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med tanke på hans otroligt långa karriär på
kongresser över hela världen, och hans
idoga fotografiska dokumenterande. Mer
om detta längre in i fanzinet!

Mer barnbarn
Också min andra dotter, Ellen, har fått
barn. Den 5 maj dvs för drygt ett år sedan
fick jag en stilig och glad dotterson, Jonas.
Han är inte fullt så mangalik som i början.
BEM gratulerar de stolta föräldrarna Ellen
och Anders, också till den nya ateljébostaden i Björkhagen.

Lars-Olov GoH på Interaction
Det har väl hänt en del sen sist men störst
är väl ändå att en svensk för första gången
var hedersgäst på en Worldcon. Det blev
Lars-Olov Strandberg som fick äran som
fanhedersgäst, och det är inte förvånande
Jonas 27 november 2005

BEM

Magasin
Nova science f•ction som den tydligen
heter nu utkommer med ungefär samma
rasande tempo som BEM. Vad BEM dock
saknar är den inbyggda läslampa i form av
fluorescerande lim som gör att man inte
behöver bryta upp häftena. Mycket listigt.

Ut ur lokalen igen
Helt nyligen känns det som (se BEM 3)
flyttades SAAMs fanzinesamling till en
källarlokal i Tallkrogen i södra Stockholm.
Som den stiftelse SAAM är var det dock
litet väl dyrt att hyra lokalen, och nu var
det därför dags att flytta ut igen. Det var
jag inte direkt inblandad i annat än med

Johan Anglemark städar
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några detaljer, men däremot var jag med
vid den slutliga städningen 13 november
2005 som bl a innebar att gnida bort svarta
fläckar på golvet med ScotchBrite under
Johan Anglemarks kritiska blickar.

Bokfrossa
Så kallades försäljningen i Forodrims
lokaler av de böcker som Åke E B Jonsson
testamenterat till SFSF. Men det kändes
också som ett kliniskt tillstånd. Av de
uppskattningsvis 6000 pocketböckerna
såldes kanske 2000 styckevis, medan
resten köptes i ett paket av en uppenbarligen bokälskande fan. Ett tack till min
tappra 245:a som transporterade omkring
böcker och bokhyllor.

Carolina Gómez Lagerlöf och Eva Norman
tömmer lokalen
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Husby

Carl-Mikael Zetterling ordnar de Hugonominerade romanerna

Den första kongress jag rapporterar från i
detta nummer är en minikongress som
organiserades av SFSF i Husby i norra
Stockholm 29 maj 2005. Förutom att
tillhandahålla smörgåsar, te, paj och öl fanns
det ett litet program, t o m med en
bokauktion och filmvisning. Vi var väl runt
ett dussin där. Programmets huvudpunkt var
att Carolina, Carl-Mikael och Therese
diskuterade Hugo- och Nebulanomineringar.
Carolina beskrev Bujolds Paladin som en
medelålders kvinnas religiösa resa. CarlMikael slog ett slag för Cory Doctorow för
hans nya, roliga idéer. McDewitts Omega
ska vara OK enligt Karin Lundwall, men
intressantare verkade David Mitchells Cloud
Atlas med sex olika berättelser om en
klonad snabbmatsarbetare, och Sean
Stewarts Perfect Circle om utdrivning av
spöken.

Carolina påpekade att alla Hugonominerade författare 2005 var brittiska.
Enligt Farah Mendlesohn ska det inte ha
berott på att bara britter nominerat, utan på
att det faktiskt är mest intressanta författare i
UK för närvarande. China Miéville är Carolinas favorit senaste året, mest på grund av
den fantastiska miljön. Iron Council är dock
inte bäst; det är The Scar. I Iron Council
bygger man en ångtågsjärnväg. Att Miéville
är trotskist lyser igenom, vi befinner oss på
revolutionens gräns. Therese berättar att
boken drivs av handlingen till skillnad från
Perdido Street Station, och hon kallar den
en klassisk järnvägsvästern med handlare
och horor. Hon hittar också några medicinska metaforer.
Iain Banks The Algebraist är inte heller
författarens bästa, i det här fallet ska det
vara Use of Weapons. Carolina var heller
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inte förtjust i Charles Stross Iron Sunrise,
som visserligen hade kul idéer men
fragmenterad handling som hoppade framåt.
Therese klagade på bristen på trovärdighet
och subtilitet, ”Det finns onda rymdnazister”.
Carl-Mikael utnämnde Ian McDonalds
River of Gods till den bästa Hugonominerade romanen, trots att det var svårt att
hålla de nio huvudpersonerna i huvudet.
Den handlar om strid om vattenrättigheter
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2047 i Indien, med fundamentalister och
klart politiskt budskap, samtidigt som den
handlar om AI och en singularitet. Också
Susanna Clarkes Jonathan Strange & Mr
Norrell lider av för många personer och är
svår att komma in i, men har marknadsförts
hårt och fått bra kritik. Handlar om en
parallellvärld där magin försvunnit och i
början av 1800-talet skrivs det avhandlingar
om det.

Publiken: Lars-Olov Strandberg, Mikael Pargman, Therese Norén, Henning Croona
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ConCeive

Dealer’s Room, med Michael Pargman som försäljare och Lars Junell m fl som kunder

ConCeive, eller Swecon 05, är den andra
Göteborgskongress jag deltagit i. Helgen
17-19 juni inleddes med snabb och
behaglig tågresa och promenad till City
Hotell som både är prisvärt och ligger nära
kongresslokalen, Studenternas hus. Väl där
kunde jag konstatera att den här gången
var entrén också husets huvudentré, och
innanför den togs jag emot av Siv Tapper i
receptionen. Försedd med badge och
kongressbok, om än inte program, kom jag
in i den stora öppna hall som användes
som lokal för huvudprogrammet. Där
mötte jag förstås Lars-Olov och andra
kända fans, men också Göteborgsfans som
jag mest stött på i fanzines för länge sedan,
t ex Inge Larsson, Gabriel Setterborg och
Lars Junell.
Vid invigningen som var ca 30 min
försenad fick vi veta att den engelska

hedersgästen, Charles Stross, råkat ut för
försenat flyg som gjorde att han missade
anslutningen i Amsterdam och därför
skulle bli rejält sen. Programmet inleddes i
alla fall med den planerade intervjun av
Erik Granström. Denna fantasyförfattare
pratade gärna och intervjuaren Martin
Andersson behövde inte anstränga sig. Vi
fick veta att Erik Granström är utbildad
veterinär som nu har en bondgård, men
mest som hobby. Han började skriva serier
i 6-årsåldern och fortsatte med rollspel.
Det första av dessa hette Svavelvinter, som
boken. Han berättar att Svavelvinter inte
handlar om ont och gott som så mycket
fantasy. Den påminner om italiensk
renässans, med maktkamp som i Dune.
Han läser inte så mycket fantasy, men
gillar Tolkien och Gene Wolfe. Han är
också förtjust i Clark Ashton Smith med
dennes gotiska, teatrala stil. (Här kan jag
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Stefan Högberg, Erik Granström, Siv Tapper

tillägga att detta är en författare som är
betydligt intressantare än Lovecraft men
märkligt bortglömd.) ”Att skriva är att
måla med ord”, och det blir aldrig
realistiskt. Han uppskattar därför också det
absurda hos t ex Kafka, men gillar också
Shakespeare och citerar Romeo och Julia i
sin bok, som för övrigt har många sådana
litterära hänvisningar.
Han har en websida, Svavelvinter.nu,
där han berättar om sina källor. Namnen
kan komma t ex från ett inälvsmaskmedel
för katter. Att skriva böcker är ett tråkigt
jobb, men en fördel med fantasy är att man
inte behöver göra research. Samtidigt
måste man vara konsekvent, så det kan
vara enklare att använda verklig historia.
Att han läst matematik – har det
påverkat hans sätt att skriva? Snarare tror
han att det är ett annat uttryck för en och
samma läggning, en vilja att bygga världar.
Han försöker bygga dessa på naturvetenskaplig grund.
När han skriver lär han känna sina
personer; de kan överraska honom och t ex
bli arga. För att förstärka personligheterna
sätter han upp foton av förebilder vid
skärmen.
Berättelserna är metafiktion – gudarna
berättar utifrån en ritning över världen och
historiens gång. Själv skriver han snabbt
en första gång och rättar sedan tjugo
gånger när han läst högt för sig själv.
I boken finns gott om förebådanden –
detaljer som blir betydelsefulla senare.
Detta kommer från rollspelen där man får
ledtrådar som man inte förstår förrän det är
för sent.

Den andra boken i trilogin är på gång,
men har ännu inget namn. Den innehåller
samma personer. Om framtida planer säger
han att han nu sedan 25 år känner landet
Trakorien mycket väl och att han nog
skriver mer om det, eventuellt i form av
noveller.
Kongressboken innehöll också en
utmärkt faktaspäckad intervju, genomförd
av Johan Anglemark.
Eftersom Stross ännu inte kommit bytte
dagens sista programpunkter plats, och vi
fick nu lyssna på en panel, Att komma
igång och skriva SF/Fantasy. Stefan
Högberg berättade att han börjat skriva SF
och fantasy för ett par år sedan. Han har
också skrivit på engelska och försökt sälja
till det engelska dikt- och novellmagasinet
Ambit. Siv Tapper har skrivit en faktabok
om New Age. Den tredje i panelen var Erik
Granström som ju redan presenterat sig,
men den förstärktes slutligen av en
representant
för
fantasyföreningen
Catahya, Johan Jönsson. Han berättade att
föreningen arbetar med en antologi som
snart kommer ut.
Panelen diskuterade idéers tillgänglighet. En motsvarighet till programmerarnas open source är ett ”creative
commons”. Problemet är att det då kan bli
svårt att tjäna pengar på litteraturen. Trots
detta har en rysk författare lyckats genom
att lägga ut en bok på nätet och därefter
fått sälja. Detta kan vara ett sätt att sprida
information, eftersom en bok som Svavelvinter har varit svår att få recenserad. Unga
läsare har uppfattningen att svenskar inte
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kan skriva fantasy. Det leder till problem
eftersom en bok måste säljas i minst 7000
ex enligt en fantasyexpert från Wahlströms, och det gör att t o m Pratchetts
böcker ligger på gränsen.
Om problemen med själva skrivandet
sade Erik Granström att det gäller att
skriva på även om man känner att ett
avsnitt blivit dåligt. Man kan sedan gå
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tillbaka och rätta till. Gabriel Setterborg
framhöll att det är viktigt att man som
författare håller sig a jour med genren och
läser SF och fantasy.
SF-bokhandelns Siv Tapper var
optimistisk om SFs framtid – det bubblar
och kommer mängder av ny, gränsöverskridande SF. Dessutom kommer dramer i
SF-tappning och olika media-tie-ins.

Charles Stross, Glenn Petersén

När Charles Stross äntligen anlänt blev
han intervjuad av Glenn Petersen. Stross
började skriva i tonåren och publicerades
senare i Interzone och New Worlds. 199598 skrev han Singularity Sky. Ett problem
med författande är att det kan ta lång tid,
ibland flera år, att få ett manuskript refuserat. Det fördröjer publicerandet avsevärt.
Ett annat problem är ekonomin, medelinkomsten för författare i UK är 4500 £ per
år. Det gör att många har ett arbete vid
sidan. Själv behöver han sälja två romaner
om året.
Singularity Sky och Iron Sunrise är
SF, men han har också startat en fantasytrilogi. Han säger dock att dessa egentligen
är SF, medan hans SF kanske egentligen är
fantasy. Det är mycket enklare att skriva
fantasy!
Hans senaste SF är Accelerando, som
finns tillgänglig på nätet. Den tog fem år
att skriva och han är ”reasonably satisfied”
med den.
Det fanns ingen intervju med Stross i
programboken, men väl en presentation
skriven av Ken MacLeod, som framför allt

lyfter fram cyberpunkinslag och det politiska budskapet. Själv har jag läst noveller
av Charles Stross i Asimov´s, men har
funnit dem tämligen tråkiga. Det ska inte
hindra mig att läsa någon eller några
romaner förstås.
Också i panelen kring Unavoidable
Technology in SF var det i stor
utsträckning Charles Stross som talade.
Frågan om en berättelse är SF eller fantasy
exemplifierades med Neal Stephenson –
det spelar ingen roll om det är magi eller
elektricitet som ligger bakom. Själv har jag
funderat över etern som förekommer i Ian
R. MacLeods The Light Ages och i China
Miévilles Perdido Street Station. Den hör
ju till vetenskapliga missförstånd liksom
flogistonet, men vi vet förstås inte om inte
det ödet på sikt kan drabba t ex stark
växelverkan och gravitation.
Stross tror att framtiden kommer att
vara mer komplex snarare än bara
utvecklad. TV försvann inte med Internet,
och tåg och flygplan existerar sida vid sida.
Nuvarande institutioner försvinner. Mycket
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få blir mer än hundra år och egentligen
aldrig 3000 år. Pyramiderna har funnits
länge och kanske de kan hjälpa oss att
tänka på hur vi ska förvara radioaktivt
avfall så att inte kommande generationer
gräver upp det av misstag. Placera det
under pyramider med superkritisk koldioxid och en förbannelse?
Ett aktuellt stort problem är informationslagring. Apolloprojektets scheman
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lagrades på mikrofiche som bra nära
kastades bort. Ännu värre är det med
information lagrad på elektroniska media.
Stross skissade på en berättelse där
perioden 1950 till 2040 nästan helt var
försvunnen ur framtida historieböcker. För
effektiv långtidslagring av digitala data
föreslog han 13C / 12C i diamant, men det
blir onekligen knepigt att skriva och läsa
ett sådant minne.

