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Ordförandespalt

Hej!
Det har funnits stunder som jag har tvivlat på svensk 
fandoms och SFSF:s framtid. SFSF har haft problem 
med  få  aktiva  medlemmar  och  en  oregelbundet 
utkommande medlemstidning.  I år har dock tvivlet 
skingrats och jag ser optimistiskt på framtiden för sf-
rörelsen.

Några direkta medlemsmöten har inte SFSF haft 
under  året,  men  vår  bokcirkel  är  aktiv  och 
Stockholmsfansen  träffas  tredje  tisdagen  i  varje 
månad på Monks Café vid Sveavägen i Stockholm. 
En betydande andel av SFSF:s styrelse har varit djupt 
involverad i organiserandet av sf-kongressen Euro-
con 2011 som ägde rum i juni. Under våren hade vi 
inte tid med några andra aktiviteter inom föreningen 
utan satsade all tid på kongressplanerandet. 

Arbetet  gav  gott  resultat  och  Eurocon blev  en 
stor framgång. Våra hedersgäster var utmärkta, men 
vi hade också turen att få med många författare både 
från Sverige och från utlandet. Vi i kommittén hade 
räknat  med  att  Eurocon  skulle  dra  ca  300-400 
deltagare och vi hade en förhoppning att kanske t o 
m 500 skulle kunna komma.  Till  vår överraskning 
kom det  totalt  750 personer under  de  tre dagarna 
Eurocon  varade,  varav  ca  200  kom  från  utlandet, 
vilket gjorde Eurocon till den största sf-kongressen 
som  någonsin  varit  i  Sverige.  Det  blev  också  en 
mycket trevlig kongress med ett varierande program 
och  det  verkade  som om de  flesta  deltagarna  var 
mycket  nöjda.  SFSF  var  med  och  sponsrade  kon-

gressen  och  vi  hade  också  en  annons  i  program-
boken.  Vi  som arrangerade  kongressen  är  otroligt 
glada och stolta över att det gick så bra och över att 
vi fått så positivt gensvar från deltagarna.

På Eurocon kom många nya personer som vi inte 
sett förut och vi hoppas att sf-fandom nu kommer 
att  bli  lite  större.  Det  gäller  att  det  kommer  akti-
viteter som kan locka de nya fansen att komma fler 
gånger. Uppsalas fandom gjorde en mycket lyckad sf-
dag den 5 november, se rapport i fanzinet. 

SFSF har utvecklat  det  traditionella  julmötet till 
en heldag, den 10 december på Tekniska museet. Jag 
fick kontakt med Tekniska Museet i  samband med 
Eurocon och det visade sig att de är mycket villiga 
att samarbeta med oss. Det är första gången vi gör 
något  sådant  på  ett  museum  och  det  ska  bli 
spännande att se hur det blir. Jag hoppas att jag får se 
er där.

Carolina Gómez Lagerlöf

Hur man blir medlem i SFSF
Från och med 2011 är medlemsavgiften i SFSF 40:-  per år.  Den betalas till  plusgiro 40 79 03-4, SFSF. För  
utländsk medlem är avgiften 80:- per år.
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A Song of Ice and Fire
Carolina berättar om fenomenet från ett fans perspektiv

Carolina på tronen

Fantasytrilogi, eller?

George  RR  Martin  var  hedersgäst  på  världskon-
gressen i Toronto 2003 och jag skulle dit. Det är väl 
bäst att jag läser en bok av hedersgästen, tänkte jag, 
och började med A Game of  Thrones. Visserligen var 
den en fet bok i en fantasyserie och jag brukar vara 
lite försiktig innan jag börjar läsa en serie med feta 
böcker.  Det är  så  jobbigt  med så mycket sidor att 
läsa. Men jag fastnade så klart. Det tog mig hela den 

semesterresan att ta mig igenom boken, men den var 
verkligen  spännande.  Jag  lyssnade  på  George  RR 
Martins högläsning på kongressen och på några av 
de programpunkter han medverkade i. Det visade sig 
att  han  var  en  mycket  trevlig  person  som  gärna 
syntes ute bland fans.

George RR Martin har varit sf-fan under många 
år  och  går  alltid  på  världskongresserna.  Det,  i 
kombination med att hans fantasyserie är så bra, gör 
honom  till  en  mycket  populär  person  på 
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kongresserna.
Han  har  skrivit  sf  sedan  70-talet  och  arbetade 

med  TV  många  år  på  80-talet.  Han  var  bl  a 
involverad  i  tv-serien  The  Beauty  and  the  Beast och 
skrev ett antal avsnitt där.

Han tröttnade så småningom på tv och beslöt sig 
för att skriva böcker som aldrig skulle kunna filmas. 
Långa böcker med mängder av huvudpersoner i en 
fantastisk  miljö  och  med  stora  masscener  med 
mängder av folk i, som strider och stora städer. Hans 
berättelse  skulle  vara  alltför  dyr  för  att  filmatisera 
och  han  ville  njuta  av  att  skriva  böcker  som inte 
begränsades  av en budget  som manus till  tv-serier 
brukar göra.

A Game of  Thrones, första boken i serien  A Song  
of  Ice and Fire kom ut 1996. Den följdes av  A Clash  
of  Kings 1998  och  A  Storm  of  Swords 2000.  Från 
början var det tänkt att det skulle bli en trilogi, men 
projektet  växte  och  nu verkar  det  bli  sju  böcker  i 
serien.

När jag började läsa serien 2003 så kunde jag läsa 
tre  delar  på  raken  och  riktigt  sjunka  in  i  fantasy-
världen Westeros.  Det  är  definitivt  fantasy,  då  den 
utspelar sig i  en värld som är något av en klassisk 
medeltida värld. Det är inte samma värld som vår, då 
bl  a årstiderna är annorlunda.  En årstid kan vara i 
flera år och vi får reda på att den här världen just har 
haft en ovanligt lång sommar och att sommaren nu 
börjar  gå  mot  sitt  slut.  Repliken  ”The  winter  is 
coming” upprepas flitigt under historiens gång. Det 
som är lite ovanligt med just den här fantasyserien är 
att det nästan inte finns någon magi i världen. Drakar 
finns och redan i prologen får vi reda på att ondske-
fulla  varelser,  blåögda  andar  som  tar  över  döda 
kroppar  och  förvandlar  döda  till  elaka  zombier, 
börjar röra sig i norr. Men annars är tyngdpunkten i 
berättelsen de intriger som utspelar sig mellan olika 
släkten för att försöka ta makten i landet.

Den centrala släkten vi får följa är familjen Stark 
som bor långt norrut. Kungen i söder kallar till sig 
familjefadern Eddard Stark för att bli hans närmaste 
medarbetare  i  det  kungliga  palatset.  Några  av 
Eddards barn följer med fadern till  kungen medan 
de andra  stannar  hemma.  Berättelsen berättas  från 
olika personers perspektiv och nästan alla av barnen i 
familjen får berätta sin historia. Det är många andra 
som har  sina  kapitel  så  man får  reda  på  vad som 
händer i olika delar av världen. Familjerna slåss och 
intrigerar om tronen och är fullt upptagna av det. Vi, 
läsarna, vet att den verkliga faran lurar i norr och att 
en stark kandidat till tronen, Daenerys, håller på att 
växa sig stark i öster.

Böckerna går från elände till mer elände. Redan i 
första  boken  kommer  chocken  över  att  en  av  de 
verkliga  huvudpersonerna  avrättas.  Nu kan  vi  inte 
lita på författaren längre. Kan han avrätta en så viktig 
person, då går ingen säker. Det visade sig stämma. 
Personer  som vi  får  följa  och som är  centrala  för 

handlingen  försvinner.  Världen  är  rik  och  väl 
beskriven  och  berättelsen  blir  bara  mer  och  mer 
spännande. Det är inte konstigt att serien A Song of  
Ice  and Fire blir  alltmer populär  och fansen är  mer 
och mer fanatiska.

Från Storm of  Swords dröjde det hela fem år innan 
nästa bok kom ut. George RR Martin berättade att 
nummer fyra blev så tjock att den skulle komma  ut i 
två volymer. Han hade delat upp personerna så att i 
första  delen av del  nummer fyra  skulle  berättelsen 
kretsa kring personerna i söder. Mycket riktigt, 2005 
kom  A  Feast  of  Crows ut  och  det  är  bara  vissa 
personer  som  är  med  där.  Författaren  lovade  i 
samband med utgivningen av  A Feast  of  Crows att 
nästa del skulle komma ut alldeles snart. Pyttsan! Inte 
kom den ut, inte.

Vi fans väntade och väntade. George RR Martin 
(GRRM)  skrev  på  sin  hemsida  hur  det  gick  med 
skrivandet.  Men det  drog  ut  på  tiden  och  GRRM 
blev  trött  på  att  alla  fans  frågade  när  nästa 
uppdatering av hemsidan skulle  komma. I  brist  på 
bok  var  det  ju  bara  uppdateringarna  på  hemsidan 
man  kunde  läsa.  GRRM  meddelade  att  han  inte 
tänkte skriva någon mer uppdatering förrän boken 
var  klar.  Hemsidan stod  alltså  stilla  i  flera  år.  Det 
kom  ingen  bok.  Vissa  fans  blev  så  otåliga  att  de 
började skriva elaka brev till GRRM när han skrev på 
sin blogg hur han besökte kongresser och redigerade 
antologier. Kunde han inte skriva klart någon gång? 
Fansen började bli allvarligt oroade över att det inte 
skulle komma någon mer bok. Tänk om GRRM gör 
en Jordan, dvs dör innan serien är klar! Han ser ju 
inte så sund ut, mer som en trind tomtegubbe.

För  två  år  sedan  köpte  tv-bolaget  HBO  film-
rättigheterna till böckerna för att göra en tv-serie av 
dem.  Stor  uppståndelse  bland  fansen.  Man  följer 
med  fanatiskt  intresse  hur  produktionen  går.  Det 
verkar  som  om  HBO  verkligen  satsar  och  skåde-
spelarna ser  rätt  ut.  I  våras hade tv-serien premiär 
och i somras kom äntligen Dance with Dragons ut, hela 
sex år efter den senaste boken. På GRRMs hemsida 
står nu ordet ”DONE”. Äntligen!

Nu frågar sig alla när nästa del kommer ut. Ska 
det dröja sex år till? Vad händer om tv-serien hinner 
ifatt och man får vänta på att GRRM skriver klart? 
Vi får väl se.

Tv-serien

Tv-serien  A Game of  Thrones  visades i  USA i våras 
och  det  dröjde  inte  många veckor  efter  premiären 
förrän den visades på Canal+ i Sverige. Jag tillhör de 
som  har  tillgång  till  Canal+,  så  jag  satt  så  klart 
klistrad vid tv-n för att titta på serien. Jag blev inte 
besviken. Den är bra, mycket bra.

Det märks att HBO har satsat allt på att den ska 
bli bra. Miljöerna och rekvisitan är fantastiska, men 
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det  bästa  är  att  de  har  lyckats  så  väl  med  roll-
besättningen.  Skådespelarna  är  som  klippta  och 
skurna för sina roller. Vissa personer som har ganska 
små roller i historien glänser för att skådespelaren är 
så  bra.  En av mina favoriter  är  Visesrys spelad av 
Harry  Lloyd.  En  liten  roll  som  man  inte  gillar  i 
böckerna,  men  i  tv-serien  är  han  verkligen  så 
slemmig  som  han  ska  vara.  Överhuvudtaget  är 
Daenerys-delarna i tv-serien mycket starka.

