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SFSFs ordförande 

För	några	veckor	sedan	kunde	vi	äntligen	arrangera	
Fantastika.	Vi	cick	ställa	in	kongressen	med	en	veckas	
varsel	våren	2020	och	därefter	var	vi	tvungna	att	
senarelägga	den	fem	gånger.	Nu	blev	den	äntligen	av.	
Det	var	osäkert	in	i	det	sista	om	Adrian	Tchaikovsky	
skulle	kunna	komma	till	Sverige,	men	så	öppnades	
gränserna	till	England	och	vi	kunde	genomföra	kon-
gressen	som	planerat.	

Det	gick	mycket	bra.	Visserligen	blev	vår	heders-
gäst	Maria	Nilsson	sjuk,	men	hon	blev	intervjuad	
digitalt.	Programmet	var	ovanligt	bra,	tyckte	jag	som	
varit	med	om	att	utforma	det.	De	som	jag	har	frågat	
om	vad	de	tyckte,	var	alla	mycket	glada	över	att	få	
träffas	igen.	

Frågan	om	hur	våra	kongresser	ska	gå	till	post-
corona,	diskuteras	nu	mycket.	Jag	har	just	deltagit	i	
Smofcon,	en	kongress	för	oss	som	arrangerar	sf-kon-

gresser.	Där	fanns	det	tre	typer	av	programpunkter:	
1)	Några	som	bara	var	på	plats,	2)	några	som	var	helt	
digitala,	men	som	också	strömmades	i	en	lokal	så	att	
även	de	som	deltog	på	plats	skulle	ha	en	chans	att	se	
det	virtuella	programmet	och	3)	några	som	hade	en	
deltagare	som	var	med	på	distans.	

Kanske	kommer	det	se	ut	så	här	på	många	kon-
gresser	i	framtiden.	Många	uppskattar	det	virtuella	
programmet.	Det	är	dock	mycket	resurskrävande,	
det	tar	lika	lång	tid	att	göra	ett	virtuellt	program	som	
ett	vanligt	program,	så	om	man	ska	göra	både	ett	
virtuellt	program	och	ett	vanligt	blir	det	som	att	pla-
nera	för	två	kongresser.	Dessutom	kräver	det	virtuel-
la	programmet	cler	volontärer.	

Vi	får	se	hur	det	blir.	Fantastika	var	en	vanlig	kon-
gress	och	det	var	vi	alla	mycket	glada	över.	

−	Carolina	

Redaktören raljerar 

Jag	har	ägnat	ett	par	månader	åt	att	tigga	artiklar	till	
detta	nummer,	mitt	första	nummer	utan	Nebulare-
censioner.	Det	är	lätt	att	lova	saker,	men	de	clesta	av	
dem	som	bidragit	har	betett	sig	som	jag	själv	gör,	
skickat	in	sina	bidrag	någon	vecka	efter	deadline.	Jag	
säger	inget	om	det;	livet	är	fullt	av	plikter	och	att	
skriva	ett	frivilligt,	icke-arvoderat	bidrag	till	ett	fan-
zine	kommer	en	bit	ner	på	listan	när	verkligheten	
tränger	på.	

Men	en	effekt	av	det	blev	jag	varse	när	bidragen	
väl	trillade	in.	Ett	clertal	av	dem	var	betydligt	längre	
än	jag	hade	räknat	med,	så	antingen	skulle	jag	bli	
tvungen	att	utsätta	clera	av	dem	till	nästa	nummer,	
eller	så	skulle	detta	nummer	bli	betydligt	tjockare	
och	spräcka	vår	normala	portogräns.	Då	det	är	trist	
att	tigga	bidrag	och	sedan	vänta	över	ett	halvår	på	att	
publicera	dem	och	clera	av	bidragen	är	tidsbundna	så	

att	de	inte	låter	sig	skjutas	på,	blir	det	istället	ett	ex-
tratjockt	och	dyrt	nummer.	Så	får	vi	hoppas	att	jag	får	
till	den	här	balansen	bättre	i	framtiden.	

Portot	höjs	för	övrigt	igen.	Eftersom	posten	i	lik-
het	med	clera	andra	statliga	tjänster	sedan	några	år	
tillbaka	inte	längre	klassas	som	samhällsviktig	ser-
vice	utan	numera	ska	bära	sin	egen	kostnad,	så	
kommer	portot	att	fortsätta	att	höjas	i	takt	med	att	
färre	skickar	pappersbrev.	Kanske	tvingas	vi	gå	över	
till	rent	digitala	utskick	med	tiden.	Som	medlem	cick	
du	ett	mejl	från	Tomas	Cronholm	för	några	veckor	
sedan	där	han	frågade	hur	viktigt	det	är	med	en	pap-
perstidning	–	och	cick	du	inte	det	så	har	vi	antingen	
inte	din	nuvarande	e-postadress	eller	så	behöver	du	
titta	i	spam-mappen	lite	oftare.	Ganska	många	av	er	
svarade,	och	en	tydlig	majoritet	tycker	att	det	är	
bättre	eller	till	och	med	mycket	viktigt	att	SF-Forum	
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fortsätter	att	komma	som	pappersfanzine,	så	vi	
kommer	inte	att	gå	över	till	e-tidskrift	riktigt	än,	i	
vart	fall.	

Avslutningsvis	upprepar	jag	att	jag	–	trots	detta	
svällande	nummer	–	gärna	tar	emot	bidrag	från	

läsekretsen!	Har	du	ett	uppslag	till	en	artikel	eller	
några	cina	illustrationer,	så	hör	av	dig.	Detsamma	
gäller	om	du	har	åsikter	om	tidningen.	Adressen	är	
sf-forum@anglemark.se.	

–	Johan	

Hur man blir medlem i SFSF 

Medlemsavgiften	i	SFSF	är	100:-	per	år.	Den	betalas	
till	plusgiro	40	79	03-4,	SFSF.	Även	för	boende	utan-
för	Sverige	är	avgiften	100:-	per	år.	Ange	namn,	och	
skicka	ett	e-postmeddelande	till	Michael	Pargman	
(pargmanm@gmail.com)	med	namn,	postadress	
och	e-postadress.	I	medlemsavgiften	ingår	årspre-
numeration	på	SF-Forum.	Föreningens	verksamhet	

framgår	på	webbplatsen,	och	omfattar	regelbundna	
möten	och	bokcirkel	utöver	prenumerationen.	

På	tidningens	baksida	cinns	information	om	mö-
ten	och	kongresser.	På	adresslappen	cinns	dessutom	
information	om	din	medlemsstatus.	Se	efter	där	om	
det	är	dags	för	dig	att	förnya	medlemskapet!	

SFSF:s årsmöte 

Årsmöte	i	SFSF	avhålls	lördag	26	februari	kl	14.00.	Se	webbsidan	för	kallelse,	dagordning	och	lokal.	
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Tillbaka till havsfarmen 
Anna	Davour	

När	människor	först	började	segla	på	den	Södra	oce-
anen,	omkring	Antarktis,	var	havet	annorlunda.	Sjö-
män	berättade	om	hur	havsytan	kunde	färgas	helt	röd	
av	svärmande	krill:	kräftdjur	som	är	viktig	föda	för	
bardvalar,	sjöfåglar	och	andra	av	havets	djur.	De	sista	
sådana	svärmningarna	lär	ha	observerats	på	1980-
talet.	Vart	tog	krillen	vägen?	

Under	tiden	har	människan	dödat	ungefär	en	mil-
jon	valar	i	Södra	oceanen.	Vi	har	alltså	tagit	bort	kril-
lens	största	ciender.	Ny	forskning	visar	att	bardvalar	
faktiskt	äter	mycket	mer	än	tidigare	uppskattningar	
har	gett	vid	handen.	En	riktigt	stor	val	kan	sätta	i	sig	
mer	än	tio	ton	om	dagen.	Det	betyder	att	valarna	in-
nan	människan	gav	sig	in	i	leken	åt	otroliga	mängder	
krill,	hela	tiden.	Utan	att	det	tog	slut.	

Jag	tänker	på	det	här	när	jag	läser	Havsfarmen	
(The	Deep	Range)	av	Arthur	C.	Clarke	från	1957.	Den	
handlar	om	en	man	med	en	dunkel	hemlighet	(som	
avslöjas	i	baksidestexten,	men	det	gör	inget)	som	sö-
ker	sig	till	arbetet	som	“whaleboy”	och	lär	sig	valla	
valar	i	havet.	Han	får	genomgå	en	ganska	tuff	utbild-
ning,	och	utforskar	sedan	havets	olika	underverk.	Till	
skillnad	från	astronauterna	som	beger	sig	ut	i	en	ste-
ril	rymd	har	han	tillgång	till	den	levande	världen	un-
der	ytan.	Där	i	de	mörka	djupen	cinns	också	okända	
saker	att	upptäcka,	som	jättebläckciskar	och	kanske	
en	sjöorm.	

Arthur	C.	Clarke	var	mycket	förtjust	i	havet.	Han	
clyttade	till	Sri	Lanka	samma	år	som	Havsfarmen	kom	
ut,	dels	för	att	livet	som	homosexuell	var	mycket	fria-
re	där	än	hemma	i	Storbritannien,	men	inte	minst	för	
att	kunna	ägna	sig	åt	fridykning.	Det	märks	att	han	är	
bekant	med	det	undervattenslandskap	han	skildrar	i	
Havsfarmen.	Kanske	ännu	mer	målande	är	det	i	ung-
domsboken	Del7inön	från	1963.	Hans	syn	på	naturen	
och	människans	förhållande	till	den	känns	ändå	
föråldrad,	främmande	och	naiv	för	mig	som	nutida	
läsare.	Även	när	berättelsen	handlar	om	hänsyn	till	
de	mäktiga	däggdjuren	i	havet	bygger	alltihop	på	
människans	rätt	och	förmåga	att	ta	för	sig	lite	som	
hon	vill	av	världens	resurser.	

I	den	framtid	som	skildras	utnyttjas	havet	väldigt	
hårt,	och	står	för	en	stor	andel	av	mänsklighetens	
livsmedelsförsörjning.	Precis	som	det	var	i	den	ame-
rikanska	västern	en	gång	i	tiden	råder	konkurrens	
och	ibland	öppen	cientlighet	mellan	dem	som	odlar	
olika	grödor	och	dem	som	vallar	boskap.	För	att	göra	
det	lättare	att	samexistera	är	havet	indelat	i	prydligt	
avgränsade	områden	där	valarna	hålls	inhägnade.	
Valarna	verkar	nöjda	och	lyckliga	i	det	här	tillståndet,	
även	om	vissa	av	dem	leds	bort	till	slakt	emellanåt,	
eftersom	människor	skyddar	dem	från	späckhuggare	
och	leder	dem	till	områden	med	rikligt	planktonbete.	

Det	cinns	konclikter,	men	de	skildras	på	ett	märk-
ligt	tamt	sätt.	I	en	scen	ger	sig	människor	ut	och	jagar	
späckhuggare	och	slaktar	av	dem	systematiskt	för	att	
skydda	sina	tama	valar.	Det	beskrivs	i	förbifarten	och	
helt	utan	detaljer.	Huvudpersonen	tycker	lite	illa	om	
det	men	sätter	sig	inte	emot.	Det	cinns	en	parallell	
och	mycket	kraftfullare	scen	i	En	världsomsegling	un-
der	havet	av	Jules	Verne,	där	en	clock	kaskeloter	slak-
tas	utan	annan	anledning	än	att	de	betraktas	som	
onda	och	hotar	en	familj	med	fridsamma	sydkaparva-
lar.	

I	Havsfarmen	kommer	någon	lite	senare	på	att	de	
kanske	inte	behöver	utplåna	späckhuggarna,	utan	
kan	tämja	dem	i	stället.	De	som	kan	vara	människor	
till	nytta	får	alltså	leva,	men	ingen	verkar	argumente-
ra	för	någon	annan	anledning	att	de	ska	få	cinnas.	Mot	
slutet	av	boken	kommer	en	buddhistisk	världsledare	
och	övertygar	mänskligheten	om	att	inte	döda	de	
tama	valarna	heller,	utan	använda	deras	mjölk	i	stäl-
let	för	att	äta	deras	kött.	Hela	den	biten	känns	märk-
ligt	friktionsfri.	Som	läsare	får	jag	känslan	av	att	det	
bara	behövs	ett	par	förnuftiga	samtal	och	sedan	är	
saken	avgjord.	

Allt	som	allt	verkar	det	hela	så	enkelt.	Gå	till	havet,	
upplev	fantastiska	landskap	och	hämta	rikedomar.	
Ännu	mer	så	om	vi	tittar	på	en	annan	Clarke-historia,	
“The	man	who	ploughed	the	sea”	från	1957,	där	en	
man	uppcinner	ett	sätt	att	utvinna	metaller	ur	havs-
vatten	med	en	sorts	molekylsil.	Inga	besvärliga	gru-
vor	mer,	och	ingen	metallbrist.	“The	ocean,	in	fact,	is	a	
kind	of	universal	mine	which	can	never	be	exhausted.	
We	may	plunder	the	land,	but	we’ll	never	empty	the	
sea.”	

De	här	berättelserna	står	i	skarp	kontrast	till	de	
nutida	debatterna	om	hur	havet	utnyttjas.	Utciskning	
och	nedskräpning	är	de	problem	som	oftast	får	upp-
märksamhet,	men	det	cinns	många	andra	sidor	av	det	
hela.	Mineralbrytning	på	havsbotten	(ännu	inte	direkt	
ur	havsvattnet)	är	faktiskt	något	som	antagligen	
kommer	att	genomföras	på	industriell	skala	inom	
kort.	Det	lilla	öriket	Nauru	har	meddelat	att	de	kom-
mer	att	påbörja	provbrytning	av	mineralklumpar	på	
havsbotten.	Det	pågår	en	het	diskussion	om	vilka	
konsekvenser	det	kan	ha	på	ekosystemet	på	havets	
botten,	och	FN-organet	International	Seabed	Authori-
ty	måste	yrvaket	ta	fram	ett	regelverk	för	vilka	regler	
som	ska	råda	för	den	här	sortens	verksamhet.	

De	korallrev	som	Arthur	C.	Clarke	skildrade	så	cint	
är	också	hotade.	Korallrev	är	oerhört	artrika,	och	
dessutom	ekonomiskt	viktiga	för	många	miljoner	
människor.	Nu	drabbas	de	av	massdöd	i	värmeböljor	
och	har	svårt	att	återhämta	sig.	Korallblekning	kallas	
det,	när	koralldjuren	dör	och	bara	deras	bleka	skelett	
blir	kvar.	
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Med	sådant	i	bakhuvudet	måste	berättelserna	om	

havet	också	bli	annorlunda.	Mitt	favoritexempel	är	
Svärmen	(Der	Schwarm)	av	Frank	Schätzing	från	
2004.	Det	är	en	technothriller	om	havet,	och	dess-
utom	en	sorts	cirst	contact-historia.	Även	i	denna	bok	
är	havet	en	okänd	rymd,	full	av	saker	vi	inte	känner	
till	–	men	inte	vänligt	och	tillgängligt	som	hos	Clarke,	
utan	aggressivt	och	hotfullt.	Havet	slår	tillbaka	mot	
mänskligheten,	som	om	det	har	utvecklat	ett	immun-
system	och	uppfattar	oss	som	en	pest.	Plötsligt	måste	
människor	förhålla	sig	till	havet	som	något	med	
agens	och	vilja,	och	inte	bara	som	en	passiv	källa	till	
mat	och	råvaror.	

Samtidigt	är	Svärmen	fak-
tiskt	en	bok	som	också	bjuder	
på	sense	of	wonder	över	den	
fantastiska	världen	under	ytan.	
Den	använder	både	gamla	och	
nya	grepp	för	att	skildra	vår	
nutida	förståelse	och	uppfatt-
ning	av	hur	vi	förhåller	oss	till	
världen.	

Nya	bitar	fortsätter	också	
att	läggas	på	plats	i	vetenska-
pens	kunskapspussel.	Bilder	
framträder	som	tidigare	
kanske	bara	har	anats.	Numera	
står	det	klart	att	havet	inte	är	
outtömligt,	och	att	utnyttjandet	
av	havets	resurser	kan	ha	oö-
verskådliga	konsekvenser.	Som	
det	där	med	krillsvärmarna	i	
haven	kring	Antarktis.	

Mycket	av	livet	i	de	ytliga	
vattnen	är	beroende	av	järn,	
men	järn	och	järnföreningar	i	
vattnet	tenderar	att	sjunka	och	
fällas	ut	på	bottnen.	Krill	är	en	
sorts	levande	järnreserv,	men	
när	de	dör	och	faller	till	botten	
försvinner	järnet.	Det	som	
saknas,	har	det	visat	sig,	är	
valarna.	De	slukar	krill	i	nästan	
obegripliga	mängder,	men	de	
skapar	också	förutsättningar	
för	nästa	generation	av	krill	att	
frodas	och	växa	till.	Valarnas	
avföring	tillför	nämligen	det	ytliga	vattnet	mycket	
järn,	som	på	så	sätt	hålls	kvar	i	ett	kretslopp.	

Det	rådde	alltså	en	väl	avvägd	balans	i	havet,	som	
nu	har	förstörts.	Eftersom	det	inte	cinns	valar,	cinns	
det	inte	järn,	och	därför	växer	inte	några	större	
mängder	plankton	till.	Det	blir	magert	bete	för	valar,	
som	därför	inte	kan	komma	tillbaka.	Ett	komplext	
ekosystem,	en	havets	regnskog,	har	förvandlats	till	en	
mager	stäpp.	

Det	här	har	fått	forskare	att	föreslå	insatser.	Ge-
nom	att	gödsla	havet	med	järn	skulle	vi	människor	
kanske	kunna	skapa	förutsättningar	för	ekosystemet	

att	återhämta	sig.	Om	plankton	åter	kan	frodas	skulle	
det	ge	bättre	förutsättningar	för	valarna,	och	efter	ett	
tag	skulle	havet	kunna	klara	sig	självt	igen.	

Att	gödsla	haven	med	järn	har	tidigare	också	före-
slagits	som	en	insats	för	att	få	mer	växtplankton	som	
kan	absorbera	koldioxid	–	en	typ	av	geoengineering	
mot	klimatkrisen	alltså.	Det	är	lite	kontroversiellt	och	
ingen	vet	om	det	skulle	fungera.	Att	tillsätta	järn	för	
att	starta	om	ett	havererat	ekosystem	är	inte	riktigt	
samma	sak,	men	det	är	en	åtgärd	som	skulle	kunna	
vara	av	samma	storleksordning.	

Samtidigt	pågår	många	olika	typer	av	insatser	
med	olika	nivå	av	desperation	för	att	hindra	värdeful-

la	ekosystem	i	havet	från	att	
gå	under.	Bland	annat	pågår	
ett	antal	olika	försök	med	att	
restaurera	korallrev.	
Här	runt	de	svenska	kusterna	
pågår	också	projekt	med	att	
restaurera	ålgräsängar	på	
grunda	havsbottnar.	Ålgräset	
är	viktigt	för	många	ciskar	och	
andra	varelser,	men	det	spri-
der	sig	inte	särskilt	effektivt.	
Därför	planterar	forskare	ål-
gräs	och	försöker	hjälpa	det	
att	växa	till	sig.	
Jag	tycker	mig	skymta	en	ny	
vision.	I	stället	för	att	dra	
fram	över	jorden	som	primiti-
va	jägare	och	samlare	som	
håvar	in	det	vi	hittar	kanske	
människan	kan	bli	träd-
gårdsmästare.	Vi	är	så	många	
att	vi	inte	bara	kan	ta	det	vi	
vill	ha	och	räkna	med	att	na-
turen	återhämtar	sig	av	sig	
själv.	De	förändringar	vi	redan	
har	gjort	på	jorden	är	på	sina	
håll	så	drastiska	att	förutsätt-
ningarna	inte	ens	cinns	kvar	
längre.	Kanske	behöver	vi	
jobba	aktivt	på	att	vårda	pla-
neten.	Reparera	och	restaure-
ra,	och	hitta	ett	nytt	sätt	att	
samspela	med	resten	av	allt	

det	som	lever	här.	
Till	skillnad	från	Havsfarmen	och	dess	prydliga	

valindustri	skulle	vi	kunna	få	en	sorts	varsamt	bru-
kad	havsträdgård.	Det	skulle	kanske	inte	skada	om	
människor	började	turista	i	havet	heller,	förutsatt	att	
det	görs	på	ett	varsamt	sätt.	Om	cler	av	oss	kunde	se	
hur	havet	mår	skulle	det	vara	lättare	att	få	stöd	för	att	
skydda	det.	

Att	sköta	vår	egen	planet	borde	vara	vårt	första	
terraformningsprojekt,	långt	innan	vi	ger	oss	på	att	
skapa	förutsättningar	på	andra	världar.	Det	skulle	
kunna	vara	ett	ideal,	ett	mål	att	sträva	efter	både	i	
havet	och	på	land.	
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Angående kortfilmspaketet 2121 
Göran	H.	I.	Johansson	

Bakgrund:	
År	2019	hölls	en	tävling	om	bästa	kortcilm.	Enligt	
tävlingsreglerna	skulle	cilmerna	vara	färdiga	år	2021	
och	visa	hur	världen	ser	ut	100	år	senare.	59	ansök-
ningar	inkom,	varav	sex	beviljades	stöd.	Filmskapar-
na	cick	1,4	miljoner	kronor	vardera	för	att	skapa	
varsin	kortcilm.	Hälften	av	pengarna	kom	från	SVT,	
den	andra	halvan	från	Svenska	Filminstitutet.	Samtli-
ga	cilmer	cinns	på	SVTPlay,	tillsammans	med	presen-
tationstext.	Ytterligare	information	om	tävlingen	och	
cilmerna	cinns	på	Filminstitutets	hemsida,	och	min	
recension	återcinns	i	Brev	från	Cosmos.	

*	

Jag	har	dessvärre	föga	positivt	att	säga	om	cilmerna.	
Visst	är	det	trevligt	att	cilmerna	framhäver	att	Sverige	
är	etniskt	blandat.	Och	skådespelarna	gör	sitt	bästa.	
Vissa	gillar	kanske	det	bitvis	långsamma	tempot.	Vi-
dare	känns	verkligen	Lyckad	upptining	av	herr	Moro,	
Skönheten	och	Finito	som	om	de	är	förlagda	till	år	
2121,	så	hälften	av	cilmerna	lyckas	åtminstone	ge	en	
bild	av	hur	framtiden	kan	se	ut.	Även	inledningen	av	
Folly	ser	ut	att	höra	hemma	år	2121.	Men	det	är	näs-
tan	det	enda	positiva	jag	kan	framföra.	Hur	får	vi	det	
bättre?	

Tillåt	mig	vara	optimist.	
Lyckad	upptining	av	herr	Moro	"stupar	på	mållin-

jen”,	så	att	lägga	till	en	lyckad	avslutning	skulle	räcka.	
Finito	känns	som	om	manuset	verkligen	var	skri-

vet	för	cilm,	så	en	manusförfattare	som	rättade	till	
enskilda	fel	borde	kunna	skapa	något	fungerande.	

Jordbundna	är	baserad	på	en	folksaga	och	skulle	
fungera	om	den	gjordes	om	till	fantasy.	

Folly	skulle	fungera	om	den	förlades	ett	årtionde	
in	i	framtiden,	och	huvudpersonen	gör	sitt	avslöjande	
innan	politikerna	sätter	planen	i	verket.	

För	Skönheten	och	Reckless	skulle	mer	fundamen-
tala	ändringar	behövas.	

Låt	mig	försöka	förklara	ciaskot.	
För	att	förstå	kortcilmspaketet	så	måste	man	ha	

klart	för	sig	att	Filminstitutet	och	SVT	är	stora	institu-
tioner	med	höga	kulturella	ambitioner.	Då	betyder	
ord	inte	nödvändigtvis	det	som	utomstående	tror.	Till	
detta	kommer	att	den	som	har	god	konstnärlig	talang	
inte	behöver	bekymra	sig	om	några	regler.	

I	den	cinkulturella	världen	är	det	viktiga	att	för-
medla	rätt	känsla.	Det	ger	ibland	kunskapsförakt.	Den	
som	har	talang	behöver	ju	inte	hålla	koll	på	fakta.	

I	den	cinkulturella	världen	är	det	cint	att	vinna	
priser	på	festivaler.	Jag	känner	själv	cilmare	som	an-
stränger	sig	för	att	vinna	priser	men	ej	bryr	sig	om	
hur	många	tittare	de	har.	Det	cinns	gott	om	möjlighe-
ter	för	den	som	är	villig	offra	tid	och	pengar	på	att	
kontakta	festivaler.	Ibland	utdelas	priserna	av	folk	
med	udda	smak.	Kanske	människor	som	vill	tacka	för	
att	en	donator	varit	välvillig,	eller	alternativt	hoppas	
få	stöd	i	framtiden.	

En	tumregel	inom	cilmbranschen	är	att	majorite-
ten	föredrar	cilm	som	följer	standardplotten	och	har	
lyckligt	slut.	Alltså	är	det	i	den	cinkulturella	världen	
cint	att	göra	tvärtom.	Samt	att	låta	cilm	sluta	med	att	
frågor	lämnas	obesvarade.	

Visst	cinns	cilmer	som	ser	udda	ut	men	likväl	fått	
högt	betyg	på	exempelvis	IMDb,	men	inte	är	det	van-
ligt.	Ju	mer	man	avviker	från	det	normala,	desto	stör-
re	risk	för	att	misslyckas.	

De	som	lyckas	skapa	udda	cilmer	har	normalt	sett	
först	lärt	sig	att	skapa	bra	cilm	som	följt	standardplot-
ten	och	haft	lyckligt	slut.	Genom	att	följa	reglerna	så	
lärde	de	sig	begränsningarna.	Det	gjorde	det	möjligt	
att	gradvis	avvika	allt	mer	från	det	konventionella.	
Men	det	tar	tid	att	lära	sig	bryta	mot	reglerna,	och	de	
clesta	bör	inte	ens	försöka.	

Varför	vill	cilmskapare	göra	något	udda	när	det	är	
så	svårt	att	lyckas?	Det	varierar.	En	orsak	är	att	
många	vill	visa	att	de	är	bättre	än	konkurrenterna.	

En	tumregel	inom	cilm	är	att	det	viktiga	är	att	hu-
vudpersonen	genomgår	logisk	personlig	utveckling.	
Så	en	logisk	händelsekedja	är	bara	till	för	att	få	logisk	
personlig	utveckling.	Problemet	är	att	den	personliga	
utvecklingen	ju	bara	syns	genom	huvudpersonens	
handlande.	Missförstår	publiken,	så	känns	det	fel.	
Den	som	avstår	från	en	logisk	händelsekedja	ökar	
alltså	risken	för	att	publiken	missförstår,	och	blir	
missnöjd.	

Hur	får	vi	det	bättre?	
Det	är	inte	är	mer	pengar	som	behövs.	Kortcil-

merna	hade	hygglig	budget,	men	misslyckades	likväl.	
Och	givetvis	var	det	fel	personer	som	beslutade	vilka	
av	ansökningarna	som	beviljades.	Alla	cilmerna	blev	
ju	dåliga.	

Inom	cilmvärlden	dominerar	Hollywood.	Men	det	
cinns	cilmskapare	som	lyckas	hävda	sig.	Inte	genom	
att	härma	Hollywood,	utan	genom	att	tänka	tvärtom.	
En	tumregel	är	att	en	dyr	cilm	kan	fungera	om	den	
har	mycket	muskler	medan	en	billig	cilm	behöver	
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mycket	hjärna.	Bra	manus	är	alltså	viktigt,	inte	häfti-
ga	specialeffekter.	

Jag	har	två	förslag,	ett	snällt	och	ett	elakt.	Det	bäs-
ta	är	nog	att	kombinera	dem.	

Det	snälla	förslaget	är	att	skapa	en	databas	med	
idéer	som	cilmare,	pjäsförfattare,	serietecknare	och	
andra	fritt	får	låna	från.	Lägga	idéer	på	en	hemsida.	
Jag	bidrar	gärna	med	tiotals	idéer.	Och	jag	har	till-
räckligt	med	kontakter	inom	cilmvärlden	och	teater-
världen	för	att	tipsa	andra.	Ge	mig	bara	en	e-posta-
dress	eller	webbadress	så	skickar	jag,	och	jag	förmo-
dar	cler	gärna	bidrar.	

Här	vill	jag	poängtera	att	olika	konstformer	har	
olika	begränsningar.	Filmkonsten	är	påfallande	form-
bunden.	Teatern	är	friare.	Den	som	har	udda	idéer	
kan	därför	ha	anledning	att	göra	så	här.	Skriv	först	
något	kort.	Försök	få	så	mycket	kommentarer	att	det	
sedan	går	att	skapa	kort	pjäs.	Under	repetitionerna	
används	medarbetarnas	kommentarer	för	att	förbätt-
ra.	Senare	följer	kommentarer	från	publik	och	recen-
senter.	Efter	några	år	har	man	en	pjäs	som	följer	
standardplotten	med	lyckligt	slut	samt	har	högt	tem-
po	och	mycket	rörelse.	Då	kan	det	bli	aktuellt	att	bör-
ja	tänka	cilm.	

Författare	behöver	känna	sig	uppmuntrade	att	
diskutera	sina	halvfärdiga	idéer.	Det	är	ett	värre	pro-
blem.	Förslag	välkomnas.	

Det	elaka	förslaget	är	att	dela	ut	ett	kalkonpris.	Jag	
kom	lätt	på	clera	sarkastiska	möjligheter	angående	
prisets	namn,	innehåll	och	plats	för	överlämnandet.	
Poängen	med	priset	är	att	berätta	för	andra	att	kort-
cilmspaketet	ledde	till	skapandet	av	ett	kalkonpris.	

Jag	har	gått	igenom	tävlingen.	Jag	har	alltså	tolkat	
tävlingsreglerna	så	som	en	normal	människa	skulle	
göra.	Så	jag	skrev	följande	motivering	till	varför	tävli-
gen	skulle	tilldelas	detta	kalkonpris:	

”Att	priset	tilldelas	kortcilmspaketet	2121	har	två	
orsaker.	Filmerna	är	konstnärligt	undermåliga.	Fil-
merna	följer	ej	tävlingsreglerna.	Fel	som	rimligen	
beror	på	att	tävlingsreglerna	motverkade	samarbete.	
Det	märks	ju	att	de	inblandade	vägrade	be	mer	kom-
petenta	personer	om	hjälp.	

God	konst	skapas	genom	att	följa	reglerna,	och	
samtidigt	skapa	något	som	bättre	än	konkurrenterna	
förmedlar	den	känsla	som	publiken	önskar.	2121	
misslyckas	dubbelt.	

Utan	att	ordna	dem	inbördes	cinns	följande	stora	
fel:	

❖ Man	har	missat	tumregeln	att	inom	science	ciction	
cinns	risken	att	recensenterna	är	hemmastadda	
med	både	naturvetenskap	och	framtidsforskning.	
Snarast	tycks	cilmskaparna	anse	att	science	ciction	
måste	betyda	dystra	orimligheter.	

❖ SVT	tycks	ha	glömt	sina	tidigare	ambitioner	inom	
folkbildning	och	populärvetenskap.	

❖ De	inblandade	tycks	ej	förstå	att	de	clesta	i	publi-
ken	föredrar	cilmer	som	följer	standardplotten	
och	har	lyckligt	slut.	

Dåliga	cilmer	kan	fungera	genom	att	säga	något	om	
samhället.	Men	cilmerna	i	kortcilmspaketet	saknar	
angeläget	budskap.	Visst	har	vi	miljökris,	inklusive	
uppvärmning,	men	sättet	att	påtala	detta	får	nog	sna-
rare	folk	att	tycka	att	det	är	meningslöst	att	offra	tid	
på	att	motarbeta	något	när	allt	redan	är	förlorat.	

Filmerna	ger	bedrövlig	bild	av	Sverige.	Det	är	så	
illa	att	man	kunde	tro	att	cilmerna	cinansierats	av	nå-
gon	utländsk	statschef	som	avskyr	Sverige:	

❖ Skönheten	signalerar	att	i	Sverige	har	ytligheten	
drivits	dithän	att	plastikkirurgi	blivit	norm.	

❖ Lyckad	upptining	av	herr	Moro	signalerar	att	i	Sve-
rige	vill	folk	slippa	att	återse	gamla	bekanta.	

❖ Finito	signalerar	att	Sveriges	politiker	inte	bryr	sig	
om	något.	

