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Novellmagasin
Jag gillar att läsa sf-noveller, och prenumererar därför inte bara på Nova science fiction
och Jules Verne-magasinet, utan också på
F&SF, Asimov’s och Interzone. På SFSFs
traditionella julmöte hade vi en programpunkt som behandlade just noveller i dessa
engelskspråkiga magasin, och jag förberedde mig inför den genom att gå igenom
årets novellskörd. Här följer mina synpunkter:
Asimov’s: Inte oväntat var det bästa i januarinumret ”The Beautiful and Damned by F.
Scott Fitzgerald” av Tanith Lee, en utmärkt
biologisk sf-novell om ett virus som gör att
man blir vacker och därför smittar. Jag
gillade också en fantasy om döden, ”Alastair
Baffle’s Emporium of Wonders” av Mike
Resnick. Februarinumret bjöd på fin sf där
en strålpistol upphittas av en pojke med
relationsproblem, ”The Ray-Gun: A Love
Story” av James Alan Gardner och en stark
skildring av tuff tillvaro i Mexiko som behandlar leverans av ägg med bl a syntetiskt
insulin, ”The Egg Man” av Mary Rosenblum. En riktig pärla i marsnumret var
”Shoggoths in Bloom” av Elizabeth Bear,
där Lovecrafts jättemaneter fiskas samtidigt
som Hitler tar makten i Tyskland. ”Following the Pharmers” av Brian Stableford baseras på en kul idé med läkemedelssyntetiserande växter, men var för mycket thriller.

Dubbelnumret för april/maj innehöll
som sig bör flera riktigt utmärkta noveller.
”Strangers When We Meet” av Kate Wilhelm var stark sf om minne där en person
glömmer allt under natten. ”An Alien
Heresy” av S. P. Somtow handlade om en
alien som hamnar i inkvisitionens Frankrike,
och ”Memory Dog” av Kathleen Ann
Goonan var udda, engagerande men alltför
föreläsande sf om en man som låter sitt
minne laddas in i en hund. Robert Reed var i
humoristisk högform med ”The House Left
Empty” där man tillverkar allt i sin källare
och lever i små självständiga samhällen.
Mest tänkvärd i juninumret var ”The
Hob Carpet” av Ian R. MacLeod som
beskriver en alternativ värld med vita slavar
och färgade härskare och präster. ”Call Back
Yesterday” av Nancy Kress började fängslande med personer som tror sig vara på ett
mentalsjukhus, men trasslades sedan in i
multiversa och slutade oklart. ”Surprise
Party” av James Patrick Kelly var rätt kul sf
om en gammal skådespelare som agerar i
pjäser som körs direkt in i hjärnan och om
att ha en iakttagare i sin hjärna, medan
”Burgerdroid” av Felicity Shoulders var en
humoristisk bagatell om hur illa det kan gå
om man är utklädd till serveringsrobot.
Augustinumret bjöd på en trevlig vildavästernartad
postapokalyptisk
fantasy,
”Radio Station St. Jack” av Neal Barrett, Jr.
och en humoresk om en extraterrestrisk
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vetenskapsman som studerar oss, ”Old Man
Waiting” av Robert Reed.
F&SF: Bäst i januarinumret var ”The Twilight Year” av Sean McMullen, en historisk
fantasy om Artur på 500-talet där han själv
är barden. ”Mars: A Traveler's Guide” av
Ruth Nestvold var humoristisk sf om hur lite
hjälp man kan få av AI. I marsnumret
hittade jag ”The Overseer” av Albert E.
Cowdrey, en intressant berättelse om en
man som skriver sina memoarer från amerikanska södern på 1800-talet, och aprilnumret bjöd på den fascinerande fantasyn
”The First Editions” av James Stoddard om
ett bibliotek där böckerna är fängslade
personer som begränsat kan kontakta varandra samt en spännande Robert Reed,
”Five Thrillers” där en hemlig agent
förråder mänskligheten. En trevlig Reed
fanns också i majnumret, ”Reunion” med
organdonationer som tema, och i juninumret
fanns hans ”Character Flu” med nanobotar
som infekterar hjärnan så att förmågan att
spela dataspel ökar. I julinumrets ”Poison
Victory” av Albert E. Cowdrey vinner Hitler
i en välskriven historia genom att gas används vid Leningrads belägring. Roligare
var ”Reader's Guide” av Lisa Goldstein som
startar som läsguide, övergår i en bibliotekaries berättelse och slutligen till berättandets magi.
I augustinumret avnjöt jag den originella och bisarra horror-fantasyn ”Childrun” av Marc Laidlaw medan septembernumret bjöd på ”Arkfall” av Carolyn Ives
Gilman, klassisk sf på en nästan helt vattentäckt koloniplanet med psykologiskt intressant handling, ”Pump Six” av Paolo Bacigalupi, tänkvärd sf där vi förlorat intelligens
och inte längre kan sköta ”ärvda” anläggningar och ”Salad for Two” av den outtröttlige Robert Reed, intressant och gripande
om artificiella minnen.
I dubbelnumret för oktober/november
fann jag en pinsamt usel, barnslig och osannolik historia av Geoff Ryman, ”Days of
Wonder” om tänkande hästar som jagas av
stora katter och alltså knappast var ”mundane sf”. Betydligt trevligare var då ”The
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Visionaries” av Robert Reed där han beskriver inspiration och Internets effekt på
skrivande, skräckisen ”The New York
Times At Special Bargain Rates” av
Stephen King där den i en flygolycka
omkomne maken ringer sin fru och ”Private
Eye” av Terry Bisson där en annan person
kan dela ens upplevelser genom ett chip i
hjärnan. Också i decembernumret återfinns
en utmärkt Reed-novell, ”Leave” om
rekrytering till krig fört av aliens. Riktigt
kul i det numret var ”A Foreign Country” av
Wayne Wightman där en presidentkandidat
blir vald utan att ha ett program och utan att
göra något när han blivit vald, och trevlig
var också ”Falling Angel” av Eugene
Mirabelli där en äkta ängel faller genom ett
takfönster och till slut blir gravid.
Interzone: Februarinumret innehöll en stämningsnovell om en författarbegravning, ”The
Trace of Him” av Christopher Priest och i
aprilnumret fanns en halvkul cyber-sf,
”Crystal Nights” av Greg Egan där man försöker skapa intelligens genom darwinistisk
evolution i en dator. Juninumret var det
stora ”mundane sf”-numret med Geoff Ryman som en av tre gästredaktörer, men novellerna var inte så speciella. Rymans ”Talk
Is Cheap” var trevlig, om kontrollanter, och
”The Invisibles” av Élisabeth Vonarburg var
välgjort klaustrofobisk medan övriga var
tråkiga. I augustinumret utmärkte sig ”Concession Girl” av Suzanne Palmer där flickan
i hamburgerian fixar den utomjordiske ambassadören. Oktobernumret innehöll tre utmärkta ”mundane sf”-noveller av Chris
Beckett med bra miljöer och god psykologi,
samt ”The Corner of the Circle” av Tim
Lees där rymdskepp anländer tillsammans
med ett stycke kall rymd. I decembernumret
gillade jag ”When Thorns Are the Tips of
Trees” av Jason Sanford där en infektion gör
att man dör och blir ett träd samt ”The
Country of the Young” av Gord Sellar om
föryngringsbehandling i ett återförenat Korea. Också ”The Fifth Zhi” av Mercurio D.
Rivera kan nämnas med sin trädformiga
alien rätt genom jorden som bekämpas av
kloner av en vetenskapsman.
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ConFuse/Swecon 2008

Vid registreringen: Anders Holmström, Johan & Linnéa Anglemark, Leif Stensson

För första gången hade ConFuse lokal i
centrala Linköping. Efter två varv med bilen
på vad som borde ha varit gågator gav jag
upp och frågade var Nationernas hus låg,
men den öppning som rekommenderades
var inte den som kongressen skulle använda.
Till slut kom jag rätt med min Volvo 245

och kunde leverera den skärm som kongressen lånat av Bellis och som jag lovat
leverera. Lokalen var i alla fall helt OK även
om jag kanske trivdes ännu bättre i den
klassiska herrgården. Mina egna svårtolkade
anteckningar har jag kompletterat med
Margaretas prydliga referat.
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P C Jørgensen, Stefan Högberg, Anders Qvist, Rolf Andersson

Den första paneldiskussionen jag lyssnade
på handlade om Svindlande känsla av
hänförd förundran, eller som vi brukar
förkorta det, SoW (eller sow nu när SF
skrivs sf?). Detta tema hade redan kommit
upp på slutet av förra ConFuse, 2004, så det
knöt ihop ConFuse-serien. Stefan Högberg
tyckte att det var svårt att sätta fingret på
vad SoW är, men kanske något i stil med det
man får av paradigmskiften, ”conceptual
breakthroughs”. Det är i alla fall det han
söker efter i sf. Rolf Andersson uteslöt inte
SoW i andra konstarter, t ex i fantasy, även
om SoW blir vanligare av sf. Det är inte
väsenskilt från andra upplevelser. Det höll
inte P. C. Jørgensen med om; han ansåg att