Nu  var  det  väldigt  länge  sedan  jag  läste  första 
boken, men när jag såg tv-serien blev jag förundrad 
över  att  den  så  väl  stämde  överens  med  hur  jag 
mindes att boken var. Vissa miljöer är precis som jag 
hade föreställt mig dem. De har så klart ändrat en del 
från böckerna,  men jag tycker att  de har gjort  bra 
ändringar. Eddards dotter  Sansa som är så otroligt 
tramsig i första boken är mer realistisk i serien. Hon 
uppför sig som man skulle kunna tänka sig att en 13-
årig flicka skulle kunna göra när hon är på väg att bli 
bortgift.  Alla  fans favorit dvärgen Tyrion spelas av 
Peter Dinklage och han gör det bra.

Tv-serien  har  över  lag  fått  ett  mycket  gott 
mottagande.  Fansen  älskar  den  och den verkar  gå 
hem hos  de  som inte  läst  böckerna  också.  Första 
säsongen skildrar första boken väl och tanken är att 
varje säsong ska omfatta en bok. Fast jag har hört att 
de inte strikt kommer att följa böckerna på så sätt att 
handling  från  tredje  boken  kommer  att  skildras  i 
nästa säsong av tv-serien. Det ska bli intressant att se 
hur  de  ska  göra  med  barnen.  Nu  är  de  precis  i 
samma ålder som de roller de har, t ex Eddards son 
Bran är  i  10-årsåldern.  Skulle  det  gå  ett  år  mellan 
varje  säsong så  hinner  skådespelaren bli  17  år  när 
serien slutar, medan rollfiguren kanske bara har blivit 
något år äldre. Vi får väl se hur det hela utvecklar sig.

A Dance with Dragons

Så kom äntligen A Dance with Dragons ut. Som vi har 
väntat.  Det är en riktigt tjock bok på mer än 1000 
sidor, men så har det också tagit 6 år för författaren 
att skriva klart den.

Det första problemet är förstås att det var svårt 
att komma ihåg vad som hade hänt. Senaste gången 
jag  hade  läst  om  personerna  som  den  här  boken 
handlar om, var ju faktiskt år 2003 och det var ett tag 
sedan. Det finns ingen resumé i början heller, utan 
man hamnar direkt i handlingen. Men snart nog kom 
jag ihåg vad som hade hänt sedan sist.

Vi fick återse ett antal bekanta ansikten, men det 
kom  också  helt  nya  personer  som  beskriver  sin 

historia.  Liksom  i  föregående  böcker  så  ändras 
personerna lite. Jamie som man verkligen inte tyckte 
om i  första  boken,  började  visa  sympatiska  drag i 
tredje boken.

I  den  här  volymen  är  det  Theon,  som  man 
besynnerligt nog får sympati för. I den förra delen 
var han ju riktigt dum och otäck.

En stor del av boken skildrar Daenerys äventyr. 
Förut var Daenerys-delarna de jag tyckte var minst 
roliga,  men  det  har  också  ändrats.  Skildringen  av 
Daenerys och hennes drakar är spännande. I den här 
delen  tyckte  jag  att  scenerna  vid  The  Wall  var  de 
minst intressanta, även om de också var spännande.

Det går dock inte att komma ifrån att  A Dance  
with Dragons är en mellanbok. Kungen i Westeros är 
död och i hans ställe sitter hans unge son på tronen. 
Kung Tommen är bara ett  barn och hans mamma 
Cersei är fången i ett nunnekloster. Cersei är en av de 
få  personer  som  är  otäcka  rätt  igenom  hela 
berättelsen och den här boken utgör inget undantag. 
Landet saknar alltså en stark kung och överallt i riket 
börjar man formera sig. Några känner sig kallade att 
vara den som tar över tronen, andra ser sig om efter 
bra personer att liera sig med. Flera börjar inse att 
Daenerys är någon att satsa på och vill gifta sig eller 
bygga allianser med henne.

I  norr  blir  det  allt  mer  uppenbart  att  ”The 
Others” utgör  ett  reellt  hot  och även de som bor 
norr  om muren söker  skydd där.  Nattväktarna  får 
hjälp av Stannis, förre kungens bror, och den läskiga 
röda prästinnan Melisandre.

Mot  slutet  av  boken  får  även  personer  som 
tillhörde den första delen komma till tals igen. Det är 
GRRMs sätt att visa att nu är historien inte uppdelad 
längre.I  nästa  bok  kommer  alla  personer  att  vara 
med. Och det var ju bra.

Berättelsen  går  alltså  vidare  och  den  är  lika 
spännande som vanligt, även om inget väldigt viktigt 
händer  i  denna  bok.  Jag  tror  ändå  att  fansen  blir 
nöjda. Tyvärr kan det vara så att A Dance with Dragons 
hamnar  bland  de  nominerade  böckerna  till  Hugo-
priset. Även om jag tyckte om boken, så vill jag helst 
inte att femte delen i en fantasyserie som definitivt 
inte går att läsa fristående ska vinna sf-priset Hugo. 
Fast jag kan tror att den kan vinna ändå, för böcker 
som många har läst tenderar att vinna.

Så  rekommenderar  jag  någon  att  läsa  dessa 
böcker? Ja, om man vill läsa bra fantasy, så är A Song  
of  Ice and Fire bland de bästa fantasyserierna just nu. 
Det  tar ett tag att läsa ut alla böckerna, men sedan 
börjar Den Långa Väntan på nästa del och då är även 
nya läsare  fast i GRRM-träsket.
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Bokcirkel
Tomas rapporterar från SFSFs bokcirkel

Sedan  januari  2008  har  SFSF  haft  en  bokcirkel  i 
samarbete  med  Kungsholmens  bibliotek  i  Stock-
holm. Den har hela tiden varit öppen för alla, och 
information på sajter som GratisIStockholm har fått 
andra  än SFSFs medlemmar att  komma.  Forodrim 
och  Stockholm  Trekkers  har  varit  representerade 
också.  De  första  åren  var  en  bibliotekarie  med, 
nämligen  Emily  Ringborg,  som  själv  är  fan  och 
trekker  och  deltagit  i  flera  Stockholmskongresser. 
Hon har ansvarat  för sf-avdelningen på Kungshol-
mens  bibliotek  som  är  utmärkt  välsorterad  och 
uppdaterad.  Sedan  hon  fått  annat  jobb  har  bok-
cirkeln klarat sig utan ”professionell” ledare. 

Sf-avdelningen  på  Kungsholmens  bibliotek  låg 
först  en trappa upp,  rätt  avskilt,  vilket  var  bra  för 
bokcirkeln men mindre bra för andra som vill hitta 
sf. Nu är vi i stället på bottenvåningen. Vi sitter mitt 
bland hyllorna i en soffgrupp, men tror inte att  vi 
stör  de  andra  på  biblioteket.  Vi  startar  mötena  kl 
18.00 och eftersom biblioteket stänger 19.00 så blir 
vi  naturligt  begränsade  till  en  timme.  Det  känns 
ganska  lagom  och  ger  tid  till  att  också  diskutera 
vilken  bok  och tid  som ska  väljas  för  nästa  gång. 
Ibland bestämmer vi för två följande gånger. Förslag 
på  bok har kommit från Emily,  Carolina  och mig, 
och vi har ofta valt någon författare som varit aktuell 
t  ex genom att vara hedersgäst  på någon kongress 
eller aktuell för priser. Vi följer också recensionerna i 
Locus och  Interzone för  att  hitta  nya  intressanta 
böcker.  En nackdel  då är  att  böckerna inte brukar 
finnas  i  pocket.  Många  av  oss  väljer  att  köpa 
böckerna, t ex på SF-bokhandeln eller i elektronisk 
form, men andra lånar på biblioteket.

Vid det första mötet föreslog Carolina och jag att 
vi  skulle  läsa  något  av  Jon  Courtenay  Grimwood 
eftersom han skulle komma på kongress i Uppsala på 
hösten  2008.  Vi  läste  End  of  the  World  Blues,  en 
hårdkokt  thriller  lagd  i  nära  framtid  i  Tokyo  och 
London, med en beskrivning av en tecknad sf-serie 
som enda sf-inslag. Vi var inte särskilt förtjusta men 
jag måste erkänna att det är en sådan där bok som 
finns kvar i minnet. Betydligt bättre mottagande fick 
Michael  Chabons  The  Yiddish  Policemen's  Union,  och 
den vann ju också både Nebulan och Hugon. Minst 
lika uppskattad var  Fledgling av Octavia Butler, trots 
att det är en vampyrroman. Men här används temat 
för att illustrera utstötthet och apartheid; inte minst 
de svartas situation i USA. 

Hösten 2008 inledde vi med en bok skriven för 

unga  vuxna  (YA),  The  H-Bomb  Girl av  Stephen 
Baxter.  Denna  tidsreseroman  gick  alldeles  utmärkt 
att  läsa  även  för  oss  som  med  hyfsad  marginal 
passerat  tonåren. Några tyckte ändå att handlingen 
var alltför tunn. Emily tyckte att vi borde läsa något 
äldre  verk  också  och  hon  föreslog  Dr  Futurity av 
Philip K. Dick. Här var tidsresandet mer fartfyllt och 
intrigen besynnerlig på typiskt Dickskt sätt. Inte alla 
uppskattade den men jag måste erkänna att jag njöt 
även om det här inte är Dicks bästa.

Brasyl av Ian McDonald uppskattades mer, men vi 
var överens om att den inte var fullt så bra som alla 
kritiker  verkar  tycka.  Handlingen  är  förlagd  till 
Brasilien  på  1700-talet,  i  nutid  och  i  mitten  av 
nuvarande århundrade. Den sista boken för hösten 
blev  Interworld av Neil Gaiman och Michael Reaves 
och  det  var  en  riktig  besvikelse.  Problemet  var 
varken att det är en ungdomsbok eller att handlingen 
utspelar sig i ett multiversum, utan att den är barnslig 
och alldeles särskilt hjälten. Då var Cory Doctorows 
ungdomsbok  Little  Brother så  mycket  intressantare 
och mer  fängslande.  Och det  fanns en hel  del  att 
diskutera rörande moralen i boken. Det som framför 
allt  störde  mig  var  ett  efterord  av  Bruce  Schneier 
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som uppmanar till att alla bör hacka säkerhetssystem 
så  mycket  som  möjligt.  Det  är  ungefär  som  att 
uppmana alla till att slå sönder fönster med yxor för 
att  man  då  tvingas  göra  dem  extremt  starka. 
Märkligt. 

