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Vem flyger bäst? 
Ovan avbildade BEM eller senaste till-
skottet i klanen, Ola, född 2 januari 2007, 
se nedan. Han gör i alla fall tappra försök, 

och som stolt morfar hoppas man att han 
flyger högt i fandom och annorstädes. 
Grattis till en glad grabb, Bodil och Oskar! 
Bilden är från 4 juli 2007. 
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Vart tog fanzinen vägen? 
Anrika SFF tycks vackla på gravens kant. 
Och särskilt många andra fanzines ses inte 
till. Ett glädjande undantag var 12-
timmarsfanzinet som man kunde ladda ner 
som en pdf och som jag läste i somras med 
stor behållning. Speciellt gillade jag 
Gabriel Nilssons ”Originalet” där vi på 
klassiskt fanförfattarvis långsamt förpassas 
bort från vår verklighet. Magasin däremot 
kommer det en hel del även om man 
började undra över Nova. Senaste dubbel-
numret var dock mycket trevligt med sitt 
Tiptree-tema och exposé över kvinnliga 
SF-författare. Interzone ändrar skepnad 
och efter en överillusterad fas är den nu (nr 
211) både läsbar och läsvärd.  
 
Partly in English 
As it says above, this issue is partly in 
English. The reason for this is mainly 
laziness. When I take notes during the 
sessions at the cons I do this in the 

language used, and then I translate into 
Swedish if necessary. Unfortunately I 
didn’t think of this when I wrote the 
reports from Conversation. And I don’t 
think that the reports from Eurocon in 
Copenhagen will be in Danish – I still 
remember my problems to understand a 
talk by an author from Jylland in the last 
con I visited there, Fabula 96.  
 
Hemsidan 
Den är inte vacker eller modern, men den 
har fått en viss liten ansiktslyftning, 
hemsidan www.bem.se. Nu finns länkar till 
fanzines och boklistor på förstasidan, och 
de nummer som tidigare bara fanns som 
pdf finns nu också i html-form för 
snabbare åtkomst. Jag räknar väl med att 
kunna fixa mer med sidan när jag 
sommaren 2008 har lämnat över till yngre 
förmågor på jobbet. 
 
Ahrvid Engholm debuterar 

Superfanen Eng-
holm har nu 
utkommit med en 
novellsamling, som 
omnämns mer i 
detalj under 
Böcker. Köpte man 
den på Conver-
sation fick man 
dessutom ett nr av 
Veckans Äventyr.  
På Imagicon pre-
senterade han sitt 
författarskap, se 
längre fram i 
fanzinet! 
 

  

 

Ahrvid Engholm signerar sin debutbok, Mord på månen, på Conversation  
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Conversation 
 

 
Denna gång börjar vi på en kongress som 
organiserades av Britt-Louise Viklund och 
Carolina Gómez Lagerlöf, med visst bistånd 
av några av oss andra. Idén bakom 
kongressen var att den framför allt skulle bli 
en plats där man talade med varandra, så 
många programpunkter blev diskussioner 
som alla deltog i snarare än paneldebatter. 
Kongressen ägde rum helgen 11-13 augusti 
2006. 

För min del började kongressen med 
pyssel – det hade fallit på min lott att 
tillverka badgar. De var i alla fall lätta att 
transportera. Det kan man däremot inte säga 
om de 600 liter öl som jag och Magnus 
Westerlund transporterade i våra bilar från 
Systembolaget vid Bromma flygfält till 
Långholmens folkhögskola. Min tappra 
Volvo 245 släpade sig fram med magen i 
alla farthinder. Innan kongressen startade 

var det också en liten förfest hemma hos 
Carolina med Farah Mendlesohn och 
Edward James som jag hämtat upp på 
Centralen och placerat i Långholmens 
hotell. De var ett alldeles utmärkt GoH-par 
som gärna berättade om sin verksamhet och 
hur de kom i kontakt med fandom. 

På kongressen satt jag en hel del i 
receptionen så jag missade bitar av 
programmet. Den första programpunkt jag 
tog ordentlig del av var när Stefan Ekman 
intervjuade Farah Mendlesohn. Farah 
berättade att hon läste en bok i skolan och 
en annan för sig själv – det tror jag är en 
vanlig upplevelse. Hon läste mycket SF, och 
tror att hon utvecklades sent. Hon säger att 
det är stor skillnad att vara redaktör för en 
bok och en tidskrift. Som redaktör för 
Foundation kan hon se sitt inflytande – hon 
föredrar att vara regissör framför att agera. 

GoH Farah Mendlesohn med make Edward James  
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Fast hon erkänner att hon också gillar att ha 
skrivit. Hon trodde inte egentligen att de 
skulle vinna Hugon för The Cambridge 
Companion to Science Fiction, men det har 
naturligtvis varit positivt, med bra 
försäljning och ny upplaga där Hugon 
nämns utanpå. 
 För att få ihop pengar till Foundation 
redigerade hon och skrev i en bok om Terry 
Pratchett, Guilty of Literature. Hon har 
intresserat sig för hanteringen av etik och 
religion i Pratchetts böcker. En annan 
författare hon skrivit om är Diana Wynne 
Jones, och hos henne är det speciellt hur 
man måste lära sig att hantera makt som 
intresserat. Hon rekommenderar särskilt 
Fire and Hemlock som har många bottnar.   
 Farah är övertygad om att SF har en 
framtid, men att skillnaden till magi blir 
mindre när vetenskapen blir allt mer 
avancerad och man bara ser ytan. Man bör 
också ägna sig åt historiken, och se på SF-
magasinen som en historiker. SF bör dess-
utom få sina egna litteraturvetenskapliga 
teorier och kritikverktyg. Avslutningsvis 
påpekade hon att riktiga litteraturvetare inte 
läser litteratur, bara kritik och teori.  
 I sitt GoH-tal berättade Farah 
Mendlesohn att hon fick en resväska med 
SF när hon var 12 år. Eftersom hon redan 
var en besatt läsare läste hon allt. Hon hade 
knappast valt SF annars. Hon gillar inte 
horror som är SFs motsats – där förkastas 
det främmande. Till SF-kongresser intro-
ducerades hon av Edward James, och hon 
var med på Worldcon 95, och på Eastercon 
96 övertalades hon att gå in i SF 
Foundation. Hon blev redaktör för 
Foundation 01 – hon kan skriva refuserings-
brev. Hon skiljer på konferenser, med 
specialister, och conventions, med 
generalister. Hon missade fanzinekulturen, 
men listade ut reglerna från utsidan, och 
tycker att Foundation är ett slags fanzine. 
Att ha en SF-personlighet menar hon är att 
ha ett intensivt och glupande intresse för 
någonting. Man kan bli anklagad för att vara 
barnslig, men det kan vara en värdefull 
egenskap. 
  

Om kreativitet och hantverk (craft): 
Båda är viktiga. All bra SF bör sluta med en 
singularitet. Bara kreativitet blir tröttsamt. 
Stephen Baxter är sällan uppfinningsrik. 
Sense of wonder är något barn upplever hela 
tiden – allt saknar mening. (Fast det är 
otroligt så snabbt de hittar mening och 
sammanhang, jag ser det på mina barnbarn). 
Som vuxen tappar man förmågan. Fans 
utvecklas sent, och tycker det är trist att läsa 
om relationsproblem.  
 

 
 
 Bertil Falk (ovan) berättade att han är 
med i föreningen Novellmästarna, och att 
han som pensionär börjat läsa noveller igen. 
När han berättade om novellens historia 
började han ordentligt tidigt med Osiris, 
gamla testamentet och Herodotos, och kom 
in på Vishnu Sarmas Panchatantra, som är 
ett mellanting mellan kriminalhistorier och 
fabler berättade som kinesiska askar. Också 
Cervantes Don Quixote är egentligen en 
novellsamling, likaså skrev Voltaire 
noveller om Zadig och SF-novellen 
”Mikromegas”. E T A Hofmanns 
deckarnoveller lästes av Poe. Han nämner 
också Conan Doyle och Jacques Futrelle 
(”Tankemaskinen”). På 1900-talet var 
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annars USA det stora landet för noveller, 
med hårdkokta deckare i bl a Black Mask 
Magazine.  
 I Sverige har vi haft Allt för alla, 
Tidsfördrif, Lektyr, och Hemmets noveller. 
Sture Lönnerstrand fick in noveller i 
Levande Livet. Nu finns CDM, Minotauren, 
Nova SF och Hemmets Veckotidning.  
 Farah Mendlesohn och Edward 
James pratade tillsammans om Non-fiction 
about science fiction. Edward James är 
historiker och vill ha ordning, när han 
skriver om litteratur är det för att själv förstå 
bättre. Dessutom kräver det akademiska 
systemet att man skriver. Han har alltid 
gillat att läsa om SF, som Amis New Maps 
of Hell och Aldiss Billion Year Spree. 

Uppföljaren Trillion Year Spree var han 
mycket besviken över. Farah påpekar att den 
inte skrevs för nöjet utan för att visa att 
någon har fel, t ex att Heinlein var en 
populist. Enligt Edward är skillnaden mellan 
att skriva fakta och berättelse inte så stor. 
Farah lyfte fram Adam Roberts historik med 
start i 1700-talet och protestantismen. 
Edward påtalade att Frankenstein inte är SF 
när monstret skapas, utan snarare när det lär 
sig hur det är att vara människa. Han 
beklagar också att det inte finns något så 
otrevligt som att läsa det man måste läsa. De 
säger sig båda gilla att undervisa, och The 
Cambridge Companion to Science Fiction 
skrevs som lärobok. 

 Panelen Jesper Svedberg, Johan Frick 
(moderator), Farah Mendelsohn och Stefan 
Ekman (ovan) diskuterade British fantasy – 
a new wave? Mest blev det Farah Mendle-
sohn som pratade, och hon berättade att det 
startat på 90-talet med fantasy som vuxit 
fram ur SF, och som skiljer sig från ”quest”-
fantasy. I USA kom sedan New Weird med 
författare som Jeff VanderMeer och Kelly 
Link. De är interstitialister i Mervyn Peakes 
efterföljd. Också tecknade serier som 2080 
och Slade har influerat New Weird. Stefan 
Ekman påpekade att Harry Potter-böckerna 
har gett oss nya läsare. Farah rekom-
menderade Frances Hardinges Fly By Night, 
med en alternativvärld utan restaurationen. 

Jesper Svedberg tryckte på hur viktigt 
det är att skilja på olika sorters fantasy; R 
Scott Becker och Steve Erickson skiljer sig 
helt från China Miéville. Bland episk 
fantasy lyfte Farah fram K J Parker som 
skrivit en utmärkt 3-volymsfantasy i 
Tolkientraditionen, och hon nämner också 
Holdstock. Eftersom fantasy definieras 
snarare utifrån struktur än handling för hon 
Bujold till fantasy, och hon menar att 
Susanna Clarke gjorde ett medvetet försök 
att skriva en uppföljare till Potter-böckerna. 
Det speciella är en Dick-mässig syn på 
världen och att med ett normalt språk få det 
vanliga att bli märkligt. Det kan också, som 
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Diana Wynne Jones, beskrivas som att se på 
världen genom splittrat glas.  

En intressant barnbok är The Great 
Good Thing av Roderick Townley. En viktig 
myt i engelsk berättartradition behandlar 
invaderaren och den invaderade – i USA 

representerar Arthur det engelska men i 
England är han en främling. Robin Hood-
myten är vad som är kvar av en bonderevolt. 
Några ytterligare författare som nämndes 
var Duncan (Vellum), Jasper Fforde och 
Scott Lynch (The Lies of Locke Lamora).  

 SF-bokhandelns historia finns för-
hoppningsvis nedskriven i en fullständigare 
form än detta referat av vad Jörgen Forsberg 
och Maths Claeson berättade. För nog är 
detta fantastiskt och dessutom en väsentlig 
del av svensk fandoms historia.  
 John-Henri Holmberg och Mats Linder 
startade SFSFs bokförsäljning och förlag, 
och öppnade på Pontonjärgatan. Böckerna 
kom från F&SF i USA (som jag själv 
handlade en del ifrån), och de kom en gång 
per månad. Ofta var de kantstötta, men 
placerades upp på hyllor till försäljning. Det 
här var mitten av 70-talet. Det fungerade 
några år och slutade med att lokalen sas upp 
och allt flyttades till en källarlokal på 
Tyskbargargatan på Östermalm. Jag minns 
att jag var med och släpade och körde en 
hyrd folkvagnspickup. Kaj Harju försökte 
sedan hålla liv i SFSF och bokförsäljningen 
från källaren, men han insåg att det inte gick 
något vidare och försökte skaffa en ny lokal. 

