinet givit en
utmärkt sammanfattning av handlingen så
jag fördjupar mig inte i den. Själva idéen att
bygga en SF-berättelse kring nära dödenupplevelser är vad jag vet originell och inte
så tokig, och kanske kunde Willis ha lyckats
med att få ihop en intressant novell. Nu är
det i stället en 800 sidors roman. Lyckligtvis
skriver Willis ledigt och med gott om cliffhangers så boken slinker ner. Ibland är den t
o m riktigt underhållande med skämtsamma

iakttagelser av vardagens förtretligheter och
människors egendomliga syn på sig själva
och sin omgivning. Det hindrar inte att jag
blev djupt besviken. Trots långvarig träning
av suspension of disbelief kunde jag inte
klara av att tro på huvudpersonens tes att
alla som dör upplever Titanics undergång i
dödsögonblicket – och det är inte
symboliskt menat! När hon själv dör är hon
förstås där, men det är ju svårare att begära
att personer som varken sett filmen eller läst
böcker om Titanic ska behöva hamna i den
typen av skärseld.
Connie Willis framstår som en ny
Heinlein. Det låter som beröm och är det i
stor utsträckning. Hennes tidiga korta
romaner är utomordentliga, idérika, sannolika samtidigt som de är humoristiska med
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intressanta perosner. Ju längre romanerna
blivit ju mer har de antagit formen av
lättlästa best-sellers med allt fånigare
humor. Liksom Heinlein använder hon
snabb dialog för att föra handlingen framåt.
Jag gillade Doomsday Book framför allt för
den stinkande medeltidsbeskrivningen,
medan Too say nothing of the dog gått över
gränsen till färdigtuggad bestseller även om
den viktorianska miljön kändes välfångad. I
Passage är vi i nutid på sjukhus med alltför
mycket billig läkarromantik. Samtidigt finns
det fascinerande metaforer: Sjukhuset med
avstängda korridorer och trappor som
hjälten till slut gör en karta över är som en
bild av den döende hjärnan lika väl som
Titanic. Detta knyter an till Connie Willis
kommunikationstema, som jag nämnde i
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BEM 1. I Passage används sjukhusets sökare

och telefonsvarare, och dessutom strävar
både döende och sjuka efter att få fram sina
budskap. Nära-dödenupplevelsen tolkas till
slut som den psykiska delen av ett SOS till
hela kroppen vilket kan vara rimligt, även
om det hade varit skönt att slippa alla mer
eller mindre existerande transmittorsubstanser som inte förhöjer läsupplevelsen.
Detta SOS är naturligvis den viktigaste
kommunikationen och parallellen med ett
SOS från Titanic snarast alltför självklar.
Tyvärr verkar Willis bli ett offer för
kravet att skriva långa bestsellers i stället för
intellektuellt stimulerande SF. Jag är rädd
att hon därför är nära den litterära döden
men vi får hoppas att hon ändå fortsätter
åtminstone med en och annan novell.

Fantastika 2003
Eftersom jag var med i planeringskommittén
ägnade jag mycket tid i receptionen men var
ändå och lyssnade på några paneler, den
första På okänd planet. Linnéa Anglemark,
Karl-Johan Norén, Johannes H Berg och Per
Österman diskuterade "planetary romances".
Panelen inledde med att kort definiera
begreppet som en dramatisk stil där själva
världen är berättelsen, den är viktigare än
handlingen, och ska inte förväxlas med
romantik. Till skillnad från i SF använder
hjältarna styrkan snarare än intellektet. En
rad författare och deras verk diskuterades
utifrån definitionen. Vance och speciellt The
Dying Earth angavs som typexempel. Som
tidiga typiska planetary romances räknades
A C Doyles En försvunnen värld och förstås
E R Burroughs många böcker om Mars och
Venus, liksom de likartade romanerna av
Leigh Brackett och C L Moore (Northwest
Smith). Poul Andersson nämndes, liksom
McCaffrey och Julian May. Linnéa
påpekade att författare till planetary
romances säkert påverkats av mondäna
reseskildringar. Darkoversviten ansågs
kunna räknas in medan LeGuins verk är