❖ Folly	signalerar	att	Sverige	har	korrupta	politiker.	
❖ Reckless	och	Jordbundna	signalerar	att	Sverige	

misslyckas	med	att	lösa	miljöproblem.	
❖ Finito,	Reckless	och	Jordbundna	signalerar	att	i	

Sverige	frodas	kvasivetenskap.	
❖ Reckless	signalerar	att	i	Sverige	är	det	livsfarligt	

att	bli	förälskad.	

Då	cilmerna	hade	hygglig	budget	så	hade	man	förvän-
tat	sig	högt	tempo	med	mycket	rörelse.	Likväl	känns	
det	ibland	dialogtungt.	

Rollcigurerna	saknar	i	stor	utsträckning	relationer	
med	varandra.	Respektive	att	de	bara	clyter	med	när	
något	händer.	Som	tittare	får	man	ingen	anledning	att	
bry	sig	om	dem.	

Skönheten,	Reckless	och	Lyckad	upptining	av	herr	
Moro	når	knappast	upp	till	verkshöjd.	De	två	först-
nämnda	saknar	inledning.	Den	sistnämnda	saknar	
avslutning.	Jordbundna	börjar	med	textremsa	som	
visar	att	cilmen	saknar	inledning.	

Folly	känns	som	om	den	utspelar	sig	tio	år	in	i	
framtiden.	Reckless	känns	som	om	den	utspelar	sig	i	
ett	parallellt	universum	i	nutid.	Jordbundna	känns	
som	om	den	utspelar	sig	i	en	fantasyvärld	som	ej	kan	
tidsbestämmas.	

Lyckad	upptining	av	herr	Moro,	Skönheten,	Folly	
och	Reckless	är	sådana	att	det	vore	lätt	tro	att	någon	
skrivit	en	pjäs,	men	fått	negativa	reaktioner,	och	spe-
lat	in	respektive	cilm	för	att	lättare	få	förslag	på	för-
bättringar.	

Titlarna	ger	fel	signaler.	Finito,	Reckless	och	Lyckad	
upptining	av	herr	Moro	har	titlar	som	säger	så	mycket	
om	hur	respektive	cilm	slutar	att	man	saknar	anled-
ning	att	se	cilmerna.	Folly	signalerar	att	huvudperso-
nen	är	en	dåre	som	man	ej	ska	bry	sig	om.	Skönheten	
har	en	titel	som	pekar	på	det	uppenbara.	Jordbundna	
har	en	titel	som	inte	är	begriplig	förrän	man	sett	hur	
cilmen	slutar.”	

Utbildad	astronom.	Han	är	dessutom	van	vid	att	stå	
bredvid	kameran	trots	att	han	måste	betala	allt	själv.	
Göran	har	vant	sig	vid	att	ju	elakare	hans	humor	är,	

desto	mer	utskrattad	blir	han	av	publiken.	Många	av	er	
har	nog	sett	honom	på	någon	TV-kanal. 
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Så kan det gå! 

Kilgore Trout på svenska 
Jörgen	Jörälv	

Kilgore	Trout	skrev	över	117	romaner	och	2	000	no-
veller.	Trout	tog	aldrig	kopior	på	något	som	han	skrev.	
Han	skickade	iväg	manuskript	utan	att	någonsin	bifo-
ga	svarsporto	eller	ens	sin	egen	adress.	Och	det	
kanske	inte	spelade	så	stor	roll,	eftersom	han	ofta	
bytte	bostad	och	sällan	meddelade	postkontoret	sin	
nya	adress.	Han	fick	namn	och	adresser	till	förläggare	
från	tidskrifter	i	de	offentliga	bibliotekens	tidskrifts-
rum.	På	så	sätt	kom	han	i	kontakt	med	en	firma	som	
hette	World	Classic	Library	och	som,	namnet	till	trots,	
publicerade	pornografiska	skrifter	i	Los	Angeles,	Ka-
lifornien.	Man	använde	hans	historier,	som	för	det	
mesta	inte	ens	innehöll	kvinnor,	till	att	ge	volym	åt	
böcker	och	tidningar	med	pornografiska	bilder.	Man	
talade	aldrig	om	för	honom	var	och	när	han	kunde	
förvänta	sig	att	föreligga	i	tryck.	Man	skickade	honom	
inte	ens	friexemplar	av	böckerna	eller	tidningarna	
han	förekom	i	så	han	måste	leta	upp	dem	i	porrbuti-
ker.	Och	titlarna	som	han	gav	berättelserna	blev	ofta	
ändrade.	Pangalaktisk	hejduk,	till	exempel,	blev	Mun-
galen.	

Eller	inte.	I	de	böcker	där	Kilgore	Trout	förekom-
mer	är	uppgifterna	motsägelsefulla.	

I	Gud	bevare	mr	Rosewater	antyds	att	Trout	föddes	
1890	eller	1889.	Slakthus	5	menar	istället	att	han	
föddes	1902.	Morgonmål	för	mästare	gör	helt	klart	att	
han	föddes	1907	och	dog	1981.	Uppgifterna	revide-
rades	senare	i	Timequake	för	att	göra	gällande	att	han	
levde	mellan	1917–2001.	Inte	bara	födelseåret	är	
motsägelsefullt.	I	Gud	bevare	mr	Rosewater	hävdas	att	
Trout	aldrig	utgav	två	böcker	på	samma	förlag.	I	Mor-
gonmål	för	mästare	sägs	det	att	World	Classics	Li-
brary	gav	ut	mängder	av	hans	böcker.	Det	påstås	att	
det	är	utomordentligt	svårt	att	hitta	Trouts	romaner.	
En	av	de	mest	inbitna	samlarna,	Elliot	Rosewater,	
lyckades	bara	komma	över	fyrtioen	romaner	och	sex-
tiotre	noveller.	Men	i	Gud	bevare	mr	Rosewater	lyckas	
den	tvivelaktige	advokaten	Mushari	hitta	hela	åttiosju	
romaner	genom	att	besöka	porrbutiker	i	Washington.	
Samma	sak	gäller	de	orter	Trout	ska	ha	bott	på.	Och	
så	fick	han	också	nobelpriset	i	litteratur,	reste	i	tiden	
och	räddade	världen	från	undergång.	Eller	så	drev	
han	omkring	i	USA,	livnärde	sig	på	uselt	betalt	
kroppsarbete	och	skrev	sin	science	fiction	på	fritiden.	
Efter	sin	sista	skilsmässa	(Trout	var	gift	tre	gånger.	
Alla	tre	fruarna	hade	varit	utomordentligt	tålmodiga	
och	kärleksfulla	och	vackra	och	alla	hade	de	vissnat	
under	hans	pessimism)	var	hans	enda	sällskap	en	
liten	papegoja	som	hette	Bill.	Under	40	år	släpade	
Trout	med	sig	en	gammal	koffert.	Den	innehöll	många	

märkliga	ting,	bland	annat	leksaker	från	hans	barn-
dom,	skelettet	av	en	Bermudahavsörn	och	en	möglig	
smoking	som	han	burit	på	en	skoldans	precis	innan	
han	avslutade	sina	studier.	

Gemensamt	för	dessa	uppgifter	är	att	de	är	häm-
tade	från	böcker	skrivna	av	den	amerikanska	förfat-
taren	Kurt	Vonnegut	och	att	Kilgore	Trout	inte	existe-
rar	i	verkligheten.	

Kurt	Vonnegut	vs	Kilgore	Trout	
Trout	beskrevs	(oftast)	av	Vonnegut	som	en	misslyc-
kad	och	ouppskattad	sf-författare	som	till	stor	del	
baseras	på	hans	tidigare	liv.	Under	1950-talet	hade	
Vonnegut	skrivit	en	rad	sf-noveller	som	publicerades	
i	tidskrifter	som	The	Magazine	of	Fantasy	and	Science	
Fiction,	Galaxy	Science	fiction	och	Collier's	Weekly.	
Samt	två	sf-romaner:	Det	mekaniska	pianot,	1952	och	
Sirenerna	på	Titan,	1959	(där	planeten	Tralfamadore	
som	ofta	figurerar	i	Vonneguts	böcker	introducera-
des).	Men	karriären	lyfte	aldrig:	

”De	närmaste	åren	var	trots	det	besvärliga;	Von-
negut	skrev	långsamt	och	fann	ingen	stor	publik,	och	
de	enstaka	böckerna	och	novellerna	räckte	inte	till	för	
att	försörja	familjen.	Han	prövade	en	rad	olika	yrken,	
bland	annat	som	återförsäljare	åt	Saab,	innan	han	vid	
mitten	av	sextiotalet	började	kunna	leva	på	inkoms-
terna	av	sitt	författarskap.”	

John-Henri	Holmberg,	Inre	landskap	och	yttre	
rymd	del	2,	Bibliotekstjänst	2003.	

Vid	denna	tid	hade	den	namnkunnige	sf-författaren	
Theodore	Sturgeon	flyttat	till	samma	stad	som	Von-
negut	(Truro,	Massachusetts)	och	de	blev	snart	vän-
ner.	Vonnegut	var	mycket	road	av	att	man	kunde	ha	
en	fiskart	som	efternamn	och	namnet	Kilgore	Trout	
kom	att	bli	en	referens	till	hans	vän	och	kollega.	Även	
om	det	kom	att	dröja	till	efter	Sturgeons	död	innan	
Vonnegut	erkände	att	så	var	fallet.	

Inspirationen	till	att	skapa	karaktären	Trout	till-
skrev	Vonnegut	sin	tidigare	redaktör,	Knox	Burger,	
som	vid	något	tillfälle	menade	att	science	fiction	var	
mycket	roligare	att	få	återberättad	av	någon,	är	att	
läsa	själva	historien.	Och	Vonnegut	höll	med:	

”If	you	paraphrase	a	science	fiction-story,	it	comes	
out	as	a	very	elegant	joke,	and	it’s	over	in	a	minute	or	
so.	So	I	started	summarising	[them],	and	I	suppose	
I’ve	now	summarised	50	novels	I	will	never	have	to	
write,	and	spared	people	the	reading	of	them”	

Kurt	Vonnegut,	radiointervju	för	WNYC	1979.	
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När	Trout	dyker	upp	för	första	gången	1965	i	Gud	
bevare	mr	Rosewater	hade	Vonnegut	lämnat	sf-genren	
bakom	sig	och	försökte	istället	göra	sig	ett	namn	som	
mainstreamförfattare.	I	boken	förekommer	ett	flertal	
av	dessa	summerade	romaner	och	noveller	som	alla	
tillskrivs	Trout	som	upphovsman.	Bland	dem	Stjärn-
snäckan,	där	drottningen	av	planeten	Shaltoon	försö-
ker	förföra	en	tveksam	rymdfarare.	Ett	upplägg	som	
lockade	Philip	José	Farmer	till	att	bygga	ut	utdraget	
till	en	hel	bok	i	Kilgore	Trouts	namn.	

Efter	många	påtryckningar	fick	han	slutligen	lov	
att	genomföra	sin	idé	av	Vonnegut,	som	dock	krävde	
att	hans	namn	inte	fick	nämnas	i	romanen	eller	bak-
sidestexten.	Romanen	gick	ursprungligen	som	en	föl-
jetong	i	två	delar	i	The	Magazine	of	Fantasy	and	Sci-
ence	Fiction	1974	innan	den	gavs	ut	i	bokform	av	Dell	
Publishing	1975.	

Flera	recensenter	och	åtminstone	en	professor	i	
engelsk	litteratur	var	övertygade	om	att	det	var	Von-
negut	själv	som	skrivit	den.	Många	hävdade	att	den	
var	hans	bästa	verk.	Så	även	i	Sverige.	När	Mauritz	
Edström	recenserade	boken	i	Dagens	Nyheter	15	ok-
tober	1976,	så	var	hans	utgångspunkt	att	boken	var	
skriven	av	Kurt	Vonnegut	under	pseudonym.	

Gunnar	Gällmo	som	stod	för	den	svenska	över-
sättningen	tillrättavisade	honom	några	dagar	senare	i	
Dagens	Nyheter	19	oktober	1976.	Edström	svarade	i	
samma	nummer:	

”Till	Gunnar	Gällmo	och	alla	de	andra	science	fic-
tionexperter,	som	plötsligt	landat	med	sina	flygande	
tefat	på	mitt	skrivbord	och	upplyser	vilket	misstag	jag	
skulle	begått,	vill	jag	i	sak	meddela	följande.	Även	jag	
hade	hört	talas	om	att	Vonnegut	inte	hade	skrivit	
”Venus	on	the	Half-Shell”	utan	lånat	ut	sin	diktade	
figurs	namn	till	någon	av	kollegorna	i	science	fiction-
branschen.	Jag	forskade	dock	inte	vidare	i	detta	utan	
refererade	uppgiften	i	ett	stycke	av	min	artikel.	…//...	
Detta	avsnitt	av	min	artikel	ströks	av	kulturredaktio-
nen	av	utrymmesskäl	och	möjligen	för	att	det	var	
summariskt	och	vagt.”	

Vonnegut	kom	inte	att	uppskatta	uppmärksamhe-
ten	och	när	Farmer	bad	om	lov	att	skriva	ytterligare	
en	roman	av	Trout,	Jimmy	Valentines	son,	fick	han	
blankt	nej.	

Kilgore	Trouts	litterära	verk	
Så	av	de	sammanlagt	nitton	romaner	och	sexton	no-
veller	som	Vonnegut	summerat	i	Kilgore	Trouts	namn	
kom	en	enda	titel	att	bli	verklighet.	Och	den	skrevs	av	
Philip	José	Farmer.	Inte	konstigt	att	det	blev	förvir-
rande.	Jag	har	ingen	aning	om	det	är	sant	eller	inte,	
men	den	franske	professorn	Pierre	Versins	menade	
till	exempel	i	sitt	gedigna	forskningsarbete	Encyclo-
pédie	de	l’utopie	des	voyages	extraordinaires	et	de	la	

science	fiction	publiée	att	»En	avhandling	om	denne	
författares	alltför	försummade	verk	skulle	vara	syn-
nerligen	välkommen«.	

Jag	kan	själv	ta	på	mig	en	liten	del	av	förvirringen.	
Jag	blev	varse	Kilgore	Trout	för	första	gången	i	
Christian	Cavallins	fanzine	Människans	ansikte	från	
1984	och	fascinerades	av	de	korta	sf-historierna	som	
Cavallin	hade	samlat	ihop.	Särskilt	historien	om	Den	
dansande	dåren	(Morgonmål	för	mästare,	1972):	

”En	flygande	tefats-varelse	som	hette	Zog	kom	till	
Jorden	för	att	förklara	hur	man	skulle	kunna	undvika	
krig	och	hur	man	skulle	kunna	bota	cancer.	Han	hade	
med	sig	upplysningarna	från	Margo,	en	planet	där	
invånarna	meddelade	sig	med	varann	med	hjälp	av	
cjärtar	och	steppdans.	

Zog	landade	på	natten	i	Connecticut.	Han	hade	
knappt	tagit	mark	förrän	han	fick	se	ett	hus	i	brand.	
Han	rusade	in	i	huset	under	cjärtar	och	steppdans	för	
att	varsko	människorna	om	vilken	fruktansvärd	fara	
de	befann	sig	i.	

Familjefadern	slog	in	skallen	på	Zog	med	en	golc-
klubba.”	

Vid	något	tillfälle	funderade	jag	på	hur	den	skulle	
ha	sett	ut	ifall	den	hade	blivit	utgiven	i	Sverige.	Jag	
antog	att	den	skulle	ha	passat	rätt	bra	in	i	B.	
Wahlströms	sf-serie	Kosmos	och	formgav	ett	omslag	i	
samma	stil.	Sen	var	det	inte	så	mycket	mer	än	det.	
Något	senare	såg	jag	ett	fint	kopparstick	på	ett	träd	
och	drog	mig	till	minnes	Pengaträdet	(från	Slakthus	5,	
1969).	Det	fick	bli	ytterligare	ett	omslag.	Denna	gång	i	
samma	stil	som	Sam	J.	Lundwalls	Fakta	&	Fantasi-
böcker.	Under	åren	tillkom	något	omslag	tills	jag	
2015	lade	upp	dem	med	Vonneguts	summeringar	på	
en	blogg:	kilgoretroutinswedish.tumblr.com.	
Tidigare	i	år	skapade	jag	också	ett	instagramkonto:	
@kilgoretroutsverige.	

Bloggen	som	levt	ett	rätt	anspråkslöst	liv	(fem	
följare!)	har	under	årens	lopp	fått	allt	fler	omslag,	alla	
baserade	på	riktiga	eller	någorlunda	riktiga	bokseri-
er.	Märkligt	nog	har	jag	fått	ett	flertal	beställningar	på	
några	av	böckerna	och	brev	där	man	har	frågat	om	
mer	information	om	dem.	Hur	det	har	gått	till	vet	jag	
inte	eftersom	jag	varit	mycket	noga	med	att	inte	
nämna	mitt	namn	någonstans.	Kanske	är	det	för	att	
jag	har	spridit	inläggen	på	sociala	media	utan	att	
nämna	att	de	är	fejk.	Eller	för	att	jag	i	november	2021	
gjorde	en	liten	utställning	med	omslagen	påklistrade	
på	riktiga	böcker	(och	sen	sandpapprat	och	miss-
handlat	lite	grann	för	att	öka	autenticiteten).	För-
hoppningsvis	får	jag	tillfälle	att	visa	upp	dem	på	nå-
gon	kommande	sf-kongress.	Tills	dess	får	ni	nöja	er	
med	ett	litet	axplock	här.	Om	någon	frågar,	säg	inte	att	
det	är	jag	som	har	gjort	dem. 
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Utspelar	sig	i	Kung	Arthurs	slott	Camelot.	Den	
mäktige	trollkarlen	Merlin	hade	lyckades	trolla	
fram	moderna	automatvapen	och	.45	kalibers	
dumdumkulor	för	att	beväpna	riddarna	av	det	
runda	bordet.	När	Sir	Galahad,	den	mest	själs-
rene	riddaren	av	dem	alla,	bekantade	sig	med	
sitt	nya	vapen	råkade	han	först	sätta	en	kula	i	
den	heliga	gralen	och	sedan	förvandla	Drott-
ning	Guinevere	till	slarvsylta.	

Handlar	om	människor	vilkas	mentalsjukdomar	inte	
kunde	behandlas	därför	att	orsakerna	till	sjukdomarna	
låg	i	cjärde	dimensionen.	Tredimensionella	läkare	från	
Jorden	kunde	följaktligen	inte	se	dessa	orsaker	eller	
ens	föreställa	sig	att	det	verkligen	fanns	vampyrer	och	
varulvar	och	nissar	och	änglar	och	så	vidare.	
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Handlar	om	psykologen	Dr.	Schaden-
freude.	Han	lät	sina	patienter	ligga	på	
soffan	och	prata	av	sig.	För	det	mesta	
svamlade	de	på	om	allt	möjligt	dumt	
och	vansinnigt	som	hänt	totalt	främ-
mande	personer	i	matbutiken,	eller	som	
de	läst	om	i	skvallerpressen	eller	sett	på	
i	något	tv-program.	Om	någon	patient	
råkade	säga	“Jag”	eller	”Mig”	eller	”Mig	
själv”	eller	”Min”	blev	Dr.	Schadenfreude	
helt	vansinnig.	Han	hoppade	upp	ur	sin	
enorma	läderstol,	stampade	med	fötter-
na	och	viftade	med	armarna.	Med	ett	
fräsande	och	morrande,	bara	några	cen-
timeter	från	patientens	ansikte	skrek	
han	saker	som:	”När	kommer	du	någon-
sin	att	lära	dig	att	ingen	bryr	sig	ett	
smack	om	dig.	Du,	din	din	din	din	tråki-
ga	betydelselösa	lilla	skit?	Hela	ditt	pro-
blem	är	att	du	tror	att	du	har	någon-
somhelst	mening!	Släpp	det	omedelbart,	
eller	dra	åt	helvete”.

Utspelar	sig	i	en	värld	och	tid	där	språket	ideligen	för-
vandlades	till	ren	musik,	därför	att	varelserna	där	var	
så	förtjusta	i	ljud.	De	var	värdelösa	när	det	gällde	att	
överföra	information,	eftersom	ingen	längre	kände	till	
eller	brydde	sig	om	vad	orden	betydde.	För	att	kunna	
fungera	blev	alltså	ledande	personer	inom	statsledning	
och	handel	tvungna	att	hela	tiden	hitta	på	nya	och	myc-
ket	fulare	ordförråd	och	meningsbyggnader	som	skulle	
kunna	stå	emot	försöken	att	omvandla	dem	till	musik.
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Kilgore	Trouts	How	You	Doin’?	utkom	i	en	kraf-
tigt	förkortad	översättning	på	Hson	förlag	
1976.	Förkortningen	bestod	i	stort	sett	att	allt	
förutom	de	mer	ekivoka	partierna	ströks.		
I	korthet	går	boken	ut	på	att	en	reklambyrå	på	
en	annan	planet	gjorde	en	framgångsrik	an-
nonskampanj	där	planetens	medborgare	cick	
reda	på	att	de	var	överlägsna	majoriteten	i	det	
ena	eller	det	andra	avseendet.	Exempelvis	den	
genomsnittliga	storleken	på	det	manliga	köns-
organet.	Inför	en	kommande	invasion	från	Jor-
den,	inciltrerade	jordmännen	reklambyrån	och	
förfalskade	statistiken	i	annonserna.	De	gjorde	
genomsnittet	så	högt	att	alla	på	planeten	kän-
de	sig	underlägsna.	När	de	bepansrade	rymd-
skeppen	från	jorden	anlände,	gjorde	de	inföd-
da	knappt	något	motstånd,	eftersom	de	kände	
sig	så	långt	under	genomsnittet.	Så	kan	det	gå.	

Handlar	om	en	väldig	mottagningscentral	utanför	him-
lens	pärleport	–	fylld	med	datorer	och	bemannad	av	
folk	som	hade	varit	auktoriserade	revisorer	och	inve-
steringskonsulter	eller	direktörer	nere	på	jorden.	Man	
cick	inte	komma	in	i	himlen	förrän	man	hade	underkas-
tat	sig	en	fullständig	granskning	av	hur	väl	man	hade	
skött	de	affärsmöjligheter	som	Gud	genom	sina	änglar	
hade	erbjudit	en	på	jorden.		

Dagen	igenom	och	i	vartenda	bås	kunde	man	höra	
experterna	säga	i	ypperligt	trött	ton	till	folk	som	hade	
missat	den	ena	möjligheten	och	den	andra:	”Och	där	
satt	ni	alltså	och	sov	vid	knappen	igen.”

12



SF-Forum nr 138

De	kom	till	verkstaden	med	en	ritning	på	en	
anordning	som	de	ville	ha	byggd	till	solupp-
gången	morgon	därpå.	Det	var	ett	kors	som	
skulle	användas	vid	avrättningen	av	en	upp-
rorsmakare.	Jesus	och	hans	far	byggde	det.	De	
var	glada	över	att	få	arbetet.	Och	upprorsma-
karen	avrättades	på	det.	
Så	kan	det	gå.	

Kilgore	Trout	skrev	en	kort	roman	om	klitoris	betydel-
se	för	älskogen.	Det	skedde	som	svar	på	en	idé	som	
hans	andra	fru,	Darlene,	hade	om	att	han	skulle	kunna	
göra	sig	en	förmögenhet	på	en	porrbok.	Hon	sade	åt	
honom	att	hjälten	borde	förstå	kvinnor	så	väl	att	han	
kunde	förföra	alla	han	ville	ha.	Trout	skrev	alltså	Jimmy	
Valentines	son.			

Jimmy	Valentine	var	en	berömd	uppdiktad	cigur	i	en	
annan	författares	böcker	och	i	den	andra	författarens	
böcker	gned	han	sina	cingertopparna	med	sandpapper,	
för	att	de	skulle	bli	extra	känsliga.	Hans	känsel	var	så	
förcinad	att	han	kunde	öppna	vilket	kassaskåp	som	
helst	i	världen	bara	genom	att	känna	hur	tillhållarna	
föll.		

Kilgore	Trout	skapade	en	son	åt	Jimmy	Valentine	
som	cick	heta	Ralston	Valentine.	Ralston	Valentine	gned	
också	sina	cingertoppar	med	sandpapper.	Men	han	var	
ingen	kassaskåpstjuv.	Ralston	var	så	cin	att	röra	vid	
kvinnor	på	det	sätt	som	de	ville	bli	berörda	på,	att	tio-
tusentals	av	dem	blev	hans	villiga	slavar.	De	övergav	
sina	makar	eller	älskare	för	hans	skull	och	Ralston	Va-
lentine	blev	Förenta	staternas	president	tack	vare	
kvinnorösterna
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Hur ”klimatfiktionen” kan bidra till 

att rädda världen. 

Eller kan den det? 
Mats	Dannewitz	Linder	

Lyssna	på	vetenskapen,	säger	Greta.	Och:	”När	till-
räckligt	många	inser	situationens	allvar	kommer	för-
ändring	att	ske.”	Samtidigt	kunde	vi	för	en	tid	sedan	
läsa	i	en	debattartikel	i	DN	att	”forskningen	visar	tyd-
ligt	att	information	inte	stöttar	konsumenten	att	fatta	
hållbara	beslut	annat	än	på	marginalen”.	Men	vilka	är	
det	då	som	ska	”inse	situationens	allvar”?	Är	det	de	
enskilda	individerna,	eller	är	det	makthavarna	–	poli-
tiska	eller	andra?	Kort	sagt:	Hur	ska	de	nödvändiga	
förändringarna	av	våra	samhällen	åstadkommas?	
Vilka	är	det	som	behöver	se	ljuset?	Och	hur	får	man	
dem	att	göra	det?	

Det	här	är	frågor	som	är	relevanta	inte	bara	för	
Greta	och	Fridays	for	Future	utan	även	för	de	skönlit-
terära	författare	som	har	ambitionen	att	påverka.	I	
sin	bok	Om	tiden	och	vattnet	berättar	Andri	Snær	
Magnason	om	ett	möte	med	Wolfgang	Lucht	vid	Kli-
matforskningsinstitutet	i	Potsdam.	Lucht	säger:	”Om	
du	är	författare	och	inte	känner	behov	av	att	skriva	
om	det	här,	då	begriper	du	varken	vetenskapen	eller	
sakens	allvar.	Den	som	begriper	vad	som	står	på	spel	
prioriterar	inget	annat.	Jag	leder	en	stor	grupp	fors-
kare.	Vi	publicerar	grafer	och	diagram	enligt	traditio-
nen	i	våra	vetenskaper,	och	folk	tittar	på	dom,	nickar	
och	tar	det	till	sig	på	sätt	och	vis,	men	begriper	egent-
ligen	inte.”	

Och	det	är	många	nu	som	skriver	så	kallad	
klimatciktion,	climate	ciction,	allmänt	sedd	som	en	
variant	av	science	ciction.	Det	kan	förstås	ligga	clera	
skäl	bakom;	exempelvis	kan	det	ju	helt	enkelt	röra	sig	
om	att	klimatförändringarna	och	deras	konsekvenser	
fungerar	bra	som	intresseväckande	ingredienser	i	en	
spänningsroman.	Samtidigt	är	det	nog	inte	så	få	för-
fattare	som	tänker	som	danskbrittiska	Liz	Jensen,	
som	efter	den	uppseendeväckande	The	Rapture	(se	
nedan)	sa:	”Hur	ska	jag	kunna	skriva	om	något	
annat?”	men	som	efter	The	Uninvited	(2012)	bestäm-
de	sig	för	att	litteraturen	inte	räcker	som	medel	för	
att	nå	ut	utan	var	med	och	grundade	Extinction	Re-
bellion’s	Writers	Rebel,	där	man	”använder	ord	och	
handling	för	att	fästa	uppmärksamheten	på	klimatets	
och	ekologins	nödläge”.	Kanske	tänkte	hon	som	den	
kritiker	som	i	en	recension	undrade	”vad,	om	något,	
några	science	ciction-författare	kan	göra	för	att	på-
verka	de	världens	verkliga	ledare	vars	inkomst	är	
beroende	av	att	ingenting	görs	åt	klimatförändring-
arna”.	

Ändå	är	det	förstås	bättre	att	försöka	påverka	än	
att	inte	göra	det	–	kanske	är	det	ändå	så	att	ju	cler	
som	lyssnar	på	Greta	och	andra,	och	som	gör	sina	
röster	hörda,	desto	mer	känner	sig	”världens	verkliga	
ledare”	pressade	att	agera	på	allvar.	Och	i	så	fall	kan	
ju	klimatciktionen	spela	en	roll,	som	komplement	till	
den	sakprosa	som	Wolfgang	Lucht	anser	vara	otill-
räcklig.	Eller	som	Anindita	Banerjee,	professor	vid	
institutionen	för	jämförande	litteraturvetenskap	vid	
Cornell	University,	säger:	”Berättelser	ger	en	viss	
form	åt	vetenskapliga	evidens	genom	att	tillföra	per-
spektivet	djup	och	bredd	och	låta	läsarna	föreställa	
sig	själva	i	förhållande	till	de	materiella	förändring-
arna	i	världen	runtom	dem.”	Eller	helt	enkelt:	”Ge-
staltning	kan	skapa	förståelse.	Och	förståelse	kan	
skapa	förändring.”	(Åsa	Beckman)	

Det	är	förstås	så	att	det	kan	vara	svårt	att	förestäl-
la	sig	följderna	av	två	graders	höjning	av	jordens	me-
deltemperatur	–	då	kan	litteraturen	hjälpa	till.	Samti-
digt	som	det	gäller	att	undvika	att	läsarna	upplever	
det	hela	enbart	som	mer	eller	mindre	ren	ciktion.	

Intressant	nog	är	den	globala	uppvärmningen	
ingenting	nytt	inom	sf.	Redan	1969	skrev	James	Blish	
följande	i	novellen	’We	All	Die	Naked’:	”The	burning	
of	fossil	fuels	might	have	fallen	off	with	the	invention	
of	nuclear	power,	but	the	discovery	in	1968	of	the	
Alaskan	oil	cield	aborted	the	nuclear	boom	and	pro-
duced	a	new	spurt	in	burning.	Carbon	dioxide	is	not	a	
poisonous	gas,	but	it	is	indefatigably	heat-conservati-
ve,	as	are	all	the	other	heavy	molecules	that	had	been	
smoked	into	the	air.	In	particular,	all	these	gases	and	
vapors	conserved	solar	heat,	like	the	roof	of	a	green-
house.	In	due	course,	the	Arctic	ice	cap,	which	had	
been	only	a	thin	sheet	over	a	small	ocean,	an	ocean	
furthermore	contained	in	a	basin	also	heat-conserva-
tive,	melted,	followed	by	the	Grenland	cap.	Now	the	
much	deeper	Antarctic	cap	was	dwindling,	dumping	
great	icebergs	into	the	warming	Antarctic	Ocean.”	
Och	Ursula	Le	Guin	nämner	1975	samma	fenomen	
som	en	självklarhet	i	novellen	’The	New	Atlantis’:	
”Manhattan	Island	is	now	under	eleven	feet	of	water	
at	low	tide,	and	there	are	oyster	beds	in	Ghirardelli	
Square.	–	I	thought	that	was	because	the	oceans	are	
rising	from	polar	melt.	–	That	is	a	factor.	Due	to	the	
greenhouse	effect	of	pollution,	indeed	Antarctica	may	
become	inhabitable.”	
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Däremot	stämmer	det	inte	att	J.	G.	Ballards	roman	

The	Burning	World	(1962)	handlar	om	”våra”	klimat-
förändringar;	här	har	polarisarna	smält	på	grund	av	
global	uppvärmning,	men	den	beror	på	ökad	solstrål-
ning.	Likaså	utspelar	sig	visserligen	George	Turners	
kända	The	Sea	and	Summer	(1987)	i	en	värld	där	
världshavens	nivåer	är	avsevärt	högre	än	i	dag,	men	
orsaken	är	mångfacetterad:	”they	had	started	a	se-
quence	which	had	to	run	its	course	in	unbalancing	
the	climate.	Also,	they	were	bound	into	a	web	of	in-
terlocking	systems	–	cinance,	democratic	government,	
what	they	called	high-tech,	defensive	strategies,	poli-
tical	bared	teeth	and	maintentance	of	a	razor-edged	
status	quo	–	which	plunged	them	from	crisis	to	crisis	
as	each	solved	problem	spawned	a	nest	of	new	ones.”	
Dess	föregångare,	novellen	’The	Fittest’	(1985),	var	
desto	tydligare:	”I	learned	how	the	global	temperatu-
re	had	risen	a	full	degree	Celsius	in	the	previous	forty	
years,	that	the	Antarctic	ice	cap	was	melting,	and	that	
the	coasts	not	only	of	Australia	but	of	the	whole	
world	were	being	slowly	drowned.	‘One	day,’	Dad	
said,	‘all	Melbourne	will	vanish	under	sixty	metres	of	
water.’	We	listened	politely	and	did	not	take	it	in.	‘One	
Day’	was	for	ever	away.”	