Adam Roberts och Kristina Knaving tittar på en e-bok.

man får en speciell känsla av sf. Moderatorn
Anders Qvist berättade att han fått sin första
SoW-känsla av första strofen i Coleridges
”Kublai Khan”, men Tommy Persson ansåg
att det snarare var en känsla av det sublima.
Stefan Ekman påpekade att i gammal sf var
det ofta skalan som skulle ge SoW, och
Kristina Knaving differentierade mellan sf,
som ger SoW i ”saker” medan övrig litteratur ger samma känsla från människor.
Några exempel på sf som ansågs ge
SoW var Iain Banks Matter som ger SoW
genom skildringen av kulturen, inledningsorden ”My friend Hergal had killed himself
again” i Tanith Lee’s Don’t Bite the Sun och
Walter Miller Jr’s noveller, där det är
språket som framkallar SoW.
När Tommy Persson intervjuade
GoH Adam Roberts fick vi veta att
han undervisar litteraturvetenskap på
College of London och att han
disputerat på Robert Browning. Han
undervisar också i ”creative writing”, och tycker att det skulle vara
nervöst att få all inkomst från eget
författande som t ex Cory Doctorow.
Han säger sig vara mycket engelsk i
det att han skäms eller är obekväm
med att tala om sina egna verk, och
har dessutom en dimmig bild av vad
han skrivit. SF ser han som en
subversiv, ibland cynisk, litteratur.
Polystom är ett exempel på ”high
concept SF”. Den innehåller dock
ultravåld som gjort att läsarna är
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Cory Doctorow, Ben Roimola

delade i sin uppskattning. Vetenskapen i sf
är ofta usel, och själv tar han mycket från
populärvetenskapliga böcker. Många läsare
vill ha sin sf som en vetenskaplig artikel,
medan han är mer intresserad av stilen.
Exempel på metaforisk sf är Matrix och War
of the Worlds som huvudsakligen är en
metafor för då aktuell politik. Adam Roberts
skriver också parodier, som The Soddit och
Barry Trotter. Det var svårare att skriva The
Va Dinci Cod eftersom originalet var
löjeväckande i sig.
Alla sf-författare är också fans, så också
Adam Roberts. Dock åker han sällan till
kongresser men han var i alla fall på årets
Eastercon. SF drog in honom, han passade
inte i skolan.
Ben Roimola intervjade GoH Cory
Doctorow, som skrivit fyra romaner plus en
hel del noveller, men inte vill skriva
filmmanus. Han talade om den ”sista
diskriminerade gruppen”, barn och unga.
Var ser man annars skyltar som ”Bara 5
ungdomar i taget får handla” och ”Bara
take-away för unga, ni får inte äta här”? Byt
ut mot kvinnor, svarta eller rullstolsbundna!
Detta var motiv nog att skriva undomsböcker menade Doctorow, vuxna måste

engagera sig. Med sin senaste bok, Little
Brother, riktar han sig till den stora YApubliken, liksom hans goda vän Kathe Koja
som övergått till YA från (utmärkt!) psykologisk skräck. Han har två websidor, Boing
Boing och den mer personliga After the
Siege.
Tommy Persson diskuterade Läsprocessen
och Margareta lyssnade. Ett sätt att läsa är
puddingläsning – du läser den och sedan är
den borta. Det sker alltid en samverkan
mellan författaren och läsaren, och det finns
en viss ”underfundighet” där författaren
tänkt ut mer men inte säger det. För en god
upplevelse krävs att man har erfarenhet som
man kan känna igen när man läser. Samtidigt hjälper konstnären en att se verkligheten.
I panelen Science fiction in academia
inledde John-Henri Holmberg med att
konstatera att sf inte är litteratur i Sverige,
utan den behandlas i stället inom t ex
populärkultur. Själv har han undervisat vid
Malmö högskola, och studenterna var då
arbetslösa som måste läsa någonting vid
högskolan, men varken var vana vid att
studera eller att läsa.
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John-Henri Holmberg, Adam Roberts, Hans Persson, Stefan Ekman

Stefan Ekmans studenter i Lund ville
däremot lära sig hur man skriver sf och
fantasy, och han berättade att sf också ses
som en del av engelsk litteratur. Adam
Roberts konstaterade att det är mycket få
fans på hans kurser om sf. Han undervisar
mer om ”creative writing”. John-Henri
berättade om sina erfarenheter av Tigerstedt
som var en professor av den gamla sorten
som föreläste i bokstavlig mening och inte
hade någon lärobok. Han redigerade den
första svenska sf-antologin.

Diskussionen övergick till frågan om
vilka författare som är intressanta och
betydelsefulla, vilket är svårt att avgöra för
samtida kultur. Förslag som dök upp var
Orson Scott Card (!) och James Tiptree, Jr. I
Sverige har vi nyligen haft den första akademiska konferensen om sf, men där visste
enligt John-Henri knappt hälften vad sf var.
För fantasy är det enligt Stefan ännu värre.
Daniel Pargman berättade att han
använder sf-noveller i sin undervisning om
teknologi.

På lördagmorgonen kunde vi som var tillräckligt morgonpigga delta i en stadsvandring. Här är vi på den
gamla storgatan.
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The future of books diskuterades av Cory
Doctorow och Kristina Knaving. I Japan är
en av tio bästsäljare distribuerade via mobiltelefon. Vi tittade på en e-bokläsare. Sidbyte
är långsamt och tar 1-2 s, och det går inte att
ha multifunktioner som spel och film. De är
bara bra för svart-vit text. De är fortfarande
dyra men kan vara framtidens teknik, och de
utvecklas genom att hårdvaran byts där
programvaran, blir alltmer utvecklat. Liksom YouTube innehåller korta filmer som
knappt fanns innan så kommer de elektroniska läsarna att innehålla andra typer av
text än böckerna. Dessutom är läsarna olika:
Romance-läsare är glupska och bryr sig inte
om boken efteråt, medan sf-läsare ser
romantiskt på den fysiska boken. De flesta
har säkert upptäckt sin favoritförfattare
gratis, t ex genom att låna på bibliotek eller
av någon annan. E-böcker kan lätt sättas i
händerna på någon som annars inte läser. De
kan också användas för volymläsning när
man ”fastnat” i läsandet. Sökfunktion är
förstås bra, och e-boken kan dessutom
kopplas till statistik, uppslagsverk, ordlistor
som förenklar och förbättrar upplevelsen.
Fördelar med tryckta böcker är förstås att de
inte kräver teknologi och att de kan ha en
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bild på framsidan. Det går också att göra
anteckningar (men det går i e-böcker också).
Ett problem med böcker är att de tar plats –
bor vi långt från stan för att härbärgera våra
böcker till rimlig kostnad?
Borde inte noveller kunna få ett uppsving? De är lätta att läsa på en e-bok. Fast
så är det inte, noveller verkar vara döende.
Kanske som Pod-cast, samtidigt som man
gör annat, t ex går och cyklar. Lagerhållning
är enklare med e-böcker, men många böcker
är presenter och en e-bok-fil kan man
knappast ge bort.

The History of Science Fiction, som Adam
Roberts kritiska historik heter, diskuterades
med publiken under min ledning, och därför
är det enbart Margareta som står för följande
rapport.
Det är en utmaning att gå bortom Mary
Shelley och gå till de gamla grekerna för att
hitta ”fantastisk” litteratur. Fast sagor är
förstås fantastisk litteratur och verklighetsskildrande litteratur är ett ganska nytt
påfund.
I boken finns flera definitioner av sf
men samtidigt saknas flera. Bokens fokus på
romaner begränsar eftersom noveller kan
sägas vara den tidigaste formen av åtminstone amerikansk sf, och satirer och
utopier kommer inte med. Positivt är att
boken tar upp nya medieformer och att film
inkluderas på ett nytt sätt. I dag är film och
TV-serier naturliga uttrycksformer. De har
mycket större publik än litteraturen.
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Är effekterna viktigare i dagens sf än
själva berättelsen? Bild på film ger starkare
påverkan och det är lättare att sjunka in i
bakåtlutad. Det är mer ansträngande att nå
dit genom att läsa.
Adam Roberts är marxist, och frågan är
hur det påverkar. Som filosofiskt system kan
marxismen ge systematik och sammanhang.
I boken uttrycker han viss kritik mot fandom
och hur den försöker driva författare. Han
hänvisar till Henry Jenkins som har skrivit
om fans och att det finns olika sorter, de
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som är konstruktiva och kreativa och de som
bara hänger på.
Adam Roberts GoH speech handlade om
Encyclopedic SF. Han inledde med att
berätta att den 3:e upplagan av Encyclopedia
of SF blir rent web-baserad. Den har speciellt utökats vad gäller musik och media,
där ökningar skett de senaste decennierna.
Han ser sf som metatexter, där allt bygger
på äldre. Hans egen Salt bygger på LeGuins
verk, och Swiftly förstås på Swifts.