Tommy Persson, Magnus Hedqvist, Ingemar Nordgren, Charles Stross

En programpunkt ägnades åt att låta
föreningar i Göteborgstrakten presentera sin verksamhet. Ordföranden Ola
Hultin presenterade (SF)3, dvs Sällskapet
För Science Fiction, Skräck och Fantasy,
som bildades 2004 och blev en kårförening
vid universitetet 2005, inte minst för att
man då kunde komma åt lokaler i kårhuset
för kongressen. West Coast Trekkers
representerades av Magnus Hedqvist.
Denna Star Trek-förening hade bildats
1996.
Inge Larsson berättade om Club
Cosmos och Tolkien Society of Sweden.
Club Cosmos startades 1954, och Gabriel
Setterborg var med då, själv kom han in

1968. Då pratade man mycket teknik
(vilket jag känner igen från mitt 50-tal). SF
var då inte rumsrent, och man hade en
gettokänsla. Detta ändrades snabbt och
1973 var SF på var mans mun: LP-omslagen hade SF-motiv, Star Wars kom. Då
var kongressfilmerna ett viktigt inslag men
så är det förstås inte i dag. I Göteborg var
det kongress 1967, i Slottsskogen, och
kongressen 1972 i Stockholm satte SF ”på
kartan”, med närvarande kulturpersonligheter. Det hindrade inte tidningarna att
fortsätta att skriva om flygande tefat.
Tanken med Göteborgskongressen Alcocon var att det skulle bli en litet roligare
kongress; man ville bryta trenden mot

Ola Hultin, Magnus Hedqvist, Inge RL Larsson, Mats Pekkari, Asbjörn Nejman
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Karl-Johan Norén, Magnus Hedqvist, Mats Pekkari, Ola Hultin

sercon kongresser.
En Babylon 5-förening, Interstellar
Alliance, presenterades av ordföranden
Mats Pekkari. Den har convent 2-3 gånger
per år, och startades 1999.
Åka (Anna Davour) berättade om
Fanspan som en webplats för att hålla ihop
de olika aktiviteterna. Hon berättade också
om fanaclistan och fandom.se som kan
användas för informationsspridning. Hon
försökte sig också på en definition av
fandom: Folk som är medvetna om fandom
och som ser sig själva som en del därav.
Inte så tokigt, men det finns onekligen en
risk att man glider iväg. Plötsligt kanske vi
bara består av hårdrocksdiggare? Åka
avslutade med att presentera SFF, som ju
kunde behöva litet friskt blod.
Efter hedersgästernas högläsningar (som
jag inte var så förtjust i tyvärr) fortsatte
fandomsdiskussionen med en panel om
SF-fandom/Mediafandom/Rollspelare.
Karl-Johan Norén beskrev det tämligen
lyckade försöket på Nasacon 2000 att
integrera Star Trek-fans och SF-fans.
Upprepningen 2004 med en Swecon i Star
Trek-regi blev inte lika lyckad; där skedde
en segregering av olika fangrupper både i
programpunkterna och på banketten. Han
varnade också för paraplyorganisationer
eftersom de gamla unionsförsöken misslyckats inom SF-fandom. Däremot
rekommenderade han liksom Åka ett
utökat elektroniskt samarbete. Det kan t ex
innehålla ett kalendarium på en websida,
man kan ha gemensamma pubkvällar, och

kanske en SF-festival för alla olika
grupper.
Under banketten utdelades som sig bör ett
antal priser, bl a SFF-pollens som gick till
Åka och Alvarn som gick till Alvarstatyettens skapare Nicolas Krizan. BEM
gratulerar de välförtjänta vinnarna!
Erik Granströms hedersgästtal inleddes
med begreppet Sense of Wonder. Barn
upplever SoW när de ser och uppfattar
världen för första gången. Inom fotografin
kan man skilja mellan studium som är det
faktiska och punctum som bryter av och
stör, och vid denna konflikt uppstår SoW.
På samma sätt kan böcker och filmer
innehålla ett rationellt element och ett
störande (t ex magi) som drabbar och ger
upphov till SoW.
Hela tiden när man lyssnar eller läser
värderar man den nya informationen, små
snabba funderingar om att ”det där tror jag
inte på”, ”det där var bra”, etc. Man lägger
det nya på plats mot det gamla. Det är
viktigt att man får ny information, hjärnan
livas upp av omväxling. Nya erfarenheter
är det man minns, som första kyssen. Det
är också viktigt med omväxling t ex i
åldringsvård.
Det man gillar direkt tröttnar man fort
på. Det är bra med visst tuggmotstånd. Ett
sätt är att främmandegöra det som redan är
bekant, t ex John Cages musikstycke 4.33
som är helt tyst, eller Marcel Duchamps
liggande pissoar.
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Charles Stross hedersgästtal behandlade
skillnaden mellan Fantasy, där handlingen
strävar efter normalisering, och SF, där det
i stället handlar om förändring, som leder
till att vi har ett annat universum i slutet.
Dock kan fantasy ändå lära oss om
förändring eftersom hjältens uppgift är att
återställa. Han kom också in på altruism vs
kapitalism: Linux fungerar som altruistiskt
projekt, och familjer är inte kapitalistiska.
Åka kommenterade efteråt att vetenskap
snarare är altruistisk än kapitalistisk.
Tyvärr är det väl inte riktigt så eftersom
det är en hård kamp att få anslag, som i dag
dessutom är basen också i den egna
försörjningen för en forskare vid universitet. SF-fandom är nog ett bättre exempel
på ett fungerande altruistiskt samhälle.
För Swecon 06 fanns två bud, så det
blev omröstning. Den relativt traditionella
ImagiCon fick 31 röster mot 16 för Conversation, som planeras som en kongress
med tonvikt på litteratur och litteraturkritik. Båda blir i alla fall av.
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hamnar i ett område med starka radiosignaler blir det dessa som tar över, vilket
visat sig förödande.

Charles Stross

Efter en relativt tunn bokauktion ledd av
Johan Anglemark blev det en panel: The
Future of Singularities. Också denna
dominerades av Charles Stross, som
började med att fråga varför SF-författarna
missat AI. (Vilket jag inte håller med om
att de gjort; det finns förstås mängder av
berättelser med tänkande robotar och
datorer). Intelligensen kommer inte att te
sig som vår egen, liksom vi inte funderar
över varför en u-båt kan simma. Vi kan
vänta oss intelligenta hus som vet när
glödlampor behöver inhandlas, och vi
kommer att få expertsystem. Den första
AI:n är antagligen ett spamfilter – den
behöver förstå och differentiera. I den
mänskliga hjärnan sker 1016 operationer
per sekund, men mycket av detta är
onödigt för en dator. En dator som är en
analog till den mänskliga hjärnan kan ge
upphov till etiska problem, det SF-exempel
som Stross nämner är Evolutions Darling
av Scott Westerfeld från 1999.
Stross berättade också om hur det kan
gå om man har trådlös kommunikation
mellan ratt och styrning i en bil. När den

Under rubriken Astronomi man sällan ser
i SF berättade astrofysikern Maria Hedin
och visade diabilder. Med Hubbleteleskopets hjälp har man sett skivor runt
stjärnor, som alltså skulle kunna få
planeter, och efter den första observationen
av en planet kring en främmande stjärna
1995 har man nu kommit upp till 150
funna planeter. Planeterna observeras
genom att de drar i stjärnan eller genom att
de minskar stjärnans ljus när de passerar
framför. Ca en tredjedel av stjärnsystemen
är dubbelstjärnor, och Maria Hedin
hänvisade till två SF-klassiker om detta
fenomen, Brian Aldiss Helliconia-trilogi
och Asimovs Nightfall.
Om vårt eget system berättade hon att
solens luminositet har ökat, och redan om
en miljard år kan det vara för varmt på
jorden. Då kanske Mars är mer lämplig för
mänskligt liv. Något som krävs är bl a
flytande vatten, och det är tänkbart att det
finns på Europa, och detta är något man
snart har tagit reda på.

BEM
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Kolliderande galaxer ser dramatiskt ut
i teleskopet men sannolikheten för att två
stjärnor ska kollidera är mycket liten. Vad
som sker har varit svårt att beräkna eftersom simuleringar bara klarar några
miljoner stjärnor medan det finns miljarder
i en galax.

Johan Anglemark som auktionsförrättare

Anna ”Åka” Davour pratar fanzines

Under kongressen fick vi också en sedvanligt trevlig uppvisning av Lars-Olovs
diabilder, denna gång med bl a
Göteborgsbilder. Dessutom hade Åka en
fanzinegenomgång i fanrummet, där hon
presenterade fanzines som hon hittat vid
genomgången av SAAM-biblioteket. Och
Johan Anglemark auktionerade ut böcker,
filmer och en klänning (!).

Totalt sett var ConCeive en lyckad
kongress, avspänd och gemytlig men ändå
med ett hyggligt program. Under programpunkterna stördes jag av bokförsäljning
och kongressbord som var i samma lokal,
men andra tyckte inte att det var något
problem. Det skulle också ha hjälpt med
namnskyltar framför paneldeltagarna,
speciellt som badgarna var mycket små.
Jag avslutade vid SAAMs bokbord
och fick med mig en bunt Nebula hem, en
komplettering till de jag köpte 1958 på
Stockon 2. Där fick jag också en trevlig
pratstund med Åsa Lundström, som jag
inte träffat tidigare. Så ska det vara på en
riktig kongress!
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Interaction
Millenniets hittills största händelse var
naturligtvis Interaction, den första europeiska världskongressen sedan 1900-talet
och dessutom med svensk hedersgäst! Så
givetvis skulle man dit.
Resan till Glasgow började inte så bra.
Vi hade bokat biljetter via MrJet. Trodde vi.
Självklart borde vi kollat bättre men det
glömdes bort bland allt semestrande och

barnbarn. Nu skulle vi iväg, kosta vad det
ville. Och det gjorde det, för 12.000 kunde
vi komma t/r till Glasgow. Per styck. Det lät
inte något vidare, men efter en bra stund
lyckades Margareta och den vänliga
personalen i KLMs disk hitta ett sätt med
lång mellanlandning i Amsterdam som bara
skulle kosta 12.000 totalt. Det tyckte man
förstås då var billigt!

Colin Cavanagh, Greg Bear, Frank Wu, Alma Alexander, Sabine Furlong: Hur ska vi dö?

Den första panel jag lyssnade på handlade
om framtida farsoter, The Plague After
Next: How Are We Going to Die? Panelisterna var Greg Bear som skriver biologisk
SF, Alma Alexander som är biolog och
skriver fantasy, Frank Wu som är SFillustratör och bakteriegenetiker, Sabine
Furlong som skrivit någon pamflett och
Colin Gavanagh som presenterade sig som
föreläsare i medicinsk juridik och bioetik.
Samtalet inleddes med konstaterandet att det
ofta är små saker som till slut tar livet av en;
t ex influensa, och att fredliga bakterier lätt
kan bli livsfarliga när de får en plasmid i sig
eller när man är sjuk av någon annan
anledning. Varje bakterie har dock en
fiende, och panelen trodde att detta kommer
att utnyttjas i framtiden. Extraterrestriell
infektion trodde man inte var någon risk
eftersom temperaturen inte är densamma. På
Mars är det t ex kallare än våra 37 grader.
Då är det farligare att ha sex med djur och
dra på sig retrovirus, som t ex HIV. Kan

främmande organismer eller virus använda
vårt råmaterial kan de göra om oss till gegga
i rymdskeppet. En rejäl pest kan knappast ta
död på mer än 20-30% av befolkningen utan
att själva smittan hejdar sig själv. Men det
kan räcka för att få fart på klassrotationen
när det plötsligt blir en massa lediga jobb.
I dag tar det 6-8 månader att få fram ett
vaccin, men andra metoder kommer, t ex
RNA-interferens som binder till RNA och
hindrar translationen. Rädsla för vacciner
gör att gamla sjukdomar kan återkomma,
och spridningen underlättas i dag genom att
vi reser mycket.
Med den fascinerande astronomiska bildvisningen på Conceive i gott minne satt jag
kvar i salen Dochart för att få lyssna på
”Hubble Update”. Inge Heyer som skulle
haft denna punkt var inte där och i stället
talade Jordin Kare om Ways to Get Off the
Planet. Denne entusiast avfärdade ganska
snabbt det normala sättet med raketer, dock
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Karin Lowachee, Elisabeth Wein, Harry Turtledove, Stephan Grundy

efter att ha diskuterat möjligheten att
använda syret man passerar genom i stället
för att ta med det. Det är dock enklare att
bygga en stor syretank och ta med sig syret.
Men det enda sanna sättet att resa är förstås
med en kanonkula, vilket redan Jules Verne
visste. Bäst effekt får man med komprimerad vätgas, som expanderar snabbt
genom sin låga viskositet. Ett annat sätt att
sätta fart på kulan är med en magnetspole
runt röret. Så har jag för mig att jag kunde
skjuta iväg en spik någon meter för sådär 50
år sedan. Ett problem med kanonmetoden är
förstås att prylarna man skjuter upp måste
tåla flera tusen g, men det kanske inte är
omöjligt. Frågan är väl ändå om det är bättre
än dagens metoder…
Då var nästa paneldebatt mer givande.
Författarna Karin Lowachee, Elisabeth
Wein, Harry Turtledove och Stephan
Grundy skulle samtala om Postcolonialism
and Cargo Cults, men det blev nog mer
klassisk kolonialism och hur den kan
beskrivas skönlitterärt. Wein berättade om
sina första SF-upplevelser av gamla Buck
Rogers-serier, och hon har nu läst dem igen
och då speciellt från 20- till 40-talet. I tidiga
serier (1929) var mongolerna hot mot USA,
och senare blev det kattmänniskor från Mars
som blev alltmer japanska. Man kan följa
andra världskriget i serierna.
Lowachee berättade om hur Cherryh
använder aliens för att åskådliggöra främlingsskap, och själv skriver hon om
människor som föds i en kultur och växer
upp i en annan, något hon själv har upplevt.
Alternativhistoriernas mästare Harry Turtledove föll tidigt för E R Burroughs, och
ansåg att det inte är någon större skillnad på
europeernas möte med Amerikas indianer