The	Sea	and	Summer	är	ett	ganska	typiskt	exempel	
på	alla	de	sf-berättelser	som	utspelar	sig	efter	det	att	
jorden	har	drabbats	av	klimatförändringarnas	resul-
tat:	på	somliga	ställen	översvämningar,	på	andra	tor-
ka.	Andra	och	kanske	mer	kända	–	i	varje	fall	mer	
sentida	–	exempel	är	Emmi	Itärantas	Minnet	av	vatten	
(utspelas	långt	in	i	framtidens	Lappland	där	vatten	är	
en	bristvara	och	där	Kina	har	tagit	makten	över	Eu-
ropa),	Octavia	Butlers	Liknelsen	om	sådden	(vatten	är	
oerhört	dyrt	och	bränderna	härjar	i	ett	framtida	
USA),	Kim	Stanley	Robinsons	New	York	2140	(där	
livet	trots	allt	fortgår	i	ett	New	York	som	står	under	
tiotals	meter	vatten),	Bing	&	Bringsværds	London	
2084	(återigen	med	höjda	havsnivåer),	Maja	Lundes	

Przewalskis	häst	(där	samhället	år	2064	är	statt	i	för-
fall	på	grund	av	det	ändrade	klimatet).	

Men	hur	välskrivna	och	övertygande	alla	sådana	
post-apokalyptiska	skildringar	än	är,	kan	man	undra	
över	vilken	reaktion	de	kan	tänkas	väcka	hos	den	ge-
nomsnittliga	läsaren.	”Så	hemskt;	nu	måste	vi	alla	
agera	för	att	undvika	att	det	blir	på	det	viset”?	Eller	
bara	fascination	inför	en	väl	framförd	om	än	otäck	
berättelse	(ungefär	som	med	McCarthys	Vägen)?	En	
berättelse	som	helt	enkelt	upplevs	som…	ja,	som	sci-
ence	ciction?	

Kanske	upplevs	skildringar	av	de	just	nu	pågåen-
de	klimatförändringarna	som	något	som	mer	direkt	
berör	läsaren.	Här	är	väl	paradexemplet	Kim	Stanley	
Robinsons	The	Ministry	for	the	Future	(2021).	Där	
presenteras	vi	inte	bara	med	idén	med	ett	ministeri-
um,	tillsatt	år	2025	inom	ramen	för	Parisavtalet,	som	
ska	tillvarata	de	framtida	generationernas	intressen;	
där	skildras	också	olika	konkreta	åtgärder	som	ska	
kunna	hejda	klimatförändingarna,	och	dessutom	får	
vi	se	hur	terroristgrupper	tar	till	extrema	åtgärder	i	
en	extrem	tid.	Men	även	samme	författares	trilogi	
Science	in	the	Capital	(Forty	Signs	of	Rain	[2004],	Fifty	
Degrees	Below	[2005]	och	Sixty	Days	and	Counting	
[2007],	i	förkortat	skick	samlade	i	Green	Earth	
[2015])	måste	nämnas:	den	utspelas	i	en	nära	framtid	
och	skildrar	både	översvämningar	och	hur	störningar	
i	Golfströmmen	leder	till	snabba	temperatursänk-
ningar	på	USAs	östkust.	

En	annan	nära	framtid	med	såväl	lagliga	(juridiskt	
processande)	som	olagliga	aktiviteter	skildras	i	Paolo	
Bacigalupis	både	engagerande	och	kusliga	roman	
Water	Knife	(2015).	Den	utspelas	i	sydvästra	USA,	där	
torka	och	extrem	vattenbrist	leder	till	kamp	om	det	
vatten	som	cinns	kvar.	Dock	cinns	det	risk	för	att	thril-
lerupplägget	tar	udden	av	det	budskap	som	man	får	
förmoda	ligger	i	botten.	

Helt	annorlunda	förhåller	det	sig	med	Barbara	
Kingsolvers	Flight	Behaviour	(2012);	en	gripande	
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kärleksroman	(med	kärlekar	på	clera	plan)	i	nutid	där	
monarkcjärilarnas	oväntade	beteende	–	på	grund	av	
stigande	temperaturer	–	spelar	en	stor	roll;	genom	
dem	kommer	klimatförändringarna	att	gradvis	ge-
nomsyra	berättelsen	fram	till	en	passionerad	redogö-
relse	för	sammanhangen.	Kanhända	att	just	en	sådan	
typ	av	roman	kan	framkalla	en	reaktion	hos	somliga	
läsare.	

Annars	kanske	det	är	som	debattören	Andreas	
Malm	(författare	till	bl.a.	How	to	Blow	Up	a	Pipeline,	
där	han	förespråkar	sabotage	för	att	rädda	klimatet),	
som	menar	att	”den	borgerliga	klimatromanens	ef-
fekt	måste	hittills	bedömas	som	negativ:	ett	bidrag	till	
passiviteten”.	Det	är	bara	ovan	nämnda	The	Ministry	
for	the	Future	som	cinner	nåd	inför	hans	ögon.	(Inte	
lär	han	gilla	den	sabotageverksamhet	som	förekom-
mer	i	Jens	Liljestrands	nya	Även	om	allt	tar	slut,	där	
tonåringar	protesterar	genom	att	–	utan	politisk	ana-
lys	–	mest	vill	stjäla	och	skapa	”totalt	kaos”.)	

Ytterligare	en	intressant	roman	som	utspelas	i	en	
nära	framtid,	och	där	vi	ser	katastrofen	inträffa	inför	
våra	ögon,	är	Risto	Isomäkis	The	Sands	of	Sarasvati	
(2005).	Här	handlar	det	om	en	s.k.	tipping	point	som	
består	i	att	inlandsisen	på	Grönland	glider	ut	i	havet	
och	vållar	en	enorm	tsunami	som	dränker	stora	delar	
av	Europa.	Och	en	annan	roman,	som	utspelas	om-
kring	100	år	i	framtiden,	men	som	ändå	känns	som	
nästan	nutid,	är	America	City	(2017)	av	Chris	Beckett.	
Här	serveras	vi	ett	USA	med	jättelika,	ruttnande	sko-
gar,	väldiga	uttorkade	”dust	bowls”	och	extrema	
stormar.	Befolkningen	clyr	norrut,	och	för	att	bereda	
plats	för	de	clyende	kommer	man	på	tanken	att	mer	
eller	mindre	tvinga	Kanada	–	som	ju	är	glesbefolkat	–	
att	ta	emot	amerikaner.	Allvarliga	konclikter	uppstår,	
men	det	intressanta	är	att	man	även	som	läsare	har	
svårt	att	ta	ställning	i	en	närmast	omöjlig	situation.	

Och	kanske	kuriöst	nog	är	det	åtminstone	fyra	
romaner	som	i	nutid	tar	upp	en	specicik	tipping	point	
som	annars	nästan	aldrig	diskuteras,	nämligen	me-
tanklatrathypotesen:	att	stigande	havstemperaturer	
(eller	borrningar	efter	olja	eller	metan)	skulle	kunna	
utlösa	plötsliga	utsläpp	av	metan	begravda	i	de	
enorma	mängder	metanklatrat	som	cinns	begravda	i	
havsbottnarna.	Här	har	vi	Mother	of	Storms	av	John	
Barnes	(1994),	där	en	kärnexplosion	utlöser	väldiga	
mängder	metan,	vilket	leder	till	accelererade	klimat-
förändringar	och	kolossala,	långvariga	stormar.	I	
Frank	Schätzings	Svärmen	(2004)	kollapsar	kontinen-
talsocklarna	på	grund	av	destabilisering	av	metankla-
traten	(dock	inte	enbart	på	grund	av	människans	på-
verkan),	och	en	megatsunami	följer.	En	megatsunami	
handlar	det	om	även	i	The	Rapture	av	Liz	Jensen	
(2009),	där	den	utlöses	av	borrningar	efter	just	me-
tan.	Och	slutligen	leder	borrningar	i	Arktis	även	i	
Convenient	Mistruths	(Geoff	Strong,	2020)	till	enorma	
metanutsläpp	som	i	sin	tur	accelererar	klimatföränd-
ringarna	till	katastrofala	mått.	

En	intressant	aspekt,	som	clera	har	påpekat,	är	att	
större	delen	av	all	klimatciktion	utspelar	sig	i	och	
handlar	om	industrisamhällen,	alltså	norra	halvklo-

tet.	Kanske	inte	så	förvånande	eftersom	alla	förfat-
tarna	kommer	därifrån,	men	ändå	anmärkningsvärt	
eftersom	det	är	länderna	på	södra	halvklotet	som	
först,	och	mest,	kommer	att	drabbas	(och	i	många	fall	
redan	nu	är	drabbade).	Ett	undantag	är	The	Ministry	
for	the	Future,	som	har	ett	bredare	perspektiv.	

Mer	förvånande	är	det	kanske	att	det	är	så	ont	om	
skildringar	av	det	som	kallas	geoengineering,	alltså	
tekniska	lösningar	som	bygger	på	oftast	storskaliga	
tekniska	ingripanden	i	klimatförhållandena	–	förvå-
nande	med	tanke	på	att	sf	så	ofta	handlar	om	just	
teknik	(och	vetenskap).	Som	framgår	av	texten	ovan	
handlar	berättelserna	nästan	alltid	om	hur	männi-
skor	drabbas	av	och	hanterar	de	förändrade	förhål-
landena.	Ett	undantag	är	Fallen	Angels,	som	nämns	i	
fotnoten.	Ett	annat,	mer	intressant,	är	den	nyutkom-
na	Termination	Shock	av	Neal	Stephenson.	Här	spelar	
ett	försök	med	att	skjuta	upp	väldiga	mängder	svavel	
i	atmosfären	en	stor	roll,	men	här	cinns	också	små-
skaliga	tekniska	lösningar,	såsom	ett	slags	våtdräkter	
à	la	”stillsuits”	i	Frank	Herberts	Dune.	En	intressant	
jämförelse	mellan	denna	roman	och	just	The	Ministry	
for	the	Future	–	som	alltså	båda	skildrar	försök	att	
komma	till	rätta	med	klimatförändringarna,	men	för-
sök	som	är	principiellt	mycket	olika	–	har	gjorts	av	
Peter	Suderman,	och	den	kan	läsas	här:	reason.com/
2021/11/16	(rulla	ner	en	bit).	

Några	debattörer	har	efterlyst	litteratur	som	visar	
hur	en	bättre	värld	–	utan	klimatförändringar,	eller	
sedan	de	har	avvärjts	–	kan	se	ut.	Sådana	skildringar	
lyser	dock	med	sin	frånvaro,	sannolikt	av	samma	skäl	
som	utopiska	skildringar	är	både	få	och	sällan	sär-
skilt	läsvärda.	Kanske	är	det	så	att	denna	bättre	värld	
helt	enkelt	är	den	nuvarande,	som	man	får	hoppas	
kan	överleva	någorlunda	väl	om	vi	kan	lära	oss	att	
undvika	de	värsta	klimatförändringarna.	

Men	kan	vi	det?	Och	–	för	att	återknyta	till	de	inle-
dande	resonemangen	–	kan	sf/klimatciktionen	lära	
oss	det?	I	boken	States	of	Denial	beskriver	sociologen	
Stanley	Cohen	tre	former	av	förnekelsekulturer,	varav	
det	första	är	ett	mer	eller	mindre	hopplöst	fall	(bok-
stavlig	förnekelse	–	faran	cinns	helt	enkelt	inte).	Den	
andra	är	tolkningsförnekelse,	t.ex.	att	boten	är	värre	
än	soten,	som	för	övrigt	inte	är	så	farlig,	och	den	tred-
je	är	implicit	förnekelse,	som	innebär	att	en	individ,	
institution	eller	stat	inte	agerar	trots	att	kunskapen	
cinns.*	Och	det	är	väl	i	de	två	senare	fallen	som	man	
kan	hoppas	att	exempelvis	Greta	Thunberg	såväl	som	
klimatciktionen	kan	hjälpa.	Det	cinns	ju	en	del	sta-
tistik	över	”klimatförnekelsen”	i	olika	länder;	bl.a.	vet	
vi	att	det	överlag	främst	är	män	som	står	för	den,	men	
också	att	svenskarna	sticker	ut	genom	att	vara	mind-
re	oroliga	än	många	andra	folk;	dessutom	genom	att	
skillnaden	mellan	generationerna	vad	gäller	inställ-
ningen	till	klimatförändringar	är	störst	här:	bara	25	
procent	av	de	äldre	lär	vara	oroliga.	Däremot	verkar	
det	inte	cinnas	några	undersökningar	som	visar	hur	
många	som	har	ändrat	uppfattning	efter	att	ha	läst	
klimatciktion.	
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Tips	för	den	som	föredrar	fakta	framför	(eller	i	tillägg	
till)	ciktion:	

Den	hotade	jorden	(www.svtplay.se/video/
31768158/den-hotade-jorden).	Handlar	om	
bland	annat	tipping	points	(förlust	av	skogar,	
smältande	permafrostregioner,	förstörda	havs-
bottnar,	förlust	av	albedo,	uppvärmning	av	haven,	
smältande	glaciärer,	ökande	mängder	vatten-
ånga…).	
David	Wallace-Wells:	The	Uninhabitable	Earth	
(Den	obeboeliga	planeten),	2019.	En	sorts	
sammanfattning	cinns	som	essä	i	New	York	
Magazine	(nymag.com/intelligencer/
2017/07/climate-change-earth-too-hot-
for-humans.html).	
Jonathan	Jeppson:	Åtta	steg	mot	avgrunden.	Vårt	
framtida	liv	på	planeten	(2020).	Lite	liknande	
Wallace-Wells	bok.	”Det	handlar	om	hur	vi	ska	
befria	oss	från	hoppet,	eftersom	det	är	det	som	
hindrar	oss	från	att	se	verkligheten	som	den	är”.	
Andri	Snær	Magnason:	Om	tiden	och	vattnet:	En	
berättelse	om	vår	framtid	(2020).	En	mycket	per-

sonlig	betraktelse	som	samtidigt	är	en	nästan	
förtvivlad	plädering	för	hur	nödvändigt	det	är	
med	akuta	insatser	för	att	rädda	planeten.	

–	Mats	Dannewitz	Linder	

*	Apropå	förnekelser	kan	man	ju	undra	om	det	inte	cinns	
klimatciktion	som	bestrider	att	klimatförändringarna	skulle	
vara	något	att	oroa	sig	för,	eller	att	de	ens	är	verkliga	–	med	
tanke	på	de	enorma	summor	som	har	lagts	ned	på	att	i	and-
ra	sammanhang	hävda	detta	vore	det	inte	konstigt	om	även	
litteraturen	skulle	användas.	Men	sådana	böcker	tycks	det	
vara	ont	om.	De	enda	som	sticker	ut	är	för	det	första	Fallen	
Angels	(1991)	av	Larry	Niven,	Jerry	Pournelle	och	Michael	
Flynn,	som	går	ut	på	att	den	radikala	miljörörelsen	i	en	nära	
framtid	har	ingripit	mot	den	befarade	globala	uppvärm-
ningen	och	därigenom	orsakat	en	ny	istid.	Men	ett	gäng	
bättre	vetande	forskare	kämpar	–	tillsammans	med	en	
grupp	sf-fans!	–	för	att	rädda	jorden.	Den	andra	boken	är	
State	of	Fear	av	Michael	Crichton	(2004),	som	handlar	om	
ekoterrorister	och	även	innehåller	en	massa	argument	till	
stöd	för	Crichtons	syn	på	den	globala	uppvärmningen.	Ing-
en	av	böckerna	torde	ha	tillkommit	med	stöd	från	någon	
organisation	på	den	”klimatförnekande”	sidan.	

Bluecon 
Ann	Olsson	Rousset	

Bluecon	var	den	franska	nationella	sf-kongressen	
2021	och	den	gick	av	stapeln	i	Valbonne	19–21	au-
gusti.	Hedersgäster	var	Joëlle	Wintrebert,	Yves	Fré-
mion,	Roland	Lehoucq	och	Jean-Marc	Lévy-Leblond,	
och	kongressens	tema	var	sf-tidskrifternas	historia.	

Huvudvärd	var	Ugo	Bellagamba	och	kongresslokal	
var	Centre	International	de	Valbonne	(CIV).	Språket	
var	naturligtvis	franska.	

*	

För	de	som	inte	är	så	bevandrade	i	fransk	geograci	
ligger	Valbonne	i	närheten	av	Nice,	30	minuter	bort	
med	bil,	och	är	säte	för	clera	välkända	institutioner	
inom	utbildning,	vilka	lite	slarvigt	brukar	benämnas	
Socia-Antipolis.	

Det	är	svårt	att	hitta	kongressen.	Landskapet	är	
skarpa,	fårade	dalgångar	som	vindlar	hit	och	dit.	Tax-
in	sätter	på	GPSen	men	hittar	ändå	inte.	Det	är	stopp	
för	vägtracik,	och	när	vi	kommer	så	nära	man	kan	
komma	med	bil	kliver	jag	ur	och	går.	Det	tar	ett	tag	
innan	jag	hittar	kongresslokalen;	vi	kom	tydligen	från	
fel	håll.		

Kongressen	har	ett	huvudspår	och	inga	sidospår.	
Huvudspåret	har	föredrag,	paneler	och	intervjuer	
med	hedersgästerna.	Författare	och	förlag	cinns	i	lo-
kalens	mittdel	med	bord	och	böcker.	Antikvariatet	är	
på	en	av	avsatserna.	Den	nedre	delen	av	lokalen,	den	
mot	programsalen,	är	fylld	av	bord	med	olika	sf-tid-
skrifter,	mest	fanzines.	Jag	tog	med	mig	tre	exemplar	
av	SF-Forum	och	tror	att	den	var	de	mest	exotiska	för	
de	andra	deltagarna.	

Lokalen	är	ett	internationellt	gymnasium	med	
internat.	Vi	bor	i	elevernas	rum,	de	är	på	sommarlov.	
Nästan	alla	deltagare	bor	på	plats	och	har	kuponger	
för	helpension.	Vi	äter	i	skolmatsalen,	utom	den	ban-
kett	som	utgör	lördagsmiddagen.	

Kvällsunderhållningen	efter	middagen	består	av	
teater,	rollspel,	cilm	och	liknande	aktiviteter.	Buvet-
ten,	där	man	köper	något	att	dricka,	serverar	allt	från	
kaffe	till	öl	och	snacks	cinns	högst	upp.	Vi	springer	i	
trapporna	för	att	köpa	något	att	dricka.	Det	är	varmt.	
Öldrickarkommittén	har	hittat	ett	bord	ute	på	terras-
sen,	i	skuggan.	

Värden,	Ugo	Bellagamba,	är	ofta	moderator	för	
panelerna.	Han	är	historiker	med	inriktning	på	rätts-
historia	och	antropologi.	Det	blir	ungefär	”hur	männi-
skor	har	hittat	på	och	använt	juridiska	regler”.	Mycket	
trevlig	att	växla	några	ord	med.	

Det	är	en	sf-kongress,	och	vad	som	är	science	cic-
tion	tolkas	vitt.	Visst	cinns	det	någon	gräns,	men	den	
är	på	intet	sätt	hård.	Lite	allt	möjligt	cinns	på	plats.	En	
skillnad	mot	svenska	kongresser	är	att	det	inte	är	så	
många	deltagare,	bara	mellan	100	och	150.	En	annan	
är	att	många	som	är	här	har	ambitioner	att	skriva	
själva.	

De	fyra	hedersgästerna	är	tre	från	fandom	och	en	
känd	fysiker.	Fysikern	kommer	bara	på	söndagen	så	
jag	träffar	inte	honom.	Yves	Frémion	har	humor	i	
Mad-klass	och	han	är	en	stark	anti-etablissemangs-
människa.	Han	har	ändå	suttit	i	olika	politiska	organ	
för	De	gröna,	bland	annat	i	Europaparlamentet.	När	
jag	lyssnar	på	honom	är	han	lite	galen	på	det	där	spe-
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ciella	franska	sättet.	Hans	serier	(mest	känd	är	Fluide	
Glaciale)	är	precis	lika	knasiga	som	han	verkar	vara.	
Joëlle	Wintrebert	är	en	mycket	sympatisk	person	
med	skrattet	nära	till	hands.	Jag	är	lite	förvånad,	hon	
är	ändå	en	legendar	inom	fransk	SF,	den	första	kvinna	
som	slog	igenom	i	Frankrike	inom	området,	och	hon	
har	vunnit	många	priser	under	lång	tid.		Roland	Le-
houcq	håller	det	första	föredraget	jag	går	på.	Han	pra-
tar	om	antimateria	som	drivmedel	i	rymdskepp.	Väl-
digt	roligt	och	intressant.	Antagligen	det	bästa	före-
draget	på	kongressen.	Roland	är	astrofysiker	och	pre-
sident	för	megaevenemanget	Utopiales	i	Nantes.	Hans	
skriver	även	regelbundet	i	sf-tidskriften	Bifrost.	

Flera	paneler	handlar	om	sf-tidskrifter	på	olika	
sätt.	De	två	stora:	Révue	Galaxies	Science	Fiction	och	
Bifrost	har	clera	redaktionsmedlemmar	närvarande	
på	kongressen.	På	banketten	hamnar	jag	mitt	emot	
den	nuvarande	huvudredaktören	för	Galaxies.	

Tonen	är	hjärtlig	och	trevlig,	en	liten	svenska	är	
välkommen	att	sätta	sig	lite	var	som	helst	och	prata	
på	om	allt	möjligt.	Somliga	paneler	är	lite	tråkiga,	
andra	är	livfulla,	och	på	en	bränner	det	till.	Det	är	den	
om	kvinnor	i	sf-världen.	Känns	väldigt	bekant,	fak-
tiskt.	Tidsuppfattningen	är	lite	relativ.	Det	cinns	inga	

gophers	med	inplastade	minutskyltar	och	man	drar	
gärna	över	lite.	Nästa	programpunkt	startar	lite	när	
den	kan,	man	får	ha	tålamod.	

Några	blandade	intryck:	jag	berättar	att	jag	inte	
har	varit	på	någon	fransk	kongress	tidigare,	de	frågar	
var	jag	är	ifrån,	jag	berättar	att	jag	är	svensk	och	or-
ganiserar	Fantastika	som	är	Swecon	2021	i	Stock-
holm.	Det	är	standardstarten.	Sedan	kan	det	gå	lite	
hur	som	helst.	Någon	frågar	vad	jag	läser,	någon	an-
nan	om	jag	har	barn,	en	tredje	vad	jag	jobbar	med.	
Konversationerna	vindlar	genom	Öldrickarkommit-
tén	(som	fenomen	och	om	man	borde	gå	dit),	recen-
sioner	av	nyligen	lästa	böcker,	diverse	kongresser	och	
andra	arrangemang	som	Utopiales	i	Nantes.	

På	programpunkten	Framtida	kongresser	bjuder	
de	upp	mig	på	scenen	för	att	prata	om	Fantastika	
2021	och	de	vill	att	jag	nämner	Eurocon	i	Uppsala	
2023.	Jag	hälsar	och	säger	att	vi	ses	snart	igen.	

2022	kommer	den	franska	nationella	kongressen	
att	gå	av	stapeln	18–21	augusti.	Platsen	är	Issigeac,	
en	liten	ort	utanför	Bergerac.	Innan	jag	åkte	från	
BlueCon	cick	de	mig	att	lova	att	komma	till	Issigeac	
med	ett	bord	för	att	sälja	in	Eurocon	Uppsala	2023.	

Fantastika – Swecon 2020/21 
Jenny	Bristle	

Äntligen	kunde	vi	samlas	till	Fantastika	efter	att	2020	
års	planerade	Fantastika	skjutits	upp	ett	par	gånger!	
Så	trevligt	det	var	att	komma	tillbaka	till	Dieselverk-
stadens	stora	ytor.	Programmet	och	hedersgästerna	
hade	i	stort	stått	sig	sedan	första	försöket,	och	säkert	
också	de	deltagande.	Min	första	punkt	på	fredagkväl-
len	var	en	panel	jag	själv	satt	med	i.	

Should	we	read	authors	who	are	criminal,	misbe-
having	or	just	not	liked?	
Med	Jessica	Elgenstierna	som	moderator	hade	John-
Henri	Holmberg,	Ian	Sales,	Saga	Bolund	och	under-
tecknad	en	diskussion	om	frågeställningen	i	titeln,	
med	utvidgningen	om	vi	även	skulle	avråda	andra	
från	att	läsa	dylika	författare.	Det	är	alltid	svårt	att	
minnas	vad	som	sägs	när	man	själv	talar	och	inte	kan	
anteckna,	så	jag	kan	bara	bidra	med	sporadiska	in-
tryck.	För	egen	del	tror	jag	att	det	kan	skapa	en	extra	
dragning	när	en	författares	verk	hyschas	undan	och	
eventuellt	leda	till	konspirationsteorier	–	”de	döljer	
detta	för	oss	för	att	det	är	sant”	–	men	den	uppfatt-
ningen	delades	inte	av	alla	i	panelen.	Det	är	nog	också	
så	att	eftersom	jag	själv	generellt	är	ointresserad	och	
nog	ganska	opåverkad	av	vad	författare	säger	och	gör	
i	sina	privata	liv	så	har	jag	inte	heller	trott	att	andra	
lägger	så	stor	vikt	vid	deras	åsikter,	men	jag	börjar	
förstå	att	stora	skaror	av	fans	följer	sina	favoriter	på	
sociala	medier	vilka	då	får	stort	genomslag,	och	då	är	
det	ett	större	problem	när	de	har	en	bred	plattform	
för	att	sprida	åsikter	som	sårar	och	skadar	andra.	

Utopias	–	a	better	future?	
Skickligt	ledda	av	Anna	Davour,	diskuterade	Rhud-
dem	Gwelin,	Saga	Bolund	och	E.P.	Uggla	utopier.	Vad	
är	en	utopi?	Panelen	hade	olika	svar	som	hakade	in	i	
varandra.	Ett	samhälle	som	gör	alla	sina	medborgare	
nöjda,	sade	Emmelie	med	brasklappen	att	det	sam-
hället	inte	vänder	sig	till/är	öppet	för	alla	människor.	
Saga	nämnde	att	intentionen	bör	vara	att	skapa	det	
bästa	samhället,	men	påpekade	att	några	av	de	första	
utopierna,	Thomas	Mores	Utopia	och	Platons	Repu-
bliken,	nog	inte	ses	som	utopier	idag.	Rhuddem	
nämnde	något	som	dök	upp	igen	senare,	inte	en	stil-
lastående	utopi	utan	ett	pågående	arbete	mot	en	
bättre	värld.	

Kan	vi	mäta	vilka	samhällen	som	är	bättre	och	
sämre	och	i	så	fall	hur?	Ett	sätt	är	att	se	på	hur	de	
svagaste,	gamla	och	barn,	behandlas.	Fria	val	och	fri	
press	är	bra.	Men	utopibegreppet	är	så	subjektivt.	Det	
är	svårt	att	göra	människor	helt	lyckliga.	Någons	uto-
pi	är	också	ofta	någon	annans	dystopi.	Total	frihet	
och	kravlöshet	kan	skapa	frustration	och	livsleda	hos	
invånarna,	se	t.ex	Tanith	Lees	Biting	The	Sun.	Anna	
Davour	lade	fram	sin	egen	idé	av	utopin	som	ett	stän-
digt	förhandlande	om	sakernas	tillstånd,	för	om	något	
är	perfekt	och	statiskt,	så	kommer	det	ändå	(symbo-
liskt)	att	vittra	i	hur	liten	grad	som	helst	och	vatten	
kommer	att	sippra	in	i	sprickorna	och	vidga	dem.	En	
tanke	var	att	i	ett	fastlagt	samhälle	kan	sedan	en	liten	
förändring	påverka	i	en	ogynnsam	riktning	så	att	
ojämlikhet	ökas	och	en	familj	samlar	på	sig	all	rike-
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dom.	En	annan	tanke	var	att	det	skulle	vara	omöjligt	
att	arbeta	för	att	förbättra	sitt	eget	liv.	Ett	värdigt	mål	
att	arbeta	mot	för	sig	själv	och	för	hela	samhället,	och	
en	anledning	att	bry	sig	om	sina	medmänniskor,	ver-
kar	vara	bra	delar	i	ett	gott	samhälle.	

Trots	att	många	kan	vara	eniga	med	panelen	om	
att	det	är	svårt	att	deciniera	en	utopi	på	grund	av	alla	
nämnda	fallgropar	var	det	uppfriskande	att	höra	pu-
blikrösten	som	opponerade	sig:	Det	är	dystopier	som	
är	tråkiga	och	utopier	som	är	spännande,	för	det	är	
lättare	att	kritisera	och	en	större	utmaning	att	visa	
upp	något	som	är	riktigt	bra!	Det	kan	jag	hålla	med	
om,	men	vill	själv	tillägga	att	vi	nog	har	sett	en	del	
utopier	beskrivas,	dock	är	det	först	när	det	uppstår	
problem	som	det	spännande	(och	bokens/cilmens	
handling)	börjar.	Några	exempel	på	det	är	Aristoi	av	
Walter	Jon	Williams	och	Silmarillion.	För	hur	gott	
man	än	ordnar	det	för	alla,	så	cinns	det	ofta	några	
som	vill	rasera,	och	skapa	oreda	och	smärta	för	and-
ra.	

Framtidsland	
Från	utopier	till	en	möjlig	framtid,	ja	faktiskt	tre	möj-
liga	framtider,	framskissade	av	vetenskapsjournalis-
terna	Tobias	Abrahamsson	och	Torill	Kornfeldt	i	pro-
jektet	Framtidsland.	De	tre	scenarierna	för	att	tackla	
klimatförändringarna	och	fortsatta	hålla	dem	under	
kontroll	har	givits	namnen	Djupgröna	Vågen,	Ekoge-
netisk	Trädgård	och	Megastad	Nord.	

Djupgröna	Vågen	är,	enligt	min	uppfattning,	det	
som	oftast	dras	upp	idag;	ett	småskaligt,	självförsör-
jande	jordbrukssamhälle	där	vi	lever	med	mindre	
medel	än	nu.	Det	är	något	jag	själv	instinktivt	har	
värjt	mig	mot,	inte	för	att	jag	vill	ha	cler	och	dyrare	
prylar	men	för	något	jag	inte	kunnat	sätta	cingret	på.	
Det	är	just	det	som	blir	tydligare	när	man	drar	ut	
idéerna	i	hur	de	konkret	kan	förverkligas.	Vi	skulle	
behöva	arbeta	hårt	och	mycket	på	våra	gårdar,	vilket	
säkert	kan	kännas	meningsfullt	för	många	då	man	
direkt	ser	resultatet	av	sina	ansträngningar.	Vi	skulle	
också	behöva	leva	i	bysamfälligheter	och	tillsammans	
förhandla	om	hur	de	skall	skötas,	och	även	om	man	
kan	längta	efter	den	här	personliga	närheten	så	är	det	
många	andra	som	ogillar	den,	med	småbråk	som	väx-
er	till	större	gruff	mellan	människor	med	initialt	stor	
välvilja.	Det	är	här	som	det	är	bra	att	Framtidsland	
har	funderat	på	inte	bara	det	goda	utan	även	möjliga	
problem	med	sina	framtidsscenarier,	istället	för	att	
drömma	om	en	idealtillvaro	i	Bredbandsbullerbyn.	En	
annan	aspekt	är	att	det	bara	kommer	att	cinnas	re-
surser	för	det	nödvändigaste,	inte	för	frivoliteter	som	
grundforskning	i	fysik,	rymdraketer	och	symfonior-
kestrar,	vilket	jag	skulle	tycka	vore	förfärligt.	

I	Ekogenetisk	Trädgård	har	människan	litat	till	
tekniken	för	att	effektivisera	processer	för	att	minska	
och	vända	utsläppsprocesser,	släppt	tanken	om	ur-
sprunglighetens	värde	och	använt	sig	av	genmodicie-
ring	i	mycket	hög	grad.	Genförädlade	skogar	och	alger	
kan	fånga	upp	mer	koldioxid	och	de	eller	andra	grö-
dor	och	bakterier	kan	framställa	användbara	råvaror	

på	nya	sätt.	Kängurur	ersätter	getter	i	Spanien	för	de	
är	bättre	på	att	beta	gräset	under	de	nya	förhållande-
na.	Dock	behöver	man	vara	mycket	uppmärksam	på	
att	hela	de	nydesignade	ekosystemen	håller,	och	här	
kommer	det	största	problemet	att	ligga,	tillsammans	
med	faran	att	t.ex.	plastätande	bakterier	läcker	från	
sina	bassänger	och	orsakar	kaos	där	de	inte	borde	
vara.	I	allmänhet	skulle	människor	arbeta	lika	mycket	
som	idag,	och	mycket	mer	med	genetik	och	genmodi-
ciering	från	forskning	till	utförande.	