Det blev genom ett samarbete med Horst 
Schröder (som jag minns som en seriefantast 
som hade väldigt lite till övers för SF som 
han dock kunde mycket om). En liten lokal 
på Roslagsgatan kom att innehålla både SF 
och serier, men serieavdelningen växte 
medan SF-avdelningen fick maka åt sig. Det 
gick inte att komma överens, och SF-delen 
flyttade till Atlasgatan. Då kom Maths 
Claeson in i bilden. Han hade hamnat i 
Stockholm för att läsa litteraturvetenskap 
och ca 1982 kände han Kaj Harju, Michael 
Svensson och Jörgen Forsberg, och genom 
att Michael drev på så hyrde man lokalen på 
Atlasgatan. SFSF hade stora planer för den 
25 m2 stora lokalen och skaffade dit en 
offsetpress, som dock ingen kunde sköta. 
Den tog bara plats, och kastades ut till slut, 
och då hade man bara böcker. 
  Med en checkkredit på 50 000 stod man 
alltid på minus. Det var svårt för kunder att 
hitta dit, och ibland kom det inte några 

Jörgen Forsberg och Maths Claeson  
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kunder alls. Öppettiderna var 15-19 på 
vardagarna och ersättningen var för 25 
kronor böcker i timmen. Miljön var speciell 
med ett ruggigt kylskåp och en toalett där 
handduken blev tvättad en gång, av Ylva 
Spångberg. Det var ett helt fritt arbete och 
svårt att hitta frivilliga. När det faktiskt kom 
mer kunder kom också funderingar om vad 
man skulle göra, packa ihop eller pröva 
något annat. Och beslutet blev att köra igång 
på allvar, så man bildade bolag för att ta 
över verksamheten från SFSF, och började 
leta efter ny lokal. Det höll på att bli på 
Tegnérgatan på Östermalm, men det blev 75 
m2 på Stora Nygatan, dit SF-bokhandeln 
flyttade 1991. Riktigt affärsmässigt var det 
inte där heller, man rökte i lokalen så att 
kunder klagade, och man planerade att ha ett 
fik också. Annars fortsatte man som förut 
och slet med att skriva boklistor på maskin. 
Det kom mer kunder och lön om 20 kronor i 
timmen kunde betalas. 
 Vändningen kom när TV visade Arkiv 
X. Det fanns uppenbarligen ett bredare 
intresse, och det går inte att leva bara på 
fans. På 70-80-talet var ca 2/3 sf, resten 
fantasy. Sedan vände proportionerna, plus 

filmer med Arkiv X och Star Trek. Detta 
säljer. Dessutom fyllde man på med rollspel, 
och nu fanns det absolut ingen plats för ett 
café. Och redan 1995 hade Michael 
Svensson börjat sälja via webben, dessutom 
med vinst! Samma år var Robert Jordan 
GoH och signerade böcker i SF-bokhandeln. 
Det blev trångt som i en sardinburk. 
 Ett kvarter bort utannonserades 1996 en 
mycket större lokal, som naturligtvis var 
dyrare. Men dit flyttade SF-bokhandeln, och 
några kundcitat var ”Jag känner mig så 
ointelligent när jag går in i en sån här butik” 
och ”Varför är det så mycket engelska 
böcker i en finsk bokhandel?” 
 Det sker en del förändringar i vad som 
säljs. Prylar går att sälja eftersom de 
”konsumeras snabbt” – det tar längre tid att 
läsa en bok. T ex har man sålt tofflor med 
Cthulhumonster och sparböcker som ser ut 
som dödskallar är populära hos tioåriga 
pojkar. Ca 60-70% är tryckt, och av detta är 
ca en tredjedel manga och tecknade serier. 
Nya SF-läsare kommer in via dessa. 
Antikvariskt finns det inga pengar i så det 
har man slutat med. Inte heller SF-
magasinen finns kvar. Leverantörerna förde 

Kongressbuffé. Stefan Ekman, Hans Persson, Johan Lundström, Florence Vilén, Edward James, Jan Söderberg  
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dem inte och intresset minskade. 
 Konkurrens från internetbokhandlare 
känns av och har lett till en minskning av 
svenska böcker och DVD. Nedladdning har 
säkert också minskat DVD-försäljningen. 
Men också SF-bokhandeln säljer via nätet 
och ca en sjättedel av försäljningen sker per 
post. 
 Betydelsen för fandom kan inte 
överskattas. Bokhandeln fungerar som 
mötesplats för SF-nördar, gothare, satanister 
och mangafans. Anslagstavlan används av 
föreningar, kongresser mm, och kunde gärna 
vara större. Man har också organiserade 
program, från domedagssekter till novell-

skrivande, Erik Andersson-kväll och signe-
ringar med t ex Pratchett och Gaiman.  
 Göteborgsfilialen startades 2001, inom 
samma bolag. I framtiden kanske det blir en 
filial i Malmö. 
 Sent på kvällen, efter kongressmiddag 
och ytterligare programpunkter, ledde jag 
själv en diskussion om SF-novellen idag. 
Av naturliga skäl har jag inga anteckningar 
från denna diskussion men mitt intryck var 
att det fungerade tämligen väl. Temat är ju 
onekligen brett, och för egen del ser jag 
novellen som det centrala i SF och 
prenumererar glatt på flera magasin.

Däremot lyssnade jag på panelen Årets 
Hugonominerade romaner med Magnus 
Olsson, Jesper Svedberg och Edward James 
under ledning av Tommy Persson. Man 
inledde med att visa upp helt olika 
uppfattning om George R R Martins A Feast 
for Crows, som inte borde vinna för att den 
var fjärde delen i en serie eller för att den 
var fantasy, eller borde vinna för att Martin 
är den bäste författaren som får världar att 
leva. Större var då enigheten om John 
Scalzis Old Man’s War som ansågs som en 
Heinleinpastisch som var mer Heinlein än 
han var själv, med dåliga klichéer och 
alfahannar. Mycket amerikansk, dåligt 

skriven, lättviktig och med usel filosofi och 
rasistisk ton. Ur publiken hördes Farah som 
rekommenderats boken från vänsterhåll och 
Carolina som tyckte den var underhållande 
och okomplicerad. 
 Robert Charles Wilsons Spin fick kritik 
för att sakna humor och ha kartongpersoner, 
men ansågs samtidigt underhållande men 
var mer lagom som novell. Hur sannolik 
handlingen var fanns det delade meningar 
om. (Vann gjorde den ju.) Ken McLeods 
Learning the World var däremot allmänt 
uppskattad även om inte alla tyckte att den 
stannade kvar i huvudet. Den hade humor 
och riktiga människor som gör misstag, och 

Tommy Persson, Jesper Svedberg, Edward James och Magnus Olsson  
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försöker lösa problem. Dessutom ”alien 
space bats”, låter ju lovande. 
 Stross Accelerando borde inte fått vara 
med eftersom den består av noveller som 
publicerats tidigare. Det är också svårt att 
förstå vad som händer, kanske beroende på 
strukturella problem med ursprunget i 
noveller, och personteckningen är miss-
lyckad. Idémässigt är den intressant med 
fokus på ekonomi, vilket också gällde Ken 
McLeods bok.  

 

 Om Gotik versus splatter samtalade 
Mattias Fyhr och Janne och Nanna Ahlrot. 
Mattias, som disputerat på området, började 
med definitioner. Förr var huset väsentligt, 
som i den första gotiska berättelsen The 
Castle of Otranto, men nu kan man snarare 
säga att det är skildringar av subjektiva 
världar som saknar högre ordning. Några 
exempel är Pär Lagerkvist, film noir, och 
filmerna Alien och Blade Runner. Mycket 
SF och fantasy kan räknas in, t ex Tanith 
Lee. Släktskap finns med deckare, spök-
historier och skräck. I en normal värld dyker 
det upp övernaturliga element. Splatter-
inslag förekom tidigt, t ex tarmar och 
maskar. 
 Den gotiska arkitekturen fick namnet 
för att man trodde att den skapats av 
goterna, och utmärkande är dess svulstighet. 

Tillsammans med gotisk stil slängs den in 
för att få den gotiska stämningen. 

 

Möjligen finns en könsskillnad här – 
gotik mer för kvinnor och splatter mer för 
män. Nanna tycker att våld för sin egen 
skull blir enahanda. En film som Blood 
Feast har bara som syfte att visa splatter. 
Det är mer svart humor i gotik. 
 Är det verkligen bättre att antyda våld 
än att visa det? Det kan vara ännu effek-
tivare att visa en del och antyda mer. Men 
varför vill man se våld? Det kan vara en 
tonårsrit, speciellt för killar. 

 

Mattias Fyhr

Nanna Ahlrot  

Janne Ahlrot  
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  Panelisterna Edward James, Farah 
Mendlesohn, Magnus Olsson och mode-
ratorn Mats Linder behandlade The SF 
canon. Enligt Edward finns flera canons, 
där den akademiska innehåller litteratur som 
inte direkt är vad SF-fans läser men som kan 
behandlas som litteratur, t ex LeGuin, 
Ballard och Dick. Den ger en felaktig bild 
av fältet. 
 För att ingå i en canon ska böckerna 
vara inflytelserika, och de ska finnas i tryck. 
Om de används av universitet finns de alltid 
i tryck, som 1984. 
 En annan canon är feminist-fan-canon. 
Det finns fler män än kvinnor i SF, vilket 
påverkar. Också Heinlein måste räknas in i 
en feministisk SF-canon, ”Consider her 
ways” influerade Joanna Russ.  

Vad behövs för att förstå modern SF? 
Är det vad en canon ska innehålla? Som att 
starta med de tre stora. En canon behövs 
som gemensam referens. Men är den 
möjlig? Man måste känna till samman-
hanget, det blir mängder av texter. Också 
fanzines kanske borde ingå i canon. 

Vad bör då ingå? Nomineringslistor är 
en bra indikator, liksom Gunns antologier 
och LeGuins The Norton Book of Science 

Fiction, som är mycket litterär. Likaså SF 
Hall of Fame, och för noveller finns Best 
SF. Kriterier som kan användas är 1. hur 
inflytelserik är den, 2. verk som behövs för 
att förstå SF-fältet. Typexempel på 
inflytelserika är Tom Goodwins ”The Cold 
Equations” och Dune, även om de inte är 
välskrivna. En annan inflytelserik bok är 
Russ The Female Man som t o m påverkat 
Bujold. Kvinnofrigörelse genom att man 
inte längre får barn i magen.  

SF-canon ändras hela tiden. Heinlein 
stannar men Asimov försvinner eftersom 
han skrev för dåligt. ”Nightfall” hade dock 
stort inflytande. Vilket kriterium ska man 
använda, första?, bästa?, mest inflytelserika? 
Mats Linder avslutade med olika skäl till en 
canon: 1. Bra för diskussioner. 2. Ger en 
lista på böcker som rekommenderas av SF-
fans. 3. En akademisk lista. 4. Hjälp till 
nykomlingar att förstå SF. 

Avslutningsvis måste jag, även om jag 
är lätt jävig som medarrangör, tillstå att det 
blev en riktigt lyckad kongress där ovanligt 
många blev engagerade i diskussioner. 
Mindre förtjust var jag i allt splatter som 
gick långt över gränsen till det äckliga. 
Horror ska absolut inte filmas.

