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BEM på webben 
När jag på hösten 1958 bestämde mig för att 
ge ut ett fanzine var frågan om det skulle 
spritdubliceras, stenciltryckas eller möjligen 
hektograferas. Tiden gick och när det väl 
kom ut var det i stället laserkopiatorn som 
fick göra tjänst. Nu tycks det som om jag 
hängde på i sista stund för pappersfanzines 
blir alltmer sällsynta och de och de fanniska 
samtalen har i stället hamnat på webben. 
Självklart måste BEM följa med sin tid och 
finns därför nu på sin hemsida www.bem.se. 
Där kan man hitta texten ur gamla nummer 
och mina kompletta läslistor med korta 
kommentarer kring böcker också utanför SF 
och fantasy. Med tiden kommer det kanske 
mer material. När jag fick klart för mig att 

domänen bem.se var ledig var det förstås 
bara att slå till. Dottern Ellen bistod med det 
praktiska och inte minst med hemsidans 
bemblem! Tack Ellen! 
 
Hjärna och hjärta 
För fannisk verksamhet krävs hjärna och 
hjärta och nog är väl dessa också själva 
kärnan i SF? Därför ska man väl inte bli 
förvånad när nästa stora angrepp från 
mondän angriper just dessa organ. Samtidigt 
har man ju efter drygt 60 år vant sig vid att 
kroppen fungerar. Så förvånad blev jag 
faktiskt när plötsligt vänster ben och arm 
lade av, även om de kom tillbaka efter några 
minuter. Värre än att jag kunde delta i 
Swecon var det inte men strax efter 
kongressen hände det igen och jag fick 
sedan tillbringa närmare två veckor på 
Karolinska Sjukhuset och betrakta vården 
underifrån. Det var i sig mycket intressant 
och jag blev speciellt imponerad över 
undersköterskorna som tog hand om mig på 
ett värmande och behagligt sätt. Sådant 
märkte jag inte när jag gick som kandidat, 
vilket visserligen är riktigt länge sedan. Jag 
släpptes till slut ut med en massa mediciner, 
och sedan dess har jag fått behålla 
vänstersidan. 
 Med tanke på att jag inte bara är SF-fan 
utan också långdistanslöpare blev för-
våningen ännu större när jag väcktes av ett 
kraftigt tryck över bröstet efter att ha varit 
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”frisk” en månad.  När man väl fått klart för 
sig på sjukhuset att det var en hjärtinfarkt 
fick jag snabbt in en kateter i ljumsken och 
en slang därifrån in i hjärtat så att 
stoppstället kunde blåsas upp. Klart impo-
nerande! Med ytterligare några mediciner 
fungerar jag nu bra och har nu kommit igång 
med löpningen igen. 
 
Barnbarn 
I det privata har det inte bara varit elände. 
Tvärtom! Den 25 januari fick jag en vacker 
dotterdotter vid namn Mona. BEM gratu-
lerar de stolta föräldrarna Bodil och Oskar. 
 

 

  
Eva fyller 40 
Eva Norman fyllde 40 häromveckan vilket 
firades i Forodrims lokaler med mängder av 
god mat och trevligt sällskap. Efter drink 
med tilltugg åt vi en gudomlig svampsoppa 
med hembakat äppelsprängt bröd följt av 
dubbel kötträtt med råstekt potatis och en 
trippelefterrrätt. Vi tackar för en fantastisk 
fest! Eva fick bl a efterlängtade bokhyllor 
men var ska hon ha dem?  
 
Nova Science Fiction 
Sedan sist har inte mindre än fyra nummer 
kommit ut av det omstartade svenska SF-
magasinet Nova Science Fiction. Det är 
naturligtvis utomordentligt glädjande och 
instuckna lappar med ursäkter för 
förseningar känns rätt onödiga.  Fasci-
nerande är det dock att nummer 3 2004 
tydligen var ett hastverk gjort mer eller 
mindre i panik när inte Simak-numret kunde 
bli klart i tid. Simak-numret är ju litet 

speciellt men av de övriga är det absolut 
nummer 3 som jag hade störst glädje av. 
Linda Nagatas kortroman ”Gudinnor” är en 
sådan där berättelse som inte lämnar en ifred 
efteråt; den ligger kvar och gnager. Den usla 
korrekturläsningen i nummer 1 tycks man 
också ha kommit till rätta med, och även om 
jag inte kollat översättningarna så känns de i 
alla fall helt naturliga. Tack John-Henri & 
co.! 
 
Alhambra 
Under 2004 besökte jag inte bara ett antal 
kongresser, se nedan, utan också Madeira 
och Andalusien. Båda hade en hel del 
fantasykaraktär, och när man kliver in i ett 
turkiskt bad som byggts om från det tidigare 
romerska slår onekligen tiden emot en. 
Trotsande en svår värme besökte vi bl a 
Alhambra som är ett vackert exempel på att 
den moriska kulturen varit väl så högt-
stående som den kristna. 

Mona 

Alhambra 
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Concourse 

Påskkongressen 2004 avhölls i Blackpool, 
den brittiska arbetarklassens badort och 
nöjestempel. Jag kom dit med tåg från 
Manchester, köpte en lokal karta på 
stationen och rullade iväg min resväska mot 
det lilla hotell som jag bokat på nätet (när de 
mer närbelägna var slut). För mig dög 
Homecliffe Hotel alldeles utmärkt, men jag 
var ensam skandinav och fick inte kontakt 
med några kända fans förrän vid själva 
kongressen. Eftersom jag kom redan på 
onsdagsmorgonen fick jag tid till lite studier 
av staden och dess omgivningar. Efter en 
längre vandring från norr till söder kom jag 
fram till ett stort område med otaliga berg-
och-dalbanor. Däremot hittade jag inte 
någon bokhandel, och på torsdagen åkte jag 
därför in till den större och klart mer 
civiliserade staden Preston som tåget 
passerat dagen innan. I bokhandeln köpte 

jag bl a Ian R McLeods The Light Ages – 
inte visste jag att man skulle få den gratis 
vid kongressen! Här fanns ett riktigt 
konstmuseum också, och inte som det i 
Blackpool som bara innehöll skolbarns-
teckningar och en liten utställning om 
Blackpools historia. För att få se litet av 
landsbygden tog jag en buss tillbaka till 
Blackpool, och fick se att England kan vara 
riktigt ödsligt. Efter att ha släppt av några 
personer inne på ett militärt område var jag 
ensam med chauffören, och ibland undrade 
jag vart vi var på väg.   
 Det positiva med att Blackpool är ett 
enda stort nöjesfält var att huset där 
kongressen hölls, Winter Gardens, var helt 
fantastiskt på alla tänkbara sätt, med 
balsalar, renässansrum, och inte minst en 
stor sal där en stad fanns halvvägs upp på 
väggen. Oändligt många rum, men 
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kongressen använde nog bara hälften. Här 
skulle man faktiskt kunna ha en världs-
kongress.  
 Min första programpunkt behandlade 
klassisk fantasy.  Farah Mendlesohn, Janet 
Figg, Charles Stross och Edward James kom 
snabbt in på ringtrilogin som betraktades 
som ett försök att skapa en engelsk 
mytologi. Folksagor och gotiska berättelser 
har gett inspiration till senare fantasy.  
 Farah Mendlesohn talade varmt om 
Gormenghast. Den tycker jag själv hör det 
till yppersta inom fantasy, och blev därför 
inte förvånad när jag fick höra att den är 
omöjlig att skilja från SF genom att den har 
en komplett värld. Den är också en modern 
fantasy som saknar magi. 
 Panelen var enig om att LeGuins 
Earthsea-serie är en mycket kall fantasy. 
Diskussionen kom in på utdragna fantasy-
berättelser, och Stross gav Michael 
Moorcock skulden för dem. Tad Williams 

Otherland ansågs välskriven, medan 
Howards Conan-berättelser klassades som 
cowboyberättelser. Jag har inte läst mycet 
av Howard men häromåret blev jag positivt 
överraskad av The Lost Valley of Iskander. 
Några andra författare som nämndes var 
Andy Duncan, Fritz Leiber, John Barnes 
(som jag inte uppfattat som fantasy-
författare), Mary Gentle och William 
Morris.  
 Efter öppningsceremonin valde jag att 
lyssna på Beyond Money – Neverness, the 
Culture...  Justina Robson, Cheryl Morgan 
och Bridget Wilkinson samtalade utifrån 
Iain Banks Culture-serie och Pullmans 
Neverness om att ett mått på respekt ersätter 
pengar, men att det kan leda till att det 
saknas drivkrafter. The Dispossessed med 
sitt anarkistiska samhälle har inga pengar. 
Adam Roberts Salt uppfattades med förakt 
som en parodi eller plagiat på The 
Dispossessed, vilket jag tycker är synd, det 

Farah Mendlesohn, Janet Figg, Charles Stross 

Cheryl Morgan, Justina Robson, Bridget Wilkinson 
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är en utmärkt bok i sig. Justina Robson 
nämnde sin egen Natural History där alla 
står i skuld i ett hierarkiskt samhälle baserat 
på ekonomiskt kapital.  Slutligen kom man 
in på andra drivkrafter än pengar, som gör t 
ex att det utvecklas en del gratis mjukvara. 
Detta kan också jämföras med fanzines 
förstås. Och själv funderade jag över hur det 
förr var på universiteten där man hade sin 
professorslön och för övrigt kunde bedriva 
sin forskning utan att snegla på nyttan.  
  I det s k "George Hay-föredraget" 
talade Francis Spufford om den typiske 
brittiske vetenskapsmannen, The Fall and 
Rise of the British Boffin. Mycket 
handlade om stereotyper, där den engelske 
teknikern eller vetenskapsmannen är en 
medelålders man i labrock som ägnar sig åt 
att utveckla massförstörelsevapen. Den 
franske är en tekniker, den amerikanske en 
entreprenör medan den brittiske är entusiast. 
Han har kontakt med sin klubb, men drivs 
också av en tillfredsställelse i skapandet. 
Dan Dare är en sådan figur. 
 Betecknande är att UK vann i Formel 1, 
men resten av den engelska bilindustrin 
försvann. 
 Looking Back on Feminism med 
Deirdre Counihan, Cheryl Morgan och 
Gwyneth Jones inleddes med oenighet om 
hur långt man (!) kommit - medan Counihan 
ansåg att feminismen redan vunnit mycket 
idag påpekade Morgan att det är lika viktigt 
att komma vidare i dag, se bara på 
Afghanistan, och på abortmotstånd i USA. 