alltför analytiska och realistiska. Inte heller
H G Wells eller C S Lewis kan sägas ha
skrivit planteray romances eftersom deras
syfte varit mer pedagogiskt. Keith Laumers
Retief-böcker är snarare politiska satirer, i E
F Russells stil. Panelen kom också in på
jämförelser med västernliknande SF-serier
och monokulturella planeter, men de kunde
knappast räknas in i genren. På det hela
taget en trevlig panel även om det kanske
inte kom ut så mycket nytt ur
diskussionerna.
Jag lyssnade också på Sten Thanings
intervju av hedersgästen Johanna
Sinisalo. Hon gillar framföra allt att skriva
noveller, som då kan innehålla en eller två
idéer. Några av dessa noveller finns översatta i Enhörningen. Att hon fick Finlandiapriset för Bara sedan solen sjunkit betraktar
hon som fantastiskt eftersom det både var
första gången för en debutbok och för SF.
Om det nu är en ny genre hon skapat vill
hon hellre att den kallas social fantasy än
trollpunk. Trolltraditionen är nordisk och
hon anser att alltför mycket fantasy i dag
bygger på anglosaxisk tradition i stället för
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vår egen nordiska. I boken beskriver hon
relationer mellan människor som hon ser
som en kamp, och dialogen innehåller därför
hela tiden bedrägerier. Annars gillar hon
hård SF, både att läsa och skriva. Det
hindrar inte att också den hårda SF hon
skriver handlar om mänskliga relationer och
problem, som t ex våld i familjen, och hon
betraktar sig som en feministisk författare. I
Finland ses inte SF och fantasy som
litteratur, men det har blivit bättre.
Tecknade serier är mer accepterade än SF.
De ställen som finns för noveller är
fanzines, semiprozines, andra tidskrifter och
antologier.
Hon skriver en serie noveller med en
för varje planet i solsystemet. När hon
skriver sätter hon upp en "time-line" först.
Årstiderna är viktiga. Som hobby anger hon
klättring och skogspromenader – "vi är
nomader". Hon har arbetat med annonser
och med TV – men hon började drömma om
personerna i TV-serierna och t o m
redigerade sina drömmar!
Janne Ahlroth modererade en panel
med titeln Går det att skrämma folk i
dag? och i panelen satt också Annika
Johansson, Kristoffer Leandoer och JohnHenri Holmberg. Tyvärr var publiken bara 6
personer. Varför gillar man skräck? Panelen
förklarade att skräcken är primitiv, som
hunger
och
sexualdrift,
"sitter
i
reptilhjärnan". Skräck bygger på samma
mekanismer som poesi; båda fungerar
subliminalt. Annika fastnade för "Morden
vid rue Morgue" vid 9 års ålder och
Kristoffer växte upp med Poe och blev först
poet. De klassiska "vanliga" författarna
skrev en hel del skräck, t ex Henry James
Turn of the Screw. Lovecraft utdömdes av
panelen – John-Henri läste honom för sent
för att klara av den dåliga stilistiken, och
Kristoffer såg honom som en klumpig
motsvarighet till lågbudgetskräckfilmer med
lågt i tak som föder ångest. John-Henri
påpekade att den största skräckeffekten
uppnås om man själv eller huvudpersonen
börjar tvivla på sitt förstånd; ett exempel på
detta är Shirley Jackson. Stephen Kings
romaner ser han inte primärt som skräck,
men skräckeffekterna kan ändå bli komiskt
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överdrivna.
Bäst
fungerar
hans
barnskildringar. I Pet Sematary beskrivs
sorg som annars inte förekommer i skräcklitteratur. Kristoffer kommenterar att det
enda man inte blir av med är det man själv
skapar när man fyller i luckor i berättelsen.
Skräcklitteraturen har försvunnit genom att
segra (som Folkpartiet), den har sugits upp i
annan litteratur. Thrillers innehåller ofta
groteskt våld. Cirkeln blir därigenom sluten
– Henry James och Shirley Jackson skrev
inte inom skräckgenren.
På filmsidan konstaterade panelen att
uppblomstringen av skräckfilmer berodde på
två fenomen: På 50-talet behövdes filmerna
för att bilburen amerikansk ungdom skulle
få hångla i fred på drive-in-biografer, och på
70-talet upptäckte man att man faktiskt fick
göra mycket brutalare filmer. Japanska
skräckfilmer har normala miljöer och
oförutsägbar handling som ger effektiv
skräckupplevelse.
Panelen Mainstream authors and SF
missade jag nästan helt men fick ändå höra
Johanna Sinisalo säga att det är bra om
mainstream-författare stiger in i vårt territorium eftersom det ger acceptans. En
kommentar från publiken att det är bra med
genrebeteckningar på böcker eftersom man
inte kan läsa allt bemöttes av Kristoffer
Leandoer: Vuxna behöver eskapistisk litteratur och det är därför de inte läser SF! Där
behandlas ju viktiga, existentiella frågor.
Maths Claesson intervjuade den
svenska författarhedersgästen Kristoffer
Leandoer, och lade upp det som en
anställningsintervju för SF-bokhandeln.
Kristoffer berättade att när han var 12 läste
han Tolkien, CS Lewis och Agatha Christie
(som han inte gillar nu, hennes böcker är
fulla av klichéer och fördomar). Nu läser
han franska författare, Robin Hobb,
Kalevaladikter mm. På frågan om vad han
ville bli svarade Kristoffer att han skrev sin
första bok vid sex års ålder, men att han
sedan ville bli sjöofficer (läst Hornblower)
eller präst som alla andra i familjen. Han
trivs med att vara författare, när han får
skriva, då är man helt fri. Han skriver för
hand i anteckningsböcker och sedan rent på
datorn, men att börja skriva kommer sent i
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processen. Idén till "hissböckerna" fick han i
en dröm. Gör en skiss men vill helst hamna
en bit ifrån – har man ingen karta kan man
inte gå vilse; då är man bara ute och går.
Kristoffer har skrivit en bok om Proust, som
han läser som fantasy eftersom handlingen
tycks utspela sig i drömmar. Kristoffer själv
skriver hellre fantasy än realism helt enkelt
för att han upplever världen så, den håller
sig inte till spelregler.
Själv var jag moderator i en panel där
Bjørn Tore Sund och Wolf von Witting
diskuterade hur man kan Göra stora
kongresser. En fråga som speciellt Wolf tog
upp var hur förarbetet ska organiseras. Han
och jag har suttit tillsammans i ett par
kongresskommittéer, där vi haft hyggligt
mycket möten för att diskutera innehåll,
lokal, hedersgäster, mat och andra praktiska
detaljer. Wolf tyckte att det var bortkastad
tid och ville hellre att ansvar skulle fördelas
ut på olika personer. Jag sa kanske inte så
mycket då men tar chansen nu. Jag kan väl
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säga att jag med tiden och till min stora
förvåning upptäckt att jag är kommittémänniska. Det senaste decenniet har jag
varit med i otaliga kommittéer och styrelser
på jobbet och varit ordförande i åtskilliga.
Det känns naturligtvis improduktivt i många
fall men samtidigt ger det möjlighet till
förankring, test av idéer innan de går för
långt, och dessutom får man automatiskt
deadlines som kan vara nödvändiga för att
man ska göra allt man tänkt. Sedan är det ju
så att vi inte bara är flockdjur utan att vi t o
m bara är människor om vi har andra
människor omkring oss – det behövs en
omgivning att spegla sig i hela tiden. Den
starka individualisten är bara stark i relation
till andra och styrkan innebär alltför ofta att
man helt enkelt struntar i vad andra tycker.
Det oroade mig därför när John-Henri lyfte
fram individualismen som betecknande för
SF; även om det finns hjältar att identifiera
sig med är de knappast mer centrala än de vi
hittar i annan skönlitteratur.

Swecon 2003
Den här Uppsalakongressen 15-17 augusti
lånade lokaler av det nya imponerande Ångströmlaboratoriet, och det trivsamma
hotellet Eklundshof låg mycket nära och
hade en lätt bekant militär karaktär. Programmet var gediget och egentligen saknades bara banketten. Det förekom t o m
filmvisning, som sköttes av den gamle
BNFen från 50-talet Sture Hällström som
jag stöter ihop med ungefär vart 20:e år.
Efter "öppningsceremonin" intervjuades
Alastair Reynolds av Karin Tidbeck. Han
har bott i Wales, Newcastle och St Andrews
i Skottland innan han flyttade till Holland.
St Andrews, golfens vagga, var en liten by
som gav en kulturchock, den hade inte ens
en skivaffär. I Holland arbetar han för europeiska rymdstyrelsen vilket ger tid över för
att skriva romaner, tidigare blev det bara
noveller som publicerats t ex i Interzone.
Som representant för den nya space operan