 

Fandom Fyller Femtio år: Första svenska kongressen Luncon (1956) firades med små bakelser! 
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Imagicon 
 

Kongressordförande Ylva Spångberg och hedersgästerna Geoff Ryman, Joe Haldeman och Martin 
Andreasson som just ska släppa ut den fanniska anden i lokalen
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Tillbaka på klassisk mark. I Tekniska hög-
skolans kårhus har jag deltagit i otaliga 
kongresser, och dit släpade jag ibland de 
gigantiska filmrullar som användes för de då 
obligatoriska filmerna. Och lokalerna står 
sig rätt hyfsat, speciellt om man behöver en 
stor sal. Imagicon var också årets Swecon, 
och levde gott upp till detta med två tunga 
utländska författarhedersgäster och ett 
gediget program, för det mesta i två spår. 
 Allra först ut var Ahrvid Engholm som 
presenterade sig och sin bokdebut, Mord på 
månen. Sin första con bevistade han 1976 i 
Teknis kårhus, och tio år senare debuterade 
han i JVM. Han är nu engagerad i svenska 
SF-författarföreningen, med bl a Rolf 
Strömberg, han har skrivit en humoristisk 
serie om Ture Storm och intresserar sig 
också för tidig svensk SF-historia, dit han 
räknar Bellmans ”Månan”. 
 I nästa programpunkt deltog jag själv 
som moderator i panelen, så här blir det 
mest vad jag själv hade med mig till 
diskussionen kring Kontroverser och 
tabun i sf. Paneldeltagarna var Therese 
Norén, Magnus Olsson, Glenn Petersen och 
Britt-Louise Viklund. Först måste man 
fundera på vems tabun som bryts – är det 
samhällets, förläggarnas, läsarnas, reli-
gionens eller fandoms? Vanliga brott kan 
gälla politik, feminism, sexuell läggning och 
incest. Kannibalism kan förstärka en 
berättelse, som Ellisons ”A Boy and his 
Dog” eller Spinrads The Men in the Jungle 
(en betydligt skarpare Vietnamprotest än 
The Forever War). Spinrad har ju 
specialiserat sig på att bryta tabun, se t ex 
Bug Jack Barron som med sina sexscener 
fick New World att stoppas av W H Smith, 
The Void Captain’s Tale där rymdskepp 
drivs av kvinnliga orgasmer, och den 
stilistiskt intressanta Lord of the Swastika 
som varit förbjuden i Tyskland.  
 Vad finns det för tabun eller heliga kor 
i dag? Kan man kritisera judendomen, kan 
man ifrågasätta växthuseffekten? Att den 
senare beror på mänsklig aktivitet ifrågasätts 
i Michael Crichtons State of Fear, och det 
blev en internetstorm kring boken. Brott mot 
kristna tabun är ju vanligt, en specialist är 

där James Morrow med en hel serie böcker 
som Only Begotten Daughter och Towing 
Jehovah.  
 Något tabu mot extrem grymhet finns 
ju knappast, men det saknar man faktiskt när 
tortyr används okommenterat som i Margo 
Lanagans ruggiga ”Singing My Sister 
Down” eller den mer godmodiga Ian M. 
Banks Inversions. Sado-masochism är i så 
fall mer tabubelagt, men finns i t ex Tanith 
Lees Elephantasm, en riktigt mustig och 
klart läsvärd fantasy. Och incest är väl heller 
inte comme il faut; behandlas begåvat av 
Connie Willis i ”All My Darling 
Daughters”. Sippa amerikaner har förstås 
svårt för en del berättelser i Asimov’s som 
kan gå över gränsen för vad en amerikan 
kan tåla att hennes barn läser i form av ”sex, 
drugs and molestation”, vilket debatterats i 
amerikansk TV och sedan på webben. Nu är 
det ofta en varningstext före den typen av 
noveller. 
 Men visst är det ett av SFs absoluta 
mål, att bryta mot tabun och inte minst att 

Ahrvid Engholm  
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göra oss uppmärksamma på våra omedvetna 
fördomar. 

Johan Anglemark presenterade heders-
gästerna: Geoff Ryman är kanadensare, 
kom till Los Angeles vid 13 års ålder och 
åkte till London efter skolan. Han debu-
terade med en fortsättning på Gilgamesh-
eposet, The Warrior Who Carried Life, och 
är besatt av Kambodja viket visar sig i den 
utmärkta Air. Lust handlar om homo-
sexuella. Han har fått Tiptree Jr Award, 
vilket också den andre hedersgästen fått. Joe 

Haldeman kom inte undan Vietnam, och 
The Forever War handlar om upplevelserna 
där, i SF-form. Camouflage uppges vara 
mycket bra. Vilket jag dock upptäckte inte 
var riktigt hela sanningen. 
 Merja Polvinen från Helsingfors talade 
om kaosteori och litteratur. Så värst 
mycket förstod jag inte, men Tom Stoppards 
pjäs Arcadia med ett ”country house” i 
England som hoppar mellan tidigt 1800-tal 
och 1990-tal är tydligen ett bra exempel. 

 Åsa Schwarz moderated a panel on The 
creative process of writing. Ryman stated 
that you have to keep on writing, it takes all 
the time you can spare. Imagination is 
distrusted, but it has to be realised that non-
fiction also lies. His partner is an 
archaeologist who provides many ideas, 
right now his writing is set in remote parts 
of Turkey. He gets a lot of inspiration from 
political issues. When his characters are of a 
different age he considers the TV programs, 
pop groups etc that were popular at the time 
when the character was young. This has to 
be built in into the story. He talks about 
Lust, that he thinks is his worst novel ever. 
It lacks conflicts since anyone can sleep 
with anyone.  

For Lotta Olivecrona finding time to 
write is easier now when she can write part-
time and be a radiologist part-time; she 
doesn’t have to hide her writing any longer. 
She writes about Vrens, which popped up in 
her imagination. She felt that she had to 

write about them. Her female characters are 
strong.  

Haldeman gets up at 3 or 4 a m to 
write, because you don’t get interrupted in 
the early morning. He is awake 19 h per 
day. He has recently written about an alien 
“monster” who wants to be able to be a 
human being. In order to write from a 
female perspective he imagined his way 
back to the womb to start again as a woman. 
The sexes have different ways to handle joy 
and sadness, boys don’t cry.  
 They all stated that the end is unknown 
when they start writing. 
 Att Bygga världar med en 
övertygande bakgrund är naturligtvis 
viktigt för berättelserna och det var temat 
för nästa panel med Erik Granström som 
moderator. Karolina Bjällerstedt Mickos har 
inte ens en karta i böckerna trots att världen 
är mycket viktig. Den får inte vara slarvigt 
ihopkommen. Berättelsen har fått styra 
världens utseende. Det blir lätt problem med 

 

Lotta Olivecrona, Joe Haldeman, Åsa Schwarz, Geoff Ryman (if someone cannot read the names – 
THANKS for excellent name-plates!) 
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geografin så att det uppstår motsägelser. Det 
är också viktigt med trovärdighet så att inte 
en stad ligger isolerad i öknen, och så att 
man tänkt på att trupper måste ha mat. Åsa 
Schwarz skriver ”reality fantasy”, placerad i 
Sverige 2006. Carolina Gómez Lagerlöf 
undrade om man börjar med handlingen 
eller världen när man skriver, och tyckte att 
det som intresserade mest i en berättelse 
kunde vara ibland det ena och ibland det 
andra. Både China Miéville och Paul 
McAuley skriver berättelser där det är 
världen som fascinerar medan handlingen 
blir mindre viktig. C D Skogsberg pekade 
på att när världen blir huvudperson kan de 
övriga reduceras till kartongfigurer som för 
Stephen Baxter. 
 Varför så mycket kungar och 
prinsessor, varför ingen demokrati, och 
varför medeltid, undrade Åsa Lundström i 
publiken. Åsa Schwarz förklarade med att 
de är förlagda till innan krut började 
användas, det var då mer romantiskt. 
Kvinnor har också blivit starkare och 
spelplanen för fantasy har breddats. 
 I panelen SF har aldrig varit bättre – 
eller? satt jag tillsammans med Lars 
Jakobsson, Tommy Persson, Jesper Sved-
berg och moderatorn Glenn Petersen. Jag 
har därför bara några personliga 
reflektioner: Det finns massor av alldeles 
utmärkt ny SF men jag hittar fortfarande 
pärlor bland det som skrevs ca 1965 – 1975, 
som jag ser som den senaste guldåldern. 
 Merja Polvinen, Geoff Ryman and 
John-Henri Holmberg tried to answer the 
question Where is sf heading, as com-

pared to “literary fiction”? Geoff Ryman 
told us about a crowded bookshop in 
Camden where themes can be seen to have 
passed over from SF to mainstream, 
although the authors do not wish to get the 
label SF. This has a broad impact on SF. 
John-Henri remarked that the most read SF 
is written by mainstream authors like 
Margaret Atwood, who actually relented 
after a while and accepted SF as a term for 
her writing.  
 According to Ryman SF fans read more 
non-SF than most people, and are 
welcoming towards non-SF authors like 
Ishiguro and Atwood, which is seen e g in 
the Clarke award nominations. He does not 
feel pressure to write in a specific way, 
since he thinks it is necessary to write with 
passion, this makes a good book. There is a 
cold wind in publishing, and the sales 
figures for the last book are very important. 
If they are low you can publish in the small 
press publishers. Merja Polvinen mentioned 
the thematics of SF, especially the queer and 
feminist SF that was written in a short 
period around 1970, by e g Delany. A 
tendency today is urban novels with grim 
and gritty cities, but SF has never been 
pastoral, there have always been many cities 
like in The Caves of Steel. 
 Writers like Asimov and Clarke wrote 
popular science books, which did not 
diminish the sales of their SF. They got 
enormous credibility, which is not the case 
with SF authors of today. 
  

Karolina Bjällerstedt Mickos, Åsa Schwarz, C D Skogsberg, Carolina Gómez Lagerlöf 
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 The next question was a related one: 
What is mainstream fiction, and what 
should we call it instead? The moderator 
Magnus Olsson started by trying to define 
mainstream as realism although you can 
hear what people think. Merja Polvinen 
rapidly gave four definitions: 1) Deals with 
social community; 2) Realistic; 3) Higher 
value, i. e. more valuable than genre fiction 
(and thus more boring); 4) A literary 
technique. Lars Jakobsson wanted a better 
name or definition, and drew a parallel to 
the SF movement that is always trying to 
define, first SF and now mainstream. He 
sees himself as a mainstream writer who 
uses SF tropes. What will happen to 
mainstream when it takes in SF?  

Nicklas Andersson wants to avoid 
separation into genres, and Jesper Svedberg 
considered mainstream to be what is 
accepted by the literary establishment and 
thus everything from Dan Brown to James 
Joyce, which makes it a useless term. Gate-
keepers decide what is mainstream and not, 
and if a mainstream author writes SF it is 
considered to be mainstream.  

Lars Jakobsson did not consider The 
Handmaid’s Tale to be SF but mainstream, 
since it is an allegory about the here and 
now, set in an unrealistic future. Magnus 
Olsson pointed to the ancestry of the genre, 
has a book got its roots in SF? A genetic 
definition, does the book draw on earlier 
books in the genre. Problems are that there 
is not a single genealogy and that the 
mainstream authors are not aware of the 
discussions in the SF field. Does it help to 

characterise SF for selling? It is not just the 
category, it is also the cover. 
 Ishiguro sneaks in terminology in 
Never Let Me Go in a Henleinian way. The 
first two chapters of Friday are classical 
Heinlein and similar to the beginning of 
Never Let Me Go. 
 Merja Polvinen mentioned that there is 
a strong naturalistic tradition in Finland, but 
authors are now trying to break away from 
realism or mainstream. They write “realistic 
fantasy”; a kind of slipstream.  
 (In her excellent essay on genre 
literature, “Genre: A Word Only a 
Frenchman Could Love”, Ursula K. LeGuin 
suggests the term Re-Fi for the realistic 
novels, which are for “lazy-minded, semi-
educated people whose atrophied 
imagination allows them to appreciate only 
the most limited and conventional subject-
matter. See The James Tiptree Award 
Anthology 1.) 
 In Joe Haldeman’s GoH speech he 
started by telling us that he prefers to write 
in solitude, and a phone call can destroy the 
writing. He makes one draft and changes 
less then five percent. He writes in 
longhand, and for a few hours until the sun 
goes up, and he then puts the text into a 
computer. He started writing when he was 
very young, and started by writing poetry. 
This gave him command of the tools of 
writing. He wrote his first story when he 
was about 22 years, and this was published 
but not the next one. He never had a “real” 
job and he never had children. His first book 
was a non-SF book about Vietnam. 