och möten med aliens. Indianerna har
skildrats väl av Andre Norton och Poul
Andersson (”The man who came early”). På
hans fråga vem som gör detta bra i dag
svarade Elisabeth Wein Ursula Le Guin för
att hon skickligt tar upp båda sidor och
skildrar kulturellt utbyte. Ett utmärkt
exempel är då The Left Hand of Darkness.
Som exempel på dålig hantering av temat
nämnde Stephan Grundy Tolkien, som inte
skildrar något utbyte och där man kan undra
hur orkerna känner för oss. Var är deras
hemvärld, hur ser den ut? Då har Turtledove
gjort det mycket bättre, t ex i en provokativ
skildring av försöksdjur. Turtledove erkände
sig ha lärt av Orson Scott Card att skriva
utifrån inföddas perspektiv.
Karin Lowachee lyfte på nytt fram
Cherryh, som lyckas få fram hur afrikansk
och karibeansk kultur blandas och ändå har
egna röster. Hon nämnde också en alternativhistoria, Stephen Barnes Mindsblood,
och visade en antologi om postkolonial SF
och fantasy som hon redigerat. Hon har
själv skrivit med en manlig jag-person, och
liksom när man skriver om andra kulturer
får man starta med hur det är att vara
människa. Nu använder hon inuit-kulturen,
vilket krävt efterforskningar och respekt.
Elisabeth Wein har också skrivit ur ett
manligt perspektiv i The Winter Prince. Den
bygger på att hon läst Arthursagor, t ex av
Rosemary Sutcliff. I hennes böcker med
handling i 1500-talets Etiopien är berättaren
immigrant, så att han naturligt kan upptäcka
det hon vill skildra. Själv växte hon upp som
helvit på Jamaica, och vet alltså vad det är
att vara annorlunda. Stephan Grundy
passade på att berömma Weins böcker för
den grundliga researchen och den kompletta
bakgrunden. Själv har han rest runt på
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museer för att få bakgrund till sina böcker
från nordisk forntid. Det är dock viktigt att
inte ta med allt man fått fram genom
research; minst 90% måste bort. Weins
redaktör hjälpte henne att plocka bort en
massa överflödiga detaljer. Ett klokt
påpekande var också att det visserligen är
viktigt med realism, men skildringen ska
bygga på vad personerna skulle se – vilket
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är något helt annat än vad vi skulle se i
miljön! Lowachee påpekade att läsaren ska
plocka upp detaljer automatiskt. Personerna
är inte ingenjörer och tänker därför inte på t
ex hur rymdskeppet fungerar.
Kan man då förstå människor från
andra tider och platser? Det kan vara
omöjligt att förstå folk som bara är 40 år
avlägsna.

Jane Yolen, Lars-Olov Strandberg, Gail Dana (Sheckleys fru som kom i stället för honom), Christopher
Priest, Greg Pickersgill (Jag stod mycket långt bort.)

Så var det dags för Invigning som innehöll
föreskrifter för den rymdfärd med den nybyggda Armadillon som skulle avsluta kongressen. Hedersgästerna inklusive vår egen
Lars-Olov tog plats
på podiet. Glasgows borgmästare
sa några ord, och
staden bjöd sedan
på
vin
i
en
angränsande
sal.
Där minglade jag
runt och träffade
Lars-Olov,
Eva
Norman,
Jörgen
Forsberg med flera
svenska fans.
Vincent Docherty
inviger kongressen

På det här tidiga
stadiet av kongressen hade jag

ännu inte förstått hur man enklast tog sig
mellan lokalerna (utomhus) utan jag sprang
i långa korridorer och upp och ned för
trappor. För nästa programpunkt passerade
jag Armadillon för att slutligen hamna i
hotellet Moat House, där de mer fanniska
programpunkterna placerats innanför en bar
som serverade Real Ale. Det skulle dock
dröja innan jag fick smaka denna dryck…
I rummet Argyll-1 hittade jag programpunkten Into the Navel of Fandom and
Other Scary Journeys, där fanhedersgästerna Lars-Olov Strandberg och Greg
Pickersgill samtalade med GUFF-vinnaren
Damien Warman och TAFF-vinnaren
Suzanne Tomkins samt Oxfordfanen
Geneva Melzack under ledning av
moderatorn Joe Siclari, framför allt om hur
och varför SF-fanhistoria ska bevaras.
Historiken har värde för att det är ungefär
detsamma att vara fan i dag som på 70-talet.

BEM

15

Nr 6

Geneva Melzak, Lars-Olov Strandberg, Greg Pickersgill, Suzanne Tomkins, Joe Siclari

Fandom är en virtuell nation, och dess
historia har samma värde som en liten
nations. Den kom före motkulturerna, och
inom fandom har man haft samma inställning till livet och till hur världen skulle
kunna vara. I Sverige är man nu äldre när
man kommer in i fandom, medan det är
tvärtom i UK. I Seattle har fansen ingen
kontakt med sin historia, de vet bara att
”This is how we do it”. Fandom har en
kontinuerlig tradition utan att fansen är
medvetna om sin historia. Ett exempel på
god fanac är att skriva underhållande och
inspirerat om hur kul det är att hoppa på ett
gummislott på stranden. Lars-Olov berättar
att svensk fandom är liten, att rapporten från
fanniska möten omedelbart kommer ut på
nätet – det finns alltså gott om material för
kommande fanhistoriker. Ahrvid Engholm
lyfte fram vikten av att ha en myt om fandom. Fanzines är kärnan i fandoms historia,
och det är viktigt att gamla texter finns
tillgängliga.
Jag rusade tillbaka till huvudbyggnaden för
att lyssna på en diskussion med titeln The
Digital Divide, dvs om digitaliseringen
alienerar äldre och andra som inte har lärt
sig datorn. Så uppfattade i alla fall jag
frågeställningen. Panelen bestående av
Renee Sieber, Maureen Kincaid Speller,
Nicholas Whyte och Lilian Edwards hade
delvis andra definitioner: Nord/syd, möjligen öst/väst, tillgång till Internet (svårt i
norra Kanda), engelska. Personer som gillar

hierarkier gillar brev snarare än email. I uländer är frågan vem som ska avgöra om de
ska ha vatten eller Internet, och i Kina har
datorer revolutionerat skrivandet. Att få
större bredd på användandet hänger på
utbildning och på billiga datorer, och
mobiltelefoner kommer att överbrygga ”the
digital divide”. Vi fick också lära oss
begreppet ”fram”, ”friend-spam”, som
uppstår för att det är så otroligt lätt att
skicka. Hittills tycker jag nog ändå att email
är en välsignelse jämfört med telefon och
brev, och jag blir mest irriterad på spam och
virusmail som slinker in trots filter.
Panelen You Can’t Copyright My DNA,
Can You? försökte reda ut vad man kan ta
patent på och inte, och vilka legala och
etiska problem man stöter på. Andrew
Adams och Carolina Gómez Lagerlöf förklarade att man inte kan ta patent på DNA,
genen, men däremot på att genen kan ge
upphov till vissa produkter. Det går inte att
patentera det som finns i oss, men tar man ut
det går det bra. Ett EU-undantag innebär att
man inte kan patentera det som ärvs. Inom
klassisk kemi kan man patentera en
molekyl, dess syntes och dess användning.
Samma gäller för gener, t ex om man hittar
en ny användning. Också biologiska
produkter kan patenteras, som frön som
alltså inte får säljas vidare när de bildats på
en patenterad växt. Detta gäller t ex
frostresistent vete.
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Alastair Reynolds, Andrew Adams, Carolina Gómez Lagerlöf, Ken McLeod, Richard Morgan

De mer mänskliga aspekterna inleddes
av Richard Morgan som såg framför sig att
artificiella kromosomer kommer att användas som plattformar för att föra in egenskaper i nyfödda barn. En klinisk genetiker i
publiken lyfte fram att test för bröstcancer
som bygger på genetiska metoder
patenterats i USA men att det inte var
möjligt i Europa. Enligt Carolina beror detta
på skillnader i patentlagstiftningen, som
gjort det möjligt att patentera metoden i
USA. Det går att ta patent på en mänsklig
gen som t ex insulingenen. Ytterligare en
mänsklig aspekt är de HeLa-celler som
används av forskare världen över, och som
ursprungligen kommer från en sedan länge
död cancerpatient. Enligt panelen tillhör
dessa cellers genom forskarna som använder
cellerna.
Paralleller drogs till intellektuell
egendom, t ex musik (Ken MacLeod),
böcker som Harry Potter som kopieras i
Kina utan ersättning (Richard Morgan) och
Alastair Reynolds förutspådde att kopie-

ringslagar kommer att inkludera DNA.
Risken att systemet kollapsar av patenten är
enligt Carolina liten, eftersom forskarna vill
tjäna pengar på sin forskning. Nu börjar
också universitet lära sig att ta patent i större
utsträckning. (Härvidlag är det förstås stor
skillnad mellan universitet – i Sverige har vi
än så länge det s k lärarundantaget som gör
att lärare (professorer, lektorer) på universiteten äger sina upptäckter.)
Richard Morgan drog en parallell till
datorprogram:
Bolagen
kommer
att
acceptera att du använder det som finns i din
kropp, men det ägs av bolaget.
Mycket av kongressen kändes som en
förvuxen Eastercon, med dominans av
engelsmän och teman man känner igen.
Panelen All Politics are Local var ett klart
undantag med John-Henri Holmberg som
moderator och följande deltagare: Tore
Audun Høie från Norge, presenterade sig
som doktor i datavetenskap, Takayuki
Tatsumi från Japan, kritiker och författare,

Tore Audun Høie, Kimmo Lehtonen, John-Henri Holmberg, Takayuki Tatsumi
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samt SF-författaren Kimmo Lehtonen från
Finland. På John-Henris öppning om att
politik alltid återspeglas i det man skriver
svarade Høie att han skriver om datorsäkerhet och att det borde vara bortom
politik, men att en rapport om spionsystem
ändå lyfts bort från Internet. John-Henri tog
tillfället i akt att predika sin syn på den
svenska välfärldsstaten, och hur svårt det
kan vara för engelsmän och amerikaner att
förstå den. Politiker reglerar mycket mer hos
oss. Välfärldssamhället kom tidigt till
Sverige från Tyskland, och enligt JohnHenri är det ett statiskt system. Eftersom SF
handlar om förändring är välfärdsstaten inte
populär bland SF-fans. Dessutom är fandom
en meritokratiskt fungerande anarki, som
fungerar utan organisation.
Tatsumi berättade om den ”kreativa
masochismen” i Japan efter förlusten i andra
världskriget. Romanen Japan sinks såldes i
4 miljoner ex 1976, och handlar om att
Japan försvinner. Japansk SF inspirerar ofta
till Mangaserier. (Enligt Jörgen Forsberg är
dessa en dominernade vara i SF-bokhandeln.)
SF som det litterära uttrycket för upplysningen har vi hört John-Henri tala om
tidigare. Nu fyllde han på med förklaringar
till skillnader mellan det svenska och amerikanska kynnet: Brukssamhällen är typiska
för Sverige, och i dessa kunde ett välfärldssamhälle utvecklas. (Detta gäller förstås
också i Skottland med New Lanark, men det
var kanske mer utbrett i Sverige). De som
inte trivdes i dessa ordnade samhällen, de

Nick Hubble, Andy Sawyer, Paul Billinger
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mest äventyrliga, idealistiska och riskvilliga
åkte till Amerika och bildade där en nation
med helt andra idéer än i gamla Europa.
Høie tyckte inte att det stämde för det
oljerika Norge, där det inte skrivs särskilt
mycket SF.
Diskussionen kom in på censur och vad
man undviker att skriva om. Tatsumi
berättade om en japansk bok om barn på en
ö som dödade varandra, vilket väckte
mycket diskussion i Japan. I England har
man nu fått lagar mot att glorifiera
terrorism, vilket kan drabba litteratur
mycket hårt. Exempelvis var förstås
motståndsmän i Norge terrorister. I
diskussionen konstaterade man att japansk
manga kan innehålla barnpornografi men
inte kritik av den sittande regeringen.
Fredagen inleddes med det första i Science
Fiction Foundations akademiska spår, The
Future Around the Corner. Idén bakom
och själva upplägget med korta föredrag
snarare än debatter gillade jag, men tyvärr
var inte serien så intressant som jag hoppats.
Denna gång startade Paul Billinger med
Near Future Visions: Robson, Morgan,
Levy. Dessa författare är mycket engelska,
med mycket London i Roger Levys två
böcker. Hans nära framtid (ca 2078) har
miljöproblem och kärnvapensterrorister. Det
ger en ursäkt att ge andra skulden i ett
typiskt brittiskt gnällande. Ska man fly till
rymden eller ta sitt liv? Eller gå in i virtuella
världar? I den andra boken är det mer den
brittiska mysiga katastrofen.
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I Justina Robsons framtid (ca 2061) har
inte mycket ändrats. Vi har en reguljär
rymdfärja, vi har en global AI. Suicid ses
som en positiv lösning, och hela berättelsen
är mer positiv. Det finns hopp för
mänskligheten. Hennes framtid är övertygande, och hon är en skicklig skribent.
Kulturen är blandad, inte som hos de andra
två rent vit.
I Richard Morgans värld (ca 2049) har
kapitalismen tagit över, och det har skett
måttliga
teknologiska
förändringar.
Datorerna är som i dag. Det är stor skillnad
mellan de som har och de som inte har.
Handelsbolag styr, och det ses som normalt
att de tar livet av varandra på vägarna. Dock
blir det mycket pappersarbete av det.
Hjälten är typ action-film. Uppenbarligen
ska inte berättelsen tas helt på allvar, detta
är satir, även om det är svårt att läsa som
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sådan. Sammanfattningsvis är framtiden hos
Levy depressiv, hos Robson hoppfull och
hos Morgan ”fucked-up”.
Nick Hubble talade sedan om Future
Memories of the Suburbs, men det var
svårare att få ut något av detta. En SF-bok
som verkligen behandlar förorternas framtid
är enligt honom M John Harrisons Light,
medan Ballards The Unlimited Dream
Company snarast är nostalgisk för ett
nazistiskt England som aldrig blev
verklighet. H G Wells förutsåg uppkomsten
av förorter i en essä.
Ännu svårare hade jag att få någon
behållning av det sista föredraget, Learning
to be British through the Future of 2000
AD av Andy Sawyer. Här hävdades att
serietidningen 2000 AD speglar aktuell
politik i England. Det är ju möjligt.