har han skrivit totalt fyra romaner i det
speciella universat som presenterades i
Revelation Space men gör nu en paus. Sin
syn på universum som kallt och mystiskt har
han fått från Clarke, och han gillade Lovecrafts främmande aliens. Själv tror han inte
att det finns annat intelligent liv i universum. Det tog bra lång tid att utvecklas på
jorden och det finns inga tecken på medveten organisation ute i rymden. Samtidigt
är det mycket svårt att upptäcka liv, om man
vänder teleskopen i rymden mot jorden finns
det inga tydliga tecken på liv här. Bokserien
ger en förklaring till varför det inte finns
intelligent liv trots att det finns förutsättningar, den s k Fermi-paradoxen.
På frågan om det var hjälp eller hinder
att vara vetenskapsman svarar Reynolds att
det är bra för marknadsföringen och kanske
aningen användbart men absolut inte
nödvändigt. Han får sitt stoff från gamla
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magasin, webben och nyheter. Sin doktorsavhandling skrev han om neutronstjärnor,
och använde dem i Revelation Space, men
det var svårt eftersom han visste för mycket.
Det var då enklare att få idéeer om t ex
antimateria i Scientific American. Att det
inte är viktigt med bra vetenskap för en bra
space opera visar den tidiga cyberpunkstoryn Nova av Delany.
Brittisk SF har kommit ut ur ghettot och
blivit mindre pessimistisk, se t ex China
Miéville. Själv talar han om en medeltida
känsla i Redemption Ark, som han förklarar
med att han läste Eccos I rosens namn
medan han skrev. Då läser han inte hård SF,
hellre tung gotik och Lovecraft. Om sina
personer säger han att det är lättare att
skriva om gränsfallspsykopater än trevliga
människor.
Några författare som verkligen får fram
att vi befinner oss 500 år framåt i tiden är
Charles Stross, Bruce Sterling (Schismatrix)
och Ken MacLeod, vars The Cassini
Division beskriver ett verkligt annorlunda
London. Det ger en svindelkänsla.
En sista fråga rör mänsklighetens
framtid, och här är Reynolds osäker. Det
kan gå åt endera hållet. Han är besviken på
rymdprogrammet som saktat av påtagligt.
Panelen om Konstruerade språk
leddes av Sten Thaning, som först frågade
varför man överhuvudtaget gör dem.
Magnus Åberg tyckte att man kunde
kombinera de vackra dragen i olika språk
medan Olov Winstrand tryckte på experimentlustan, han ville testa olika möjligheter.
Björn X Öqvist funderade på ickeverbala
språk utifrån en bläckfisk som kunde bli
färgsprakande och Kandinskys symbolmättade konstverk. Det blev snart en vild
diskussion med publiken bl a om ord vi
saknar: mätt på vatten (något bättre än
otörstig) och färst (få, färre, ...). Mest
diskussion blev det i alla fall om doftspråk
som skulle kunna vara ett parallellt språk,
som dock har problem med hastigheten. Ted
Chiang uppgavs ha använt ett holistiskt
språk med piktogram, och någon nämnde då
kinesiskan som en liknande form.
Själv deltog jag i panelen som fått den
otacksamma uppgiften att berätta hur man
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förklarar Fandom för utomstående. Brita
Planck ledde diskussionen, och när vi
konstaterat att det egentligen inte är möjligt
gav vi oss in på att berätta hur vi kommit in
i fandom och vad vi gör där. Ben Roimola
visade upp sitt fanzine Enhörningen och
berättade om hemsidan medan Nicklas
Andersson lyckades hemlighålla vilken
newsgroup han varit med i när han kom i
kontakt med Karl-Johan Norén som dragit in
honom i fandom. Jessica Santesson i
publiken tyckte att vi var mycket mer
seriösa än man varit på 80-talet då hon var
aktiv, och så är det nog. Hon ville se fandom
som ett reservat för udda individer. Förhoppningsvis blev några neos i publiken
aningen klokare av diskussionerna.
Mina plikter i panelen gjorde att jag
missade intervjun med Ken MacLeod, och
när panelen om våra värsta kongressminnen
började var jag för trött och gick till hotellet.
Lördagen inleddes med panelen
Footnotes of the Future, där Magnus
Olsson ledde diskussionen med Alastair
Reynolds, Anders Hultman och Johannes
Berg, som kom inramlande efter några
minuter. I början talade man verkligen om
att en hel del skulle behöva förklaras senare,
och för att inse det kunde man titta på äldre
verk. T ex feltolkas Shakespeare eftersom vi
inte har de rätta referenserna, och t o m
1900-talets böcker ger problem. I många
berättelser från före andra världskriget finns
en självklar rasism som inte behöver förklaras, och man kan undra vilka som är våra
fördomar. Orden ändrar mening, så att en
"computer" för 50 år sedan var kvinnor på
kontor ("Can I marry my computer?"). Ett
annat exempel är reklamslogans som glöms
bort snabbt men är effektiva i böcker, t ex
"6-8 skivor bröd om dagen".
Ett annat sätt att komma åt
obegripligheter är redigering, och det är
speciellt vanligt i barnböcker, och behöver
inte bara bero på tolkningssvårigheter. I
svenska upplagor av Gullivers resor har man
tagit bort episoden när en eld släcks genom
urinering.
Förklarande fotnoter kan förstöra eftersom det ger en viss tillfredsställelse att själv
känna igen, t ex författare som nämns. Det
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kan också vara oerhört svårt att klara av att
förklara eller översätta som t ex en novell av
Nicholas Royle som innehåller 40 sångtitlar
från Siouxsie and the Banshees.
En annan typ av fotnoter är de som
författaren (t ex Vance) själv sätter in för att
ge en verklighetskänsla.

John-Henri Holmberg
John-Henri Holmberg fick tillfälle att
presentera sitt verk om SF, Inre landskap
och yttre rymd. Han berättade att han nu
rättat en del fel i den tidigare boken
Drömmar om evigheten. Formen för den nya
boken är inte John-Henris eget val eftersom
den ingår i en serie hos Bibliotekstjänst.
Han beklagar att det inte får finnas fotnoter,
som annars kunde ha bidragit till
vetenskaplig exakthet och till att ge lustiga
detaljer. Allt måste in i texten, som heller
inte får bli för lång, så mycket har strukits.
Författarporträtten
innehåller
mycket
essäistiskt material, t ex feminismen.
Verket har fått ett hyggligt gott mottagande, och förlaget anser att försäljningen
har varit acceptabel. Det används som kurslitteratur i Malmö. Vilket påminner mig om
en studiecirkel om SF som jag deltog i (på
70-talet?) där vi hade den förra boken som
kurslitteratur. Verket är dock inte en
akademisk studie, utan snarare tänkt som
handbok för biblioteksfolk.
John-Henri ställer sig frågan "varför
skriva detta?" och berättar om hur han fann
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SF och fandom. Han lånade George Eliassons Rymdpirater, men lämnade tillbaka den
och försökte sedan hitta den igen under
några år. Boken förföljde honom nämligen, t
ex i drömmar. Han läste nu alla böcker med
rymd i titeln, vilket kom att forma hans
tillvaro. När han var 9-10 år hade han läst
allt på svenska och köpte då Starship
Troopers. Efter att ha läst den sju gånger
började han förstå texten. Så lärde han sig
engelska och blev befriad från det ämnet i
skolan. Det gav tid till att skriva fanzines,
och han har gjort det sedan tolvårsåldern till
för ca sex år sedan. Annars har han gett ut,
översatt, läst litteraturhistoria. Sven
Delblanc var handledare och de grälade om
hans ickerealistiska böcker var bättre eller
sämre än de realistiska. Sin trebetygsuppsats
skrev John-Henri om Tolkiens ringtrilogi,
och eftersom det blev bråttom fick det bli
direkt på stencil. Han ville nu doktorera, och
Tigerstedt i Stockholm som hade skrivit
Morgondagens litteratur om SF kunde
förväntas vara positiv till John-Henris idé,
att följa fem teman i SF från Wells och
framåt. Eftersom Tigerstedt inte ansåg att
SF var litteratur försökte John-Henri med
Tideström i Uppsala – de hade ju i alla fall
suttit i samma institutionsstyrelse. Men det
blev nej både där och i Lund.
När Sam J Lundwalls bok om SF kom
var det alltså inte så konstigt att den innehåller många hätska utfall mot den akademiska världen. John-Henri tror dock att det
är bättre att försöka förklara SF och hur den
ska läsas. De normala kriterierna är inte
användbara. De var tidigare estetiska, nu
ideologiska. Mycket av SF är inte skrivet på
ett estetiskt tilltalande sätt, men det är inte
det primära värdet i SF. Den moderna,
ideologiska textanalysen söker efter
relationer till ras, klass och kön. Letar man
efter det i SF är den enligt John-Henri
skriven i djävligt konstiga metaforer och är
därför ointressant i debatten. SF blir ickelitteratur eftersom den inte handlar om oss
här och nu.
En kommentar från publiken (som jag
kan dela) är att John-Henri är mycket positiv
till de böcker han skriver om. Han förklarar
att han undvikit de dåliga böckerna, utom
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vissa som är viktiga, och erkänner att han
kanske är alltför snäll ibland. Han tröttnade
och läste knappt någon SF på 80- och 90talen, men fick tillbaka lusten i och med
arbetet med bokverket. Han har nu också
läst om en hel del böcker och kan konstatera
att man inte kan lita på sina upplevelser från
30-40 år tillbaka.
Jag frågade om hans uppfattning i
böckerna att fansen i Sverige förstört
utgivningen av SF, och fick en redovisning
av alla misslyckade försök som gjorts att ge
ut SF i bokserier och magasin i Sverige. Mig
övertygar det ändå inte att det skulle ha varit
till nackdel att fans tog på sig uppgiften att
översätta och ge ut böcker, tvärtom tror jag
att många upptäckt SF genom dessa böcker
och magasin.
Alastair Reynolds intressanta hedersgästtal var prydligt förberett med PowerPoint-bilder, och han kallade det "Rethinking Space Opera". Nu är space opera
inte bara västern i rymden utan idéinnehåll.
På 30- och 40-talet skrev Brackett, Hamilton
och Doc Smith ovetenskaplig space opera
med enkla humanoida aliens. Efter världskriget blev nya problem angelägna, som
atomkrig, ekologisk katastrof, inre rymd,
PSI, tabubrott (nya vågen), datorer, AI,
droger, och slutligen cyberpunken, som t ex
i Neuromancer inte innehöll något om
rymden.
På 80-och 90-talet återkom intresset för
rymden men nu i en helt ny form, radikalt
uppdaterad och med vetenskaplig trovärdighet. Den första nya space operan var enligt
Reynolds Schismatrix, som är "mindblowing" utan att vara cyberpunk. Solsystemet är realistiskt, men flickvännen har
omvandlats till en rymdstation. Interzone,
som startat som cyberpunkmagasin, kom att
bli viktig för den nya space operan, framför
allt genom recensioner och brevspalt.
Reynolds gav några exempel på den nya
space operan: Dan Simmons Hyperion och
The Fall of Hyperion, David Brins Sundiver,
Greg Bears The Forge of God (med äkta
astronomi), Vernor Vinges A Fire Upon the
Deep och Tony Daniels Metaplanetary. I
Storbritannien skrivs den av Iain Banks
(Culture-serien), Peter F Hamilton, John
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Clute (Appleseed), M John Harrison (Light)
och Ken MacLeod. Hittills har det varit
manliga författare. (Det stämmer kanske inte
längre, Justina Robsons Natural History
lyfts fram i genomgången av den nya space
operan i augustinumret 2003 av Locus.)
Hörnstenarna i den nya space operan är
1. aliens ("them"), 2. resan – möjligheten att
färdas i rymden, 3. vi – mänsklighetens
existens, eller åtminstone varelser som vi
kan känna för.
1. Finns det andra intelligenta varelser i
vår galax? Den är stor, innehåller ca 400
000 millioner stjärnor, och det verkar vara
regel att de har planeter. Men vi har sökt
efter radiosignaler i 40 år utan resultat, och
kan konstatera att en sfär med 4000 ljusårs
diameter är tom. Om de andra skulle ha
riktat signalen mot oss tyder frånvaron på att
hela galaxen är tom.
Hur lång tid skulle det ta att kolonisera
galaxen? Svaret blir ungefär fyra miljoner
år, vilket är mycket kort tid i förhållande till
galaxens ålder.
Hur sannolikt är liv? Troligen är det
vanligt med encelliga organismer, och
kanske finns det större. Men t ex dinosaurierna klarade sig utmärkt och länge utan
att ha intelligens. Kanske det var ren tur att
vi blev intelligenta.
Skäl till att vi inte upptäcker dem kan
vara att de inte använder radio för
kommunikation, eller vi kanske är avstängda från de övriga?
2. FTL är kanske möjligt genom
"maskhål" eller med hjälp av takyoner. STL
går förstås alltid.
3. Hur är vi i framtiden? Kommer
mänskligheten att förändras, kommer vi
eller datorer att plötsligt bli något nytt, en
"singularitet" som det spekuleras om i ny
space opera av Charles Stross, Vernor Vinge
och Ken MacLeod.
Här kan det vara på plats med en liten
fundering. Om vi nu verkligen är ensamma
så är det å ena sidan ett stort ansvar att se till
att vi inte dör ut. Å andra sidan kan det
alltså finnas hopp om att vi inte gör det, att
vi faktiskt inte lyckas utplåna oss själva
innan vi sprider oss över universum
eftersom ingen tidigare gjort det.