Nicklas Andersson, Jesper Svedberg, Magnus Olsson, Merja Polvinen, Lars Jakobsson 
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 He tells us that he gets his ideas to a 
large extent from students doing assign-
ments, and he often begins with a character 
in an interesting situation, some SFnal 
trouble. The Vietnam war gave him the idea 
for his first successful story. He was a 
conscientious objector and applied for the 
peace corps, but since he was an atheist he 
couldn’t get a letter from a minister. He 
couldn’t go to Canada or Sweden since he 
wanted to go to the moon. He became a 
demolition man in Vietnam where he blew 
up trees. However, he enjoyed the camping 
aspects of Vietnam, the lizards, birds, big 
beetles and snakes, and the walking sticks. 
 He is an amateur astronomer, and took 
his first degree in astronomy. He reads 
science, history and biography, and poetry 
in spurts. He reads lots of magazines, but 
has decreased it from 85 per month to 40, 
and they vary from natural history to 
Harper’s. Both he and his wife like SF cons 
so he attends a lot of them. He has stage 
fright but has realized that nobody is going 
to shoot at you! His wife listens to his 
writing problems and suggests solutions, 
and he tells her why these won’t work. 
Otherwise he is an obedient husband.  
 He has several hobbies in addition to 
astronomy, and is a fairly serious water 
colour painter. He travels, fishes, hikes and 
goes bicycling, e g along Hadrian’s wall and 
to MIT where he teaches 3-4 months per 
year. Right now he is between novels.  
 

 Framtiden diskuterades i form av 
Sweconomröstning och presentation av 
andra kongresser. Först ut var Conviction i 
Göteborg 15-17 juni 2007, på Studentkåren 

som Conceive. Richard Morgan är GoH, och 
bakom kongressen står bl a Inge R L 
Larsson och Glenn Petersen med stöd av 
SFSFSF, den ekumeniska sammanslut-
ningen av Club Cosmos, Babylon 5, West 
Coast Trekkers och Lexxorama. Eurocon 
2007 kommer att vara i Köpenhamn 21-23 
september, med officiell reception i 
stadshuset. En mindre pannordisk kongress 
på Åland, Åcon, avhålls under Kristi 
himmelfärdshelgen, och Finncon blir det i 
Jyväskylä 14-15 juli. Dit har man lockat 
Ellen Datlow, Joe Haldeman, Elizabeth 
Hand och Cheryl Morgan. Finncon 2008 
kommer att bli i Tampere 26-27 juli, och det 
blir Confuse helgen före midsommar 2008. 
Mycket av detta, kanske allt, är förstås 
historia när detta blir läst. 
 

 Om Hur sf introducerades i Sverige 
berättade Jerry Määttä med utgångspunkt 
från sin nyligen försvarade avhandling 
Raketsommar. När Stjärnornas krig gick på 
TV i oktober 1984 var Jerry 5 år, och han 
smygtittade också på V. I tidiga tonår läste 
han SF men slutade vid 18-19 års ålder för 
att i stället läsa ”riktig” litteratur. Han säger 
själv att han ägnade sig åt navelskådande, 
han läste litteraturvetenskap, estetik och 
lingvistik. Sin magisteruppsats skrev han 
om Bertil Mårtensson, och han kom 2001 in 
på forskarutbildningen där han fick bearbeta 
frågan om hur det gick till när SF kom till 
Sverige, en dittills obesvarad fråga. I 

Inge R L Larsson och Glenn Petersen  

Jerry Määttä  
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forskarutbildningen gick han kurser, 
bedömde andras texter och arbetade med 
administration och undervisning, bl a en C-
nivåkurs om SF. Han nämner en del som 
skrivits tidigare, t ex att robotar setts som 
metaforer för invandrare.  
 På 50-talet uppfattades SF som något 
nytt. Det introducerades av Roland Adler-
berth i Biblioteksbladet. H G Wells mark-
nadsfördes som SF, men det sålde inte så 
bra. Natur och Kultur gav ut Tigerstedts 
antologi Morgondagens äventyr våren 1953, 
och den nämndes på kultursidorna. Pär Råd-
ström var positiv men för övrigt var man rätt 
kritisk. Sommaren 1953 startade Eklund 
serien ”Science Fiction” med Wyndhams 
Triffidernas uppror och Heinleins Sjätte 
kolonnen. Bonniers följde efter med 
Planetböckerna. Allt detta fanns ute när 
Martinson skrev sina Cikadasånger, som 
1956 blev Aniara. Den presenterades i 
Expressen med ett realistiskt rymdskepp på 
en helsida, vilket ogillades av Olof 
Lagercrantz. 

1960 hade genren fått smutsstämpel, 
och skälen till det var att det kom en hel del 
dålig SF, serietidningar, och att SF upp-
fattades vara något för kufar, SF fans. 1968 
och framåt kom en ny våg när fans startade 
förlag och själva anställdes. 

Han skriver också om hopblandningen 
med UFO och om konsekrationen av Ray 
Bradbury, som han förklarar med dennes 
teknikpessimism. 

Avhandlingen är tjock, men allt fick 
ändå inte plats. Material kommer från 
bibliotekens bokkataloger, och han har 
beställt fram böcker som kan misstänkas 

vara SF. Det stämmer ungefär med Sam J 
Lundwalls biografier. Vidare har han 
intervjuat George Sjöberg, Henrik Rabe och 
Lennart Sörensen. 

Är hård sf värdefullare för mänsk-
ligheten? undrade Magnus Redin, Kenneth 
Lindholm och John-Henri Holmberg under 
ledning av Sten Thaning. Hård SF kan ha 
alltför mycket förklaringar så att den blir 
tråkig. Samtidigt får det inte föras in 
irrationella eller omöjliga begrepp, och 
frågan är om tidsresor och FTL kan få 
förekomma. Magnus Redin nöjde sig med 
att ha en internt konsistent läsning och 
menade att SF kan uppmuntra till att man 
ser att problem kan lösas. Enligt John-Henri 
är brittisk SF mindre optimistisk och 
närmare ”seriös” litteratur där lyckliga slut 
är ovanliga. Han tar upp det klassiska fallet 
med Tom Goodwins ”The Cold Equations”, 
som formulerar ett etiskt dilemma.  

SF är enligt John-Henri i stor ut-
sträckning taffligt skriven med schablo-
niserade personer, liksom kriminalromaner. 
Detta kan bero på att man vill få igång 
berättelsen snabbt genom att använda 
arketyper. SFs skräpstämpel går att härleda 
ur den strid som stod mellan traditionalister 
och modernister på 1910- -20-talen. Seriös 
litteratur som är värd att tas på allvar 
skildrar vuxna människors psyken och 
relationer i nuet och i en internationaliserad 
värld. Detta representerades av t ex James 
Joyce och Hemingway, och den riktningen 
segrade. Den icke-realistiska litteraturen 
hade ingenting att erbjuda den moderna 
världen och hänvisades till barnkammaren. 
Bra litteratur blev synonymt med litteratur 
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med inträngande personskildringar, och 
därför är nästan all SF skräp! Nu går dock 
Nobelpris till magiska realister, och Philip 
Roth kan betraktas som alternativhistoriker, 
så striden går vidare. 

För att hård SF skall vara bra krävs mer 
vetenskaplighet och alltså mer research. 
Panelen nämnde Greg Egan och Bruce 
Sterling som exempel.

Slipstream – bastard child of the 
fantastic genre and mainstream was the 
subject of a panel with Nicklas Andersson, 
Jukka Halme and Glenn Petersen, led by 
Johan Anglemark, who started with Bruce 
Sterling’s mention of an interstitious, cross-
genre literature. Now the essence of slip-
stream or interstitious literature is the 
cognitive estrangement, the feeling that you 
do not quite understand the text. The panel 
mentioned examples from the mainstream 
literature, like Bulgakov’s The Master and 
Margarita, Samuel Beckett and magical 
realism, and tried to pin down the heart of 
this type of literature: A fuzzy notion, where 
the borders bleed out; it is very hard to nail 
down; it is weird. It has an emotional logic 
and is not plot-driven. It might appear 
logical but it is not. It is not SF since strange 
things are not explained, but there is no 
magic. Glenn’s favourites are Sterling and 
Ian Bank’s “mainstream” books which are 
too strange for real mainstream. 

Jukka considered “new weird” to be a 
kind of slipstream, and mentioned a Finnish 
anthology of slipstream and several authors: 
Jeff VanderMeer, Kelly Link, Stephan 
Chapman, Margo Lanagan, Carol Emsh-
miller, Gene Wolfe, Liz Williams, China 
Miéville, Jeffrey Ford, M John Harrison and 
David Mitchell (Cloud Atlas). These authors 
often do not want to be called slipstream 
authors. Glenn thinks these could lure the 

innocent reader of mainstream novels into 
poststructuralism and suddenly they are 
hooked. 

The panel also mentioned some 
“slipstreamish” authors: Lewis Shiner 
(Glimpses), Jeffrey Ford (The Empire of Ice 
Cream), and discussed the humor in the 
stories. The authors have a playful attitude; 
they play around with the tropes. They 
distance themselves from the narrative. 
Other examples were Pullman’s Coraline 
and Tove Jansson, and Jukkas wife thinks 
that children accept slipstream more. It is 
actually not slipstream to them. 

Johan loves the feeling when he tries to 
solve the puzzle – “this is cool”. Is this 
feeling elicited or created by the text? Glenn 
thinks that sense of wonder is closely 
related, although it is an answer to “what 
if?”, whereas slipstream is more “what?” – 
things you did not expect. 

By pointing to the overlap with magic 
realism the panel listed a few other authors: 
Borges, Flann O’Brian, Theodore Rozack 
and Graham Joyce. John Clute is cited to 
have said that SF is dead, it has done its 
duty. SF covers much that could not be 
labelled SF a couple of years ago. Is SF 
getting too complicated, will there be a 
reaction to slipstream since the readers want 
to understand? The panel does not think so, 
this is a one way alley, and slipstream 
elements are put into novels. The readers 

Johan Anglemark, Nicklas Andersson, Glenn Petersen and Jukka Halme  
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will look for the crossing of borders, and 
world fantasy awards are often given to slip-

streamish authors.

Modern myths entrenched in sf and 
fantasy were excavated by Eemeli Aro, 
Anna Davour, Joe Haldeman and Geoff 
Ryman under the guidance of Martin 
Andreasson. Myths were initially used to 
make sense, for example to explain how the 
world works. SF and fantasy are both using 
and creating a lot of myths. The panel 
rapidly got into a discussion of the 
characters in the stories, seeing a myth in 
the strong, genial, male individual who 
makes things happen. In a Heinlein story 
this individual is the only one knowing, and 
he (rarely she) is brave enough to do 
something and solve the problems. This 
Heinlein individual got Åka into SF.  

Tolkien wanted to create a myth about 
the English, with mushrooms and tea, and 
Frank Baum with Oz, especially the film, 
created the quintessential voyage to the land 
of the dead. This must be the happiest movie 
about death. It was replaced by Star Wars as 
the American myth.  
 The readers make the myths, not the 
authors. Don Quixote was created as myth 
by the readers. The Campbellian myth is the 
old fairy-tale of the young person who 
leaves his home, picks up a mentor and 
finds a new kind of truth, meets trolls and 
dragons, and goes back to tell the story.  
 SF myths are the galactic empire and 
FTL, the endless frontier. This is core to SF, 
the travel myth where we are going but the 
world stays the same. Other myths, perhaps 
not so much in SF, are the legitimate power 
of kings and religion. Violence is 

legitimated in myths. George Lucas plays 
with this, and with racism myths. Geoff 
Ryman sees the Jedi as a nazi pact, and he 
blames Star Wars for enabling Bush to 
attack. The last three films are the worst. 
Stories can and should instead free us from 
myths. Vampires are also a myth about the 
other. 
 Star Trek is stuck in the middle of a 
Campbellian myth – going from star to star, 
helping and learning, or at least feeling 
good. 
 Joe Haldeman and Geoff Ryman tried 
to answer the question Writer’s workshops 
– do they work? with Johan Anglemark as 
moderator of the discussion. Most important 
is to recruit students since they should teach 
each other. Clarion is good and quite 
different from MIT, where the students are 
smart but do not learn to write. This does 
not matter since they will only write for 
people who cannot write. The course 
consists of some lectures, lots of writing 
time and discussions. A metaphor for 
writing is the making of a sculpture – chop 
away everything that doesn’t look like a 
woman.  
 The feedback comes from the group 
with a range of opinions. This makes the 
risk less that you miss the original gems. 
There is a risk with too much negative 
criticism that can make psychological 
damage, you need to have tact, and realise 
that there are no absolute rules. You should 
also question yourself, why are they telling 
that story? You can teach how to write 

Martin Andreasson, Eemeli Aro, Joe Haldeman, Geoff Ryman and Anna Davour  
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mechanically, but not how to write an 
original story. As a writer you read in a 
different way, you detect what worked and 

what didn’t, and what might work for you, 
you can steal the technique.