Science fiction gör sig enligt mångas uppfattning 
bäst  i  novellform,  och  vi  tog  oss  därför  an  en 
nyutkommen  originalantologi,  The  Starry  Rift 
redigerad av Jonathan Strahan. Vi läste bara ett urval 
av novellerna, och här är mina kommentarer till dem: 
”Orange” av Neil Gaiman är en originell och små-
rolig beskrivning av ”first contact” genom en utskrift 
av svaren men inte frågorna från en intervju med en 
ung flicka. Man gissar frågorna men kan inte alltid. 
Det  ger  en bra  beskrivning framför allt  av hennes 
vardag. I ”Lost Continent” av Greg Egan skildras en 
arabliknande  kultur  från  vilken  vår  unge  hjälte 
transporteras  genom någon form av tidsklyfta  och 
hamnar i flyktingläger. Realistiskt med handling lik-
nande den Egan mött i Australien och som är vardag 
för  palestinier.  ”The  Dust  Assassin”  av  Ian 
McDonald skildrar ett framtida Indien med spindel-
robotar  och könlösa  tjänare som i  själv  verket be-
stämmer  mycket.  En  prinsessa  för  ett  vatten-
konsortium blir ensam kvar när en konkurrent dödar 
resten  av  familjen,  men  gifter  sig  sedan  med 
konkurrentprinsen som hon dock dödar genom en 
kyss.  Fascinerande  miljöer  och  väl  skildrat  främ-
mande tänkesätt. Scott Westerfelds ”Ass-Hat Magic 
Spider” är  en alltför  barnslig historia  om en pojke 
som vill  ha  med en sagobok  på  en  rymdfärd och 
därför bantar och torkar ut sig för att få med den i 
tillåten vikt. Han övertygar administratören att boken 
är bra och får med boken trots lätt övervikt. I ”Post-
Ironic Stress Syndrome” av Tricia Sullivan beskrivs 
ett inverst gladiatorspel typ  Ender’s  Game,  men med 

begripliga  tonåringar  och  fascinerande  story.  ”The 
Star  Surgeon’s Apprentice” av Alastair Reynolds är 
en spännande rövarhistoria i rymden, med kriminell 
men sympatisk  hjälte  som till  slut  räddar  en flicka 
och  några  aliens  på  rymdskeppet.  Bra  fart,  kul 
vändningar,  och i  en novell  kan man klara så pass 
mycket  våld.  Slutligen  ”Anda’s  Game”  av  Cory 
Doctorow som liksom Sullivans bidrag är ett  slags 
svar  på  Ender’s  Game.  Man  kan  vinna  pengar  på 
internetspel,  men på  motståndarsidan  finns  under-
betalda arbetare som förlorar sin dagsinkomst när de 
blir ”dödade”. 

Saturn's Children av Charles Stross fick ett blandat 
mottagande. Idén är underbar. I boken finns inte en 
enda  människa  men  genom  att  de  kvarvarande 
robotarna speglar människornas liv så blir berättelsen 
djupt  mänsklig.  ”Huvudpersonen”  är  en  kvinnlig 
robot  som  tidigare  utfört  sexuella  tjänster  åt 
människor, och som nu saknar dem. Handlingen rör 
sig  över solsystemet och blir  tyvärr  alltför  rörig så 
man undrar ibland vad som händer. Tyvärr minns jag 
inte vad de andra tyckte om All the Windwracked Stars 
av Elizabeth Bear men för mig framstår den som ett 
riktigt  mästerverk.  Science  fantasy  med  nordiska 
gudar,  midgårdsormen,  fenrisulven,  valkyrior  och 
einhärjare. Och ett fantastiskt språk. För att få riktigt 
utbyte bör man dock också läsa den senare utkomna 
”prequel”  By the Mountain Bound och sista delen  The 
Sea Thy Mistress. 

Liz Williams Winterstrike visade sig vara en spän-
nande och fascinerande berättelse om ett Mars där i 
princip bara kvinnor finns medan männen är dege-
nererade,  och  dessutom  finns  det  spöken.  Tyvärr 
blev alltför mycket oförklarat, och man hade önskat 
att  det  kom fler  delar  men så verkar det inte bli.  
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Graham  Joyce  har  skrivit  två  mycket  fina 
skildringar av uppväxt i England, med en del magiska 
inslag, The Facts of  Life och The Limits of  Enchantment. 
Den bok vi valde,  Memoirs of  a Master Forger, skrev 
han som William Heaney som berättar  om sitt  liv 
som bokförfalskare, poet och jagad av sina demoner. 
Det  är  en  märklig  bok  med  gott  om  filosofiska 
undertoner och ett mycket njutbart språk.

Också  den  andra  novellantologi  vi  valde  var 
redigerad av Jonathan Strahan.  Eclipse  Two var  litet 
ojämn med några pärlor och en del skräp. Jag minns 
speciellt  att en av cirkeldeltagarna hade förstått det 
bibliska motivet bakom Margo Lanagans ”Night of  
the Firstlings” som vi andra missat. 

Vi  tog  nu  ett  steg  utanför  den  anglosaxiska 
världen  och  läste  Usurper  of  the  Sun av  japanen 
Housuke Nojiri. Den visade sig vara en mycket hård 
sf  med arv från Clarke och Heinlein, men samtidigt 
med en hel del moderna inslag som nanoteknologi 
och medvetna datorer. Huvudpersonen är intressant 
men de känslomässiga relationerna inskränker sig till 
att hon blir kär i en kille som strax därpå dör i en 
hjältemodig  insats.  Cirkeln  gillade  också  Dmitrij 
Gluchovskijs  Metro 2033 med sin skildring av olika 
politiska system i olika delar av Moskvas tunnelbana 
efter  ett  kärnvapenkrig.  Det  har  kommit  en 
fortsättning  men  det  kändes  inte  helt  nödvändigt. 
Det skulle man däremot vilja ha till  Jasper Ffordes 
märkliga  Shades  of  Grey, som ställde  höga  krav  på 
”suspension  of  disbelief ”.  Bokcirkelns  deltagare 
hade inga sådana svårigheter och var helt fängslade i 
världen där färger betyder allt. Då var vi mer kritiska 
till den sedermera Hugovinnande Blackout av Connie 
Willis.  Tanken med tidsresenärer från framtiden till 
andra världskriget är inte så tokig men i Willis händer 
blev det alltför mycket buskisfars med ett evinnerligt 
rusande runt och ett berättande där varje händelse 
först omtalas som något som ska ske, sedan något 
som sker och slutligen som något som har skett, utan 
att  bli  fördjupad  på  något  sätt.  Och  det  enda 
fantastikinslaget  var  tidsresandet som hon utnyttjat 
flera  gånger  tidigare,  och  dessutom mycket  bättre. 
Allt detta hindrade förstås inte att flera av oss läste 
också del två, All Clear, som är en direkt fortsättning 
och mycket väl hade kunnat ingå i samma volym om 
författaren  eller  någon  redaktör  hade  tagit  bort 
onödigt pladder.

Det skrivs faktiskt en hel del sf  (för att inte tala 
om fantasy) i Sverige, och bland de nyutkomna valde 
bokcirkeln Martin Engbergs Stjärnpalatset. Det mötet 
deltog jag inte i själv men jag har hört att de som var 
där  inte var  så helt  förtjusta  i  boken.  Själv  var jag 
mycket  nöjd  med  berättelsen  från  en  framtid  där 
inlandsisen kommit tillbaka och en okänd övermakt 
regerar, och svalde glatt idén att spara minnen i en 
växt som växer inuti kroppen och sedan plockas ut 
kirurgiskt.  Jag var  väl  också  den som mest hyllade 
Hannu Rajaniemis The Quantum Thief  som genom sitt 

språk  och  dränkande  idéflöde  faktiskt  måste  läsas 
som lyrik. Och det i högre grad än Harry Martinsons 
Aniara som är en tämligen realistisk skildring av en 
rymdfärd,  vad  än kritiker  då  och nu  må  tycka.  Vi 
läste  den  för  att  sedan  gå  och  se  den  nya  upp-
sättningen på Stadsteatern men just den föreställning 
som vi  hade biljetter  till  blev  inställd  på grund av 
sjukdom. Typiskt. Som sista bok för året 2010 läste 
vi en riktigt lyckad sf-bok med handlingen förlagd till 
ett  Istanbul i  en nära framtid,  Ian McDonalds  The 
Dervish House. 

Paul McAuleys The Quiet War är en utmärkt hård 
sf  med handling bland diverse månar i solsystemet, 
med  mycket  spänning  och  politik,  och  intressanta 
kvinnliga huvudpersoner. Den går i värsta fall att läsa 
fristående men allt blir mycket klarare när man också 
läst  fortsättningen  The  Gardens  of  the  Sun.  Mer 
trendkorrekt  var  steampunk-  och  zombieboken 
Boneshaker av  Cherie  Priest,  men  vi  var  inte  så 
imponerade och själv  tyckte  jag  att  zombierna  var 
outhärdligt  äckliga och osannolika. Men det var en 
rätt hygglig skildring av en konflikt mellan mor och 
son.  En  jobbig  familjerelation  är  likaså  en  av 
grunderna  i  Tricia  Sullivans  Lightborn,  en  utmärkt 
modern sf-roman där en ljusstråle, ”shine” används 
för  att  utbilda  och  påverka.  Bland  annat  får  vi 
komma in i en indianfamilj och får en liten inblick i 
deras  kultur.  Shine  leder  till  hjärnskador  så  vi  får 
något  som  liknar  zombies  men  utan  att  de  är 
motbjudande. 

Fenrisulven stötte vi på i Elizabeth Bears trilogi. I 
M  D  Lachlans  Wolfsangel är  den  en  varulv,  och 
berättelsen är en på många sätt trovärdig skildring av 
vikingarnas  liv  och  religion.  Den  kändes  hyggligt 
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avslutad men vi  är flera i  cirkeln som kommer att 
läsa fortsättningen,  Fenrir. Vi hade svårare att förstå 
uppståndelsen kring Lauren Beukes Zoo City även om 
idén med symbios mellan djur och människor som 
straff  är  rätt  kul.  Tyvärr  är  idén  ofullständigt 
utvecklad och förklarad och även om det är bra flyt i 
handlingen undrar man alltför ofta vad som egent-
ligen  händer.  Huvudpersonen  försörjer  sig  på  att 
använda sin förmåga att hitta saker och på att skriva 
Nigeriabrev, vilket ju i alla fall är originellt som tema. 