BEM

Ken MacLeod
Det andra hedersgästtalet, av Ken
MacLeod, var rejält annorlunda men minst
lika intressant, och handlade om vad vi kan
lära om en viss tid utifrån deras utopier. De
gamla grekerna såg framtiden som något
sämre än det förflutna, där det funnits en
gyllene tid. Detta beror på att när man
livnärde sig på att jaga och samla hade man
mer frihet än i de tidiga agrara kulturerna,
som blev mer organiserade. Judarna var
först med att tro på en bättre framtid efter en
apokalyps, och de kristna som utgjort en
lägre samhällsklass såg också fram emot ett
tusenårigt rike.
De förtryckta i tidiga medeltida byar
kunde göra våldsamma uppror och döda alla
rika, men dessa slogs ner på några dagar av
de kringboende. Ur det medeltida samhället
uppstod utopianismen, och Thomas More
skrev 1516 Utopia, som närmast är ett
kommunistiskt manifest, med skarp kritik av
det dåvarande England. Manifestet riktade
sig till den härskande klassen; det var den
som skulle förändras och förändra.
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Robert Owen var en industriman i
Skottland som i 1800-talets början förverkligade en del av dessa idéer i New
Lanarks bomullsväverier. Han förbättrade
boendet och skolan, och drev verksamheten
genom moraliskt tryck snarare än
avskedanden. Han misslyckades att försöka
intressera det viktorianska samhället för
idéerna, som i stället togs upp i USA och
också inspirerade kooperationen.
Av de tre sätten att se på världens
utveckling, den gyllene forntiden, apokalypsen och utopianismen, är den senare
den som bygger på rationalism och en
vetenskaplig metod, en slags ingenjörssyn.
Robert Owen ville övertyga de ledande i
samhället, medan Marx och Engels ville
övertyga den arbetande klassen. Enligt
MacLeod är SF en effekt av detta, eftersom
man där kan undersöka framtiden genom att
följa tendenser i tiden. Ett exempel som
nämndes är Mack Reynolds serie av
utopiska romaner.
Vad kan vi lära om vår egen tid från
dagens SF? Begreppet "singularitet" och en
posthuman era tyder på avsaknad av det
hopp som ändå finns i Stand on Zanzibar.
Det förklaras av en förtröstan på en gud
eller aliens, som står i motsatsförhållande
till den framtid vi själv kan skapa.
Ken MacLeod avslutade med att berätta
att hans tal kommer i Foundation.
Idag är det fullt möjligt att disputera på
SF. Jerry Määttä är doktorand på litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala
universitet och han berättade om sitt projekt,
Science fiction - populärlitteratur? Han
tittar litteratursociologiskt på fyra fenomen:
Utseendet, mottagandet, fandom och andra
media. För att klara av frågan om SF är
populärlitteratur måste först båda dessa
begrepp definieras. SF är svårt att definiera
– när uppstod det, är det en genre?
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Jerry Määttä
Jerry Määttä använde en kombination
av Kingsley Amis och Darko Suvins
definitioner. Enligt Amis 1960: "Science
fiction is that class of prose narrative
treating of a situation that could not arise in
the world we know, but which is
hypothesised on the basis of some innovation in science or technology, or pseudoscience or pseudo-technology, whether
human or extra-terrestrial in origin." Enligt
Suvin är det "a literary genre whose
necessary and sufficient conditions are the
presence and interaction of estrangement
and cognition, and whose main formal
device is an imaginative framework
alternative to the author's empirical environment". I båda ingår att berättelsen ska bygga
på något nytt, ett "novum".
Populärlitteratur definieras efter flera
kriterier, som kan testas mot det som anses
vara SF:
1. Antal läsare: Populärlitteratur läses
av de breda folklagren. Men också Bruno K
Öijer ges ut i pocket. Är de populärlitteratur
också när de inte läses för att de glömts
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bort? SF säljer ganska bra och läses av
ganska många: Ja, SF är populärlitteratur.
2. Produktion och distribution: Erkända
författare på erkända förlag, säljs i bokhandel till välutbildade. Populärlitteratur
distribueras via kiosker, läses av lågutbildade, mer folkliga. Gränsen luckras upp,
och svaret blir oklart.
3. Förmodat syfte: Underhållning, för
vem? Jerry Määttä själv ogillar deckare och
fantasy, vilken slutsats ska man dra? Detta
är en Luthersk definition, det ska krävas
ansträngning för att läsa litteratur. SF
innehåller något utöver förströelse, vilket
gör de svårt att använda detta kriterium.
4. Faktiskt bruk: Lustläsande? Inte
heller användbart, av samma skäl.
5. Lättläst litteratur? SF har ofta ett
enkelt, effektivt språk, och det är sällan
nyskapande. I detta kriterium lade Määttä
också in originalitet, men kunde inte klart
ange om SF är originellt eller inte. Alltså
tveksamt om kriteriet är användbart.
6. Normativt: Populärlitteratur har stor
läsekrets, och är undermålig moraliskt eller
estetiskt: ett von oben-perspektiv. Detta
finner man speciellt i barn- och ungdomslitteratur. SF upplevs ha "osunt dyrkande av
teknik och naturvetenskap" och "platta
karaktärsteckningar". Det är tydligt att personliga preferenser får stor betydelse, vilket
gör kriteriet svåranvänt.
7. Smaksociologiskt: Populärlitteratur
har stor läsekrets samtidigt som den anses
vara lågtstående moraliskt och estetiskt.
Man "får" överträffa föregångare i samma
stil eller genre, men går man utanför känner
sig de intellektuella hotade, de har investerat
i kulturellt kapital. Svaret i detta fall blir ja,
eftersom de flesta uppfattar SF som populärlitteratur.
Slutsatsen som dras är att det handlar
om opinionsbildning och kamp om den goda
smaken. Varför vill man då pådyvla andra
sin smak? Vi skapar vår identitet genom att
definiera vad vi gillar och var vi står. Vi kan
då bekräfta oss själva. Något liknande finns
förstås i konst- och musiksmak, och är
grundläggande mänskligt.
Panelen Beyond Humanity var
bemannad med hedersgästerna Alastair
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Reynolds och Ken MacLeod samt Mikael
Jolkkonen och Mattias Palmér, och moderatorn Thomas Padrón-McCarty. Denne
inledde med att fråga om vi kommer att ha
efterföljare och om vi i så fall kommer att ha
utvecklats eller ersatts. Svaren blev rätt
olika, mest beroende på tidsperspektivet.
Inom de närmaste 100 – 200 åren kanske
inte så mycket händer, men samtidigt trodde
Ken MacLeod att miljontals som lever i dag
inte kommer att dö. Odödlighet blir antagligen genomförbart och dessutom billigt.
Alastair Reynolds trodde att om 1000 år
finns det både människor som vi och helt
förändrade. Detta ledde in diskussionen på
etiska frågor och vikten av att respektera
varandra också efter divergent utveckling.
En möjlig förändring är förstås utvecklingen
av nya interface till cyborger. I panelen
diskuterades också sannolikheten för annat
liv, och Mikael Jolkkonen trodde då mest på
svampliknande organismer snarare än virus.
I en fannisk paus utsågs kongressordföranden Sten Thaning till vinnare i de
flesta kategorier, bl a den prestigeladdade
Alvarn. En omröstning ledde till att Star
Trek-fandom har nästa års Swecon. Det var
bara en röst som skilde dem från Confuse,
som ändå kommer att äga rum i Linköping.
I en panel med John-Henri Holmberg
som moderator och Mats Linder, Jerry
Määttä, Jukka Halme och Raul Sulbi som
deltagare diskuterades frågan "Är normala
litterära kriterier applicerbara på SF?".
Att dessa kan användas rådde ingen större
tvekan om men det är inte nog. Det krävs att
recensenten känner till SF-fältet väl, eftersom det finns en hög grad av intertextualitet,
fältet är introvert. Det rådde delade
meningar om hur viktigt det är att
vetenskapen är korrekt. John-Henri ansåg att
det inte är SF om det finns fel i den vetenskapliga grunden, medan Ken MacLeod
framhöll att det viktiga är att man känner att
författaren verkligen försöker få vetenskapen rätt. Enligt Mats är det inte recensentens uppgift att hitta det "novum" som
anses speciellt viktigt, medan Alastair
Reynolds invände att det kan vara viktigt
eftersom SF är tämligen resistent mot nya
idéer, som t ex virtual reality.
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Sten Thaning får Alvarn
Lördagskvällen avslutades med en
mycket lyckad fanfejd mellan två lag, iscensatt av Ylva Spångberg och Martin Andreasson. Den mest fanniska av grenarna var
fanzinekaskad, som gick ut på att förtala det
andra laget på så många fanzines som
möjligt, producerade med karbontryck,
skrivna på chips etc. Gamla takter från 80talet kom väl till pass.