  Självklart missade jag 
massor av denna utmärkta 
kongress eftersom jag bara kunde 
vara på högst en panel samtidigt. 
Det hade t ex varit väldigt trevligt 
att lyssna på Geoff Ryman mer, 
och jag hade gärna hört på 
panelen om vad man minns 
efteråt och varför. Själv förvånas 
jag ofta av att böcker som jag 
tycker är riktigt bra medan jag 
läser dem kan försvinna snabbt ur 
minnet medan andra som är rätt 
tjatiga kan fastna hårt, speciellt 
miljöerna som jag glider tillbaka 
till. 
 Annat kul på kongressen var 
att Conversation bjöd på godis 
för det mycket begränsade över-
skottet från den kongressen, och 
att Bellis körde sin Kolonshow. 
Till denna hade han Camilla 
”Army of Lovers” Henemarck 
som medhjälpare.  

Sten Thaning, Bo K. Eriksson, Samuel Åslund och Maria Jönsson vid SAAMs boklådor  
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SFSFs sommarmöte 

Traditionellt har SFSF en liten mikro-
kongress på en halv dag. Denna gång (10 
juni 2007) ordnades mötet av Carolina 
Gómez Lagerlöf i Forodrims lokaler, och 
inträdet var 30:- eller en kaka. Det fanns i 
alla fall fullt tillräckligt med rabarberpaj, 
kakor och jordgubbar, och för mycket av 
detta stod Eva Norman. Programmet in-
leddes med en presentation av heders-
gästerna på Swecon, Richard Morgan och 
John Ajvide Lindqvist. Carolina uppgav att 
Morgans Market Forces var fristående och 
någorlunda bra, så den kanske jag ger mig 
på. 
 Några av oss hade med en bok att byta 
bort efter att ha presenterat den för de andra. 
En trevlig idé. Själv kom jag hem med 
Almqvists Ormus och Ariman utgiven av 
och med förord av Gunnar Gällmo som 
bidrog med den. 
 En mycket lyckad programpunkt var 
genomgången av de Hugonominerade 
novellerna. Vi hade uppmanats att läsa dem 
och tycka till, och det blev en mycket 
givande diskussion. Medan jag och Carolina 

tyckte att det var ett bra startfält hittade Rolf 
Strömberg litterära svagheter i de flesta. 
Speciellt med ”short story”-kategorin var 
jag mycket nöjd, och hade rejält kul när jag 
läste Neil Gaimans ”How to Talk to Girls at 
Parties”, äkta SF med mycket mänsklig 
värme. På partyt visar det sig att flickorna är 
turister från någon annan värld, och inte alls 
är mänskliga när man kommer dem inpå 
livet. Mångbottnat! Lika trevlig var Tim 
Pratts ”Impossible Dreams”, en under-
hållande parallellvärlds-SF med önske-
drömmar om filmer som aldrig blev gjorda, 
och som man inte kan se på av praktiska 
skäl. Den innehöll dessutom en söt kärleks-
historia. Upplägget fick mig att tänka på en 
gammal H G Wells-novell. Carolinas favorit 
var i stället en helylle-SF-novell (tillägnad 
Harry Harrison), Bruce McAllisters ”Kin” 
som jag tyckte kändes rätt omodern och 
juvenil. En alien får av en ung pojke i 
uppdrag att döda den som annars skulle 
abortera dennes ofödda syster. Robert Reeds 
”Eight Episodes” var udda, kändes närmast 
som en TV-serierecension genom sitt 
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avstånd till händelserna. En TV-serie som 
bara har datorproducerade skådespelare och 
en dålig handling, men i denna finns ett 
budskap i ett litet utomjordiskt föremål. Ett 
exempel på en berättelse som ligger och 
gnager efteråt. 
 I ”novelette”-kategorin var ingen någon 
absolut höjdare, men jag tror jag skulle ha 
röstat på den originella sagan om ”Pol Pot’s 
Beautiful Daughter” av Geoff Ryman. 
Dottern är bortskämd och rik men har dåligt 
samvete för sin fars bedrifter och blir 
förälskad i en fattig handlare. Paolo Baci-
galupis ”Yellow Card Man” gav bra 
inlevelse i ett framtida Bangkoks undre 
värld med en kinesisk underklass, men 
berättelsen var alltför tunn och långsam. 
Michael F. Flynns ”Dawn, and Sunset, and 
the Colours of the Earth” var en originell 
historia om en färja som försvinner i 
dimman i nordvästra USA. Den berättas 
genom flera olika personer och med olika 
teknik, bl a som teatermanuskript, veten-
skaplig artikel och blog. Själva innehållet 
och framför allt det fantastiska är alltför 
tunt, men trevliga berättelser ur livet.  
 Två av bidragen i ”novella”-kategorin 
har redan beskrivits i Nebulazinet 2007, 
Melkos och Shunns. Paul Melkos ”The 
Walls of the Universe” är en parallellvärlds-
historia där hjälten träffar sig själv och tar 

över dennes värld. Trevlig men ingen 
höjdare. William Shunns ”Inclination” 
gillade jag bättre med sin utvecklings-
historia om en yngling på en rymdstation, 
som växer upp i en sträng religion som han 
sedan börjar tvivla på. Just berättandet 
inifrån var skickligt genomfört. Robert 
Reeds ”A Billion Eves” var en fascinerande 
berättelse med spänning och intressant 
skildring av genusproblematik i en religiös 
framtid. Michael Swanwick’s ”Lord 
Weary’s Empire” var svårläst, en dröm men 
det förstår man inte från början, med troll 
och ligor i ett tunnelbanenät. Kul typer, och 
skulle nog vinna på en omläsning. 
 Dagen fortsatte med en Star Wars-
punkt med anledning av att filmen fyllde 30. 
Här var uppfattningarna ganska varierande, 
jag och Lars Sjöström var inte förtjusta 
medan Peter Söderberg gillade de som 
visades först, och Anna Gómez Lagerlöf 
hade tagit djupt intryck när hon såg filmerna 
första gången. Vi pratade sedan också om 
vilka böcker och filmer varje fan har i sin 
bokhylla, men flera med mig konstaterade 
att en del riktiga klassiker saknas eftersom 
man läste dem tidigt när man lånade böcker 
i stället för att köpa dem. Några av oss gick 
sedan och åt på Texas Long Horn tvärs över 
gatan, och smidde planer för en kongress 
sommaren 2008: 

 

 
 
http://stocon08.warp10.se/ 
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kulturhus 
 
1-3 augusti 2008 
 
GoH: Diane 
Duane 
Fan GoH: Bellis 
 

 

Fel i huvudet! På några sidor står det att 
detta är Nr 6. Så är det förstås inte, detta 
är Nr 7. BEM beklagar missen! 
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ConViction 

Åter till Göteborg, denna gång flög jag från 
Bromma eftersom jag hittade biljetter för 
halva priset mot tågets. Man har sagt mig att 
jag snarare hittade tågbiljetter som var 
dubbelt så dyra som flygbiljetterna. 
Däremot fick det bli City Hotell på 
Lorensbergsgatan som vid de tidigare 
Göteborgskongresserna, och där bodde 
några Linköpingsfans också som jag fick 
sällskap med vid en frukost. ConViction 
ägde rum helgen 15-17 juni 2007 i samma 
lokaler som ConCeive, dvs Studenternas 
hus. Programmet var i överkant förvirrat så 
jag missade den första programpunkten och 
kom två timmar för tidigt på söndagen. 
Samtidigt var det mycket trivsamt och 
lokalerna som användes för programpunkter 
fungerade utmärkt. SAAMs bokförsäljning 
var denna gång förpassad till entrén vilket 
var en fördel för panelerna i stora salen. 
Hedersgästen Richard Morgan fick slita hårt 
under dagarna, och den halvdag som John 
Ajvide Lindqvist spenderade på kongressen 
utnyttjade man också honom maximalt. 
Genom att en vampyrexpert också deltog 
aktivt blev det en viss slagsida mot skräcken 
på denna kongress, men det må vara hänt.  
 

 

Delar av kongresskommittén vid invigningen: Peter Bengtsson, Katja Lindblom, Jim Pe-Melin, Patrik 
Centerwall, Inge R L Larsson, Louise Ulriksson, Glenn Petersen och Martin Andersson  
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 After the opening Glenn Petersen 
interviewed the GoH Richard Morgan. He 
told us that he had “always” written, at least 
since he was 8-9 years old, and he doesn’t 
know how to stop. He wrote sub-Tolkien, 
and the story went on and on and on. He 
wrote basically to entertain himself. He is 
not a short story writer and thinks that it is 
something totally different. His strength lies 
in long fiction, and the short stories he has 
written have never been published. He has 
also written screen plays but they were 
unsuitable for the market and he thinks that 
they actually were not good enough. 
 He was lucky to get published, and he 
thinks it is important to have a good agent. 
He was also lucky to get movie rights for 
Altered Carbon sold. That gives a back-up 
so that he can write for a few years. 
Depending on your standard of living you 
can write for a living, and with the film deal 
he quit his ordinary job.  
 Altered Carbon is a hardboiled story, 
and his inspiration came from Chandler and, 
less, Hammett, but perhaps mainly from 
Gibson’s Neuromancer. The politics in the 
books is his own politics, a politics of doubt, 
a “leftist” politics. Americans think that 

politics is something external, 
which is bizarre. A book 
without politics does not 
describe the real world. There 
is always politics in crime and 
violence.  
 The hero in Altered 
Carbon is a psychopathic 
murderer who is loyal and will 
kill anyone in his way. This 
was developed in Broken 
Angels, which is an antiwar 
book with the worst possible 
excesses. It is a dark and 
nihilistic story. The pro-
tagonist is the same as in the 
first book, but his behaviour 
was different, which upset 
fans. 

 Richard Morgan did not intend to write 
a series, and wrote the separate book Market 
Forces that celebrates the worst in the 
characters. They can do anything they want. 
The book is amoral and an overt critique of 
globalisation.  
 The film of Altered Carbon was 
intended to be shot in contemporary London 
with no high-tech future. The Hollywood 
film-makers got a spiralling budget with lots 
of special effects, futuristic cars and 
buildings. 
 With the third novel in the series, 
Woken Furies, he was back with the original 
Kovacs character, and the fans were 
satisfied. His new novel is The Black Man, 
which is called Thirteen in the US. It is set 
in the near future, about 100 years from 
now, and deals with genetic technology. 
Crichton wrote about the start, whereas 
Morgan writes about it when it is an old, 
dirty technique. Mars has been colonized 
and has an atmosphere. It is dodgy to write 
about the future 10 years from now, it will 
be very wrong.  
 He writes the first book of a fantasy 
trilogy but he doesn’t know what will 
happen in books two and three. In fantasy 
you can do whatever you want, with gods 
and demons etc. Like in his other books the 
story is driven by manic characters. 
  