"Feminism is not just one battle." För 
Gwyneth Jones var SF viktigt genom att 
göra "action adventures" möjliga för 
kvinnor, hon växte därför upp som SF fan. 
Det fanns en plats i SF som inte fanns på 
andra ställen, det gick att glömma den 
vanliga rollen.  
  Även om Gwyneth Jones lyfte fram att 
det finns risk för en nischmarknad för 
feministisk SF, och att noveller fungerar 
bättre, blev det en omfattande uppräkning av 
intressant feministisk SF och dess författare: 
Tricia Sullivan, Joanna Russ förstås, Marge 
Piercy (Woman at the Edge of Time), 
Egalias döttrar, Gwyneth Jones egen trilogi 
med könlösa aliens och Greg Bears 
Darwin's Radio. Liz Williams Nine Layers 
of Sky beskrevs som feministisk SF med 
magi. 
 Manliga författare som H C Andersson 
och bröderna Grimm tog enligt Morgan bort 
feminismen ur sagorna, men enligt Jones 
skriver kvinnor nu utan ett "male filter" så 
att kvinnors idéer kommer fram. Kvinnor 
skriver dessutom bättre om sex och våld än 
män. 
 Panelen Children's books – Are the 
classics still classic? leddes av Farah 
Mendlesohn och de övriga var Frances 
Spufford (aktuell i Sverige med nyutkomna 
Hur jag läste böcker och lärde mig leva), 
John Clute, Ian R McLeod och Janet Figg. 
Barn bör inte läsa t ex Dr Doolittle som är 

Deirdre Counihan 
John Clute
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rasistisk eller The Waterbabies som är 
förskräcklig när man läser den som vuxen. 
Det hindrar inte att 10-åringar gillar den, 
och panelen konstaterade att barnböcker inte 
skrivs eller väljs av de som läser dem. De 
stora myterna kan gott läsas av barn, 
bakgrund behövs inte. Diana Wynne Jones 
rekommenderades som högläsning för barn.  
 Också på brittiska kongresser diskuteras 
The future of fandom. Claire Brialey, Fran 
Dowd och Greg Pickersgill satt i panelen 
och konstaterade att fandom om 10 år 
kommer att ha ändrats så att t ex fanzines 
blir mer riktade och kräver aktivt respons. 
Eftersom SF-idéer är så vanliga och SF 
sprids på film så menade panelen att det inte 

är så speciellt att vara fan längre. Jag är inte 
lika säker. Ytterligare en kommentar ur 
panelen rörde Interzone. Pringle har 
tydligen inte varit särskilt intresserad av 
fandom; vi får väl se om det blir annorlunda 
nu! Än så länge har jag inte märkt några 
inslag om fandom. 
 Varje morgon hölls en session med 
större tema, Looking Back. Den första 
handlade om fantasy, och nu var turen 
kommen till Classic SF, som belystes av 
Peter Nicholls, John Clute, Christopher 
Priest och Edward James. Peter Nicholls 
försökte döda diskussionen direkt genom att 
säga att det inte går att se tillbaka på 
klassisk SF eftersom "the golden age" 
skapades av författare från Wells till 
Heinlein, som gav SF dess vokabulär. John 
Clute hängde på med att tala om Heinleins 
For Us the Living som nu publicerats. Det är 
tydligen en dåligt skriven utopi, med 
politisk, kulturell och sexuell analys. Clute 
instämde i att Heinlein skapade "the golden 
age", tillsammans med Campbell.  
 Priest höll inte med Nicholls, utan 
startade med en analys av vad en klassiker 
är: 1. De flesta klassiker (utanför SF) har 
skrivits för en bred allmänhet (undantag 
James Joyce). Så också SF. 2. Klassiker 
måste hålla, t ex Dickens Great 
Expectations. Här menar Priest att van 
Vogts Null A-böcker inte håller och att 
Heinlein är en riktigt dålig författare.  Själv 

Peter Nicholls 

Edward James, Christopher Priest 
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får jag erkänna att jag inte kan låta bli att 
njuta av van Vogt… Rörande Asimov drar 
Priest ett citat från Ballard: "One hour not 
reading Asimov is an hour gained forever." 
Wells däremot har skrivit tre - fyra äkta SF-
klassiker, och John Wyndhams The Day of 
the Triffids räknar han som klassiker medan 
Bradburys The Martian Chronicles nu inte 
är läsbar även om den ändrade hans liv som 
tonåring. 
 Nicholls återkom till att de klassiska 
SF-författarna skapade genren men att deras 
verk inte längre går att läsa. Ett undantag är 
Clarkes The City and the Stars, som 
innehåller en del fantastiska avsnitt och kan 
ses som en grundtext för en era. A E van 
Vogt beskrevs som en "hack writer who 
introduced madness" och Heinleins Starship 
Trooper sågs som en intressant klassiker. 
 Enligt Clute skapade Heinlein riktig SF, 
sedan "slick fiction" och slutligen SF för 
barn, allt medvetet. Dessa har haft stor 
betydelse för genren. Berömmelsen har 
sedan lett till att han skrivit på ett radikalt 
annorlunda sätt, där det egentligen inte finns 
individuella verk. 
 James framhöll novellernas betydelse, 
och tyckte att man ska rekommendera 
klassiska noveller. SF är en konversation 
som fortfarande kan engagera. Priest 
började läsa SF på 60-talet då det 
fortfarande gick att hänga med i vad som 
publicerades.  
 Enligt Clute är den preklassiska SF 
pessimistisk medan Campbell skapade en 
positiv SF. Wells When the Sleeper Wakes 
beskrevs innehålla mycket SF. 
 The future of Eastercon var något som 
bekymrade en panel med Dave Lally som 
moderator, eftersom det inte fanns något 
bud just då. Man talade om hur viktigt det är 
med tidiga anmälningar och att det bör 
finnas något incitament för att anmäla och 
betala tidigt. Överskott borde föras över till 
nästa Eastercon. 
 En klassisk Eastercon-panel är Not the 
Arthur C Clarke Award, där några 
tidigare domare diskuterar de nominerade. 
Edward James började med att döma ut Neal 
Stephensons Quicksilver för att den inte är 
SF eller möjligen har en homeopatisk dos av 

SF. Den är snarare fantasy eller baserad på 
vetenskapshistoria. Den ansågs dock vara 
välskriven. Bears Darwin's Children ansåg 
panelen däremot vara SF men det var en 
nackdel att den var mittdel i en trilogi. 
Dessutom tyckte Claire Brialey att den 
strukturellt var undermålig, medan Liz 
Williams gillade den. Gwyneth Jones 
Midnight Lambs är del tre av fem, vilket 
ansågs tillräckligt för att den inte borde få 
pris. Gibsons Pattern Recognition sågs av 
både Liz Williams och Edward James som 
en utmärkt bok, men även om stilen är SF så 
är den inte det. James gillade också Baxters 
Coalescent, men detta är första delen av tre 
och det är framför allt en historisk, 
medeltida roman. Man kan se den som SF 
men i så fall är det 400 sidor introduktion 
till 25 sidor om det mänskliga genomet. 
Intressant är att temat mänsklighetens 
utveckling återkommer i ytterligare en bok, 
den som panelen ansåg borde vinna, 
nämligen Tricia Sullivans Maul. Det är 
dessutom en fristående bok. Allt detta 
hindrade inte att det blev Quicksilver som 
vann. 
 En mindre givande panel, God in space 
(gud i himlen?) inleddes med att Lionel 
Fanthorpe talade om hur han dikterade 
berättelser på bandspelare. Det var kul att se 
denna legendariske författare. Jennifer Swift 
berömde C S Lewis trilogi som är bättre än 
den negative Pullmans böcker. Russels The 
Sparrow nämndes som exempel på 
berättelse om tro på det goda.  
 Intressantare var det då att lyssna på 
Christopher Priests "GoH talk", där han 
beskrev sin start i fandom: Ett fan-brev till 
Brian Aldiss ledde till att denne berättade 
om kongresser och till att Priest gick med i 
BSFA och läste dess Vector. Han 
uppskattade den vänliga atmosfären och 
kontakten mellan läsare och författare, och 
han förvånades över att bli tagen så på allvar 
att han fick långa svar på sina brev. Charles 
Platt körde runt honom till olika fans, och 
berättade att han hade ett fanzine och skrev 
för dem. Han träffade Michael Moorcock 
och han gick på Eastercon 1964, och 
bestämde sig då för att bli författare. Så han 
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skrev 10 noveller, och diskuterade dessa 
med Charles Platt. 
 Nu är han författarhedersgäst, men 
säger att det är ett tråkigt liv att vara 
författare, det är mest transatlantiska 
flygningar. 
 Priest anser sig inte vara en del av den 
nya vågen. Han var heltidsförfattare från 
1968 då han sålde några berättelser till 
Impulse och New Worlds, med sitt namn på 
framsidan. Inverted World kom 1973 men 
fick inte bra recensioner. I Frankrike 
uppskattades den, och den är fortfarande en 
"hit" som är i tryck. 1977 åkte han till 
Australien som han älskade, och där bodde 
han hos fans. Med The Affirmation ändrade 
han inriktning. 
 Redan innan han 1989 fick tvillingar 
var han intresserad av dessa och deras 
parallella liv, och detta tillsammans med 
intresse för andra världskriget gav stoff till 
The Separation. Han berättar också att 
någon annan skriver i hans namn för DC 
Comics, men lyckades inte få dem att ändra. 
 På lördagen lyssnade jag också på The 
Peter T. Garratt memorial reading. 
Denne fan och författare har jag uppskattat 
både i Interzone och bokform och jag 
förstod att han också varit mycket 
uppskattad som person. 
 Looking back – Modern SF kan låta 
motsägelsefullt men det beror förstås på hur 
man definierar modern SF. John Clute satte 
starten till 1984 (cyberpunk) medan Cheryl 

Morgan valde 1995 med den nya space 
operan och Chris Priest såg starten 2003 
mest beroende på att han inte kunde båda 
skriva och läsa samtidigt. Han sade också att 
han har svårare och svårare att skriva SF, att 
hitta engagemang, och talar om "burnout", 
utnötning av genrematerialet. Joanna Russ 
har beskrivit robotarnas utveckling i SF i tre 
steg: 1. Upptäckt (RUR), 2. Robotlagar, 3. 
Dekadens, robotar som är paranoida och inte 
vill arbeta. Detsamma kan ses för SF, som 
nu är inne i en dekadent fas. Orsaken är att 
SF-teman används om och om igen i TV-
serier och Star Trek-filmer. Det är inte 
längre möjligt att skriva om generations-
rymdskepp, i så fall blir det dekadent som i 
Richard Russels The Vial. 
 John Clute beskrev de tre stadierna som 
grundande, kyrka och renässans, och 
menade att space opera genomgått dessa. 
Han ger den nya space operan kanske fem år 
och menar att den inte ger någon sann bild 
av framtiden. 
 Cheryl Morgan lyfte fram att frontlinje-
forskning blir alltmer bisarr, vilket gör den 
svår att utnyttja i SF. Hon exemplifierar 
med "spin states" i Moriartys Clay och med 
Paul McAuleys Redemption Ark. I Wil 
McCarthys Lost in Transmission förklaras 
svarta hål genom långa appendix. 
 John Clute framhöll att dessa historier 
bara är intressanta för den som redan förstår 
fysiken, och inte är särskilt väl skrivna. 