Ian McDonald, Robert Silverberg, Ian Watson, John Clute

Då var det trevligare att lyssna på en
samling riktiga experter diskutera Aesthetics of SF, även om det inte var det de
diskuterade. John Clute, Kathryn Cramer,
Ian McDonald och Robert Silverberg
modererades av Ian Watson. Denne presenterade John Clute med att han kan fler ord
än någon annan i universum, och använde
dem i Appleseed, som Clute kallade ren
fantasy. Silverberg tyckte att Clute var hård
mot fantasy. SF är en del av fantasy,
nämligen fantasy med nitar och bultar.
Tidsresor kan vara SF på ett sätt men blir
lätt till fantasy. Framtiden är alltid fantasy.
Clute spann vidare på definitionstemat med
att ”fantastic” är fantasy, SF och ytterligare
något. SF är enligt McDonald en lång och

fruktbar diskussion med sig själv,
jämförbart med 1700-talsmusik där man
glatt lånade av varandra. Själv lånade han
från indisk underklädsreklam till sin
Hugonominerade bok River of Gods. SF är
en mytologisk litteratur och måste konferera
med sig själv. Mycket glädjande var det
också att höra att Robert Silverberg påståtts
vara mycket inspirerad av Tolkien i Lord
Valentine’s Castle, men att han faktiskt
aldrig läst ringtrilogin. Han får sina batterier
laddade när han läser något bra. Ian
McDonald rekommenderade att man letar i
novellsamlingar efter goda idéer.
Enligt Ian Watson betraktade H G
Wells sin SF som ren fantasy, han var en
trollkarl med fraser från vetenskapen.
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Fantasy känns mer verkligt enligt Clute.
Vilket förstås är paradoxalt.
Robert Silverberg försökte komma in
på panelens tema, och konstaterade att H G
Wells The Time Machine är en arketypisk
SoW-berättelse. Att den egentligen handlar
om något så ointressant som förtryck av
lägre klasser bekymrade honom inte, utan
för honom handlade boken om den avlägsna
framtiden vilket gav SoW. I sitt eget
skrivande försöker han återskapa den
känslan. Inget ont om social kritik och satir,
men för Silverberg börjar och slutar SF med
slutet på Tidsmaskinen.
Panelen kom nu in på H G Wells på
allvar. Han hade uppenbarligen en tro på att
världen går att rätta till, att den kan bli
bättre. På många sätt är det kanske SF:s
kärna, vilket ju Wellsforskaren John-Henri
brukar påstå. Ett annat element är det
transcendentala, som för mig ligger bakom
SoW-upplevelsen. Wells och ännu mer
Stapleton skrev transcendentalt. Och Armadillo där vi hade en del programpunkter är
enligt Robert Silverberg ett exempel på
transcendental arkitektur! Ian McDonald
påpekade skillnaden mellan SoW och
känslan av nyhet. SoW är en plats bortom
dödlighet, bortom oss själva, en framtid som
bara fortsätter.
Avslutningsvis tyckte John Clute att de
stora moderna fantasyromanerna berättar att
1900-talet hade fel, en förnekande känsla
(”Sense of Repudiation”). Min kommentar
blir då att fantasy snarast är antitesen till SF,
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som (enligt John-Henri) kan ses som den
litterära delen av upplysningen. Samtidigt
får man ju erkänna att en hel del SF
egentligen är fantasy eftersom den
underliggande vetenskapen helt strider mot
vad vi vet, och att särskilt modern, urban
fantasy kan kännas som SF.
Panelen Not Letting Research Get in the
Way of Your Imagination kändes bara
alltför bekant, t ex från panelen om
postkolonialism tidigare under kongressen.
Tina Beychok, Brenda Cooper, Gail Dana
(Robert Sheckkleys fru), Peter F Hamilton,
James P Hogan och Ian R McLeod
diskuterade research utifrån många olika
aspekter. Märkligast var Tina Beychok som
var medicinsk redaktör och tyckte att
vetenskapen var otroligt uttråkande och
töttsamt att ta sig igenom. Man kan ju undra
varför hon då inte valt en annan bana.
Man ansåg att visserligen ska SF vara
spekulativ men man får inte bryta mot
fysikens lagar. Att dessa faktiskt har en
tendens att omformuleras togs ingen hänsyn
till, däremot påpekades att det i dag är så
långa vägar till modern vetenskap så att det
är svårt att få in den på ett njutbart sätt.
Dessutom påpekades att om vetenskapen är
tillräckligt avancerad är den oskiljbar från
magi.
James P Hogan tyckte att det var lätt att
få tag i bakgrundsfakta; alla vill hjälpa en
författare. Sedan får man ju akta sig för att
ta med för mycket, bara toppen av isberget

Gail Dana, Ian R McLeod, Brenda Cooper, James P Hogan, Peter F Hamilton, Tina Beychok
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ska synas. Man får också akta sig för att
använda uttryck som ”Please tell me,
professor…”.
Liksom man inte förklarar hur en
mobiltelefon fungerar så behöver man inte
berätta hur FTL-driven fungerar. Det skulle
passagerarna ta för givet. För den delen
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brukar väl inte vilda västern-berättelser
innehålla detaljerade beskrivningar av hur
hästens muskler kontraherar sig. Peter F
Hamilton skriver så att han förstår själv – då
kan alla andra också förstå. Tror man på det
man skriver är det OK.

Edward James, Faye Ringel, Kari Maund

Questioning Camelot lät kul, inte minst när
man sett filmen King Arthur som lyckades
ta ett nytt grepp på myten. Panelen ingick i
den ”akademiska strimman”, och i det första
korta föredraget slog Kari Maund in vidöppna dörrar när hon visade hur fel Marion
Zimmer Bradley hanterat den förkristna
keltiska religionen i The Mists of Avalon. En
källa till mycket av Arthurmyten, Geoffrey
Of Monmouths 'Historia Regum Brittaniae',
The History of the Kings of Britain från
1195 togs under många århundraden som en
korrekt historik men har senare ansetts vara
ren fiktion. Detsamma gäller förstås
Mallorys Le Morte D’Arthur. De starka och
härskande kvinnorna härledde Kari Maund
till en marxistisk feminist vid namn Marco,
som tydligen beskrivit lesbiska krigare så
som han önskade att de varit. Sanningen är
att alla kvinnor tillhörde någon man, och
hade samma legala status som ett barn.
Under titeln When Knighthood was in
Flour berättade Faye Ringel om hur myten

om Arthur och riddarna kring runda bordet
tolkats som en myt om sexuell renhet och
blivit en symbol för anglosaxiska dygder i
USA. Genom ett motstånd mot allt som inte
var vitt har det bl a utnyttjats av Ku Kux
Klan. Dessa uppfattades som ättlingar från
Skottland, med det brinnande korset som ett
arv från tempelriddarnas kors på sköldarna.
Till detta kom Thomas Dixons The Clansman i början av 1900-talet, som var otroligt
populär, och Birth of the Nation som senare
filmatiserades som Gone with the Wind.
Higgins byggde ett slott och samlade vapen.
En bestseller från 1896 hade titeln When
Knighthood was in Flower, därav föredragets titel. Bradley skrev i opposition mot
Mallory, och en intressant slutkommentar
var att alla dessa romaner om Arthur bygger
på varandra. Att de då har egna, ofta dolda
agenda gör att det kan bli en otrolig soppa
till slut!
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känns mycket främmande först men med
tiden får man en känsla för hur de tänkt.
Allmängiltigheten
är
viktigare
än
autenticiteten, och det går t ex att skriva
njutbara reseskildringar utan att ha varit på
de beskrivna platserna.

Cory Doctorow, Connie Willis

Panelen Is Genius Gendered? tog upp
frågan om huvudpersonens kön har någon
betydelse. Sean McMullen, Connie Willis
och Cory Doctorow samtalade och inledde
med att konstatera att det inte går att byta
kön på en person när romanen är avslutad.
Däremot kan man skriva om kroppsbyte och
få ut vad det kan betyda för maktutövningen
att få en penis. Någon roman med kvinnlig
hjälte nämndes (Elizabeth Lynn: The Watch
Tower) där männen är ”losers”. Rent
allmänt konstaterades att man inte kan
beskriva personer så att de blir lika
komplexa som vi är. I fiktion skärs allt
onödigt bort. Samtidigt kan berättelser utan
egentlig handling ändå beskriva det djupt
mänskliga – bra exempel är Seinfeld, Three
Men in a Boat och Bertram Chandlers
rymdoperor även om de på andra sätt
åldrats. Böcker från 1100- och 1200-talen

Karen Lowachee och Elizabeth Wein, som
jag redan hört, samtalade med Fiona Avery
och Jon Courtenay Grimwood om Race,
Migration and Refugees. Efter en stund
dök också Ian McDonald upp i panelen.
Karin Lowachee hade intresserat sig för
barn som förlorat sina medborgerliga
rättigheter, t ex i Balkankrigen, och
Grimwood växte upp i fjärran östern och
blev journalist för att sedan vilja skriva om
konflikter mellan kristendom och islam. Ian
McDonald påpekade att i Nordirland kan
kulturella frågor döda dig. Fiona Avery hade
funderat på varför Japan var helt stängt
under tre sekel, och Elizabeth Wein visste
att också Etiopien varit stängt för
utlänningar. I båda fallen var det rädsla för
kristendomen. I dag är inte religion så
betydelsefull, utan nu är det kapitalismen
som påverkar i stället. Jobben i dag går till
Indien eller Polen, de går dit där pengarna
finns.
När man skriver om andra kulturer, t ex
latinamerikanska, är det lätt att hamna i
klichéer, att väcka anstöt. Ett sätt kan vara
att känna in kulturen genom att lyssna på
musiken, bläddra i tidningar, köpa maten.
Man kan också som Elizabeth Wein undvika
problemet genom att skriva om 500-talet.

Karen Lowachee, Fiona Avery, Elizabeth Wein, John Courtenay Grimwood
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Berättelsen måste dock ha inre konsekvens.
Personerna måste skildras inifrån så att de
går att begripa. T o m bortskämda
tonåringar går då att förstå även om man
som läsare inte gillar dem i början.
Kulturen i Brasilien är rejält
främmande, och Ian McDonald skriver om
den nu. Försöker komma in i den genom
musiken och matlagningen. Språk är också
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intressant: Inuit har ett dussin ord för snö
vilket är lätt att förstå när man är där.
Irländskan har inga ord för ja och nej – man
kan bara hålla med eller inte, och det
påverkar sättet att tänka. Så är det tydligen
också i etiopiskan. Själv minns jag en
japansk gästforskare som vi kallade Dr YesNo för att han hade mycket svårt att skilja
på ja och nej.