John-Henri Holmberg och Brita Planck i
fanzinekaskad

BEM

På söndagmorgonen gick jag efter viss
tvekan på programpunkten Att försöka
beskriva fysiken holistiskt. Det visade sig
vara ett mycket givande föredrag av en
doktorand, Barbara Piechocinska, som
skickligt förklarade hur man börjar se på
tillvaron holistiskt i stället för reduktionistiskt.
Hon kallade själv sitt föredrag "Beyond
reductionism in science", och hon började
med att ifrågasätta det i och för sig hittills
framgångsrika sättet att betrakta fenomen
genom att se dem som summan av sina
delar, dvs reduktionism. Att man börjar söka
andra förklaringsmodeller beror på fenomen
som inte låter sig förklaras med klassisk
fysik, som partiklars vågnatur och det
statistiska i kvantmekaniken, samt på det
filosofiska problemet att varje ting egentligen bestäms av sin relation till omvärlden
och alltså inte bara av sitt inre.
Den nya holistiska ordningen liknar
hologram, där varje punkt i bilden motsvaras av hela hologrammet. För att
beskriva detta behövs en ny matematik som
håller på att utvecklas.

Barbara Piechocinska
Detta fascinerande föredrag fick mig att
tänka på tidens natur och tidsresor, på
möjligheter till FTL-komunikation, och på
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att man nu söker något liknande inom s k
systembiologi. Där är man också på jakt
efter egenskaper som inte går att tolka fram
ur delarna.
En panel om recensioner, Reviewing
the Reviews and Reviewers, leddes av
Mats Linder och de övriga var Jukka Halme,
Ken MacLeod, Magnus Olsson och Raul
Sulbi. Kanske var temat alltför likt det i
panelen om litterära kriterier, men det
fungerade ändå. Mats inledde med att fråga
sig vad syftet är med en recension. Det kan
vara att ge en potentiell läsare en ledning,
genom att tala om vad det är för slags bok,
vilken handlingen är utan att avslöja spoilers
utan i stället konstatera om den håller ihop
och är realistisk, om personerna är vältecknade, om boken liknar andra, om den är
spännande, om det innehåller nyheter och
vad som kan ha varit författarens syfte,
liksom slutligen stilen. Skrivs i stället kritik
bör dessutom ett SF-historiskt perspektiv
ingå. Andra skäl att recensera kan vara att
man vill glänsa själv, eller utbilda läsaren.