Vår tredje originalantologi redigerad av Jonathan 
Strahan var en temaantologi,  Engineering Infinity, som 
skulle  vara  en antologi  hård sf  men snarare  är  en 
ojämn novellsamling med högsta varierande teman. I 
Peter Watts ”Malak” har en krigsmaskin fått samvete 
vilket är en kul idé men tyvärr dåligt genomförd så 
att  man  inte  förstår  vad  som  händer.  Kristine 
Kathryn Ruschs ”Watching the Music Dance” hand-
lar  om förstärkning  och förbättring  av  barn,  både 
före födelsen och därefter. Den är tänkvärd men inte 
så originell, och hyggligt välskriven. Karl Schroeders 
”Laika's  Ghost”  är  en innehållsrik  och spännande 
novell  med  kvarlevande  sovjetorganisation  som 
skickar upp en Verne-raket till Mars, dvs en kanon-
kula,  från  Kazakhstan.  Stephen  Baxters  ”The  In-
vasion  of  Venus”  är  en  trevlig  berättelse  med  en 
filosofiskt  lagd  kvinna  och  ett  interplanetärt  krig 
mellan en civilisation på Venus och i en inkommande 
isasteroid,  och  vi  människor  råkar  befinna  oss  i 
närheten.  Hannu  Rajaniemis  ”The  Server  and  the 
Dragon”  är  svårbegriplig  och  oengagerande  med 
blandning  av  datorjargong  och  kosmologi,  om ett 
mikrouniversums  skapelse  i  en  superdator  som 
känner sig ensam. Charles Stross ”Bit  Rot” är  inte 
heller någon höjdare med sin nutida slang i en far-
future-historia  med  robotar  i  ett  rymdskepp.  I 
Kathleen Ann Goonans egenartade ”Creatures with 
Wings” kommer bevingade aliens till jorden för att 
rädda  mänskligheten  eller  i  alla  fall  buddhisterna. 
Damien Broderick och Barbara Lamar bidrar med en 
rörig  tidsreseberättelse,  ”Walls  of  Flesh,  Bars  of  
Bones”. Robert Reeds ”Mantis” är en intressant och 
filosofisk novell om verklighetens natur; en man ser 
på virtuell verklighet medan han cyklar träningscykel 
och möter en flicka i denna andra verklighet. John C. 
Wrights ”Judgement Eve” är en dramatisk och hög-
travande berättelse om hur aliens ser delfinerna som 
de  rätta  jordinnevånarna  och  ser  till  att  jorden 
översvämmas,  men mest  en  trist  berättelse  om en 
kärlekshistoria mellan en människa och en alien samt 
en svartsjuk jordman. I David Moles ”A Soldier of  
the  City”  attackeras  Babylon  av  aliens,  onekligen 
originellt  och  faktiskt  riktigt  effektfullt  och  intres-
sant. Gregory Benfords ”Mercies” bygger på samma 
idé som Dicks ”The Minority Report”, men här är 
det en tidsresenär som dödar mördare innan de kan 
mörda. Den är lättviktig men har en liten knorr på 
slutet.  Gwyneth  Jones  ”The Ki-Anna”  är  en rörig 

detektivhistoria i annan kultur, med kannibalism som 
inte  känns  övertygande,  medan John  Barnes  ”The 
Birds and the Bees and the Gasoline Trees” är riktigt 
god  klassisk  hård  sf,  med  mänskliga  (och  post-
mänskliga)  relationer  och  reaktioner.  Den  handlar 
om hantering av växthuseffekten genom ökad bio-
massa  i  havet,  vilket  leder  till  spontant  bildade 
rymdskepp som kan sprida liv.

Nalo Hopkinson var hedersgäst på Finncon 2011 
och eftersom hon verkade intressant och jag inte läst 
något  av  henne  föreslog  jag  hennes  debutroman 
Brown Girl  in  the  Ring. Cirkeldeltagarna uppskattade 
den,  inte  minst  för  att  den  gav  en  god  inblick  i 
afrikansk-karibisk  voodoo-kultur.  Vi  gillade  också 
skildringen av  ett  framtida  Toronto  där  citykärnan 
tagits över av gangsters med droghandel och med de 
svartas  dialekt.  Berättelsen  kändes  inte  alldeles 
avslutad men vad vi vet finns ingen fortsättning.

Vad fyller en bokcirkel för funktion? Som jag ser 
det blir det en extra dimension till boken när man får 
höra hur andra uppfattat den. Vi kommer ju dit med 
helt  olika  förkunskaper,  idéer  och  tidigare  läsupp-
levelser.  Vi  hjälper  också  varandra  att  hitta  böcker 
som vi tror kan vara intressanta. Ibland händer det 
att någon av oss redan läst en bok vi vill läsa men det 
behöver ju inte göra något. Jag hade för mig att vi 
läste China Miévilles The City and the City i bokcirkeln, 
men det var nog bara jag och Carolina som läste den. 
Den hör till de böcker man bara inte får missa!

Och slutligen: Besök oss gärna! Information om 
vilken bok vi valt och tid för möte finns på SFSFs 
hemsida, http://esseffesseff.wordpress.com. 
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Finncon
Tomas rapporterar från öster

Nalo Hopkinson, Tom Crosshill och Richard Morgan

Första gången jag besökte en Finncon var 2009. Då 
var  kongressen  i  Helsingfors  och  den  var  kom-
binerad  med  Animecon.  Lokalerna  var  gigantiska 
lagerhallar i Helsingfors hamnområde som genomgår 
samma förvandling som motsvarande områden i t ex 
London  och  Stockholm.  Trots  detta  kändes  det 
ibland  trångt,  beroende  på  att  det  var  så  ofantligt 
många deltagare, säkert bortåt  10 000.  Kongressen 
präglades  av  Animecondeltagarna  som  var  många 
och  utklädda  i  fantastiska  dräkter  inspirerade  av 
anime, manga, serier eller sagor. Det hindrade inte 
att det ändå var en stor och givande sf- och fantasy-
kongress  med  intressanta  hedersgäster  och  ett 
varierat program. Speciellt skulle jag vilja lyfta fram 
den svenskspråkiga  eftermiddagen som behandlade 
fandom  och  presenterade  två  finlandssvenska  för-
fattare som jag fick upp ögonen för.

Finncon 2010 ägde rum i Jyväskylä som inte var 
riktigt lika lätt att ta sig till, och den kongressen var 
en ren sf- och fantasykongress utan Animecon. Det 
var ändå en utmärkt trevlig och välbesökt kongress, 
och universitetslokalerna med sina föreläsningssalar 
fungerade väl för paneler och föredrag. 

Årets  Finncon  var  återigen  kombinerad  med 
Animecon,  men  det  var  sista  gången.  Det  är 
naturligtvis  inte  helt  enkelt  att  organisera  så  stora 
arrangemang  som  det  blir  när  alla  animefans  i 
Finland samlas  på en plats.  Åbo som var värd för 
kongressen 2011 var samtidigt  kulturhuvudstad för 
året,  vilket  bland  annat  märktes  på  en  del  instal-
lationer och utställningar. Något problem att få plats 
på båt eller i hotell ledde det i alla fall inte till, utan 

det gick smidigt och billigt. Åbo visade sig vara en 
mycket trevlig stad men tyvärr hindrade kongressen 
och regnandet sight-seeing. Vi var i alla fall och be-
sökte  ett  museum som dels  visade  modern  konst, 
speciellt  i  form  av  installationer,  och  dels  en  till-
varatagen del av det gamla utgrävda Åbo. I den delen 
hade man ställt ut föremål och information om livet i 
Åbo  genom  tiderna.  Det  var  mycket  givande  och 
påminde om ett motsvarande museum i York.

Finncon  2011  har  beskrivits  utförligt  av  t  ex 
Anna Davour som var NoFF-stipendiat,  se hennes 
blog http://annien.wordpress.com/.  Men här  är   i 
alla fall en liten rapport.
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Kongressen ägde rum i universitetsdelen av Åbo. 
Huvuddelen  av  programmet  var  i  Handelshög-
skolans lokaler (Kauppakorkea).  Fördelen med uni-
versitetslokaler är att de tekniskt fungerar väl, medan 
nackdelar kan vara att lokalerna blir stora och ödsliga 
och kan kännas alltför  professionella.  Horderna av 
färgglada  animefans  utanför  och  inne  i  lokalerna 
framkallade ändå den rätta atmosfären.

Kongressens  två  utländska  hedersgäster  Nalo 
Hopkinson och Richard Morgan var mycket trevliga 
och givande att lyssna på, så jag missade tyvärr en del 
andra ickefinska programpunkter. Det här är förstås 
ett  problem  med  Finncon:  Jag  kan  absolut  ingen 
finska vilket egentligen är pinsamt med tanke på att 
Finland är ett grannland och att vi har en stor grupp 
finsktalande  i  Sverige.  På  tidigare  Finncon har  det 
här inte varit ett problem eftersom det nästan alltid 
funnits  program  på  svenska  eller  engelska,  men 
denna  gång  låg  engelska  och  svenska  program-
punkter ofta samtidigt, med perioder där man bara 
kunde välja mellan olika finska programpunkter. 

I en gemensam programpunkt talade Nalo Hop-
kinson och Richard Morgan om sitt skrivande. Båda 
har  läst  sf  länge  men  haft  olika  favoritförfattare. 
Hopkinson  nämner  Samuel  Delany  och  Ursula 
LeGuin, medan Morgan säger sig ha inspirerats av 
Asimov  och  Poul  Anderson.  Han  nämner  också 
Michael Moorcock och Bob Shaw, samt Gibson som 
han anser är influerad av Pynchon. 

Richard Morgan har skrivit ”noir” cyberpunk och 
introducerar  nu  noir  i  fantasy.  Han  skriver  på  en 
Sword  & Sorcery-trilogi,  och  nämner  Poul  Ander-
sons  The  Broken  Sword som  den  typiska  S&S-
romanen. Nalo Hopkinson startade med en roman 
där karibisk folktro används i ett framtida dystopiskt 
Toronto. Hon skriver nu på en YA-bok med fokus 
på kroppen och sexualitet. 

I  en  annan gemensam programpunkt  talade  de 
om att använda andras kultur i sin litteratur, ”cultural 
appropriation”, och om har viktigt det är att göra det 
på ett  både korrekt och respektfullt  sätt.  Samtidigt 
får man inte vare sig acceptera fördomar eller blunda 

för  dem –  i  Morgans  Black  Man  är  en  svart  man 
våldsam och förbannad. Det retade vita amerikanska 
läsare eftersom det inte är politiskt korrekt, och när 
boken kom i USA hette den i stället Thirteen. Morgan 
berättade också om hur han känt obehag när han i 
Harlem  omgavs  nästan  uteslutande  av  svarta 
ansikten.  Jag har upplevt detsamma när jag på 70-
talet  vandrade  ensam  i  Washington  och  plötsligt 
befann mig i ett område där alla var svarta. Morgan 
använde  upplevelsen  för  att  känna  in  hur  det  kan 
vara att vara ensam svart i en stad av vita.

Den  enda  svenskspråkiga  programpunkt  jag 
lyssnade på var en inte helt lyckad panel som hade 
sitt  ursprung  i  en  antologi  med  positiva  framtids-
bilder i sf:  Shine: An Anthology of  Optimistic SF, (Red: 
Jetse  de  Vries).  Ben  Roimola  modererade.  Enligt 
Kenneth  Lindholm är  det  roligare  att  läsa  om en 
negativ framtid, t ex där jorden går under. Sofia Sjö 
menade att sf  speglar dagens pessimism. Man jobbar 
igenom  traumana  utan  att  ha  någon  lösning. 
Elisabeth  Kronqvist  tyckte  att  tv-serier  som  Star  
Trek och Stargate ofta är positiva.

Några  exempel  på  positiva  framtidssyner  var: 
Robert Charles Wilsons Spin och Julian Comstock, som 
skildrar  ett  lyckligare  1800-tal,  Geoff  Rymans  Air, 
Lois  McMaster  Bujolds  berättelser,  Banks  Culture-
böcker  och  Kim  Stanley  Robinsons  skildringar  av 
hur vetenskapen räddar världen.