Alan Weiss, Maureen Kincaid Speller, Farah Mendlesohn

Lördagen inleddes med ytterligare ett tema
från SF Foundation, denna gång The View
From Over There. Först kom mycket
riktigt ett föredrag om The Image of the
British Empire in Early Canadian Science
Fiction av en novellförfattare vid namn
Allan Weiss. Föredömligt nog delade han ut
en lista över de SF-verk han hänvisat till,
vilka behandlade Kanadas och samväldets
historia. Lawrence The Storm of ’92: A
Grandfather’s Tale Told in 1932 från 1889
och Ralph Centennius “The Dominion in
1983” från 1883 (i John Robert Colombos
antologi från 1979, Other Canadas: An
Anthology of Science Fiction and Fantasy)
dömdes ut som rasistiska där den vita rasen
skildras som överlägsen och socialismen
kommer från slaverna. I Similia similibus,
ou La guerre au Canada: essai romantique
sur un sujet d’actualité av Ulric Barthe 1916
attackeras Quebec av tyskar, också denna

alternativhistoria klart rasistisk. For My
Country av Jules-Paul Tardivel (1895) och
La cité dans les fers: roman canadien inedit
(1925) beskriver socialistiska frimurare,
medan A Strange Manuscript Found in a
Copper Cylinder av James de Mille (1888)
är en satir över viktorianismen som
innehåller en fantiserad ras. I alla dessa
återfinns en nationalistisk agenda, där
imperiet skyddar mot USA och socialismen.
Eftersom den inplanerade föreläsaren
fått förhinder hoppade Farah Mendlesohn in
och jämförde Susanna Clarkes Hugovinnare
Jonathan Strange and Mr Norrell med
Elizabeth Hands Mortal Love. Hon
rekommenderade varmt den senare. Båda
böckerna handlar om det magiska i det
engelska landskapet som invaderar, i
Clarkes bok från norr i hela England, medan
i Hands vampyrroman handlingen snarare
utspelar sig i Camden i London.
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Andrew Porter, Stanley Schmidt, Sheila Williams, Brian Aldiss, Peter Weston

För mig är fortfarande magasinen kärnan,
och jag kan inte låta bli att prenumerera på
några stycken. Därför var det trevligt att
lyssna på panelen The Greatest Editors
Now and Then. Andrew Porter, Stanley
Schmidt, Sheila Williams och Brian Aldiss
diskuterade magasinredaktörer under ledning av Peter Weston. Som ung läsare är
man beroende av redaktören, som formar
magasinets inriktning. En bra redaktör hittar
det läsarna vill ha, men det betyder
samtidigt att en persons favoritredaktör inte
är den samma som en annans. Beträffande
titlar sas att om man inte kan hitta på en bra
titel så är det inte en bra historia. Brian
Aldiss gillade korta titlar, särskilt på böcker
ska det vara ett ord, som Non-Stop och
Hothouse. Men den titeln ändrades av
förläggaren till The Long Afternoon of Earth
för att inte boken skulle hamna i
bokhandelns trädgårdsavdelning. Om H L
Gold citerade han Sturgeon: ”Han kan göra
en dålig berättelse bra. Och en brilliant
berättelse bra.” Om Anthony Boucher sas att
han skrev så vänliga brev att man inte
förstod att man blivit refuserad.
Den störste engelske redaktören var
Michael Moorcock, som när han tog över

från Ted Carnell kastade ut de transatlantiska berättelserna och tog in det nya i
New Worlds. Ted Carnell utnämndes ändå
av Andrew Porter till den störste, för att han
lyckades göra så mycket med så litet
material. För att få ekonomin att gå ihop för
New Worlds skrev Moorcock hela helgerna
och sålde berättelserna billigt. En entusiastisk redaktör var Peter Hamilton (inte
författaren) som i Glasgow producerade 41
nummer av Nebula, ett magasin med
noveller av Brian Aldiss och Robert Silverberg och en fanspalt med Walt Willis. (På
Stockon 2 inköpte jag en bunt av dessa och
uppskattade de tidiga Silverbergnovellerna
och Atoms illustrationer, så på Conceive
kompletterade jag samlingen. I båda fallen
var nog den ursprunglige ägaren Alvar
Appeltofft.)
Bilden på framsidan är viktig, men det
är inte författarnamnen där som säljer
eftersom de flesta prenumererar; det är
viktigare vad som finns i. Det gör det
möjligt att ta chanser med nya författare.
Panelen avslutades med en uppräkning av
några framstående redaktörer: Shawna
McCarthy (Asimov’s), Ben Bova, John
Campbell och Frederik Pohl.
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Therese Littleton, Greg Bear, Graham Sleight

The Other Hard Sciences: SF and Biology
ägnades en panel med Greg Bear, Therese
Littleton, marinbiolog, Markku Soikkeli,
som skrivit ekologisk SF, Graham Sleight
som presenterade sig som kritiker och SFförfattare med biologiska och medicinska
teman, och Sam Scheiner som uppgav sig
arbeta vid Science Foundation i USA.
Från att ha dömt ut biologin i Dune
övergick panelen till att diskutera om
kloning är möjlig eller ej, och om embryon
är mänskliga. Littleton försvarade misstagen
i SF eftersom de ofta är tänkta som
metaforer. Bear påpekade att många
författare ser det som en utmaning att få
biologin någorlunda rätt, det gäller både
Stapleton och Paul McAuley, vars Secret of

Life ger en perfekt trolig bild av liv på Mars,
och av hur pre-DNA-liv kan uppstå.
(Kanske därför boken var tråkig…) Hur liv
kan uppstå, och celler få cellväggar, kanske
man kan förstå utifrån livet på havsbotten.
Greg Bear nämnde en teori om att bakterier
utvecklats från eukaryoter, som strippats så
mycket som möjligt. Det låter inte helt
orimligt.
Biologisk SF marknadsförs som
thrillers – kan det bero på samma rädsla som
gör folk till kreationister? Eller är det bara
att SF ska handla om astronomi och fysik?
För Bear skiljer sig technothrillers från SF
genom att de inte tillåter förändring medan
det är det SF handlar om.

Patrick Nielsen Hayden, Pat Cadigan, Farah Mendlesohn, Andy Duncan, Ken McLeod

En välbesatt panel diskuterade Alternate
Americas. Det var Patrick Nielsen Hayden,
Pat Cadigan, Farah Mendlesohn, Andy
Duncan och Ken McLeod som diskuterade
hur det kunde gått i Amerika i stället.
Liksom John-Henri brukar nämna om
svenskar så härstammar också dagens

skottar från de som inte emigrerade till
Amerika. De som emigrerade kan ha tagit
med sig både sånger och idéer. Kommunism
fanns både i Skottland och USA, även om
försök att sätta upp kommunistiska
experiment, t ex New Lanark, till slut
misslyckades. USA är ett klassamhälle,
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vilket är en smutsig hemlighet. USA kunde
mycket väl ha blivit socialistiskt, Bellamy
hade stort inflytande. Diskussionen kom in
på Amerikas utveckling från andra
världskriget med hemkommande män som
tog tillbaka sina arbeten från kvinnorna i
fabrikerna, över kärlekssommaren 1967 och
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AIDS, och att vi bara ser en liten del av
Amerika härifrån. De alternativa historierna
brukar handla om inbördeskriget eftersom
många amerikaner känner till det. Den enda
bok jag antecknat är Bruce Sterlings
Distraction.

John-Henri Holmberg, Lars-Olov Strandberg

För första gången någonsin var en svensk
hedersgäst på en världskongress. Nu var det
dags för intervjun med denne: Lars-Olov
Strandberg intervjuas av John-Henri
Holmberg. Redan i kongressboken fanns en
artikel av John-Henri om Lars-Olov, och
mycket i intervjun kändes igen därifrån. Vi
fick först veta att Lars-Olovs favoritförfattare är Artur C Clarke, och sedan att
Lars-Olov fastnade vid 7 års ålder när han
läste en novell om ett rymdskepp, Excelsior,
som fanns i en bok han fick tag i på Barnens
Dag. Han letade sedan efter liknande att läsa
men hittade inte mycket mer än H G Wells
och Jules Verne. Lars-Olov läste Jules
Verne-Magasinet men kunde inte behålla
dem för lägenheten var för liten. När han nu
har läst om dem kan han konstatera att de
inte var så bra som han tyckte då, t ex
Edmond Hamilton som förekom med ett
nytt avsnitt varje vecka. Han träffade
Hamilton på en amerikansk kongress. JVM
tog in västern och deckare, och upphörde
följdriktigt. Där användes aldrig beteckningen Science Fiction, och JVM försökte

aldrig starta fandom. Häpna! som startade
1954 uppmuntrade däremot lokala klubbar,
och det var där Lars-Olov först läste om
Luncon, den första svenska kongressen
1956. Han var då 27, vuxen med yrke,
medan de övriga fansen var runt 14 år. Att
han fortsatt att gå på kongresser (500?)
beror på att han gillar dem, det är trevligt att
träffa folk som man annars bara fått fanzines
från.
John-Henri frågar vad Lars-Olov tänkte
om Alvar Appeltoffts planer på att driva
propaganda för SF, och får till svar att LarsOlov inte trodde på dem. Själv har han inte
givit ut fanzines. Vad tänker han då om oss
fans, hur kan han tåla oss, hur kan han hålla
så låg profil och inte höja rösten mer än
någon enstaka gång? Fansen är hans vänner.
Vad tänkte då hans sekreterare om fans som
kom på besök på försäkringsbolagets
kontor? Hon är en mycket tolerant dam, som
aldrig frågade om besöken. De träffas
fortfarande två gånger om året. Under 5 år
efter ordinarie pension hade Lars-Olov ett
rum på bolaget och arbetade där halvtid.
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John-Henri Holmberg, Lars-Olov Strandberg

Lars-Olov har också varit med och
grundat andra fandoms: The Tolkien Society
of Sweden och The Comics Society of
Sweden, men i den senare har han aldrig
haft styrelseuppdrag. Han svarade inte på
om han varit aktiv i andra organisationer
men nog minns jag Nordisk Allians där han
och Kjell Borgström var drivande. Med
Kjell reste han också en hel del, till många
kongresser, tills Kjell blev för sjuk. Han
avled 1997.
Han har inte läst så mycket SF som
andra fans men han har pocketböckerna i
bokhyllan och känner sig hemma hos fans
där han hittar samma böcker. Fandom har
varit ett sätt att leva, och ekonomin har inte
hindrat honom att resa på kongresser, eller
för den delen att ha en villa. Att inte dricka
är dessutom bra för ekonomin, liksom att
inte ha körkort. Det medför dock att man
måste planera för att kunna åka med bussar,
t ex till hans andra hem som finns i Visby.
Den bästa kongressen var Seacon 79,
med Peter Weston som ordförande. Världskongressen 1957 såg han annonseras i ett
magasin men reste inte dit. Den första
kongressen utanför Sverige var Loncon II,
1965. Nästa gång var det i New York 1967,
då han hade sällskap med John-Henri och

Per Insulander. Han träffade då också
Waldemar Kumming som var med också nu
på Interaction.
Om filmer säger Lars-Olov att Djävulsflickan från Mars var underlägsen Förbjuden Planet. Några scener verkade dock
mycket konstgjorda. Annars är det den
riktiga rymdresan som lockar, han beklagar
att han inte kommer att komma till månen.
I tidig fandom förekom bara enstaka
kvinnor, men det har blivit bättre. Eva
Norman är ju t ex ordförande i SFSF.
Fandom är bäst nu, när det inte är några
allvarliga fejder. Fansen är hans bästa
vänner, och därför vill han ha foton som
minnen från kongresserna. De borde
scannas, och Anders Reuterswärd i publiken
lovade att det ska ordnas.
Vad han lärt sig är att bli mindre blyg,
vilket hjälpt i arbetet. Dessutom har
engelskan förbättrats, och han har fått möta
många fascinerande människor.
Nu passade jag på och smakade på Real
Ale. Jag utesluter inte att det går att lära sig
att uppskatta denna vätska som jag hört så
mycket om. Den påminde närmast om
pilsner som stått i ett glas över natten. A
pint of bitter är i alla fall fortfarande mitt
förstahandsval.
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Ian Watson, Kelly Link, Justina Robson, Connie Willis

I en panel om medvetande, Why Should
We Mind? SF/Fantasy & Consciousness,
deltog Ian Watson, Kelly Link, Justina
Robson och Connie Willis. Robson
behandlar medvetande i sina böcker, kanske
speciellt i hennes kommande, fjärde roman.
Watson ansåg sig också skriva om detta, och
Willis menade att hennes Passage hade
detta som tema. Det som pågår i hjärnan är
den sista fronten. Vad är då medvetande?
Mäter man aktionspotentialer kan man
konstatera att signalerna går iväg till en
knapptryckning innan man bestämt sig för
att trycka på knappen. Beslutet är en
efterkonstruktion. Connie Willis vill gärna
tro att hon har kontroll, men hon borde ha
vetat. P K Dick har berättat. Medvetandet är
inte ett minne: Känner man till vägen man
kör minns man den inte. Vi har en
kontinuerlig berättelse om vad vi gör och
varför, och den skrivs om hela tiden. O J
Simpson kanske inte mördade på ett
medvetet plan, men någon del av honom
minns. Det fick Ian Watson att erkänna att
han alltid får dåligt samvete när han ser en
polis – man vet aldrig vad man kan ha gjort.
Han ville bli hjälte i Slan.
Vad innebär det att höja medvetandet,
varifrån ska det höjas? Man är helt fokuserad vid yoga, och det är snarast så att man
resignerar, accepterar allt, och inte att man
egentligen gör goda handlingar. P K Dicks
inplanterade minnen är skrämmande och får
oss att undra, vad är minne: Connie Willis
berättade om hur hon och hennes dotter kom

ihåg en resa på fullständigt olika sätt. Någon
i publiken kommenterade att vi snart kan
registrera allt. Kommer det att påverka vårt
sätt att se på minnet? Men det tar förstås lika
lång tid att sedan gå igenom det
registrerade, och upplevelsen går inte att
registrera.