Marianna Leikomaa, Kristina Knaving, Eva Norman

Urban fantasy presenterades av Marianna
Leikomaa, Kristina Knaving och Eva Norman. Dessa hade inte riktigt samma uppfattning om vad ”urban fantasy” egentligen
är. Marianna såg verk av Jeff VanderMeer
och China Miéville som typiska för genren,
medan Kristina och Eva lyfte fram Kim
Harrison, Pamela Dean, Diane Whiteside
och Angela Knight som några utmärkta
urban-fantasy-författare. Protagonisten är
ofta en antihjälte, som inte är helt mänsklig
och som har ett vanligt arbete. Ytterligare
exempel var Tanya Huffs Blood Price och
dess fortsättningar, liksom Patricia Briggs
Moon Called och Mercedes Lackeys Born to
Run. Slutligen slog Carolina ett slag för
Elizabeth Hands Mortal Love.
The craft of writing science fiction
diskuterades av Cory Doctorow och Adam
Roberts under Stefan Högbergs ledning. De
lär studenterna att konstant skriva ner sina
idéer i små mollskinnsböcker. Doctorow får

idéer från bloggandet, medan Roberts
berättar att han får sina idéer när han skriver
och läser. Han startar berättelsen i första
meningen och fyller i detaljer senare. Han
skriver varje dag, ofta i kaféer. Doctorow
skriver en kort sammanfattning av boken,
början – mitten – slutet och sedan sätter han
igång. Han slutar alltid mitt i en mening för
att få inspiration nästa dag. Metaforer är
riskabla i sf eftersom dessa läsare är vana
vid allt så de tar dem bokstavligt.
I panelen Author’s blogging and other
electronic self promotion satt också Cory
Doctorow och Adam Roberts, men nu med
Johan Anglemark som moderator. Roberts
har fem bloggar, bl a den litterära tidskriften
The Valve och en kursblog för studenterna.
Han bloggar inte för att få läsare utan för sin
egen skull. Doctorow började med magasinet Wired och den stora bloggen är Boing
Boing med 3 miljoner läsare, finansierad
genom annonsintäkter. Han försöker
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använda icke-kreativa rubriker för att artiklarna ska kunna hittas – smarta rubriker kan
inte googlas. Recensioner finns i Craphound, och han har också en kursblog, en
gadget-blog, en authors notebook och en
personlig bakgrundsblog med ett slags CV,
läsning och egen utgivning. Allt går att
citera. Han får hyggliga intäkter från reklam
på bloggarna, medan Roberts har lön som
lärare, och inte egentligen vill ”promota” sig
själv.
Doctorow menar att man ska blogga om
intressanta saker, inte om sig själv. Man kan
också förmedla information mellan fans
eller läsargrupper i olika länder. Minoriteters röster kan bli hörda. Roberts ser bloggandet som en ny slags kontakt som ger
intimitet för tillbakadragna. Det känns personligt. Doctorow instämmer och berättar att
han ibland lämnar ut telefonnummer för
personliga samtal till kommentatorerna.
Blogg är ju också en yta där sjuka personer
kan häva ur sig, det måste man inse. Roberts
berättar att det ibland kommer obehagliga
kommentarer som aldrig skulle uttalats om
man träffades öga mot öga. Doctorow kan
vara rättframt avvisande. Han kan också
slussa folk med åsikter vidare i den demokratiska processen och rekommendera att
man skriver till en politiker.
Förläggarna pressar inte på men är
glada att man har en blogg, det finns inget
tvång på ”self promotion”. Det kan också
vara bra med pod-filer där författaren själv
läser så att man hör andning och vardagliga
ljud i bakgrunden. Det förstärker upplevelsen. Författarturnéer kan också driva försäljningen så att man snabbt kommer upp på
bestsellerlistorna.
Fredrike Wagnsgård presenterade sitt
examensarbete i litteraturvetenskap, Genusaspekter inom tidig svensk sf-litteratur.
Hon ville i sin C-uppsats studera hur
kvinnorollen beskrevs. Perioden hon granskat var 1878-1923, och hon hittade då fem
verk som var av intresse: Oxygen och
Aromasia av Claës Lundin, De sista
människorna av Otto Witt, Det erövrade
landet (Invasionen) av Iwan T. Aminoff,
Katastrofen av Gustaf Janson och Resa till
Venus av Per Freudenthal. Det som gör
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dessa till sf är att de har en spekulativ
ansats, trovärdighet, utspelar sig i framtiden
eller på en annan planet, och att vetenskap
och teknik är bärande element. I genusstudien konstateras att mannen och heterosexualitet är normer, kvinnosynen är konservativ medvetet eller omedvetet.
Oxygen och Aromasia bygger på en
tysk förlaga. Aromasia satsar på karriär
inom politiken. Samhället är jämställt, och
tekniken har frigjort kvinnorna men inte
männen. Barn finns men skickas till skola
tidigt. I Otto Witts debut, De sista
människorna, ställer en kvinna frågor på ett
Watsonaktigt sätt. Samhället om 20000 år är
klasslöst och det finns få barn. Trots detta
finns inga kvinnliga aktörer. Man lever bara
kort tid och kvinnorna är fertila ett år, och
de kvinnor som förekommer är gamla och
fula och vill återfå sin skönhet. I boken reser
en man från vår tid till denna framtid för att
hjälpa mänskligheten och flytta jorden närmare solen.
I Invasionen har Sverige invaderats i en
nära framtid, och patrioter och jurister för
talan. Kvinnosynen är tydlig, de ska uppfostra och stanna hemma. Katastrofen består
av två delar. I ett upplopp i ett kapitalistiskt
samhälle med slavar utplånas större delen av
mänskligheten. Före upploppet leds samhället av ett hundramannaråd där också
kvinnor ingår, och där det enbart är
tillgångar som värderas.
Resa till Venus är en dystopisk dröm
med ett tydligt klassamhälle, och lösningen
där blir en revolution för slavarna. Också
kvinnor köps och säljs, och prostitution och
äktenskap likställs.
Slutsatsen av genomgången blev att
könens olikheter ses som naturgivna och att
det är viktigt att bevara det ”kvinnliga”.
Teknik och vetenskap är det intressanta och
de riktar sig till män och pojkar. Kvinnor är
överflödiga annat än som bihang.
I programpunkten Lars-Olov Strandberg:
Fandom för 50 år sedan var det Bellis som
intervjuade. Sin första kongress besökte han
1956 (Luncon) och där var han äldre än de
flesta. Han förväntade sig att få höra om
astronomi och mutanter, vilket han också
fick. Han reste dit med sin bror som var fan
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Bellis intervjuar Lars-Olov Strandberg

men gafierade på slutet av 50-talet. Fejderna
mellan olika grupper har Lars-Olov hållit sig
utanför, men han såg aldrig ner på käbblande fans. Han ser fandom som en familj
där gemenskap skapas av att alla har samma
böcker i bokhyllan. Som ständig sekreterare
skulle han kunna ha tröttnat men det gjorde
han aldrig, han menar att han alltid fått
hjälp. Hans bästa kongress var Seacon 1979
i Brighton, och den bästa svenska var nog
Swecon på Continental 1985 med Chris
Priest som GoH. Lars-Olov avslutar med
sedvanlig optimism – fandom finns om 20
år och det är bra att det är fler kvinnor idag!
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I panelen Doris Lessing:
Science fiction on a Nobel
Prize Level? deltog Adam
Roberts, Magnus Olsson och
John-Henri Holmberg. Jag var
moderator så det följande är
taget från Margaretas anteckningar. Själv orkade jag inte
igenom Shikastaböckerna på
den tiden – kanske borde jag
försöka igen?
Några tidigare författare
kan sägas ha skrivit sf, som
Harry Marinsson, Rudyard Kipling och Anatole France.
Lessing skriver uppenbarligen för kvinnor vilket kan vara
ett hinder för de manliga sfläsarna. Hon skriver om ”äckliga” saker som
gamla kvinnor och menstruationer – ”alien
writing”. Det handlar mer om människor
som emotionella varelser. Några exempel på
Lessings sf är The Four-Gated City,
Briefing for a Descent into Hell, The
Memoirs of a Survivor och den senaste,
Cleft, som är en berättelse från en urtid med
bara kvinnor, föregivet nedtecknad av en
tidig romare.
Roberts uppskattar inte Lessing.
Lessing har ett afrikanskt ”bias” på grund av
sin uppväxt i Rhodesia, och det kommer till
uttryck i hennes böcker i form av magiska
drag. Själv ser jag en viss parallell till