Finncon  är  förstås  den  stora  sf-kongressen  i 
Finland,  och  nästa  år  är  den  i  Tammerfors.  Dit 
kommer  Liz  Williams  som  var  i  Stockholm  på 
Imagicon 2 samt den flerfaldiga Hugovinnaren Lois 
McMaster  Bujold.  Som  finsk  hedersgäst  kommer 
Irma  Hirsjärvi  som forskar  kring  sf  och  fandom. 
Finncon 2012 äger rum 20-22 juli, men redan 17-20 
maj  blir  det  en  mindre,  mer  fannisk  kongress  på 
Åland, Åcon 5. Dit kommer Catherynne M. Valente, 
känd bl a för den märkliga och prisbelönta Palimpsest.  
Åcon  brukar  besökas  av  många  svenskar  och  i 
kommittén ingår två svenska fans, Johan Anglemark 
och Johan Jönsson.

Kenneth Lindholm, Sofia Sjö, Elisabeth Kronqvist och Ben Roimola
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Renovation
Carolina rapporterar från världskongressen 2011

Då  var  det  dags  att  åka  till  USA  igen.  Den  här 
gången var det Reno som fick mig att flyga till USA. 
Fast själva Reno var ju inte så spännande, utan det 
var  världskongressen i  science  fiction som lockade 
mig dit. Jag har varit en trogen besökare på världs-
kongresserna i många år nu och det är ett utmärkt 
sätt  komma till  ställen som man annars inte skulle 
åka till.

Just Reno är ju känt för att vara ett mindre Las 
Vegas där man spelar, gifter sig eller skiljer sig. Att 
spel och dobbel är en viktig del i stadens liv märkte 
man redan på flygplatsen. Det första man såg var ett 
gäng spelmaskiner.

Vi hade bokat rum på det hotell som låg närmast 
kongresslokalerna  och  det  var  smidigt.  Hotell-
rummen var helt ok, men jag var mindre förtjust i 
den  stora  spelhall  som  täckte  de  två  nedre  vå-
ningarna. Där kunde man inte se vilken tid på dygnet 
det var och hela tiden så låg det en ljudmatta över 
salen  av  olika  ljud  som  maskinerna  genererade. 
Dessutom  gick  jag  vilse  hela  tiden,  för  spel-
våningarna är uppbyggda på så sätt att det är lätt att 

hitta dit men desto svårare att hitta ut. Folk satt och 
tittade in i maskinerna med tom blick och inte såg de 
ut som om de hade det roligt. Fast frukostbuffén var 
enorm och mycket billig.

Världskongressen tillhör en av årets höjdpunkter 
för  mig,  för  de  är  fantastiska  kongresser.  Det  är 
massor av fans som vimlar i lokalerna och mängder 
av programpunkter. Man får träffa och se olika för-
fattare och så lär man känna fans från hela världen. 
Det finns en trogen skara på drygt 800 personer som 
åker på alla världskongresser och efter ett tag så lär 
man känna fler och fler. Det gör att det blir roligare 
för varje år man går på världskongress. 

Årets  världskongress  var  inte  den  största  men 
drygt 4000 deltagare kom dit. Under de fem dagarna 
kunde man välja mellan 963 programpunkter, varav 
292 paneldebatter, 77 föredrag eller samtal, 121 hög-
läsningar, 60 workshops mm. De hade också satsat 
på musik och konst, så de hade ett antal konserter, 
danser  och  konstaktiviteter  som  annars  inte  är 
vanligt. Jag tittade in på steampunkdansen med Girl 
Genius-tema  och  den  såg  verkligen  kul  ut,  med 
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många deltagare klädda i steampunkmode.
Tim Powers var hedersgäst och jag lyckade missa 

alla hans programpunkter, men jag har träffat honom 
förut  så  jag  hoppas  att  jag  inte  missade  alltför 
mycket.

Det är lätt att bli överväldigad över denna mängd 
av aktiviteter, men det gäller att välja och prioritera. 
Jag  börjar  med  att  läsa  programboken  noga  och 
markera  de  programpunkter  som  låter  intressanta, 
sedan får man prioritera på plats. En av mina höjd-
punkter  var  högläsningen med Connie  Willis.  Hon 
läste högt från den bok som hon håller på att skriva 
och  den  verkar  synnerligen  underhållande.  Det  är 
oftast roligt att gå på Connie Willis programpunkter 
för hon är så humoristisk och trevlig. I år vann hon 
också  Hugopriset  för  sin  jätteroman  Blackout/All  
Clear och hon visade stolt upp Hugostatyetten på sin 
högläsning.  Fast  jag  måste  säga  att  det  inte  var 
hennes bästa bok och att Ian McDonalds The Dervish  
House borde ha vunnit.

Andra  bra  programpunkter  var  kaffeklatschen 
med Sheila Williams, paneldebatten om hård sf  och 
eftersom jag är djupt nedsjunken i Dr Who-träsket så 
kunde  jag  inte  låta  bli  att  gå  på  Dr  Who-
diskussionerna.  Kaffeklatsch  är  en  trevlig  form av 
programpunkt då man har tillfälle att i en liten grupp 
runt ett bord, träffa en författare och prata en timme. 
Sheila  Williams är  inte författare men redaktör för 
tidskriften  Asimov’s  Science  Fiction,  en  novelltidskrift 
som jag prenumererar på. Det är intressant att lyssna 
på hur redaktörens arbete är och hur hon gör för att 
välja ut de noveller som kommer med i tidskriften. 
Det är många författare som börjar sin bana med att 
publicera noveller i någon tidskrift, så det är många 
förhoppningsfulla  författare  som  skickar  in  sina 
noveller.  Det  visade  sig  att  jag  var  den  enda  i 
gruppen som inte var författare och som vid någon 
tidpunkt skickat in en novell till  Asimov’s. Själv hade 

jag tillfälle att fråga direkt hur man ska göra för att 
prenumerera  elektroniskt  på  Asimov’s när  man  bor 
utanför  USA.  Det  var  som jag misstänkt.  Det  går 
inte, men hon påpekade att det går om man har en 
surfplatta.  Själv  har  jag  redan en  läsplatta  och  det 
känns  fånigt  att  köpa  en  ny  manick  bara  för  att 
prenumerera på  Asimov’s. Fast det går visst att köpa 
lösnummer elektroniskt via bokhandeln Fictionwise, 
så det blir nog det.

Sedan har jag blivit förtjust i den tidiga morgon-
punkten ”Stroll with the stars”. Det är en morgon-
promenad tillsammans  med ett  urval  av  författare. 
Promenaden börjar kl. 9 och man är framme lagom 
till första programpunkten kl. 10. Varje morgon var 
det ett drygt 60-tal personer som samlades och gick 
den korta promenaden. Det är ett utmärkt tillfälle att 
träffa nya intressanta personer och så är det skönt att 
slippa de luftkonditionerade lokalerna en stund. Vi 
var ett gäng stammisar som träffades varje morgon.

Så nog hade man många programpunkter att fylla 
sin tid med, men jag saknade paneldebatten om de 
Hugonominerade böckerna och så diskussionen vad 
som man bör läsa i år och vilka böcker som antag-
ligen kommer att nomineras till Hugon nästa år. Jag 
tröttnar aldrig på programpunkter som rekommen-
derar böcker och på sista tiden har jag med förkärlek 
gått på programpunkter som handlar om noveller.

Av  de  stora  programpunkterna  så  gick  jag  på 
Hugoutdelningen, men missade maskeraden. Det är 
alltid  intressant  att  se  vilka  som  vunnit  i  Hugo-
omröstningen, speciellt om man har röstat. Det var 
väl inga större överraskningar i år, men som sagt så 
tyckte jag att det var fel roman som vann.

Programmet är en viktig del av en världskongress, 
men  det  finns  mycket  annat  som  händer.  Världs-
kongresser är som en organism som har flera olika 
delar och varje år hittar jag en ny del.
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En viktig del för mig är volontärarbete. Världs-
kongresserna drivs helt ideellt och lever på att folk 
hjälper  till.  Ofta  börjar  min  kongress  en  dag  före 
själva kongressen öppnar.  Då brukar  jag  hjälpa  till 
med att sätta upp konstutställningen eller packa påsar 
till registreringen. I år hade de inga påsar att packa, 
men  de  behövde  folk  som  satt  i  registreringen 
kvällen före kongressen startade. Jag gillar att sitta i 
registreringen i början av kongressen. Det är då det 
är mest folk som vill registrera sig och så kan man 
säga hej till vänner och bekanta som kommer då. Ett 
hett tips är att inte registrera sig på förmiddagen före 
programmet startar. Det är då köerna är långa. Det 
är bättre att klara av det kvällen före.

Annars hade jag fått en fast plats att hjälpa till i 
Green Room. Syftet med Green Room är att  pro-
gramdeltagare ska komma dit före sin programpunkt 
och  träffa  de  andra  paneldeltagarna  för  att  kunna 
förbereda  programpunkten.  I  Green  Room brukar 
det  finnas  förfriskningar  i  form  av  läskedrycker, 
kaffe,  smörgåsar,  snacks och godis  mm. Mitt  jobb 
var att sitta vid ett bord och kolla att bara program-
deltagare kom in och att se till att det såg snyggt och 
fräscht  ut  på  borden.  Det  var  ett  lätt  jobb  och 
gemytligt,  för  det  var  alltid  någon  där  som  man 
kunde  prata  med.  De  som  ansvarade  för  Green 
Room hade fått  beställa  mat  mm långt  före  själva 
kongressen  och  det  visade  sig  att  maten  tog  slut 
snabbare än de beräknat och inte kunde de beställa 
mer. Sedan hade vi problem med en gubbe som hela 
tiden  försökte  lura  sig  in  i  Green  Room.  Första 
dagen trodde vi på honom när han sa att han var en 
ny  programdeltagare  och  inte  fått  sin  program-
deltagarremsa än.  Men han kom med olika undan-
flykter varje dag och till slut blev han portad. En dag 
när jag kom pekade en av de ansvariga på en person 
och  viskade  att  han  där  hade  suttit  hela  dagen  i 
Green Room och bara ätit.

Det  förvånade mig en smula  för det är  lätt  att 
hitta gratis mat på amerikanska världskongresser. Ett 
säkert sätt är att bli volontär (eller gopher som det 
kallas). Man skriver upp sig, får en gopherremsa och 
då  får  man även tillgång  till  The  staff  room eller 
staff  den. Det brukar vara en svit på det närmaste 

hotellet och där finns det alltid mat, t o m varm och 
lagad  mat.  Dessutom  brukar  det  vara  ett  trevligt 
ställe där man i lugn och ro kan prata med folk och 
få höra vad som händer och sker på olika delar av 
kongressen.

Om man inte vill vara gopher, så kan man besöka 
consuite.  Consuite  är  ett  typiskt  amerikanskt  feno-
men och är  en plats  där  man kan dra  sig  tillbaka, 
spela spel och få något att äta och dricka. I år hade 
hotellet inte tillåtit att man bjöd på någon riktig mat, 
så det fanns mest snacks och godis, men vissa år har 
consuite  bjudit  på  ganska  mycket  mat.  I  Montreal 
hade de hur mycket som helst och sista dagen hade 
de så mycket mat över så de verkligen trugade på en 
läsk,  smörgåsar  mm.  Sedan  finns  det  ju  kvällens 
fester.  Framtida  världskongresser,  fangrupper  m  fl 
hyr rum på partyvåningarna och så bjuder de på mat. 
Oftast  grönsaker  med dipp,  kakor  och godis,  men 
vissa fester bjuder på mer riktig föda.  I år  var  det 
Texasbudet  som ambitiöst  bjöd  på  chili  och majs-
kolvar mm. Fast det är lite vanskligt att bara lita på 
gratismaten.  Risken  är  att  det  bara  blir  godis  och 
dipp. 

