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SCieNCE FICTION l SVERIGE 1953-1976: SN DVSRSIKT 

av Lars Jakobson 

·Jag satte mig på sängkanten och såg ut på dom förbiglidande 
förorte rna som lös som science fiction i mörkret.• 
ur Ulf Lundell s Sömnen 



INLEDNING 

Författaren JG Ballard har sagt att science fiction •1&ngt ifrln att 
vara ett betydelselöst mindre sidoskott representerar 1900-talets 
litterära huvudtradition - och säkerligen dess äldsta - en tradition 
av fantasirika gensvar pi vetenskap och teknologi som löper i en 
obruten linje genom Wells , Aldous Huxley, de moderna amerikanska 
science fiction-författarna och sidana nutida innovatörer som William 
Burroughs och Paolozzi·. 
(ur Peter stewarts efterord i Ballards Drömbolaget s 248) 

Som en utglngspunkt för denna essä vill jag säga, att, JA, det finns 
en urgammal tradition av fantasirika gensvar pi vetenskap och 
teknologi (och i det räknar jag in alla vetenskaper; antropologi, 
psykologi, lingvistik etc), men, NEJ, sfär ingenting annat än ett 
sidoskott pi detta mäktiga gamla träd. Däremot är skottet inte 
betydelselöst - nlgot som med önskvärd tydlighet visas av författare 
som Aldiss, Delany, Dick, Ellison och si vidare. 

Science fiction uppstod som en benämning på en viss tidskriftskategori 
i USA under tjugotalet. En kategori inom masslitteraturen av samma 
undermåliga karaktär som vilda västern- och detektivromanerna. 
Under trettio- och fyrtio-talet höjdes berättelsernas standard, men 
befann sig ~ikväl på mycket låg nivl i jämförelse med den ·vanliga• 
litteraturen , den som av sf-kännare lite föraktfullt kallas 
"mainstream·. Samtidigt skriver författa re som befinner sig i denna 
litteraturens huvudfåra - långt borta frln amerikanska 
massmarknadsprodukter - under dessa år verk som villigt annektera s 
av ditida och nutida sf-kännare till genren, till science fiction. 
En man som Olaf Stapledon presenterar ju exempelvis i sina verk de 
flesta av de motiv som kom att användas av författar e inom 
sf-ghet tot. Och detta utan att Stapledon öppnat ett enda pulp-magasin. 
Han byggde vidare på t~aditionen frln Verne och Wells, de n åldriga 
traditionen av gensvar på vetenskap och teknologi. Och likadant gjorde 
författare som Capek, Samjatin, Huxley, Boye, Orwell. 

Brian Aldiss har sagt: ·science fiction existerar inte•. Ett utt2lande 
som kan tolkas på olika vis. Hen helt klart är ändå att det finns en 
term, en etikett, som heter science fiction. Att termen kan fis att 
betyda det mesta visas av lundell-citatet ovan. Den bästa definition 
jag kan tänka mig, sidan genren ser ut idag, ir Sven Christer Swahns: 

. ·science fiction är det som det står science fiction pi•. 

Det är under femtiotalet som termen sf dyker upp i Sverige, och det år 
då som det börjar ges ut böcker som det står sf på. Att jag inleder 
min översi~t med Harry Martinson och Cikada är för att visa pi en 
rymd- och framtidssaga som skrevs utanför genren, och därför att den i 
sig innesluter mycket av det tänkande och den litterära kraft som 
sf-författarna först under sextitalet nådde fram till. Eller i alla 
fall gjorde vad de kunde för att nå fram till. 

Hen iden med översikten är endast att ge en bild ay sf-utgiyninqen i 
Syerige 1953-16. 

Framställningen går fram decennium för decennium, men belyses med 
exempel som bryter den kronologiska ordningen. Jag har därför lltit 
texten löpa i ett svep utan avdelningar. Jag är medveten om att essän 
på så vis blir svirare att gå in i - styckevis och delt - och av den 
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anledningen har jag gjort upp ett personregister (s 32). 
Att lret 1976 tagits som slutlr för redogörelsen förklaras av att 
sf-utgivningen dl stagnerar efter den ·boom· marknaden upplevt under 
sjuttiotalets första hälft. Ett annat skäl, ett mera praktiskt sldant, 
är att jag inte haft tillglng till andra delen av Lundwalls 
genrebibliografi, som täcker lren 1974-1983. 

ÖVERSIKT 

Under sommarmAnaderna 1953 arbetar Harry Martinson med att 
sammanstilla diktsamlingen Cikada - ·en symbol för livet som sjunger 
och spelar trots allt• (Wrede: Sången om Aniara s 21) - hans första 
diktsamling pi ltta lr. Han arbetar med stor frenesi, som alltid med 
korrektur pi korrektur (feedback författare- text- författare etc.), 
och upplever en tid av stor skaparvilja. En kväll tittar han genom 
sin kikare upp mot stjärnhimlen och ser Andromedagalaxens bleka skiva 
avteckna sig genom de miljoner ljuslr av mö rker som skiljer 
vintergatorna lt och diktaren fylls av en känsla av avstlnd, tid och 
rymd och - litenhet. Martinson hade haft funderingar pi ett epos om 
rymden redan dessförinnan, men just denna kväll blir utgångspunkten 
för den svit med dikter som under titeln Singen om Doris och Mima 
kommer att ingl i Cikada. Nedtecknandet lär ha skett i slutet av 
september/bör jan av ok tober 1953 och natten med Andromedaobse rvationen 
skall ha infallit under augusti månad. En mycket kort tillblivelsetid 
för de 29 slngerna alltsl, mitt under den hektiska sammanställningen 
av en diktsamling som redan genomgAtt mlnga korrektur, nlgot som 
bekräftar att Martinson haft Aniaras universum i tankarna llngt 
tidigare. 