John-Henri Holmberg, Magnus Olsson, Tomas Cronholm, Adam Roberts
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Tiptree Jr/Sheldon som också tillbringade
mycket tid i Afrika under sin uppväxt. JohnHenri ser Lessing som en horribel sf-författare men en stor författare. De senare
böckerna handlar mycket om minne och
åldrande som ett hinder i att gå vidare
genom att se tillbaka.
Magnus Olsson gillade Shikastaböckerna på den tiden han läste dem som
tonåring. Han var helt öppen för stilen då.
Roberts beskriver Cleft som en vacker bok,
och samma säger John-Henri om Kärleksbarnet.
Omvärlden har haft problem med
Lessing – sf-fandom har svårt att förhålla
sig även om hon var hedersgäst på en
Worldcon. Hon är knappast en fan men har
uppenbarligen läst mycket sf. Detta skiljer
henne från t ex LeGuin, som t ex skriver i
fanzines. Hon finns inte i Roberts historik
men i John-Henris. Och hennes kvinnliga
publik saknar de gamla böckerna. Sfutgivningen ses som en pinsamhet av den
fina litterära världen.
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Diskussionen om Dagens intressantaste
science fiction, ledd av Britt-Louise Viklund, kom framför allt att handla om spel,
filmer och TV-serier. Jag är måttligt
intresserad av dessa men förstod att fantasyfilmer i regel är bättre än sf-filmer, samt att
TV-serien Eureka är humoristisk sf.
De Hugo-nominerade romanerna diskuterades av Magnus Olsson, Carolina och
Anders Holmström, med Tommy Persson
som moderator. Samtliga ansåg Sawyers
bidrag vara dålig, och John Scalzis sämst,
även om dennes The Last Colony var en
lättläst ”Heinleinbok”. Michael Chabons
The Yiddish Policemen’s Union var Carolinas favorit och vann ju också mycket
riktigt. Ian McDonalds Brasyl kritiserades
för brister i balansen och bristande hopknytning av de tre handlingarna, och River
of Gods ansågs mer lyckad. Övriga satte
Stross Halting State främst. Den ansågs vara
charmig och skoj, även om den är skriven i
andra person.

Tommy Persson, Carolina Gómez Lagerlöf, Anders Holmström, Magnus Olsson
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Stocon 08

Monica Ringheim och Åsa Anderbalk i baren.

I kongresskommittén för årets sf-kongress i
Stockholmsområdet (som vi kallade den i
reklamsammanhang) utgjorde jag en fjärdedel och har alltså ganska sparsamma noteringar. Inte heller hustru Margareta deltog
särskilt flitigt i programpunkterna så det här
blir kortfattat.
Först en kort historik – rätt hastigt sommaren 2007 bestämde Carolina och jag oss
för att göra ett försök att vinna Sweconomröstningen med ett förslag på en Stockholmskongress, tillsammans med Stockholm
Trekkers. Vi kallade den Stocon 3 eftersom
den förra kongressen med Stockholm
Trekkers var Stocon 2. Då tror jag ingen
protesterade, men denna gång påpekade
John-Henri att det skulle kunna uppstå
förvirring eftersom en Stockon 3 anordnades
25 februari 1961 av Sam J Lundwall. Någon
tidsresa hade vi inte planerat så tillsammans
med Stockholm Trekkers ändrades namnet
till Stockon 08, syftande på året, att det

fanns sju Stockon i John-Henris lista, och
kanske på riktnumret…
Kongresskommittén
med
mig,
Carolina, Peter Söderlund och Ulf Håård
träffades ett antal gånger hemma hos
Carolina och planerade. Till sist träffades vi
kvällen före kongressen och åt en underbar
svensk middag med sill och blodpudding
tillsammans med våra hedersgäster, Bellis
och Diane Duane, som båda deltog flitigt
och förträffligt i kongressens program.
Kongressen avhölls i Skarpnäcks
kulturhus 1-3 augusti och hade ett traditionellt sf-kongressprogram men parallellt
med det också filmprogram. Jag missade
dock helt filmprogrammet och det mesta av
panelerna.
Som vanligt hade vi i kommittén stor
hjälp av gophers, och framför allt gjorde
bardetaljen bestående av Monica Ringheim,
Åsa Anderbalk och Eva Norman ett fantastiskt jobb!
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Mårten Svantesson, Anders Holmström, Janne Wallenius .

Bellis intervjuades av John-Henri
Holmberg på fredagskvällen. Han hade läst
om Lundwalls-kongressen 1975 på Amaranten och kom dit första dagen i sin
mammas sällskap. Andra dagen var han helt
tänd över att se Alfred Bester och Dénis
Lindbohm. Han funderade över om JohnHenri var enbent eftersom han bara såg det
ena benet där han satt. Han berättade om
samarbetet med Ahrvid Engholm, som var
helt hängiven fandom och ansåg att all
aktivitet måste vara fannisk. Paret
splittrades vid nyåret 1979/80.

Bellis startade fanzinet Kolon 1982 och
utnämnde där bl a årets fughead, delvis på
skoj men också med ett mått av skadeglädje.
Några idoler är Clifford Simak som var
den förste humanisten och Bob Tucker som
den störste av fans och fanförfattare.
Utanför fandom uppskattar han Orson
Welles och Charles Bukowski. Han berättar
om hur John-Henri lärde honom uppskatta
Leonard Cohen på ett sätt så att han själv
försökte lära John-Henri att uppskatta
Cohen. Och han berättar om den stora
toleransen inom fandom.
Direkt därefter
kunde jag lyssna
på en panel om
Fantasy
for
young
adults
after
Harry
Potter,
med
Emily Ringborg,
Diane
Duane,
Marie Engfors
och moderatorn
Florence Vilén.
Diane
Duane
satte gränsen för
YA till 9 år och
uppåt. Hon har
avstått från att
läsa
Potter-

Rolf Strömgren, Diane Duane, Karl-Johan och Hulda Norén
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Emily Ringborg, Florence Vilén, Diane Duane, Marie Engfors

böckerna eftersom alla utgår från att hon
kopierat dem. I själva verket har hennes
böcker återutgivits innan Potter-böckerna
kom ut. Duane försöker vara lite mer
realistisk än t ex barnfilmkanaler på tv.
Bibliotekarien Emily frågar vad man kan
rekommendera efter Harry Potter, och ett
förslag är Stephenie Meyers Twilight-böcker
med vampyrer.
Att läsa noveller var en panel som bestod
av Bellis, mig, Johan Jönsson och moderatorn Maths Claesson. Eftersom jag satt i
panelen refereras den av Margareta. Det
finns många novellmagasin men de har
minskande upplagor. De stora har som mest
20.000 läsare i dag. På svenska finns JVM,
Nova SF, Mitrania och möjligen några till.
På webben finns Jim Baen’s Universe med
gratisnoveller. Det kommer ett antal antologier årligen och olika årsbästa-samlingar.
Allt är inte anglosaxiskt men det är svårt att
ha koll på annat. En del översätts som t ex
Zoran Živković. Han bekostar sin egen
översättning för att få spridning.
Bellis definierar noveller som att de har
max 7500 ord. Andra definierar snarare utifrån innehåll eller tema. Det förekommer
också att romankapitel bryts ut och publiceras som noveller. Bellis berättar om ett
pågående generationsskifte där de gamla
gemensamma referensramarna inte längre
kan förutsättas. I dag är det en trend att

gamla teman används på nytt, och det är
osäkert om det beror på att de plagierar eller
inte kan sin historia. Johan menar att det
kanske kan vara så att man vill fila på den
gamla historien och göra den tydligare och
bättre. Fast Bellis trycker på att SF är en
idélitteratur med tekniska, naturvetenskapliga eller sociala teman, och då vill man se
en utveckling av idéerna. Ett exempel på
nya idéer är Cory Doctorows novell i Nova
SF 16, om systemadministratörens roll efter
katastrofen i en counterfactual- eller
parallellvärld.
Själv kritiserade jag att Nova SF mest
har gamla noveller när det finns så mycket
nytt och bra, som t ex Robert Reed. Andra
bra novellförfattare som nämndes var Cory
Doctorow, Greg Egan och förstås Ray
Bradbury.
Senare på lördagen intervjuades Diane
Duane av Ylva Säfvelin. Duane är mest
känd för sina Wizards-böcker, och den
första, So You Want To Be a Wizard kom till
mest på skämt som svar på alla karriärböcker.
Annars började hon skriva i 8-årsåldern. Hon berättar att mitten på böcker är
jobbig, så hon börjar med slutet, skriver
sedan början och sist mitten. Hon gör en
skiss först. Nästa blir Wizards on Mars. Hon
får alltid betalt i förväg, och dikterar till en
maskin som omvandlar till text.
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skriva
romaner
och
filmmanus, de senare
skrivs av en kommitté.
”En kamel är en häst som
skapats av en kommitté.”
Vad händer härnäst?
Hon har fyra-fem saker på
gång. En sista Star Trekbok ska bli en komedi med
en gangsterplanet och
kanske få den perfekta
titeln How Much For Just
the Planet?
De gamle berättar
var en fortsättning på fandomhistoriken från Confuse, med John-Henri
Holmberg, Bellis och LarsUlf Håård, Bellis och Diane Duane (som tar en bild av vinet på banketten).
Olov Strandberg. Häpna!
startade den egentliga svenska fandomen
På 70-talet arbetade hon som psykiatrioch fick in Lars-Olov. John-Henri
sköterska. (Är det därför man hittar en utfängslades av boken Rymdpirater av Jan
märkt bibliografi och biografi på hemsidan
Eliasson, och han läste sedan all sf han
www.wmso.net, Saudi Medical Site Onhittade på biblioteket. Han läste Häpna! och
line?) Tidigt började hon skriva för HannaGalaxy och skickade vid 13 års ålder sitt
Barbera-studion, manuskript för tecknade
första fanzine till adresser han sett i Häpna!.
serier som Barbie. Hon säger att det kanske
På våren 1963 annonserades en kongress,
hon inte borde ha gjort. När hon skrev
Stocon 3, i Häpna!. Den arrangerades av
manuskript till långfilmen Ring of the
Sam J. Lundwall i Hägerstens ungdomsgård.
Nibelungs (som visades under kongressen)
höll hon sig avsiktligt ifrån Wagners
tolkning. Det är stor skillnad mellan att