Jennifer Swift, Lionel Fanthorpe, Harry Harrison 
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Fysiskt omöjliga FTL-berättelser kan 
däremot vara utmärkta. 
 Cheryl Morgan ser en ökande politisk 
vinkling i SF, och nämner Ken McLeod, 
Charles Stross Singularity Sky och 
libertarianen John C Wright. Justina Robson 
behandlar också politik t ex genom att ta 
upp AIs rättigheter i Silver Screen. 
 Chris Priest som inte läst dessa böcker 
tar upp begreppet slipstream, som han är 
skeptisk till. Hans egna verk har kallats 
slipstream, och han ser begreppet som ett 
konstnärligt angreppssätt som innehåller 
mer än SF. T ex kan rockmusik och film 
som Life of Brian vara slipstream. Ett annat 
sätt att se verkligheten, vinkelrätt mot det 
vanliga. Han exemplifierar med Brian 
Aldiss, J G Ballard och John Sladek. 
Troligen finns framtiden för SF i denna 
riktning snarare än i space opera. 
 John Clute uppfattar problem med 
slipstream som modell för nya berättelser. 
Vad är de slipstream från? Speciellt SF är i 
hög grad relaterad till andra verk. Vi känner 
till ett stort antal böcker, men det kommer 
inte att vara möjligt om några år. Genren 
blir tidsbegränsad eftersom berättelserna är 
parasiterande.  
 Cheryl Morgan nämner några författare 
som lyckats bryta ner genregränser: David 
Mitchell, Jeff VanderMeer, China Miéville 
och Ellen Kushner.  
 John Clute tar upp first-contact-
romaner, och nämner Fowles A Maggot som 
borde kallas SF. First contact är ofta en 
metafor för imperialism. Han tycker allmänt 

att böckerna nu är mycket intressantare än 
han väntade sig för ca fem år sedan. 
 Cheryl Morgan kommer in på noveller 
och rekommenderar speciellt Ted Chiang 
och Zoran Zivkovic. 
 I gränsområden till fantasy och horror 
hittar John Clute några pärlor och rekom-
menderar Gene Wolfe som han ser som en 
verkligt bra författare, som lyckas beskriva 
en människa som försöker vara god och 
klarar av det. I samma gränsland placerar 
Cheryl Morgan Modesitt och Liz Williams. 
 Panelen What the Victorians did for 
SF startade med att Chris Priest svarade 
"ingenting", och att de fortfarande finns runt 
omkring oss i form av byggnader, veten-
skap, uttalanden, men att de samtidigt är en 
främmande ras.  
 Philip Pullman tryckte på att de infört 
hastighet, "steam punk". Tiden är rik och 
full av dokument, t ex kontaktmagasin, och 
Marcus Rowland fyllde på med de 
illustrerade magasinen som han trodde lästes 
av fler än idag. 
 Chris Priest tog vetenskapen på allvar i 
den viktorianska The Space Machine, utan 
att själv vara vetenskapsman. Han funderade 
på hur marsianerna lyckades komma till 
jorden. 
 Typiskt viktorianskt för Pullman är att 
det finns en pryl för allt, och dessa finns i 
stora kataloger. T ex hopfällbara tältsängar, 
kokkärl, kemikalier som kokain. Några kata-
loger som nämndes är Harris’, som började 
komma ut 1895, och Ellersden's. Typiskt är 
också Sherlock Holmes som skapades av 

Marcus Rowland, Philip Pullman, Christopher Priest 
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Sidney Padget och Conan Doyle i Strand 
Magazine, där text och bild samverkade. 
Magasinet såldes i järnvägsstationerna och 
byggde alltså på den nya infrastrukturen. 
 Panelen kastade fram några vikto-
rianska SF-begrepp, som rymdkanonen, 
cavorite och kameler på Mars. Det är lätt att 
göra viktorianska TV-dramer, eftersom man 
kan markera med klädsel och hattar. I Chris 
Priests andra viktorianska roman, The 
Prestige, använder han en mer återhållsam 
stil där det viktorianska antyds, vilket bara 
fungerar om läsaren är någorlunda förtrogen 
med perioden. En fråga i sammanhanget är 
"var man sätter kameran", dvs berättar man 
utifrån ett samtida eller nutida perspektiv. 
För att få autenticitet bör man enligt 
Rowland använda samtida ord. 
 Pullman fascinerades först av den 
"campa" atmosfären men blev mer seriöst 
intresserad, t ex av dubbelmoralen och 
framväxt av feminism och socialism. 
 Priest framhöll att det viktorianska var 
det sista verkligt optimistiska samhället, där 
vetenskapen skulle lösa alla problem. Ett 
problem var hotet om tysk invasion, som 
beskrivs i många berättelser.  
 Avslutningsvis berättade Pullman om  
The Great Victorian Collection (av Brian 
Moore), där kung Edward beskrivs reagera 
mot viktorianismen. Han ville helt enkelt ha 
kul. 
 Retellings – Fairy Story inleddes med 
en intressant diskussion kring skillnaden 

mellan sagor och SF. Peter Nicholls tryckte 
på att i sagor är framtiden alltid densamma, 
och urtypen är sagan om Edens lustgård. 
John Clute fyllde i med att fantasyromaner 
lyckas genom att gå tillbaka till början, t ex 
återhämta sig från minnesförlust. 
 Pullman lyfte fram skillnad i attityd, i 
sagan stjäl tjuven vad han behöver, jakten 
på den heliga graalen är fundamental. Sago-
tonen är svår att åstadkomma. 
 Clute nämner Crowleys Egypt-kvartett 
och Nicholls Fire and Hemlock av Diana 
Wynne Jones som utmärkta sagor eller 
fantasy. Farah Mendlesohn ser sagoelement 
i Falaheen-trilogin. 
 Panelen talade om "den hemliga 
trädgården" som ett paradis man förlorat 
genom experiment. Det kan nås igen som 
vuxen genom en bakdörr. Myter har enligt 
Carol Armstrong, citerad av Pullman, 
uppstått ur rädsla för döden. Det innefattar 
en ritual, och lär oss hur vi ska leva. De 
beskriver en annan verklighet i Platons 
bemärkelse. 
 Pullman påpekade att vi inte kan utgå 
från att alla läsare känner till original-
sagorna, som Askungen och Rödluvan. 
Tanith Lee har använt dessa, t ex i Red as 
Blood. 
 Han menar också att vi har förlorat 
tillfällen då man kan berätta en historia som 
t ex Iliaden. 
 John Clute lyfter (återigen) fram John 
Crowley, och nu Little, Big som på ett 

Farah Mendlesohn, Philip Pullman, John Clute, Peter Nicholls 
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perfekt sätt beskriver sökandet efter en 
historia. 
 I dag drivs berättelserna snarare av 
"plot" än av moral. Det gör dem kanske 
mindre kraftfulla och relevanta? I sagor är 
hämnden viktig, vilket man inte märker så 
mycket förrän man läser som vuxen.  
 En författare som använder sagor som 
grund är Charles de Lint. 
 Avslutningsvis utropade Pullman att vi 
ska ge barnen sagor! 
 En diskussion om datorer hade den 
fantasifulla titeln Pressing Ctrl, Alt, Delete 
on Zen. Charles Stross, Bridget Wilkinson, 
John Dallman och Andrew Adams 
samtalade. "Frågan om en dator kan tänka är 
lika intressant som om en ubåt kan tänka."  
Ett exempel på dominerande datorer är 
Banks Culture-värld, där de planerar och 
sköter ekonomin. Stross trodde att en viabel 
övermänsklig dator skulle vara vänligt 
stämd. Redan nu ser man dock risker, t ex 
virus som stjäl datorkraft, och spam, som 
beskrevs redan av P K Dick. Det blir, eller 
redan är, en kapprustning mellan spammare 
och  användare. Är Google intelligent? AI 
definieras som vad datorer ännu inte kan. 
Enligt Stross kan man byta ut hjärncell efter 
hjärncell i en hummer till en dator, som då 
beter sig på samma sätt. Det borde då också 
gå med människor. 
 Philip Pullman intervjuades av 
Edward James, vilket inleddes med en 
diskussion kring en dramatisering av 
Spyglass och därpå demoner. Dessa ändras 
inte, de är konstanta. Hunddemonen gillar 
ordning, skatan stjäl glitter som kan 
användas i berättelser även om det inte är 
äkta.  
 Alla berättelser har en moralisk 
dimension. Det kan handla om med-
vetandets ursprung utan skuld. Att växa upp 
är att få kunskap om gott och dåligt. Låt oss 
inte klandra den mänskliga rasen, speciellt 
inte Eva, för detta. Man förlorar oskuld men 
vinner visdom. 
 Pullman läser inte mycket fantasy. Han 
har inspirerats av David Lindseys A Voyage 
to Arcturus. Han vill använda fantasy för att 
säga något om oss. Han läste ringtrilogin för 
många år sedan och har försökt läsa om den 

men inte fängslats. Gollum är mest 
intressant. 
 Det är svårt att förlägga handlingen 
tidigare än 1800-tal eftersom man inte vet 
hur folk då talade till varandra. Det är också 
möjligt att känna igen och se hur världen 
utvecklats. Peter Ackroyd är dock en 
mästare på att skriva i ett 1700-tal. 
 Pullman började skriva lyrik som 
tonåring, och startade på sin första roman 
dagen efter examen 1968. Hans första 
problem var vem som är berättaren, den 
allvetande. Detta är en mystisk, paradoxal 
figur i all litteratur. Är det en ande? 
 Han debuterade 1978 med Galatea, 
skriven för vuxna, och började sedan skriva 
för barn och ungdomar. En svårighet då är 
att det måste bli underhållande både för barn 
och vuxna, som ju skaffar och läser 
böckerna. 
 Panelen After cyberpunk bestod av 
Justina Robson, Cheryl Morgan, Richard 
Morgan och efter ett tag Ian McDonald. De 
beskrev cyberpunk som en yta eller stil, med 
coola typer, rebeller, som inte är hjältar utan 
snarare förlorare, i en stökig värld, något 
som SF-läsare inte brukar gilla. Ett krav är 
att en del av handlingen ska vara förlagd i 
en dator. 
 En sentida cyberpunk är nanotech-
berättelser, t ex Dan Simmons Ilium. Enligt 
Justina Robson är det problem med verklig 
nanotech, t ex dör fiskar av buckminster-
fullerener. Jag fick också veta att prins 
Charles är neoluddit och motståndare till bl 
a nanotech. 
 Enligt Adam Roberts dog cyberpunken 
år 2000. Eftersom ingenting hände då för-
svann rädslan för datorerna. 
 Tony Ballantyne och Peter Wareham 
var ensamma om panelen The golden age – 
will it ever be repeated? Den vanliga 
svängen med definition, "när man upptäckte 
SF vid 14 års ålder" eller renässansen 1938-
46 utvidgades till serier. Då får man gå fram 
till 1950 för att få med de ikoner som 
fortfarande existerar, t ex Stålmannen  och 
Batman. 
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 De ursprungliga SF-klassikerna av 
Asimov, Clarke och Heinlein känns 
gammalmodiga idag. Ett problem med "the 
golden age" är att det bara var en massa 
idéer, ungefär som Greg Egan idag. En 
orsak till avsaknad av nya idéer är att 
vetenskapen är för svår. Persondrivna 
berättelser behöver inte åldras, och man kan 
läsa ur olika perspektiv. T ex kan man läsa 
George Stewarts Earth Abides ur faderns 
perspektiv idag. 
 Själv tycker jag detta blev väl 