Diktsviten berättar om att Jorden är strilningsförgiftad och att 
mänskligheten hårför i väldiga transportskepp, goldondrar, emigrerar 
till tundrorna pi planeten Hars. Aniara är blott ett i den stora 
mängden skepp. 
En nödgir för en asteroid ändrar skeppets kurs och hårt bombardemang 
av rymdsten förstör Aniaras styranordning. Goldondern rusar vidare 
genom solsystemet och bort från detf ut i den interstellära rymden i 
riktning mot stjärnbilden Lyran (sång 3) , Oe följande slngerna målar 
därefter upp bilden av vad som sker med de tusentals människorna i 
rymdskeppet; reaktionerna inför det obönhörliga , rymdens våldighet 
(åskådliggjord för all a med den skll av glas som chefsastronomen · 
hiller upp), hur olika sekter av religiös och hedonistisk karaktär 
uppkommer, det fåfän ga klamrandet vid Miman, denna sållsamma 
sanningssägerska och trösterska. 
I svitens fyra sista slnger (liksom i de tre första) beskrivs ett 
klart avgränsat händelseförlopp: Himan Aterger hur staden Oorisburg 
sprängs av fototurben, ett atombombsvapen. Och Himan dör. 

Oe sista ord- hon sände var en hilsning 
frln en som nämnde sig Den söndersprängde. 
Hon låt Den söndersprängde själv f& vittna 
och stammande och söndersprängt berätta 
hur svlrt det alltid är att söndersprängas, 
hur tiden rusar till för att förlängas. 

PI livets anrop rusar tiden till, 
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förlängande sekunden dl man springs. 
Hur fasan bliser in, 
hur skräcken bliser ut. 
Hur svlrt det alltid år att söndersprängas. 

Johan Wrede kan i sin avhandling singen om Aniara visa pi de starka 
dagsaktuella influenser som ligger till grund för mycket av 
tankestoffet i Singen om Doris och Mima. framförallt ir det det Kalla 
Krigets styvnackade positioner och den ryska våtebomben som manat fram 
Martinsons domedagsbilder. 

Cikada utkommer sent pi hösten 1953 och detta år flr bli 
utglngspunkten för den hår essäns kronologiska framställning - inte 
bara pi grund av Martinsons bok, utan därf6r att 1953 börjar 
tf-utgivningen komma iglng i Sverige med böcker som: 
E.N. Tigerstedt: Morgondagens äventyr, A.E. Van Vogt: Uppdrag i 
världsrymden, Ray Bradbury: Invasion pi Hars, Robert A. Heinlein: 
Sjitte kolonnen, John Wyndham: Triffidarnas uppror. 

Atomhotet vilar tungt över femtiotalet. Det Aterspeglas i Bradburys 
bok och i flera av novellerna i Tigerstedts antologi - Katarina 
arendel (pseud. för Hilde Rubinstein) vinner Fils romanpris med en 
underglngsvision kallad Atomskymning samma lr. 
Katastrofen, som fenomen, finns i mlnga sf-berättelser; katastrofen 
och hotet om katastrofen, och den tar sig skilda uttryck - i Heinleins 
bok är det frlga om n panasiatisk invasion av F6renta staterna, i 
Wyndhams bok blir största delen av mänskligheten blind. Hen att tro 
att författare som Huxley, Brendel, Kirst. Shute, Oahlqvist-Ljungberg 
- och Martinson - plverkats till sina verk av det som skrevs och som 
skrivits inom den anglo-saxiska sf-sfiren är att negligera Hiroshima 
och Nagasaki och svampmolnets plats i det allminna medvetandet. PI 
samma sått anser jag det övermaga att plstl att Martinson omöjligen 
skulle kunnat skriva Aniara •utan att ha list amerikansk sf och gjort 
sig förtrogen med dess motiv· (sagt av Bertil HArtensson i samtal med 
Eskil Block i tidskriften Allt om böcker nr 3/4 1982). sidana 
kategoriska uttalande visar bara pi bristande tradit.ionssyn. Som 
Hyrdal säger: ·oen författare som inte bygger sin originalitet pi 
traditionen, som inte inglr i traditionen - han kan inte bryta 
traditionen". 

Martinson bröt traditionen; ~an skrev en rymdfararsaga pi VGrl, men 
den tradition han byggde pi var en som var llngt bredare och stabilare 
förankrad än den som utgltt frln en halvbra och en dllig novell av 
Heinlein (Universe och Common sense handlar om ett gigantiskt skepp pi 
avvägar och de brukar tas upp i sf-kretsar dl Aniara diskuteras. 
Novellerna slogs samman till en bok, Orphans of the Sky och finns 
utgiven på svenska under titeln Vilse i univer sum , Delta 1979). 
Martinson var i sin ungdom sjöman och steget över till de kosmiska 
haven tycks inte allt för stort (som exempel kan tas sing 40, 
Rymdmatrosens berättelse). Han var ivrigt intresserad av 
naturvetenskap och väl beläst i skiftande ämnen, nlgot som 
förteckningen över hans bibliotek (i Wredes avhandling) och Tord Hall 
i sin skrift Naturvetenskap och poesi vittnar om. Och i inledningen 
till Aniara (1956) stlr att läsa: 

·Aniara kan sägas vara en fantasiprodukt skriven av tiden. Därigenom 
år den i viss mening en anonym skapelse. Den handlar om allas vlr 
gemensamma egendom av världsförhoppning, sorg och besvikelse, men 
ocksA om vira försök att skapa frister eller att med fantasiens hjilp 
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fördröja eller uppskjuta obönhörliga förlopp."(Aniara s 5) 

Hen hur. det nu vari Martinson låste sf, •rymdromaner· som han kallar 
det och han är inte negativt inställd, något som man kan sluta sig 
till av en artikel i DN 53-12-16, en intervju i vilken han säger: 
·vogt är väl hittills den bäste, men jag ser nu hur de senare börjar 
befria sig frln en mängd av den tekniska apparaturen och behandla 
själva den planetariska ondskan·. I en annan intervju, ST 54-04-30, 
säger Martinson att Bradburys Invasion på Hars ·kommer att vara en av 
50-talets väsentligaste böcker·. 

Ray Bradbury kommer utan tvekan från det amerikanska sf-ghettot. 
Hans noveller publicerades i tidskrifter som Super Science Stories, 
Planet Stories, Thrilling Wonder Stories och en del av alla dessa 
historier gavs sedan ut i samlingar som The Hartian Chronicles och The 
Illustrated Han (Holmberg, Drömmar om evigheten s 65). Bradbury är en 
författare som folk inom sf ofta ståller sig tveksamma till (om man 
vill vara elak kan man kanske säga att det är så därför att Bradbury 
slagit an hos låsare och kritiker utanför genrens råmärken, dessutom 
har han blivit både rik och fet på sin konst). så säger till exempel 
Holmberg: ·snarare än sf-författare kan han kanske mera rättvist 
beskrivas som helt enkelt moralist eller som en modern sagoberättare·. 
Lundwall och Wollheim hyser liknande åsikter. 