BEM
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Jukka Halme, Ken MacLeod, Mats Linder, Magnus Olsson, Raul Sulbi
Panelen och publiken kom igång på
denna inledning och berättade att de läser
recensioner och kritik både för att veta vilka
böcker som man skulle uppskatta att läsa
och för ett egenvärde i analysen. Det är
förstås viktigt att recensenten är ärlig, också
när det är nära vänners verk som recenseras,
men samtidigt finns det ingen anledning att
vara grym. Både John Clute och Gwyneth
Jones klarar att objektivt recensera också
vänners verk. Så har också Clute fått
Pilgrim Award för sina recensioner.
MacLeod tog recensioner i New Worlds
Quarterly som exempel på att de kan vara
negativa men samtidigt underhållande och
effektiva, medan Reynolds tog Damon
Knight som exempel på en alltför grym
recensent, som sparkar på den som redan
ligger.
Locus recensioner är ofta positiva, men
båda britterna påpekade att många böcker
faktiskt inte blir recenserade där. Ett annat
sätt att få tips om bra böcker är priserna,
men Reynolds litade inte på Nebulan. Enligt
MacLeod är det viktigare med listan över
nominerade.
Själv skulle jag i en recension också
vilja se om boken kommer in på väsentliga,
existentiella frågor, kanske speciellt ur ett
SF-perspektiv.
Tracking Down the Plot kändes som
ett nytt grepp på en panel. Glenn Petersen,
Alastair Reynolds, Ken MacLeod och
Magnus Olsson diskuterade böckers
handling. MacLeod såg handlingen som en
eskalerande konflikt som får läsaren att vilja
läsa vidare. När han skriver vet han hur
böcker (och trilogier) börjar och slutar, men

inte resten. Han gillade inte handlingen i
Kim Stanley Robinsons Marstrilogi.
Reynolds gillar inte handlingen i Connie
Willis böcker, de bygger för mycket på
farsartade missförstånd. Däremot är de bra
som böcker.
Böckerna ska ha balans. Melissa Scott
är för långsam, man tappar intresset, medan
Ian R MacLeods Light Ages är utmärkt trots
att den är långsam. Noveller bör inte ha mer
än en idé. De kan helt sakna berättelse som
hos Borges men blir då snarare essäer.
Ted Chiang och Greg Egan ansågs ha
övertygande berättelser men genom att
personteckningarna är tunna blir de
ointressanta. Reynolds brukar låna från
deckare. Redaktörer får försöka hitta luckor
i handlingen. Det kan bli problem – ändrar
man på ett ställe får handlingen problem på
ett annat. Inverted World är en vacker
metafor för skrivande, där skickar man ut
förtrupper för att bereda marken och bygga
broar för den framrullande staden.
MacLeods Stone Canal bygger på Njals
saga, och många böcker har massvis med
referenser till andra böcker. Ett exempel är
Hyperion som kan användas för att
verkligen leta efter Poe-referenser.
Bör varje berättelse ha en moral?
Reynolds menar att det inte är nödvändigt,
man kan t o m ha "suspension of moral".
MacLeod menar att det bör finnas en poäng,
även om det bara är alltings meningslöshet.
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Anna Davour
I den avslutande panelen Har du mött
din överbok deltog Anna Davour, Olav MJ
Christiansen, Mats Linder och PC
Jørgensen, men det var också många i
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publiken som kom med inlägg. Tolkiens
Silmarillion är alltför informationstät,
medan början på ringtriologin är alltför
långsam. Clutes Appleseed har för svårt
språk, och Banks Feersum Enjin är svår att
läsa men man kan vänja sig. Det finns risk
för utestängning av nya läsare om man
alltför abrupt kastas in i ny värld, och det
kan då vara klokt att börja med ungdomsSF. Andra hinder är vidriga huvudpersoner
som Thomas Covenant och långa politiska
tal som i Atlas Shrugged. Själv har jag
fastnat i William Burroughs och i några
alltför tråkiga böcker, men i allmänhet tar
jag mig igenom också om början inte är
alltför lovande. Inte sällan är det just de
böckerna som visat sig vara riktigt bra. Och
det är inte heller samma böcker som är bra
medan man läser dem och när man tänker
tillbaka på dem.
Efter en kort avslutningsceremoni åkte
jag hem, och jag missade alltså Dead dog
partyt. Men själva kongressen var verkligen
innehållsrik och trevlig!

Rancon
Helgen 5-7 september 2003 var det kongress
igen, denna gång i Stockholm och närmare
bestämt på fandoms klassiska mötesplats
Tre backar. Källaren där fungerade faktiskt
utmärkt för en liten fannisk relaxcon i regi
av kongressdirektören Ylva Spångberg
assisterad av Anders Holmström &
Reuterswärd. Hedersgästen Robert Rankin
umgicks flitigt med de svenska fansen och
medresta engelska fans, och bidrog i många
programpunkter. Själv ställde jag för första
gången upp som gopher och även om jag var
ensam var det inte direkt någon tung
uppgift. Jag missade kanske en del av
programmet men det mesta jag var med om
finns hjälpligt dokumenterat nedan.

Bertil Falk berättade om Charles Fort,
vars forteana haft stort men kanske inte
alltid lyckligt inflytande över SF. Efter en
olycklig barndom gifte han sig 1896 med
grannflickan Anne, och fick sedan sparken
1902 från det hotell där han arbetade. Det
aktiverade hans författarplaner, som ledde
till att han skrev kåserier om New York.
Några av dessa publicerades av Theodore
Dreiser. Han hade planer på att skriva
romaner och tillbringade en hel del tid på
biblioteket i New York, där han hittade
berättelser om kusliga händelser. Han skrev
en bok, X om fördömda ting, bland annat om
hur vi kontrolleras från Mars och om
civilisation under Antarktis. Två andra
teman är teleportation och att vi är
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"egendom", och detta behandlas i The book
of the damned. Boken The Complete Book of
Charles Fort (Dover) innehåller det mesta
han skrivit, och i dessa böcker finns runt
1200 fall som han funnit i New Yorks
bibliotek och sedermera i British Library när
han flyttat till London. Han trodde inte på
det han fann, men ifrågasatte både dem, sitt
ifrågasättande och sitt ifrågasättande av sitt
ifrågasättande.
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fans är mer kritiska till UFO och psi-krafter
än andra, och jag är böjd att hålla med. Det
är nog också så att vi är mer kritiska till
religioner också.
Fanhedersgästen Bertil A G Schalén
(BAGS) berättade först om hur han läste
Svarta Molnet och Teknik för alla, och blev
baransvarig på Luncon. Den kom att gå ihop
alldeles utmärkt eftersom han extrasaltade
snacksen och körde reklamfilmer för läsk
och öl.

Bertil A G Schalén
Bertil Falk
Många SF-författare har påverkats av
Fort, direkt eller via någon annan SFförfattare. Edmond Hamilton brevväxlade
med Fort, och inspirerades bl a till "The
Space Visitor". Också UFO-rörelsen har
påverkats av Fort, och blivit mer
omprövande. Enligt BAGS har tidskriften
UFO Sverige en sida med forteana.
I anslutning till Bertil Falks föredrag
uppkom en diskussion om forskning kring
parapsykologi. Lunds universitet har tagit
emot en donation för en professur i ämnet
sedan detta nekats i Stockholm och Uppsala.
Britt-Louise Viklund tyckte sig ha märkt att

Med anledning av sina intressen får han
svenska satanistkyrkans nyhetsbrev och
nämner rätt uppgivet att det numera
innehåller beskrivningar av besök på
Liseberg. Själva föredraget bevisade att Bill
Gates i själva verket är djävulen. Det behövs
knappast för mig som nu var tionde sekund
får upp en skylt som undrar om jag inte ska
installera autokorrigeringslistor.
Nästa föredrag jag lyssnade ordentligt
på rörde dialektisk diakroni, ickekonsekutiva perspektiv inom dagens
arkeologiska kronologiforskning. Det var
arkeologidoktoranden
(eller?)
Martin
Rundkvist som redogjorde för historiehistoria om vilka slutsatser som kan dras ur
blandade fynd, dvs där föremål från flera
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tidsepoker finns på samma ställe. När sedan
inflytandet långsamt visade sig gå både
framåt och bakåt och hoppa långa
tidsintervall började vi i publiken undra.
Och när två doktorander i teoretisk fysik
kopplades in insåg jag definitivt att något
var fel - eller rättare sagt att vi blivit mycket
elegant lurade.

Ylva Spångberg, kongressdirektör
Robert Rankin hedersgästtal avrundade på
ett elegant sätt för mig en trivsam kongress
utan märkbart seriösa inslag.