pessimistiskt, nog kan man väl alltid 
beskriva effekten av nya eller tänkta 
innovationer eller upptäckter utan att dessa 
förklaras i detalj? Och Greg Egan är 
utmärkt! 
 Geoff Ryman, Chris Priest, Jeff 
VanderMeer, Jeffrey Ford, Farah Mendle-
sohn och Edward James försökte besvara 
frågan Magic realism – is it good SF? 
Inledningsvis konstaterades att det är 
skillnad på slipstream och magisk realism, 
olika teknik används, men frågan var också 
om det inte alla dessa termer är onödiga när 
skillnaderna inom en genre kan vara 
betydligt större. Utmärkande för magisk 
realism är att den är barnslig; den beskriver 
vad man ser, som t ex båtar i trädtoppar som 
hos Garcia Marques. Viljan eller kravet att 
tro är gemensam med SF, men SF är ändå i 
grunden rationell. China Miéville ansågs 
skriva fantasy med magisk realism, kan det 
vara en framtid för magisk realism? 
Förutom Garcia Marques nämndes Salman 
Rushdie som lånat den sydamerikanska 
stilen, kanske ett annat sätt att se på 

Tommy Persson, Michael Pargman 
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verkligheten? Vidare nämndes Bradburys 
Dandelion Wine, Cabells Silver Stallion och 
Angela Carter. Ett observandum är också att 
huvudpersonen och läsare inte uppfattar 
samma saker som magiska.  Jeff Noons verk 
uppfattades däremot inte som magisk 
realism eftersom teknik och stämning inte är 
de rätta, och droger har stor betydelse. 
 Den sista Looking back-panelen 
behandlade modern fantasy. John Clute 
inledde med att konstatera att nutida fantasy 
indelas i otaliga underkategorier, och att 
läsarna rekommenderas utifrån vad de gillat 
tidigare. Cheryl Morgan berättade om en 
kampanj i bl a The Guardian för en 
efterträdare till J K Rowling, Susanne 
Clarke, som visar att det finns ett stort 
kommersiellt intresse. Ian R McLeod talade 
om sin The Light Ages, som är avsedd att 
bryta gränsen mellan SF och fantasy. 
Kingsley Amis är kritisk till fantasy i New 
Maps of Hell, och enligt McLeod har det 
funnits och finns en utpräglad fiendskap 
gentemot fantasy hos SF-läsare,. Även 
Darko Suvin var kritisk till fantasy. 
Bokhandlarna delar inte in fantasy på 
samma sätt som SF, som delas in i äkta och 
serier som Star Trek. Det kan göra det 
relativt svårare att hitta god fantasy. (Nu är 
det väl snarare så att man får leta efter SF i 
fantasyhyllan i bokhandeln.) 
 Enligt Clute kan fantasy vara radikal 
och behandla vår egen värld, och The Light 
Ages är ett tydligt exempel på det. Boken 
behandlar energibrist, och typiskt är också 
att den handlar om vardagligt liv. (Fast är 
detta fantasy? Berättelsen behandlar en ny 
energikälla och dess effekter på civili-
sationen. Typisk SF skulle jag säga.) Samma 
kan sägas om Jeff VanderMeers verk. Han 
har också sammanställt en antologi med 
dekadent fantasy, och i denna riktning hittar 
Cheryl Morgan också Michael Bishop och 
Richard Calder. 

 Fantasy kan ju knappast diskuteras utan 
at man kommer in på Ringtrilogin, och John 
Clute beskrev den som en klassisk tragedi 
där magin försvagas, det goda försvinner. 
Detta tema är vanligt i modern fantasy. 
 Andra goda fantasyförfattare som 
nämndes är Mary Gentle, China Miéville 
och Elizabeth Hand (Mortal Love). Ian 
McLeod berömde speciellt Hands noveller, 
som är befriade från kartorna. John Clute 
rekommenderade som vanligt Gene Wolfe, 
medan McLeod lyfte fram Robert Holdstock  
(Mythago Wood) som en mycket engelsk 
variant där fantasyn kan finnas i 
grannskapet och där världen är större inuti 
än utanpå vilket gör det omöjligt med 
kartor. Cheryl Morgan nämnde John 
Crowley, George R R Martin, Steven 
Erikson och R Scott Bakker (The Darkness 
That Comes Before). Hon påpekade att 
fantasyböcker baseras på mytologier som 
ofta är specifika för författaren, t ex japansk 
mytologi, eller nordisk som i Sinisalos Not 
Before Sundown. Hon tycker sig också se en 
ny våg inom fantasy, med blandningar med 
SF. De nominerade för Clarke Award var t 
ex inte egentligen SF. 
 John Clute tyckte att vi gott kunde läsa 
Pullmans Dark Material, och han nämnde 
också Joan Aiken. På slutet nämndes också 
Ellen Kushner. 
 Den sista punkten jag kunde vara med 
på innan det var dags att åka hem var en Bid 
session, där 2006 års påskkongress, 
Concussion, presenterades. Låter mycket 
lovande med Farah Mendlesohn, Simon 
Bradshaw och Cheryl Morgan som 
organisatörer, och platsen blir Glasgow, 
med hotell som vid världskongressen. GoH 
blir M John Harrison. Inget specifikt tema, 
men man vill täcka aspekter på fandom och 
SF som vi är intresserade av. 
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ConFuse 2004 
 
Denna gång fick jag sällskap av Margareta 
på ConFuse. Vi hade också med oss Carl-
Mikael Zetterling i bilen till Linköping, 
och inledde med en pizza i det välbekanta 
Ryds centrum. Jag var nog inte alldeles i 
form och tror nu att de symptom som 
skulle dyka upp på allvar under hösten 
kanske redan börjat så smått.  
 Den första panelen behandlade 
Nebulapriset, och då i första hand de 
nominerade böckerna. Magnus Olsson 
berömde Goonans Light Music, som han 
tyckte var bättre än Queen City Jazz. Han 
kallade den litterär och jämförde med 
magisk realism. Anders Holmström tyckte 
att den var tråkigare än tvåan i serien.  
 Bujold brukar vara nominerad, denna 
gång med Diplomatic Immunity. Magnus 
Westerlund kallade den för lättviktig 
underhållning, enligt Tommy Persson en 
svag Bujold, en komedi som blir thriller. 
Magnus Olsson tyckte den var bra, och 
Bujold är mycket populär i USA. 
 McDevitts Chindi är en klassisk SF 
med ett BDO (big dumb object). Detta är 
tredje boken med "The Contact Society", 
amatörer som letar efter aliens. Enligt 
Magnus Westerlund är ettan, The Engines 
of God, bättre, men denna är lättläst och 
fristående. 
 Elizabeth Moons (vinnande) The 
Speed of Dark har en autistisk person som 
berättar ur ett konsekvent perspektiv. 
Tveksamt om detta är SF, poängen är vad 
som är normalt och onormalt. Moon har 
själv en autistisk son. I sammanhanget 
diskuterades Quantum Rose, som man 
sågade. "Genmanipulerade kvinnor som 
vill bli våldtagna och män med bar 
överkropp." Däremot lyfte någon fram 
Nalo Hopkinson som en intressant 
författare. 
 Den svenska författarhedersgästen 
Christina Brönnestam intervjuades av 
Hans Persson. Hon berättade att hon 
pluggat i Linköping, och att hon skrivit 
länge, sedan 1980 då hon skrev en 

experimentbok där hon testade tips från 
böcker om skrivteknik. Ambitionen var då 
att skriva något som liknade Sagan om 
ringen, men resultatet blev helt olikt 
denna, t ex saknas krig helt. En 
favoritförfattare är Tolstoj, medan fantasy 
är tjatigt. Hon har skrivit som 
teknikinformatör och tycker sig ha haft 
viss nytta av det. 
 

 Svart eld är en allegori om nutid, bl a 
Kuwaitkriget. Hon gillar inte kartor, de 
bryter handlingen. Hon har klart för sig hur 
berättelsen slutar medan hon skriver.  
 Christina är medlem på Skriva-listan, 
mest för skoj skull och för att få sällskap. 
 Hennes bok togs emot av Jörgen 
Peterzén på Natur och Kultur. Hon är nu 
irriterad när hon läser Svart eld, tycker att 
den har dåliga formuleringar och blir 
förvånad över att hon skrivit detta.  
 Hon ogillar genrebegrepp och säger att 
fantasy bara får gå ett halvt spadtag djupt.  
 Läsprocessen diskuterades av Anders 
Qvist, Maria Jönsson, Kristina Knaving 
och moderatorn Tommy Persson. 
Diskussionen kom mycket att handla om 
de bilder man skapar. Vissa scener blir 

Christina Brönnestam 
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tydliga bilder, och bilder uppstår också 
efter läsandet. SF bygger på idéer och 
skulle därför kanske inte ge upphov till 
bilder. Ett exempel som lyftes fram är 
Vernor Vinges A Deepness in the Sky, som 
har två handlingar, en abstrakt, 
högteknologisk helt utan bilder och en 
påtaglig, lågteknologisk.  
 Under läsandet är man "där", utanför 
och inne i personerna. Läsandet är en 
kreativ process, och man lever sig in mer 
än i film. Vissa författare skriver som 
filmmanus, t ex Sidney Sheldon, och det 
skadar inlevelsen. Illusionen kan också 
spricka vid stavfel och logiska fel. 
 Justina Robson intervjuades av 
Johan Frick. Vi fick veta att hon vuxit 
upp i Leeds och att hennes far var 
yllekemist som försökte göra bättre fibrer. 
Mamman var vetenskapsman som ägnade 
sitt liv åt att med oändligt tålamod snitta 
nervtrådar för att få veta en enda sak om en 
sådan, utan att tjäna speciellt mycket 
pengar. Själv föredrog hon att måla och 
läsa framför matematik och natur-
vetenskap. Böcker ska behandla 
människans situation. Hon gillade Alan 
Garners böcker, och ville leva i en fantasy-
värld. I, robot "blew her mind" genom idén 
att robotar kan tänka. Hon ville gärna bli 
skrämd, men blev det inte av spökhistorier. 
 Hon började publicera noveller i The 
Third Alternative 1993 och gav ut sin 
första roman 1999. Före Silver Screen 
skrev hon en helt misslyckad fantasy-
roman. Hon tycker det är svårt att skriva 
för att tankarna går mycket snabbare. 
Silver Screen använde hon för att ställa 
frågor om intelligens och AI. 
 Justina Robson blev involverad i ett 
projekt, Forsyth-projektet, som innebar att 
experter från många olika områden 
sammanfördes för att diskutera problem i 
den nära framtiden. Resultatet blev tyvärr 
mest planer på militär upprustning. 