Kanske skulle något kriterium för det som kännetecknar sf framträda 
här . Holmberg avfärdar Bradbury från genren därför att Bradbury skulle 
vara mer intresserad av samtidskritik än av att spekulera över vad som 
komma skall. Novellen Augusti 2002: Möte i natten handlar om just 
detta. 

På en övergiven landsvig möter en människa en marsbo, men 
det är ett än mer sällsamt möte än så: marsbon komme r från människans 
förflutna, människan från marsbons framtid. Båda anser de sig befinna 
sig i nuet och de jämför sina intryck av omvärlden. Människan säger: 
·Hen ruinerna bevisar ju det! O~ visar att jag är Framtiden, att jag 
lever och att ni är död!. Varpå marsbon svarar: "Allt inom mig 
förnekar det. Hitt hjär ta slår, min mage känner hunger, min mun 
törstar. Nej , nej, ingen av oss är död eller levande. Snarare levande 
än något annat. Fångad mitt emellan är mera träffande. Två främlingar 
som passerar varandra i natten. så är det. Två främlingar som passerar 
varandra. Ruiner, sa ni?. MJa, är ni rädd?. ·vem vill se Framtiden, 
vem vill någonsin se det? En människa kan stå ansikte mot ansikte med 
det förflutna, men att tänka sig ... Ni sa att pelarna hade störta~ 
samman? Och att sjön va r tom och kanalerna tomma och flickorna döda 
och blommorna vissnade? ... Hen där iL de ju. Jag~ dem. Räcker det 
inte för mig? De väntar på mig n u ,~ ni än säger." (Invasion på Hars 
s 98) 

Dessutom var ju Bradbury på ett nästan pinsamt sätt ointresserad 
av vetenskapliga fakta (högst graverande enligt Wollheim: Framtidens 
kartläggare s 150 och Lundwall: Science fiction från begynnelsen till 
våra dagar s 78-79), hans Harslandskap är mest av allt en bild av ett 
Amerika som aldrig funnits, men som många drömmer sig tillbaka till. 
Hen varken Holmberg, Wollheim eller Lundwall genomför konsekvent någon 
sådan uppdelning (dvs. baserad på författarens synsätt och vilja) av 
vad som är sf och inte sf - den ·nya vågens· författare skriver 
odiskutabelt sf, men kan vid närmare analys sägas syssla med just 
samtidskritik, och de uppvisar bristande intresse inför framtiden. 
·vetenskapligheten· i deras berättelser är i de flesta fallen lika med 
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noll. Jag tror heller inte att en uppdelning av Holmbergs karaktär är 
möjlig. 

I alla fall si kom Invasion pi Hars (The Hartian Chronicles) ut pi 
svenska och hade beteckningen ·science fiction· tryckt pi baksidan -
precis som Van Vogts och Heinleins böcker hade det. 

Som sf-lr betraktat inleds 1954 med att BLM i sitt januarinummer 
bereder plats för Elisabeth Tykessons stora artikel Nästa: Venus, en 
orientering i science fiction. Inspirerad av en artikel av Roland 
Adlerberth i Samtid och Framtid ( september 1952) och av 1953 Ars 
bokutgivning hade Tykesson botaniserat i den amerikanska 
genreutgivningen och tittat närmare pl två vägledningar i sf, aretnors 
samlingsverk Hodern Science Fiction, It's Heaning and It's Future och 
L. Sprague de Camps Science Fiction Handbook. Hed detta som 
utglngspunkter skriver hon en artikel där hon i vanlig ordning 
skisserar genrens utveckling frln Gernsback och Amazing Stories och 
fram till början av femtiotalet, hon är hird, hon är kritisk och 
lägger en smula för stor vikt vid de pseudovetenskaper och 
charlatanfilosofier som hängt i tidskrifternas bakvatten, typ 
Oianetics, Scientology , Shaver Hoax och Adamskis flygande 
tefats-frä lsare. Det är sant att Hubbards uppsatser om Oianetics 
första gången dök upp i Astounding med Campbells ivriga stöd och att 
författare som till exempel Van Vogt (studera romanerna Empire of the 
Atom och The Wizard of Linn) under flera Ar varit involverade i 
Scientology, den av Hubbard skapade ·religionen·. Hen att använda 
dessa rörelser som slagtrå mot science fiction är inte särskilt 
meningsfullt. Att Tykess on gör det kan ursäktas med att genren är 
okänd terräng och att hon i sin artikel försöker göra rundmAlningen sl 
omfattande som möjligt. Hon medger själv att orienteringen är att 
likna vid en mycket grov konturteckning, men vad jag kan se träffar 
hon rätt pi mlnga punkter med sin kritik: ·Hur har SF utvecklats? 
Svaret blir närmast att SF utvecklats i SF-magasinen och att dessa 
magasins historia ir SF:s historia.· (BLM nr 1 1954 s 42 ) Sf startade 
i pulpträsket som en genomkommersiali serad formellitteratur av i stort 
sett samma art som detektivromanen, västernhistorien och 
kärleksberättelsen. Men sf har därifrln genomgltt utveckling och stAr 
i femtiotalets början inför en ny fas, en tredje. Första fasen var 
Gernsback, den andra Campbell, nlgot som Campbell själv är medveten om 
då han och Asimov i aretnors bok menar att sf-genren •stAr inför valet 
om den skall fortsätta att berätta sagor för pojkar eller om den skall 
bli en litteratur för vuxna människor, som vill veta i vilka 
situationer de snart kan finna sig själva·(BLH nr 1 1954, s 45). 
Tykesson uppfattar ocks' detta vägskäl: hon prisar Bradburys 
Hars-noveller, och då inte enbart för deras språkliga kvaliteter, som 
hon berömmer, utan därför att historierna i allra högsta grad har med 
människor och deras livssituationer att göra. För henne är det inte 
fråga om några tomma ·ordkatedralern(Lundwall), utan om ·bred, 
klarsynt och svartsynt kulturkritik·. Och med all rått slaktar hon 
Heinleins rasistiska Sjätte kolonnen. Det år en av Heinleins tidiga 
romaner. Under pseudonymen Anson MacDonald gick den som följetong jan 
- mars 1941 i Astounding, Campbells magasin. Holmberg säger i Drömmar 
om evigheten (s 49) att Heinlein skulle ha fått uppslaget till 
historien från Campbell, men Holmberg nämner det bara i förbiglende, 
utan analys,då han vill visa på hur Campbell inspirerade sitt magasins 
skribenter. Att iden skulle vara redaktörens är dock fullt troligt med 
tanke på den reaktionära grundsyn Campbell ägde (beskriven av Wollheim 
i kapitlet en segrande vernian i Framtidens kartläggare). Gula faran i 
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heinleinsk tappning alltså - 1941 var japanerna i rörelse i Asien, 
ämnet låg nära till hands dåförtiden och på samma sätt kommer 
översä~tningen till svenska att passa bra in i tidsbilden med 
Korea-kriget i färskt minne. Tykessons kritik mot romanens pojkaktiga 
jönsigheter är i stort sett den samma som Alexei Panshin framför mot 
Sixth Column i sin bok Heinlein in Dimension: ·a novel about seven men 
using super-science to stage a war that throws out 400'000'000 
invaders, who are, of course, PanAsians - the old Yellow Peril again -
is bound to suffer simply because its issues are oversimplified to an 
incredible degree· (s 21) . Roland Adlerbarths recension av Sjätte 
kolonnen i Häpna! nr 2 1954: • ... ämnet är otäckt och lämnar en liten 
besk smak i munnen ... det hela är alldeles för bloddrypande, och den 
tendens till rashateri som anas hår och var (sicf) gör inte det hela 
lustigare ... Jag har låst det mesta Heinlein skrivit, och enligt min 
mening rlkade Eklunds ut för malören att ramla pi hans sämsta bok med 
sin första Heinlein-översättning• (s 97). Tykesson är i gott sällskap. 