Megastad	Nord	är	det	tredje	scenariot,	inspirerat	
av	tankar	om	att	man	skärmar	av	jorden	till	en	halva	
där	människan	får	bo	och	en	halva	där	naturen	får	
klara	sig	själv.	Det	är	resurssnålt	att	bo	i	en	stad	då	
man	bor	tätare	vilket	förenklar	transport	och	person-
tracik,	och	stadsplanerare	och	-ingenjörer	utvecklar	
nya	metoder	och	praxis	hela	tiden.	Dock	cinns	det	
människor	som	inte	vill	bo	tätt,	och	de	och	andra	kan	
irriteras	av	att	aldrig	få	gå	utanför	staden	till	naturen,	
utan	nöja	sig	med	odlade	parker,	och	med	att	äta	
algsoppa	och	odlat	kött.	Eftersom	konsumtionen	
måste	gå	ned	behöver	färre	människor	arbeta	vilket	
kan	sudda	ut	meningen	med	livet	för	många	även	då	
de	får	basinkomst	och	hundra	procent	fritid.	

Det	är	gott	och	väl	att	forskare	ritar	upp	scenarier	
på	det	här	viset	men	de	är	ofta	inriktade	på	det	posi-
tiva	och	är	egentligen	också	bara	idéer	på	papper.	För	
att	utveckla	detta	ordnade	Framtidsland	tillsammans	
med	tidningen	Skriva	en	novelltävling	med	uppgiften	
att	skriva	om	livet	i	ett	av	dessa	scenarier.	När	många	
hjärnor	börjar	rådbråka	idéerna	kommer	det	fram	
nya	aspekter	som	kan	vara	mycket	viktiga,	vare	sig	de	
är	positiva	eller	negativa.	I	samma	anda	kan	man	se	
designstudenter	i	Malmö	som	skall	utveckla	verktyg	
att	användas	i	dessa	framtidsscenarier,	och	andra	
som	tar	fram	konst	och	musik	som	skulle	kunna	cin-
nas	där.	Det	ger	en	helhetsbild	av	det	slag	som	vi	kan	
få	i	science	ciction-böcker,	men	eftersom	det	kommer	
många	olika	tankar	från	många	olika	människor	får	
man	en	brokigare	bild	av	möjligheterna	och	proble-
men.	Kan	man	se	vilken	värld	man	vill	leva	i,	och	vil-
ken	man	inte	vill	leva	i,	kan	man	också	börja	arbeta	
mot	de	målen.	

Economics	of	generation	star	ships	
Jesper	Stages	föredrag	på	kongresserna	är	alltid	in-
formativa	och	underhållande,	med	en	välbehövlig	
blick	på	idéer	för	framtiden	som	bottnar	i	gedigen	
kunskap	om	utveckling	och	drivkrafter	i	existerande	
ekonomiska	system.	Den	här	gången	talade	han	om	
resursanvändning	och	restriktioner	på	generations-
skepp	med	bas	i	forskning	på	området.	

Det	är	en	hel	del	som	miljön	vi	lever	i	måste	kunna	
göra	för	oss,	vare	sig	vi	bor	på	jorden	eller	på	ett	
skepp	med	en	cix	mängd	resurser.	Det	kan	samman-
fattas	i	en	koncis	lista:	

1. hålla	oss	vid	liv	genom	att	förse	oss	med	vatten,	
luft	och	mat	

2. rekreation	i	form	av	tid	i	naturen	–	dock	kan	man	
tänka	sig	att	andra	generationen	på	ett	genera-
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tionsskepp	skulle	ha	mindre	behov	av	det	då	de	
inte	har	minnen	av	naturen	

3. råmaterial	till	att	skapa	nytt,	reparera	och	ersätta	
det	som	går	sönder	

4. ta	hand	om	avfall.	

Att	vår	miljö	på	jorden	kan	göra	detta	för	oss	beror	
dels	på	att	det	faller	in	obegränsat	med	energi	från	
solen,	och	också	på	en	mängd	processer	vi	inte	för-
står	fullt	ut	idag.	Man	skulle	alltså	behöva	replikera	
de	här	förutsättningarna	på	ett	skepp	med	begränsa-
de	resurser,	men	kom	som	sagt	ihåg	att	vi	ännu	inte	
har	full	koll	på	vilka	alla	livsnödvändiga	processer	är	
och	dessutom	är	rätt	bra	på	att	störa	dem	redan	här	
på	jorden.	

Man	skulle	också	behöva	anpassa	sig	till	ett	sy-
stem	utan	ekonomisk	tillväxt,	och	utveckla	återvin-
ningsprocesser	och	avfallshantering	som	är	så	gott	
som	100%	perfekta,	inte	mycket	lägre,	för	då	kommer	
viktiga	resurser	att	försvinna.	Dock	ser	vi	redan	idag	
att	en	del	råvaror	är	dyra	att	återvinna,	och	att	ener-
gin	som	används	är	dyrbarare	än	resultatet	av	åter-
vinningen,	och	energi	kommer	också	att	vara	en	ran-
soneringsvara	på	ett	skepp.	Vad	gäller	nedskräpning	
så	kommer	sådant	som	ses	som	slarv	idag	att	vara	
livsfarligt	och	rent	kriminellt,	för	minsta	resursslöseri	
är	att	stjäla	från	framtida	generationer,	för	att	inte	
tala	om	att	litet	smuts	kan	förstöra	stora	livsnödvän-
diga	processer.	

Nu	behöver	man	inte	ha	så	låga	tankar	om	männi-
skans	förmågor	–	det	ovanstående	är	tekniska	pro-
blem	som	mänskligheten	mycket	väl	skulle	kunna	
lösa.	Men	om	vi	gör	det	–	skall	vi	då	använda	kunska-
pen	till	att	bygga	generationsskepp?	Är	det	inte	bättre	
att	städa	upp	på	jorden	och	optimera	livet	här?	För	
egen	del	hoppas	jag	på	båda	scenarierna!	

Under	det	timslånga	föredraget	varvades	fakta	
med	intressanta	exempel	ur	litteratur	och	cilm,	där	
man	kunde	se	hur	(manus-)författare	år	efter	år	för-
djupade	frågeställningen	och	såg	nya	problem	och	
också	nya	förslag	på	lösningar.	

Don	Wilcox	The	voyage	that	lasted	600	years	
(1940)	är	den	första	kända	boken	i	genren,	och	
redan	den	innehåller	många	av	de	byggstenar	
som	fortfarande	är	viktiga.	
Robert	Heinleins	Universe	(1941)	tar	upp	åter-
vinning.	
Judith	Merrills	Wish	Upon	A	Star	(1958)	visar	
upp	en	syn	på	kvinnor	(omvårdande)	och	män	
(ledare)	som	vi	kan	skratta	men	också	rysa	åt	
idag,	vilket	väl	besättningen	på	skeppet	också	
gjorde	men	i	omvända	proportioner.	
Harry	Harrisons	Captive	Universe	vill	lösa	pro-
blemet	med	resursanvändning	genom	att	befolka	
sitt	skepp	med	azteker,	vilka	redan	är	vana	att	
leva	enkelt	men	tyvärr	också	grymt	nog	hålls	ef-
ter	av	en	cynisk	grupp	av	övervakare.	
TV-serien	The	Starlost	skrevs	av	en	senare	ånger-
full	Harlan	Ellison	och	fastän	den	kan	pekas	ut	
som	mycket	dålig	så	tar	den	upp	relevanta	pro-

blem,	som	att	miljön	förgiftas	av	ett	industri-
komplex	som	arbetar	för	högtryck.	
Intressanta	böcker	från	1990-talet	är	Gene	Wol-
fes	The	Book	of	the	Long	Sun	och	Molly	Glass	The	
Dazzle	of	Day.	

Från	senare	tid	har	vi	också	många	läsvärda	böcker	
som	i	olika	hög	grad	tar	upp	komplexiteten	i	att	hålla	
ett	generationsskepp	och	dess	invånare	välfungeran-
de.	Det	är	spännande	att	se	hur	författare	tänker	vi-
dare	på	det	som	redan	skrivits	och	nya	aspekter	har	
upptäckts	i	verkligheten,	så	jag	ser	fram	emot	ännu	
cler	försök	till	realistiska	beskrivningar	som	kanske	
också	kan	inspirera	till	motsvarande	försök	här	på	
marknivå.	

FörfattarIika	med	Adrian	Tchaikovsky	
Tack	vare	den	nödvändiga	senareläggningen	av	Fan-
tastika	har	jag	hunnit	läsa	en	hel	del	böcker	av	Adrian	
Tchaikovsky	och	var	glad	att	kunna	småprata	med	
honom	i	grupp	som	en	av	programpunkterna.	Alla	i	
gruppen	hade	olika	favoritböcker,	många	av	dem	
hade	jag	knappt	hört	talas	om	men	har	blivit	intres-
serad	av	att	läsa.	Det	gäller	Guns	of	the	Dawn,	en	fan-
tasybok	med	drag	av	vårt	1800-tal	som	Tchaikovsky	
kunde	berätta	att	han	försöker	få	amerikanska	cilm-
makare	intresserade	av.	Det	var	intressant	att	få	höra	
litet	mer	om	vad	som	händer	bakom	kulisserna,	till	
exempel	att	han	och	hans	agent	ofta	kan	driva	igenom	
vilken	omslagsbild	som	skall	användas,	vilket	de	stör-
re	förlagen	är	förvånansvärt	dåliga	på,	medan	de	of-
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tare	får	böja	sig	när	förlaget	vill	ha	en	engagerande	
titel.	Portia's	Children	var	ursprungstiteln	på	Children	
of	Time,	och	Braingarden	var	namnet	på	Doors	of	
Eden	men	då	såg	man	risken	att	folk	skulle	tro	att	det	
var	en	zombieroman	

Adrian	Tchaikovsky	berättar	att	han	håller	på	att	
undersöka	fenomenet	hivemind	i	cler	böcker.	Hittills	
har	han	ju	varit	mycket	”insecty”	men	det	cinns	andra	
sätt	att	skapa	ett	svärm-medvetande	och	det	låter	
som	att	vi	kommer	att	få	mer	av	det	i	den	kommande	
boken	Eyes	of	the	Void.	Men	generellt	tänker	han	på	
att	det	cinns	tecken	på	att	våra	egna	medvetanden	
egentligen	drivs	av	enkla	hivemind-regler	och	allt	vi	
upplever	som	vår	personlighet	och	egna	val	är	efter-
handskonstruktioner.	

På	tal	om	Eyes	of	the	Void	och	Shards	of	Earth	blev	
jag	glad	att	höra	att	Tchaikovsky	ursprungligen	hade	
många	cler	förklaringar	i	boken,	men	att	hans	redak-
tör	bad	honom	att	stryka	dem.	För	egen	del	hade	jag	
gärna	haft	kvar	dem,	då	det	initiala	staplandet	av	fan-
tastiska	fenomen	och	historiska	händelser	kändes	
mer	som	fantasy	än	science	ciction,	men	jag	tvivlade	
aldrig	på	att	Tchaikovsky	hade	djupare	förklaringar	
av	dem	och	nu	hoppas	jag	på	att	få	det	utportionerat	i	
de	kommande	böckerna.	Faktum	är	att	det	är	de	för-
klarande	delarna	han	själv	tycker	är	viktigast	och	i	
Doors	of	Eden	strukturerade	han	berättelsen	så	att	
ingen	skulle	kunna	tvinga	honom	att	stryka	dem!	Jag	
passade	på	att	önska	mig	några	cler	berättelser	från	
världarna	han	skapat,	kanske	någon	novell	från	ett	
par	av	de	mest	intressanta	evolutionerna.	

När	Adrian	Tchaikovsky	berättade	att	han	har	
kontrakt	på	att	skriva	sex	långnoveller	undrade	nå-
gon	om	han	inte	var	orolig	för	att	få	slut	på	idéer.	Så	
betryggande	det	var	att	höra	att	det	inte	är	någon	
fara,	han	svämmar	över	av	idéer!	Långnoveller	är	
också	hans	idealformat,	för	mittendelen	av	en	bok	
kan	bli	litet	trög,	men	i	en	långnovell	cinns	det	bara	en	
början	och	ett	slut	så	det	är	den	perfekta	formen	för	
att	skissa	upp	en	intressant	idé.	Med	det	i	tankarna	
ser	jag	fram	emot	att	läsa	cler	av	Tchaikovskys	
långnoveller,	men	kanske	först	den	bok	han	själv	sä-
ger	är	hans	bästa,	Dogs	of	War.	

Enhancing	humans	for	a	future	in	space	
Inte	bara	för	rymden	utan	generell	genmodiciering	av	
människor	diskuterades	i	panelen	som	leddes	av	Eva	
Holmquist	och	innehöll	både	bred	och	djup	kompe-
tens	i	form	av	Sara	@BooksOfDoom,	Ian	Sales,	Adrian	
Tchaikovsky	och	Torill	Kornfeldt.	Men	man	började	i	
rymden,	och	frågan	om	det	är	nödvändigt	att	modicie-
ra	människor	eller	om	det	är	bättre	att	satsa	på	tek-
nik	för	att	kunna	överleva	på	andra	planeter	som	
kommer	att	ha	annan	miljö	än	jorden.	AT	påpekade	
att	fördelen	med	att	förändra	människor	är	att	teknik	
går	sönder,	särskilt	om	man	stannar	på	platsen	länge.	
Sara	fyllde	på	med	att	vi	skulle	behöva	modiciera	inte	
bara	människorna	utan	även	miljön,	för	det	är	inte	
säkert	att	det	som	växer	eller	lever	på	planeten	inne-
håller	beståndsdelar	som	vi	kan	konsumera	och	få	

energi	och	byggstenar	av	i	vår	matsmältning.	En	tan-
ke	som	kom	upp	senare	var	att	man	skulle	kunna	för-
ändra	inte	människans	gener	utan	människans	mi-
krobiom,	något	som	senare	vore	reversibelt	och	ändå	
kunna	ha	stort	genomslag	då	mikrobiomet	påverkar	
så	mycket	mer	i	våra	kroppar.	Det	vore	något	annat	
än	att	förändra	alla	gener	i	ett	nyblivet	embryo,	någon	
som	inte	har	valt	förändringen	själv.	Dock	kan	man	
både	tänka	sig	att	det	skulle	kunna	bli	en	väg	för	eli-
ten	att	kunna	välja	förbättringar	åt	sina	egna	barn	–	
eller	att	driva	fram	en	underklass	som	sköter	ett	
tungt	arbete	som	ingen	annan	”kan”	utföra.	AT	incli-
kade	att	om	någon	driver	på	hårt	för	genmodiciering	
så	har	hen	förmodligen	baktankar	med	det	/	”they	
have	the	worst	agenda”.	

Panelen	berörde	idén	att	en	människa	förändrad	
till	att	klara	att	leva	på	platser	med	låg	gravitation	
inte	någonsin	skulle	kunna	clytta	tillbaka	till	jorden,	
men	också	skulle	kunna	förändras	till	att	inte	vilja	
clytta	tillbaka.	Dock	är	det	svårt	att	se	hur	det	skulle	
kunna	gå	att	få	fram	utan	biverkningar.	Idag	känner	vi	
till	700	gener	som	påverkar	längd.	Om	vi	skulle	skru-
va	på	dem,	eller	några	av	dem,	skulle	vi	oundvikligen	
också	förändra	andra	egenskaper	som	också	är	kopp-
lade	till	dessa	gener.	Vi	får	föreställa	oss	att	en	för-
ändring	på	en	fysisk	egenskap	kommer	att	ge	föränd-
ringar	på	mentala	egenskaper	och	vice	versa	(detta	
har	kunnat	ses	i	försök	att	avla	fram	tamare	vargar	
och	rävar).	Dessa	förändringar	kommer	sedan	even-
tuellt	också	att	ge	upphov	till	nya	problem;	nya	sjuk-
domar,	en	förändrad	anatomi	som	ger	annorlunda	
resultat	vid	kirurgi.	Vi	får	också	tänka	på	att	experi-
ment	på	möss	har	visat	att	reproduktionsförmågan	
påverkas	i	nollgravitation.	

Skapar	vi	en	ny	art	om	vi	förändrar	människor	till	
att	vara	anpassade	till	ett	annat	sorts	liv?	TK	påpeka-
de	att	det	sker	även	på	naturlig	väg,	när	två	arter	är	
separerade	från	varandra	så	länge	att	de	inte	längre	
kan	föröka	sig	med	varandra.	Sara	spann	vidare	på	
det	och	föreslog	ett	utbyte	av	ägg	och	spermier	för	att	
inte	människovarianterna	skulle	växa	för	långt	ifrån	
varandra	–	ett	Tinder	för	rymdkolonierna?	

Pandemier	i	fantastiken	
Än	en	gång	satt	jag	i	en	panel	där	alla	andra	hade	
mycket	högre	kompetens	än	jag	i	ämnet.	De	övriga	
deltagarna	var	E.P.	Uggla,	Jerry	Määttä	och	John-Henri	
Holmberg	ledda	av	Ylva	Spångberg.	Vi	diskuterade	
vad	litteratur	om	pandemier	fått	rätt	och	fel	om	när	vi	
jämför	med	den	vi	själva	ännu	inte	kommit	ut	ur,	och	
mitt	mest	givande	bidrag	till	diskussionen	var	kanske	
att	vi	nu	kan	se	att	det	är	mycket	svårt	att	säga	”nu	är	
pandemin	över”.	

Hedersgästintervju	med	Adrian	Tchaikovsky	
Även	efter	det	givande	kaffepratet	med	Adrian	Tchai-
kovsky	tidigare	under	dagen	fanns	det	mer	intressant	
att	få	reda	på	hans	liv	i	intervjun	som	leddes	av	Anna	
Davour,	trots	att	han	själv	sade	att	böckerna	är	det	
mest	intressanta	med	hans	liv	(OK,	de	är	mer	spän-
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nande	än	de	clestas	liv!)	då	han	är	ytterst	antisocial.	
Fram	till	för	några	år	sedan	arbetade	han	som	advo-
kat	i	ärenden	som	rörde	hus	och	pengar.	Han	har	all-
tid	spelat	rollspel,	brädspel	och	dataspel	och	läst	
mycket,	och	gör	det	fortfarande.	Länge	var	det	otänk-
bart	för	honom	att	själv	skriva	science	ciction,	men	
när	han	hittade	en	bok	om	rollspel	insåg	han	att	det	
kunde	han	också	göra!	Dock	skrev	han	till	en	början	
inte	så	bra,	och	det	tog	femton	år	av	skrivande	tills	
han	först	cick	något	publicerat,	först	en	novell	och	
sedan	fyra	till	i	den	lilla	tidskriften	Xenos.	De	hade	en	
årlig	tävling	med	förstapriset	20	pund	som	Tchaikov-
sky	siktade	på	varje	gång	och	till	slut	kom	hans	novell	
faktiskt	på	första	plats!	Men	då	var	det	också	slut	på	
tidningen	som	lades	ned	numret	innan	hans	vinnar-
novell	skulle	publicerats	och	prispengarna	delas	ut.	

Adrian	Tchaikovsky	var	på	vippen	att	ge	upp	skri-
vandet	och	gav	sig	själv	ultimatumet	att	om	han	inte	
cick	något	publicerat	innan	sin	35-årsdag	skulle	han	
lägga	ned.	Men	si!	Två	veckor	före	den	utsatta	dagen	
blev	Empire	in	Black	and	Gold	antagen,	och	sedan	
dess	har	han	gett	ut	mycket,	minst	en	bok	om	året.	
Han	hade	för	övrigt	också	redan	innan	skrivit	de	fyra	
första	böckerna,	för	han	visste	att	om	den	blev	refu-
serad	skulle	kan	inte	ha	energin	att	fortsätta	skriva.	
Han	skriver	inte	mer	än	andra	författare,	håller	sig	till	
standarden	1	000–2	000	ord	om	dagen,	men	eftersom	
han	planerar	sina	böcker	i	förväg	behöver	han	sällan	
skriva	om	dem	särskilt	mycket.	De	många	böckerna	i	
serien	Shadows	of	the	Apt	utspelar	sig	i	den	rollspels-
värld	han	kände	till	mycket	väl;	som	spelledare	behö-
ver	man	ju	vara	förberedd	för	många	olika	utveck-
lingar	och	tänka	ut	detaljer	som	kanske	inte	ens	får	
bäring	i	spelet.		

Även	fortsättningsvis	är	det	så	att	Tchaikovsky	
börjar	med	att	formulera	en	sammanhängande	och	
trovärdig	värld	där	en	bok	skall	utspela	sig.	Efter	det	
ger	sig	allt	närmast	av	sig	själv:	vilka	som	lever	i	den,	
deras	handlingar	och	konclikter,	och	förhoppningsvis	
ger	det	en	omspännande	världsbild	där	händelser	
inte	verkar	forcerade.	Tchaikovsky	vill	förklara	den	
här	världen	för	läsarna,	och	det	är	en	utmaning	att	
göra	det	utan	att	använda	knep	som	”As	you	know,	
Bob...”	eller	låta	en	nykomling	snubbla	in	med	en	
massa	frågor,	och	istället	måla	upp	den	kring	perso-
ner	som	lever	där	och	inte	funderar	över	detaljer.	
Trots	att	författare	avråds	från	det	stoppar	han	in	
förklarande	utläggningar	(och	måste	ibland	ta	ut	dem	
när	redaktören	vill	det).	Han	börjar	världsbygget	med	
att	fundera	på	något	som	”Om	alla	har	insektskrafter	
–	hur	mycket	förändrar	det,	vad	skapar	det	för	värld?”	
Men	trots	att	han	skriver	så	mycket	om	djur	så	är	han	
sällan	ute	i	naturen	–	sina	kunskaper	får	han	från	do-
kumentärer,	och	bitvis	hade	han	en	David	Attenbo-
rough-röst	som	förklarade	vad	spindlarna	gjorde	i	
Children	of	Time.	För	övrigt,	om	han	hade	läst	Vernor	
Vinges	A	Deepness	In	The	Sky	tidigare	hade	han	nog	
inte	skrivit	Children	of	Time,	eftersom	han	vill	bygga	
på	idéer	som	ingen	annan	har	haft	tidigare.	

På	tal	om	research,	så	behövde	han	göra	mer	rese-
arch	för	alla	London-exkursioner	i	Doors	of	Eden	än	

han	gjorde	om	Sverige	via	Google	Maps	inför	boken	
Ironclads,	där	USA	invaderar	Sverige	och	ett	viktigt	
slag	står	vid	Brahehus.	Att	han	valde	Sverige	som	of-
fer	för	invasionen	i	sin	bok	var	för	att	han	såg	det	som	
ett	förnuftigt	land	–	”a	sane	country”	–	ett	uttalande	
som	väckte	halvhögt	fniss	i	publiken.	

Länge	var	Adrian	Tchaikovsky	på	”the	midlist”,	där	
man	säljer	tillräckligt	för	att	få	ge	ut	en	bok	till,	och	
en	bok	till.	Men	när	Children	of	Time	kom	på	kortlis-
tan	för	Arthur	C	Clarke	Award	började	den	sälja	myc-
ket	mer,	och	när	den	sedan	vann	så	öppnades	dörrar-
na	på	vid	gavel.	

Som	sagt	läser	Adrian	Tchaikovsky	mycket,	sci-
ence	ciction	och	fantasy,	och	gillar	författare	som	
Becky	Chambers,	Arkady	Martine,	Ann	Leckie,	Sue	
Burke	och	Yoon-Ha	Lee.	Av	sina	egna	böcker	håller	
han	Guns	of	the	Dawn	för	den	bästa	fantasyboken,	och	
Dogs	of	War	för	den	bästa	sf-boken.	Det	låter	som	bra	
läsrekommendationer	för	oss	som	inte	har	hunnit	
läsa	någondera!	

Early	modern	Technology	in	Olaus	Magnus	Carta	
Marina	
Olaus	Magnus	var	en	företagsam	man	i	en	omvälvan-
de	tid	för	Sverige:	den	påtvingade	övergången	till	
protestantismen	gjorde	att	han	och	brodern,	som	var	
katolsk	ärkebiskop	av	Uppsala,	behövde	lämna	lan-
det.	Men	från	sina	nya	adresser	på	kontinenten	kunde	
Olaus	Magnus	fortsätta	att	berätta	om	det	spännande	
landet	i	norr,	delvis	för	att	visa	vad	som	gått	förlorat	
till	lutheranerna.	Hans	Carta	Marina	är	en	mycket	
stor	karta	tryckt	på	nio	stora	ark	som	visar	Sverige	
och	de	närmaste	grannländerna,	och	faktiskt	är	den	
äldsta	kvarvarande	karta	som	ganska	väl	visar	upp	
Norden	i	rimliga	proportioner.	

Shana	Worthen	har	närstuderat	kartan	och	dess	
tillkomst	och	vet	mycket	intressant	om	dess	historia	
och	om	vad	man	kan	hitta	på	kartbilden.	Till	exempel	
får	man	i	kolumnen	som	anger	longitud	också	varvat	
information	om	hur	många	månader	med	sol	och	hur	
många	timmars	dagsljus	på	den	längsta	dagen	som	
man	får	på	några	av	breddgraderna.	Nästan	högst	
upp	på	kartan	syns	Nordpolen	och	sedan	spännande	
nog	litet	till.	Strax	söder	om	Nordpolen	är	en	magne-
tisk	ö	utmärkt	–	man	hade	inte	rest	dit	så	utform-
ningen	var	en	gissning,	men	man	visste	redan	att	den	
geograciska	och	den	magnetiska	nordpolen	inte	låg	
på	samma	plats.	

Här	och	där	i	haven	är	det	också	utritat	sjöodjur!	I	
många	fall	är	de	valar	med	hemska	huggtänder	på	väg	
att	dra	ned	skepp	i	djupet.	Men	små	illustrationer	
visar	tips	på	hur	man	räddar	sig	från	dem:	kasta	
medhavda	tunnor	på	dem,	antingen	för	att	skrämma	
dem	eller	för	att	ge	dem	något	att	leka	med!	Annor-
städes	cinns	en	ytterst	skum	cisk	avtecknad	–	den	
hade	skådats	1537	och	ser	mest	ut	som	en	gris	täckt	
med	cjäll	och	dessutom	ett	clertal	ögon	över	kroppen!	
Utanför	Norge	fanns	hiskligt	långa	ormar,	samt	en	
mycket	stark	malström	utanför	Lofoten	som	verkli-
gen	cinns	där.	Dock	är	den	nog	inte	en	saltkvarn	och	
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upphovet	till	havets	sälta,	vilket	var	Olaus	Magnus	
förslag.	

Kvarnar	cinns	för	övrigt	utritade	på	clera	ställen	på	
kartan,	ibland	som	små	symboler	och	ibland	med	
större	illustrationer	som	visar	hur	väl	de	fungerar,	till	
exempel	att	man	tack	vare	dem	kan	hamra	ut	stål	i	
längre	längder	än	vad	man	kan	i	Italien!	Även	klockor	
var	en	samtida	källa	till	stolthet	över	innovationsför-
mågan,	och	de	går	också	att	cinna	på	kartan.	

Få	kompletta	uppsättningar	av	Carta	Marina	har	
överlevt	in	i	våra	dagar.	1886	fann	man	en	karta	i	
München,	där	den	ännu	cinns	kvar,	
och	senare	fann	man	en	karta	i	
Schweiz	som	kunde	köpas	in	och	
nu	cinns	på	Carolina	Rediviva	i	
Uppsala.	

Cloned	Humans	
Den	kloka	och	kunniga	Torill	Korn-
feldt	har	just	skrivit	en	bok	med	
titeln	Människan	i	provröret	och	lät	
oss	höra	om	–	egentligen	inte	så	
mycket	vad	föredragstiteln	var,	
utan	snarare	kloning	av	djur	och	
andra	sätt	att	modiciera	männi-
skans	egenskaper	på	cellnivå.	För	
varför	skulle	du	vilja	ha	en	exakt	
kopia	av	en	annan	människa?	Om	
du	skulle	klona	någon,	vare	sig	det	
vore	en	enstaka	människa	med	
monumentala	ambitioner	eller	en	
soldat	till	en	superarmé,	så	skulle	
du	förmodligen	vilja	göra	andra	
modicieringar	av	egenskaperna	för	
att	optimera	resultatet.	

Kloning	har	en	kort	historia:	år	
1996	skedde	den	berömda	klo-
ningen	av	fåret	Dolly,	och	sedan	
dess	har	clera	andra	djurarter	kun-
nat	klonas.	Det	cinns	fördelar	med	
att	ha	till	exempel	exakt	likadana	
möss	för	att	kunna	utföra	kontrol-
lerade	experiment.	Men	att	klona	
eller	överhuvud	taget	genmodiciera	
människor	har	forskarvärlden	varit	
ense	om	att	inte	försöka	sig	på	–	
fram	tills	en	kinesisk	forskare,	He	
Jiankui,	år	2018	på	en	konferens	
berättade	att	han	förändrat	gen-
uppsättningen	på	tre	barn	(varav	
ett	vid	den	tiden	ofött)	för	att	göra	
dem	resistenta	mot	HIV.	För	det	
hade	han	fört	in	en	existerande	muta-
tion	vars	egenskaper	för	HIV-resistens	Dock	blev	för-
ändringen	inte	helt	lyckad:	på	en	av	de	tvillingar	som	
fötts	hade	förändringen	inte	slagit	igenom	i	alla	celler	
i	kroppen.	Hur	det	har	gått	för	barnen	på	vilka	han	
utförde	sitt	experiment	är	idag	okänt	då	ingen	har	
hört	från	He	Jiankui	sedan	frågestunden	på	konferen-
sen	avslutades.	

Dock	är	det	andra	forskare	som	uttryckt	att	de	
gärna	skulle	vilja	försöka	upprepa	hans	experiment	
eller	liknande	försök	på	människoembryon.	En	del	
säger	att	alla,	precis	alla	sjukdomar	skulle	kunna	bo-
tas	med	hjälp	av	Crispr-tekniken	(vilken	He	Jiankui	
också	använde	sig	av).	Problemet	är	alltid	att	man	
utför	förändringen	på	människor	som	inte	har	gjort	
sitt	medgivande	till	det,	och	mutationen	kommer	att	
cinnas	i	alla	deras	celler	och	alltså	föras	vidare	till	alla	
deras	efterlevande.	

En	annan	variant	är	istället	somatisk	genterapi,	
där	man	inte	förändrar	alla	celler	i	
kroppen	men	tillräckligt	många	för	
att	göra	den	skillnad	som	behövs,	
som	till	exempel	stamcellsterapi	
för	barn	med	svåra	immun-
systemssjukdomar,	att	levern	skall	
kunna	bryta	ned	en	viss	kemikalie,	
eller	göra	t-celler	bättre	på	att	be-
kämpa	cancerceller.	
Andra	snabbare	och	mer	framkom-
liga	vägar	att	förbättra	hälsan	för	
människor	är	att	ge	grisar	mänsk-
liga	celler	så	att	deras	organ	är	
ännu	mer	lämpliga	att	doneras	till	
människor.	Kanske	har	någon	en	
hel	farm	av	grisar	anpassade	till	
just	hens	kropp,	som	ett	reservla-
ger?	Man	kan	också	skapa	en	sorts	
biologiska	3D-skrivare	som	kan	
producera	just	den	medicin	eller	
till	och	med	det	bränsle	som	be-
hövs	av	enklare	byggstenar,	vilket	
skulle	kunna	vara	användbart	un-
der	rymdfärder	och	kolonisations-
försök.	
Men	kanske	är	det	oundvikligt	att	
utvecklingen	kommer	att	gå	mot	
designer	babies,	där	föräldrar	med	
tillräckligt	mycket	pengar	kan	välja	
att	göra	sitt	ofödda	barn	mot-
ståndskraftigt	mot	allvarliga	sjuk-
domar,	mer	intelligenta,	ha	lättare	
för	musik,	matematik	eller	att	byg-
ga	muskler,	eller	ha	en	önskad	
ögonfärg	eller	hårfärg.	Säkert	
kommer	klinikerna	som	erbjuder	
det	här	att	överdriva	hur	mycket	de	
faktiskt	kan	påverka	av	allt	detta.	
Frågan	är	också	hur	mycket	annat	
man	förändrar	samtidigt	som	man	
skruvar	på	genen	med	det	man	vill	
förbättra,	då	så	många	av	våra	egen-

skaper	hänger	ihop	på	sätt	som	vi	idag	inte	ens	har	
kartlagt.	