Glenn Petersen and Richard Morgan  
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 Martin Andersson, Stefan Ekman, 
Johan Jönsson, Jim Pe-Melin och Patrik 
Centerwall diskuterade Religion i fantastik. 
Den tidiga fantasyn från 1800-tal och tidigt 
1900-tal skrevs av troende författare och är 
klart inspirerad av kristendomen eller 
kanske snarare den västerländska kulturen. 
Vampyrberättelser innehåller vigvatten och 
kors. Gaiman stoppar in en ängel i 
Nevermore, men den saknar annars kristet 
budskap. Exempel på propagandasyfte är 
Philip Pullman som driver ateism eller 
kanske snarare propagerar mot religion, och 
Orson Scott Card med sitt mormonbudskap. 
Homecoming är Book of Mormon på ett nytt 
sätt. Domedagen beskrivs i Left Behind som 
är påtaglig propaganda skriven för en 
kristen publik. Också Shadowmancer har ett 
kristet budskap. Andra religioner blir myter 
för oss, som t ex den grekiska eller 
fornnordiska. 
 Islam är närmare oss idag, och vi ser 
muslimsk fantasy som t ex Satansverserna. 
Kreationismen kan ses som nyskapande 
kristen fantasy. I Gaimans American Gods 
finns gud med i ett appendix. Är 
fantasyläsare mer benägna att vara troende? 
Kanske dyrkandet kan ses som religion, se t 
ex Thoreaux Skogsliv vid Walden, och 
Tolkienister.  
 Själv ser jag det snarare tvärtom – 
åtminstone SF kräver i stort sett att man inte 
är religiös, liksom jag tycker att det är svårt 
att få ihop en kristen världsbild med en 
naturvenskapligt baserad.  

 The moderator Inge R L Larsson 
started a discussion on Immortality – but 
how, by stating that the dream of 
immortality has been with us from the 
beginning. Now it is conceivable as artificial 
immortality in a computer, as in Gibson’s 
Neuromancer or Stross’ Accelerando where 
everything turns into intelligence. A. R. 
Yngve has written about the identity 
problem that will arise upon uploading. By 
uploading criminals they can get unlimited 
life sentences. According to Stefan Ekman 
this uploading will be the same as the 
immortal soul leaving the body. In Cory 
Doctorow’s “I, Robot” you get back into the 
meat body when you want to experience 
something. Richard Morgan added that we 
are all dying all the time, and the notion of 
free will is the same type of problem. We 
merely experience continuity and free will. 
 Are humans fit to live forever? In a 
Poul Andersson story the memories are 
damaged after a period, otherwise the 
persons go insane. In Altered Carbon you 
can live several times. This would take a 
remarkable human being. 
 If there was a choice, the very wealthy 
and terminally ill would go for immortality. 
Immortality could make us miss the 
different phases of life, especially readily 
seen in women. It would also be a 
catastrophe if all men stayed in the 20s, they 
are really dangerous and don’t think they 
can die. “Youth is wasted on the young.” 
 Per-Åke Åkerman, Stefan Högberg, 
Peter Bengtsson, Richard Morgan and 

Martin Andersson, Stefan Ekman, Patrik Centerwall, Johan Jönsson och Jim Pe-Melin 
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someone else discussed the question Will 
humans ever have tentacles? It might be 
easier to change the inhabitants than a whole 
world. On the other hand it is a staggering 
complex task to change the genome with 
22 000 genes. However, the information 
technology has been extremely rapid, and 
Richard Morgan says that the I-Pod has 
made him old, he couldn’t believe that such 
a small gadget could take all the music he 
owns. Ten years ago this would have been 
completely unbelievable. The development 
of IT has been driven by the games industry, 
and could not have been predicted. The 
development of nano technology might be 
equally rapid, and it could produce 
athmosphere on Mars rapidly. It is only 
necessary to fill the valleys which are deep. 
The nanotechnique will probably become 
something that can not be foreseen today. 
Will children play with nanotech? 
 Morgan thinks that there will be 
resistance towards cloning and genetic 
manipulation, turning humans into 
something not human. Possibly the Chinese 
could colonise Mars, they might be willing 
to make people prepared for it, but is 
unlikely to get large-scale acceptance. 
However, if you can get back out of it you 
might accept a body with tentacles. Is there 
a problem with having anther organism 
inside you – women might accept this 
better.  
 “Anything invented after you are 35 is 
against the natural order.” 
 Bioforming would start on animals 
where there are less objections. Today 
women undergo cosmetic surgery. Psycho-
logical factors like peer pressure and status 
can change rapidly. We see grooming of 
children from 6 y of age.  
 Most likely we will see changes in the 
environment and people at the same time. 
 Morgan modifies his view, but believes 
that if the changes are too great the persons 
will be considered as freaks. He mentions M 
John Harrison’s story about a bird woman, a 
decade from now, who has had massive 
plastic surgery. 
 Is it actually possible to make 
tentacles? Personally I don’t think that 

would be so difficult since there are 
organisms with tentacles whose genes we 
could borrow. We might also have an IR 
sensor in a finger that would be a new sense. 
 Does elasticity and acceptance increase 
or decrease? Morgan suspects that it might 
decrease, but on the other hand we have 
piercing that is a statement to appear 
freakish. Humanity is heterogeneous and 
will react in different ways. 
 En annan fråga är Hur mycket har SF 
format ditt liv? 
 Först ut var Anders Holmström, som 
läst SF sedan 14-årsåldern, varit på de flesta 
svenska coner och arrangerat och jobbat på 
många av dem. Han var med och byggde 
upp SF-bokhandeln och har gett ut fanzines. 
Först läste han JVM och Liftarens guide till 
galaxen. Ahrvid Engholm startade ett 
Liftarsällskap och skickade sitt fanzine. Han 
fick fler fanzines, såg kongresser och var 
snart på en i Skottland, en intensiv påsk-
kongress på Central Hotell med Harlan 
Ellison. Det var ett ”life-changing moment”. 
Det var en annan con helgen därpå och han 
stannade kvar och bodde hos fans under 
tiden. Han läste mer gamla JVM och 
fanzines och gick på en con i Stockholm 
med hårdrockare som Jan Risheden och 
Bellis, och med David Nessle i högform. 
Han blev tvungen att flytta till Stockholm 
där SF-bokhandeln fanns. 
 Anders berättar också om hur media 
framställer SF-kongresser. En tidnings-
artikel om Brightonkongressen innehöll 
bilder på två söta flickor med grönt hår – i 
själva verket delade dessa ut tidningen! 
 Hans Persson läste aldrig JVM i början, 
han kom in som rollspelsfan, och blev 
övertalad om att gå med i LSFF där han 
träffade Britt-Louise Viklund och fick 
Månblad Alfa. Till slut blev han ordförande 
i LSFF. Andreas och Carina Björklind, 
Britt-Louise och han totade ihop en con. 
Dessförinnan var det turbulens med bara 
rykande ruiner av fandom. Han skrev 
bokrecensioner i Månblad Alfa, senare 
också i Korren. 
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 När Lars-Olov Strandberg började läsa 
fanns det ingen fandom. Han var intresserad 
av astronomi. På slutet av 30-talet läste han 
JVM som blev Veckans Äventyr och hade 
mer att läsa. Han läste novellerna varje 
vecka, och följde kapten Franks äventyr. 
Det påverkade kanske inte så mycket då 
men han ville bli astronom och läste 2 betyg 
på Stockholms högskola. Han läste också 
matematik och statistik vilket förde in 
honom i livförsäkringsbranschen. Han läste 
en del engelska böcker och hade viss nytta 
av det i jobbet. I mars 1954 kom Häpna!, 
med hög kvalitet. Den innehöll en annons 
om första svenska SF-kongressen, i Lund. 
Han anmälde sig och var då 27 år. De övriga 
deltagarna var manliga tonåringar, Dénis, 
Alvar och några Stockholmsfans. Det var 
astronomiföredrag av professor Lundmark 
och ett annat om mutationer. På den tiden 
hade man kostym och slips, och rökte. Han 
har inga bilder från 1956 och 1957, men tog 
tre bilder på Stockon 2 1958. Det har blivit 
tradition att visa hans bilder från tidigare 
kongresser. 1959 bildades SFSF, och Lars-
Olov höll i mötesverksamheten. Han var 
med och arrangerade en con 1965 och åkte 
då också till Worldcon i London. Han kände 
sig också hemma i Göteborgsfandom och 
kom tidigt in i det första Tolkiensällskapet 
där. Från 1969 har han varit med på alla 
påskkongresser, och 1966 upptäckte han 
norsk fandom och har deltagit på Norcon 
sedan 1975. SF har format hans liv genom 

att ge honom många vänner och kontakter. 
Toppen på karriären var att vara GoH på 
Interaction 2005. 
 Peter Bengtsson hör till andra gene-
rationens fans, han är infödd i SF-sällskap 
med fadern Hans Bengtsson som var aktiv i 
Club Cosmos. Han utsattes för SF från 
början och har svårt att säga hur det 
påverkat. Han är vetenskapligt intresserad, 
men aldrig varit jätteinblandad i fandom. 
Han har varit på några kongresser, Kalcon, 
årsmöten och picknick, och han har varit 
med och ordnat ConViction. 

 

Martin Andersson, Stefan Ekman, Patrik Centerwall, Johan Jönsson och Jim Pe-Melin 

Lars-Olov Strandberg, Hans Persson och Anders Holmström 

Peter Bengtsson 
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 På lördagen dök John Ajvide Lindqvist 
upp och kastades in i en panel tillsammans 
med Johan Anglemark, Stefan Högberg och 
Glenn Petersen. John skrev Hanteringen av 
odöda för att han vill ha tillbaka de döda 
utan att de är onda och för att 
problematisera frågan om vi och de – de 
döda är minst vi. För att ta reda på vad som 
skulle ha skett i verkligheten ringde han 
regeringskansliet där man var tyst jättelänge 
för att till slut svara att det skulle vara Lars 
Engqvist, socialministern, som skulle vara 
ansvarig. För miljöskildringen tittade han på 
bårhus där man var osannolikt villig att visa 
det ruggigaste. Resten styrdes av berättelsen 
själv. Någon ansvarig måste alltid hittas, se t 
ex Estonia och Danielsson i tsunami-
katastrofen. 
 Vad händer när en fundamental natur-
lag bryts? I boken uppstår en väckelse-
rörelse. För vampyrer finns religiösa för-
klaringar och vetenskapliga, t ex att alla är 
skendöda. Vi har svårt att acceptera mirakel 
och frågan är hur många bevis som behövs. 
Här finns också skiljelinjen mellan SF och 
fantasy. 
 Något annat som skulle ha samma 
dignitet är rymdvarelsernas ankomst. Som i 
Sagans Contact kan man förvänta sig 
mörkande, desinformation och religiös 
väckelse. 

 Förr var det svårare att bedöma om 
någon var död eller skendöd, och gränsen 
suddades ut när man konstaterade att 
muskler kunde kontraheras av elektricitet. 
 Det som är kul med skräck är möjlig-
heten att spetsa till svåra moraliska val. 
 

 
 
 John Ajvide Lindqvist intervjuades 
av Tommy Silverros. John är 38 år och bor i 
skärgården. Det här är första gången han är 
på kongress. Han tackar alltid nej för att han 
vill vara med familjen och skriva böcker. 
Sport lade han av med när han som tredje 
målvakt i Brommapojkarna fått en boll i 
ansiktet. Han har en oavslutad litteratur-
vetarexamen och skrev om Elmer Diktonius. 

Johan Anglemark, John Ajvide Lindqvist, Stefan Högberg och Glenn Petersen 
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I två år jobbade han som barnskötare (inte 
barnmorska som det står i programboken). 
 Namnet Ajvide kommer från hustrun 
som tog det från en stenåldersboplats där 
hon gjorde utgrävningar. 

Han började trolla för att han såg Doug 
Henning, och den nya boken kommer att 
handla om en trollkarl. Han är bra på trolleri 
och har kommit tvåa i nordiska mästerskap, 
men Carl-Einar Häckner är alltid bättre. För 
att förbättra på scenen var han med i 
studentpantomim. Han har skrivit sketcher 
för Reuter & Skoog och för Lasse Lindros 
(Ali Hussein), och han har skrivit fem 
pjäser. Han älskar skräckgenren och 
upptäckte att han kunde skriva när han skrev 
en novell. Då skrev han en längre berättelse, 
Låt den rätte komma in. Den var svår att få 
förlagd, sex förlag tackade nej, men nu finns 
den i elva länder och dessutom i en lättläst 
kortversion, Vampyren i Blackeberg, om-
skriven av Niklas Darke på Lättlästförlaget. 
I filmen som bygger på boken har han 
ändrat namnen på mobbarna eftersom detta 
bygger på hans egna upplevelser. Tomas 
Alfredson som gör filmen har tagit bort 
mycket men en del har också tillkommit. 