I år hade vi ingen nordisk fest, vilket vi brukar ha. 
Mycket  berodde  det  på  att  norrmannen  Herman 
som brukar vara eldsjälen bakom festen inte var där i 
år.  Den roligaste festen i år var nog Klingonernas. 
De hade verkligen dekorerat rummet så att det såg ut 
som ett Klingontempel.

Det  går  också  att  anmäla  sig  till  att  delta  i 
programmet. På hemsidan brukar man kunna fylla i 
ett webbformulär där man berättar vad man kan och 
vilka  programpunkter  man  kan  tänka  sig  att  sitta 
med i. Sedan får man se om man kommer med eller 
inte.  Jag brukar alltid  fylla  i  formuläret  och ibland 
kommer jag faktiskt med i någon programpunkt. Jag 
tror att det är lättare att komma med om man inte är 
amerikan eller engelsman. De vill gärna ha personer 
med lite  olika bakgrund.  I  år  deltog jag  i  tre  pro-
grampunkter, en diskussion om TV-serien  Fringe, en 
om  små  och  medelstora  kongresser  och  så  i 
nybörjarpanelen  där  man  berättar  för  förstagångs-
deltagare vad man ska göra på en världskongress.

- 14 -



SF-FORUM  nr 118

Alla  tre  punkterna  gick  bra.  Jag  var  lite  orolig 
inför  Fringepunkten  för  det  finns  ju  risk  att  alla 
andra kan mycket mer än jag, men den här gången 
var  det  inget  problem.  I  Australien  gjorde  jag 
misstaget att delta i en Dr Who-punkt och då kunde 
alla mycket mer än jag.

Programpunkten  om små  och  medelstora  kon-
gresser var en smal punkt där det inte var så många 
som lyssnade, men det blev en intressant diskussion 
för oss som gillar att organisera kongresser. Det var 
också  intressant  att  diskutera  skillnaden  mellan 
amerikanska och europeiska kongresser.

Nybörjarpunkten var också en rolig diskussion att 
vara med på. Vi berättade om vad man ska göra på 
en  världskongress  och  tipsade  om  vilka  program-
punkter man bör gå på. Den som ledde diskussionen 
var Gay Haldeman, som är en förtjusande äldre dam 

som verkligen sprider vänlighet och värme omkring 
sig. Hon fick årets Big Heart Award vilket hon var 
väl värd.

Fem dagar världskongress går snabbt. Det är så 
mycket som händer, så man inte riktigt vet vart tiden 
tar  vägen.  Efter  avslutningsceremonin  tar  alla  det 
lugn och de flesta åker hem. Fast vi långväga gäster 
stannar kvar någon dag till och kan delta i Dead Dog 
partyt  på  den  sista  kvällen.  Vi  var  ett  handfull 
svenskar som stannade kvar några dagar till  och vi 
märkte  då  att  inte  ens  dagen efter  sista  dagen var 
kongressen slut. Fanrummet hade tappert fester även 
kvällarna  efter  kongressen där  de  som var  kvar  åt 
upp det sista som fanns kvar.

Nästa  år  är  världskongressen  i  Chicago och då 
ska  jag  dit  så  klart.  Har  man  väl  börjat  gå  på 
världskongresser så är det svårt att sluta.
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November
Tomas rapporterar från science fiction- och fantasydag i Uppsala

Johan Jönsson, Jerry Määttä och Jesper Svedberg diskuterar

Uppsalafansen med Johan Jönsson i spetsen bjöd på 
en sf- och fantasydag på kulturhuset Grand i centrala 
Uppsala 5 november 2011. Inträdet var gratis så det 
är osäkert hur många som besökte evenemanget men 
arrangörerna  gissar  på  300  –  400  personer  som 
passerade under dagen. Det kan nog stämma och är 
alltså mycket imponerande. Lokalen var utmärkt med 
ett  bottenplan  för  försäljning  av  böcker  och  fika, 
samt  en  övervåning  med  plats  för  kanske  hundra 
personer  där  det  var  paneldebatter,  intervjuer  och 
föredrag.

Sf eller fantasy?

Den  första  programpunkten  jag  lyssnade  på  hade 
frågeställningen ”Varför behandlar vi science fiction 
och  fantasy  tillsammans?”  Det  var  en  panel-
diskussion  med  Jerry  Määttä  och  Jesper  Svedberg 
samt Johan Jönsson som moderator. Enligt Jerry har 
sf  och fantasy olika grundläggande syn på världen. 
Fantasy  har  en  nostalgisk  mytisk  syn,  och  världen 
måste  laddas  med  hokuspokus.  Den  eskapistiska 
funktionen är starkare i fantasy än i sf: Fantasy har 
en snuttefiltsfunktion. Att föra in fantasyelement i en 
sf-berättelse gör den bara sämre, som t ex Elizabeth 

Bears Dust. 
Om nu sf  och fantasy är så olika, hur kommer 

det sig att många läser båda? Jerry tror att det kan 
vara för att de står på samma hylla. Det skulle vara 
mer  logiskt  att  behandla  fantasy  och  skräck 
tillsammans,  och  sf  och  historiska  romaner  till-
sammans. Jerry delar in populärlitteratur på det sättet 
i seminarier när han undervisar. De senare bygger på 
den av oss kända verkligheten. 

Enligt Jerry handlar fantasy mycket om kampen 
mellan ont  och gott,  medan sf  fokuserar  på  makt 
och  teknik.  Det  är  mer  intressant  om  man  är 
intresserad av verkligheten. Fantasy har alltför snäva 
klichéer som dyker upp för ofta. Det uppskattas av 
kvinnliga  läsare  som  kommer  in  från  hästböcker, 
vilket  var en kommentar som inte uppskattades av 
publiken  som  till  stor  del  var  fantasyläsare.  Jerry 
kallade  fantasy  infantil,  men på  ett  bra,  trygghets-
skapande  sätt.  Naturligtvis  protesterade  publiken, 
och någon där erkände att fantasy kanske är infantil 
men då är  science fiction en genre för pretentiösa 
akademiker. 

Jesper  anlade  ett  litteraturhistoriskt  perspektiv 
och konstaterar att sf  och fantasy skrivits av samma 
författare  och  publicerats  tillsammans.  I  båda 
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genrerna har man ofta en systematisk uppbyggnad av 
världar.  Tolkien hade sf  som modell,  och  Dune är 
både  sf  och  fantasy.  ”Planetary  romances”  har 
skrivits  av  t  ex  Gene  Wolfe  och  Jack  Vance,  och 
centrala  verk  är  klara  blandningar  av  genrerna. 
Tolkien  var  naturligtvis  också  inspirerad  av  äldre 
fantasy, t ex av E R Eddison och George Macdonald. 
Fantasy fanns dock knappast som genre före Tolkien 
utan bestod av enskilda verk. 

Britt-Louise  Viklund  kommenterade  från  pub-
liken  att  Stableford  differentierat  mellan  sf  och 
fantasy genom att titta på utvecklingen i historien. I 
en sf-roman ska det ha skett en utveckling, medan i 
fantasy ska status quo återställas. Ett hot ska avvärjas 
så  allt  blir  som  det  varit.  Jerry  kallar  fantasy  en 
konservativ genre, där Ringtrilogin är typisk. Karak-
tärsutveckling är dock inte typisk vare sig för sf  eller 
fantasy;  det  är  mer  utmärkande  för  realistisk 
litteratur.  Här  kom  protester  från  publiken  som 
hävdade att t ex Frodo utvecklas i ringtrilogin. Jerry 
anser  att  han  är  en  platt  karaktär  och  finner  Sam 
betydligt mer intressant.

Bellis  kommenterade  att  den  grundläggande 
skillnaden är att sf  hör ihop med realism och utgår 
från världen som den är, medan fantasy hittar på. I sf  
lyder världen naturlagarna. Det blev det naturligtvis 
protester mot. 

Diskussionen  blev  mycket  underhållande  och 
stimulerande. Jag kan inte hålla med om att fantasy-
inslag förstör sf-berättelser; det finns många exempel 
på att det kan göras mycket väl dit jag absolut räknar 
flera  av  Elizabeth  Bears  romanserier.  För  mig 
framstår både sf  och fantasy som genrer som gör det 
möjligt  att  belysa  allmänmänskliga  problem  på  ett 
sätt som knappast är möjligt i realistiska romaner. Ett 
exempel är ifrågasättande av könsroller eller etniska 
fördomar genom att vrida till dem ett extra varv eller 
lägga ett oväntat perspektiv.

Nyheter från Trakorien

Nästa programpunkt jag lyssnade på var när Johan 
Jönsson intervjuade Erik Granström. Erik berättade 
att hans tidigare förlag Järnringen lagts ner, så han 
kommer  nu  ut  på  Ersatz  förlag.  De  ger  också  ut 
fantasy  av  Nick  Perumov  och  sf  av  Dmitrij 
Gluchovskij  (Metro  2033 och  2034).  De  två  första 
delarna  i  hans  fantasyverk  har  kommit  ut, 
Svavelvinter och Slaktare små. Han räknar med att 
det totalt blir fyra böcker som var och en är på 500-
600 sidor. 

Erik  berättade  att  han  gillar  att  göra  research. 
Idén till  maträtterna råtta på spett och jäst sjöfågel 
fick  han  från  SLUs  matsal  där  man  serverade 
bläckfisk  och  köttfärs  på  spett.  Och  namnet 
Shoppaskinka fick han från en inköpslista. Namn på 
platser är ofta blandningar av svenska och latin. 

Ylva översättaren

Ylva  Spångberg  intervjuades  av  Linnéa  Anglemark 
om sitt jobb som översättare. Det började med att 
hon var aktiv  i  ett  Tolkiensällskap och John-Henri 
Holmberg uppmärksammade att  hon skrev bra.  Så 
hon fick  översätta  en Dorothy  Sayers-biografi  och 
blev som 17-åring utskälld på de flesta kultursidor. 
Den andra bok hon översatte, The Sword of  Rhiannon, 
passade henne bättre, och sedan dess har hon sysslat 
med översättande.  Först  blev  det  en  hel  del  sf  åt 
Nova SF, men från 1988 mer fantasy. Hon översatte 
Stephen Donaldson åt Jörgen Peterzén på Legenda, 
och tror at hon är mest känd för att ha översatt Dave 
Eddings åt Wahlströms. 

En svårighet när det gäller att översätta fantastik 
är att det ibland är egna begrepp som författaren har 
hittat  på.  Det  där  tycker  jag  man känner  igen  när 
man läser på engelska och inte lyckas hitta ordet i 
lexikon eller på webben. Hon lägger ner mycket tid 
på  att  undersöka  om  det  finns  en  vedertagen 
översättning. När det inte går är det är roligt att hitta 
på  nya  begrepp  som  låter  bra  på  svenska.  Hon 
undviker  engelska  låneord,  eftersom  de  är  nya. 
Hästar står inte i  en box i en medeltida värld, och 
man  har  inte  god  tajming.  I  Covenantböckerna 
kunde hon växla uttryck beroende på i vilken värld 
man befann sig.