My	friend	AI	
Specialiserade	AI	utan	kroppar	cinns	redan	i	vår	var-
dag,	men	man	vill	ju	gärna	tänka	framåt	på	generali-
serade	AI	med	personligheter	eller	i	alla	fall	som	be-
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ter	sig	som	om	de	hade	personligheter.	När	skall	vi	ge	
personliga	rättigheter	till	AI,	frågade	moderator	Eva	
Holmquist	den	engagerade	panelen	bestående	av	
Sara	@BooksOfDoom,	Adrian	Tchaikovsky,	Jerry	
Määttä	och	Ann	Olsson	Rousset.	Aldrig,	svarade	Sara,	
vi	antropomorciserar	om	vi	tycker	att	det	vi	ser	är	en	
personlighet.	AOR	tror	inte	att	vi	kan	veta	när	något	
blir	självmedvetet	och	att	vi	inte	kan	ställa	upp	
mänskliga	regler	och	förväntningar	på	icke-mänskliga	
enheter.	AT	tror	inte	att	vi	kan	skapa	en	generell	AI	
som	sedan	får	personlighet.	Vi	behöver	lära/träna	
den,	till	exempel	moraliska	påbud,	vilket	då	förstås	
genererar	frågan	”men	varför	följer	inte	ni	de	här	reg-
lerna?”	När	han	hör	överrika	tech-jättar	varna	för	att	
AI	inte	har	någon	empati	och	kan	förstöra	mänsklig-
heten	tänker	han	att	det	kanske	är	så	att	”AI	can	call	
you	out	on	it...”	Dåliga	indata	och	dåliga	instruktioner	
kommer	att	ge	dåliga	resultat.	Men	även	med	nog-
grann	input	kan	en	AI	hitta	kryphål	i	instruktionerna	
och	få	fram	ett	resultat	som	är	teoretiskt	rätt	men	
inte	önskvärt.	Till	exempel	när	den	spelar	ett	spel	där	
det	gäller	att	hålla	en	boll	i	luften	så	länge	som	möj-

ligt	–	om	AI:n	kraschar	spelet	så	når	bollen	aldrig	
marken!	

Vill	en	AI	bli	”fri”?	Vi	människor	har	tagit	tusentals	
år	på	oss	att	evolvera	till	att	förstå	och	vilja	det	själva.	
Vet	en	AI	att	den	är	bunden?	Är	inte	vi	människor	
också	i	så	fall	bundna,	av	sociala	regler,	lagar	och	an-
nat	som	får	oss	att	välja	det	ena	framför	det	andra?	
Vet	en	AI	hur	den	blir	observerad	av	människan?	Om	
den	då	vill	”cly”	kanske	den	inte	ens	försöker	dölja	det	
för	att	den	inte	vet	att	det	märks	att	den	clyttar	sig	ut	
från	sitt	anvisade	område.	Det	vi	människor	kallar	för	
självuppfattning	och	självmedvetenhet	–	vi	kan	inte	
se	det	hos	alla	djur	till	exempel	för	att	de	inte	känner	
igen	sig	själva	i	en	spegel.	Men	djur	som	navigerar	
mer	efter	lukt	eller	hörsel	än	synen	kan	ha	ett	helt	
annat	sätt	att	uppfatta	sig	själva,	och	kanske	har	vi	
testat	dem	på	fel	sätt.	En	AI	kan	ha	ytterligare	ett	helt	
annat	sätt	att	uppfatta	sig	själv	om	den	blir	medveten,	
och	kanske	kommer	vi	människor	aldrig	att	märka	
när	den	börjar	reclektera	och	se	sig	själv	som	själv-
ständig.	

[tidigare	publicerad	på	kulturdelen.blogspot.com]	

Icecon 2021 
Johan	Jönsson	

I	november	for	han	i	västerled.	På	Island	gav	han	ör-
nen	föda.	

Ja,	eller	åtminstone	en	korp.	Och	den	var	väl	
egentligen	inte	så	intresserad.	Jag	slängde	ett	par	nöt-
ter	åt	den	när	jag	gick	förbi	där	den	satt	på	en	lykt-
stolpe	ute	på	Kársnes	och	den	bevärdigade	mig	inte	
med	sin	uppmärksamhet.	Men	jag	vill	föreställa	mig	
att	det	räknas	ändå.	

I	en	förpandemisk	tid	clyttade	Emil	Hjörvar	Petersen	
med	familj	tillbaka	till	Kópavogur	och	Island	efter	
sisådär	ett	årtionde	på	svensk	mark.	Men	2020	skulle	
det	bli	en	Icecon	och	då	kunde	man	slá	tvær	clugur	í	
einu	höggi.	Hälsa	på	Emil,	Kristín	och	barnen.	Gå	på	
kongress.	

Det	var	en	bra	plan.	

Att	resa	är	en	övning	i	vårdförebyggande	byråkrati.	
Föranmäla	ankomst.	Visa	vaccinationsintyg	och	virus-
test.	Sedan	clyger	man	till	Keclavík,	åker	buss	till	
Hamraborg	–	den	enda	plats	på	Island	som	byggts	
som	om	den	hörde	hemma	i	en	stad,	sade	Snæbjörn	
Brynjarsson,	i	dess	villervalla	av	förbunden	betong	
och	apart	arkitektur	–	och	sedan	är	man	bara	någon	
kvarts	promenad	från	sitt	mål.	Eller	hade	varit	om	
man	hade	promenerat.	Island	är	ett	litet	samhälle,	
befolkningsmässigt	nästan	precis	som	Malmö	kom-
mun.	Reykjavík	mindre	ändå.	Det	känns	inte.	Avstån-
den	är	större	här,	människorna	utspridda.	Bussarna	
är	färre	och	bilarna	så	många	cler.	Man	går	inte	i	

Reykjavík,	åtminstone	inte	från	den	del	som	egentli-
gen	är	Kópavogur,	och	helst	inte	i	Kópavogur	heller.	
Särskilt	inte	i	november.	

Det	är	en	ynnest	att	få	landa	i	någons	vardag.	Sitta	vid	
middagsbordet	och	hänga	med	i	sexåringens	läsläxa,	
på	lagom	nivå	även	för	min	isländska.	Spela	schack	
med	henne	och	vara	blott	något	bättre	för	utvecklat	
konsekvenstänkande	och	strategisk	skicklighet	tar	en	
hyfsat	kort	om	man	bara	lärt	sig	reglerna	och	aldrig	
taktiken.	Halvligga	på	madrassen	i	det	lånade	arbets-
rummet	och	sköta	det	jobb	som	betalar	hyran	och	
sätter	mat	på	bordet	medan	arbete	och	förskola	tar	
alla	andra	i	anspråk.	Jag	har	anlänt	ett	par	dagar	ti-
digt,	för	att	spela	brädspel,	hänga	på	lokal	och	annat	
man	gör	med	folk	man	inte	sett	på	några	år.		

Mest	pratar	vi	om	böcker.	Emil	har	precis	släppt	
Hælið,	hans	senaste	roman,	skriven	som	ljudbok	men	
också	Storytel	Íslands	första	papperstitel.	Kanske	
mest	för	att	kunna	dra	nytta	av	den	isländska	
jólabóka7lóðið,	den	muntert	strömmande	fors	böcker	
som	islänningarna	köper	varandra	till	jul,	så	mycket	
mer	dominerande	i	Island	än	vad	julbokshandeln	är	i	
Sverige.	På	clyget	har	jag	redigerat	min	bok	om	Wiki-
pedia	som	skall	komma	under	våren	men	den	försö-
ker	jag	mest	låta	bli	att	nämna.	Jag	pratar	nog	om	
Wikipedia	ändå.	Vi	står	i	vardagsrummet	när	Emil	
pratar	om	hur	isländskan	saknar	ett	språk	för	såväl	
science	ciction	som	fantasy.	Ingen	tradition,	inget	rim-
ligt	ordförråd.	Man	kan	inte	prata	om	álfar	i	isländsk	
fantasy,	säger	han,	inte	utan	att	åberopa	den	lokala	
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folktron	snarare	än	fantasytraditionen.	Det	cinns	en	
alldeles	för	stark	förförståelse	som	är	en	helt	annan	
än	vad	Tolkiens	epigoner	menar.	Jag	vill	säga	att	
svenskan	har	samma	problem:	så	många	läsare	tyc-
ker	att	allt	det	här	låter	lite	svagare	på	svenska,	lite	
barnsligare,	brottas	med	orden	i	science	ciction-litte-
raturen	som	aldrig	har	fått	tid	och	sidor	nog	att	sätta	
sig	i	språket.	Men	det	är	inte	riktigt	samma	sak.	Vi	har	
en	mycket	bredare	science	ciction-	och	framför	allt	
fantasyutgivning	än	isländskan	har.	Vi	kan	utan	pro-
blem	tala	om	alver	utan	tankarna	därmed	dras	till	
vare	sig	oknytt	eller	Eddan.	Vårt	problem	är	nog	
minst	lika	mycket	att	de	clesta	svenska	läsare	inte	hör	
hur	fåniga	vissa	av	de	ovana	orden	riskerar	att	låta	
även	på	engelska.	Där	är	allt	lite	främmande	ändå.	De	
passar	bättre	in	i	omgivningen.	

På	en	pub	i	inne	i	Reykjavík	diskuterar	vi	det	litte-
rära	fältets	belöningar,	den	prestige	som	ligger	som	
en	mycket	tunn	patina	ovanpå	det	faktum	att	det	så	
oerhört	sällan	cinns	några	riktiga	pengar	i	vad	vi	gör.	
Det	är	mycket	enklare	att	skaka	fram	ett	par	claskor	
champagne	än	att	få	fram	resurserna	för	att	ge	folk	
vettigt	betalt	i	en	bransch	som	så	gärna	vill	vara	pro-
fessionell	men	alltid	har	varit	beroende	av	att	vi	cinns	
i	den	för	att	vi	tycker	att	det	är	roligt	eller	viktigt,	och	
de	prioriteringar	som	uppstår.	Författaren	är	alltid	
den	sista	av	alla	inblandade	att	kunna	försörja	sig	på	
boken.	Det	är,	på	många	sätt,	rimligt:	hon	glufsar	i	sig	
så	mycket	av	allt	det	andra.	Äran	och	härligheten	och	
evigheten	som	i	mycket	liten	utsträckning	sipprar	
ned	till	den	stackars	lagerarbetaren	på	tryckeriet	för-
utan	det	inte	heller	hade	blivit	någon	roman	att	sätta	
i	bokhyllan.	

Band	är	farliga	djur.	Man	måste	hålla	utkik	efter	dem.		
På	fredagskvällen	börjar	kongressen.	I	någon	ut-

sträckning	–	man	kan	hänga	på	en	pub,	Loft,	och	regi-
strera	sig	vilket	mest	innebär	att	man	plockar	åt	sig	
sin	namnbricka	ur	en	hög.	Gott	så.	Det	är	första	kon-
gressen	på	ett	par	år	och	det	cinns	människor	ett	häl-
sa	på:	Marianna	”Kisu”	Leikomaa,	Carolina	Gómez	
Lagerlöf,	Alexander	Dan	Vilhjálmsson.	Einar	Leif	Ni-
elsen	dyker	upp	och	ger	mig	en	kram	för	vi	är	från	
Skandinavien,	säger	han,	där	är	man	inte	lika	pande-
mibehärskad	som	på	Island,	vi	får	göra	sådant.	Med	
Alexander,	Kisu	och	Hildur	Knútsdóttir,	kongressens	
isländska	hedersgäst,	diskuterar	jag	H.	P.	Lovecraft.	
Kanske,	spekulerar	jag	på	oerhört	svag	grund,	var	det	
inte	bara	så	att	Lovecrafts	rasism	var	mer	än	bara	
tidstypisk,	utan	central	för	hans	författarskap:	kunde	
hans	verk	ha	skrivits	av	någon	som	inte	betraktade	
allt	främmande	med	avsky	och	skräck?	

Det	kanske	den	hade.	Vad	vet	väl	jag	om	Lovecraft.	
Hildur	och	Alexander	halkar	in	i	att	ge	och	ta	kri-

tik,	och	hur	mycket	Hildur	har	uppskattat	plågan	i	att	
ta	till	sig	befogade	anmärkningar	från	Alexanders	
håll.	Förstås.	Det	är	sådant	bra	författare	gärna	gör.	
Naturligtvis	cinns	det	även	lysande	författare	som	är	
dåliga	på	att	redigera	efter	konstruktiv	kritik,	men	de	
är	färre,	ity	oviljan	att	stirra	svagheterna	i	vitögat	i	sig	

hämmar	och	hindrar	texten.	När	Vendels	förlag	skall	
anta	någonting	har	vi	två	huvudsakliga	kriterier:	hur	
bra	vi	tycker	att	det	manus	vi	har	fått	in	är	och	vår	
vaga	känsla	för	hur	lätt	det	kommer	vara	att	arbeta	
vidare	med	författaren	för	att	bota	blottorna.	

Min	engelska	låter	inte	alls	som	jag	skulle	vara	
svensk,	säger	Mary	Robinette	Kowal,	som	heders-
gästvärdigt	vandrar	runt	mellan	kongressens	deltaga-
re	för	att	diskutera	med	dem.	Inte	så	att	min	engelska	
är	modersmålslik.	Ingen	amerikan	tror	någonsin	att	
jag	är	från	USA,	ingen	britt	att	jag	är	från	England,	
ingen	australier	att	jag	är	från	Australien.	Min	bryt-
ning	är	bara	något	mer	svårplacerad,	språkfelen	nå-
got	mer	egenartade.	Kanske,	säger	jag,	hade	det	varit	
enklare	att	höra	om	vi	inte	hade	lutat	oss	fram	för	att	
höra	vad	den	andra	säger	över	rockorkesterns	munt-
ra	toner.	Jag	känner	mig	ungefär	lika	väl	förberedd	
inför	Icecon	som	Robert	Falcon	Scott	var	inför	att	nå	
Sydpolen,	men	en	sak	har	ett	snabbt	öga	på	webb-
platsen	meddelat:	det	vankas	konsert	i	baren.	Jag	har	
varit	särskilt	noga	med	att	ta	med	de	öronproppar	jag	
förmodligen	hade	haft	i	cickan	oavsett.	Snart	medde-
lar	Kisu	att	hon	ger	sig	för	kvällen.	Tonunderhåll-
ningen	har	blivit	henne	övermäktig.	Jag	är	mycket	
nöjd	med	mina	små	plastbitar	i	hörselgångarna.	

	 Med	Carolina	diskuterar	jag	författare	och	folk	
och	vilka	som	egentligen	skriver	någonting	folk	kan	
läsa	ute	i	den	stora	vida	värld	vi	kallar	Europa.	Mar-
kus	någonting,	han	tysken	som	skriver	om	alver,	
nämner	hon.	”Heitz?”	fyller	jag	i.	”Die	Legenden	der	
Albae?”	Nä,	visar	det	sig.	Det	cinns	förstås	cler	än	en	
tysk	författare	som	heter	Markus	som	skriver	om	al-
ver	av	något	slag.	De	cinns	översatta	till	engelska,	sä-
ger	hon.	För	mig	som	läsare	gör	det	inte	den	ringaste	
skillnad.	Jag	läser	gärna	på	engelska,	men	det	är	inte	
mitt	språk.	Det	cinns	inte	samma	känslomässiga	
klangbotten	i	språket,	hur	väl	jag	än	förstår	det.	Jag	är	
alltid	mer	distanserad	på	engelska.	Bryr	mig	inte	så	
mycket.	Jag	läser	gärna	översättningar,	men	det	är	
alltid	något	av	ett	cilter	mellan	mig	och	originaltexten,	
hur	tacksam	jag	än	är	över	att	översättningar	görs.	
Jag	behöver	åtminstone	inte	kombinera	det:	är	boken	
inte	översatt	till	svenska	och	jag	inte	talar	språket	
den	är	skriven	på	får	jag	väl	läsa	någonting	annat.	Det	
cinns	många	böcker.	

Men	tyska	författare	kan	man	förstås	läsa	på	tys-
ka.	Ich	bin	ja	ein	zivilisierter	Mensch.	

Jag	hittar	öl	med	rimligt	låg	alkoholhalt,	någon	
halv	volymprocent.	För	varje	gång	jag	köper	den	blir	
den	lite	billigare.	650	isländska	kronor,	600	kronor,	
559	kronor.	Det	är	tur,	tänker	jag,	att	kvällen	tar	slut,	
innan	jag	hinner	bli	en	ekonomisk	belastning	för	stäl-
let.	

Klockan	blir	sent	eller	i	alla	fall	senare	och	persona-
len	har	egna	liv	att	leva.	De	förvisar	oss	till	novem-
bernatten	och	plötsligt	är	vi	på	väg	någon	annan-
stans.	Hildur	bjuder	oss	hem	till	sig	för	att	inte	låta	
samvaron	dö	ut.	Ja,	egentligen	bjuder	hon	hem	Emil,	
men	vi	kommer	som	en	paketlösning,	två	till	priset	av	
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en.	”Vi	skall	till	Hildur”,	säger	han,	”om	det	är	okej”,	
och	det	är	det	förstås.	Likt	en	bortkommen	hundvalp	
hänger	jag	honom	i	hasorna	nu	när	kongressens	tryg-
ga	väggar	inte	längre	omsluter	oss.	Hildurs	make	får	
oss	som	en	glad	överraskning,	Emil,	Alexander,	mig	
och	Júlíus	Árnason	Kaaber.	Han	cinner	sig	snabbt.	
Slänger	fram	lite	dryck	och	slår	sig	ned	i	soffan.	Is-
ländskan	fyller	rummet	medan	deras	hund	bestäm-
mer	sig	för	att	jag	är	en	alldeles	utmärkt	sympatisk	
människa	som	ger	adekvat	uppmärksamhet.	Mest	
eftersom	jag	med	lite	tur	kan	hänga	med	i	ett	is-
ländskt	samtal,	men	absolut	inte	bidra.	

Jag	är	mycket	tråkigare	när	de	går	över	till	engels-
ka.	Åtminstone	om	man	är	valp.	

Vi	pratar	om	hög-	och	lågkultur,	utifrån	ett	panel-
samtal	på	Hamraborgfestivalen	som	Emil,	Alexander	
och	Snæbjörn	nyligen	deltagit	i,	om	hur	provocerande	
uppdelningen	kan	vara	–	inte	nödvändigtvis	för	oss	
som	lever	eller	har	levt	på	fel	sida	gapet,	utan	om	
man	helst	skulle	vilja	låtsas	om	att	gapet	inte	cinns.	
Det	är,	säger	jag,	fascinerande	att	ha	vuxit	upp	i	sf-	
och	fantasyrörelsen	och	sedan	komma	in	i	värmen	
genom	att	ha	ett	litet	förlag	som	mest	ger	ut	poesi.	
Plötsligt	tas	man	på	allvar.	Kultursidor	och	kulturstöd	
kommer	så	mycket	närmare.	

	 Alexander	pratar	om	den	isländska	självbilden:	
man	lever	alltid	i	skuggan	av	ett	berg.	Till	och	med	i	
Reykjavík,	med	Esja	i	ögonvrån,	hur	fånigt	det	än	är,	
fnyser	han.	Men	det	går	inte	ute	på	Reykjanes	där	han	
växte	upp.	Det	är	alldeles	för	platt	för	att	det	ens	skall	
vara	rimlig	ciktion.	Det	är	en	fruktansvärd	plats,	säger	
han.	Emil	pratar	om	att	ha	börjat	ta	Kópavogur	till	sitt	
hjärta	i	vuxen	ålder.	Som	ung	var	det	en	plats	där	
ingenting	fanns	att	göra.	Nu	har	han	börjat	skriva	om	
platserna:	om	det	gamla	sanatoriet,	om	gångtunneln	
vid	Hamraborg.	En	liten	promenad	i	området	under	
torsdagseftermiddagen	har	varit	nog	för	att	jag	skall	
ha	vandrat	genom	hans	litterära	landskap.	Snart	går	
samtalet	över	till	att	allt	åtminstone	är	bättre	än	Aku-
reyri,	där	man	precis	har	infört	ett	förbud	mot	okopp-
lade	katter	utomhus.	

Det	är	cint	att	få	titta	in	i	en	annan	litteraturscen.	
De	pratar	om	hur	dyra	isländska	böcker	är:	vuxenro-
maner	ligger	i	regel	på	över	7	000	isländska	kronor,	
eller	nästan	500	svenska	kronor.	Det	blir	väl	så	när	
samma	arbetsinsats	skall	bekostas	av	så	mycket	färre	
läsare.	Ändå	är	kraven	knivskarpa:	visst	säljer	de	sto-
ra	svenska	författarna	mycket	mer,	men	sedan	hinner	
försäljningsförväntningarna	ikapp.	En	isländsk	debu-
tant	kommer	inte	mycket	enklare	undan	än	en	
svensk.	Det	cinns	förstås	färre	författare	att	fajtas	
med	om	läsarna.	Mäktigast	på	den	isländska	littera-
turscenen,	får	jag	lära	mig,	är	Ester.	Hon	väljer	ut	vil-
ka	böcker	som	kommer	in	på	Bonus,	som	säljer	dem	
som	lockvaror.	Där	kan	islänningarna	billigare	skaffa	
sina	böcker.	Sådant	kan	avgöra	en	litterär	karriär.	

Vi	tar	en	taxi	tillbaka	mot	Kópavogur,	Júlíus,	Emil	
och	jag.	Utanför	faller	snön.	

*	

Ett	lätt	regn	fräter	på	Reykjavíks	novembersnö	när	vi	
tränger	in	oss	i	bilen	på	lördagsförmiddagen.	Emil	
med	Ronja	och	Þrándur	där	bak.	Själv	får	jag	eget	
säte.	Man	skall	skämma	bort	sina	gäster.	Fem	perso-
ner	i	en	bil	med	fem	säten:	en	normal	företeelse,	kun-
de	man	tänka	sig,	vore	det	inte	för	att	Kristín	roat	tar	
en	bild	på	oss	alla	i	trängseln.	

Vi	kommer	till	en	kongress	som	förvisso	är	välbe-
sökt	i	så	måtto	att	deltagarna	trängs	inne	i	Mary	Ro-
binettes	författarworkshop	men	tom	i	övrigt.	Vi	
hänger	med	arrangörerna	ute	vid	registreringen	och	
jag	vandrar	runt	och	utforskar	betongen.	Lokalerna	
hör	till	Háskóli	Íslands	nyaste	delar.	Vi	håller	till	på	
vad	som	väl	får	ses	som	någon	form	av	halvkällarplan,	
eller	souterrängplan	om	man	vill	vara	vänlig.	En	liten	
umgängesyta	med	bord	utspridda	vid	ett	cik	som	
kommer	visa	sig	ha	öppet	några	timmar	ibland,	ett	
bokbord	från	den	lokala	science	ciction-	och	fantasy-
bokhandeln	Nexus,	föreläsningssalen,	workshoput-
rymmet	och	vindlande	korridorer	bort	mot	evigheten	
och	äventyret	eller	åtminstone	andra	universitetslo-
kaler.	Väggarna	är	hårt,	kallt	grå.	Snart	nog	väller	de	
ut,	massorna,	och	vi	gör	dem	sällskap	för	lunch	i	uni-
versitetskafeterian,	sympatiskt	serveringsvillig	så	
även	en	lördag.	Jag	köper	en	tallrik	pumpasoppa	och	
inser	först	i	efterhand	att	tanken	var	att	man	skulle	
mikrovågsugnsvärma	den.	Så	länge	jag	inte	undersö-
ker	saken	kan	jag	föreställa	mig	att	den	är	minst	lika	
bra	rumstempererad.	Sedan	slår	vi	oss	ned	och	jag	tar	
ett	eget	bord	och	petar	med	min	telefon.	Det	är	nu	
kanske	inte	därför	jag	har	tagit	alla	de	resurser	i	an-
språk	som	krävs	för	att	ta	mig	över	en	ordentlig	bit	av	
Atlanten	men	det	cinns	en	smula	diktning	att	släppa.	
Eva	Neander	har	varit	död	i	drygt	sjuttio	år	och	att	
försöka	få	med	henne	på	någon	form	av	boksläpp	
vore	inte	bara	olämpligt	utan	även	olagligt,	men	nu	
har	vi	suttit	i	mikrocilmsrummen	hos	Uppsala	och	
Göteborgs	universitetsbibliotek	och	grävt	i	västgötska	
tidningar	för	att	Död	idyll	&	andra	dikter:	Samlad	lyrik	
på	något	sätt	skall	kunna	leva	upp	till	sitt	namn	och	
här	cinns	poesi	som	inte	sett	en	läsare	i	ansiktet	se-
dan	fyrtiotalet	och	nog	måste	världen	få	veta.	Så	me-
dan	de	andra	äter	i	glad	samvaro	sköter	jag	en	smula	
pressarbete,	uppdaterar	sociala	medier	och	ser	till	att	
bekräfta	att	boken	går	att	köpa	på	de	platser	där	jag	
har	någon	som	helst	kontroll	över	den	saken.	Det	är	
också	en	sysselsättning	värdig	en	litteraturtillställ-
ning.	

Efter	maten	vankas	det	hedersgästintervju.	Vi	är	
inte	många	kongressdeltagare	som	inte	talar	isländs-
ka,	men	näst	Åcon	är	Icecon	kanske	den	mest	interna-
tionellt	inriktade	av	de	nordiska	kongresserna.	Näs-
tan	allt	är	på	engelska.	Så	ock	när	isländske	Alexan-
der	skall	intervjua	isländska	Hildur,	som	omväxlande	
skrivit	böcker	för	ungdomar	och	vuxna,	åtminstone	
om	man	skall	tro	kategoriseringen	och	marknadsfö-
ringen.	Sedan	blir	hennes	debutroman	för	vuxna	läst	i	
skolor,	så	sextonåringar	hör	av	sig	med	frågor	om	
dess	struktur	i	desperata	försök	att	själva	slippa	göra	
litterär	analys	i	sina	studier	och	om	sina	ungdoms-
böcker	får	hon	meddelanden	från	medelålders	kvin-
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nor.	Science	ciction-	och	fantasyböckerna	får	läsare	
över	hela	åldersspannet	hur	de	än	marknadsförs;	de	
realistiska	böckerna	med	tonåringar	som	huvudper-
soner	färre	äldre	läsare.	Det	blir,	säger	hon,	mest	uti-
från	vad	som	passar	hennes	idéer	snarare	än	strate-
giska	val	om	att	skriva	för	ungdomar	eller	vuxna,	i	
den	mån	hennes	och	kanske	mest	förlagets	mål-
gruppsplaner	matchar	verkligheten.	Och	man	får	så	
mycket	uppmuntran	från	andra	författare	när	man	
skriver	för	barn.	Mest	för	att	de	tycker	att	det	är	vik-
tigt	att	någon	gör	det	och	absolut	inte	vill	ta	det	själ-
va.	Det	är	alltid	cint	när	någon	offrar	sig.	Snart	ondgör	
hon	sig	över	ungdomsboksrecensionerna,	som	så	
gärna	fastnar	i	att	bedöma	uppbyggligheten	snarare	
än	det	litterära	värdet.	”Det	här	är	en	bra	bok	för	den	
handlar	om	klimatet	och	det	är	viktigt”	snarare	än	
”det	här	är	en	bra	bok	för	det	är	en	bra	bok”.	Men	den	
isländska	kritiken	är	sällan	särskilt	hård,	lägger	hon	
till.	Det	är	ett	för	litet	samhälle.	Förr	eller	senare	
kommer	man	att	stöta	på	varandra,	glasögonlösa	i	
duschen	i	simhallen,	blöta	och	nakna.	Där	vinner	alla	
inblandade	på	att	såren	inte	är	fortfarande	är	öppna	
efter	att	recensenten	tog	i	med	den	allra	största	så-
gen.	Så	formas	ett	litterärt	fält.	

Inte	för	att	hon	anstränger	sig	för	att	vara	enkel	
att	marknadskategorianpassa,	med	en	trilogi	som	
vandrar	från	genre	till	genre	och	avslutas	med	en	
ungdomsbok	med	två	nittiosexåriga	kvinnor	i	huvud-
rollerna.	

När	Hildur	inte	skriver	böcker	–	eller,	ja,	kanske	då	
också	–	är	hon	klimataktivist,	med	en	mycket	kort	
historia	som	ersättare	i	Alltinget	i	bagaget.	Klimatdis-
kussionen	i	science	ciction-litteraturen,	säger	hon,	är	
betydligt	närmare	realismen	än	de	romaner	som	ut-
spelar	sig	i	en	nära	framtid	där	ingenting	har	ändrats.	
Det	är	en	mycket	optimistisk	syn.	Hon	pratar	om	sin	
researchprocess:	alla	samtal	hon	för	med	människor,	
allt	hon	lär	sig	om	astrofysik	och	lyckligt	skriver	in	i	
manuset	bara	för	att	få	lyfta	ut	det	i	redigeringspro-
cessen	för	det	är	ju	inte	bra	litteratur.	En	fälla	man	så	
lätt	faller	i:	Man	tar	reda	på	sådant	som	krävs	för	att	
skriva	berättelsen	och	det	är	så	spännande	och	roligt.	
Man	vill	berätta	för	världen	och	här	har	man	ett	allde-
les	utsökt	tillfälle	att	göra	det.	Så	hamnar	det	som	
borde	ligga	i	bakgrunden	i	förgrunden	där	det	kom-
mer	i	vägen	för	huvudpersoner	och	handling	och	är	
man	inte	Neal	Stephenson	vars	läsare	blir	lite	besvik-
na	om	de	inte	leds	på	långa	avvägar	om	någonting	
intressant	han	har	läst	är	det	nog	bäst	att	låta	bli.	

Den	isländska	fantastiklitteraturen	är	ung.	Den	
tyngs	inte	av	någon	tradition	med	strama	förvänt-
ningar,	men	det	cinns	inte	heller	särskilt	mycket	att	ta	
stöd	i.	Det	är	ett	återkommande	tema	i	diskussioner-
na,	såväl	i	Hildurs	hedersgästintervju	som	i	skräck-
panelen	som	följer.	Skräcklitteraturen	alienerar	
många	läsare,	säger	någon,	jag	minns	inte	vem,	och	
på	en	så	liten	marknad	cinns	det	då	inte	många	kvar	
som	kan	tänka	sig	att	ens	ge	boken	en	chans.	Både	
Jóhann	Þórsson	och	Yrsa	Sigurðardóttir	beskriver	hur	
de	närmar	sig	skräcken	genom	polisproceduren.	Det	
blir	mer	än	ett	litterärt	angreppssätt:	på	så	sätt	kan	

man	kanske	få	med	sig	den	stora,	breda	massan	dec-
karläsare	också.	Det	blir	mycket	enklare	om	de	kan	
marknadsföras	som	deckare	med	skräckinslag	än	
som	skräck	med	poliser.	Det	sätter	sig	i	själva	texten.	
Polisen	får	en	större	roll,	säger	Jóhann.	

Åter	är	språket	ett	problem.	Vi	saknar	orden,	häv-
dar	Jóhann,	som	ett	eko	av	det	Emil	klagat	på	ett	par	
dagar	tidigare.	Eftersom	han	också	sitter	i	panelen	är	
han	inte	sen	att	hålla	med.	Den	som	försöker	skriva	
om	skräck	och	använda	de	isländska	ord	som	cinns	
får	det	att	låta	som	barnböcker.	Fantasyterminologin	
får	en	klang	av	folksaga.	För	skräck,	kan	jag	inte	låta	
bli	att	tänka,	vore	det	en	utmärkt	ursäkt	att	låta	bli	att	
deciniera	sitt	hot.	Det	okända	skrämmer	alltid	mest.	
Men	det	är	lätt	att	säga	som	svensk:	vi	kan	växla,	an-
vända	våra	ord	i	olika	kontexter.	”Dvärg”	fungerar	lika	
bra	i	fantasylitteraturen	som	i	mytologin.	

Det	cinns	så	mycket	spöken	i	isländsk	folktro,	sä-
ger	Emil,	och	så	många	som	tror	på	dem.	Efter	att	ha	
skrivit	en	fantasybok	om	ett	medium	kom	det	fram	
diverse	människor	och	pratade	om	de	alver	och	
oknytt	som	de	sett	eller	som	bodde	hos	dem.	Steget	
till	läsningen	borde	inte	vara	så	stort.	Nå,	säger	Yrsa,	
det	cinns	förvisso	mycket	spöken	i	den	isländska	folk-
tron,	men	de	gör	ingen	större	nytta.	De	saknar	moti-
vation.	Driver	mest	runt.	Oerhört	dålig	drivkraft	för	
en	roman.	