Hanteringen av odöda har sålts i 
50 000 exemplar, och skildrar mesiga, 
harmlösa zombies. Sin nya bok Människo-
hamn är han nöjd med, lite Gösta Berlings 
saga blandat med ”Hemsöborna goes 
horror”. 

Skräckdagen fortsatte med Vampyrer 
och annan skräck. Anna Höglund berättade 
att hon alltid varit intresserad av vampyrer. 
På 1800-talet var vampyrer en vanlig litterär 
karaktär. De viktorianska vampyrberättel-
serna är intressanta som smygpornografi. 
Hon skrev en D-uppsats vid Växjö 
universitet om vampyrer och sexualitet, och 
arbetar nu med en avhandling om 
vampyrlitteratur vid Lunds universitet. Det 
var inte alldeles enkelt att bli accepterad och 
svårt att få pengar. Det ansågs inte vara ett 
seriöst forskningsområde. Men ju mer 
motstånd hon stötte på desto angelägnare 
blev hon och de senaste 5-6 åren har skräck 
blivit något mer rumsrent. Bl a har ju 
Mattias Fyhr kunnat försvara en avhandling 
om gotik.  

Inge Larsson lyfter frågan om vad 
skräck är. Är det en krydda, en genre eller 
en metod? Varför gillar vi att bli rädda? Vår 
egen fantasi är alltid farligast. Ur ett 
evolutionistiskt perspektiv måste det finnas 
ett överlevnadsvärde i skräckupplevelser. En 
mästare är Clark Ashton Smith som har ett 
oerhört vackert språk. Det är skillnad på 
skräck och rädsla. 

Martin Andersson höll med om att 
läsaren måste medverka för att det ska bli en 
bra skräckupplevelse, och det är därför 
Lovecraft är så bra, speciellt i de senare 
berättelserna där mycket lämnas till läsaren.  

Anna undrar om det är nödvändigt att 

Martin Andersson, Inge R L Larsson och Anna Höglund 
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bli rädd för att man ska gilla skräck? Hon tål 
inte krigsfilmer. I From Dusk Till Dawn och 
Tarantia är vampyrernas uppdykande inte så 
skrämmande. Hon erkänner att hon har 
blivit yrkesskadad och nu tolkar när hon 
läser. I skräck ges förklaringar av världen 
som bygger på motsatser, goda/onda, 
rätt/fel. Samtidigt är det inte bara nackdel att 
vara expert, det ger en extra dimension i 
läsupplevelsen. Blodsugandet är en sexuell 
akt, man kan se den aristokratiske mannen 
som queer. 

John Ajvide Lindqvist berättar att han 
var mörkrädd när han läste Tordyveln flyger 
i skymningen. Han njuter numera av 
skräckfilm som ger honom mat för tanken. 
Vampyrer är han urtrött på nu. Han och 
Anna ser snarare en framtid för varulvar, 
som känns mer moderna. 

Anna nämner Polanskis Vampyrernas 
natt, som var medvetet komisk. Vampyrer 
har dykt upp i brevromaner på 1800-talet 
och i SF-febern på 50-talet. Just nu kanske 
de fungerar som symbol för blodsmitta, 
AIDS-rädsla, eller som ett outsidermotiv. 

Inge avslutade med förklaringen att det 
måste finnas någon underliggande skräck 
för att någon ska komma och ta vårt blod. 
 

 

Martin Andersson bidrog med ett 
mycket trevligt föredrag om H P Lovecraft 
– humorförfattaren. I stort sett är detta en 
humorfri författare men det finns en del 
insiderskämt, som bl a påpekats av hans 
biograf S T Joshi. I ”The Case of Charles 
Dexter Ward” sägs t ex att man ”leaves no 
stone unturned” när man verkligen letar 
under stenar i ett golv. Och ”Hugo the Rat” 
anspelar förstås på den man som gett SF-
priset dess namn och som inte alltid var så 
snabb med att betala sina författare. En 
biografi om den flitige författaren Ibid och 
en humoristisk novell vid namn ”The Battle 
that Ended the Century” är rent 
humoristiska verk som dock bara finns i 
samlingen Miscellaneous Writings. 
Avslutningsvis rekommenderar Martin 
Joshis biografi om Lovecraft som är 
korrektare än Sprague De Camps, och som 
saknar dennes förslag till hur Lovecraft 
borde ha skrivit! 

Anna Höglund höll ett föredrag om 
Vampyrer i film och litteratur, med 
PowerPoint-bilder som krävde mörker i 
lokalen och därifrån har jag alltså inga 
anteckningar. Man kan dock hitta en hel del 
material av henne på nätet, t ex ”Den 
impotente vampyren – Vampyrer och 
sexualitet i den samtida vampyrromanen”. 
Speciellt intressant tyckte jag var hennes 
koppling av vampyrerna inte till enbart 
sexualitet utan till ett annat tabu, nämligen 
ätandet, som i dag har blivit skuldbelagt 
med anorexi och bulimi som extremer.  

Lars-Olov Strandberg, Lasse Junell, 
Johan Anglemark, Carolina Gómez Lagerlöf 
och Patrik Centerwall talade om Sveriges 
olika Tolkiensällskap. Det hela började 
med att Anders Palm haft en idé att ha ett 
Tolkientema på en fest i Club Cosmos, på 
Bilbos födelsedag. Så bildades The Tolkien 
Society, världens andra Tolkienförening. 
Man gav ut Långbottenbladet, och ett tidigt 
nummer skickades runt. På bilder i dessa 
tidiga nummer kunde man se att t ex Maria 
Leissner varit medlem. Göteborgsföreningen 
är rätt specifik Tolkienförening men ägnar 
sig åt allt i Tolkiens anda. Stockholms-
föreningen Forodrim är ett mer allmänt 
fantasysällskap, eller en kamratförening Martin Andersson 
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med fantasy som grund. I resten av världen 
är Tolkiensällskapen litterära sällskap. I 
USA fylls leknischen i stället av SCA och 
maskerader på SF-kongresser. Uppsalas 
Tolkiensällskap, Midgårds Fylke, är ett 
slutet, hemligt sällskap dit man blir invald. 
Det grundades oberoende av de i Stockholm 
och Göteborg av sju gymnasister 1973. 
Eftersom man kämpar mot ondskan kan man 
bara ha ett alias ur de goda.  

What influence did 9/11 have on 
science fiction? According to Richard 
Morgan it has had effects on every aspect of 
American life. America is like VR, it is far 
removed from a realistic picture of life. 
Some effects on SF are seen in terrorist 
attacks described by Peter Hamilton, and in 
the Weber Harrington series. European SF 
writers are more sophisticated, and have a 
bleak look at terror. SF should be about 
implications, the human impact of new 
technology. US SF shows less interest in 
this than European. Terrorism will not 
change our society. The terrorists are 
organised in a cellular system like Rote 
Arme-Fraktion. He thinks there are no pro-
Bush voices in the SF field, except the 
mormone Orson Scott Card. The boards of 
Asimov’s and Night Shade are leftist, and 
Morgan has never met a right-wing SF fan. 

Carolina mentioned that there is always 
someone critisising Bush in a panel and this 
always raises applauses. So at least fans and 
authors at Worldcons do not like him. 

Jim Pe-Melin talked about V for 
Vendetta, which had Thatcherism in the 
book but more 9/11 in the film. He also 

thinks that Bush is just a scapegoat. In US 
you have to take a stand, rather than find a 
solution. America is shaped by terrorism. 

According to Morgan Thomas Pynchon 
has written about the anarchists at the end of 
the 19th century, which are similar to the 
terrorists of today. Masculinized cultures try 
to find external threats. Which will the next 
bad guys be, after communists and islam? 
Probably the Chinese. Radical Islam is like 
radical Christianity – it is untenable when 
there is no opposition. Turkey has a very 
secularised form of Islam, similar to western 
Christianity. Is the future of Islam in USA? 
The Anglican church is described as a tea-
and-cucumber-sandwich religion, but it is 
radical towards homosexuality. 

Mental tools – internal or external? 
Richard Morgan doesn’t think you would be 
happy to have Internet directly in your 
brain. Possibly in America, where a car 
dealer can be contacted 24 h / 7 days. You 
need to be able to cut off, which is similar to 
tank sensory deprivation.  

Jim Pe-Melin mentioned some literary 
examples: In Stross’ Accelerando people are 
maximally bombarded by information all 
the time, and in his Glasshouse they have 
telepathic awareness. In Ryman’s Air ether 
is used for information transfer. In 
Haldeman’s Forever Peace everybody 
knows each other. To have telepathic aware-
ness might be beneficial against war. On the 
other hand Morgan mentions a story about 
an astronaut who returns and finds that there 
are virtually no humans left, because they 
stopped breeding when all were telepathic. 

Richard Morgan, Peter Bengtsson och Jim Pe-Melin 
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There is a danger in exposing us to much, e 
g we don’t want a too good sense of smell. 

Peter Bengtsson points out that there is 
a difference between active and passive 
connection, like between digital cameras 
and mobile phones. 

The applications might be external but 
with an internal interphase. We will need 
tools to sort information. The organic hard-
ware is slow. Would it be possible to in-
crease the capacity of the brain? Like the 
subconscious, which can take over in 
difficult situations and solve problems. 
Morgan mentions climbing as an example. 
There will be ethical and legal problems 
when the external subconscious commits 
crimes.  
 A suitable time for installation could be 
at 2 years of age, when the brain has a 
maximal plasticity. It might be done by an 
extra chromosome that could be triggered 
chemically at a suitable age. Will it be 
accepted? Probably, you don’t have to force 
parents to install hearing aids, and if 
everyone has it the normality pressure will 
make everybody to want it. It will probably 
be used for entertainment, and more people 
are working in entertainment than in 
production today. There will be increasingly 
less physical work. 

 Could we give it to animals and 
increase their level of consciousness? 
 Vad ska vi ha alla avhandlingar till? 
frågade sig de två doktoranderna Stefan 
Ekman och Anna Höglund under ledning av 
Martin Andersson. Efter en kort inledning 
inne i värmen gick vi ut och samlades på 
klassiskt akademiskt vis under ett träd. För 
Anna är missionen att som litteraturvetare 
presentera en intressant värld. Det är också 
trevligt att få arbeta med något man är 
intresserad av. Stefan menar att avhand-
lingen är ett slags gesällprov, som skrivs för 
forskare inom fältet. Avhandlingar kan 
också öka läsupplevelsen, men de kan vara 
svårtillgängliga med notapparater och 
knepigt språk. Det kan då vara bra med en 
svensk anpassad version. 
 Jag skymtade också en lätt nedlåtande 
inställning till den forskning som ägnar sig 
åt att ta reda på mottagaren, läsaren, och den 
mer sociologiska litteraturforskning som t 
ex Määttäs. Själv tycker jag att det är väl så 
intressant med mottagandet av texten och 
hur den tolkas av läsaren. Just inom SF-
fältet är det ju så mycket referenser till 
andra verk och till aktuella vetenskaps- och 
samhällsfrågor att det blir meningslöst att 
inte ta hänsyn till dem, och då inte bara hur 
de påverkat texten utan också dess tolkning. 

Stefan Ekman, Anna Höglund och Martin Andersson
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Böcker 
 
 

 
 
Kathe Koja: Skin. Kallas horror och nog 
fanns det skrämmande inslag men framför 
allt en roman om konstnärers situation och 
om lesbisk kärlek och frustration. Riktigt 
bra faktiskt. Tyvärr verkar hon ha upphört 
med genren. 
 