Bellis, John-Henri Holmberg, Lars-Olov Strandberg
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Bellis kom in i fandom
1975 genom en annan Lundwall-kongress, denna gång i
Amaranten. Han fick kassar
med amerikanska, brittiska
och irländska fanzines av
John-Henri, t ex Hyphen och
Innuendo. De fanniska religioner som beskrevs i dessa
tog han och Ahrvid Engholm
på stort allvar och blev enligt
Bellis sinnessjukt fanatiska.
John-Henri fann detta tämligen outhärdligt men att det
var kul att berätta för amerikaner.
Tiden 1977-1980 hade
SFSF lokaler på Pontonjärgatan och aktiviteten var
Hans Persson och Carolina m fl vid Nova SFs bokbord.
intensiv, med möten och
”innegrupp” och därför försvinna. Själv är
studiecirklar. Bellis och Engholm krävde att
jag inte lika säker.
styrelsemötena skulle vara öppna vilket
ledde till en hel del stridigheter. För dessa
var det fanniska viktigare än sf.
Bellis, Carolina, Johan Jönsson och Peter
Söderlund fortsatte med en diskussion om
Svensk fandom nu och i framtiden. Bellis
berömde Peter för att ha fått ihop trekkers
och sf-fandom på Stocon 08. Johan Jönsson
beskrev sig som en relativ neofan som kom
på sin första kongress 2005, och mest är
engagerad elektroniskt. Communities på
nätet har lägre medelålder.
Enligt Carolina är det en trend att olika
fandoms går ihop. Ett exempel är Göteborg
vars paraplyorganisation Tentakler har filmkvällar och regelbundna och välbesökta
pubträffar. Johan Anglemark och Hans
Persson berättade att pubträffar och
bokcirklar också förekommer i Uppsala
respektive Linköping, och båda orterna har
regelbundna kongresser. Bellis berättade om
stockholmsfandom som lider av viss tudelning i en grupp kring honom och Ylva
Spångberg och en annan runt Carolina och
SFSF.
John-Henri Holmberg avslutade med att
sia om framtiden, då varken framtid eller
förändring längre är främmande begrepp. Då
kommer fandom inte längre att behövas som

Peter Söderlund och Ulf Håård utanför entrén.
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Kontext 2008

Ylva Spångberg, Patrik Centerwall och Britt-Louise Viklund avnjuter ett av mästerverken i SAAM-antikvariatet
.

Årets tredje svenska (eller fjärde, för de som
var på Åcon och anser att Åland är
svenskt…) kongress var en utomordentligt
lyckad historia med mycket värme trots
snöfall utanför och ett utmärkt program och
ovanligt många nya fans. Eller i alla fall nya
för mig, många kom från Catahya som jag
inte haft så mycket kontakt med. För egen
del inleddes (och avslutades) kongressen med
boktransporter. Självklart
ska SAAMs antikvariat
finnas på plats.
Vad består litterär
kvalitet av? var frågan
som den första panelen
ställdes inför. Moderatorn Mats Linder inledde med att kvalitet
kanske är att texten har
bestående värde. Stiftelsetrilogin lever länge

trots att den är dåligt skriven och juvenil.
Att sf bygger på idéer leder till lång
livslängd trots låg kvalitet. (Men är det sant?
Idéerna blir ju gamla mycket snabbt genom
att förverkligas eller ersättas av vildare eller
sannare idéer. Inte är det väl idéerna som
gör att Jules Verne läses?).
De övriga i panelen var Tommy Pers-

Mats Linder, Tommy Persson, Erik Granström, Martin Andersson.

BEM

son, Erik Granström och Martin Andersson.
De framförde att kvalitet är en egenskap och
det är viktigt att ha kriterier. Dune är träigt
skriven men världen är intressant.
Är originalitet en kvalitetsaspekt just
för sf? Samtidigt är förkunskaper viktiga i
sf. Förekomst av många nivåer i en bok är
kvalitet för somliga. Förlagens kvalitetsbegrepp kan vara säljbarhet, och redaktörer f
örbättrar ofta kvaliteten. Har bestsellers bra
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kvalitet? Är långlivade verk som Iliaden och
Odyséen verkligen mycket lästa? (Här
kanske man kan fundera på om de ändå inte
fungerar som inspiration för många författare, dvs de blir indirekt lästa.) Kan man
medvetet försöka åstadkomma något av
bestående värde? Exempelvis skrevs 1984
för sitt då aktuella budskap och Divina
Commedia handlar mycket om dåtida politik
i Italien.

Rasmus Kaj, Mikael Jolkkonen, Jon Courtenay Grimwood, Lennart Jansson, Henrik Öhman

Is cutting edge hard sf harder than ever
to write? var nästa fråga, och denna gång
ledde Lennart Jansson en panel bestående av
fysikern Henrik Öhman, biokemisten och
fysikern Mikael Jolkkonen, författaren Jon
Courtenay Grimwood och den akademiska
administratören Rasmus Kaj. Panelen ansåg
att det var svårt att skriva hård sf idag. Man
måste förstå fysiken. Vi befinner oss i en
”post-clockwork
world”.
Vetenskapen
måste vara viktig för historien. Ett sätt är att
låta en vetenskapsman lära sig, eller svara
på frågor – ”friendly scientist”. Alastair
Reynolds ansågs vara bra på detta, och på
att hitta på en del. Naturligtvis kan denna
typ av sf lätt åldras, men senare läsare kan
vara förlåtande, t ex Lester del Reys Nerves.
Det är bra att starta med det man vet
och extrapolera. Det kan då bli lite gulligt
som Asimov’s räknesticka i Stiftelsen. Men
gissar man för fritt blir det lätt tråkigt. Grimwood påpekade att läsarna faktiskt inte vill
veta hur allting fungerar. Själv bör man veta
mer men utelämna 90%. Det kan bli problem om man kan för mycket – Mona Lisa
Overdrive skulle inte kunnat skrivas av en
datorexpert.
Hans Persson nämnde att AI:n hos
Amazon rekommenderar honom precis de

böcker han vill ha eller redan skaffat. När
har vi att göra med en AI? Är det när den
har ett ”concept of self”? Kanske är det när
barnen leker med den och den svarar. Ska
den begravas när den slutar fungera? Att den
har medvetande är inte ett enkelt kriterium
när vi inte vet tillräckligt om vårt eget.
Några avslutande synpunkter från
Grimwood var att det blir mest engagerande
när fenomen kan tas för självklara. Idag är
det viktigare men svårare att få fakta rätt,
och idag kan sf behandla ett bredare spektrum av vetenskapliga fakta och spekulationer.
Direkt efter kongressens invigning presenterade en panel Catahya och fandom.
Cecilia Jildenhed och Maria Nygård berättade om fantasyföreningen Catahya som
uppstått ur en community på nätet. Centralt
är hemsidan, och man sysslar med att skriva
och kommentera noveller och göra antologier av dessa. Man har också haft medlemsmöten och konvent med bl a spel. På
sommaren har man läger med spel, umgänge
och workshops.
Carolina och Hans Persson berättade
om fandom, som snarast liknar en folkrörelse, och innefattar alla som på något sätt
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Hans Persson, Carolina, Cecilia Jildenhed, Maria Nygård