Ylva  berättar  att  hon får  boken för  att  titta  på 
innan hon accepterar. Ofta är den då i pappersform 
för att den ännu inte har kommit ut, men ibland får 
hon då boken senare och det kan då hända att den 
inte  är  identisk  med  det  hon  tidigare  sett  vilket 
förstås  leder  till  extra  arbete.  När  hon  sitter  och 
översätter gör hon det snabbt och hoppar över alla 
svårigheter, för att sedan gå tillbaka till dem. Hon har 
sällan kontakt med författaren men kan få hjälp av 
bibliotek på webben med frågor och svar för en del 
författare.

Hon gillar att översätta bra författare, som skriver 
bra, t ex Neil Gaiman (American Gods) och Frances 
Hardinge  (Fly  By  Night).  Mindre  kul  är  det  att 
översätta Jackie Collins eller militärthrillers. Hon har 
svårt  att  översätta  texter  hon  ogillar.  Svårast  att 
översätta var Stephen Donaldson; han ville använda 
alla  ord  i  Oxford  English  Dictionary minst  en  gång. 
Roger  Zelaznys  Amberböcker  var  också  knepiga 
med de olika stilar som ställs  mot varandra i olika 
världar.

Kinesiska dystopier

Kinesisk sf  är ju rätt otillgänglig för oss svenska fans 
och därför var det speciellt  intressant att lyssna på 
Anna Gustafsson Chen som berättade om kinesiska 
utopier  och  dystopier.  Hon  översätter  kinesiska 
böcker till svenska men det går inte att försörja sig 
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på så hon är också bibliotekarie. Tills nyligen var hon 
på Internationella biblioteket men nu arbetar hon på 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket. 

Anna Gustafsson Chen

Hon berättade att det ges ut 140 000 – 170 000 
titlar  per  år  i  Kina,  att  jämföra  med  ca  4  000  i 
Sverige.  Av  dessa  är  en  liten  del  sf,  ett  50-tal 
inhemska  plus  fler  översatta.  Mest  läser  man  sf  i 
tidskriften SF World som har 250 000 prenumeranter 
men blir läst av uppskattningsvis fem miljoner. Den 
innehåller  också  romaner.  Sf  publiceras  också  på 
nätet  i  forum  som  man  kommer  åt  genom  en 
medlemsavgift.  Kina  utvecklas  snabbt  och  det  kan 
vara ett skäl till att man vill läsa om framtiden.

Den första översatta var av Jules Verne, och 1904 
kom den första kinesiska som hette  Månkolonin. För 
hundra år sedan skrevs mycket om månen, och just 
Månkolonin handlar  om  uppror.  Den  positiva  Nya 
Kina kom 1910 och beskrev ett Shanghai 2010 som 
då  utvecklats  från  en  liten  primitiv  stad  till  den 
storstad som det faktiskt blivit, med tunnelbana och 
världsutställning.  Kattriket skrevs  av  Lao  She  och 
publicerades i Kina 1932. Den översattes till svenska 
1977 och är en allegori med en svart bild.

Fram  till  revolutionen  1949  skrevs  mycket 
äventyrs-sf,  men den försvann då.  På  60-  och  70-
talen var det strikta politiska riktlinjer, och det kunde 
vara farligt att skriva allegorier som kunde tolkas som 
kritik. Det var socialistisk realism som skulle skrivas.

För  den  som inte  läser  kinesiska  finns  det  två 
moderna dystopier att läsa. Den gula faran eller China 
Tidal Wave kom ut i  Kanada 1991, dvs direkt efter 
massakern  på  Himmelska  fridens  torg.  Den  är 
skriven av Wang Lixiong under pseudonymen Bao Li 
som  betyder  hemlig.  Berättelsen  utspelar  sig  i 
ledarskiktet. Kinas president är liberal, massakern har 
gett Kina dåligt rykte och dissidentgrupper spelas ut 
mot varandra. Det är översvämningar i Gula floden, 
och det är konflikt mellan det rika södra Kina och 

den fattiga resten.  För att övervinna svält har man 
tagit  fram en  näringsrik  potatismelon.  Anna  kallar 
boken  en  manlig  roman,  ”Jan  Guillou-aktig”,  och 
beklagar att den saknar redigering.

Det  saknar  också  den  andra  tillgängliga  boken 
som är ännu mer intressant. Den gyllene tidsåldern eller 
The  Fat  Years av  Chan  Koonchung  utkom  2009  i 
Hongkong och handlar om Kina 2013. Liksom China 
Tidal  Wave är  den  förbjuden  i  Kina,  men  båda 
böckerna  blir  ändå  lästa  av  många  kineser.  Boken 
handlar  om  att  Kina  klarat  sig  medan  det  blivit 
ekonomiskt haveri i väst, och kineserna lever i ett rus 
av  lycka.  Men  inga  köper  kritiska  böcker,  och  en 
månad  är  försvunnen,  vilket  för  tankarna  till 
Tianmenmassakern som heller ingen talar om i Kina.

Tecknat

Förlaget Kolik hade ett bord på nedervåningen och 
en  egen  programpunkt,  där  serieskaparna  Elin 
Fahlstedt och Lisa Medin diskuterade serier, science 
fiction,  manga,  och  den  nya  serietidningen  Utopi, 
tillsammans med redaktören Fabian Göranson.

Lisa  berättade  att  hon  är  från  Östersund  och 
skriver  serien  Medley i  Utopi.  Serien  bygger  på  att 
musik  är  makt,  och  kan  vara  en  destruktiv  kraft. 
Musiker utvinner musik som är en kraft som exis-
terar. Det är en pågående konflikt mellan popstäder 
och  den  förtryckande  orkestermakten  Symfonium. 
Rockarna  driver  ett  inbördeskrig  och  syntarna  har 
försvunnit. Huvudpersonen letar efter den utopiska 
staden Medley  där  all  musik  samsas.  En intressant 
person är violinisten Kathrin som är en kvinna med 
mycket stora bröst men samtidigt en stark karaktär 
som försöker se till att lagen upprätthålls.

Jag  har  läst  Medley och  uppskattade  Lisas  för-
klaringar.  Som  allegori  är  serien  klart  lyckad,  och 
teckningarna  är  suggestiva.  Lisa  tycker  att  det  är 
lättare att tala om krig när det blir som musik, det 
blir då riktigt absurt. Hon har lånat en del från en 
japansk serie, Ken, rättvisans kämpe. 

Elin kommer från Roma på Gotland, och hennes 
debut Umbra är en tecknad fantasysaga. Umbra är en 
karg  underjordisk  värld  dit  skuggorna  kommer  på 
natten,  och  dit  kommer Ethel  som annars  bor  på 
kloster. Boken Önskeprickar är sf  för barn och vuxna 
med en framtidsstad som inspirerats  av industrin  i 
Roma som först tillverkade socker, sedan whisky och 
nu snus. Boken är enligt Elin dyster och lite läskig. 
Elin  berättar  att  hon  inspirerats  av  manga,  Hans 
Arnold  och  Sven  Nordqvist.  Hon  gillar  att  skriva 
dystopier med skruvade verkligheter. Det tycker jag 
att hon lyckas mycket bra med, men efter att ha läst 
dessa två suggestiva men skrämmande böcker inser 
jag  att  jag  får  vänta  några  år  på  att  läsa  dem för 
barnbarnen.
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Lisa Medin, Elin Fahlstedt och Fabian Göranson från Utopi

Eget förlag

Den sista programpunkten jag lyssnade på handlade 
om  hur  det  är  att  publicera  på  eget  förlag.  Britt-
Louise Viklund fick hoppa in som moderator med 
kort  varsel  men  gjorde  ett  utmärkt  jobb.  Panelen 
bestod  av  fyra  författare:  Anders  Blixt,  Mattias 
Lönnebo, Elin Holmerin och Oskar Källner. Ett skäl 
till  att  ge  ut  på  eget  förlag  var  att  man  blivit 
refuserad, ett annat att man själv vill ha full kontroll. 
Har  man eget  förlag  kan  man också  ge  ut  andras 
verk,  vilket  Elin  gjort.  Rent  tekniskt  använde flera 
plattformen PubIt! och förbereder en pdf  på omslag 
och  inlaga.  Anders  gjorde  en  mall  i  InDesign. 
Böckerna  trycks  med Print-on-demand så  att  man 
inte  behöver  ha  stora  lager.  Ett  alternativ  för  små 
upplagor är Scandinavian Books.

Det  behövs  folk  som läser  och  kollar  allt  från 
logik till stavning, och det var något många fick hjälp 
av vänner till. På sikt kan det vara svårt och i stället 

kan man betala professionella läsare. Det svåraste är 
korrekturläsningen och den blir  bäst  om man  gör 
den i flera format. 

Som  typsnitt  rekommenderades  att  man  inte 
använder Times New Roman som inte fungerar för 
boksidor; det blir tråkigt. Det är platssparande och är 
användbart för tidningar.  I stället  rekommenderade 
panelen Garamond och Caslon.

Som  marknadsföring  fungerar  kongresser  som 
November,  Tolkiensällskapet,  bloggar  som Spekta-
kulärt.  Även en dålig recension är  bättre än ingen. 
Andra  tips  var  riktade  annonser  på  Google  och 
Facebook, Bibliotekstjänst och t o m artikel i lokal-
tidningen.

Efter kongressen gick ett gäng till en pub och åt och 
drack  och  pratade.  En  trevlig  avslutning  på  en 
utmärkt fantastikdag i Uppsala. Vi ser nu fram mot 
nästa  års  Swecon,  Kontrast  2012,  som äger  rum i 
oktober på hotell Gillet i Uppsala. Följ utvecklingen 
på http://kontrast2012.se.
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Viktig sf
Tomas refererar diskussioner på Eurocon 2011 och Fantasticon 2010

Vilka sf-romaner som kommit det senaste decenniet 
är de viktigaste och mest inflytelserika?

Detta diskuterades i en paneldebatt på Eurocon 
2011. Marianna Leikomaa var moderator, och pane-
len  utgjordes  av  Kristina  Hård,  Jukka  Halme  och 
Niels Dalgaard. Paneldiskussionen spelades in av UR 
Samtiden och detta är ett referat av den inspelningen.

En viktig  trend under  perioden är  New Weird. 
China Miévilles böcker om New Crobuzon är dock 
inte sf, men det är M. John Harrisons  Light. Trans- 
eller post-mänskliga varelser kan också vara en trend, 
de  förekommer  hos  Stross  och  Rajaniemi,  liksom 
hos  Doctorow  och  Vernor  Vinge.  Steampunk  har 
varit  en trend länge och blir  nu t o m parodierad. 
New Space Opera startades av Iain M. Banks med 
Culture-böckerna, först Consider Phlebas, och skrivs nu 
flitigt av Alastair Reynolds. 