Jag tar upp mycket pla ts med den här BLM-artikeln, men det beror på 
att det inom fandomen alltjämt menas att Eli sabeth Tykesson med sin 
kritik gav genren oförtjänt dåligt rykte under dessa viktiga år av 
inbrytning och etablering - Bertil Mårtensson knorrar si sent som 1978 
över Nästa: Venus i sitt Bacon-tal, Summa nr 14~15 1980. Jag tycker 
att Hårtenssons klagan ·sk juter över målet, men naturligtvis är 
Tykesson en tacksam syndabock för fansen: hon är litteraturforskare, 
hon skriver i en tidskrift tillhörig ·finkulturen·, och hon tar 
sf på sidant allvar att hon applicerar samma analysapparat pl genrens 
texter som hon skulle ha använt pi ~se~iös• litteratur. Mårtensson 
raljerar (men man f~r komma ihåg att han talar på en sf-kongress 
och att hans auditorium bestir a\/ sf-fans) över l itteraturforskningens 
oförmåga att se sfs förtjänster, men trots att han är filosofiskt 
skolad - doktorsgrad - saknar han förmåga att läsa innantill och 
missa r (medvetet?) innehållet ~ de arti~lar Tykesson och Göran 
Printz-Plhlson skrivit om genren. 
Nej, om genren fick då ligt rykte så berodde det nog mer på att 
förl agen översatte dlliga böcker än pi Tykessons kritik. Hon avfärdar 
vis serligen med hlrda ord Van Vogts Uppdr~g i världsrymden (en bok som 
Harry Martinson berömmer}, men hennes rea~tion verkar bygga p~ 
besv ikelse över att för fattaren inte tar vara på möjligheterna i sin 
vision - Tykesson tecknar poetiskt hur Space Beagle glider fLarn genom 
·frirnmande vintergator och genom de intargalaktiska djupen, i vilkas 
eviga mörker de olika vintergatssystemen endast skönjes såsom slingor 
av svagt, kallt lju s". Tonen f1nns i Van Vagt s roman, &nsatserna. men 
själva ber~ttelsen, eller rättare sagt kedjan av berättelser, dras ned 
av pang-pang och av att alla främmande intelligenser är potentlalla 
hot mot Beagles besättning, och detta gör Tyk esson besviken. Men trots 
kritiken sl står hon ändl öppen för sf-genren ~~d~n den företräds a~ 
Bradbury och av novellerna i Tigerstedts antologi (där förresten Van 
Vogts novell Odjurets torn får bra betyg). Och om nu sf behövde få 
gott renomme i Sverige sådär i femtiotalets början , så var Bradbury 
utan tvekan et t bättre val än Heinleins sjätte kolonn. På den inslagna 
vägen skulle man ha forts~tt, istället för att lå ta det mediokra 
dominer a utgivningen. 

Eklunds sf-serie kom under åren 53-55 att omfatta sju titlar: 

1. Wyndham: Triffidarnas uppror (1953) 
2. Heinlein: Sjätte kolonnen (1953) 
J . Van Vogt: Uppdrag i världsrymden (1953) 
4. Heinlein: Mannen som sålde månen (1954) 
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5. Asimov: Jag, robot (1954) 
6. Wyndham: Vidundret vaknar (1954) 
7. Clarke: Hot nya världar (1955) 

Serien utgör, sånär som på ovan nämnda undantag, ett förhållandevis 
gott urval av vad genren hade att ge vid den här tiden. Böckerna av 
Asimov, Heinlein och Van Vogt tillhör i och f ör sig det tidiga 
fyrtiotalet genom att de ingående novellerna då publicerades i 
tidskrifter, men i strikt bokform hade materialet inte samlats förrän 
1949 (Six th Column) och 1950 (I, Robot, The Han Who Sold the Hoon. The 
Voyage of the Space Beagle, som i vissa fall också går under namnet 
Mission Interplanetary). Med lite god vilja går detalltslatt påstå 
att de sju är verk från femt i otalet . Och alla sju namnen va r kända och 
pålitliga (för dem som följt med i den anglo-saxiska utgivningen). 