Robert Rankin
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Respons
Det är väl inte att undra på att det inte blev
så många LoC den här gången; då får man
väl komma ut lite oftare. Jag har i alla fall
fått ett från den flitige Hans Persson, daterat
6 oktober 2001:
Återigen ett trevligt nummer av BEM,
tycker jag. Som någon i brevspalten sade så
kan det nästan kännas som om man sitter i
kongresspubliken av dina detaljerade reportage. Bokrecensionerna skulle jag däremot
gärna se vore lite längre (åtminstone i de fall
där du kommer fram till att böckerna är
intressanta).
Du skriver om hur man bygger sin egen
bokhylla. Det är någonting som jag funderat
allt mer på. Det blir alltid en massa väggbitar kvar som man inte kan utnyttja när
man ska försöka möblera med IKEAs
bokhyllor, och det är ju naturligtvis inte bra.
Jag undrar däremot fortfarande hur man bär
sig år för att få till någonting bra i ett hörn.
Jag har en av IKEAs hörn-Billy och den ser
bra ut, men den har en del rent funktionella

brister. Om man inte sätter bokstöd först och
sist på varje hylla kommer böckerna att
ramla. Dessutom misstänker jag att en bokhylla man bygger själv kommer att ha fasta
hyllplan, och det minskar ju flexibiliteten i
hur man kan använda den en del. Och slutligen, vad sjutton är bladskruvar?
Skojigt också att du nämner Jan-Erik
Zanderssons fanzine "För långa vinternätter". Det var ett av de absolut första
fanzine som jag stötte på, och jag fick
mängder av intressanta boktips från det.
Synd att det inte finns längre.
Hans
[Bladskruvar, ja. En platta med en
skruv utan huvud, se bild. Men som
sagt ack så svåra att hitta idag! Och
här nedan fortsätter jag envetet med
de korta bokpresentationerna.]

Böcker
Fredric Brown: Nightmares and Geezenstacks. Charmiga kortnoveller av SF- eller
horrortyp. Ibland lite väl tunna; de längre
var ofta bättre.
Stephen Baxter: Moonseed. Brittisk katastrofroman, det brukar vara bra. Idémässigt
spännande men tyvärr alltför fylld av dåligt
skildrade
misslyckade
äktenskapliga
relationer.
Sean McMullen: The Centurion's Empire.
Härligt spännande och medryckande tidsreseroman där huvudpersonen helt enkelt är
nedfryst under långa tider. Mest lyckade var
skildringarna från tidigare epoker, från
romartiden och framåt.