Hildur	beklagar	sig	över	bristen	på	gamla	hus	på	
Island.	En	skakig	grund	för	att	skriva	skräck.	Emil	
som	ett	par	veckor	tidigare	har	publicerat	en	skräck-
roman	om	ett	gammalt	hus	invänder	att	de	nog	går	
att	hitta	om	man	letar	efter	dem.	Men	på	bussen	i	
torsdags	har	vi	konstaterat	att	huset	med	ett	par	må-
naders	marginal	gick	att	avbilda	för	kommersiella	
syften	–	som	ett	bokomslag	–	utan	att	blanda	in	några	
arkitektarvingar,	ity	arkitekten	dog	1950.	Det	var	i	
och	för	sig	ingenting	som	vare	sig	Emil	eller	hans	för-
lag	har	undersökt.	Panoramafrihet	och	upphovsrätts-
regler	för	att	avbilda	moderna	byggnader	är	ett	ni-
schintresse	för	människor	som	blir	lite	ledsna	över	
att	inte	kunna	lägga	sina	byggnadsfotogracier	på	Wi-
kimedia	Commons.	I	övrigt	har	de	i	regel	begränsad	
effekt	på	samhället.	Yrsa	passar	på	–	när	sanatoriet	
nu	blivit	aktuellt	–	att	anekdotiskt	berätta	hur	hon	i	
ungdomen	råkade	spela	över	sin	läkarfars	diktafonin-
tervjuer	med	Islands	sista	spetälskedrabbade.	Det	är	
kanske	ett	ännu	större	dokumentationskval.	Popu-
lärmusiken	hon	behövde	band	till	har	nog	bevarats	
ändå.	

Den	isländska	genrelitteraturen	tvingas	vara	is-
ländsk,	säger	Emil.	Han	kan	skriva	en	postapokalyp-
tisk	fantasytrilogi	efter	den	nordiska	mytologin.	Han	
kan	inte	skriva	en	rymdoperaroman	som	tar	avstamp	
i	de	äldre	egyptiska	berättelserna.	Det	cinns	inte	ut-
rymme	därtill.	De	har,	som	Mary	Robinette	konstate-
rar	från	åskådarplats,	två	konversationer	att	förhålla	
sig	till.	Den	med	genrelitteraturen	de	läser	i	översätt-
ning	eller	på	främmande	språk,	och	samtidigt	med	de	
isländska	läsarna.	
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Snart	blir	det	översättningspanel.	Den	leds	av	Rúnar	
Helgi	Vignisson.	Först	skall	han	bara	introducera	var-
för	översättning	spelar	roll.	Det	tar	tio	minuter.	Vilket	
nästan	är	en	cjärdedel	av	tiden.	Sedan	ber	han	de	fyra	
paneldeltagarna	–	Alexander,	Kisu,	den	tyska	översät-
taren	Claudia	Rapp	och	tv-textaren	Oddur	Jónasson	–	
att	introducera	sitt	förhållande	till	översättning.	Se-
dan	kan	diskussionen	börja.	Jag	sneglar	på	klockan.	
Den	visar	15:23.	Vi	är	halvvägs	genom	panelen.	

Det	är	enklare	att	översätta	det	fantastiska,	säger	
Kisu,	för	det	cinns	inte	rätt	eller	fel,	till	skillnad	från	
att	översätta	referenser	i	realistisk	litteratur	som	är	
kulturellt	specicika	och	svåra	att	förklara	på	målsprå-
ket.	Det	är	inte	så	att	hon	har	fel,	men	liksom	svens-
kan	har	cinskan	en	tillräckligt	etablerad	fantastiklitte-
ratur	för	att	det	skall	cinnas	förväntningar	hos	läsar-
na.	Normer	för	hur	vi	talar	om	det	som	förvisso	inte	
cinns	men	ständigt	återkommer	i	litteraturen.	Jag	fö-
reställer	mig	att	den	översättare	som	inte	är	Kisu	och	
har	så	utmärkt	koll	på	genrerna	har	en	något	större	
utmaning	att	brottas	med	om	inte	en	och	annan	läsa-
re	skall	höja	på	ögonbrynet.	

	 Sedan	börjar	de	berätta	anekdoter.	Det	är	för-
visso	bra	anekdoter.	Alexander	pratar	om	hur	den	
första	hebreiska	–	tror	han,	med	viss	tvekan	–	över-
sättningen	tolkade	hoberna	som	kaniner.	Bor	i	hålor	i	
marken,	små,	har	håriga	fötter,	äter	hela	tiden	…	en	
rimlig	slutsats.	En	kul	översättarhistoria.	I	mitt	hörn	
längst	upp	bland	bänkraderna	gör	jag	det	allra	värsta	
man	kan	göra	mot	en	god	berättelse:	jag	försöker	ve-
riciera	den.	Tolkienisterna	tycker	om	att	samla	sin	
information	och	det	saknas	inte	israeler	som	talar	
utmärkt	engelska.	Internet	hade	inte	förhållit	sig	kall-
sinnigt	till	en	dylik	dyrgrip.	Jag	hittar	en	intressant	
utläggning	om	hur	ordet	för	kanin	förvanskats	–	eller	
åtminstone	förändrats	–	när	hebreiskan	skulle	åter-
upptäckas	som	talat	språk,	och	hur	det	fortfarande	
speglats	när	Sam	Gamgee	talar	om	dem,	men	den	
långa	texten	som	jämför	de	två	utgåvorna	nämner	
ingenting	mer	anmärkningsvärt	än	så.	Det	närmaste	
jag	kommer	under	min	korta	irrfärd	i	sökresultatens	
förlovande	land	är	en	uppgift	om	att	den	franska	
översättningen	av	”Hobbiton”	skulle	ha	tolkat	det	
som	”Les	Lapins”,	vilket	kanske	är	nära	nog.	

Claudia	pratar	neutralt	om	hur	den	senaste	tyska	
Tolkienöversättningen	behållit	de	engelska	namnen,	
vilket	tycks	mig	som	ett	oerhört	udda	val	för	en	ciktiv	
värld	där	engelskan	inte	existerar	och	ett	verk	som	
explicit	ombeds	förstås	som	en	översättning	till	läsa-
rens	språk	till	och	med	i	originalet.	Alla	engelska	
namn	skall	tolkas	som	väströna.	I	appendix	F	i	The	
Return	of	the	King	roar	sig	Tolkien	med	att	ge	några	

exempel	på	namnen	i	deras	förment	oöversatta	form:	
Sûza	för	the	Shire,	till	exempel,	och	”there	remained	
one	or	two	older	names	of	forgotten	meaning,	and	
these	I	have	been	content	to	anglicize	in	spelling:	as	
Took	for	Tûk,	or	Bofcin	for	Bophîn”.	Engelskan	repre-
senterar	här	det	som	hoberna	–	och	människorna	–	
kan	antas	förstå,	medan	till	exempel	quenya,	sindarin,	
khuzdul	och	svarta	språket	lämnas	oöversatta	ef-
tersom	de	är	främmande	också	för	Ardas	allmän-
språkstalare.	Att	då	introducera	engelska	namn	blir	
udda	på	clera	sätt.	Dels	bryter	det	mot	ciktionen	ge-
nom	att	binda	boken	till	ett	språk	som	inte	skall	cin-
nas	i	dess	värld,	men	också	för	att	det	rubbar	balan-
sen	mellan	vad	som	lämnats	översatt	och	oöversatt.	
Först	senare	inser	jag	att	jag	nog	missförstått	henne.	
Det	verkar	för	dumt	för	att	vara	sant.	Det	betyder	
vanligtvis	att	det	inte	stämmer.	Jag	letar	upp	en	jäm-
förelse	mellan	person-	och	ortnamn	i	Margaret	Car-
rouxs	och	Wolfgang	Kreges	översättningar.	Ingendera	
verkar	sådär	fasligt	mer	engelskdoftande	än	den	and-
ra.	Carroux	förtyskar	Isengard	till	Isengart	medan	
Krege	tycker	att	Isengard	duger	lika	gott	för	läsaren	i	
München	som	i	Manchester.	Längre	än	så	går	han	
inte.	Jag	lämnar	panelen	väldigt	osäker	på	vad	det	är	
egentligen	är	jag	borde	ha	tagit	till	mig	om	den	tyska	
översättningen.	

Kisu	berättar	om	när	hon	skulle	översätta	en	no-
vell	av	Steph	Swainston	och	funderade	på	det	här	
med	drogen	cat	och	hur	den	bäst	kunde	uttryckas	på	
cinska.	Hon	hörde	av	sig	till	översättaren	som	satt	
med	The	Year	of	Our	War	och	berättade	hur	hon	hade	
tänkt.	Han	föredrog	en	annan	lösning.	Hon	tittade	på	
dem,	tyckte	att	hennes	egen	var	bättre,	men	suckade	
och	gick	på	hans	linje	eftersom	hon	ville	att	det	skulle	
cinnas	språklig	kontinuitet	mellan	bok	och	novell.	
Sedan	kom	Kuolemattomien	kaarti	på	cinska.	Den	an-
vände	hennes	förslag.	Det	som	hon	mot	bättre	vetan-
de	själv	hade	frångått.	

Det	blir	hedersgästintervju	igen.	Ted	Chiang	har	inte	
kunnat	närvara	men	det	skall	inte	hindra	hans	med-
verkan.	Han	deltar	via	videolänk.	Det	cinns	en	ordent-
lig	projektorduk	i	salen.	Det	blir	säkert	bra.	Men	jag	
är	trött	på	videosamtal	jag	inte	ens	aktivt	deltar	i:	det	
får	räcka	med	att	ta	ett	hyfsat	stort	antal	videomöten	
under	arbetsdagarna.	Istället	hänger	jag	utanför	med	
Einar	och	pratar	att	läsa	äldre	noveller,	och	vad	som	
utmärker	ett	bra	litterärt	pris.	Han	håller	på	att	ta	sig	
igenom	gamla	Hugonomineringar	med	Jo	Waltons	An	
Informal	History	of	the	Hugos	vid	sin	sida.	Novellen	
som	format	blir	lätt	för	experimentell	för	hans	smak,	
säger	han,	med	tonfallet	hos	en	man	som	haft	lite	för	
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många	tillfällen	att	bilda	sig	den	uppfattningen,	och	
lyfter	fram	långnovellen	som	en	utmärkt	längd.	Ut-
rymme	för	litterärt	utforskande,	men	så	lång	att	det	
också	måste	cinnas	en	fungerande	berättelse	och	in-
tern	logik	för	att	vinna	läsaren	eller	åtminstone	Hu-
gon.	

Clarkepriset	är	bäst,	enas	vi	om.	Som	alltid	med	
jurypriser.	De	otvättade	massorna	har	ingen	smak.	
Samtalet	strövar	vidare	som	samtal	gör.	Med	Claudia	
och	Björn	Friðgeir	Björnsson	pratar	vi	om	den	tving-
ade	läsningen	och	vad	den	gjort	med	våra	upplevel-
ser.	Claudia	berättar	med	avsmak	om	att	ha	behövt	ta	
sig	igenom	Theodor	Fontanes	Ef7i	Briest	i	skolan.	Min	
egen	tvångsläsningsnemesis	var	Vilhelm	Mobergs	
utvandrarsvit,	som	var	obligatorisk	läsning	i	högsta-
diet	för	den	som	ville	ha	högre	betyg,	ity	min	
svensklärare	ansåg	att	var	svensk	med	minsta	an-
språk	på	bildning	bör	ha	läst	Moberg.	Inte	en	orimlig	
åsikt	och	det	var	säkert	inget	fel	på	böckerna	egentli-
gen,	men	det	är	väldigt	många	sidor	att	få	stoppade	
mellan	sig	själv	och	det	man	hade	tänkt	läsa.	All	skol-
läsning	jag	verkligen	uppskattade	var	kort:	Stig	Da-
germans	”Att	döda	ett	barn”,	Anna	Maria	Lenngrens	
dikter,	The	Heart	of	Darkness,	Stefan	Zweigs	Schach-
novelle	och	Wolfgang	Borcherts	och	Franz	Kackas	no-
veller	i	gymnasietyskan.	Det	är	alltid	enklare	att	tycka	
om	det	som	inte	stjäl	ens	tid.	

Hedersgästintervjun	tar	slut	och	andra	program-
punkter	skall	ta	vid.	Tror	jag.	Schemat	säger	att	det	
cinns	några	kortare	inslag,	som	ett	öppet	tillfälle	för	
högläsning	av	nya	och	opublicerade	verk.	Mycket	lite	
tyder	på	att	de	faktiskt	blir	av.	Istället	drar	vi	snart	
vidare	mot	studentpuben,	som	erbjuder	mat	och	
dryck	för	den	som	är	hugad	och	bemedlad.	Där	slår	vi	
oss	ned	vid	raden	runda	små	bord	längs	väggen	och	
slevar	i	oss	våra	mål.	Jag	hamnar	med	Carolina,	Hil-
dur,	Alexander	och	Emil	och	när	vi	förtär	vår	föda	
pratar	vi	om	den	eller	åtminstone	om	annan	kost.	
Köttätandet	är	en	börda	att	bära	för	planeten,	inte	
minst	i	de	fullständigt	bisarra	mängder	vi	äter	nu.	
Vad	skulle	krävas,	frågar	vi,	för	att	människor	själva	
skulle	vilja	lämna	den	i	större	utsträckning?	Alexan-
der	tror	att	den	måste	bli	mer	tilltalande.	Jag	tror	på	
enkelhet	och	ekonomi.	Den	dag	produkten	uppfattas	
som	mer	eller	mindre	likvärdig,	är	lika	lätt	att	få	tag	
på	men	kostar	mindre	kommer	de	clesta	att	gå	över	
till	den.	Att	byta	till	någonting	annat	är	ett	så	mycket	
större	gap.	Att	få	den	stora	majoriteten	att	gå	över	till	
bönor,	kikärtor	eller	tofu	tror	jag	är	en	hopplös	kamp.	
Hade	vi	däremot	biff	producerad	som	Frederik	Pohl	
and	Cyril	M.	Kornbluth	föreställde	sig	den	i	The	Space	
Merchants	hade	folk	köpt	den	för	att	spara	tjugo	kro-
nor	kilot.	

Vi	talar	om	science	ciction-genrens	förmenta	ra-
tionalitet	och	hur	religionen	har	börjat	ta	större	plats	
i	framtidslitteraturen,	inte	bara	som	dystopiska	fun-
damentalistiska	kristna	teokratier.	Kanske	har	vi	bör-
jat	förkasta	bilden	av	den	självklara	ateismen.	En	bra	
sak,	säger	Alexander,	åtminstone	i	litteraturen.	Det	
blir	bättre	böcker	så.	Mänskligare.	Jag	vet	inte	om	jag	

känner	så,	men	jag	funderar	på	vad	det	säger	om	den	
samtid	sf-litteraturen	alltid	är	bättre	lämpad	att	speg-
la	än	framtiden.	Förvisso	har	science	ciction-berättel-
serna	också	varit	orimligt	sterila.	Jag	kommer	att	tän-
ka	på	när	Jani	Ylönen	pratade	om	talande	hundar	i	
science	ciction	på	Fantastika	2018,	och	hur	han	pra-
tade	om	hur	de	lämnats	bakom	oss	i	generations-
skeppsskildringarna.	Väntar	vi	bara	tillräckligt	länge	
kommer	hunden	inte	vandra	vid	vår	sida.	Den	hör	
inte	rymden	till.	Liksom	religionen,	sade	han	då.	Jag	
undrar	om	man	i	längden	kommer	att	kunna	prata	
om	sf-litteraturen	så.	

Husdjuren	kan	den	fortfarande	överge.	

Mätta	bär	det	av	åt	Loft.	Emil	har	stött	på	sina	gamle	
vän	Árni,	som	har	erbjudit	sig	att	köra	oss.	Det	är	för-
stås	hemskt	snällt.	Eftersom	vi	skall	vänta	på	att	han	
skall	hitta	oss	och	sedan	vandra	från	närmaste	lediga	
parkeringsplats	tar	det	förmodligen	längre	tid	än	om	
vi	bara	hade	gått,	men	det	är	nu	inte	det	som	är	det	
viktiga.	Så	vi	tränger	in	oss	i	hans	bil,	omslutna	av	
metall	och	plast	och	glas	och	andas	samma	luft	några	
minuter.	Sedan	vandrar	vi	tillsammans	genom	regnet.	

På	puben	vankas	det	frågesport.	Den	skulle	hållas	
av	någon	som	fallit	bort	och	nu	har	Snæbjörn	på	ett	
par	timmar	slängt	ihop	en	ny.	Jag	står	och	pratar	med	
Kisu	och	vi	har	båda	bestämt	oss	för	att	inte	delta.	Vi	
har	det	bra	som	vi	har	det.	Jag	är	inte	en	kvissperson,	
säger	jag,	åtminstone	inte	på	lokal.	Det	håller	ett	tag.	
Sedan	blir	Kisu	shanghajad	och	jag	står	ensam	kvar.	
”Skall	du	vara	med	i	vårt	lag?”	frågar	clera	personer,	
och	jag	förklarar	artigt	att	jag	tänker	sitta	på	ett	hörn	
och	titta	på	utom	tävlan.	Det	är	alltid	mer	uthärdligt	
om	man	känner	att	man	kan	gå	när	som	helst.	Jag	
drar	fram	en	stol,	slår	mig	ned,	nöjd	med	att	becinna	
mig	där	på	en	kant.	Sedan	drar	Einar	tag	i	mig.	De	
behöver	en	tredje,	han	och	Júlíus,	förklarar	han,	och	
plötsligt	handlar	det	inte	om	vad	jag	har	lust	med	
utan	om	jag	verkligen	kan	med	att	svika	dem.	Så	har	
även	jag	funnit	min	clock.	

Det	är	oväntat	roligt.	Snæbjörn	har	gjort	ett	ut-
märkt	hetsjobb.	Det	är	mycket	om	vulkaner	som	
mynnar	ut	i	en	rimligt	science	ciction-	eller	fantasyre-
laterad	fråga.	Det	handlar	ibland	om	mytlogi,	någon	
gång	om	historia,	mest	om	böcker.	Det	visar	sig	att	vi	
kompletterar	varandra	alldeles	utmärkt,	Einar,	Júlíus	
och	jag,	vilket	i	ärlighetens	namn	betyder	att	jag	och	
Júlíus	kan	fylla	på	vid	de	tillfällen	då	Einar	med	pen-
nan	i	hand	inte	bara	direkt	plitar	ned	svaret.	Halvvägs	
in	slår	sig	Steingerður	Lóa	Gunnarsdóttir	ned	hos	oss	
och	är	moraliskt	stöd.	Vi	svarar	på	frågor	om	författa-
re	som	Mary	Robinette	Kowal,	Ted	Chiang	och	Hildur	
Knútsdóttir,	om	Hekla	och	Dune,	Harry	Potter	och	
Eddan.	Det	är	lagom	långt	och	när	det	är	över	har	vi	
segrat,	lämnat	de	övriga	kongressdeltagarna	att	slic-
ka	sina	sår	vid	borden.	Rent	praktiskt	betyder	det	att	
jag	cinner	mig	ha	ett	presentkort	tretusen	isländska	
kronor	till	en	bokhandel	i	Reykjavík.	Det	fanns	möj-
ligtvis	enstaka	människor	runt	de	andra	borden	som	
hade	haft	större	nytta	av	detta.	
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Snart	talar	vi	andra	bokkostnader.	Einar	har	på	

eget	bevåg	tryckt	upp	en	pappersutgåva	av	en	ljudbok	
han	skrev	för	Storytel.	Det	är	dyrt,	allting	runt,	kon-
staterar	han.	Sättning.	Graciker.	Korrekturläsning.	Vi	
gör	allt	sådant	själva	på	förlaget	–	jag	gör	sättning	
och	gracik	åt	förlaget	–	men	har	åtminstone	en	mall	
som	Julia	har	satt	ihop	som	gör	det	så	mycket	enklare	
för	oss	att	hålla	professionell	kvalitet	utan	att	det	där-
för	blir	orimligt	dyrt	när	man	publicerar	poesi	eller	
för	den	delen	isländsk	science	ciction,	allt	det	där	som	
kanske	inte	säljer	i	alldeles	enorma	upplagor.	Få	tryc-
ker	på	Island	nu	för	tiden,	säger	Einar,	det	går	inte	att	
försvara	kostnaderna.	Åtminstone	inte	för	en	första,	
planerad	upplaga.	Kanske	den	andra,	om	den	första	
håller	på	att	ta	slut	och	man	har	mer	att	förlora	på	ett	
par	veckors	väntetid	än	på	de	utgifter	man	hade	kun-
nat	spara	in.	Annars	blir	det	Tyskland,	Sverige,	
kanske	Baltikum.	Där	vi	trycker	våra	böcker,	fyller	jag	
på.	Sverige	är	en	tillräckligt	viktig	marknad	för	vårt	
litauiska	tryckeri	för	att	de	skall	ha	lärt	sig	ganska	bra	
svenska.	

Vid	ett	annat	bord	hamnar	jag	i	den	ständigt	åter-
kommande	diskussionen	om	språkliga	fundament	för	
den	isländska	science	ciction-	och	fantasylitteraturen.	
Det	cinns	ju	översättningar,	säger	jag.	Visst,	säger	de	
andra	i	samtalet,	men	de	är	ofta	så	framhastade.	Det	
går	inte	att	bygga	på	en	hafsig	grund.	Det	kanske	
stämmer	–	det	blir	förstås	svårt	att	ha	ekonomi	i	litte-
rära	översättningar	om	man	skall	ge	vettigt	betalt	för	
att	göra	ett	ordentligt	arbete	för	ett	så	litet	målspråk	
som	isländskan.	Och	ändå	saknas	så	mycket,	beklagar	
sig	en	bibliotekarie	vid	bordet,	och	har	en	utläggning	
om	gapet	mellan	barnboken	och	romanen	för	de	vux-
na	läsare.	Där,	däremellan,	säger	hon,	tappar	vi	läsar-
na.	Där	cinns	ingenting.	Jag	nickar	och	hummar	att	
det	förstås	är	ett	problem	och	säger	ingenting	om	att	
jag	vet	oerhört	lite	om	vad	som	lever	i	den	sprickan	
på	andra	språk	heller.	Jag	läste	aldrig	ungdomsböcker	
som	ungdom.	

Det	blir	sent	och	folk	vill	hem.	Vill	att	vi	skall	hem.	
Eller	åtminstone	att	vi	skall	vara	någon	annanstans,	
så	att	personalen	kan	få	gå.	Snæbjörn,	Claudia	och	
några	andra	tappra	drar	vidare	till	Ölstofan.	Emil,	
Árni	och	jag	vandrar	mot	busshållplatsen.	Där	får	vi	
uppleva	turismens	Reykjavík:	några	unga	engelsmän	
har	fått	sig	sin	beskärda	del	av	det	goda	och	lite	till.	
Två	kan	inte	längre	stå	upp.	De	övriga	försöker	tämli-
gen	berusat	och	lite	desperat	lista	ut	hur	de	skall	
kunna	ta	sig	till	sitt	hotell	med	sina	kompanjoner.	
Halvframgångsrikt	engagerar	de	oss	i	sin	kamp.	Árni	
ringer	i	alla	fall	en	taxi.	Förvisso	är	det	några	andra	
som	kapar	den	framför	ögonen	på	dem,	till	deras	
mångordiga	misslynthet,	men	vi	har	gjort	ett	gott	
försök.	

Pandemin	har	slagit	hårt	mot	Islands	turism.	Det	
är	en	ordentlig	smäll	för	den	isländska	ekonomin.	
Lite	sämre	förutsättningar	för	att	ge	alla	sina	invåna-
re	tak	över	huvudet,	en	god	utbildning,	sjukvård,	hålla	
den	isländska	kulturen	och	litteraturen	vid	liv	och	allt	
det	kapital	kan	göra.	Men	jag	tänker	mig	att	turistfri-
heten	inte	har	varit	helt	utan	förmåner.	

*	

Vi	tar	oss	mot	kongressen	när	det	snart	vankas	lunch.	
Förmiddagen	är	för	att	göra	saker.	I	ett	rum	håller	
Hildur	författarworkshop	på	isländska.	I	ett	annat	lär	
Steingerður	en	att	skriva	narrativ	för	soloäventyr.	Vi	
få	som	inte	gör	någotdera	myllrar	runt	utanför.	Caro-
lina	är	mycket	nöjd	med	sin	morgon	som	har	till-
bringats	i	varma	källor,	det	bästa	Island	har	att	erbju-
da.	”Vad	har	du	sett	i	dag?”	frågar	hon	och	jag	påmin-
ner	henne	om	att	jag	tillbringade	morgonen	hos	en	
småbarnsfamilj	i	ett	förortsradhus	och	att	vi	nog	har	
tämligen	olika	uppfattning	om	hur	livet	i	Reykjavík	
ter	sig	när	man	är	på	besök.	Jag	har	aldrig	badat	i	en	
varm	källa.	Jag	har	tagit	en	dusch	och	den	var	också	
varm	och	luktade	svavel.	Det	duger	för	mig.	

Snart	nog	blir	det	lunch.	Jag	slår	mig	ned	hos	Hil-
dur	och	vi	pratar	brev.	Vad	som	är	privat	och	vad	som	
inte	är	det.	Det	som	lämnas	efter	och	det	som	inte	är	
tänkt	för	andras	ögon.	Vissa	sparar	ju	brev	de	får,	sä-
ger	hon,	och	jag	sparar	allt,	i	plastmappar	och	högar.	
Här	cinns	ett	arkiv:	trevliga	brev	från	personer	som	
skriver	ibland,	någons	avhandlingsarbete,	men	också	
det	djupt	personliga	genom	åren	antingen	i	relation	
till	mig	eller	där	jag	bara	blivit	den	pärm	där	skild-
ringar	av	livskriser	genom	åren	hamnat.	Hildur	pra-
tar	om	en	bekant	som	fått	reda	på	sådant	som	sanno-
likt	inte	var	tänkt	för	hennes	ögon	och	jag	berättar	att	
min	mormor,	nittiosex	år	gammal,	nu	har	förstört	min	
nyligen	avlidne	morfars	brev	till	henne.	Hon	är	fäst	
vid	sina	minen	av	honom,	men	hon	vet	att	de	som	
bundits	fast	i	skrift	snart	kommer	vara	någon	annans.	
Det	var	inte	ord	för	andra	ögon.	Vissa	har	skrivit	sina	
brev	för	offentligheten	och	evigheten.	Andra	har	inte	
ägnat	det	en	tanke.	I	min	egen	brevsamling	cinns	små	
metakommentarer:	Nina	som	skriver	om	hur	breven	
till	mig	blir	en	krönika	över	skeenden	i	hennes	liv,	så	
att	hennes	tankar	i	efterhand	cinns	beskrivna	någon-
stans.	Josecin	och	jag	som	i	våra	brev	diskuterar	bre-
vens	bevarade	vittnesmål	och	risken	för	att	någon	
skall	vara	intresserad	av	dem	i	efterhand,	kanske	en	
större	risk	för	henne	än	för	mig	som	är	en	mycket	
mindre	offentlig	person.	För	Hildur	är	det	ett	teore-
tiskt	spörsmål.	För	mig	känns	det	som	en	mycket	
praktisk	etisk	fråga	–	vilket	ansvar	har	jag	för	mina	
vänners	brev	och	hur	bär	man	bäst	den	bördan?	

I	kön	till	efterrätten	står	Snæbjörn.	Jag	frågar	ho-
nom	om	gårdagskvällens	vidare	äventyr.	Vi	tog	en	öl,	
sade	han,	och	sedan	gick	vi	hem	och	lade	oss.	Pande-
min	har	satt	sina	spår	i	oss	alla.	Ingen	har	vanan	och	
uthålligheten.	Men	han	är	glad,	säger	han,	att	det	
kommer	folk	igen.	Människor	som	inte	är	från	Island.	
Och	jag	som	har	trivts	alldeles	utmärkt	i	pandemin	
inser	först	nu	att	det	inte	bara	är	människor	som	har	
varit	instängda	i	sina	lägenheter,	utan	om	man	bor	på	
en	vulkanö	långt	ute	i	Atlanten	med	några	hundratu-
sen	andra	personer	kan	man	också	känna	sig	lite	lätt	
instängd	i	sitt	land	om	ingen	hälsar	på.	

I	min	pandemihantering	är	jag	mest	som	svensken	i	
gemen.	Jag	tycker	att	det	är	fullständigt	naturligt	och	
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självklart	att	använda	munskydd	när	jag	uppmanas	
att	göra	så,	och	tänker	inte	så	mycket	på	att	man	
kanske	kunde	ha	dem	till	vardags.	Sätter	på	dem	vid	
längre	kollektivtracikresor	vilket	om	inte	annat	ger	
mig	lite	extra	avstånd	till	mina	medresenärer	när	
knappt	någon	annan	har,	för	vad	är	det	med	honom,	
är	han	sjuk?	Men	även	på	Island	cinns	en	bedårande	
osäkerhet	i	hur	man	egentligen	skall	hantera	mun-
skydd	på	kongress.	Vi	skall	använda	dem.	Förutom	
när	vi	inte	kan.	Den	som	äter	lunch	eller	dricker	sitt	
te	kan	rimligtvis	inte	göra	så	munskyddsbeklädd.	Och	
det	blir	så	svårt	när	man	försöker	föra	konversation.	

Alltså	bärs	de	mest	när	folk	sitter	utspridda	och	
lyssnar	i	den	stora	åhörarsalen	med	alldeles	utmärkt	
mycket	luft	mellan	människorna	och	taket	och	myc-
ket	mindre	när	folk	lutar	sig	fram	i	trånga	sociala	
sammanhang	och	försöker	höra	vilka	läten	deras	
samtalspartner	egentligen	stöter	ur	sin	strupe	och	så	
insuper	den	luft	som	precis	lämnat	deras	lungor.	

Jag	har	ett	presentkort.	Du	måste	ta	dig	till	Nexus,	har	
både	Snæbjörn	och	Júlíus	uppmanat	mig,	men	jag	har	
inte	tagit	mig	hela	vägen	till	Reykjavík	för	att	smita	
från	kongressen	och	peta	på	böcker	någon	annan-
stans.	Boklådor	cinns	även	i	Sverige.	Och	just	den	här	
bokhandeln	råkar	ju	ha	ett	bord	uppställt	på	kon-
gressen.	Det	kanske	inte	är	efter	utbudet	där	islän-
ningarna	vill	att	man	skall	döma	deras	bokbodar,	men	
det	är	vad	de	har	satt	framför	näsan	på	mig.	

Jag	köper	i	ett	anfall	av	fullständigt	vansinnig	am-
bition	isländska	böcker	av	Einar	och	Alexander	istäl-
let	för	någon	av	de	engelska	jag	inte	har,	Hvítir	múrar	
borgarinnar	och	Vættir.	Priset	–	1500	isländska	kro-
nor	styck,	en	knapp	svensk	hundralapp	–	är	närmast	
hånfullt	billigt	och	skvallrar	om	att	bokhandeln	hellre	
blir	av	med	böckerna	än	gör	vinst	på	dem.	Någon	
gång,	intalar	jag	mig,	skall	väl	också	ens	isländska	
upp	i	den	nivå	där	man	kan	läsa	romaner	med	den.	
Det	vore	kanske	mer	sannolikt,	viskar	en	del	av	mig,	
om	du	faktiskt	arbetade	på	att	den	skulle	bli	bättre.	
Men	den	viskar	det	ganska	tyst.	Just	den	delen	av	
samvetet	är	sedan	länge	kuvat.	

På	söndagen	skall	jag	vittja	Emils	bokhylla	på	
överblivna	diktsamlingar:	Ætar	kökuskreytingar,	Re-
fur	och	Gárungagap.	De	är	korta,	tänker	jag,	och	kort	
är	bra.	Det	tar	man	sig	enklare	an.	Ett	halvdussin	böc-
ker	blir	mitt	krigsbyte.	Fem	på	isländska.	En	på	
ukrainska.	

Mary	Robinette	skall	intervjuas.	Det	fanns	en	person	
som	skulle	göra	det.	Sedan	föll	han	bort	och	Júlíus	får	
snällt	sätta	sig	och	ställa	frågor.	Det	är	sådant	som	
händer	när	när	man	är	kongresskommittéordförande.	
Man	är	sista	försvarslinjen.	Lite	oavsett	vad.	