Arthur C Clarkes bok, Hot nya världar , förtjänar några ord extra. 
Childhood's End utkom 19 53 , och är den bok som är Clarkes främsta. Han 
har utnyttjat romanens uppslag i andra sammanhang (novellen Nine 
Billion Names of God. romanen The City and the stars, · film·-romanen 
2001), men inte med samma effektivitet och utt rycksfullhet. 
Childhood's End för värdig t vid are visionen om människans framtid 
sådan den uppfattats av HG Wells (Hen Like Gods och Star-Begotten) och 
Olaf Stapledon (La s t and First Hen och Starmaker) , en evolution (men 
inte i Darwins mening) mot allt högre stadier. Hen samtidigt fi nns det 
i det slut på människans barndom som Clarke frammanar en förstudie 
till vi s sa tankar som kom att göra sig gällande i den ·nya våg• som 
med engelsk utgångspunkt (navet var sf-tidskriften New Worlds med 
Michael Mooreock som redaktör) bröt fram inom sf pi 60-talet. Tyvärr 
missade vi hå r i Sverige denna strömning, vilket är att beklaga dl 
författ are som Aldiss, Ballard, Mooreock presterat verk som inte 
behöver skämmas för sig i något sållskap (s@ ned~n). 

I Clarkes bok finns den NhårdaM sf-rekvisitan pl plats med 
giga nti ska stjärnskepp, utomjordingar. dagens samhälle omdanat till 
ett materialistiskt utopia, men romanens grundtänkande är mystiskt
re l ig i ös t med inslag av parapsykologi och österländsk filosofi: 
som nästa steg i utvecklingen uppgår männ1skosläktet i ett överjag i 
vilket ett okänt antal utomjordiska raser redan upptagits. 

I fö ro rdet till Ar 2001 (roman baserad på ett filmnlanuskript av Clarke 
och Stanley Kubrick, Trevi 1972) sKr1ver Cl~rk~: 

"Bakom varje nu levande männ~ska står trettio spöken, för dc dÖd8 
genom tiderna är trettio glnger fl~r än de människor som nu lever pi 
jorden. Sedan tidernas gryning har grovt räknat hundra miljarder 
människor levat och verkat på d~nna vlr planet. SiffrP-n är ganska 
intressant, för egendomligt nog råkar antalet stjärnor i vlrt lokala 
universum, Vinterg2tan, vara cirka hundra miljarder. Det finns med 
andra ord en stj~rn~ i Vintergatan för varje människa som nlgonsin 
levat pi jorden.· 
(Ar 2001 s 7} 

Det här kan tyckas lita som talmystik likna~d e den i Strindbergs bll 
böcker, men i botten ligger funderingar om människan och kosmos som 
tar sig bortom vetenskapens trygghet; den gamla tanken om människan 
som alltings mått. Lennart Sörenson skriver: 

·'childhood's End' är den nödvändiga reaktionen på 
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vätebombsexperimenten, det smått desperata försöket att finna någon 
mening med ett fortsatt liv i en värld lamslagen av ett ständigt hot• 
(Häpna! , nr 1 1959 s 66) 

I vidare mening ett försök att förklara det oförklarliga. Parantetiskt 
kan Aniaras sing 85 citeras: 

Det rikaste av alla språk vi känner 
xinombriskan har tre miljoner ord, 
men den galax du blickar in i nu 
har mer än nittio miljarder solar. 
Har någon hjärna ens behärskat alla orden 
i xinombras språk. 
Ingen enda. 
Dl fattar du. 
Och fattar inte. 

Hed mänsklig (vad annars?) utgångspunkt försöker författaren ge en 
aning om kosmos, men där Sörenson vill förankra Childhood's End direkt 
i vätebombsdiskussionen, finns också en rent metafysisk dimension. 
Den ena låsarten är inte mer eller mindre sann än den andra. Båda är 
lika eskapistiska. 

En "trots-allt• optimism kan skönjas boken igenom, även om människans 
avgörande steg bort från förintelsen dikteras av Överjagets sändebud, 
de så kallade Möverherrarna· med Karellen som ledare. Det vemod man 
som läsare upplever i romanens slut är mer kopplat till Överherrarna 
än till människosläktet. Överherrarna lämnar på överjagets kommando 
jorden och styr mot nya världa r för att arbeta vidare på det uppdrag 
som för dem saknar slut. 

Den sista människan se r barnen släppa den fvsiska kontakten med vårt 
universum : 

·Adjö, Karellen, Rashaverak - jag beklagar er. Jag har sett vad mitt 
släkte blivit, även om jag inte kan förstå det. Allt vi åstadkommit 
har försvunnit dit upp till stjärnorna. Kanske var det detta, som de 
gamla religionerna försökte säga. Men de fattade det på fel sätt: de 
trodde, att mänskligheten var så betydelsefull, och änd~ är vi bara en 
ras bland - vet du hur många? Och ändå har vi blivit något, som ni 
a l d r i g k a n b l i . ( - -- ) 
Ljus et! Under ifr ln - från jordens innandcm~ - ly ser det uppåt, genom 
klipporna, marken, allt - klarare, ~larare, bländande - " 
(Hot nya världar s 216-217) 

"Och genom alla drog Nirvanas vag~. slutord~n i Martinsons Aniara. 
Mystiken, ( · oå fattar du. Och f attar inte."), det obekanta, x, är en 
viktig ingrediens i de böcker som förtjänar att läsas om. Sf-vännerna 
har en benämning på detta; sense-of-wonder är ett uttryck att ta till 
dl det gäller att ursäkta gamla saker fr'n pulp-eran. Som med det 
mesta är det där en fråga om personligt tyckande (min sense-of-wonder 
är inte er), men i Clarkes f all förjjupar det mystiska romanen. 
Mysticismen är dock inta plklistrad; den har grund i etablerade 
psykologiska och filo sofiska teorier - iden till överherrarnas 
djävulsfysionomier är inte si mycket ett utslag av engelsk humor, som 
ett spekulerande baserat på Jungs lära om arketyper. 

Childhood's End sammansmälter i sig det som i brittisk tappning var 
bra i Astounding-skolan, bygger som sagt vidare pi inhemsk tradition 
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(Stapledon: De sista och de första människorna s 323: ·väldiga är 
stjärnorna och människan betyder intet för dem.(---) Våldig och 
fruktansvärd och underbart vacker är Helheten och det bästa för 
människan är att Helheten använder sig av henne.·), och för in ett 
tänkande - om än lite kantigt och schematiskt - som håller verket 
öppet för olika sorters läsning. Det är detta som gör att boken, trots 
trubbig personteckning, känns långt mognare än exempelvis Van Vogts 
och Asimovs romaner. 