  
 Om Natural History säger hon att det 
är hennes hittills bästa bok, en samman-
hängande space opera från den avlägsna 
framtiden. Idén att man inte kan separera 
kropp och själ kom från yoga. Andra idéer 
är att man som straff kan hamna i en för-
sämrad skepnad, att världen kan beskrivas 
med elva dimensioner och en mystisk alien 
med obegripliga motiv. 
 En panel om ny bra fantasy inleddes 
med att Maths Claesson rekommenderade 
Svavelvinter av Erik Granström. Den 
verkar vara mest rollspelsfantasy med 
mycket begrepp att hålla ordning på. 
Maths fortsatte med Lian Hearn som 
skriver japansk fantasy med bra magi, och 
tyckte det var läsglädje i Jonathan Strouds 
bok om en trollkarlsskola, The Amulet of 
Samarkand. Skulle man vilja ha en kristen 
Harry Potter full med pekpinnar så kunde 
man läsa G P Taylors Shadowmancer. 

Justina Robson 
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 Stina Edelfeldt rekommenderade två 
författare som skriver i sagostil, Patrik 
Wrede och Robert Machiely. Samma stil 
har Neil Gaimans Stardust enligt Hans 
Persson, och han nämner också Steve 
Saviles Skrattande pojkens skugga som 
gränsfall till skräck. 
 Flights är en ny antologi med 
intressant, extrem fantasy. 
 Christina Brönnestam rekommen-
derade Karolina Bjällerstedt-Mickos, för 
att hon har ett annat språk än annan 
fantasy, och ett (traditionellt) kvinnligt 
perspektiv med en amma och småbarns-
bestyr. 
 Som motsats nämndes Steven Erikson, 
en hårdkokt författare som skriver om krig 
med mycket adjektiv. Vill man läsa om hur 
det verkligen är i krig rekommenderade 
Christina Brönnestam Peter Englunds 
Ofredsår och Mary Gentles Ash. 
 Några "samtida fantasy" nära magisk 
realism är Charles de Lints Waifs and 
Strays, och verk av Steven Bruist. 
 Magnus Olsson nämnde "secret 
history" som en ny trend med Tim Powers 
som exempel på skruvade förklaringar. 
 Flera i panelen rekommenderade 
George R R Martins fantasyserie, klassisk 

high fantasy som dock Christina 
Brönnestam tyckte var väl magstark. 
Enigheten var större om att Gene Wolfe 
skriver gudomligt, och hans nya trilogi är 
fräsch lättläst pre-Tolkien-fantasy. 
 Pullmans Den mörka materien är 
antikristen allåldersfantasy som felaktigt 
marknadsförs som barnböcker, medan 
Ellen Kushner återberättar efter engelska 
trubadurer.  
 En ny fackbok rekommenderades, 
Mattias Fyhrs avhandling om gotik, De 
mörka labyrinterna. 
 En panel om småutgivning inleddes 
med att John-Henri berättade att han gett ut 
böcker under 30 år och att småförlag gör 
att man kan ge ut det man vill. Nu t ex ger 
han ut Nova på nytt eftersom det saknas ett 
bra novellmagasin i Sverige. Också Kent 
Björnsson erkände att de 4-5 åren med 
Paradishuset var ett lustprojekt med syftet 
att ge ut det han själv ville läsa. Det 
projektet är tämligen avsomnat nu. 
Mitrania däremot som är inne på tredje året 
utges fortfarande av Lilian Wiberg 
(presenterar sig som redaktionsslav) och 
Robert Andersson (presenteras som 
hjärnan). 
 På moderator Åkas fråga om svårig-
heter nappade först Kent och erkände att 
det är svårt att sälja böcker, men John-
Henri berättade att till skillnad från böcker 
är tidskrifter knappast möjligt alls i dag. 
De går inte att sälja i kiosker etc, utan bara 
via bokhandlare som också säljer SF. Det 
finns nu 15-20 sådana försäljningsställen. 
Lilian föreslog nätkataloger, och tipsade 
också om annonsbyten med Enhörningen 
och Minotauren.  
 Framtida möjligheter är print-on-
demand och elektroniska böcker, men de 
har inte slagit ännu. 
 Förlagen är antingen mycket små eller 
mycket stora, de medelstora köps upp. 
Mellan de små förlagen finns varken 
uttalad konkurrens eller samarbete. 
Bonniers köpte t ex upp Trevi som var 
lönsamt och hade en klar profil. Bonniers 
blev av med en konkurrent och fick 
författare som Fay Weldon. 

Karl-Johan Norén skriver och Johan Anglemark 
ropar ut böcker för SAAM 
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 Kulturstöd skulle kunna vara en 
lösning men enligt John-Henri ges det till 
vänsterorienterade och opolitiska 
tidskrifter, gärna multikulturella och 
feministiska. SF är inte politiskt korrekt. 
Det är dock relativt lätt att få utländska 
författare att trots låga honorar publicera 
noveller i tidskrifter och böcker i Sverige, 
eftersom de då blir kända och skapar en 
marknad åt sig. 
 I en diskussion om elektronisk fanac 
berättade P C Jørgensen att news är bra 
medan listor inte är så bra genom att de 
utnyttjas för långa krig. Johan Anglemark 
påpekade att dessa är rena forum för 
konversation, men vad har tagit över efter 
fanzinen? Åka pekade på blog, men 
undrade över vart artiklar tar vägen. Hon 
påpekade att det finns webtidningar som 
Infinity Plus. En fördel är snabbare 
respons, men hur får man över 
pappersläsarna till hemsidan? 
 En fantasylista, Kataya, ledde efter 
lång diskussion till att man bestämde sig 
för att träffas. Det finns också diskussioner 
i SAAM om att registrera domänen 
fandom.se, och den verkar faktiskt finnas 
när jag nu kollar. För fandom borde det 
också finnas Wikipedia. 
 En panel om kongresser i Norden 
började med Halmcon 59 men det rådde 
osäkerhet om den verkligen blev av. Då 
var det lättare att se framåt: Årets swecon i 
augusti i Årsta centrum, en smofcon kallad 
Snorfcon i Köpenhamn i oktober med 
målsättning att få ihop nordisk fandom och 
utan program, Finncon i juli 04 i Jyväskylä 
och den norska Intercon (John-Henri, 
Tanith Lee) veckan före Interaction. Det 
ryktades också om en dansk kongress på 
hösten, och möjligheter att göra en svensk 
hotellkongress diskuterades, t ex i 
Strängnäs, Eskilstuna eller Visby, och då 
kunde trettonhelgen 2006 vara ett 
alternativ. Senare har jag fått reda på att en 
dansk kongress, Fantasticon, äger rum i 
Köpenhamn 22-24 april i år. 
 Är det fantasy om magi saknas? Ja 
men något måste ändå skilja från realism. 
Så inledde Christina Brönnestam panelen 
Magins roll i fantasy. Karl-Johan Norén 

tog Kushner som exempel på att det 
odiskutabelt kan vara fantasy även om 
magi saknas.  I själva verket är det mesta 
som skrivs inte realism. Häxor och 
trollkarlar förekommer i magisk realism. 
 Lilian Wiberg tyckte att det var bäst 
när magin är nedtonad; den får inte bli 
självändamål. Karl-Johan ansåg att magi 
kan fördjupa teman, och hos Charles de 
Lint används den för att lösa problem. 
Enligt Magnus Westerlund kan då magin 
vara ett sätt att fuska. Profetior, magisk 
förväntan, kan gå till överdrift som hos 
Eddings, och Christina tyckte att det är 
bättre om profetior byggs in i berättelsen. 
Hon ansåg också att magi inte ska 
förklaras utan att detta ingår i "kontraktet 
med läsaren". Det finns krav på 
konsekvens både i SF och fantasy, medan 
magisk realism saknar detta. Christina 
tyckte inte att hon kände krav på logik när 
hon skriver, och tyckte att magi kan vara 
ett bra verktyg. Karl-Johan vidhöll att det 
måste vara konsekvens i handlingen, men 
Christina tyckte inte att det var så i Harry 
Potter. 
 Christina kom in på vad en berättelse 
är. Det drivande är ofta mänskliga 
konflikter som beror på att man inte vet 
tillräckligt om varandra. Utan konflikt blir 
magin meningslös. Karl-Johan pekade på 

att det inte finns några riktiga relationer 
vare sig i LOTR eller övärlden. Lord 
Dunsanys berättelser är mest beskrivningar 