John Barnes: Apocalypses & Apo-
strophes. Berättelser och artiklar. En 
artikel om Ludditer i och utanför SF, följd 
av en mycket stark historia om en 
våldtäktsman och om synen på kvinnor, 
speciellt prostituerade. En artikel med 
bakgrund till A Million Open Doors utifrån 
ekonomisk utveckling och befolknings-
ökning följd av en novell från en (då) 
tänkbar framtid när Sovjet vann och partiet 
kontrollerade t o m fester. I nästa novell 
hade kärnvapen gjort det omöjligt att göra 
rymdfärder på grund av allt skrot i bana, 
medan den följande gripande berättade om 
en spions främlingsskap. Flera humoris-
tiska berättelser, t ex med förtexten ”om du 

har hälften så kul när du läser som jag när 
jag skrev kommer jag att ha haft dubbelt så 
kul som du”. Intressant artikel om litterär 
stil, som han inte direkt uppskattar, och om 
hur han ser på sina egna verk och hur 
recensenterna ser dem – de är överens om 
att de inte främst är originella, men han 
försöker förfina gamla idéer. Ytterligare en 
rad intressanta artiklar och läsvärda 
noveller, i alternativa världar eller fram-
tider. 
 
Margaret Atwood: Dancing Girls and 
other stories. Utmärkta noveller om 
mänskliga relationer. Inte ens ”The Man 
From Mars” kan kallas SF även om 
relationen var av det ovanligare slaget. 
 
Lars Jakobsson: Berättelser om djur och 
andra. Utomordentliga noveller med 
vackert språk och fantastiskt innehåll. Inte 
särskilt lättillgängliga och kräver kon-
centration, och kanske omläsning för att 
riktigt komma till sin rätt. 
 
Kazuo Ishiguro: Never Let Me Go. Stark 
och engagerande SF om en alternativvärld 
där människor odlas för att förse andra 
med transplanterade organ. Skildrat inifrån 
av en av dessa donatorer som ser det som 
fullständigt naturligt vilket gör berättelsen 
extra stark. Dessutom är Ishiguro en 
sällsynt skicklig författare. En extra 
obehaglig dimension har tillkommit genom 
de budskap som förs fram om att 
Falungong-anhängare i Kina fungerar som 
levande organdonatorer. 
 
Charles Stross: Singularity Sky. Börjar 
mycket bra med en kul idé och innehåller 
onekligen många idéer men också långa 
stridsscener som jag tycker är enbart 
tråkiga. Totalt sett en hygglig SF-roman 
men knappast någon vinnare. 
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Robert J. Sawyer: Frameshift. Nebula-
vinnare med alltför mycket thrillerkaraktär. 
Rätt kul idéer kring DNA, och väl be-
skrivna labmiljöer, t ex med Larsons Far 
Side-teckningar.  
 
M. John Harrison: Things That Never 
Happen. Oerhört välskrivna och 
intressanta noveller med i vissa fall 
fantastiska inslag även om det aldrig är SF. 
Märkligt hur mycket bättre dessa kan vara 
än författarens rena SF-romaner! 
 
Theodore Sturgeon: Sturgeon in Orbit. 
Äkta SF med humor och känsla från 50-
talets början. Novellen från Planet Stories 
var kanske i överkant space opera, och 
någon annan alltför mycket deckare, men 
man har trevligt. 
 
Ahrvid Engholm: Mord på månen och 
andra mysterier i Luna City. Naturligtvis 
en stor sensation i svensk sf-fandom, när 
den gamle fanen debuterar med en novell-
samling, där i och för sig många av 
novellerna redan tidigare publicerats. Det 
här är inget mästerverk, men det är trevlig 
underhållning med några brister som borde 
gå att åtgärda om herr Engholm väljer att 
publicera mera. Vilket jag faktiskt hoppas. 
På plussidan hittar vi en entusiastisk stil 
och en framtidsoptimism som man känner 
igen från tidig SF. Några av problemen är 
faktiskt riktigt skojiga och fick mig att le 
när avslöjandet kom. På minussidan finns 
personerna som aldrig riktigt blir levande 
trots att vi träffar dem i varje novell, de 
Engholmska lustigheterna som är ganska 
tröttande och några missar i stilen i 
förklaringarna, t ex ”den s k centrifugal-
kraften” – vem vänder man sig till? Själv-
klart blir det en del upprepningar mellan 
novellerna men det kan man för det mesta 
leva med. Trots allt en lovande debut! 
 
William Gibson: All Tomorrow’s Parties. 
Rätt skojig cyberpunk, även om det var för 
mycket onödigt våld och thrillerstuk. 
Själva miljöerna, Tokyos tunnelbana och 
Bay Bridge i San Francisco, var utmärkta 
och flera personer var intressanta, men det 

blir ändå aldrig riktigt så intressant som jag 
skulle vilja. 
 
John Ajvide Lindqvist: Låt den rätte 
komma in. Helt klart något nytt med en 
vampyrroman från Stockholms förorter, 
med många miljöer man känner igen t ex 
på Danderyds sjukhus. Riktigt intressanta 
personer som man lär känna inifrån och 
förstår motivationen hos. Samtidigt rätt 
stereotyp vampyrhandling, och väl mycket 
spännande eller slaskiga effekter, samt inte 
direkt välskriven. Ändå en kul läsupp-
levelse. 
 
Barrington J. Bayley: Empire of Two 
Worlds. Knappast det bästa jag läst av 
Bayley men hygglig underhållning med 
politiskt tema. Handlar mycket om 
individens val och frihet, samt kanske om 
olika statsskick. Ibland alltför mycket 
äventyrs-SF, men som helhet OK. 
 
Robert Silverberg: Next Stop the Stars. 
Fem alldeles utmärkta SF-noveller från 56 
och 57, på främmande planeter men med 
åtkilligt att berätta om mänskligheten. 
Lagom spännande och fascinerande. 
 
Robert Silverberg: The Seed of Earth. 
(dubbel m föregående) Kanske inte helt 
lyckad roman om tvångsrekrytering till 
rymdfärder till stjärnorna, och om hur två 
par tillfångatas av aliens på den nya 
planeten. Berättelsen räddas av 
relationerna mellan de fyra, men knappast 
tillräckligt. 
 
Terry Pratchett: Small Gods. Rekommen-
derades av bl a Florence Vilén som den 
bästa Discworldromanen. Och för all del, 
visst var den ganska skojig, men mest 
fånig ändå. Den största bristen var av-
saknaden av personligheter – det fanns 
bara karikatyrer. 
 
Ali Smith: The Accidental. Fascinerande, 
lätt surrealistisk berättelse där en främling 
dyker upp i en problematisk familj. 
Skildrat från de olika familjemed-
lemmarnas perspektiv och med varierande 
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stil, skickligt, intressant och engagerande. 
Trots allt kanske ändå Hotel World var 
starkare. 
 
D. G. Compton: Farewell, Earth’s Bliss. 
Riktigt god gammal (1966) SF! Mars som 
deportationsplanet för straffångar, ett slags 
Australien. Spännande, intressanta levande 
personer med realistiska konflikter, bra 
perspektiv på hur det är att vara människa 
och hur samhällen fungerar, samtidigt som 
miljön är extrem. Just så ska SF vara! 
 
Iain Banks: Complicity. En besvikelse, 
alltför mycket thriller och för litet 
fantastik. Jag hade väntat mig något annat 
efter Getingfabriken och The Bridge.  
 
Joanna Russ: And Chaos Died. Riktigt 
trevlig inledande del där vi hamnar på en 
planet med människor som utvecklat 
allehanda psikrafter som telepati och 
telekinesi. Detta skildras skickligt inifrån. 
Följs av en hygglig skildring av konflikter 
ombord på rymdskepp, och slutligen en 
mindre lyckad del som verkligen visar att 
SF i själva verket skildrar vår nutid – vi 
hamnar i ett framtida 60-tals Kalifornien 
med droger och gruppsex. 
 
Christopher Priest: The Prestige. Med 
The Separation i gott minne gav jag mig i 
kast med denna som också hade en form av 
tvillingtema. Välskriven och med viss 
spänning, men det kanske var uppdel-
ningen på två huvudpersoner i konflikt 
med varandra som inte riktigt höll denna 
gång. Jag lyckades inte heller bli till-
räckligt engagerad i trolleriet.  
 
Maureen F. McHugh: China Mountain 
Zang. En alldeles utmärkt SF-roman, 
idérik och fängslande, och dessutom med 
nya perspektiv som belyser vår egen 
tillvaro, något jag ser som en huvuduppgift 
för SF. Här är det Kina som är 
världsmakten som dominerar både militärt 
och kulturellt, och det är dit man reser för 
att utbilda sig. Samtidigt är det kriminellt 
att vara homosexuell som huvudpersonen, 

och de konflikter detta skapar skildras 
elegant.  
 
Jerry Määttä: Raketsommar. Avhandling 
om hur SF introducerades i Sverige på 50-
talet och om utvecklingen fram till 1968. 
Riktigt rolig att läsa och klart värd mer än 
dessa rader. Det enda som irriterade mig en 
smula var det stora utrymme Bradbury 
fick, men jag kan samtidigt förstå orsaken. 
 
Ian Watson: The Flies of Memory. Härligt 
surrealistisk SF med en del tankar om 
minnets och sinnenas natur. Långt från 
hård SF, men acceptabla förklaringar så att 
det inte blir fantasy. Möjligen hade jag litet 
svårt för Hitlerinhoppet som kändes rätt 
onödigt. 
 
Philip K. Dick: Our Friends From Frolix 
8. Knappast den bästa av Dicks SF-
romaner, med alltför litet av den humoris-
tiska touch som jag älskar. Mer av äkten-
skapskriser som väl skildrar hans eget liv, 
medan handlingen med olika människo-
typer blev ganska ointressant.  
 
Justina Robson: Living Next Door to the 
God of Love. Något liknande Natural 
History men betydligt mer svårläst. Inte så 
engagerande kanske för att handlingen förs 
fram från flera olika personers utgångs-
punkt. Att de sedan är långt från mänskliga 
gör det ju inte enklare. Boken kräver en 
omläsning men jag är osäker på om den är 
värd det. 
 
Joe Haldeman: Camouflage. Hyfsat 
spännande klassikt utformad SF-thriller, 
men rätt träiga figurer. En del etiska dis-
kussioner men utan större djup.  
 
John Ajvide Lindqvist: Hanteringen av 
odöda. Om zombies i Stockholm. Huvud-
sakligen osmaklig och motbjudande med 
detaljerade skildringar av hur de döda 
vaknar till liv på bårhus och i gravar. 
Många separata historier som inte knyts 
samman. Ganska misslyckat faktiskt. 
 



BEM 36 Nr 7 

C.J. Cherryh: Downbelow Station. En 
Hugovinnare och då ställer man ju rätt 
höga krav på underhållning så jag blev 
rejält besviken. Alldeles för mycket politik 
och intriger och för lite intressanta 
personer och miljöer, och en alldeles för 
lång bok. Dessutom för lite SF egentligen. 
Nu ska också konstateras att den ändå var 
läsvärd och tidvis spännande. 
 
Julie Phillips: James Tiptree, Jr. The 
Double Life of Alice B. Sheldon. En 
fantastisk bok om ett fantastiskt liv. Från 
att som barn ha varit på expeditioner i 
Afrika och hamnat i lesbiska och 
incestuösa kärleksrelationer ägnar hon sig 
åt konst och ingår ett kortvarigt äktenskap. 
Hon hamnar som bildanalyserare på CIA 

och hittar en ny man som hon förblir gift 
med. Hon studerar och disputerar i 
psykologi. Under många år publicerar hon 
SF-noveller i magasinen under pseudonym, 
och berömt är Silverbergs uttalande om att 
detta måste vara skrivet av en man. 
Eftersom hon också vill skriva som kvinna 
hittar hon på en väninna, Raccoona 
Sheldon, som förmedlar sina noveller via 
Alice. Udden i skrivandet försvinner när 
hennes identitet till slut avslöjas, och 
hennes depressioner blir allt svårare. Till 
slut tar hon livet av sin svårt sjuke man och 
sig själv. Boken är mycket välskriven och 
är utförlig men respektfull. Läs mer i 
Nova!

 
 
 

Framtiden 
Fler kongresser och böcker. Nästa nummer 
kommer att innehålla en kongressrapport 
från Eurocon, som var en mycket trevlig 
om än lätt kaotisk kongress. Snarare 
föredrag än paneldebatter och fler icke 

naturligt engelskatalande européer. Fram-
över ser man kanske Eastercon och inte 
mindre än tre svenska kongresser. En av 
dessa är jag med på ett hörn och 
organiserar, se också sid 22!
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