Under  det  senaste  decenniet  har  det  också 
kommit en hel del sf  för unga vuxna, young adults 
(YA). Ett exempel är Suzanne Collins Hunger Games-
serie,  som också filmatiserats. Detta är ren sf, men 
annars  har  fantasy  dominerat  bland  YA-böcker. 
Andra  som skrivit  YA sf  är  Justina  Robson,  Cory 

Doctorow, Jeff  VanderMeer och China Miéville.
Ett danskt exempel från det senaste decenniet är 

Svend Åge Madsen, som skrivit länge och inte bara 
sf.  Han skriver  också  experimentella  och moderna 
romaner.  Josefine Ottesen har  skrivit  en uppmärk-
sammad  postkatastroftrilogi,  Det  døde  land, och 
Kirsten Hammann har skrivit  En dråbe i  havet, som 
hon inte själv förstod var sf  förrän det påpekades för 
henne.  I  Finland  har  vi  Hannu  Rajaniemi  och 
Johanna  Sinisalo  som  är  väl  kända  i  Sverige. 
Dessutom nämndes  Risto  Isomäki  som vunnit  ett 
pris  och  Maarit  Verronen som skrivit  sf  från  den 
nära framtiden.

Har då priserna någon betydelse? Panelen ansåg 
att nomineringslistorna var viktiga, men inte vilken 
som  vunnit.  När  en  bok  vunnit  både  Hugo  och 
Nebula kan man räkna med att den är viktig. Jury-
listor är ofta intressantare än de där publiken röstar.

Några viktiga författare som inte nämnts tidigare: 
Ian  McDonald  är  en  av  de  viktigaste  som skriver 
idag,  Lauren  Beukes  nämndes  som  originell  för-
fattare som snarare skriver new weird än sf, och Kim 
Stanley Robinson med sin Marstrilogi och  The Years  
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of  Rice and Salt ansågs väsentlig. Panelen lyfte också 
fram  några  favoriter  från  perioden:  M.  John 
Harrisons Light, Charles Stross Accelerando och China 
Miévilles Iron Council.

Paneltemat  hade  inspirerats  av  en  panel  på 
Fantasticon 2010 i Köpenhamn, men där hade panel-
deltagarna bestämt i förväg vilka böcker de valt. The 
Years of  Rice and Salt var den bok de flesta ansåg var 
väsentlig och representativ för alternativhistoria när 
den  är  som bäst.  Allmänt  gillad  var  också  Robert 
Charles  Wilsons  klassiskt  hårda  sf  Spin där  jord-
rotationen  förändrats  så  att  jorden  isolerats  från 
resten av universum. Klassisk sf  är också Pushing Ice 

av produktive Alastair Reynolds. Det är Space Opera 
med Sense of  Wonder och nära en parodi. 

Panelen  i  Köpenhamn  nämnde  också  Ian 
McDonalds River of  Gods med handlingen förlagd till 
ett  framtida  Indien  med  konflikt  mellan  AI  och 
människor,  liksom  Charles  Stross  nära-framtids-sf  
Halting  State med  datorspel  i  virtuella  verkligheter. 
Slutligen  tog  man  upp  katastrofromanen  Flood av 
Stephen Baxter med sina referenser till tidig sf  t ex 
av Heinlein. 

Den  danska  panelen  var  alltså  mer  inriktad  på 
”verklig” sf, medan panelen på Eurocon 2011 också 
nämnde en hel del fantasy och tog upp YA-böcker. 
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Bokrecensioner
Tomas har läst två svenska böcker

Mara från Ulthar -
Karl Johnsson

Det  går  en  Lovecraftvåg  genom Sverige.  På  Med-
borgarhusets bibliotek i Stockholm lyssnade jag för 
en tid sedan (2011-05-04) på Anders Fager och Jonas 
Ellerström som berättade om nya översättningar av 
Lovecraft, och om hur Lovecraft inspirerat Fager. En 
novell i hans Samlade svenska kulter bygger på Love-
crafts ”The Shadow Over Innsmouth”.

Serieboken  Mara från Ulthar är tydligt inspirerad 
av Lovecraft och Karl Johnsson har själv berättat att 
det är  The Dream-Quest of  Unknown Kadath som varit 
utgångspunkt,  även  om  handlingen  gjorts  om 
radikalt. 

Maras far förs bort på ett skepp av slavhandlare. 
Hon följer efter tillsammans med sin talande katt och 
dennes  kattvänner,  och  resan  för  dem  till  månen. 
Där arbetar slavarna i gruvor vaktade av olika mån-
monster,  och  där  utkämpas  en  kamp  för  att  få 
slavarna fria.

Det  mest  slående  med  boken  är  teckningarna 
som är långt från de stereotypa bilderna i klassiska 

serietidningar. Allt är i svartvitt med hårda kontraster 
och  teckningarna  lyckas  bra  med  att  förmedla 
känslorna  som  oftast  är  skräck.  Berättelsen  ställer 
rätt höga krav på ”suspension of  disbelief ”, t ex när 
man  färdas  till  månen  genom att  hoppa  eller  när 
katterna talar med varandra. Mer problematiskt är att 
handlingen inte alltid är helt logisk och ibland tappar 
tempot.  Lovecrafts  ande  vilar  tungt  över  mån-
monstren,  som Nyarlahotep.  Flickan  som är  hjälte 
blir hyfsat levande under berättelsens gång men det 
är annars inte mycket karaktärstecknande. 

Mara från Ulthar är lättläst och spännande och kan 
säkert roa både barn och vuxna. Att man känner till 
Lovecrafts  myter  är  absolut  inte  nödvändigt  för 
behållning,  och  det  politiska  budskapet  är  snarast 
övertydligt. Karl Johnsson bidrar också till Utopi som 
kallar  sig  ”Ny tidning för episka serier”  och utges 
liksom Mara från Ulthar av Kolik förlag.

Googolplex -
K. G. Johansson

Enligt Wikipedia är en googolplex tio upphöjt till en 
googol, som i sig är en etta följt  av hundra nollor. 
Talet används i K G Johanssons bok för att visa hur 
oerhört många universa som kan vara möjliga i ett 
multiversum,  ett  av  sf-begreppen  i  boken.  Berät-
telsen börjar på en terraformad planet  som huvud-
personen Jack vill terraforma mer än vad andra vill. 
Han  lämnar  därför  sin  flickvän  Liya  och  trans-
porteras tillbaka till jorden, där han har kvar minnen 
lagrade i ett antal hjärnor. I dessa finner han att han 
varit  olyckligt  förälskad  i  en  annan  kvinna,  och 
mycket av romanen handlar om hur han försöker få 
kontakt  med  henne  igen.  Till  hjälp  har  han  då 
kontakt  med  varelser,  multisar,  som  kan  vandra 
mellan universa i ett multiversum och också Jack kan 
föras över i dessa andra universa, så det borde finnas 
möjlighet att hitta henne. 

Som sf  har boken en hel del poänger, och både 
verklighetens och viljans natur diskuteras, liksom vad 
man  har  rätt  att  ändra  i  tillvaron.  I  den  avlägsna 
framtiden har mycket av jorden förstörts i krig och 
miljöförstöring,  och  samtidigt  har  DNA-teknik  ut-
vecklats  som  gjort  det  möjligt  att  göra  biologiska 
maskiner  och  hus.  Däremot  haltar  personbeskriv-
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ningen kraftigt och det är mycket svårt att förstå sig 
på Jack som framför allt i sin syn på kvinnor och sina 
barn är sällsynt infantil. Det är synd på en för övrigt 
välskriven roman. Jag ska dessutom medge att vissa 
recensenter  höjt  den till  skyarna;  den har t  ex fått 

pris av Spektakulärt som fjolårets bästa roman 2011. 
Själv var jag betydligt mer nöjd med K G Johanssons 
förra bok, Frukost i skymningen. Båda böckerna ges ut 
av Wela Förlag som flitigt publicerar svensk science 
fiction och fantasy.

Sf-dag på Tekniska museet
Lördag 10 december 2011 kl 12-17 i Stallet på Tek-
niska museet i Stockholm. Preliminärt program:

12.00 Musiken i sf
Det en film inte kan formulera, eller det vi inte kan 
föreställa  själva,  det  hjälper musiken oss med.  Följ 
med på en resa i sf-musik, musik du inte trodde hade 
med sf  att göra, och underlig musik du aldrig hört 
förr. Jörgen Städje presenterar.

13.00 John Wyndham och det brittiska imperiets 
undergång
Jerry  Määttä,  litteraturforskare  vid  Uppsala  univer-
sitet, berättar om sin forskning om John Wyndhams 
katastrofberättelser (t. ex.  The Day of  the Triffids och 
The Midwich Cuckoos) och deras starka kopplingar till 
det brittiska imperiets undergång.

13.30 Epokernas kamp: den dialektiska 
diakronin
Martin Rundkvist talar om alternativ historisk forsk-
ning.

14.00 Från spel till roman
Erik Granström och Anders Blixt berättar om sina 

nyutkomna  romaner  som har  en  bakgrund i  spel-
världar.

15.00 Genesis/Nemesis – a game of  world 
creation
Roos  berättar  om spelet  Genesis som skapades  ur-
sprungligen  av  Anders  Sandberg  och  ITS  för  att 
snabbt kunna bygga upp historien till stora mängder 
planeter i ett sf-universum. Publiken ska få tillfälle att 
se hur spelet fungerar.

16.00 Vad händer nu inom sf  och fantasy
En diskussion om vad som nu är på gång inom sf  
och fantasy.

Tag  gärna  med barn!  Maria  Ballongprinsessan  By-
quist  kommer att  skulptera  ballongrymdisar  i  Lek-
labbet. Om man ber snällt så kanske man kan få en 
ballongraket också.

Entrépriser  till  Tekniska  museet  och  därigenom 
också till sf-dagen: Vuxna 60 kr. Studerande från 19 
år:  50  kr.  Barn  7-18  20  kr.  Barn  0-6  fri  entré. 
Pensionär: 50 kr.

Några ord från redaktören

Science fiction är inte död. Det publiceras massor av 
intressant litteratur över hela världen. Eurocon fick 
oss att få upp ögonen för den stora mängd god sf  
som  skrivs  i  Europa,  och  i  Sverige  och  övriga 
Norden finns många flitiga författare som publicerar 
sig själva eller på ”riktiga” förlag.

Svensk fandom är inte död. Kongresserna är väl-
besökta  och  många  fans  besöker  utländska  kon-
gresser. Bokcirklar och pubmöten finns i flera städer.

Men så mycket fanzines ser vi inte till  längre. I 
stället  publicerar  sig  många  fans  på  webben,  i 
bloggar och på epostlistor.  SF-Forum försöker fort-
sätta att komma ut som pappersfanzine fortfarande 
efter  50 år.  För  att  fanzinet  ska  leva  behövs dock 
bidrag, så skicka gärna in artiklar, foton, teckningar, 
noveller, dikter och annat som skulle kunna platsa!

Mailadress finns på sidan 2.
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Avsändare:
Skandinavisk Förening för Science Fiction
c/o Carl-Mikael Zetterling
Centralvägen 1 Lgh 1201
171 68 Solna

B Föreningsbrev       

                   Adress:

  

SFSF inbjuder till

Science fiction-dag på Tekniska museet i Stockholm

10 december 2011 kl 12.00 – 17.00

För program se föregående sida och

http://esseffesseff.wordpress.com