Lilian Wiberg och Karl-Johan Norén  
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av världar, utan konflikter, och närmar sig 
lyrik. 
 Det är svårt att skriva fantasynoveller 
sade Christina. I en novell blir det bara en 
idé, som inte hinner blåsas upp tillräckligt. 
 Vances berättelser om den döende 
jorden betraktade Therese Wikström (nu 
Norén) snarare som sagor än fantasy, och 
definierade sagor som sedelärande eller 
tröstande. 
 Andra definitioner var att magisk 
realism är sagor med spanska efternamn 
och fantasy sagor med engelska efternamn. 
 Justina Robsons GoH-tal inleddes 
med att hon förklarade att berättelser är 
lögner, men att de handlar om vad det är 
att vara människa. Hon började läsa 
tecknade serier som Flesh och Judge 
Dredd, och fantasy av Ray Bradbury och 
Anne McCaffrey. I skolan läste hon Brave 
New World och 1984, och hon kände sig 
utdömd för att det hon läste i skolan ansågs 
bra medan det hon själv valde ansågs 
dåligt. Analyserandet i skolan förstörde 
läsglädjen. 
 Jag har fritt tolkat några av hennes 
uttalanden som jag speciellt gillade: 
 ”SF ger upplysningskraft och val-
möjligheter. SF är abstrakt med både 
förundran och en vilja att förstå, som när 
man ser regnbågen. SF är större än 
vetenskap.” 
 ”Böcker med stora idéer men ingen 
plats för drama och personer blir bara två 
millioner ord av skräp.” 
 ”Memer är vad vi är, och därutanför 
finns världen.” 
 Justina Robson känner sig skyldig för 
att hon kan föreställa sig en perfekt varelse 
som hon inte kan vara. Hon är ändå lycklig 
tack vare SF, och hon kommer nu att 
återigen skriva en bok för nöjes skull. 
 Söndagen inleddes med en panel om 
vampyrer. Tommy Persson ledde en 
diskussion med Anders Holmström, 
Kristina Knaving och Nicklas Andersson.  
 Vampyrvågen startade med Anne 
Rice, som man inte behövde vara 
fantasyfan för att läsa. Vågen dämpades 
när Buffy drog igång. Guilty Pleasure av 
Laurel K Hamilton är vampyr-mjukporr 

medan Tanith Lees Sabella är en SF-
vampyr och CL Moores Shambleau en 
klassisk vampyr. Poppy Z Brite nämndes 
förstås, liksom Nancy Collins, och 
Mercedes Lackey som skriver om ofarliga, 
hederliga vampyrer. 
 I Suzy McKee Charnas Vampire 
Tapestry råkar en psykolog ut för 
vampyrer som är jägare och seriemördare. 
Boken innehåller sexscener med två 
varelser som mår dåligt. Några andra 
vampyrromaner som nämndes var George 
R R Martins stora Fever Dream, Barbara 
Hamblys Travelling with the Dead och 
Robert McKinleys Sunrise. 
 Kim Newman beskriver ett 1800-tal 
där Dracula lyckades. Adeln är vampyrer 
också i Stablefords Empire of Fear. Tanya 
Huff beskriver civiliserade vampyrer. 
 Fram till Bram Stoker var vampyren 
en zombie, vandöd, men romantiserades 
då. Vampyren kan ses som metafor för 
sjukdom, speciellt syfilis, t ex i Lee 
Killoughs Bloodwall. Däremot nämndes 
inte att AIDS-epidemin måste ha gett 
genren en ny aspekt.   
 Att solljus är farligt för vampyren är 
ett sent påfund, det kom med Bela Lugosi-
filmerna. I en brittisk TV-serie, 
Ultraviolet, har vampyrer det besvärligt för 
att de inte syns, inte kan tala i telefon och 
inte reflekteras i speglar (på grund av 
silverallergi?). 
 Vi fick veta en del annat om 
vampyrer: De hindras av rinnande vatten, 
vitlök och andra växter. De finns inte i 
Skandinavien, vi har i stället skogsrå och 
varulvar som dödar om natten. 
Vampyrernas mode innehåller lack och 
läder, och människoblod kan ibland 
ersättas av råttblod. De japanska 
vampyrerna klarar sig med matos! 
 AI och SF diskuterades av Tommy 
Persson, Justina Robson och Patrik Haslam 
med Thomas Padrón-McCarthy som 
moderator. Datorer ansågs kunna vara både 
intelligenta och medvetna. Frågan är hur 
man avgör det. I Turingtest med frågor om 
Shakespeare har det visat sig svårt att 
skilja på människa och dator. Detta test 
måste kompletteras med andra. Ett 
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problem med Turingtest är att det är 
humancentrerat.    
 Definitionen på intelligens har svängt 
från medvetenhet till förmåga att utföra 
åtgärder som t ex att flyga en helikopter. 
Att fråga om datorer kan tänka är som att 
fråga om U-båtar kan simma. 
 Är det samma person om man kopierar 
allt in i en maskin? Och varför skulle man 
förstöra originalet, liksom varför vid 
teleportation? En AI skulle kunna känna 
ensamhet, och därför utveckla religion för 
tröst. En AI hamnar i ett herre-slav-
förhållande (som i Silver Screen) när 
ägaren kan stänga av strömmen.  
 Hot att AI kopierar sig? Varför skulle 
de det? Varför inte bara öka genom att 
växa. Samtidigt kan man då fråga sig vad 
vi har för syfte själva. 
 En relevant fråga för en SF-kongress 
kan vara varför läsa SF? Magnus Redin, 
Magnus Olsson Johan Anglemark och 
Robert Andersson försökte reda ut detta 
under Hans Perssons ledning. Några 
uppslag var att fantasin fångas, att teknik 
fascinerar, att vi genom att läsa samma 
böcker får ett gruppmedvetande. Andra 
idéer var att det är lättast att koncentrera 
sig på en genre när det finns så mycket 
samtidslitteratur, och att man blivit 
deformerad i unga år. 
 Åka påpekade att vardagen plötsligt 
kan bli främmande för att man ser den på 
ett nytt sätt. SF kan också illustrera 
förändringar i samhället som beror på ny 
teknik. Smaken tränas upp genom stor 

konsumtion så att man kan hitta något 
lysande. Och varför just SF: Kicken från 
SoW, första gången t ex från det oändliga 
universum. För kicken behövs det hela 
tiden nytt, nu t ex nanoteknik. Samtidigt 
finns dettas motsats genom 
igenkänningsfaktorn som gör att det blir 
mysigt. 
 Man kan få SoW-kick också av 
alternativ historia när man tänker: kunde 
det gå så? Likaså kan vackert språk ge en 
stark känsla, som t ex Gormenghast-
trilogin. Ytterligare faktorer är oförut-
sägbarheten, och den relativt vanliga slut-
klämmen. Det är också vanligt att man 
stöter på oförklarade saker som får sin 
förklaring senare; så är det sällan i annan 
skönlitteratur.  
 Någon uppskattade kombinationen av 
intellektuell utmaning och en god historia. 
Dessutom finns det massor av ren under-
hållningslitteratur, t ex av Piers Anthony 
och Lois McMaster Bujold. Det är däremot 
inte utmärkande att bilder framkallas, 
eftersom SF är så idébaserat. 
 Ett skäl att läsa SF kan vara att få en 
kulturgemenskap, liksom det kan vara ett 
skäl för många att läsa nyutkomna svenska 
romaner. 
 Efter en sedvanligt trivsam kongress i 
klassiska lokaler gjorde vi en sväng förbi 
Hans Persson för att lasta in några lådor 
fanzines till SAAMs samlingar. En värdig 
avslutning! 
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Swecon 2004 
Jag tyckte redan vid omröstningen att det 
var vågat att låta Stockholm Trekkers ta 
hand om Swecon. Det blev nu i alla fall en 
kongress och tack vare insatser av enskilda 
fans, speciellt Karl-Johan Norén och 
Carolina Gómez Lagerlöf, innehöll den 
också en SF-kongress. På SF-inslagen var 

det knappast någon från Star Trek-
entusiasterna och så vitt jag vet var det inte 
stor spridning åt andra hållet heller. 

Lokalerna i sig var ändå kul att se, 
eftersom det är ett klassiskt förortscentrum 
med många samlingslokaler, teater och 
biosalong. Här borde man kunna ha någon 
mindre Stockholmscon, och då kanske 
begränsa sig till det ena huset. Nu blev det 
en del spring tvärs över torget, och en del av 
rummen var inte akustiskt optimala. 
 Tillsammans med Carolina Gómez 
Lagerlöf höll jag i en daglig programpunkt, 
Dagens bok. Vi diskuterade tre böcker, 
Asimovs The Caves of Steel, LeGuins The 
Left Hand of Darkness och Lars Jakobssons 
I den röda damens slott. Första dagen var 
jag och Carolina ensamma men det blev 
bättre sedan och jag tror att den här typen av 
programpunkt kan fylla en funktion. 
 Invigningen var framför allt en spek-
takulär datoranimerad hyllning till Star 
Trek. För min del följde sedan Mars i 
litteraturen med John-Henri Holmberg och 
Maths Claesson, och de kunde naturligtvis 
sina saker. Så mycket nytt kom väl inte fram 
kanske, och behållningen var John-Henris 
konstaterande att böckerna alltmer närmar 
sig kubformat. De som lockade var annars 
Flammarions Urania och Clarkes The Sands 
of Mars. 
 Tillsammans med ett tiotal andra 

 

John-Henri Holmberg och Maths Claesson diskuterar Marsböcker 

Trekkern Peter Söderlund inviger kongressen 
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lyssnade jag sedan på panelen The Awards 
of Science Fiction, där SF-hedersgästen M 
John Harrison (kallad Mike) diskuterade 
med Anders Hedenlund, Tommy Persson 
och Karl-Johan Norén. Harrison inledde 
med att prisen är viktiga för marknads-
föring, men i övrigt har tappat sitt värde. 
Mainstreampriser som Booker och 
Whitbread leder till försäljning av ca 50 000 
inbundna böcker. Han beskrev hur det gick 
till att få Tiptree Award, vilket bl a innebar 
konstruktiv kritik på scenen. Det är viktigt 
att populärlitteratur blir recenserad i 
dagstidningarna, och The Guardian har nu 
infört detta en gång i veckan. 
 Den flitige Tommy Persson deltog 
också i panelen om Hugoromanerna på 
lördagen, nu tillsammans med Britt-Louise 
Viklund och Johan Lundström. Robert J 
Sawyers Humans ansågs vara den klart 
sämsta trots att Sawyer vann 2003, möjligen 
mest för att han är kanadensare och 
kongressen hölls i Toronto. Britt-Louise 
hävdade dock att Lois McMaster Bujolds 
Paladin of Souls var ändå lite sämre, för att 
den är fantasy, för lång, och tvåa i en serie 
(den vann). Första boken i serien var enligt 
Tommy mycket bättre, baserad på 1400-
talets Spanien där gudar verkar genom 
personer. 

 Som SF var Blind Lake av Robert 
Charles Wilson inget vidare enligt Johan, 
men annars var den bra, t ex om vetenskaps-
männen. Slutet var dock inte bra, och en 
lustighet var att huvudpersonerna hade olika 
namn inne i boken och på baksidan! 
 Tommy ogillade Dan Simmons Ilium 
som är för lång – och detta är bara första 
delen! Ändå trodde både han och Britt-
Louise att denna skulle vinna. 
 Britt-Louise undrade vad Charles Stross 
Singularity Sky handlade om, och tyckte det 
var en spretig bok med tråkiga rymdstrider 
och ointressanta personer. 
 Efter Lars-Olov Strandbergs traditions-
enliga diabildsvisning avfirades han med 
fanzine och textad tårta med anledning av 
födelsedag och lång tid i fandom. 