Parallellt med Eklunds, men med senare start , började Lindqvists 
förlag att ge ut sf-böcker. Atom-böckerna kallades den serien (får 
icke sammanblandas med Pingvinförlagets Atomboken som i 22 böcker 1957 
till 1959 presenterade veritabel skit och smörja) som var vid liv 
mellan 1954 och 1956, och som kom att omfatta 12 böcker. 

Asimov: Världar i krig {1954) 
Balmer/Wylie: Kosmisk kollision (1954) 
Balmer/Wylie: Skeppsbrutna i rymden (1956) 
Bester: Ensam mot universum (1955) 
Beynon: Fripassagerare till Hars (19 55) 
Ouncan: Den svarta planeten (1954) 
Heinlein: Varning för okänd planet (1954) 
Henner: Alternativ Luna (1956) 
Jones: Universum ockuperat (1954) 
Hoore: Rymdens hårskare (1955) 
Van Vogt: Destina tion Universum (1954, noveller) 
Van Vogt: Tidsmaskinen (1955) 

En något blandad lista. 
Heinleins Varning för okänd pl~net motsvarar endast 2/3 av originalets 
starman Jones. Den repressiva status quo-värld som huvudpersonen flyr 
ifrån finns inte mer än i några b~satser beskriven i den svenska 
versionen och därigenom tycks - helt naturligt - boken vara ur balans. 
översättningen är dessutom av mediok~rt slag. Tyvärr. (·Asgård hade 
återtagit sin ursprungliga graviditet; oberoenden av de verkliga 
accelerationerna·, Varning för okänd planet s 184). starman Jones 
är annars den bok av Heinlein som jag sätter högst. Det är en gedigen, 
artikulerad historia med många fina och väl genomförda uppslag. Aldrig 
har väl språnget genom hyperrymden beskrivits så övertygande som i 
denna ungdomsbok . 

Ungdomsbok, ja. Aterigen dyker vigskälet upp. starman Jones är en 
ungdomsbok (utgiven som sådan i USA) och för mig är den (tillsammans 
med Egen rymddräkt finnes och Vintergatans son, ocksl de ungdomsböcker 
av Heinlein, utgivna av Sv läraretidning 1959 resp 1961) bland det 
absolut bästa som gernsback-campbellfaserna - eller skall jag säga 
30&40-talstraditionen - lyckades frambringa. I Sverige utgavs Varning 
för okänd planet som en bok för vuxna (och den var i sanning inte 
mindre vuxen än nlgon annan av böckerna i Lindqvists serie, med 
undantag för Besters roman) i stympat skick och i dllig svensk 
språkdräkt. lika illa var det med Van Vogts Tidsmaskinen där hela 
epilogGn , som onekligen ger svar p& många av textens gåtor, helt 
frankt klipptes bort. Och chiffernyckeln i Ensam mot universum skars 
också loss, nigot som påverkar hela romanens struktur. Nu tillits Ben 
Reichs avsiktliga feltolkning endast att verka på romanens sista 
sidor. 

Hed dessa exempel i minnet kan man med fog säga att förlagsslarv och 
nonchalans var den stora boven i dramat om genrens rykte. (Till viss 



del Aterkommer jag till de här böckerna i samband med Delta Förlags 
utgivning pl sjuttiotalet.) 
I övrigt skall sägas att Beynons (pseud för John Wyndham) bok tillhör 
författarens tidiga (läs usla) period och flr inte nämnas på samma 
gång som de seriösa verken som ingår i Eklunds serie. 

Sl långt bokutgivningen. I mars 1954 var det dags för Häpna!. en 
svensk variant av Astounding, att dyka upp i tidskriftsställen. Från 
dess redaktion meddelas: 

·science fiction är en ny litteratura rt som kommit till Sver i ge för 
att stanna. (- - -) 
Spännande, till och med våldsamt spänna nde. kommer de flesta av våra 
noveller och romaner a t t va r a, me n vi kommer aldrig att anta ett 
bidrag enbart för att det är en god hårresare; vi kräver också stil, 
mening, ideer och om oc ks å i nte vetenskapl i g kor rekthet så åtminstone 
att novellen inte skal l våldför a s i g pl ve t enskapliga fakta. (---) 
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Vi ämnar för övrigt inte byt a ut benämni ngen science-fiction mot något 
mer eller mi ndre hemmalagat pris täv l ing snamn; i ett s å english-minded 
land som vlrt fin ns det väl i nga skå l a t t byt a ut e t t bra och 
organiskt framvuxet namn mo t någon f ramhejad inföding sbenämning bara 
för att namnet är engel s kt. (-- -) 
Vi ska l l inte ge os s fö rrän vi har en t idsk r ift hå r i Sverige, fu l lt i 
klas s med Gala xy, Astound i ng och Fanta sy&Science Ficti on . . . " (Häpna ! 
nr 1 1954 s 4 o 7 , mi n ku rs.) . 

På vanli gt vi s , med hävdande av gamla anor , försö ker man göra genr en 
legitim: ·oe t skrev s SF, vetenskapliga fanta sier, både i Grekland och 
Rom f öre Kri s ti f ödelse·. Och en definition av vad det hela handlar om 
presenteras: ·sci ence fiction är vetenskapliga fa ntas i er, och de kan 
skrivas med ut gång s punkt från vilken vetenskap som helstN. Samtidig t 
s om man är helt på det klara med var sf hör hemma i världen, (·us A och 
England är de enda l ånder där SF verkligen kan sägas ha trampat ur 
barn skorna·) så e fterlyser man svenska förmågor och bland tidskriftens 
medarbetare framhåll s journalisten Sture Lönnerstrand (Noss veterligt 
den förste svenske författare som skrivit sf·, ett uttalande som glr 
lite stick i stäv mot håvdandet av sf som mycket gammal genre; 
ve t enskapliga fantasier hade ju redan en man som Otto Witt sysslat med 
runt sekelskiftet.) Lönnerstrand hade publicerat i runt tal femtio 
noveller, varav flera med sf-motiv , i svensk veckopress och 1954 
skulle han vinna första pris i en tävling som Bonniers utlyst om den 
bästa svenska sf-bo ke n. Rymdhunden hette Lönnerstrands vinnarbidrag, 
en historia som företer många likheter med Van Vogts Uppdrag i 
världsrymden. men som ändå står på egna ben, och som ungdomsbok 
be traktad fortfarande är läsvärd. Redaktör för Häpna! var Kjell 
Ek s tröm , en litteraturkunnig sf-entusiast, som också verkat som 
över sättare (exempelv i s Ernst Jungers Heliopolis, 1954, en ut opisk 
roman). 