Ian Watson (på det japanska bid-partyt)
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En annan fråga från publiken gällde
varför man ska ha en jagkänsla. Ian
Watson som uppenbarligen läst in sig på
memer förklarade det med identitetsmemer som är uppbundna till t ex religion.
(Här kan jag rekommendera läsning av
Susan Blackmore: The Meme Machine,
som är en slags fortsättning på Richard
Dawkins The Selfish Gene. Hon visar hur
det är oundvikligt att begrepp sprids och
utvecklas, och att det sker på ett liknande
sätt som när organismer utvecklas genom
naturligt urval.) Man kan också läsa Julian
Jaynes: The Origin of Consciousness in the
Breakdown of the Bicameral Mind, och här
kan jag instämma i Ian Watsons
recommendation. SF om medvetande är
förstås skriven av P K Dick, men också av
Greg Egan och Geoff Ryman (Air).
Jag-medvetande och medvetande
behöver inte samexistera, se t ex Britney
Spears (sa Connie Willis).
Lördagkvällen ägnade vi åt The Swedish
Party. Både jag och Margareta stod och
pillade
loss
pyttesmå
hemgjorda

Margareta Cronholm sätter på svensk flagga

Anders Reuterswärd och Britt-Louise Viklund i
baren på The Swedish Party

Nr 6
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förklistrade svenska flaggor
för att kunna sätta dem på
badgarna på alla som ville
in. Ibland gick det att få loss
flaggorna från underlaget i
ett stycke. Det var otroligt
trångt och varmt i rummet
men det hindrade inte att
alla ville in och smaka
brännvin och punsch, eller
var det kavringen som
drog? Helt klart mycket
lyckat.
Så på söndagmorgonen var
det bra att starta med
artificiell intelligens, AI:
the Aliens We Make?
Panelisterna var mindre
morgonpigga så vi fick nöja
oss med Cory Doctorow,
Ian McDonald och Charles
Stross.
Ian
McDonald
berättade om AI-skådespelare i River of Gods, som
tror sig vara de personer de
spelar. Han talade också om
att fans tenderar att värdera
tanken mer än kroppen, och
att vi inte kan komma ur vår
benlåda – vi kan inte helt
förstå hur andra tänker. Johanna Sinisalo och Ben Roimola, i bakgrunden Therese Norén
Diskussionen hamnade i att och Anders Wahlbom på The Swedish Party.
hjärnan är märklig, med en
in på identitet: Vid vilken grad av likhet
vikt på 1,5 kg tar den 20% av all energi.
upphör två versioner av en människa att
Gränsen till maskinintelligens kan komma
vara olika individer? Är man samma person
att suddas ut. Också i denna panel kom man
som man var för 20 år sedan?

Mikael Pargman med flera
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Frågan är om AI är kostnadseffektivt,
det är nog bättre att koppla ihop människor
med Google.

Irma Hirsjärvi, Justine Larbaleister, Mark Rich, Greg Pickersgill

Femtiotalet var när jag först hittade SF och
fandom, så naturligtvis gick jag nu och
lyssnade på The 1950s, 50 Years On.
Finskan Irma Hirsjärvi, Justine Larbaleister
från New York, Greg Pickersgill från Wales
och Mark Rich samtalade om denna era, då
pocketböcker började ersätta magasinen,
och läsarna därför blev äldre. Under
perioden minskade pulpigheten, och det
skrevs en hel del som går utmärkt att läsa
idag, t ex i F&SF och Galaxy. Brevspalterna
är ofta fräscha och intressanta. SF hade
impact:
1947
publicerades
en
Heinleinberättelse i Saturday Evening Post,
och när den kusliga The Lottery av Shirley
Jackson publicerades blev det ett ramaskri
eftersom den handlade om att USA bedrogs.
Vilka är då klassiker i dag? Delany,
skrev om relationer, Margaret StClair, skrev
hemmafruberättelser, satirer över konsumtionssamhället. Satir gick att skriva i
SF-magasin också under McCarty-eran, och
det gick att få fram ett budskap om att samhället kan vara annorlunda. På 50-talet fick
SF också legitimitet genom att så mycket av
det som förutspåtts nu blev verklighet.
Brittiskt 50-tal hade sin egen tradition,
en brittisk pulp, ”The mushroom jungle”.
Badger Books gav ut mängder, och det
fanns många magasin som New Worlds,
Nebula och Science Fantasy.
En fråga som kom upp var varifrån SFläsarna kommer ifrån? Det är inte samma
personer som tittar mycket på TV, och de

verkar vara tidiga med att ha en uppfattning
i religiösa frågor.
Irma Hirsjärvi anlade det finska perspektivet: Till finska översätts fortfarande
en hel del gamla klassiker från femtiotalet.
Det är viktigt eftersom författare i dag
skriver i traditionen.
Söndagens SF Foundation-inslag gjorde
inget större intryck. Först talade Sandra
Singer om So Long Been Dreaming: how
does the subaltern speak? men det krävde
nog att man läst de böcker hon snabbt
nämnde om man skulle få ut något. Geetha
B (stod för Bakilapadavu) kritiserade Clarke
i Thematic Concerns in Arthur C Clarke,
vilket faktiskt var en Power-Pointpresentation men utan nämnvärd substans.
En tes var att rymdfärderna är en allegori för
evolutionen. Högre medvetande kräver
frihet från materiens bojor, och det finns en
kosmisk andlig spiral där vi är på botten.
Någon i publiken lyfte fram att personerna
är träaktiga schabloner.
Men jag gav inte upp utan fortsatte
lyssna på SF Foundation-spåret, vilket inte
var så lyckat. Under temat Geography:
Landscape and Nature bidrog först Noga
Applebaum med Only God Can Make a
Tree. Att det finns ekologisk SF kände jag
till, och likaså att det finns SF för unga.
Maureen Kincaid Speller berättade sedan
om Landscape and Presence in the Novels
of Alan Garner, men när man inte läst dem

BEM

31

Nr 6

Justina Robson, Roz Kaveney, Joe Haldeman

blev det svårt att hänga med i resonemangen
om postkolonialism och intellektuell kolonisation.
Då var det intressantare att lyssna på
diskussionen om Role of Queer SF. Själv
ser jag det som en av SFs verkliga styrkor
att kunna lyfta fram nya perspektiv på
mänskliga relationer. Joe Haldeman började
med att han skrivit om alternativa livsstilar,
och moderatorn Roz Kaveney fortsatte med
att beskriva hur en stor mängd äldre (50tals) SF innehåller koder som tillkännager
den sexuella inriktningen. Genom ”queert”
läsande kan man konstatera att Arthur C
Clarke är homosexuell. Detta gäller nog
också Tolkien, men han skulle bli irriterad
om det påpekades för honom. Att Delany är
homosexuell framgår ju tydligt. Är då
heterosexuella författare handikappade? Den
tredje panelisten Justina Robson lyfte fram
SFs möjlighet att riva barriären mellan jaget
och andra, och menade att alla är människor
och skulle reagera ungefär som hon. Slash
skrivs av heterosexuella.
Joe Haldeman hade haft svårt att sälja
en gay roman, det är inte socialt acceptabelt.
Från utsidan är USA helt heterosexuellt,
men många sexuella ideologier existerar vid
sidan av varandra. Några författare som
skriver queer SF är Joanna Russ, Delany,
Disch, Nicola Griffith, Pat Cadigan,
Elizabeth Lynn, Geoff Ryman och Celine
Rosanne (?) som skriver ”redneck” komisk
SF. Vidare har Peter Hamilton skrivit om en
planet där homosexualitet eliminerats

Karl-Johan Norén i partytagen

genom genetisk manipulation, och Keith
Hartman om en queer detektiv. Transsexuella har beskrivits av James Patrick
Kelly (Little Boy), John Varley och Jack
Chalker som skrivit om könsbyten. Det ska
också Neil Gaiman ha gjort med ”Changers”
i Smiling Mirrors.
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Diskussion utbröt. Är heterosexualitet
så ömtåligt att alla pojkar måste skyddas
från homosexualitet? Någon berättade om
läger för att göra homosexuella pojkar
”straight”, men alltför många ville tillbaka
nästa sommar… Justina Robson lyfte nu
fram en gay romans, Boy Meets Boy, vars
författare jag missade, tyvärr för den
beskrevs som mycket egendomlig.
Slutligen nämndes Sturgeon som en
queer, bisexuell författare, som motsatte sig
alla slag av förtryck.
En annan intressant panel hette Alternate
Technological History. Teknikern Simon
Bisson modererade författarna Laureen
McLaughlin och Sean McMullen samt
civilingenjören Carolyn Dougherty.
Varför kunde inte romarna sätta ihop en
dator? De hade inte bakgrunden, det är bara
möjligt om man sett en dator. Det som
utlöste utvecklingen var behovet av att
knäcka koder under andra världskriget. Vad
kommer först – teknologin eller kulturen?
Intressanta fall är där utvecklingen tagit en
bestämd riktning: Vi har växelström och
inte likström, och det hävdades att det hade
varit bättre med likström som ger mindre
förluster (vilket jag inte är helt säker på –
förstärkare, transformatorer mm kräver
växelström). Betamax försvann som videostandard trots att det var bättre. Att förstå

The Finnsh Party. Ben Roimola med flera

Karin Lundwall

dessa val förbättrar möjligheterna att välja
rätt i framtiden.
Den första satelliten sattes upp redan
1958, men det tystades ner. Utvecklingen
kunde ha gått snabbare. Samtidigt kan det
bli för mycket ”första” – det är inte alltid det
viktigaste. Några alternativa teknologier
som nämndes var kanon i stället för raket för
att sätta upp satellit, och luftskepp. Vi skulle
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ha zeppelinare om vi prioriterade säkerhet
och ekologi i stället för hastighet. Men
utvecklingen har stött den ensamme
äventyraren som skulle kunna flyga ensam
snarare än samarbetet som krävs i ett
luftskepp. (Också här undrar jag – nog krävs
en del samarbete för våra flygplan? Och
ballong kan man väl köra själv?)
Utvecklingen är bara oundviklig när
man ser bakåt och mirakel är helt enkelt god
teknologi.
Några Hugovinster gick inte till Sverige och
jag var faktiskt inte där och lyssnade, utan
nöjde mig med The Finnish Party. Ryktet
spred sig plötsligt att Sverige kammat in en
annan utmärkelse, nämligen Big Heart
Award, som välförtjänt gick till John-Henri
Holmerg. Han fick ta emot diplomet uppe i
partyhotellet eftersom han inte heller
prioriterat Hugoutdelningen. BEM var där
och gratulerade.
Vi är nu inne på kongressens sista dag. Jag
hade tänkt inleda den med att lyssna på The
Poetry of Edwin Morgan. Det är ju inte så
vanligt med att erkända poeter skriver SF,
men det gör alltså Edwin Morgan, vilket
man kan läsa om i Foundation 93. Eftersom
punkten ställts in fick jag nöja mig med att
inköpa en bok med Morgans lyrik. I stället
gick jag till salen Lomond för att lyssna på
en diskussion om rättigheter, Standing up
for our (Copy)rights. David Cake inledde
med att förklara att copyright uppfanns för
att ge folk möjlighet att läsa och samtidigt
ge författare betalt, men i dag fungerar det
inte så. Christopher Priest ansåg att det
fortfarande gällde att bevaka författarnas
rättigheter. Man måste kunna ha mer
kontroll över sin intellektuella egendom än
över ett hus man köpt. Som exempel tog han
John Wyndham som gifte sig strax innan
han dog. Han lämnade alla rättigheter till en
bonde i Australien, kusin till hustrun.
Författaren ska också kunna bestämma om
verket ska översättas, läggas ut på nätet etc.
Cory Doctorow ansåg det viktigare med
yttrandefrihet, och såg en risk i alltför starkt

John-Henri Holmberg med Big Heart Award

skydd för författaren. Liksom musik bygger
också litteratur på det gamla. Samtidigt kan
författares rättigheter kidnappas – Kafkas
assistent lovade att bränna alla hans verk,
men gjorde det inte. Vill man vara lojal med
Kafka får man alltså låta bli att läsa hans
böcker.
Andrew Adams tog ett exempel på att
copyright i dag kan gå för långt, nämligen
när en liten bokhandel stängdes av från
leveranser av Rowlings böcker för att de
låtit någon läsa en bok för tidigt.
Den siste programpunkten jag hann med var
Jack Cohens föredrag, Designing Aliens.
Det var trevligt och underhållande men
kanske inte så mycket nytt. Några kul idéer
följer: Vi har snarare extelligens än
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intelligens, dvs vi har kunskap om vad som
finns utanför oss. Liv är inte homeostas utan
snarare heterostas, allt förändras kontinuerligt. Han hänvisade till några böcker
han skrivit, med Stewart: Heaven och
Wheels, och med Larry Niven Dragons of
Heron och Legacies of Heron. I dessa har
han kunnat spekulera om andra livsformer.
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Dessa kan ha andra nukleinsyror, proteiner,
polysackarider; de kan göra andra metabola
trick än vi, de kanske kan baseras på kisel,
eller t o m solfläckar eller neutronstjärnor.
Här på jorden finns det liv överallt där det
kan finnas och överallt där det inte kan
finnas…

Dealer’s Room

Så var det slut på en
trivsam världskongress.
Tillsammans
med
i
huvudsak svenskar men
också en dansk, Klaus
Mogensen, gick vi på
indisk restaurang och till
slut till Borders, den
stora och sent öppna bokhandeln.