är involverade i sf och fantasy och är engagerade lite mer än att bara läsa och se på
film. Catahya kan ses som en del av fandom.
Svensk fandom består av ca 200 personer
som är aktiva, t ex genom att träffa andra
och diskutera. Typiskt enligt Carolina är den
nördiga uppsynen som gör att man kan
identifiera fansen t o m i Moskva.
Catahya har medlemmar mest i Stockholm och Uppsala. De använder begreppet
”fantastik” som samlingsnamn för sf, fantasy och horror; inte så tokigt. För sffandom var tidskrifterna förr viktiga, nu är
det hemsidor eller sf-bokhandeln som förmedlar kontakter. Medlemmarna
i Catahya är runt 19-20 år medan
sf-fansen ju börjar bli lite till
åren.
Hedersgästen Jon Courtenay
Grimwood intervjuades av
Johan Anglemark. Han gillar
att flyga och åka tåg eftersom det
enda man kan göra är att arbeta.
Dock gillar han också att köra
motorcykel och har två stycken.
End of the World Blues handlar
om London om 20 år (och
mycket om Japan). Han extrapolerar politiken från i dag, och
säger sig vara en politisk person.
Det har varit svårt att undvika
för brittiska sf-författare som
upplevt
thatcherismen.
Nu

vänder han blicken mot nordafrika som
fascinerar, och han har haft en barnflicka
som talade arabiska. Nordafrika är en av
hans favoritplatser; andra är Norge och
Tokyo.
Han uppskattar författarna Bulgakov
(The Master and Margarita) och William
Gibson. Amerikanska upplagor av hans
böcker skiljer sig mycket från de brittiska
och ska närmast ses som översättningar.
Han kallar sig själv sf-romanförfattare, och
rekommenderar andra som vill bli det att för
det första skriva, för det andra läsa både bra
och dåliga böcker men med rödpenna.

Jon Courtenay Grimwood, Johan Anglemark
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Panelen De litterära
priserna var jag själv
moderator för och har
därför inga anteckningar. Men där
lyftes i alla fall frågan
om ett svenskt sf-pris,
något som sedan diskuterats på webben
med slutsatsen att det
ska vi kanske inte
inrätta i alla fall.
Jag traskade med på
stadsvandringen Det
litterära Uppsala i
kylan på lördagmorgonen, och det var på
sitt sätt trevligt att se Samling inför stadsvandring utanför kongresslokalen Musicum. Till höger om
guiden syns Agnes Ambrosiani, Helena Kiel, Karl-Johan Norén och Hans Persson.
guidens man dyka
upp som Gösta Knutsson, Albert Engström
nalencyklopedin kommer knappast att
med flera. Men nog var Karin Kruses
finnas, den var nog den sista svenska
stadsvandring för några år sedan roligare!
uppslagsboken. Biblioteken försvinner och
pocketböcker köps i stället. KvalitetsUnder Johan Anglemarks ledning diskukontroll behövs, så redaktörer kommer att
terade författarna Erik Granström och Jon
behövas också i framtiden. Och många
Courtenay Grimwood, konstvetaren Jan von
författare är faktiskt dyslektiker.
Bonsdorff och litteraturvetaren Jerry Määttä
I lagstiftningen lever tanken om det
Hur ska författare kunna försörja sig i
ensamma geniet kvar. I själva verket bidrar
framtiden? Frågan var först om de verkagenter eller redaktörer. Leksaker och andra
ligen kan det i dag; de flesta har ett ”riktigt”
spin-offs kan vara ett sätt att få betalt. Ett
arbete vid sidan. Hotet från e-böcker diskuannat kan vara donationer från läsare. Dyra
terades - å ena sidan vill många ha en fysisk
numrerade lyxupplagor är ytterligare ett sätt.
bok av sentimentala eller praktiska skäl, å
Cory Doctorow hävdar att hans försäljning
andra sidan blir e-böckerna mer och mer
ökar när många laddar ner.
användbara. Stora uppslagsverk som Natio-

Jerry Määttä, Erik Granström, Jon Courtenay Grimwood, Jan von Bonsdorff, Johan Anglemark
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Kongressens ordförande Jesper Svedberg
modererade panelen Fantasy 2009-2019
som alltså skulle dra fram trender. Johan
Kristensson, Johan Jönsson, Martin Andersson och Daniel Albertsson fick hjälp av flera
i publiken som Carolina och Agnes Ambrosiani. Fantasy består redan av många olika
typer av litteratur, och dessutom har det
uppstått blandningar som fantasydeckare
och fantasyskräck. Genrerna beskrivs ofta i
efterhand av kritiker, men de används också
för marknadsföring. Däremot är det svårt att
använda dem som rekommendationer.
High fantasy är ofta det första man
läser och kommer därför att finnas kvar. En
tendens är att det är mer gråzoner; det är inte
längre OK med skarp gräns mellan onda och
goda. Kanske fantasy har blivit mörkare,
och kanske det beror på att världen är
mörkare. (Eller snarare uppfattas som
mörkare, själv har jag svårt att se att dagens
klimatproblem skulle vara så mycket svårare
än t ex 60-talets kärnvapen- och överbefolkningshot.)
Mycket fantasy i dag är ungdomsböcker, YA, som definieras genom att
huvudpersonen är ung. Exempel är Naomi
Novik som skriver ”läsgodis”, mycket
lättillgängligt. Rysk fantasy har kommit
stort men enligt Johan Jönsson är den

Martin Andersson, Daniel Albertsson, Johan Jönsson, Johan Kristensson och Jesper Svedberg beundrar Jim
Pe-Melins tyvärr misslyckade försök att dämpa soljuset (se ovan).
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undermålig och översätts därför inte till
engelska. Ett undantag angavs vara Nick
Perumov.
Fantasy är ett stigmatiserat begrepp.
Därför utges inte Astrid Lindgren som
fantasy. Det kan i framtiden komma än mer
fantasy av olika slag, men som då inte kallas
fantasy.
Erik Granström intervjuades av Johan
Jönsson. Nu har jag redan hört honom intervjuas en gång så det var kanske inte så
mycket nytt. Han debuterade med Smolles
varuhus, som är en satir över ett varuhus där
han en gång jobbade.
Han läser mer sf än fantasy och gillar
att fundera ”tänk om det var så här”. Han
läser också mycket historia, för nöjes skull,
men motiverar det med att det är research.
Han berättade också om filosofiska gräl
mellan Wittgenstein och Popper, och
nominalisstriden på 1000-talet om idéer och
verklighet som ursprungligen kom från
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Platons idévärld via tanken att Gud har en
idé om vad som är t ex en katt.
I panelen Nova SF - Sveriges största sftidskrift skulle John-Henri Holmberg deltagit men han hade fått förhinder och i
stället deltog Bellis, och som läsare deltog
jag och Carolina. Vi framförde att
tidskriften är alldeles utmärkt men att den
skulle kunna bli ännu bättre om den dels var
bättre korrekturläst (vilket man redan
förbättrat) och om den dels innehöll mer
svenskt material och dels nyare utländskt, t
ex från Interzone.
Under Karin Kruses ledning samtalade Tony
Elgenstierna, Anders Reuterswärd, Ylva
Spångberg och Lennart Svensson om
Svensk fandom 1980-1992, den märkliga
period när fanzinen kunde innehålla vad
som helst och gärna hur mycket som helst,
bara det inte handlade om sf.

Lennart Svensson, Karin Kruse, Tony Elgenstierna, Anders Reuterswärd, Ylva Spångberg
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På lördagkvällen bjöds vi på en läcker buffé.

Söndagen inleddes med Bokrekommendationer. Den lista jag fick med hem
innehöll Neal Stephenson: Anathem, Joyce
Carol Oates: Beasts (”känslomässigt drabbande om övervåld mot kvinnor”), Jack
McDevitt: Cauldron (enligt Britt-Louise
Viklund gammaldags njutbar sf), Carl-Johan
Vallgren: Den vidunderliga kärlekens historia, Daniel Kehlmann: Världens mått
(roman om mötet mellan Gauss och
Humboldt), Dan Simmons: Hyperion (”sfversion av Canterbury Tales”), Orson Scott
Card: Ender-serien (”del ett bra men två
bättre, sedan utför.” Själv tyckte jag illa om
del ett och har inte fortsatt.), Raymond Feist
(fantasyförfattare), Steph Swainston (likaså), Charles Stross, Jo Walton: Farthing och
de följande (alternativhistoria med fred
mellan England och Tyskland i stället för
WWII), Alfred Bester (”novellerna utmärkta”), Lord Dunsany (Martin Andersson
rekommenderar) och slutligen Karl-Johan
Noréns favorit Patrick O’Leary (deckarfantasy, Door Number Three dock sf).
Författare som varit döda i 70 år är ju
lovligt byte och tanken var att panelen bestående av Martin Andersson, Lennart

Svensson och Mats Linder skulle komma
upp med förslag på vad som borde ges ut nu.
Jack London har varit död i 90 år och han
skrev en del sf-noveller. J.-H. Rosny Aîné
(Joseph Boex) har varit död i 68 år och
anses vara den mest betydelsefulla inom
fransk sf efter Jules Verne. Vladimir Semitjov dog 1939 och kan snart vara aktuell med
Slocknade solar. David Lindsay dog 1945
men hans A Vayage to Arcturus finns redan
för nedladdning på Projekt Gutenberg. Han
ansågs som en obskyr skotsk spiritist – men
jag vill minnas att jag läste boken med viss
behållning.
George McDonald dog 1905 och var en
förebild för Tolkien, med bl a Lilith, som
nyligen getts ut på svenska på Alastor Press.
Robert W. Chambers från New York dog
1935 och hans skräck- och fantasynoveller
finns samlade i The Yellow Sign and other
stories. ”Den okände inklingen”, Charles
Williams, dog 1945. En äldre intressant
författare är Edward Bulwer-Lytton vars
The Coming Race anses ha bidragit till sf:s
utveckling, och hans Paul Clifford nämndes
som intressant.
Vi fick också veta att M. R. James
spökhistorier finns komplett utgivna på
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Penguin Classics och Lovecrafts samlade
noveller på Barnes & Noble, också komplett. C. A. Smiths samtliga dikter är nu
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utgivna liksom en totalutgåva av hans
noveller.