 

Britt-Louise Viklund, Johan Lundström, Tommy Persson 
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 Därpå vidtog Boktips. Magnus Wester-
lund började med Alastair Reynolds Chasm 
City som han angav som fristående roman. 
Johan Lundström fyllde på med George RR 
Martins fantasytrilogi som svällt till sex 
volymer, den är tydligen en strålande episk 
fantasy. Karin Lundwall kom ännu längre 
från SF och rekommenderade Chuck 
Palahniuks Fight Club, vars filmversion 
följer boken. Det är en hårdkokt, 
postmodern thriller med en ironi som slår 
över, och boken är målande och lättläst. 
Samme författare har skrivit Lullaby, en 
sagobok som tar livet av den man läser den 
för. 

 Magnus fortsatte med Neal Stephensons 
The Diamond Age, som han fann tidvis 
superbra och tidvis konstig, speciellt i slutet. 
Johan tog upp fantasyn Sailing to Sarantium 
och dess fortsättningar av Guy Gavriel Kay, 
som han kallade för en "far-out"-
fantasyförfattare. I de senare delarna finns 
inte magiska element.  
 Karins favoritfantasyförfattare är Alan 
Garner, och hon rekommenderade hans 
Elidor som är en klassisk fantasy men utan 
tydlig polarisering mellan ont och gott. Den 
kanske är för läskig för barn. 
 Magnus tog upp romans-SF och 
rekommenderade balettdansösen och 
fysikern Catherine Asaros The Last Hawk.  
 Enligt Johan är det värt att uppsöka 
Stephen Donaldsons mörka nedslag i SF, 
Gap-serien, som är kalkerad på 
Niebelungenringen. 
 Bra skräck med virus som sprids via TV 
uppskattas av Karin som rekommenderade 
Koji Suzukis Spiral, som är en fortsättning 
på den filmade Ring. 
 Jack McDevitt rekommenderades av 
Magnus som gillar arkeologi-SF i The 
Engines of God och Chindi. De är nördigare 
och roligare än Alastair Reynolds. Karin 
gillade just att det är "vem som helst" som 
åker ut och upptäcker i Chindi. Den är 
underhållande och spännande. 
 Snabbt nämndes Dan Simmons 
Hyperion och Bujolds Komarr, och Karin 
avslutade sessionen med att rekommendera 
Låt den rätte komma in, en vampyrberättelse 
av Johan Ajvide Lindqvist som kanske 
egentligen handlar om mobbning i lägre 
tonåren. "Jonas Gardell möter Anne Rice." 
 Mats Linder, Niklas Krog, Mike 
Harrison och Steve Savile hade i uppdrag att 
samtala om Use of language. Steve Savile 
presenterades som författare till den mörka 
fantasyn Skrattande pojkens skugga, 
översatt av Niklas Krog. Han tog tag i 
frågeställningen med risken att ett alltför 
vackert språk skulle kunna dra bort intresset 
från berättelsen. Mike Harrison invände att 
man inte kan ha en tanke utan att använda 
språk. Språket tjänar till att få läsaren att se 
och känna. Niklas ansåg att man ska skriva 

John-Henri Holmberg och Karin Lundwall 

Lars-Olov med gratulanter 
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enkelt, så att man själv är nöjd och blir 
intresserad av sin egen berättelse. Den ska 
vara lätt att läsa. 
 Enligt Mike kan man inte fråga sig 
vilket språk och stil som är lämpligt för SF – 
det är ju språket som gör berättelsen!  
 Ändå tog Steve upp att Gibson har en 
ogenomtränglig prosa, och att Miévilles 
Perdido Street Station har atmosfärs-
överlastning. 
 Det är större enheter än ord och 
meningar som är avgörande enligt Mike, 
och exemplifierade med Clark Ashton Smith 
och William Hope Hodgson. Dialogen 
driver berättelsen, och beskrivningar 
berättar om personerna, inte om 
"atmosfären". 
 Niklas tyckte att det är kul att skriva om 
onda personer som gör onda saker, medan 
Steve ansåg att han själv skriver om 
försoning. 

 Mike konstaterade att tjocka böcker 
säljer bättre. De innehåller onödig 
redundans, flera meningar som säger samma 
sak. Han strävar efter att det inte ska vara 
möjligt att hoppa över en mening. Språket 
kan användas för att ge karaktär, t ex 
Yorkshire-män som svär. Språket är helt 
enkelt en del av skrivkonsten. 
 Johan Anglemark gjorde en mycket 
lyckad intervju av hedersgästen Mike 
Harrison. Mike bestämde sig för att bli 
författare när han var 13, och han började 
läsa vid fem års ålder. Han gillade speciellt 
det han inte förstod. Han berättar att han 
publicerade sin första berättelse 1965-66, 
och sedan mest refuserades. Det var viktigt 
att skriva för New Worlds, inte minst för de 
värdefulla refuseringsbreven från Michael 
Moorcock, som kom att bli något av en 
mentor eller samarbetspartner. Den första 
romanen var The Committed Men, som kom 
1971 men först efter att en vän övertalat 
honom om att få manuskriptet i stället för att 
det skulle brännas. Det är en typisk New 
Wave-berättelse, en mycket ambitiös, rått 
satirisk efter-katastrofen-roman.  

SAAMs bord med Anna Davour och SFSFs med 
Carl-Mikael Zetterling, samt Dave Lally framför 
SFFs bord 

Dave Lally omgiven av Tim Russ 
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 The Pastel City attackerar fantasy, och 
LotR är en favoritbok. Han misstänkte 
Tolkien för politiska idéer – vad har orkerna 
gjort för att förtjäna detta? The Pastel City 
är rak och enkel fram till slutet. Den tog sex 
månader att skriva.  
 Den tredje boken var The Centauri 
Device, som är en space-opera-parodi som 
sålts i många exemplar. Den dödade inte 
space opera utan förstärkte den, och den 
influerade författare som influerat honom att 
skriva Light.  
 Johan tog upp mainstreamboken 
Climbers, där Mike naturligtvis utgår från 
egna erfarenheter som klättrare. Han hävdar 
att klättrare gör det för att komma bort, de 
vägrar växa upp och ta ansvar. Nästa två 
böcker handlade också om detta. Johan 
påpekade att temat också finns i Light. 
Climbers ledde till att Mike blev erkänd som 
författare. 
 Några författare som Mike själv vill 
rekommendera är China Miéville, Justina 
Robson och Jeff Vandermeer. Man kan 
också hitta tips på ett diskussionsforum, 
Nightshade. 
 Kongressmiddagen intogs efter en 
vansinnigt lång väntan utanför restaurangen, 
Hjälmaren. SF-fans och Trekkers satt tryggt 
vid olika bord. Det var gående bord med rätt 
hyfsad mat, och trevligt sällskap vid bordet! 
Traditionsenligt meddelades vem som fått 
Alvarpriset, och i år blev Carolina den 
lyckliga. Mycket välförtjänt! 

 Trekkern Pia Mylly och SF-fan-GoH 
Dave Lally samt ytterligare en för mig 
okänd person (fungerande badges och mer 
informativ programbok skulle ha 
underlättat) diskuterade The Hugo-
nominated movies. Jag fick i alla fall klart 
för mig att 28 days later är skrämmande och 
dålig, medan The Return of the King är så 
mycket bättre. 
 

Carolina Gómez Lagerlöf med Alvarn 

Okänd filmkännare, Pia Mylly, Dave Lally 
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 Författares högläsning är en klassisk 
programpunkt som inte alltid är så njutbar, 
speciellt när man får höra en bit av någon 
roman. Det var därför en glädjande 
överraskning att lyssna när Mike Harrison 
läste noveller. De var korta och 
opublicerade och riktigt bra även om de 
kanske inte direkt var SF. De han läste hette 
"The Old Fox", "It's Not Me", "I Did It" (om 
fotboll) och "The Good Detective". 
 Göteborgsfandom med Glenn Peterzén, 
Siv Tapper och Johan Frick i spetsen tog på 
sig att lämna ett bud för Swecon 2005, med 
namnet Conceive 2005. Något annat bud 
fanns inte, och med lokaler på kåren som 
under Akrostikon, och som hedersgäster 
Erik Granström och Charles Stross, så var 
det rätt självklart att det enhälligt utnämndes 
till 2005 års Swecon. I samband med denna 
ceremoni meddelades också att Åka kammat 
hem bästa fanzine och bästa skribent i SFF-
pollen, mycket välförtjänt! Lars Olsson 
vann i illustrationskategorin, också det helt 
på sin plats. 
 Diskussionspunkten Stor kongress i 
Norden med Carolina, Herman Ellingsen 
och Ben Roimola kapades av Bellis som 
ville diskutera baren, inte minst den på årets 

Swecon. Jag har ingenting emot att det finns 
en bar och tar gärna en öl där, men för mig 
är det inte det viktigaste på kongressen. Ser 
man litet internationellt är det ju heller inte 
det stora vare sig i USA eller i Australien. 
 Ben pekade på skillnader mellan 
svenska och finska kongresser. Finncon är 
mer utåtriktad, bl a beroende på att man inte 
behöver ta inträde utan lever på sponsring. 
Budgeten är ca 300.000:-. Bar på plats är 
inte så viktigt, på kvällen har man aktivitet 
någon annan stans där det också går att få 
öl. 
Nästa Finncon blir 18-20 augusti 2006. 
 Herman talade om de norska kon-
gresserna som ofta varit mediakongresser. 
Det är ingenting speciellt som absolut måste 
finnas på en kongress. 
 John-Henri Holmberg ville gärna se en 
kombinationskongress med ca 1500 media-
fans (trekkers, Star War-fans etc), 250 SF-
läsare och 100 fans. Det skulle kunna bli en 
stor con med litet för alla. 
 We already live in the future var en 
panel med Mats Linder, Mike Harrison, 
John-Henri Holmberg och Åka Davour. Vi 
lever i en fantasy-värld, ett Legoland. SF 
beskriver förändringar men har varit dålig 
på att beskriva hur människor och beteenden 
förändras.  
 Har SF påverkat utvecklingen? 
Knappast i konkret bemärkelse men kanske 
genom att få fram tanken att förändring är 
möjlig. Dessutom har mycket av SFs uttryck 
blivit allmänt kända. 
 Utvecklar SF vetenskapsmän? Det finns 
en antologi med SF skriven av vetenskaps-
män. De två kulturerna är ett problem i UK, 
det är humanisterna som skriver, men bl a 
Michael Faber driver nu en "Science and 
arts"-rörelse. Nu läser faktiskt medelklassen 
vetenskap, vilket gör att deras författare kan 
skriva SF.  
  