Carolina Gómez Lagerlöf och Klaus Æ Mogensen
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Margaretas tillägg
Margareta var på en del paneler som jag
inte hann med – man kan ju bara vara på
en i taget tyvärr. Här följer mina tolkningar
av hennes anteckningar.
I Privacy or Paranoia? diskuterades
elektronisk övervakning. Det inleddes med
några positiva effekter av att bryta privatlivets helgd: Britt-Louise Viklund pekade
på Londonpolisens övervakningskameror
och att GPS kan vara bra för att hålla reda
på var barnen är. Författaren Karen Traviss
påpekade att kreditkort vet mer om oss än
vi fattar. Hon har vägrats att handla på sitt
kort för att det stred mot hennes ”köpmönster” så att systemet slog larm. Roz
Kaveney fyllde på med att hon inte fått
använda sitt kort i USA för att resan borde
tagit längre tid. Hon berättade också att
hon inte ville övervakas av sina föräldrar
under tonåren som hon hemligt tillbringade
i queer-kretsar.
Britt-Louise pekade på kulturella
skillnader – i Sverige är det svårt att få tillstånd att använda CCTV men vi använder
personnummer flitigt. Enligt Karen Traviss
har man flera olika nummer i UK för skatt,
sjukförsäkring etc, och Roz Kaveney
tycker att det är viktigt att skilja på om det
är frivillig övervakning och registrering
eller om den är påtvingad och om man vet
om den. Renee Sieber ogillade att information om inköp registreras så att slutsatser dras om ens person, vilket kan
påverka möjligheter att få lån och försäkringar, och Roz Kaveney pekade på att
det också gäller vilka böcker man lånar
eller köper. Kan man då få ut information
om sig själv ur register? Det går i UK men
är dyrt och krångligt.
Britt-Louise tog upp att det är svårt att
skilja på vad som är ordinarie teknik och
vad som är kränkande. DNA-analys och
husrannsakan är minst lika kränkande som
registrering av surfande. Det behövs dessutom alltid människor för att analysera i
slutändan. De allvarligaste kränkningarna
sker genom att folk berättar små saker,
som sedan kan användas i ett pussel av
journalister, polis och åklagare.
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Hur skulle vi då leva om vi inte alls
hade något privatliv? Britt-Louise gissade
att folk vänjer sig och lever på, medan
Mike Scott trodde att man skapar bubblor
där man är privat. Karen Traviss undviker
hemligheter eftersom de gör en sårbar, man
får hålla dem i huvudet. Risken att spåra
genom cookies är ändå liten med tanke på
att det är enorma datamängder.
Har vi då ändå inte blivit mer privata
än förr? Vi lever mer anonymt i storstäder.
Slutligen konstaterades att det är farligt att
i onödan skapa en känsla av att staten är
korrupt.
Can it be Fine Art if It’s Science
Fiction? inleddes med att The Wombat,
som jobbar för konstnärer, definierade
”fine” art som konst som blir värdefull
snarare än konst med ett innehåll. SF-konst
kritiseras för att vara illustrationer. Martina
Pilcerova som gått konsthögskola i Bratislava fick kritik för att hon hade människor
på sina bilder och Klaus Æ Mogensen påpekade att gammal konst accepteras trots
att den ofta är illustrationer till bibeln eller
gjorts på beställning. Det är samma med
böcker, är det poulärt är det automatiskt
dåligt men Dickens blev erkänd trots att
han skrev för en tidning. Om konsten säljer
får man problem på akademin. Sally Mayer
liknade situationen med den när impressionisterna bröt med den traditionella konsten.
På SF-kongresser får vem som vill
hänga sina verk, det finns ingen censur,
och kulturen i fandom är generellt
stödjande vilket är bra för både unga
konstnärer och författare.
Drug-crazed, Mutant Sci Fi Fans Invade
Glasgow: SF in the Tabloids var titeln på
ett föredrag av Tom Easton. Han påpekade
att SF-magasinens upplagor sjunker, och
att i stället ökar tabloider som Weekly
World News. Här skulle SF kunna vara
med, kanske med mycket bilder och
enklare handling. Eftersom det inte handlar
om existerande personer kan det inte leda
till åtal i USA. Varför accepteras
sportfånar men inte SF-fans? (De är väl
helt enkelt fler / Red.)
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Karl-Johan Norén och Margareta Cronholm

I panelen Fantastic Cities satt Jeffrey
Ford, Ian R McLeod, China Miéville,
Michael Swanwick och Claire Weaver, och
de förklarade förkärleken för sammanbrutna städer med att så är det redan, se på
New York och London. Byar är tråkiga,
det är långt att gå och många sträckor att
beskriva. Inom Fantasy platsar däremot
byar och ruiner, det är något melankoliskt
över dessa platser i verkligheten, se t ex på
romerska lämningar. I städer blir det också
stilblandningar, eftersom föremål påminner
om olika epoker.
Göra karta eller inte? Det kan begränsa fantasin, men kan också vara nödvändigt för att skapa berättelsen. Ökad
ålder har lett till större ovilja mot riktiga
städer, som man nu inte orkar utforska.
Annars finns det öde statsplatser, stängda
stationer,
arkeologiska
utgrävningar,
tunnlar under städer för den som behöver
inspiration. Peakes Gormenghast nämndes,
och man konstaterade att Italo Calvino är
bra på att kort och effektivt skildra städer.

Judith Proctor och Steve Rogerson var de
enda som dök upp för att diskutera SF on
British TV Since the First Doctor. På
BBC fick SF tidigt barnstämpel, och nu
kallas det i stället Future Drama. Flerkanalsystemet hotar kvalitén, det är svårt
att få en trogen publik till serier. Det
behövs ett starkt varumärke som Dr Who,
The Unexpected, Survivors eller Dome
Watch. Det skulle vara klokt att göra dessa
som remake med bättre effekter för att
sedan kunna satsa på familjer, med både de
som såg förra gången och deras barn.
Panelen trodde mer på ITV än BBC, och
ville allra helst att man gjorde DVD direkt,
och kanske delade ut första delen gratis för
att dra publik.
Hedersgästen Christopher Priest behandlades i en egen panel, What’s Real and
What’s Not: Christopher Priest and
Reality. Paul Kincaid berättade om The
Affirmation att i den mals två verkligheter
sakta samman, som fiktion och verklighet.
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Priests figurer skriver för att bekräfta,
affirmera sin existens, för att förstå sig
själva. Andrew M Butler ser tydliga psykoanalytiska grepp i berättartekniken.
I boken The Prestige leker han med
tvillingbegreppet. Kärnan är ”I am a liar”,
vilket är författarskapets essens. Författaren ljuger inte, sanningen finns alltid
där men inte där vi väntar oss. Priest förnekar att det finns triangeldrama i
böckerna, men kan det handla om kluven
sexualitet? Priest kräver av sig själv att alla
ord i texten har ett syfte, och vill att man
ska lita på honom. Graham Sleight tycker
därför att det är svårt att skriva om Priest,
han kräver sådan omsorg om orden.
Kvinnor har bara biroller i böckerna,
men ett undantag är The Silent Woman.
Enligt Andrew Butler hamnar man i Freuds
värld när man ser på handlingen. Magiska
trick innehåller både förstörelse och reparation, liv efter döden. Priest bearbetar
Orfeusmyten.
Ett budskap är att man inte kan skilja
en människa från sin omgivning utan att
det leder till lidande, och detta illusteras i
A Dream of Wessex. Realismen kräver
Fantasy för att det ska bli en helhet.
M John Harrison beskrivs som en
liknande författare, med t ex The Course of
the Heart och Signs of Life.
Alla Priests böcker är mycket politiska, och väcker frågor av filosofisk
snarare än journalistisk art. I The Dream
Archipelago finns många dubiösa historier
som väcker frågor om sexualitet som Paul
Kincaid aldrig vågat ställa. Det finns ett
drag av sexuell våldsamhet som man
undrar var det kommer ifrån. Sex som
makt och kvinnans underläge i relationer
speglas men det är männen som är offer.
Priest läste SF i början av 60-talet
men blev uttråkad redan i mitten av 60talet. Sedan hittar han sin egen stil och
skriver med större ambition. Han blev
inblandad i debatten kring Stanislaw Lems
gratismedlemsskap i SFWA. Han ville inte
ha författare som skrev för pengar. Han har
också kritiserat Nebulapriset för att vara
korrumperat. Runt 1980 bryter Priest med
SF-kollektivet och går sin egen väg.
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En odisciplinerad panel betitlad The
World We are Making Now: People
bestod av John Courtenay Grimwood som
just avlutat Arabesque-sviten om destruktiv barndom, biologen Lisah Pedir och
museitjänstemannen Robert Hole, Jr. med
moderatorn Caroline Mullan. Man ansåg
att vi får friskare barn idag genom den
större genpoolen, men att vi samtidigt får
mycket mer Aspergers syndrom, ofta barn
till två brillianta föräldrar (Silicon Valley
Syndrome). En bra bok om detta är The
Dog and the Nighttime.
Den judiska befolkningen blandas nu
upp mer än på tusen år, vilket lett till en
ökning av Tay-Sachs syndrom som annars
bara funnits hos den judiska befolkningen.
Är vi bättre eller sämre föräldrar idag?
Alla generationer pendlar, nu är nannyn på
väg tillbaka. Föräldraskap lär man sig från
böcker eftersom man inte har någon
erfarenhet av barn förrän man själv har
dem. Kom också en synpunkt om att
religiösa länder handikappar sina barn
genom att undanhålla information.
I panelen British Landscape and the
Fantastic deltog tre författare med Peter F.
Hamilton som moderator. Inledningsvis
konstaterades att Robert Holdstock inspirerat alla. Deborah Miller har Skottland
och vädret där som viktiga ingredienser i
sina böcker, de blir element för att skapa
stämning. Susanna Clarke skriver om
Shropshire på gränsen till Wales och får
inspiration ur äldre svartvita foton. Jessica
Randel bor i Bath där det mytologiska
England finns, men hon vill inte fastna i
Arthurlegenden. Hon vill i stället berätta
den oskrivna folklorebaserade historien,
det man inte kommer åt med forskning.
Hon har inspirerats av stencirkeln i
Avebury. Med amerikansk bakgrund reser
hon nu runt i en ”slide show” och ser allt
hon läst om men aldrig sett. Från Maine
där inte ens indiankulturen satt spår är det
märkligt att möta ett urgammalt kulturlandskap. Hennes syster, Sarah Ash, som
skulle varit med men blivit sjuk, har skrivit
Songspinners med Bath som miljö. Det är
svårt att skriva om Bath som Bath, det
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konkurrerar med guideböckernas Bath. Det
finns en myt om Kung Bladar och hans
grisar som handlar om att Bath hade
hälsolera som botade spetälska.
Att se vindar och källare på engelska
pubar är otroligt inspirerande, där finns det
orörda miljöer. Att inte Frankrike har
samma myter som England kan bero på
upplysningen alternativt på kyrkan och
inkvisitionen, båda kan ha gjort rent hus
med gamla traditioner.
Två ytterligare författare nämndes, M
John Harrison som gör ett bra jobb på
London och Alan Garner som jobbar med
kronologisk arkeologi.
Social Science and Social Satire, the
Work of Robert Sheckley var en panel
med SF-läsarna Moshe Feder, Eileen
Gunn, Dennis Danvers och Scott Edelman
som diskuterade Sheckley. Han publicerade sig mest 1955 – 1962, och var en
annorlunda röst då. The Tenth Victim
publiceras
fortfarande
och
har
filmatiserats. Han är starkast i novellform.
Sheckley skrev fortfarande i fanzines 2 – 3
gånger om året, en ny novell finns på nätet
om en man som köpt en kropp.
Det finns ett grunddrag av livsbejakelse i hans arbete, det vardagliga och
enkla lyfts fram. ”Mind Swap” analyserar
skillnaden mellan kropp och själ. I flera
noveller som ”Cost of Living” och
”Something for Nothing” kritiseras
konsumism och ekonomism.
Det finns paralleller med P K Dick –
hade de kontakt, behållning av varandra?
”Immortality Incorporated”, ”Radio Guy”.
Mycket handlar om att bli av med fruar,
han hade också många!
Är hans historier för tidstypiskt
amerikanska; hur ser andra nationaliteter
på dem?
Titeln Ideas, Fiction and Reality rymde
några intressanta SFF-föredrag. Paul
Kincaid talade om What happens in The
Separation, dvs om Christopher Priests
roman. Han räknar till fyra parallella
världar som vi konstant rör oss mellan. De
båda första i berättelsen är syskon eller inte
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– bara den ena kan finnas. Joe och Jack
älskar båda Birgit. Den 10 maj 1941 är ett
ödesdatum, det är då Hess flyger till
England. Den dagen kraschar också Jacks
plan fyra gånger i boken, varje gång en
aning olika, minnet är inte att lita på.
Angelas värld hör ihop med Jack, och
Chris värld hör ihop med Joe. I Jacks värld
dör Joe, men i Joes värld klarar han sig och
anmäls försvunnen. Chockad in i verkligheten. Boken handlar inte om separation
utan om förening. Joe återvänder till sin
ambulans flera gånger för att driva
berättelsen framåt. Han försvinner för att
tillvaron förnekar honom.
Joan Gordons föredrag hade titeln
Being and Becoming in Sheri S Tepper’s
Six Moon Dance. När börjar livet, vem är
medborgare. Vad är vara, vad är bli. I Six
Moon Dance koloniserar människor en
värld med osynliga varelser som görs till
tjänare. En domare sätter regler för när
man inte får diskriminera ”humanity” (inte
”mankind”). Hur man ser på världen beror
på ”being” (gränser, t ex svart/vit) eller
”becoming” (där allt rör sig längs skalor).
I Art vs. Love: Balancing a Creative
Career & Relationships diskuterade
fotografen och journalisten James Stanley
Daugherty med författarna Joe Haldeman
och David Mattingly, uppenbarligen från
ett rent mansperspektiv: David Mattingly
hittar bara flickor som inte är intresserade
av konst, han lever bara för nästa deadline.
Joe Haldeman tror att kvinnor lockas av
konstnärer för att de är mystiska, men hur
länge varar det? Kvinnor kan förstöra
manuskript och bilder för att de är
svartsjuka.
Så snart man lämnar sin konstskola
upphör känslan av stöd för att konsten är
viktig. En ekonom har alltid tänkt tjäna
pengar, en konstnär lär sig att konsten är
viktig oavsett om den lönar sig. En del
orkar inte hålla fast vid den idén utan
stödet.
Ett problem är olikheter i dygnsrytm –
man lägger sig när partnern går till jobbet.
Joe Haldeman har sin fru som manager.
Vad gäller ekonomin så är det länge som
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konsten kostar mer än den ger. Inkomster
kan påverka maktspelet i relationen.
Väldigt få kan leva på sin konst, de gissar
på 8000 på planeten. Vissa behöver en vild
livsstil (!).
Speciellt för SF-författare och -konstnärer är att de har fans som älskar dem.
Det måste man också hantera i sin relation.
Det är också märkligt att ha läsare som
läser en bok man för länge sedan lämnat
bakom sig.
Män är bäst unga, kvinnor blommar i
medelåldern. Att få barn påverkar kvinnan
mer än mannen. Att skriva är som en drog,
man måste ge sig hän. Man vilar aldrig
utan gör noteringar hela tiden om tankar
eller det man observerar.
I panelen The World We are Making
Now: Politics deltog John-Henri Holmberg, Klaus Æ Mogensen (Framtidsinstitutet, Köpenhamn), ZAC Appleton och
Nicolas Whyte (programdirektor i EUs
krisgrupp) med moderatorn Caroline
Mullan.
En trend är att vi blir allt mer
specialiserade, det uppstår brist på
generalister som kan gå emellan. Politik
blir så komplicerat att politikerna inte kan
informera dem som valt dem.
Befolkningsströmmarna i dag liknar
de för tusen år sedan. EU är ett experiment
med en kooperativ lösning.
Nationsbegreppet eroderar. I stället får
vi ”Nations of the Mind”, som SF Cons. Vi
kanske reser runt mellan dessa med vår
laptop. Men vi har ändå de gamla
nationerna för att skapa infrastruktur och
trygghet. Men också nationerna är konstgjorda, endast gränsen mellan England och
Frankrike är naturlig.
Behövs valda ombud när alla kan
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samtala på Internet? Traditionella regeringar kommer att behövas länge för att
fatta beslut. Klarar våra nuvarande politiska strukturer framtidens frågor? Medborgarrörelser dyker upp som komplement.
Partier har tre uppgifter: 1. Jobb för
politiker efter tjänst, 2. Att vinna val, 3.
Input för vanligt folk till parlamentet. Det
sista är svårt, allt färre medborgare vill in i
det politiska systemet. Här kanske
communities på nätet kan komma in i
stället, där alla kan uttrycka sig.
Politik måste anpassas till frågorna –
hur kan politiker träffa 25-åriga avtal om
skolmaten?
Medical Hazards of Space behandlades
av biologen Jack Cohen, farmaceuten Eric
M Van och författaren Elisabeth Moon
under ledning av Dave Clements.
Mest fasar man för diarré. I nollgravitation blåser toan ut innehållet. Vem
skriver om rymdstationer och hygien?
Magen kan krångla av andra skäl än
bakterier, t ex allergi och radioaktivitet.
Vad gör man med en radioaktivt smittad?
Vad gör man med barn som växer upp
under total hygienisk kontroll, kan de
återvända med sitt kassa immunsystem? Så
blir det inte, det blir ett samhälle också i
rymdstationen, med bakterier och allt. Det
kan bli problem med benförlust och att
vissa strukturer i hjärnan inte underhålls.
Ämnesomsättningen ändras och troligen
blir det psykologiska effekter. Hos män
kan det bli problem att hela kroppen har
samma temperatur, det kan skada
testiklarna som ska vara svalare.
Troligen finns det tillräckligt med
gener för att klara anpassningen. Slutligen
påstods att vissa invandrare, som varit
pionjärer, skulle passa bättre i rymden…
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I Glasgow passade jag och Margareta på
och turistade en del. Vi letade upp en
förstenad skog som jag inte tidigare visste
att det fanns där. Den hade dykt upp i ett
stenbrott på 1800-talet.
BEMs redaktör utanför kongresslokalen