Brian Stableford: Inherit the Earth. Kul
idéer med emortalitet och avancerad bioteknologi. Men alldeles för mycket action
och thrillerupplägg med kidnappningar och
annat våld.
William Tenn: The Wooden Stars. Välskrivna noveller med pacifistiskt tema, som
dock kändes något inaktuella.
Diana Wynne Jones: Deep Secret. Riktigt
underhållande om än juvenil fantasy som i
stora delar utspelar sig på en SF-kongress,
som verkligen känns bekant.
Greg Egan: Axiomatic. Välskrivna och
engagerande äkta SF-noveller med hård
kärna av biologisk eller fysikalisk art, övertygande utnyttjad för storyn.
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Tibor Fischer: The Collector Collector.
Intressanta personligheters konflikter och
kärlek skildrat av en krukskärva från
antiken. Några inslag från dess tidigare
innehavare, men framför allt nutida England. Fascinerande och knappast realism.
J. K. Rowling: Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Denna extremt upphausade
fantasy visade sig vara något av en besvikelse. Att den skulle vara juvenil var väntat
men inte att den skulle vara kall och
egoistisk. T ex skildras Harrys fosterföräldrar på ett skrämmande sätt. Men det
kanske går hem hos ungdomar.
David G. Hartwell, ed.: Year's Best SF 2.
Utmärkt novellsamling, faktiskt betydligt
bättre än ettan. Connie Willis novell fick
mig att börja läsa gamla noveller av Jack
Williamson.
Ken MacLeod: The Star Fraction. Rätt
hygglig handling men otympligt språk;
faktiskt en besvikelse. Några kul idéer som t
ex femininismen där kvinnor är verkligt
gammaldags kvinnliga.
Justina Robson: Silver Screen. Spännande
debutroman om ung kvinna och superdatorer, bl a med inlagd pojkvän. Kanske
väl mycket dramatik på bekostnad av
tänkvärda SF-idéer.
Robert Silverberg: The Best of Robert
Silverberg. Samling noveller från 58 till 71,
med hans egna vinjetter. Hunger med
kannibalism, telepatens ensamhet, tidsresor
som bestraffning, katolska robotar...
Klassiska och nya SF-idéer i synnerligen
njutbar form.
Robert A. Heinlein: Waldo & Magic, Inc.
Två långnoveller, lättlästa och underhållande med småroliga idéeer i humoristisk
stil, men utan djup i handling eller personteckning.
Robert Rankin: The Book of Ultimate
Truths. Halsbrytande humoristisk historia
som snarast får klassas som fantasy. Kul för
stunden men lämnade ganska litet efter sig.
Lars Jakobsson: I den Röda Damens slott.
Fascinerande svensk SF-roman med rätt
mycket mainstreamkaraktär. Marsresor förekommer som ett historiskt faktum i en
parallellvärld till vår, och många SF-
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klassiker räknas upp i listor som ger en
fannisk känsla. Utomordentlig!
Samuel R. Delany och Marilyn Hacker,
eds.: Quark 1. Samling riktig amerikansk
New Wave-SF från 1970. Intressant att läsa
men inte alltid så engagerande.
Wilson Tucker: The Lincoln Hunters.
Underhållande tidsrese-SF med en hel del
intern humor men utan egentligt djup eller
vältecknade personer.
Iain M. Banks: Inversions. Klar fantasy av
medeltidstyp, även om den kallas SF på baksidan. För mycket blod för min smak men
hyggligt spännande och intressanta personer
trots det klart hierarkiska systemet.
Thomas Pynchon: Vineland. Udda existenser i USA, politisk satir, hyggligt
sammanhållen historia som inte engagerade
så som jag väntat. Knappast SF eller fantasy
trots den osannolika handlingen.
Åsa Nilsonne: Tunnare än blod. Enkel
medicinsk deckare utan intressanta personer.
St Görans sjukhus kändes igen liksom
vardagen bland kandidater på kliniken.
Ingen direkt höjdare.
Patricia Anthony: Happy Policeman.
Fascinerande fantastisk SF med skenbart
alldaglig handling i en amerikansk by som
plötsligt avskärmats och styrs av utomjordingar. Riktig SoW!
Joe Haldeman: The Forever War. Ansedd
som SF-klassiker med Vietnamkriget flyttat
till rymden. Tyvärr inte så helt lyckad vare
sig som SF eller som krigsprotest.
Thomas M. Disch: The Dreams Our Stuff
Is Made Of. Samling intelligenta essäer om
SF, varifrån det kom, relation till politik och
religion mm. Mycket intressant! Den här
boken fick jag av Mats Linder på Fantastika
2001; tack Mats!
Kathleen Ann Goonan: Queen City Jazz.
Riktigt idérik och omskakande SF med
biologisk nanoteknik som grund för stadens
liv, blandningar av äkta och holograferade
människor, och levande personer. Riktigt
lyckat faktiskt, om än möjligen väl lång
ibland.
Poul Andersson: The Long Way Home.
Efter lång rymdresa hamnar hjälten i en
framtid med grupperingar som kämpar om
makten, och han faller för en kvinna som
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liknar hans egen sedan länge döda fru. Bra
flyt i en äkta SF-roman utan litterära
pretentioner.
Kate Wilhelm: The Mile-Long Spaceship.
Välskrivna noveller från 56 till 63, som
åldrats med behag. Psykologiska rymdhistorier och politisk satir med intressanta
huvudpersoner.
Greg Egan: Quarantine. Fascinerande idé:
Genom mänskliga tankar väljs en av annars
samexisterande möjliga universa, och
eftersom det skulle förstöra för andra i
rymden så stängs jorden inne i en karantän.
Massor av SF-element, cyberpunk, spänning
och en hel del humor. Utomordentlig SF.
J.K. Rowling: Harry Potter and the
Goblet of Fire. Alltför lång hyggligt
fristående fjärde del. Lyfte mot slutet när det
faktiskt blev en smula spännande och
fantastiskt. Annars är figurerna riktiga
kartongtyper som aldrig överraskar och som
det är svårt att intressera sig för.
Jack Williamson: The Best of Jack
Williamson. Novellsamling med klassiker
som jag bestämde mig för när jag läst en
novell av Connie Willis som anspelade på
Williamsons tidiga noveller. The Metal Man
– SFs kopparmatte. Levande spänning och
romantik i många noveller som åldrats med
charm.
Robert E. Howard: The Lost Valley of
Iskander. Inspirerad av en film om Robert
E. Howard kastade jag mig över denna
oväntat spännande och underhållande historiska novellsamling från Afghanistans
högländer.
John Brunner: The Shift Key. Trivsam
engelsk by där folk beter sig oväntat och
komiskt, vilket tolkas som guds straff eller
mystiskt, men som visar sig ha en naturlig
förklaring. Underhållande.
Paul McAuley: The Secret of Life. Biologisk SF men med alltför mycket technothriller och långdragna miljöskildringar från
Mars. Inte riktigt vad jag hade hoppats på –
ingen SoW.
John Barnes: Candle. Riktigt härlig SF med
massor av tänkvärdheter i en idérik roman
med flyt! Om memernas krig, om frihet och
politik, mänsklighetens situation i dag och
om en tänkbar framtid. Så här ska det vara!
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Robert A. Heinlein: Farnham's Freehold.
Varning på framsidan att det är SFs mest
kontroversiella roman, och så kan det nog
vara även om Heinleins skämtsamma språk
tar udden av en del galenskaper. Men i alla
fall: Den auktoritäre familjefadern gräver ett
kärnvapenskyddsrum på tomten och kastas
in i en framtid där vita behandlas som djur
av svarta som dessutom äter de vita. Trots
allt ganska underhållande men språket ligger
alltför nära det löjliga.
Henry Kuttner: The Creature From
Beyond Infinity. Dramatisk historia med
tidsresande utomjording som samlar på sig
människor från olika epoker och en
superhjälte som räddar mänskligheten och
sin älskade på slutet. Tyvärr inte så
engagerande som Kuttner kan vara; alltför
litet distans och humor.
Philip K. Dick: The Best of Philip K. Dick.
Helt fantastiska noveller förstås. Vissa eller
alla har jag läst tidigare men med Dick har
det ingen betydelse. Att saker och ting inte
är vad de först verkar är naturligtvis ett
återkommande tema.
Alison Sinclair: Legacies. Väl lång och
något juvenil äkta SF med rymdfärd (som
dock inte alls skildras), utomjordingar (som
är mycket humanoida men spännande) och
en hel del om makt och politik. Engagerande
människor, även om vissa inte alldeles höll
ihop.
Tricia Sullivan: Someone to Watch Over
Me. Alltför thrillerbetonad SF med en
hygglig idé – implantation av sändare/mottagare i hjärnan som gör att man står i direkt
kontakt med annan person. Övergår i att
denne andre försöker helt ta över. Spännande och lättläst men ingen direkt SoW.
Michael Faber: Under the Skin.
Välskriven
horror-SF
av
en
mainstreamförfattare. En parabel om
djuruppfödning – här är det människor som
föds upp för att exporteras till en annan
planet. Trevlig miljö, Skottland kring
Inverness, och ganska gripande skildring av
den alien som raggar upp liftare för att föra
dem till uppfödningsanläggningen. Dock
ingenting för den känslige.
Elizabeth Counihan, Deirdre Counihan &
Liz Williams, eds.: Fabulous Brighton.
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Novellsamling av Brightonförfattare med
Brighton som miljö, men i samtliga fall med
fantastiska inslag. Genomgående mycket
trevlig läsning.
Barry N. Malzberg: Malzberg at Large.
Kort roman plus noveller. Romanen är
Dwellers of the Deep, som är en underbar
humoristisk fannisk berättelse om en SFmagasinsamlare som får besök från yttre
rymden ibland men mest är inblandad i
fanniska intriger när han inte blir lurad av
försäljare. Final War var också en positiv
överraskning, och de övriga novellerna var
likaså läsvärda. Allt ganska 60-talsmässigt
förstås.
Doris Piserchia: Doomtime. Fascinerande
och övertygande landskap men alltför
barnslig historia och ointressanta figurer.
Inte riktigt vad jag hade hoppats på.
Patricia Anthony: Eating Memories.
Novellsamling med litet väl spännande SF
för min smak. Hyggliga idéer men inte alls i
klass med Happy Policeman.
John Christopher: The World in Winter.
Mysig brittisk katastrofroman från 1962,
och som sådan mycket typisk. Alltså en
trevlig läsning med engagerande personer
och intressanta relationer, men inte speciellt
mycket fantastiskt innehåll.
Adam Roberts: Salt. Utomordentlig politisk
SF med två samhällen, det ena socialistiskt
och det andra hierarkiskt, som ligger på en
planet skilda av ett stort sand- och salthav.
Spännande utan att vara thrillerartad.
Barrington Bayley: The Grand Wheel.
Festlig SF om kortspel, till slut mot en
galaktisk motståndare. Lite Dick-stämning,
dvs klart läsvärd.
Chad Oliver: Another Kind. Välskrivna
SF-noveller med kulturkollisioner som
tema, ofta om värdet i andra "enklare"
samhällen och förstås på andra planeter.
Mest intryck gjorde ändå historien om
modelljärnvägen med sitt eget liv.
Ian Watson: Salvage Rites. Titelnovellen en
härlig skräckis från en soptipp eller återvinningsstation som det heter nu. Flera
andra av novellerna låg nära horror, medan
andra var klar SF. Alla dock välskrivna,
medryckande och originella.
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Bob Shaw: Dagger of the Mind. Fantastisk
och spännande skräckfylld historia i mysig
engelsk miljö med intressanta personer.
Utomjordiska monster eller fantasifoster?
Kristoffer Leandoer: Svarta speglar.
Utmärkta skräckhistorier i vardaglig svensk
miljö, ofta med misslyckade relationer eller
svårt ensamma människor.
Eric Brown: Blue Shifting. Välskrivna
mycket brittiska SF-noveller med inriktning
på relationer i speciella situationer, t ex som
i titelnovellen där huvudpersonerna plötsligt
förflyttas till annan plats på jorden och hur
de upplever det tillsammans. Rekommenderas.
Alastair Reynolds: Revelation Space. Alldeles för lång (och det här är bara första
delen) och med alldeles för lite idéer och för
mycket våld. Kul grundidé att vi inte tillåts
utvecklas alltför långt av en maskincivilisation som ligger på lur, och bra skildring av framtida arkeologer, men klart besvärande med t ex rökning på rymdskepp.
Johanna Sinisalo: Bara sedan solen
sjunkit. Mångbottnad fantasy med många
spännande personer och ett troll. Inriktad
minst lika mycket på personliga relationer,
både homo- och heterosexuella, som på
relationer mellan natur och kultur och
myternas betydelse. Riktigt lyckat!

Så slogs alltså de onda krafterna tillbaka än
en gång. Men mondän kommer tillbaka med
nya krafter, var så säker. Följ den spännande
fortsättningen i nästa nummer!