Hon	talar	om	sf-rörelsen,	fandom	och	att	bjuda	in	
folk.	Att	se	till	att	alla	får	vara	med.	Förstås.	Hon	är	en	
människa	som	varit	ordförande	för	SFWA	och	hoppa-
de	på	ett	kommittéordförandeskap	för	en	Worldcon	
några	månader	innan	den	skall	arrangeras.	Det	är	
någon	som	tror	på	att	bygga	sammanhang.	På	fre-

dagskvällen	har	hon	demonstrerat	det	i	praktiken:	
vandra	runt,	säga	hej,	introducera	sig,	glatt	presente-
ra	folk	hon	precis	har	träffat	för	varandra	för	säker-
hets	skull	utifall	att	det	skulle	behövas.	

Hon	får	de	sedvanliga,	närmast	oundvikliga	frå-
gorna	om	skrivprocessen	och	pratar	panegyriskt	om	
Nanowrimo	–	nationella	romanförfattarmånaden,	en	
rörelse	för	att	skriva	en	roman	på	en	månad	i	novem-
ber	–	eller	åtminstone	dylika	sammanhang.	Det	sam-
spelar	på	alla	sätt	med	hennes	ADHD,	säger	hon.	Det	
är	per	decinition	nytt,	det	hon	skriver,	aldrig	mer	än	
några	veckor	gammalt.	Det	är	spännande.	Det	är	ut-
manande.	Det	cinns	en	akut	och	mycket	tydlig	deadli-
ne.	Skriver	hon	inte	sina	romaner	i	november	måste	
hon	återskapa	omständigheterna	för	att	det	alls	skall	
bli	av.	

Det	cinns	andra	processer	som	tilltalar	henne:	hon	
tycker	om	att	läsa	in	sina	egna	böcker.	Finns	det	
någonting	som	fungerar	sämre	i	uppläsning	–	och	det	
cinns	så	mycket	som	håller	i	text	som	fungerar	illa	i	
uppläsning,	två	helt	olika	sammanhang	som	de	är	–	
kan	hon	enkelt	cixa	till	det.	Med	andras	verk	är	det	
mycket	svårare.	Och	andras	verk	är	ibland	verkligen	
inte	gjorda	för	högläsning.	

Hon	introducerar	publiken	–	i	den	mån	de	inte	
tidigare	varit	bekant	med	det	–	till	konceptet	”girl-
hour”,	en	enhet	för	att	beräkna	hur	krävande	en	ut-
räkning	skulle	vara	på	den	tiden	det	sköttes	av	kvin-
nor	med	hålkort.	Som	engelskspråkiga	Wiktionary	
decinierar	det:	”(historical,	obsolete)	A	unit	of	compu-
ting	power	in	the	context	of	1940s–1970s	technology	
equal	to	one	female	worker	working	for	one	hour,	for	
example,	writing	code	or	entering	data	to	punch	
cards”.	Relevanta	begrepp	i	alternativhistorisk	sci-
ence	ciction	om	att	kolonisera	rymden	i	mitten	av	
nittonhundratalet.	Wiktionary	erbjuder	också	en	vi-
dare	glimt	av	i	forna	tiders	datahantering,	där	”see	
also”-rubriken	pekar	läsaren	mot	”kilogirl-hour”.	Vi	
lever	i	en	bättre	tid.	

Stackars	Emil	har	blivit	satt	på	att	moderera	en	panel	
med	sex	deltagare	varav	två	på	videolänk.	I	”Going	
beyond	the	Euro-Tolkien:	On	worldbuilding	and	
historical	fantasy”	skall	de	bygga	världar	eller	åt-
minstone	prata	därom.	En	panelist	får	förhinder.	Det	
är	nog	alldeles	utmärkt.	

Han	gör	ett	tappert	arbete.	Fördelar	ordet,	ser	till	
att	alla	får	prata,	ställer	relevanta	frågor	till	deltagar-
na	där	de	kanske	har	särskilda	insikter	de	andra	i	
panelen	saknar.	Men	det	blir	förstås	inget	samtal.	Det	
hade	varit	att	förvänta	sig	alldeles	för	mycket	utifrån	
omständigheterna.	Att	två	var	med	på	videolänk	fun-
gerade	inte	heller	så	illa	som	jag	var	rädd	för.	Men	låt	
oss	vara	ärliga:	det	fungerar	ju	inte	bra.	

Det	är	en	blekare	uppslutning	från	det	stora	utlandet	
den	här	gången,	mycket	färre	än	första	Icecon	–	den	
senaste	jag	var	på	–	och	färre	medlemmar	överlag	än	
2018	års	upplaga.	Men	det	vandrar	runt	varma	krop-
par	i	lokalerna.	Det	cinns	en	publik.	Inte	riktigt	ett-
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hundra	personer,	men	minst	lika	stor	–	känns	det	som	
–	som	min	första	Swecon,	2005.	Det	är	färre	än	de	
hade	hoppats	på	så	efter	den	senaste	kongressen.	
Men	det	är	bättre	än	de	fruktade	att	det	skulle	bli	
givet	pandemin,	säger	Júlíus	och	Björn	där	de	står	och	
pratar	med	Mary	Robinette,	Robert	Kowal	och	mig.	
Det	är	långt	bättre,	och	man	anar	att	det	är	en	viss	
lättnad	att	äntligen	få	det	hela	avklarat	utan	att	det	
därför	är	hedersgästerna,	kommittén	och	ett	halvdus-
sin	av	deras	vänner	som	deltar.	

Med	Snæbjörn,	Kisu,	Carolina	och	den	stackars	försäl-
jerskan	vid	Nexus	bokbord,	utlämnad	åt	att	ta	del	av	
vårt	samtal	vare	sig	det	intresserar	henne	eller	inte,	
diskuterar	vi	den	nordiska	litteraturen	och	dess	upp-
sättningar	och	cilmatiseringar.	Vad	som	utmärker	den.	
”Det	är	inte	orimligt	att	hävda	att	den	nordiska	litte-
raturens	främsta	problem	är	att	den	har	blandat	ihop	
kvalitet	med	misär,	men	det	är	nog	ett	billigt	pris	att	
betala	för	att	få	leva	i	en	litterär	kultur	–	eller	nära	
litterära	kulturer	–	som	lyfter	fram	Stig	Sæterbakken,	
Sara	Stridsberg,	Soci	Oksanen	och	Jón	Kalman	Ste-
fánsson	som	något	av	det	bästa	de	har	att	erbjuda	
världen?”	skrev	jag	på	Facebook	ett	par	år	tidigare	
och	det	cinns	någonting	vackert	i	det	nordiska	vemo-
det	som	väger	upp	alla	nackdelar.	Om	att	se	det	roliga	
i	svärtan,	som	Nexusförsäljerskan	pratar	om.	Carolina	
berättar	om	Aniara-cilmatiseringen	och	hur	den	sökt	
amerikansk	cinansiering	och	man	då	fått	frågan	om	
det	inte	kunde	gå	att	ordna	så	att	den	cick	ett	lyckligt	
slut.	En	något	nytt	sätt	att	berätta	historien	om	ett	
skepp	på	väg	ut	i	den	hopplösa	evigheten	utan	möj-
lighet	att	välja	sin	kurs.	”Willst	du	immer	weiter	
schweifen?	/Sieh,	das	Gute	liegt	so	nah.	/	Lerne	nur	
das	Glück	ergreifen:	/	Denn	das	Glück	ist	immer	da”	
som	Goethe	skrev.	Kanske	var	allt	som	saknades	om-
bord	på	goldondern	Aniara	att	någon	satte	upp	denna	
aforism	på	en	broderad	duk	i	köket.	

Det	görs	bra	isländsk	cilm	också,	skjuter	Snæbjörn	
in,	och	nämner	Málmhaus	som	kom	för	några	år	se-
dan.	Den	har	till	och	med	jag	sett	–	en	närmast	unik	
händelse	i	en	diskussion	om	cilm	på	en	sf-kongress.	
Den	är	lysande	och	ganska	rolig.	Men	varken	science	
ciction	eller	fantasy,	förstås.	

Jag	slår	mig	ned	för	mig	själv,	läser	några	poesimanus	
på	mobilen,	kollar	Instagram	för	gårdagens	lilla	
boklansering.	Produktiviteten	skall	ha	sitt.	Runt	mig	
pågår	en	isländsk	diskussion	om	problemen	med	so-
ciala	medier.	”Visuellt	crack”,	säger	någon,	jag	lyssnar	
inte	så	noga,	och	jag	nickar	och	passar	på	att	snegla	
på	lite	cin	betongbrutalism	när	jag	ändå	håller	på.	
Arkitekturen	är	bildbaserade	sociala	mediers	uppen-
bara	raison	d’être.	En	bra	drog.	

Björn	Halldórsson	skall	moderera	hedersgästerna	i	
en	avslutande	panel,	om	katastrofciktion	och	hopp.	
Det	är	åtminstone	vad	som	står	i	programmet.	För	att	
ha	ett	hyfsat	tydligt	begränsat	ämne	är	det	ett	väldigt	
allmänt	samtal	som	inte	nödvändigtvis	ser	sig	be-

gränsat	till	att	behöva	prata	om	katastrofer	eller	
hopp.	Det	blir	inte	sämre	så.	

Det	börjar	för	all	del	med	någonting	åtminstone	
närliggande	det	valda	temat.	Mary	Robinette	diskute-
rar	fantastikens	möjlighet	att	hantera	katastrofen.	
Det	är	ett	sätt,	säger	hon,	att	peta	på	saker	på	ett	sä-
kert	sätt.	Skyddade	i	vårt	litterära	laboratorium.	
Snart	har	diskussionen	funnit	vidare	vidder,	och	pra-
tar	om	känslor	inför	vad	som	sker	på	ett	sätt	som	
nominellt	skulle	kunna	ha	med	katastrofer	och	hopp	
att	göra.	Mary	Robinette	citerar	Connie	Willis,	om	att	
den	mimetiska	litteraturen	måste	ha	en	överdriven	
respons	till	vardagens	händelser	medan	science	cic-
tion	eller	fantasy	får	ha	rimliga	reaktioner	till	enorma	
händelser.	De	starka	känslorna	berättigas.	Jag	vet	inte	
om	jag	håller	med.	Jag	har	nyligen	köpt	hem	en	hel	
hög	Sæterbakken	och	känslorna	däri	känns	alldeles	
för	underbyggda	eller	åtminstone	lite	väl	realistiska.	
Svärtan	i	vardagen	kan	vara	nog	så	svart.	Sonens	
självmord,	den	raserade	relationen,	det	borttappade	
barnet.	Den	lilla	katastrofen	ligger	oss	lika	nära	som	
den	stora.	Cao	Naiqians	När	mörkret	faller	trängtar	
mitt	hjärta	till	dig	eller	Yu	Huas	Att	leva	och	En	han-
delsresande	i	blod	kräver	ingen	överdriven	respons.	I	
Suzanne	Collins	Hungerspelsböcker	är	det	inte	det	
enorma,	dystopiskt	blodtörstiga	systemet	som	Kat-
niss	reagerar	allra	starkast	på,	utan	systerns	utsatt-
het.	Jag	visualiserar,	där	jag	sitter	i	publiken,	mina	
bokhyllor	och	vandrar	längs	ryggarna.	Kanske	cinns	
det	en	poäng	–	det	låter	bra	–	men	jag	har	svårt	att	
hitta	bra	exempel	för	att	lockas	hålla	med.	Istället	
fastnar	jag	i	minnet	framför	min	slitna	pocketutgåva	
av	Neil	Gaimans	Smoke	and	Mirrors	och	tänker	på	
hans	förkärlek	för	att	föra	in	det	enorma	i	det	mycket	
vardagliga.	Den	heliga	gralen	väntar	under	en	
pälskappa	i	en	andrahandsbutik	och	kostar	trettio	
pence.	Den	gör	sig	hemskt	bra	i	vardagsrummet	och	
när	riddaren	i	sitt	sökande	når	sitt	mål	bjuder	man	
honom	på	te	men	berättar	att	den	faktiskt	har	funnit	
ett	hem	nu,	gralen.	De	dämpade	reaktionernas	littera-
tur.	

Vi	får	lära	oss	så	mycket	i	kongressens	sista	kläm-
tande	timme.	Om	hur	skrivande	kan	förstås	genom	
dockteater:	Tempus	eller	grammatisk	person	är	det	
tekniska,	hur	dockan	rör	sig.	Stil	är	hur	den	ser	ut.	
Gemensamt	är	att	man	sedan	måste	blåsa	personlig-
het	in	i	det	hela.	Vem	man	är.	Vilken	röst	man	har.	
Agatha	Christie,	säger	någon,	kanske	är	det	Ted,	viss-
te	inte	vem	mördaren	i	hennes	romaner	var	förrän	
hon	nästan	skrivit	färdigt.	Istället	sig	hon	till	att	alla	
hade	tillfälle	och	motiv	och	så	kastade	hon	ut	en	sista	
ledtråd	till	läsaren	mot	slutet	när	hon	själv	hade	be-
stämt	sig.	Det	mynnar	ut	i	en	diskussion	om	vad	man	
berättar	för	läsaren.	Många	författare	in	spe,	säger	
Mary	Robinette,	gör	misstaget	att	dölja	så	mycket	
som	möjligt	för	läsaren.	Men	ett	avslöjande	kan	för-
höja	spänningen.	Ta	”Story	of	Your	Life”,	säger	hon,	
och	pekar	mot	skärmen	där	Ted	sitter.	Den	fungerar	
för	att	den	alldeles	i	början	avslöjar	en	fullständigt	
central	del	som	han	kunde	ha	dolt.	Men	det	hade	inte	
varit	lika	stor	litteratur	då.	Jag	tänker	på	”Att	döda	ett	
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barn”,	novellen	som	cick	mig	att	förälska	mig	i	forma-
tet,	och	hur	redan	femte	meningen	säger	att	denna	
dag	skall	ett	barn	dödas	i	den	tredje	byn	av	en	lycklig	
man	och	hur	hela	novellen	kräver	att	det	berättas	
alldeles	i	början	för	att	det	inte	skall	vara	en	liten	text	
om	en	bilresa	till	havet	med	en	olycka	påhängd	allde-
les	i	slutet.	Det	behöver	inte	vara	Bertholt	Brecht	för	
att	det	skall	vara	en	god	princip.	

Panelisterna	halkar	in	på	metaforer	och	det	
mänskliga	sinnet,	om	tänkande	och	idéer.	”The	gears	
are	turning	in	my	head”,	fnyser	Mary	Robinette,	”no	
they	are	not”,	och	förkastar	det	som	en	rent	vilsele-
dande	beskrivning	av	tanken.	Vilket	kanske	stämmer.	
Men	jag	kan	inte	låta	bli	att	roas	av	att	hon	gör	det	i	
en	panel	med	författaren	till	”Exhalation”.	

	 	
Panelen	tar	slut.	Hedersgästerna	avtackas.	Heders-
gästerna	tackar	kommittén.	Vi	andra	applåderar	ar-
tigt	åt	båda	dem	alla.	Så	förklaras	Icecon	slut	och	
människor	myllrar	ur	programsalen	och	vidare	i	
kvällsmörkret.	På	Island	dödas	inga	hundar.	Det	är	ett	
civiliserat	land.	

Men	det	cinns	varken	början	eller	slut	när	Tidens	
hjul	vrider	sig.	Det	är	blott	ett	slut.	Kommittén	skall	
äta	middag	med	de	närvarande	hedersgästerna	och	i	
väntan	på	deras	bordsbokning	skall	de	sätta	sig	på	en	
pub	och	dricka	öl.	Jag	och	Emil	gör	dem	sällskap,	
Snæbjörn,	Björn,	Hildur,	Mary	Robinette,	Robert	och	
Júlíus.	Mary	Robinette	roar	oss	med	att	berätta	om	
sitt	nyblivna	kongresskommittéordförandeskap	för	
Worldcon	och	den	förbannelse	som	drabbat	kongres-
sen	där	alla	inblandade	verkar	få	en	närstående	död	
eller	allvarligt	skadad.	Men,	försäkrar	hon	Júlíus	som	
hon	precis	dragit	in	i	arrangerandet,	det	cinns	ingen-
ting	att	oroa	sig	över.	De	har	ceremoniellt	drivit	bort	
vad	som	än	plågat	dem.	Blivit	sams	med	världen	och	
dess	olyckor.	

När	vi	snart	skall	bryta	upp	och	de	andra	skall	
vidare	till	sitt	ber	Júlíus	om	vår	uppmärksamhet.	Den	
gode	Árni	–	med	ett	negativt	covidtest	från	i	fredags	i	
bagaget	–	har	konstaterats	smittad.	Dagen	innan	har	
han	suttit	i	samma	frågesportslag	som	Mary	Robinet-
te	och	Robert.	Samt	–	för	min	personliga	del	av	något	
större	praktisk	betydelse	–	Emil.	”Ni	kan	komma	att	
behöva	sitta	i	karantän”,	berättar	Júlíus,	men	såvitt	
han	har	förstått	skall	smittspårningen	redan	ha	kon-
taktat	alla	som	måste	isolera	sig.	”Har	ni	inte	fått	ett	
meddelande	än	borde	ni	inte	få	något”,	säger	han,	och	
de	båda	amerikanerna	kontrollerar	sina	kommunika-
tionsenheter	alldeles	särskilt	noga.	Samtidigt	reser	
sig	Emil,	tar	tre	steg	bakåt,	drar	på	sig	munskyddet	
som	legat	i	cickan	så	när	ölen	stått	framför	honom	på	
bordet	och	meddelar	att	han	formellt	är	i	karantän	
nu.	Han	hastar	ut	ur	lokalen.	

Vi	sammanstrålar	utomhus,	en	förvirrad	hop	
människor	som	hade	en	plan	och	nu	inte	vet	vad	de	

skall	göra	av	den.	Jag	vet	inte	om	det	faktum	att	Emil	
har	ansetts	vara	i	lagligen	påtvingat	isoleringsbehov	
men	inte	jag	betyder	att	jag	inte	har	tillbringat	till-
räckligt	mycket	tid	i	Árnis	sällskap	för	att	ha	uppnått	
någon	gräns	de	isländska	myndigheterna	i	sin	stora	
vishet	har	bestämt	sig	för	i	sin	kamp	för	att	hålla	sina	
åtgärder	rimliga	utan	att	spärra	in	folk	som	har	råkat	
passera	någon	på	gatan,	eller	om	Árni	bara	inte	vet	
vad	jag	heter.	Men	då	vet	han	att	jag	bor	hos	Emil,	
som	de	uppenbarligen	vet	hur	man	kan	nå,	och	Emil	
vet	alldeles	utmärkt	väl	vem	jag	är.	Mary	Robinette	
och	Robert	står	inför	en	hägrande	middag	och	vill	så	
gärna	men	har	inte	samvete.	De	drar	sig	tillbaka	till	
hotellrummet	med	löfte	om	att	kommittén	skall	be-
ställa	någonting	cint	att	äta	åt	dem.	”Har	du	någon-
stans	att	sova?”	frågar	de	mig.	”Tja”,	säger	jag,	”hos	
honom”,	och	pekar	på	Emil.	”Har	någon	en	större	lä-
genhet?”	frågar	Snæbjörn,	som	inte	vill	lämna	mig	åt	
den	eventuella	smitthärden.	Men	alla	mina	saker	är	
ändå	i	Emils	arbetsrum	och	i	morgon	går	mitt	clyg.	En	
lösning	som	inte	ligger	i	Kópavogur	komplicerar	så	
mycket	annat.	Det	ordnar	sig,	försäkrar	jag.	I	värsta	
fall	cinns	det	folk	som	försörjer	sig	på	att	upplåta	tak	
över	huvudet	åt	främlingar	mot	betalning.	

Vi	vandrar	mot	Lækjartorg	där	det	cinns	bussar	
som	jag	kan	ta	men	inte	Emil	och	funderar	på	lös-
ningar.	Kanske	kan	jag	ta	en	buss	och	passa	barnen	
medan	Kristín	hämtar	Emil?	Möjligt	men	osmidigt.	
Slutligen	läser	Emil	att	det	cinns	taxi	för	ändamålet,	
en	rimlig	och	tillåten	lösning.	Det	förenklar	saker	för	
oss.	

Inte	fullt	två	veckor	efter	kongressen	skall	Kristín	
disputera.	I	Lund.	I	Sverige.	Emils	främsta	mål	i	livet	
är	plötsligt	att	inte	vara	ett	hinder	för	detta.	Jag	för-
passas	ut	ur	arbetsrummet,	som	plötsligt	blivit	den	
isolerades	hem	så	att	Kristín	skall	få	sovrummet	för	
sig	själv,	och	får	ta	soffan	i	vardagsrummet	på	neder-
våningen.	Emil	slänger	fram	plasthandskar	till	oss	
som	vi	kan	ha	när	vi	måste	röra	oss	i	bostaden,	och	
jag	vet	väl	inte	om	det	gör	någon	skillnad	för	dropp-
smitta	men	har	inte	den	ringaste	lust	att	diskutera	
den	saken	där	och	då,	eller	för	den	delen	ta	några	
som	helst	onödiga	risker	för	disputationens	skull.	
Emil	börjar	slå	efter	bra	hotell	att	tillbringa	resten	av	
veckan	på,	för	säkerhets	skull.	Jag,	vaccinstärkt	och	
utan	att	ha	tillbringat	särskilt	mycket	tid	i	inom-
hussmittosällskap,	känner	mig	förvisso	föga	oroad	för	
egen	del,	men	letar	bästa	snabbtestmöjlighet	på	väg	
till	clygplatsen	för	att	inte	ta	riskera	stackars	främ-
lingar	i	en	liten	metallbehållare	över	Atlanten.	Allt	det	
verkar	kosta	mig	är	en	promenad	och	en	timme	av	
mitt	liv.	

Friskförklarad	och	vid	utmärkt	hälsa	sätter	jag	
mig	på	clyget.	Jag	stänger	av	telefonen.	Nu	kan	inga	
krav	om	att	stanna	på	ön	längre	nå	mig.	

Mannen	på	fönsterplats	i	min	stolsrad,	däremot,	
hostar	sig	genom	hela	resan. 
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En kväll med Sam J Lundwall 
Anders	Bellis	

Det	fanns	en	början.	Den	är	avlägsen	nu	och	bestod	av	
två	av	A4-numren	av	Jules	Verne-Magasinet,	det	med	
King	Kong	på	omslaget	och	det	röda	med	en	scen	ur	
Tolkiens	ringtrilogi.	Därefter	kom	Deltas	bokklubb,	
som	var	fascinerande	–	man	beställde	en	bok	och	cick	
tillsammans	med	den	de	tre	broschyrer	som	utan-
nonserade	den	veckans	tre	nypublicerade	böcker.	Det	
var	i	alla	fall	så	det	kändes.	Flämtande	försökte	jag	
hänga	med,	men	eftersom	veckopengen	inte	räckte	
riktigt	ända	fram	sa	min	sf-läsande	far:	”Beställ	alla	
böcker	du	vill	ha	och	ge	mig	räkningarna!”	

Det	var	som	alla	vet	Sam	som	utgav	böckerna.	
Med	ett	väldigt	kliv	framåt	i	tiden	råkar	jag	stå	innan-
för	dörren	vid	trappans	fot	när	Sam	med	följe	bestå-
ende	av	familj	och	släktingar	den	2	november	i	år	
kommer	ned	till	restaurang	Källarbyn	i	Gamla	Stan,	
för	att	som	hedersgäst	
delta	i	festen	En	kväll	
med	Sam	J.	Lundwall.	
Det	är	en	kväll	under	
vilken	vi	cirar	Sam	och	
boken	om	hans	rika	
mångsysslande	under	
ett	liv	med	clera	parallel-
la	karriärer	–	Uppdrag	i	
universum,	utgiven	med	
anledning	av	Sams	80-
årsdag.	Så	det	fanns	en	
annan	början	också.	

Den	början	ligger	
mycket	närmare	i	tiden.	
Jonas	Ellerström	kontak-
tade	mig	någon	gång	i	
slutet	av	2019,	berättade	
om	projektet	Uppdrag	i	
universum	och	undrade	
om	jag	skulle	kunna	
skriva	en	essä	om	hur	
det	var	att	översätta	för	
Sam.	Det	kunde	jag	inte,	för	jag	har	aldrig	översatt	åt	
Sam,	men	när	vi	bollat	idén	en	stund	kom	vi	överens	
om	att	jag,	med	min	bakgrund	som	uppväxt	med	två	
cilmarbetande	föräldrar,	i	stället	skulle	skriva	en	essä	
om	TV-producenten,	cilmregissören	och	fotografen	
Sam.	Och	därmed	var	jag	plötsligt,	och	mycket	gläd-
jande,	en	av	bokens	bidragsgivare.	

Jag	har	under	nästan	ett	och	ett	halvt	decennium	i	
perioder	e-brevväxlat	med	Sam,	stundtals	clitigt,	och	
vi	brukar	prata	om	allt	möjligt	men	mer	än	så	säger	
jag	inte,	för	e-brevväxlingen	är	privat	...	fast	jag	kan	
trots	det	avslöja	en	sak.	Uppgifterna	jag	får	när	jag	
hör	av	mig	till	honom	för	att	få	hågkomster	kring	
hans	gärning	som	fotograf,	TV-producent	och	cilmre-
gissör	är	knapphändiga,	för	dels	har	Sam	av	förklarli-

ga	skäl	glömt	en	del	(vi	pratar	trots	allt	om	en	tid	som	
är	mer	än	ett	halvsekel	avlägsen),	dels	tycker	han	sig	
inte	förtjäna	den	hyllning	den	kommande	boken	in-
nebär.	Han	anser	inte	att	hans	livsgärning	är	värd	
sådan	uppmärksamhet.	(På	den	punkten	har	han	fel.)	
De	knapphändiga	uppgifterna	–	spridda	hågkomster	
och	några	nyckelnamn	–	antyder	emellertid	hur	myc-
ket	mer	som	cinns	att	hämta,	hur	många	spår	som	
cinns	att	nysta	upp.	Fast	resultatet	av	det	nystandet,	
med	vilket	jag	för	övrigt	cick	mycken	och	ovärderlig	
hjälp	av	Hans	Persson	och	Jörgen	Jörälv,	utgörs	av	
min	essä	i	Uppdrag	i	universum,	så	det	är	inte	ämnet	
för	den	här	artikeln.	Ämnet	här	är	kvällen	den	2	no-
vember	2021.	Sam	är	hedersgäst,	restaurang	Källar-
byn	i	Gamla	Stan	är	fullpackad	av	väntande	festdelta-
gare	och	det	är	då	jag	råkar	stå	precis	innanför	dör-

ren	när	Sam	med	familj	
och	släktingar	kommer	
nedför	trappan.	Jag	öpp-
nar	och	håller	upp	dör-
ren	åt	dem.	
De	många	gäster	som	
dykt	upp	för	att	delta	i	
evenemanget	utgörs	av	
ett	snitt	genom	svensk	
fandom,	med	övervikt	
för	människor	som	har	
en	personlig	relation	till	
Sams	väldiga	gärning	för	
science	ciction	i	Sverige.	
Här	cinns	även	gamla	
vänner	och	bekanta	till	
Sam	personligen,	män-
niskor	han	i	en	del	fall	
inte	har	träffat	på	tiotals	
år.	Långväga	gäster	har	
kommit	resande	från	
alla	möjliga	håll	och	så	
långt	bortifrån	som	ex-

empelvis	Luleå.	De	djärvare	bland	kvällens	gäster	
vågar	sig	fram	till	Sam	för	att	hälsa	och	småprata	en	
stund,	medan	de	blygare	håller	sig	på	något	avstånd,	
tittar	storögt	åt	Sams	håll	och	pratar	i	dämpade	orda-
lag	med	varandra.	Det	är	påtagligt	uppenbart	att	en	
legendar	har	uppenbarat	sig	i	lokalen.	Intresset	och	
nycikenheten,	och	vördnaden,	genomsyrar	luften	likt	
elektrisk	spänning.	

Sam	är	på	strålande	humör.	Vi	blir	stående	några	
meter	innanför	ingången	och	pratar.	Sam	bär	kvällen	
till	ära	en	kavaj	prydd	med	First	Fandom-dekalen	
som	är	tecknet	på	hans	medlemskap	i	det	illustra	
sällskapet	och	har	sin	SFWA-badge	på	kavajslaget.	Vi	
faller	helt	naturligt	in	i	ett	samtal	om	dels	science	
ciction	och	fandom	av	fordom,	dels	om	en	nu	svunnen	

34



SF-Forum nr 138
värld	då	man	till	kultur-Sverige	bland	andra	kunde	
räkna	en	gemensam	vän	och	ett	fascinerande	original,	
Torsten	Jungstedt,	varpå	vi		kommer	in	även	på	myc-
ket	annat	från	den	tiden.	Om	något	inser	jag	hur	ännu	
mycket	mer	vi	skulle	kunna	prata	om	under	vår	pro-
grampunkt	om	någon	timme,	ett	samtal	mellan	Sam	
och	mig	inför	kvällens	gäster,	men	tiden	är	förstås	
begränsad,	som	den	ofrånkomligen	blir	om	man	un-
der	någon	form	av	evenemang	ska	prata	om	Sams	
livsgärning.	

Det	var	när	festkommittén	–	Maths	Claesson	och	
Gabriella	Gomez	från	Science	Fiction-Bokhandeln,	
Karin	Lundwall,	Jonas	Ellerström,	Johan	Melbi	(re-
daktionen	för	Uppdrag	i	universum)	och	jag	–	hade	
lunchmöte	på	Källarbyn	den	9	september	som	jag	
föreslog	dels	en	intervju	med	Sam	på	scenen,	dels	ett	
bildspel	med	fotogracier	på	Sam	i	olika	sammanhang	
genom	decennierna.	Båda	förslagen	bifölls	och	Jonas	
sa	att	han	tyckte	att	jag	borde	göra	intervjun	och	jag	
anmälde	mig	själv	att	ordna	fram	fotogracierna,	ge-
nom	att	prata	med	Anders	Reuterswärd,	som	digitali-
serat	tusentals	och	åter	tusentals	av	Lars-Olov	
Strandbergs	fotogracier	från	mer	än	ett	halvsekel	som	
hängivet	fotograferande,	aktiv	fan.	Anders	skickade	
mig	fotogracierna	via	nätet	och	jag	ägnade	många	
glada	timmar	åt	att	för	första	gången	uppleva	och	–	
när	jag	kom	längre	fram	i	tiden	–	återuppleva	forna	
epoker	i	svensk,	brittisk	och	amerikansk	fandom.	Jag	
valde	ut	ett	femtiotal	användbara	fotogracier	på	Sam	i	
olika	situationer,	från	olika	tidevarv	och	tillsammans	
med	goda	vänner	som	Harry	Harrison,	Brian	Aldiss,	
Isaac	Asimov,	Eugen	Semitjov	och	andra	dignitärer	i	
en	lång	rad,	med	hustrun	Ingrid	och	Karin,	och	för	
den	delen	sf-fans,	för	många	att	räkna	upp.	Under	
lunchmötet	sa	Karin	vad	gällde	samtalet	inför	publik	
att	hon	vid	familjen	Lundwalls	kommande	söndags-
lunch	skulle	fråga	Sam	om	saken.	Jag	ska	inte	sticka	
under	stol	med	att	det	gladde	mig	mycket	när	jag	
några	dagar	senare	cick	veta	att	Sam	gick	med	på	att	
samtala	inför	publik	om	jag	var	hans	samtalspartner.	

Det	här	är	ingen	hemlighet.	Sam	berättade	själv	
under	samtalet	om	sin	scenskräck,	vilken	var	skälet	
till	att	han	blev	tvungen	att	för	all	framtid	i	slutet	av	
sextiotalet	lägga	ned	sin	karriär	som	vissångare.	Inte	
minst	därför	var	det	en	stor	glädje	att	Sam	under	vår	

programpunkt	den	här	kvällen	var	alldeles	enaståen-
de	avspänd,	spirituell	och	rolig.	Vi	hade	tillsammans	i	
förväg	lagt	upp	det	så	att	vi	skulle	prata	om	aspekter	
av	hans	mångfacetterade	livsgärning	som	inte	fått	
plats	i	boken	och	jag	hade	därför	tillverkat	en	lista	
med	stolpar	–	i	form	av	mycket	korthuggna	punkter	
på	ett	par,	tre	ord	–	och	till	den	hade	Sam	fogat	ett	par	
egna,	och	utifrån	den	listan	pratade	vi	ungefär	som	
om	vi	ätit	middag	tillsammans.	Anekdoter,	inblickar	
bakom	kulisser	och	skämt	strömmade	ur	Sam.	Han	
berättade	med	den	begåvade	historieberättarens	
självklara	fallenhet	för	dramatik	och	komiska	poäng-
er,	och	med	all	den	livfulla	gemytlighet	som	jag	hop-
pats	skulle	bli	fallet	med	det	här	upplägget.	Scen-
skräcken,	om	den	alls	fanns	där	den	här	gången,	hade	
Sam	blåst	bort	med	orkanstyrka.	Vårt	samtal	avrun-
dades	med	att	publiken	gav	Sam	en	dundrande,	myc-
ket	lång,	stående	ovation.	Sam	såg	först	uppriktigt	
häpen	ut	och	log	sedan	rörd,	vilket	var	mycket	vär-
mande.	