Förstenade träd i Glasgow

BEMs redaktör utanför kongresslokalen
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Böcker
Robert Silverberg: The Face of the
Waters. Fascinerande SF med originell
stämning. En vattenplanet fungerar som
fångläger på livstid, och människor lever
på flytande öar mer eller mindre i konflikt
med en urbefolkning. Den grupp vi följer
blir förvisade från sin ö och åker på en
klassisk odyssé genom olika äventyr. Om
människans ensamhet och sökande efter
mening.
Hugo Gernsback: Ralph 124C41+. Den
klassiska ”första” SF-romanen, beroende
på hur man ser på det. I alla fall ger den en
bra bild av hur Gernsback såg på SF.
Litterärt en katastrof, men med en hel del
tämligen goda förutsägelser. Bör bara
rekommenderas till redan frälsta.
Gary Westfahl: The Mechanics of
Wonder. Westfahl driver tesen att Gernsback skapade SF genom sin litteraturkritik.
SFs idé skulle vara äventyr/berättelse, med
vetenskapliga fakta insprängda, plus förutsägelser. Också mycket om Campbell och
Heinlein, medan senare utveckling bara
berörs helt kort. Mycket trevlig att läsa,
och påtagligt nyfikenhetsskapande.
Robert A. Heinlein: Beyond This
Horizon. Glädjande att denna roman från
1942 står sig mycket väl. Även om den på
många sätt följer Gernsbacks recept så är
den dels mycket mer välskriven och dels
innehåller den analyser av vad framtida
vetenskap kan innebära, t ex genetisk
manipulering. Också demokrati och
revolution diskuteras på ett givande sätt.
Finn Zetterholm: Lydias hemlighet. Snarast ungdomsfantasy, men genom sin
pedagogiska inriktning lik Gernsbacks SF.
Genom att ta på tavlor förflyttas Lydia till
tiden då de målades, och hon får därigenom träffa ett antal konstnärer som
Leonardo da Vinci, Turner, Degas m fl.

Mycket väl skildrade miljöer och rätt
spännande. Kul grepp!
David Garnett: Bikini Planet. Humoristisk SF är sällan lyckad, och inte heller
denna fick mig att skratta hejdlöst. Samtidigt kan jag inte säga att jag hade tråkigt,
och berättelsen hade sina poänger även om
idéerna knappast var fräscha.
Bertil Mårtensson: Vingmästarens dotter.
Väl sagogullig fantasybetonad SF, där vi är
på en planet som befolkats för länge sedan
och som sjunkit tillbaka till medeltida
tänkande. Några fanniska vinkar med bynamnen Elisif, Bellis och Harju. Totalt sett
en fullt läsvärd berättelse med några kul
idéer och en del spänning.
Åsa Nilsonne: Smärtbäraren. Enligt P C
Jersild en vetenskapsroman, och helt klart
är detta SF. Boken kan läsas som en allegori över hur det är att vara läkare eller
psykolog, och samtidigt är idén baserad på
en vetenskaplig spekulation som visserligen är helt osannolik, nämligen att man
skulle kunna helt gå in i en annan person
och ta över kroppen. Tyvärr halkar boken
över i thriller på slutet. Det drar ner en
annars utmärkt bok.
Paul J. McAuley: Red Dust. Fascinerande
SF-roman från ett terraformat Mars med
förvriden Maoism och vildavästernfilosofi.
Även om händelserna inte alltid var så
sannolika hade jag rejält trevligt!
Mare Kandre: Bestiarium. Stark psykologisk roman i form av gotisk skräck eller
SF – en centralgestalt är ett monster i en
skotsk sjö. Bisarra skeenden där modern
ligger döende ett decennium och kanske
återfinns i monstret, och fadern av sin mor
tvingas leva under jorden. Stilen utmärkt
för ändamålet, men kanske att psykologin
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skyms av det våldsamma och groteska
händelseförloppet.
Philip K. Dick: Nick and the Glimmung.
Dicks enda barnbok visade sig vara hemtrevlig SF med härliga utomjordingar.
Särskilt gillade jag spiddlarna med sina
”bad luck city”, ”assassination city” osv.
Någon borde översätta denna så vi får en
ny generation fans!
Liz Williams: Banner of Souls. Fartig SF
där man kastas runt i tid och rymd med en
komplicerad historia där man aldrig är
riktigt säker på vem som är skurk. Rätt olik
Nine Layers of Sky som jag nog trivdes
bättre med, men den här var på ett sätt mer
underhållande. Klart bra i alla fall.
Christopher Priest: The Separation. Välskriven alternativvärlds-SF om andra
världskriget, med brittisk stämning och
spänning trots att man redan vet slutet. T o
m Stockholm fick vara med på ett hörn, när
en eventuell fred med Tyskland diskuterades. Utmärkt!
Tanith Lee: Elephantasm. Mustig fantasy
med sado-masochism i skotska högländer
och i Indiens djungler. Fascinerande!
Måste läsa mer Tanith Lee.
Elizabeth Moon: Phases. Trevlig novellsamling, om man undantar de två militärSF-novellerna ”Politics” och ”In Suspect
Terrain”. Jag har inte läst hennes romaner
men antar att de just är sådan militär-SF så
det blir nog inte av. Annars trivsam blandning av SF och fantasy, om än inga mästerverk.
M. John Harrison: Light. Rätt kul
blandning av space opera, kriminalroman
och litteratur om hur det är att vara
människa. Framför allt gillade jag
nutidsdelarna, medan space operan med
övermått av våld blev tristare. Och sedan
har jag så svårt med att hjältarna röker i
sina rymdskepp!
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Tanith Lee: White as Snow. Fascinerande
och övertygande omskrivning av Snövitsagan, med intressant inledning där det
framgår att det från början var en riktig
moder och inte en styvmoder. Mer erotik
än i sagan, men inte speciellt explicit.
Kanske ändå inget för småbarn.
Maths Claesson & Kristoffer Leandoer:
Onsdagslegender. Något så sällsynt som
en novellsamling med fantasy och SF av
svenskar! I ordning: Maria Küchen:
”Eurasia Fleet”, genom stilen en riktigt
poetisk liten historia om samlag i tyngdlöst
tillstånd, med risk att falla in i Adam-ochEva-berättelser som man läste till leda i
50-talsfanzinen. P C Jersild: ”Välkommen
till oss!”, äntligen accepterar han att han
skriver SF, men den här har man väl läst i
bättre former förr, så vansinnigt originellt
är det väl inte att rida i VR. Daniel
Fredholm: ”Expeditionen”, en välskriven
miniatyr från ett surrealistiskt och hotfullt
landskap. Aase Berg: ”Hem”, läser jag som
flykt från vardag, en kanske drömd
bilolycka ger perspektiv, en stämning.
Joakim Pirinen: ”Boliden Wonhyo”,
meteorit med budskap, kul pseudovetenskaplig stil och skildring av akademiska
strider. Gabriella Håkansson: ”Spegelmänniskan”, skräckfantasy om antimateria
med intressant antihjälte. Kristoffer
Leandoer: ”På trappan till Teknologiska
institutet”, en intressant saga om fantasin
och balansen mellan drömda världar och
verkligheten. David Lagercrantz: ”Den
gamla granen i Mårdsele”, också denna en
saga om fantasi, men också om döden, och
med god skräckstämning i skogen. Gull
Åkerblom: ”I det där huset”, en spelskräckis där man inte vet var gränsen
mellan verklighet och dator/fantasi går,
ändå
trovärdig.
Johan
Ehrenberg:
”Messias”, om denne och satan, berättelsen
räddas hjälpligt av den medeltida stämningen. Niklas Krog: ”Fångön”, riktigt
spännande om rå maktkamp. Slutligen ett
efterord av Kristoffer Leandoer, ”Ingen
enhörning” om fantastikens natur. Som
helhet en alldeles utmärkt liten bok, med
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många författare man skulle vilja läsa mer
av.
Philip K. Dick: Mary and the Giant.
Förträfflig mainstreamroman om en vilsekommen 20-årig flicka i Kalifornien på 50talet, om hennes konflikter med pappan,
med den triste pojkvännen och hennes
relation med en mycket äldre man. Fina
miljöskildringar från en småstad med
färgades och vitas hem och livsvillkor.
William Tenn: The Square Root of Man.
Trevlig omväxlande novellsamling med
genuin humoristisk SF. Från ”Alexander
the Bait”, Tenns första novell där vi åker
till månen för att utvinna guld, till en sen
novell med LSD i dricksvattnet. Kul!
Tricia Sullivan: Maul. Härlig modern SF
med en verklig och en drömd verklighet,
eller snarare ett slags biologiskt dataspel.
The Mall är spelet där ungdomsgäng rånar
och gör upp i ett köpcentrum, medan den
egentliga handlingen är en verklighet där
män i stort sett försvunnit på grund av ett
virus. Dataspelsverkligheten ligger alltså
betydligt närmare vår värld. Utomordentlig!
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jag hoppats. ”Tower of Babylon”, en
fantasy (närmast) om ett bygge upp till
himlen hade en hel del för sig genom att
säga en del om religion, “Understand” om
hur det känns att vara superbegåvad och
(därför) jagad av CIA, ”Division by zero”
om hur det känns att plötsligt upptäcka att
matematiken inte stämmer. ”Story of your
life” fanns i Nova, ”Seventy-two letters”
faktiskt en liten pärla från en parallell värld
där kabbalism fungerar, namngivningen är
det viktiga för att ge liv. ”Hell is the
absence of God” om religiös fanatism och
”Liking what you see: A documentary” en
berättelse som onekligen fastnade, om
modifiering av hjärnan så att utseende inte
spelar någon roll för hur man uppfattar
andra. Synnerligen idérikt alltså, men
något i känslan saknas ändå.
Ian Watson: The Martian Inca. God SF
med spänning, idéer och äkta personer. På
Mars väntar något i sanden som får
människor att plötsligt bli oerhört
medvetna, vilket leder till revolution när
det hamnar hos indianer i Peru och
slutligen får sin förklaring när den
amerikanska Mars-expeditionen infekteras.

Ted Chiang: Stories of your life and
others. Originella SF-noveller som ändå
inte var så genomgående fascinerande som

Framtiden
BEM verkar ju bli allt mer av en årsbok
som täcker in ett antal kongresser. Under
2006 kommer jag i alla fall att vara med på

Conversation och ImagiCon, och kanske
ytterligare någon.

BEM

44

Nr 6

Slutet på en epok. Eva Norman träder för sista gången ut ur SAAMs lokal i Tallkrogen. Det är källarlokalen
till vänster på bilden.
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