 

Mike Harrison läser 



 BEM 26 Nr 5 

Respons 
BEM 4, mer omfångsrik än någonsin! Det 
var många kongresser som sammanfattades 
på sidorna i detta blad. Det är en bra 
referens när manvill titta tillbaka och 
försöka minnas vad som hände på vilken 
kongress. De roligaste kongressrapporterna 
är oftast de som beskriver upplevelsen och 
stämningen mer än innehållet i panelerna, 
men jag måste säga att det är rätt 
användbart att få en sammanfattning av de 
programpunkter man inte gick på. 

De små minipresentationerna av 
böcker är på samma sätt inte så direkt 
underhållande, men små smakbitar som 
man snabbt kan läsa igenom. Ifall något 

verkar intressant kan man kolla upp det 
närmare, nuförtiden är ju sådan info lätt 
åtkomlig. 

BEM är ett rejält och fiberrikt fanzine. 
Jag ser fram emot nästa nummer. Kanske 
hade jag egentligen tänkt säga mer, men 
vad det kan ha varit har jag glömt. Så kan 
det gå när man väntar för länge med att 
LoC:a. 

/Åka 
akesson@tsl.uu.se 

 
[Just det alla fans. Vänta inte med att 
LoCa! Se hur jag gör och gör sedan 
tvärtom.] 

 

Böcker 
David G. Hartwell, ed.: Year's Best SF 3. 
Riktigt trevlig samling noveller från nära 
fantasy till hård SF. Speciellt minns jag 
Greg Egans "Yeyuka" och Terry Bissons 
"An Office Romance", men många andra 
var klart njutbara. 
George Turner: A Pursuit of Miracles. 
Novellsamling av en australiensisk 
superfan och författare. Inte dåliga men 
inte heller speciellt medryckande. 
Pat Murphy: There and Back Again. 
Humoristisk SF med trevliga personer men 
utan det idéinnehåll jag hade velat se. 
Alltför lättviktiga poänger. 
Kingsley Amis: New Maps of Hell. En 
klassisk bok om SF; trevlig läsning om än 
litet väl enkelsidig. Mycket Pohl och 
Sheckley. 
Sean Stewart: Galveston. Välskriven 
fantasy med horrordrag, men realistisk och 
med intressanta engagerande personer. 
Dessutom lärde man sig en del om Mardi 
Gras-firandet i Texas. 
Robert Silverberg: Sunrise on Mercury. 
Noveller från huvudsakligen 50-talet. 
Spännande och idérika, klart utmärkta och 
har klarat tiden. 

Kristoffer Leandoer: Stockholmssjukan. 
Utmärkt diktsamling med Stockholms-
motiv. Kristoffer var ju hedersgäst på 
Fantastika 2003 (se BEM 4) 
Simon Ings: Headlong. Alltför mycket 
thriller och deckare för min smak. Annars i 
och för sig en del kul SF-idéer. 
Lars Jakobsson, Ola Larsmo, Steve 
Sem-Sandberg: Stjärnfall. Om SF. 
Trevligt har man i sällskap med de tre SF-
kännarna, och det är definitivt ett 
genombrott när Bonniers ger ut en 
essäsamling om SF. Alla tre ger tämligen 
smala beskrivningar och diskussioner, och 
man får en känsla av att de känner ett 
behov av att försvara genren. 
John Barnes: A Million Open Doors. 
Trevligt skriven engagerande sociologisk 
SF med bra individskildringar och 
tillräcklig spänning.  
M. John Harrison: The Centauri Device. 
Mindre lyckad thriller-SF, möjligen tänkt 
som parodi, men i så fall inte tillräckligt 
rolig.  
Ursula K. LeGuin: The Telling. Absolut 
inte någon dålig bok men inte vad jag 
väntat och hoppats. Filosofiska 
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spekulationer om politik och religion 
försvinner bakom en alltför sentimental 
historia. 
Justina Robson: Natural History. En 
fullträff! Medryckande med oväntade 
vändningar, rejäl SoW och en hel del 
humor, och dessutom filosofiskt om vad en 
människa är och vad allt går ut på. Kan 
nog vara svår om man inte kan sin SF. 
Karl Schroeder: Ventus. Spännande SF 
med påtagligt fantasyinslag, medeltida 
miljöer och slag, samtidigt modern med AI 
som risk och biologiska modifieringar. 
Riktigt kul att läsa. 
Isaac Asimov: The Caves of Steel. 
Omläsning, läste jag nog på 50-talet. Höll 
förvånansvärt bra faktiskt, och en del idéer 
känns aktuella som hur robotorna tar 
arbetstillfällen. Och kriminalhistorien hade 
faktiskt ett överraskande slut. Också miljön 
i staden och bakterieskräcken kändes över-
tygande. Stilen är förstås typiskt Asimov, 
dvs otroligt lättläst men då också torr. 
Ursula K.LeGuin: The  Left Hand of 
Darkness. Också omläsning motiverad av 
att jag skulle hålla i ett bokprat på Swecon. 
En riktig klassiker som t ex omnämns i 
nästan alla essäer i The Cambridge Book of 
SF. Här är LeGuin i högform, med 
engagerande personer i ett politiskt drama 
som belyser både könsuppdelningens, 
ekonomins och demokratins problem. Det 
jag glömt var att både det kapitalistiska 
och Sovjet-kommunistiska systemet 
gisslas, om än i första hand det senare. Och 
tricket att låta alla vara omväxlande män 
och kvinnor ger ett bra perspektiv! Helt 
klart en bok att sätta i händerna på den som 
undrar vad vi sysslar med. 
Tibor Fischer: Don't Read This Book If 
You're Stupid. Alltför ansträngt 
humoristiska noveller, ibland med något 
vettigt att säga som t ex hur svårt det kan 
vara att vara "sin egen" i stället för att vara 
anställd som kan få semester. Tyvärr inte 
alls i klass med hans The Collector 
Collector. 
Ian R. MacLeod: The Light Ages. En 
underbar historia som jag placerar i klassen 
science fantasy eller steam punk. Det är 
knappast ren fantasy när det är en 

parallellvärldshistoria där den centrala 
energikällan är "eter" som utvinns ur 
berget, men samtidigt är handlingen 
känslomässigt osannolik med egendomliga 
personer i ett viktorianskt England. Det 
hindrar inte att mycket sägs om klasskamp 
och om kärlek och familjeproblem. 
Lars Jakobson: I den Röda Damens slott. 
Läste jag om för att diskutera på Swecon. 
Det man ändå kan fråga sig är om detta 
egentligen är SF; historien om Mars är 
ganska perifer i berättelsen. Men att det är 
en bra roman behöver inte diskuteras, och 
inte heller att Jakobsson kan sin SF. 
Josephine Saxton: The Power of Time. 
Ojämn novellsamling med några riktiga 
höjdare som den om en mur som skiljer två 
älskande eller den om en kvinna som lever 
vilt i bergen utanför Manchester. Snarare 
fantasy eller speculative fiction än SF.  
Lou Aronica, Amy Stout & Betsy 
Mitchell, red.: Full Spectrum 3. En 
alldeles utmärkt novellsamling! 
A. Meritt: The Moon Pool. Knappt läsbar 
svulstig roman om märkliga varelser och 
deras civilisation under söderhavsöar. 
Miljöerna jobbiga att ta till sig men ändå 
litet fascinerande i sin osannolikhet. Minns 
att jag var mer förtjust i The Ship of Ishtar. 
Linda Nagata: Limit of Vision. Härlig 
fullblods-SF med massor av SoW och 
spänning! Nanoteknik, AI och ny biologi, 
samt effekter på människor och 
civilisation, och korruption och kärlek. 
Charlotte Perkins Gilman: Herland. 
Oväntat underhållande feministisk utopi! 
Riktigt spännande ramberättelse även om 
de tre männen karaktäriseras väl hårt, och 
kul perspektiv på vår kultur sedd från en 
där alla är kvinnor. 
John Barnes: Earth Made of Glass. 
Tämligen fristående fortsättning på A 
Million Open Doors, som jag tyckte var 
riktigt bra. Den här var inte lika bra, men 
hade en del kul idéer: Vi får följa 
konflikter mellan två extrema kulturer som 
bygger på tamilsk kultur respektive 
mayakultur. Samtidigt en närmast pinsam 
relationsberättelse om ett äkta par där 
kvinnan har en älskare, vilket alla utom 
mannen vet om. 
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Robert Reed: Marrow. En stor och tjock 
(500 s) besvikelse från en av mina favorit-
författare. Tråkig thriller i osannolik miljö 
med massor av konflikter och krigande 
som i och för sig inte gör så mycket 
eftersom man nästan alltid kan återskapa 
sig. Totalt antidemokratiska samhällen 
som ses som självklara. Sedan hjälper det 
ju inte att den är slarvigt skriven, t ex är 
ord ofta dubblerade eller felaktiga.  
Jack Womack: Heathern. Hyfsad SF-
thriller som lyfts av en del originella idéer, 
en messias i New York och tankar om 
detta i relation till en stentuff kommersiell 
verklighet. Dock inte i klass med t ex 
Random Acts of Senseless Violence i 
samma serie. 

Ali Smith: Hotel World. Mycket 
fascinerande och originell roman om en 
märklig dödsolycka och personer knutna 
till den. Första delen berättas av spöket 
efter den döda (vilket förklarar att boken 
finns med här). Trots det absurda en 
mycket mänsklig berättelse med 
fängslande personer. 
Liz Williams: Nine Layers of Sky. Trevlig 
blandning av SF och fantasy förlagd till 
sydöstra hörnet av gamla Sovjet, dvs 
Kazakstan och däromkring. Parallella 
världar, rymdprogram, men samtidigt 
sagofigurer. Tappade litet på slutet där 
kapitlen blev korta och det mänskliga 
tunnades ut. 
Michael Bishop: No Enemy But Time. 
Verkligt "litterär" SF med utmärkt språk 
och personskildring. Samtidigt en 
intressant SF-roman med förhistoriskt tema 
där just vistelsen i Afrika vid tiden för 
mänsklighetens absoluta gryning är både 
spännande och övertygande. Det här är 
definitivt en av de stora SF-romanerna! 

 

Framtiden 
Under 2005 ska det bli ytterligare några 
kongresser. Helt klart är att jag ooch 
Margareta åker till Interaction, och 
Conceive står också på programmet. 
Fantasticon ligger farligt nära nästa 
barnbarn. Sedan har jag ju också lovat att 
göra en bulle, och om allt har fungerat 

finns den i denna SFF-sändning. Mina 
tekniska förutsättningar är i alla fall rejält 
uppgraderade med ny dator (Dell Inspiron 
5160), ny laser (HP 1010) och scanner 
(Epson 2580). Så har du, käre läsare, 
någon bild eller text till BEM så är den 
mycket välkommen! 
 
 
 