Ylva Spångberg, Linnéa Anglemark, Karolina Bjällerstedt Mickos, Erik Granström, Jesper Svedberg.

Den
innehållsrika
paneldiskussionen
Fiktiva världar inleddes med att
moderatorn Jesper Svedberg konstaterade
att detta är centralt för sf och fantasy, och
han berättade att hans mor läste Sagan om
Belgarion för honom. Erik Granström tog
Dune-världen som exempel och såg den som
mångfacetterad
och
originell
med
realpolitik. Karolina Bjällerstedt Mickos
instämde och fyllde på med Mörkrets
vänstra hand, Star Trek-universat och Star
Gate, en fiktiv värld med maximal trygghet.
Linnéa Anglemark lyfte fram Steven Brusts
könsjämlika fantasyvärld där det förutom
människor också finns tre meter långa
odödliga. Skildringen gör det lätt att uppnå
suspension of disbelief.
Ylva Spångberg påpekade att de bästa
världarna är de där inte alltför mycket sägs,
och gav som exempel Earthsea-trilogin och
Amber-serien med sina omgivande skuggvärldar där till slut allt blir kaos. ”Bra
fantasyvärldar görs av bra författare.” Hon
kritiserade Robert Jordan för den tråkiga
storyn i en utarbetad värld med många
spänningar – det borde ha gått att göra så
mycket mer.

Andra verk som lyftes fram i diskussionen var Gene Wolfes Book of the New
Sun, Farmers Riverworld-serie och McCaffreys Pern-böcker, som bygger på ett kul
koncept men lider av att hon är en dålig
författare – enligt Linnéa ”ponnyböcker med
drakar”.
China Miévilles Perdido Street Station
beskriver en häftig värld och i hans Un Lun
Dun är ett annat alternativt London bebott
av skuggvarelser. Det var intressant att Ylva
inte gillade Perdido Street Station eftersom
jag själv inte var så förtjust. Ett annat
alternativt London finns i Neverwhere, och
Linnéa pekade på att London är utmärkt
grund för alternativa världar genom sin
världskultur och att det är så välkänt – det
går att skriva om ett London som inte är
London på ett sätt så att alla ändå känner
igen sig. Karolina jämförde med Vilda
Västern – genrens värld blev verkligare än
den riktiga Wild West.
Jack Vance skildrar intressanta kulturer
i ofullständigt beskrivna världar, och Clark
Ashton Smith ger ofullständiga förklaringar
till sina gotiska världar. Enligt Carolina kan
författare ofta beskriva intressanta världar
utan att lyckas helt med historien, och
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nämnde som exempel Paul McAuleys Mars
och Gormenghast-trilogin. Enligt Ylva är
Mary Gentle med sin Golden Witchbreed
förälskad i sin egen värld. Karolina berömde
Robin Hobb för att lyckas smälta ihop
världen och personerna, och Ylva lovordade
Diana Wynne Jones A Tough Guide to
Fantasyland. Hon påpekade också att
Tolkien beskriver riktiga världar där allt
annat är skuggvärldar.
Att man inte skapar nya världar till
varje bok beror på att det är enkelt för både
författaren och läsaren att direkt känna till
världen; det ger dessutom trygghet. Adam
Roberts hör till de författare som alltid
bygger en ny värld till varje bok.
Frågan ”varför skriva?” ställdes till panelen
Författaren och publiken. Karolina
Bjällerstedt Mickos såg ett stort självterapeutiskt inslag i skrivandet, och litteraturen
kan då bli ett symptom. Lennart Svensson
undrade om man behöver någon som läser
eftersom ”Gud lyssnar”. Han har en läsekrets på ca 30 personer som han dessutom
träffat. Erik Granström berättade att han
”alltid skrivit”. Han ser berättelser överallt, t
ex i histologiska preparat av ben – ”där kan
man klättra”. Han skriver för publik men
också för sig själv, och han kan ta emot
idéer från sina läsare som kan hans världar
bättre än han själv.
Skrivande för spekulation blir värdelös.
Exempel är uppföljaren till Kalle och
chokladfabriken, och ritbordet lyser igenom
hos Dan Brown och Michael Crichton.
Om reaktionerna sas att det är trösterikt
att Astrid Lindgren blev refuserad. Det är
känsligt att bli det, för man har en nära
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relation till sitt verk. Samtidigt kan en succé
göra att man tappar fotfästet, och Nobelpristagare skriver ofta mindre efter priset.
Nätet kan vara negativt genom att man
kan komma ut väldigt snabbt, vilket kan ge
backlash. Samtidigt får man komma ihåg att
Dickens följde publikens reaktioner allteftersom han skrev, och Shakespeare skrev
om efter publikens reaktioner. Det är dock
förödande att i förväg tänka på hur publiken
kommer att reagera. I webserier tar författarna ofta till sig kommentarer om stil
men inte om innehåll.
Kritik vill man ha, det värsta är att bli
ignorerad. Kritiken ska dock vara sakligt
underbyggd. Christina Brönnestams Svart
eld kritiserades som fascistpropaganda av
någon som uppenbarligen inte läst den, och
Eriks Svavelvinter kritiserades för ett antikristet budskap på en kristen hemsida.
Samtidigt trodde en recensent att Karolinas
böcker var kristen propaganda eftersom hon
arbetade i svenska kyrkan.
Lennart avslutade med visdomsorden
”man ska ge publiken det den inte vet att
den vill ha”.
Panelen
Föreningen
på
webben
modererades av Patrik Centerwall och Björn
Lindström, Torbjörn Josefsson, Jim PeMelin och Karolina Andersdotter diskuterade. Uppsalafandom har haft en blogg men
såg den som misslyckad; en hemsida fungerar bättre som ansikte utåt. I Göteborg
används webben för virtuella styrelsemöten.
Ett alternativ till hemsida kan vara massutskick av sms för att snabbt nå medlemmarna. Websidan skalman.nu, för historiaintresserade, angavs som förebild.

Jim Pe-Melin, Karolina Andersdotter, Torbjörn Josefsson, Björn Lindström, Patrik Centerwall
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Respons
Två BNF-LoC med anledning av BEM 8:
Bertil Mårtensson:
Hej,
och tack för ännu ett underhållande och instruktivt BEM (nr 8). Särskilt skoj var det
denna gång att finna ett livstecken från Kaj
Harju, denne en gång så extremt aktive
scientifiction-fan. Men allt det andra också,
så jag har det liggande och ska läsa om det
igen, faktiskt.
Tipset om mina eböcker ingick i en
slags minimal marknadsföringskampanj till
alla de få mailposter jag har i min
adressbok. Ibland inser jag till min fasa att
jag inte längre kan se mig själv som en ung
författare – som när någon påpekar att min
senaste roman utkom för femton år sedan,
nu säkert sexton. Vad har han gjort sen
dess? Tja, då man knappt kan försörja sig på
att skriva böcker, än mindre sf, i det lilla
landet, så fick man bli föreläsare på heltid i
något passande filosofiskt ämnesområde
eller tre.
Men efter mitt typiska typ II-sönderfall
är jag dock vid liv än, och projektet att lägga
ut böcker på nätet är bara en början.
Intressant det här också med dina erfarenheter av studerandedemokrati. Roligt
att det fungerat bra någonstans. Hos oss var
det mest så att studenterna som kollektiv var
ointresserade, varvid någon kunde anlita en
kompis för att bli vald till grupprepresentant
(2-0 är en klar majoritet), och sedan kräva
sådant som att kurslitteraturen i teoretisk
filosofi, i demokratins namn, och i studenternas kollektiva intresse, måste innehålla en
text av Mao-Tse-Tung.
Nå, det var förstås 1972, men jag brukade redan som student mest se kårobligatoriet som en startbräda för blivande
politruker. Namn kunde nämnas, men varför
.