Mårtensson har menat att sot av det som Häpna! bjöd på var bra, och 
det var de t kanske också, set t ur femtiotalets perspektiv, men 
t idskr i ften var alltför influerad av Campbell skolan och fy r t i otalet 
f ör att kunna agera fritt och självs t ändigt. Bara namnet vi sa r ju pi 
fö r l agor som Amazing, Thrilling, Astounding, och i nummer et t s 
f ör fat tarkavalkad är det Van Vogt, Jack Williams on, Heinle in, Brad bury 
som pres ente r as . Äve n gamle Hugo Gernsback får komma med på et t hörn 
som f örfa t t a re av vetensk apliga ar ti klar. Hen - Häpn a! s ve r kl i gt 
stor a i ns at s för s f i Sverige var att man f i ck i gå ng sf-röre l sen -
fandome n - på al lvar: 



·Häpna! ser nämligen som sin uppgift inte bara att tillhandahllla god 
SF åt sin läsekrets med fantasi, vision och kri ti kförmåga. Vi vill 
ocksl hjälpa alla för oss okända SF-intresserade att finna varandra 
för tankeutbyte och annat i samband med SF. Detta kan ske i Häpnal:s 
spalter och genom at t bilda föreningar.· (Häpna! nr 1 1954 s 96) 
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Fandomens utveckling, i Sverige och annorstädes, tecknas av Lundwall i 
kapitlet FIAWOL! i hans Science fiction frln begynnelsen till vira dagar. 
Han gör det med sedvanligt raljeri, men det märks att han hår är pi 
betydligt fastare mark än i de andra avsnitten av boken. (Hen i lovorden 
över fanzinens li t teraturkriti k tar han som vanligt munnen för full.) 
Lundwall hör till femtiotalsgenerationen av sf-fans och hans fanzine 
Science Fiction Nytt, med start 1958 , har varit det mest lAnglivade 
(uppgick i början av l ttiotalet i Lundwalls tidskrift Jules Verne 
Magasinet). Att jag i fortsättningen av den här framställningen inte 
kommer att ta upp fandomens utveckling mer än i kommentarer beror på 
att den inte har haft särskilt stor betydelse för genrens ställning 
som sådan i det allmänna kulturutbudet. 
Det finns i nge n anledning att tro att fandomen var döende 1967-68, 
tvärtom, men utgivningen av sf-böcker på den svens ka marknaden var 
obefintlig vid samma tidpunkt. Som grupp har den tydl i gen ingen större 
styrka utåt . En annan lustighet är att i trots av dessa trettio lr av 
fanzine och före ningar och kongres ser , så har fandomen inte 
frambr ingat mer än några få förfa t tare som kunnat publicera sig 
utanför stenciltidskri fterna. Om Lundwall har rätt i sitt tal om 
fanzinen som plantskolor, där krit ik ges och tas råt t och ärligt, sl 
borde, med tanke på den enorma flora som dessa amatörtidskrifter 
utgör , en mängd författare ha kommit fram. Givetvis är detta en 
reflexion som kan diskuteras. 

Häpna! startade redan i sitt första nummer en följetong. Slan av A.E. 
Van Vagt (märkligt är att med den uppsjö av författare som fanns att 
tillgå på den anglo-saxiska marknaden, så var det liksom endast en 
kärntrupp som presenterades på svenska) . Slan (publicerad 1940) är en 
roman, till skillnad från Uppdrag i världsrymden som bestir av 
hopkittade noveller, som saknar Van Vogts vanliga motsägelsefullhet i 
intrig och berättarteknik. Det är en snabbt och förhållandevis rakt 
berättad bok. Spännande. Men den telepatiska övermänniskan Jommy Cross 
(notera initialerna, det är billig associationsteknik, men används 
ofta, bAde inom och utom genren) levnadsöde tyngs dock ned av 
schabloner och grälla pulpeffekter: pistolspråket, den oundvikliga 
pojke-möter-flicka-historien , det löjliga utnyttjandet av 
super-science-manicker och de förenklade handlingsscheman som sätter 
hela världar i rörelse, men som ändl ~nyter allt agerande till en 
eller tvi nyckelpersoner. 
~- under detta. eller så att säga, i sprickorna i muren, finns ändA 
en tendens till skapandet av något mer varaktigt in endast spänning 
för stunden; sm~ välskrivna ögonblick som h~ller kvar boken i ens 
minne. 

Följetongen efter Slan blir Jack Williamsons Rymdlegionen från 1934, 
"ett av de få genreverk från JO-talet som fortfarande ges ut i nya 
upplagor" (Holmberg, Drömmar om evigheten s 40). Historien är en 
sf-varia nt av De tre musketörerna och den roande gestalten Giles 
Habibula har dr ag gemen samma med Shakespeares Falstaff, inga 
jämförelser därutöver. Med tan ke på det ovan stadgade, att 
histor ierna i Häpna! inte skulle "våldföra sig på vetenskapl iga 
fakta " , är det märkligt at t läsa om att det fruktansvärda vapnet 



A.K.A., som är i stånd att disintegrera en av Hars månar, till sin 
konstruktion i stort sett endast består av några gem och pistongen 
till en , leksaksångmaskin. Han kan också göra en stilla jämförelse med 
Bradbury, som på grund av bristen på vetenskaplig trovärdighet, av 
till exempel Holmberg och Wollheim inte räknas som sf-författare i 
strikt mening, medan de menar att Williamson är det. Diskussionen 
böljar fram och åter, men tycks sakna konsekvens. 