Fast	Sam	och	jag	var	inte	första	programpunkt.	
Kvällens	program	inleddes	med	att	Karin	och	Jonas	
livfullt	berättade,	även	de	i	form	av	informellt	samtal,	
om	hur	det	gick	till	när	de	cick	idén	till	Uppdrag	i	uni-
versum.	De	presenterade	även	de	bidragsgivare	som	
dystert	nog	inte	kunde	närvara	och	gav	oss	fascine-
rande	inblickar	i	bokens	stundtals	labyrintiska	färd	
mot	publicering.		

Vi	lever	som	bekant	i	framtiden	numera	och	här	i	
framtiden	cilmar	man	alla	programpunkter	i	esseff-
sammanhang	och	lägger	ut	dem	som	poddar	på	nätet,	
så	att	fans	och	fä	kan	titta	på	dem	under	evinnerlig	
tid.	Så	gör	inte	vi	som	tillhör	den	gamla	skolans	fan-
dom.	Man	kan	säga	att	det	är	i	linje	med	Uppdrag	i	
universum,	för	boken	trycktes	i	300	exemplar,	den	
kommer	inte	att	tryckas	om	och	har	redan	blivit	ett	
samlarobjekt.	Det	var	meningen.	Och	på	motsvarande	
vis	blev	Sams	sista	offentliga	framträdande	–	för	det	
var	det,	säger	han	själv	med	emfas	–	en	unik	upple-
velse	för	dem	som	var	där	men	som	från	och	med	nu	
lever	vidare	i	de	berättelser	som	traderas	inom	fan-
dom,	som	återberättas	gång	på	gång	och	slutligen	
uppgår	i	den	mytologiska	sfär	där	händelser	av	detta	
unika	slag	hör	hemma.	

RECENSIONER 
Uppdrag i universum. En bok om 

Sam J. Lundwall 
Jonas Ellerström, Karin Lundwall, och 

Johan Melbi 
Tragus	förlag	2021	

Uppdrag	i	universum	är	ett	på	många	sätt	fascineran-
de	stycke	både	svensk	science	ciction-historia	och	
festskrift	till	Sam	J.	Lundwall.	(Även	om	den	inte	kal-
las	just	”festskrift”,	stämmer	ju	Wikipedias	decinition	
bra:	”bok	som	utges	med	anledning	av	en	minnesfest	
eller	ett	jubileum	eller,	numera	vanligast,	som	hyll-
ning	till	en	förtjänt	person”.)	Således	får	vi	här	belyst	
inte	bara	Lundwalls	gärning	som	sf-utgivare	och	-för-
fattare	utan	även	som	trubadur	(i	en	gedigen	och	
osentimental	genomgång	av	Katarina	Andersson,	
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själv	popmusiker;	dock	saknas	tyvärr	diskograci)	och	
som	fotograf	och	cilmare	(i	en	betydligt	mer	hyllande,	
ingående	och	stundtals	till	knappologi	gränsande	
redovisning	av	cilmkännaren	Bellis).	Om	dessa	kar-
riärer	har	Lundwall	intressant	nog	själv	sagt	så	här	i	
återblicken	Nygamla	förändringar	(JVM	401,	oktober	
1983):	”Egentligen	ville	jag	nämligen	bli	rocksångare	
…	Tyvärr	dög	jag	inte	som	
rocksångare”	(men	om	verksamheten	
som	trubadur	–	betydligt	mer	fram-
gångsrik	–	säger	han	där	ingenting)	och	
”jag	var	ingen	bra	fotograf”.		

Men	den	Lundwallska	sf-verksamhe-
ten	hade	ju	också	en	tidig,	betydelsefull	
aspekt	i	form	av	fanzineutgivning.	Det-
samma	kan	för	övrigt	sägas	om	John-
Henri	Holmberg,	som	är	den	som	i	
boken	avhandlar	den	aspekten.	(Just	
fanzineutgivning	har	för	övrigt	för	
många	fans	–	inklusive	undertecknad	–	
fungerat	som	utbildning	inför	senare	
karriärer	som	skribenter,	redaktörer,	
översättare	och	understundom	även	för-
fattare.)	Här	får	vi	en	närsynt	och	citatfylld	historik	
som	är	intressant	inte	minst	därför	att	den	inte	bara	
behandlar	Lundwalls	fanzinekarriär	utan	även	i	si-
doblickar	sätter	denna	i	svenskt	fanniskt	perspektiv.	
Intressanta	är	också	citaten,	som	tecknar	en	bild	av	
en	relativt	ung	(under	30)	skribent	vacklande	mellan	
än	den	ena,	än	den	andra	synvinkeln	på	olika	sf-rela-
terade	företeelser.	

Till	antologins	behållningar	i	övrigt	(jag	väntar	
med	det	bästa	till	sist)	hör	berättelserna	om	de	per-
sonliga	upplevelserna.	Författaren	Maria	Vedin	berät-
tar	om	vad	sf	i	allmänhet	och	Delta	i	synnerhet	har	
betytt	för	henne;	det	är	kort	men	livfullt.	Och	Jonas	
Ellerström	–	en	av	bokens	redaktörer	–	skriver	be-
römmande	om	Lundwalls	egen	författargärning;	en	
förtjänstfull	och	och	personligt	skriven	guide	som	
även	placerar	verken	i	sina	tider	och	sammanhang.		

Sam	Lundwall	ägnade	en	hel	del	uppmärksamhet	
åt	fenomenet	utopier/dystopier;	inte	helt	ologiskt	
innehåller	boken	därför	en	uppsats	om	”dubiösa	uto-
pier	och	diskutabla	dystopier”	av	professorn	i	
idéhistoria	Elisabeth	Mansén.	Tyvärr	är	det	en	skäli-
gen	ointressant	om	än	mycket	detaljerad	genomgång	
av	innehållen	i	de	två	(!)	temaantologier	som	Lund-
wall	har	sammanställt,	plus	redovisningar	av	lund-
wallska	synpunkter	på	ämnet	i	andra	böcker.	Allt	som	
allt	skäligen	andefattigt	och	helt	i	avsaknad	av	
Manséns	egna	funderingar.	Således	får	vi	detta	till	livs	
i	slutreclexionen:	”[Lundwall]	är	en	sträng	domare	
när	det	gäller	utopier.	De	klassiska	utopierna	är	alla	
lika	avskräckande	i	hans	ögon	och	undantagen	bara	
bekräftar	regeln.	…	För	Lundwall	ligger	tanken	på	
utopiernas	förverkligande	aldrig	långt	borta	och	hans	
historiska	exposéer	glider	ofta	över	till	de	rörelser	
eller	enstaka	personer	som	försökt	omsätta	sina	ideal	
i	praktiken.”	Det	låter	mest	som	en	gymnasieuppsats	
och	är	knappast	en	analys	som	anstår	en	akademiker.	

Desto	intressantare	är	då	Jörgen	Jörälvs	och	Jerry	
Määttäs	grundliga	genomgångar	av	utgivningen	av	
dels	Jules	Verne-Magasinet,	dels	böckerna	på	Delta	
och	andra	förlag.	För	det	första	ger	de	å	ena	sidan	en	
bild	av	den	oerhört	omfattande	förlagsverksamhet	
som	Lundwall	har	stått	för	genom	åren,	å	andra	sidan	
också	en	fascinerande	bild	av	Lundwalls	växlande	syn	

på	sitt	arbete	under	samma	tid.	Den	
senare	kompletteras	väl	av	dottern	Ka-
rin	Lundwalls	synnerligen	sympatiska	
skildring	av	hur	det	var	att	växa	upp	i	
en	värld	av	science	ciction	samt	–	inte	
minst	–	av	hur	det	var	att	ha	Lundwall	
som	pappa.	
Boken	avslutas	mycket	lämpligt	med	en	
uppsats	av	festföremålet	själv,	”Viktori-
anska	framtidsdrömmar	i	
backspegeln”	(återtryckt	ur	Illustrerad	
bibliogra7i	över	science	7iction	&	fantasy	
1741-1973;	1974),	som	tecknar	en	bild	
av	Lundwalls	uppväxt	med	sf	och	anty-
der	dess	betydelse	för	honom:	”Min	
världsbild	och	mitt	liv	har	formats	av	

science	ciction.”	En	intressant	text,	som	följs	av	en	
bibliograci	över	Lundwalls	egna	verk.	

Jag	ska	ägna	den	fortsatta	betraktelsen	åt	Jörälvs	
och	Määttäs	bidrag,	som	otvivelaktigt	är	av	störst	
intresse	för	en	bredare	publik	(och	som	upptar	en	
dryg	tredjedel	av	sidinnehållet).	Och	jag	vill	då	titta	
på	dels	den	bild	av	den	Lundwallska	redaktörs-	och	
utgivargärningen	som	Jörälv	och	Määttä	ger,	dels	den	
bild	som	Lundwall	själv	ger	av	sin	tillvaro	som	hel-
tidsarbetande	inom	den	svenska	sf-världen	och	som	
jag	tycker	är	intressant	på	clera	sätt.	

Jörgen	Jörälv	lyckas	på	ett	ytterst	givande	sätt	
kombinera	en	personlig	vinkling	med	en	ingående	
beskrivning	av	Jules	Verne-Magasinets	”karriär”	under	
Lundwalls	redaktörskap;	från	starten	hos	Askild	&	
Kärnekull	1972	fram	till	slutet	41	år	senare,	inklusive	
sammanslagning	med	det	tidigare	fanzinet	Science	
Fiction	Nytt,	alla	ändringar	av	denna	undertitel	samt	
alla	variationer	i	utseende,	format	och	–	faktiskt	–	
medium:	de	sista	numren	utgavs	som	cd/dvd.	Det	är	
en	intressant	genomgång	som	alldeles	lagom	ingåen-
de	skildrar	den	mångskiftande	utgivningen	och	som	
interfolieras	av	Lundwalls	egna	kommentarer	till	och	
förklaringar	av	denna.	Det	står	helt	klart	att	JVM	
kanske	mer	än	allt	annat	som	Lundwall	sysslade	med	
under	sin	långa	sf-karriär	var	ett	”labour	of	love”.		

Detsamma	gäller	för	övrigt	Jörälvs	arbete	med	
Lundwalls	publiceringsgärning;	inte	bara	har	han	
tillverkat	en	bibliograci	över	JVM1	utan	dessutom	en	
detaljerad	webbsajt	om	alla	JVM-nummer2,	en	lik-
nande	sajt	om	Deltas	hela	utgivning3	(en	bibliograci	
om	samma	ämne	är	under	tillverkning)	och	en	om	
den	Lundwallska	utgivningen	under	märket	Sam	J.	
Lundwall	Fakta	&	Fantasi4.	Oerhört	imponerande	och	
givande	inte	bara	för	knappologerna.	Dessutom	
framgår	av	dessa	sajter	en	annan	egenskap	hos	
Lundwall	som	inte	nämns	någonstans	i	denna	bok:	
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han	är	en	mycket	skicklig	och	fantasifull	gracisk	
formgivare,	åtminstone	vad	gäller	framsidorna	på	
böcker	och	magasin.	(Inte	ens	Jörälv	berör	detta,	trots	
att	han	själv	är	en	erfaren	formgivare.)	

Jerry	Määttäs	omsorgsfulla	genomgång	av	den	
Lundwallska	bokutgivningen	(drygt	360	volymer	sf	
och	annan	fantastik)	saknar	Jörälvs	personliga	touch	
men	däremot	inte	resonerande	forskningsperspektiv,	
ej	heller	statistik:	antal	titlar	under	åren,	författar-
namn,	-länder,	-genus,	översättare	m.m.	Här	framgår	
bl.a.	att	Lundwall	tacknämligt	nog	utgav	åtskilliga	
titlar	från	icke-anglosaxiska	länder,	särskilt	Sovjet-
unionen.	Ändå	var	de	amerikanska	författarna	domi-
nerande,	särskilt	i	Deltas	utgivning	(med	förbluffande	
nog	Van	Vogt	på	tredje	plats,	efter	Simak	och	Hein-
lein),	detta	trots	att	Lundwall	själv	i	olika	samman-
hang	har	upprepat	sitt	nära	nog	förakt	för	den	ameri-
kanska	sf-marknaden.	Määttä	noterar	också	att	de	
kvinnliga	författarna	utgör	en	närmast	försvinnande	
liten	minoritet.	

Här	redovisas	även	hur	Lundwall	har	uppmärk-
sammats	i	massmedia,	vilket	är	intressant.	Det	var	
oförtjänt	lite,	men	han	hade	en	hygglig	skara	trogna	
entusiaster	bland	journalisterna.	(Jag	gillar	särskilt	
detta	citat:	”Sam	J	Lundwall	ger	ut	sin	sista	bok	igen”.)	
Och	även	Määttäs	bidrag	interfolieras	på	ett	belysan-
de	sätt	av	clitig	citering,	framför	allt	ur	Lundwalls	kor-
ta	självbiograci	”På	resa	med	Albatross”	(2002).	De	15	
sidorna	noter	(som	bör	läsas!)	och	källhänvisningar	
bidrar	till	bilden.		

Sammantagna	ger	Jörälvs	och	Määttäs	artiklar	en	i	
stort	sett	heltäckande	bild	av	en	sf-utgivargärning	
som	nog	trots	allt	(dvs.	trots	att	den	på	sin	tid	gav	
föga	intryck	i	den	svenska	kulturvärlden	–	vilket	för	
övrigt	har	gällt	i	stort	sett	all	svensk	sf-utgivning	fram	
till	senare	år,	i	synnerhet	de	små	förlagens)	har	haft	
en	stor	betydelse	för	spridningen	av	sf	i	vårt	land.	

Något	bör	dock	tilläggas	om	Deltas	översättningar.	
Määttä	nämner	i	förbigående	att	”åsikterna	tycks	gå	
isär	om	kvaliteten	på	översättningarna”	och	hänvisar	
till	ett	kritiskt	uttalande	av	John-Henri	Holmberg	
men	att	Jörälv	i	en	genomgång	av	Bibliotekstjänsts	
lektörsomdömen	funnit	”betydligt	cler	positiva	än	
negativa	omdömen	om	just	Deltas	översättningar”.	
Men	detta	är	ju	ingalunda	någon	motsättning	–	när	
22	av	80	bedömare	är	missnöjda	med	översättningen	
(Jörälvs	siffror)	utgör	det	i	själva	verket	ett	mycket	
lågt	betyg.	En	del	av	detta	kan	förklaras	av	att	Lund-
wall	i	synnerhet	i	början	av	Delta-utgivningen	åter-
tryckte	tidigare	utgivna	verk,	varav	somliga	var	väl	
översatta	men	andra	(från	billighetsförlag)	inte	bara	
var	illa	översatta	utan	också	i	några	fall	gravt	förkor-
tade.	Dessutom	fanns	det	tydligen	i	varje	fall	tidvis	
inte	pengar	för	att	anlita	erfarna	översättare.	(Sålun-
da	stod	Lundwall	själv	för	de	clesta	av	översättning-
arna	i	serien	Sam	J.	Lundwall	Fakta	och	Fantasi	och	
alla	i	Oz-serien,	något	som	avsevärt	torde	ha	ökat	på	
hans	obetalda	arbetsbörda.	För	övrigt	har	hans	gär-
ning	när	det	gäller	sf-utgivningen	har	ytterligare	en	
aspekt,	som	dock	inte	berörs	i	denna	bok:	Om	han	

inte	hade	lagt	ner	massor	av	oavlönade	timmar	på	att	
översätta	en	radda	av	de	böcker	och	noveller	som	han	
gav	ut,	hade	de	säkerligen	inte	kommit	ut	alls.)	

Vad	gäller	Lundwalls	egen	syn	på	sin	gärning	och	
på	de	förhållanden	som	präglade	denna	får	man	re-
dan	i	Jörälvs	och	Määttäs	citat	bilden	av	en	person	
som	nästan	jobbade	livet	ur	sig	för	en	mycket	ringa	
ekonomisk	ersättning	–	en	bild	som	uppenbarligen	
har	stort	fog	för	sig.	När	jag	för	länge	sedan	läste	den	
ansats	till	memoarer	som	Lundwall	ger	i	”På	resa	med	
Albatross”	(JVM/SFNytt	510,	2002),	slogs	jag	av	den	
bittra	tonen:	hur	han	snarast	tycktes	ångra	att	han	
hade	satsat	så	mycket	på	en	karriär	som	utifrån	sett	
ändå	borde	ha	varit	väldigt	givande.	Han	borde	rim-
ligtvis	ha	haft	väldigt	mycket	kul	under	årens	lopp,	
med	massor	av	utländska	författarvänner	och	massor	
av	internationella	möten	och	resor	(och	en	hel	del	
vänner	och	möten	även	i	Sverige)	–	vilket	allt	bekräf-
tas	även	i	dottern	Karins	artikel	i	denna	bok;	hon	ger	
inte	den	bild	av	en	huvudsakligen	stressad	tillvaro	
med	dålig	ekonomi	som	man	får	intryck	av	när	man	
läser	memoarerna.		

Men	tråkigt	nog	verkar	inte	detta	ha	räckt	till	för	
att	väga	upp	känslan	av	besvikelse	och	rentav	bitter-
het	som	Lundwall	har	känt	på	grund	av	den	ringa	
uppskattningen	i	Sverige:	”Den	inre	exil	som	jag	gick	
in	i	när	den	svenska	litterära	världen	inte	uppskatta-
de	mig	som	jag	tyckte	att	den	borde	göra,	har	efter	
alla	dessa	år	[detta	skrevs	alltså	2002]	blivit	så	natur-
lig	och	självklar,	och	jag	har	fått	så	många	vänner	på	
annat	håll,	att	den	inte	längre	känns	så	förödmjukan-
de	som	förr.	Den	litterära	och	akademiska	världen	har	
aldrig	direkt	motarbetat	mig,	den	har	bara	ignorerat	
mig.	…	Är	jag	besviken?	Ja,	det	är	jag.	Är	jag	bitter,	det	
är	jag	nog,	fast	jag	inte	gärna	vill	låtsas	om	det.”	
Samma	dysterhet	förmedlas	av	clera	av	de	citat	som	
Määttä	clitigt	strösslar	med,	t.ex.	”Så	hade	jag	inte	
velat	att	mitt	liv	skulle	bli”).	Ett	ännu	starkare	uttryck	
för	samma	känslor	kan	man	utläsa	ur	yttrande	till	
Jesper	Huor	(i	en	intervju	i	DN	2001):	”Betrakta	mig	
som	om	jag	vore	död.”	

Lundwall	klagar	också	över	att	han	har	behövt	
försörja	sig	med	att	”översätta	skräp”,	men	jag	tror	
ändå	att	den	som	bland	sina	översättaruppdrag	kan	
notera	en	lång	rad	John	le	Carré	samt	även	Richard	
Adams,	Thomas	Harris,	Ed	McBain,	plus	kanske	litte-
rärt	mindre	högtstående	men	ändå	välrenommerade	
namn	som	James	Clavell,	Len	Deighton,	Ken	Follett	
och	James	Michener	inte	bara	kan	glädja	sig	åt	årligen	
stora	summor	biblioteksersättning	utan	även	texter	
som	trots	allt	ofta	torde	ha	inneburit	en	stimulans	
som	väldigt	många	översättare	skulle	avundas	ho-
nom.	

För	övrigt	menade	Lundwall	i	en	intervju	1979	i	
fanzinet	Veckans	Ävfentyr	(nr	12-28)	att	han	”betrak-
tar	Delta,	JVM	och	allt	det	där	som	ett	slags	form	av	
fanzineutgivning”.	Även	om	man	kan	misstänka	att	
den	fanzineutgivningen	med	tiden	nog	gick	överstyr,	
tror	jag	att	det	ligger	många	korn	av	sanning	i	detta	
konstaterande.	När	man	år	efter	år	lägger	så	mycket	
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tid	och	arbete	på	något	som	(trots	kulturtidskrifts-
stöd	på	runt	50–100	000	kr	de	clesta	av	åren	
1977-2011	samt	utgivningsstöd	till	37	titlar)	inte	kan	
ha	gett	mycken	annan	tillfredsställelse	än	känslan	av	
ett	gott	arbete	och	uppskattning	från	en	relativt	liten	
krets,	måste	det	ha	bottnat	i	en	stor	kärlek	till	det	
man	gör.	Vad	gäller	erkänslan	i	hemlandet	cick	Lund-
wall	också	från	och	med	2002	s.k.	garanterad	förfat-
tarpenning	ur	Sverige	Författarfond,	vilket	innebär	en	
garanterad	om	än	låg	inkomst	fram	till	70	års	ålder	
(men	med	avdrag	för	eventuella	andra	inkomster).	
Det	måste	ändå	ses	som	ett	erkännande,	om	än	sen-
kommet.	

Man	får	hoppas	att	även	denna	festskrift	–	plus	
årens	gång	–	avsevärt	lindrar	den	tidigare	Lundwalls-
ka	bitterheten.	Det	handlar	ju	trots	allt	om,	som	det	
formuleras	i	bokens	inledning,	”en	extraordinär	in-
sats	som	vi	alla	är	tacksamma	för!”.	

1	www.mylittlebarrio.com/jvm/ 
 JVM_bibliografi_1969-2013_v4.pdf	
2	julesvernemagasinet.tumblr.com	
3	deltasf.tumblr.com	
4	faktaochfantasi.tumblr.com	

–	Mats	Dannewitz	Linder	

Annorstädes 
Anna Bark Persson 
Vendels	förlag	2021	

För	ett	antal	år	sedan	
cick	jag	Jo	Waltons	
bok	Among	Others	i	
julklapp	och	jag	tyck-
te	om	den	så	mycket	
att	jag	cick	ransonera	
mitt	läsande	till	högst	
10	sidor	om	dagen	så	
att	den	inte	skulle	ta	
slut	för	snabbt.	Ända	
sedan	dess	har	jag	
glatt	rekommenderat	
den	till	mer	eller	
mindre	alla	som	bett	
mig	om	ett	boktips,	
men	det	är	inte	för-
rän	nu	jag	förstått	
helt	och	fullt	varför	jag	

älskar	den	så	mycket;	inte	förrän	jag	läste	Annorstä-
des	och	Anna	Bark	Persson	utan	omsvep	lade	fram	
orden	jag	saknat	för	att	beskriva	varför	det	är	en	så	
underbar	bok.	Sista	meningen	i	essän	”Fantastik	och	
eskapism	i	Jo	Waltons	Among	Others”	lyder:	”På	så	
vis	blir	sf-litteraturen	i	någon	mån	återigen	eskapis-
tisk,	men	framför	allt	skildras	[den]	som	en	källa	till	
kunskapsförvärv,	något	som	kan	bidra	med	verktyg	
inte	bara	för	att	förstå	och	förhålla	sig	till	världen	

utan	också,	i	någon	mån,	förändra	den	–	såväl	som	
överleva	den.”	

Genomgående	för	hela	samlingen	–	inte	bara	Wal-
ton-essän	–	är	hur	de	olika	essäerna	visar	att	science	
ciction-genren	fyller	en	mängd	olika	funktioner	och	
kan	agera	plattform	för	oändligt	många	frågeställ-
ningar,	tankenötter,	experiment	och	teorier	–	såväl	
tekniska	som	mer	allmän-	och	mellanmänskliga:	”Sf	
har	förmågan	att,	tack	vare	sin	teknikfetischism	och	
posthumanistiska	ansats,	ställa	oss	utanför	oss	själva,	
ifrågasätta	människan	som	universums	givna	mitt-
punkt.”	Bark	Perssons	samling	är	informativ	och	un-
derhållande	och	det	råder	inga	tvivel	om	att	hon	är	
påläst	inom	fältet.	Trots	detta	är	de	clesta	essäer	nå-
gorlunda	lättlästa	och	inspirerande	även	för	någon	
som	mig	som	långt	ifrån	är	ett	proffs	på	ämnet.	

För	någon	som	mig	som	läst	en	hel	del	science	
ciction	men	som	kanske	inte	är	en	storkonsument,	
blir	det	ibland	lite	trassligt	att	hålla	isär	alla	exempel	
och	referenser.	Det	händer	att	jag	måste	läsa	mening-
ar	både	en	och	två	gånger	för	att	få	ihop	vad	det	är	
som	sägs	ordentligt,	framför	allt	som	alla	dessa	titlar	
och	författare	dessutom	sätts	in	i	ett	sammanhang	av	
genusteorier	och	litteraturforskning.	Det	handlar	inte	
om	att	det	inte	är	välskrivet	utan	just	om	att	jag	helt	
enkelt	saknar	bakgrundsinformation	och	det	kan	jag	
faktiskt	inte	skylla	på	någon	annan	än	mig	själv.	
Dessutom	har	essäsamlingen	en	pedagogisk	progres-
sion,	med	essäer	som	är	aningen	”enklare”	i	början	
och	lite	mer	komplexa,	och	därför	aningen	mer	svår-
tillgängliga,	mot	slutet.	Det	hjälper	oss	läsare	att	
hänga	med	eftersom	vi	värms	upp	ordentligt	inför	de	
knepigare	essäerna	i	slutet	av	samlingen.	Sista	essän	i	
samlingen	är	författarens	egna	tankar	och	iakttagel-
ser	om	varför	science	ciction-genren	ser	ut	som	den	
gör	idag	i	förhållande	till	hur	den	sett	ut	förr,	och	någ-
ra	tankar	om	vart	den	är	på	väg.		

Efter	att	ha	läst	samlingen	pärm	till	pärm	på	två	
dagar	har	jag	kommit	fram	till	två	saker:		

Den	första	är	att	Anna	Bark	Perssons	samling	
borde	läsas	av	alla	som	tror	att	science	ciction	och	
fantasy	är	sämre	genrer	än	andra	för	att	de	utspelar	
sig	i	alternativa	eller	helt	påhittade	världar	–	sällan	
har	bevis	för	dessa	genrers	tyngd	presenterats	tydli-
gare.	Den	andra	är	att	jag	måste	clytta	till	större	bo-
ende	för	att	få	plats	med	alla	nya	böcker	jag	genast	
ska	springa	och	köpa…		

–	Miranda	Blomberg	

Ett säkert liv 
Eva Holmquist 
Ordspira	förlag	2021	

Om	du	cick	välja	en	virtuell	verklighet	framför	din	
faktiska	existens,	skulle	du	ta	den	chansen?	När	blir	
verkligheten	för	svår,	för	ovärdig,	för	att	man	ska	vilja	
stanna	kvar?	
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Idén	om	en	virtuell	tillvaro	är	

inte	ny.	För	egen	del	har	jag	genom	
åren	främst	stött	på	den	inom	cilm,	
från	första	TRON	till	Ready	Player	
One,	och	allra	senast	cilmen	Free	
Guy.	Men	ett	vanligt	grepp	är	att	den	
virtuella	världen	och	vår	egen	går	
att	hoppa	emellan.	Man	loggar	in	i	
en	spelvärld,	kopplar	upp	sig	mot	
ett	nätverk,	och	där,	i	en	annan	till-
varo,	letar	man	efter	undanhållna	
sanningar,	bekämpar	klasstrukturer,	
tävlar	om	en	skatt	som	förväntas	
ändra	hela	ens	faktiska	verklighet.	
En	hjälte	bekämpar	ondskan	bakom	
skärmen	för	att	rädda	liv	framför	
skärmen,	så	att	säga.	

Mer	sällan	upplever	jag	att	den	
virtuella	världen	används	som	ett	
verktyg	för	att	helt	lämna	det	vanli-
ga	livet	bakom	sig,	men	kanske	är	
det	bara	ett	mer	vemodigt	berättargrepp	jag	själv	inte	
förmått	mig	söka	upp…	

Eva	Holmquist	”Ett	säkert	liv”,	tar	avstamp	i	en	
nutid	lik	vår	egen.	Hennes	spelprogrammerare	Alice,	
har	arbetat	hemifrån	i	två	år	på	grund	av	karantäner,	
och	isolationen	tär.	Men	i	Alices	vardag	har	pandemi-
er	avlöst	varandra	i	en	oändlig	kedja.	Gatan	utanför	
har	varit	öde	i	många	månader.	Folk	lämnar	inte	läng-
re	sina	hem,	slår	inte	ens	på	ventilationen	av	rädsla	
för	att	sprida	sjukdom	mellan	lägenheter.	Inga	vaccin	
eller	lättade	restriktioner	cinns	att	vänta.	Allt	som	
består	är	en	allt	blekare	ensamhet,	eller	det	nya	al-
ternativet	Ett	säkrare	liv,	en	helt	virtuell	tillvaro.		
För	Alice,	som	fortfarande	har	ett	jobb	och	en	person	
hon	älskar,	så	är	Ett	säkrare	liv	fortfarande	en	otrygg	
framtidslösning.	Men	när	Noah	bestämmer	sig	för	att	
ta	klivet	över,	står	Alice	inte	ut	längre.	Hon	skriver	
under	avtalet	på	ett	år	i	den	virtuella	verkligheten,	
där	hon	äntligen	får	vara	med	sitt	livs	kärlek.	

För	mig	som	läsare,	är	det	här	som	berättelsen	
verkligen	sparkar	igång.	
Upptakten	har	varit	lite	lång-
sam,	lite	tunn,	men	här	i	den	
virtuella	världen	öppnas	

dörren	till	oändliga	skräckscenari-
on.	Kommer	Alice	upptäcka	att	den	
virtuella	vardagen	i	Ett	säkrare	liv	
egentligen	är	en	ren	mardröm?	Att	
alla	som	skrivit	upp	sig	utnyttjas	i	
någon	form	av	ultramodernt	slaveri	
utan	möjlighet	att	ta	sig	tillbaka	till	
sina	kroppar	och	medvetanden?	
Eller	kommer	det	vara	ett	enda	
drömlikt	lyckorus	som	bekostas	
genom	skyhög	monetär	ersättning,	
vilket	försätter	alla	användare	i	allt	
mer	desperata	situationer?	Allt	för	
att	inte	spottas	ut	ur	denna	pande-
mi-fria,	bekvämt	alldagliga	Matrix-
realitet?	Blir	det	kanske	precis	det	
man	lovat;	ett	säkrare,	trevligare	liv,	
en	normal	och	efterlängtad	vardag,	
där	bara	ett	plötsligt	misstag	avslö-
jar	att	de	kroppar	som	lämnats	kvar	
i	den	sanna	verkligheten	används	

som	kuvöser	för	parasiterande	utomjordingar,	eller	
omvandlas	till	ett	sorts	soylent	green-foder?		
			Det	är	uppenbart	för	läsaren	att	Ett	säkrare	liv	inte	
kommer	vara	säkert	alls,	att	det	kommer	cinnas	en	
twist.	Jag	tänker	att	berättelsen	antingen	kommer	bli	
en	cilosocisk	utläggning	i	sann	sf-anda	kring	vad	som	
utgör	ett	liv,	vad	som	är	en	värdig	existens,	alternativt	
att	novellen	djupdyker	in	i	en	klaustrofobisk	makt-
löshet	och	utvecklas	till	ren	skräck.	

Tyvärr	händer	inget	av	detta.	Det	är	sant	att	Alice	
situation	vänds	på	ända.	Något	är	uppenbart	fel,	den	
permanenta	virtuella	verklighet	hon	lovats,	som	inte	
ska	påverka	hennes	fysiska	kropp,	som	ska	ge	henne	
normalitet	och	tryggheten	åter,	är	såklart	inte	sann.	
Men	som	läsare	lämnas	man	där,	utan	svar,	utan	kon-
frontation.	Det	är	inte	så	mycket	ett	öppet	slut,	som	
en	något	ljummet	”tillsammans	är	vi	starka”	scenario,	
som	känns	mer	lämpligt	för	att	avrunda	ett	kapitel	än	
en	novell.	Det	cinns	potential	här,	men	varken	upptak-
ten	eller	avslutet	cick	det	utrymme	det	behövde.	

–	Nahal	Ghanbari	
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