bråka…
SF är större. Frågan är bara åter vad
som skiljer det från fantasy.
Vad är vetenskap?
Si där en fråga.
din Bertil
[Nu tycks Autonomiutredningen driva universitetens ”frihet” ännu längre, vilket kan
vara bra på många sätt, speciellt ekonomiskt, men innebär stor risk för att allt
inflytande från kolleger och studenter försvinner.]
Sam J. Lundwall:
Goa herrn,
Föga kunde man ana 1958 att du inte bara
skulle ge ut fanzines, utan dessutom göra
det ännu femtio år senare. Utan tvivel har vi
inget riktigt liv, eftersom vi så istadigt envisas. Tack för Bem! Piggade upp ofantligt.
Jag bör meddela att jag själv däremot
drar ner på det mesta. Min dotter är numera
förlagsredaktör på ett riktigt förlag, och har
inte möjlighet att överta mina verksamheter,
så nu lägger jag ner dem. Min arbetslya vid
Karlaplan sedan många år tillbaka töms nu
på allt inför försäljning. Många tusen böcker
har redan gått i sopen; mer blir det. Mina
arkiv har jag redan förstört, inklusive gamla
fanzines, brev, manus osv osv. Allt kan man
inte släpa med sig ner i graven. Och jag låter
inga forskare snoka i min kvarlåtenskap.
...
Dock vill jag energiskt framhålla att
JVM kommer att utges åtminstone ett år till.
Så många nummer har jag gjort iordning,
klara för tryckning.
Vi är inte odödliga, även om det kändes
så 1958. Femtio balla år!
Tack för dem!
Sam J
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Böcker
Knud Larn, ed: Science Fiction, the
Danish Fanzine # 15.
Ett mycket vackert fanzine med noveller av
författare som kunde förväntas till Eurocon i
Köpenhamn, där jag köpte det. Tyvärr har
någon fått för sig att det alltid ska vara ett
komma före ”and”, vilket dels gör det svårläst (hjärnan kan inte låta bli att leta efter
nästa ställe) och ibland blir bisarrt: ”War,
and Peace”, ”difference between here, and
there”, ”Hot, and wild friends…”. Bäst
gillade jag noveller med androider, genmodifierade kloner eller dataprogram och
hur dessa utnyttjas sexuellt: Ruth Nestvold:
”The Other Side of Silence”, Robert Nielson: ”Off Season” och H.H. Løyche:
”Electro Cute”.
Samuel R. Delany & Marilyn Hacker,
eds: Quark 2.
Totalt sett kanske mer intressant som
belysning av nya vågen än givande som
litteratur, även om vissa noveller som t ex
Laurence Yeps berättelse om en alien också
var klassisk god sf.
Connie Willis: Miracle and Other
Christmas Stories.
Underhållande och alltid trevliga att läsa,
även om de ibland blir lite sockersöta.
Doris Lessing: Det femte barnet
Mångbottnad berättelse om en familj som
får ett säreget barn som närmast är
autistiskt, och som leder till spekulationer
om att en försvunnen förmänniskosort finns
i våra gener och kan dyka upp – just detta är
väl det sf-mässiga i denna fascinerande
roman av den första nobelpristagaren som
varit hedersgäst på en sf-kongress.
Richard Morgan: Market Forces
Nära framtids-sf som tydligt visar att sf inte
är en alltigenom optimistisk litteratur. Kampen mellan stora finansbolag om att styra
korrupta diktatorer genomförs på ett
karikerat sätt som bildueller på de sedan
länge öde motorvägarna. Huvudpersonens

utveckling till känslokall karriärist och mördare skildras övertygande, och både miljöer
och övriga personer var intressanta. Mycket
våld men faktiskt mindre än jag förväntat.
Liz Williams: Empire of Bones
Riktigt trevlig sf med handling i Indien och
på en mycket avlägsen planet. Intressant syn
på eller användning av virus och sjukdomar,
som sätt att ockupera planeten. Också rätt
kul bild av religion och makt. Dessutom
spännande med intressanta personer.
J. G. Ballard: High-Rise
”The disaster novel that dwarfs The
Towering Inferno” enligt framsidan, vilket
har fått mig att avstå alltför länge. Detta är
naturligtvis en alldeles utmärkt sf med den
typiskt Ballardska stämningen. Det bisarra
samhället i en alltmer isolerad skyskrapa
faller långsamt sönder och vi följer ett antal
individer och ser dem bli mer och mer
primitiva. Utomordentlig.
Ken MacLeod: The Stone Canal
Jag läste The Star Fraction för ett antal år
sedan och även om jag inte var så förtjust
medan jag läste den så är det en sådan bok
som fastnar. Den andra boken i Fall
Revolution-tetralogin, The Stone Canal,
hade jag lättare att uppskatta medan jag
läste. Kanalen är förstås på Mars (men inte
vår granne!) och liksom i förra boken är det
speciellt miljön och detaljer som intresserar,
mer än politiken. Utan tvekan trevlig sf!
Stieg Larsson: Flickan som lekte med elden
Liksom den första boken i serien så var
denna lättläst och spännande, och i detta fall
får man en inblick i kriminaliteten kring
trafficking i Sverige.
Philip K. Dick: Dr. Futurity
Inte ett av Dicks absoluta mästerverk men
ändå full av detaljer trots att den är väldigt
kort. Den startar på ett utmärkt sätt med en
beskrivning av den nära framtiden, dvs vår
egen nutid, med bilar som själva följer
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vägen (vilket ju faktiskt nästan är en realitet
i dag). Den fortsätter i en avlägsen framtid
dit huvudpersonen förflyttats av en tidsmaskin. Där upptäcker han att läkare ersatts
av eutanatörer som dödar alla som skadats
eller är sjuka för att på så sätt upprätthålla
en perfekt stam. Tyvärr utvecklas inte detta
tema så mycket utan i stället blir det ett
farande fram och tillbaka i tiden, bl a till
Drakes expedition till Nordamerika – de
framtida människorna vill hindra att vita tar
över indianernas mark. Också detta intressant i sig men inte tillräckligt utvecklat. I
alla fall en mycket trevlig läsning!
Poul Anderson: Time Patrol
Härlig sf! Trivsamt språk, sympatiska
karaktärer och intressanta miljöer, nämligen
olika historiska platser och tider som har
betytt mycket för utvecklingen och
följaktligen är utsatta för onda tidsresenärers
attacker och ändringsförsök. Eftersom det är
en samling fristående noveller blev det en
del upprepning av hur tidspatrullen arbetar
och om de paradoxer som kan uppstå, men
det var inte speciellt störande. Klart
rekommendabel!
Tony Elgenstierna: Kvinnor i nöd
Kul ungdomsroman om en kille i 14-årsålderna och hans försök att få tag i tjejer,
och en hel del andra upptåg. Klart läsvärd
debut av denne fan.
Ian McDonald: Brasyl
Svårläst sf med tre handlingar i Brasilien
1732, 2006 och 2032, och dessutom bara
delvis i vår värld. Multiversa, och värst var
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nog att man kunde hoppa mellan dessa
genom intag av en groda som kan registrera
en foton, dvs vara kvantkänslig… Mycket
brasiliansk slang som delvis förklarades i en
ordlista på slutet, och jag Googlade dessutom en del för att få ordning på begreppen.
Positivt ändå med en hel del kul idéer, skildring av framtidens Brasilien och tanken att
övervakning av Gud och jesuiter återkommer i polisstaten 2032 med övervakningssatelliter.
Zoran Živković: Hidden Camera
Högklassig välskriven surrealistisk sf, med
långsam handling och overklighetskänsla.
Klart läsvärd.
John Wyndham: The Best of John
Wyndham 1932-1949
Riktigt trevliga gamla sf-noveller, med
typiskt brittisk miljö och stämning. En del
föreläsande professorer och vackra kvinnor
men det gick att acceptera.
Barrington J. Bayley: The Star Virus
Den nyligen bortgångne Bayleys debutroman, här som en ACE Double. En spänningsfylld riktig space opera med måttligt
idéinnehåll. Lätt underhållning.
Neil Gaiman & Michael Reaves: Interworld
En tråkig barnbok med osannolika miljöer
och händelser i ett magistyrt multiversum,
där huvudpersonen möter sig själv i ett otal
olika upplagor. Början acceptabel där vi
träffar en originell lärare i vårt universum.

Framtiden
Redan inbokat är Eurocon i Italien i mars,
och jag planerar att delta också på Alcocon
III, Aplakonen och Imagicon 2. Det är mer
osäkert hur det blir med årets Eastercon, LX,
och Worldcon, Anticipation. Vid horisonten

skymtar nu också SFSFs och SF Forums 50årsjubileum med allt vad det kan innebära.
Bokcirkeln på Kungsholmens bibliotek fortsätter, närmast med den intressanta Little
Brother av Cory Doctorow.