13 

Parallellt med följetongerna (av Van Vogt, Williamson, Frank H 
' Robinson, Curt Siodmak etc ) trycktes Asimovs berättelsekedja om 
stiftelsen i Häpna! Tyvärr skar man lite här och var i texten för att 
mer behändigt kunna passa in materialet i tidskriften. Ordet 
•klassiker· är ett nednött och betydelselöst ord i genrekritiken; 
alltför ofta använt - sällan i berättigat sammanhang. Hen stiftelsen 
är verkligen en klassiker. Jag minns hur jag i tolvårsåldern läste de 
tre böckerna under några regniga sommardagar och hur jag därefter, 
under en promenad bland skrotet och skräpet i ett tyst och 
semesterstängt industriområde, fick en kuslig känsla av att Imperiet 
verkligen brutit samman för länge sedan och lämnat Jorden som blott en 
spillra i periferin. 

·oet var först när de steg ner i virrvarret av metall, som den jämna 
skönheten man kunde se uppifrån upplöstes i de sönderbrutna, förvridna 
ruiner som skövlingen hade lämnat efte~ sig. Spiror var bräckta, släta 
väggar genomskjutna och förvridna, och för ett ögonblick skymtade en 
avskalad jordbit - kanske flera hundra tunnland stor - mörk och 
upplöjd.· 
(Stiftelsen och Imperiet s 221, Sam J Lundwalls brådstörtade 
översättn ing . ) 

Jag har senare vid ett par tillfällen lä s t om cykeln med viss 
besvikelse. Hen de längre noveller som heter Generalen resp Mulan hade 
fortfarande kvar den känsla och charm jag ursprungligen känt. 
stiftelsen handlar om Vintergatsimperiets nedgång och fall, ett 
förlopp som förutses av Hari Seldon, toppmannen inom 
vetenskapsdiciplinen psykohistoria , ett sätt att med räknesticka spå i 
kaffesump. Seldon kan matematiskt förutsäga att Imperiet skall falla 
och att en barbarisk period på trettiotusen år kommer att följa innan 
ett nytt imperium kan uppstå. stiftelsen är den av seldon bildade 
organ isationen med säte på planeten Terminus, som skall bevara 
Imperiets kunskap och med alla medel försöka förkorta den kaotiska 
perioden till blott tusen år. 
Som Holmberg påpekar ( Drömmar om evigheten s 54) så saknar 
stiftelse-cykeln nästa n helt ett vetenskapligt underlag. Hen istället 
fö r att som Holmberg andra detta som kritik menar jag att det är just 
genom att berättelserna baserar sig på en rakt berättande stil (utan 
några av de vanliga tekniska spekulationer, som hos Asimov ofta blir 
mycket tråkiga) som stiftelsen har överlevt och s t ändigt finner nya 
läsare. 

Asimov som ovan menade att genren vid femtiotalets början stod inför 
ett val vad gällde fortsatt inriktning lägger under det här decenniet 
av med att skriva sf och inr ikt ar sig på att istället skriva hyllmeter 
på hyllmeter av populärvetenskaplig litteratur. Till dags dato 
omfattar hans produktion flera hundra böcker, och elaka rykten gör 
gällande att "Isaac Asimov· numera är ett varumärke bakom vilket en 
hel stab späkskribenter döljer sig. Det får vara hur det vill med det. 
Asimov är i alla stunder en av genrens mest namnkunniga författare, 
men han är en mycket typisk produkt av Campbellskolan och hans bidrag 



till genren efter 1955 har varit få och utan tyngd. De priser , Hugo 
och Nebula, som han 1973 erhöll för romanen Själva gudarna (The Gods 
Themselves) kan mera sägas vara tecken på uppskattning för lång och 
trogen tjänst än belöning för den speciella boken, som är både svag 
och tråkig. 

Ett raskt hopp i tiden: 1957 inleds det som kallas rymdåldern i och 
med att Sovjet sänder upp sin pipande Sputnik. Intresset för rymden 
är sålunda i högsta grad ett samtidsfenomen . 
1958 startar Illusterade Klassikers förlag utgivningen av Galaxy, en 
direkt konkurrent till Häpna! 
I sin introduktion, Inte bara rymdskepparhistorier, i tidskriftens 
första nummer säger sten Hållerström (ansvarig utgivare) apropå sfs 
ställning i USA: · oe författare och redaktörer som försökt kämpa fram 
science fiction till en ställning som fullvärdig litteratur har mött 
dubbelt motstånd. De har klämts mellan den näsrynkande bildade 
publiken med kons ervativa låsvanor och den massätande 
stålmanskonsumenten utan låsvanor alls· (Galaxy nr 1 1958 s 3). 
Hållerström erkänner den pulpmylla genren vuxit ur och liknar de 
seriösa entusias terna s kamp vid den som jazzens pionjärer måst föra, 
men i vanlig ordning får den ·bildade publiken· sig en liten spark. 
Den bildade amerikanska publiken, vill säga. Om mottagandet av sf i 
Sverige under 1953-57 - vilket man tycker skulle kräva åtminstone 
någon kommentar - sägs det ingenting. 

Kanske är det så att fantasteriet haft det svårare att göra 
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sig gällande i USA än i Europa under seklets första fem decennier . De 
stora författarna i den amerikanska traditionen - Dreiser, Dos Passas, 
Hemingway, Faulkner, Steinbeck - ir alla samtidsskildrare och 
-kritiker av en annan art än de stora europeerna - Kafka, Joyce, 
Huxley, Hesse, Proust. Jag är medveten om att man på det hår sättet 
kan välja namn som passar tesen, men tycker mig ändå kunna se en mera 
·realistisk· linje i den amerikanska litteraturen före 1950. r 
listor över verk, som skrivits utanför genren - alltså i 
den stora fantastiska, utopiska traditionen - men som genom sitt 
innehåll ("fantasirika gensvar pi vetenskap och teknologi•) av 
sf-känna re ansetts höra genren till är det blott ett fåtal som före 
1950 är amerikanska, och inga av dessa är i klass med Du sköna nya 
värld, Stjärnskaparen, Heliopolis, Salamanderkriget eller Kallocain. 

Hällerström kallar i sin inledning Aniara för ett fullvuxet verk inom 
genren. Aniara skulle alltså vara en sf-beråttelse (Lundwall säger i 
sin Illustrerad bibliografi över science fiction och fantasy om 
Martinsons skapelse: ·en traditionell SF-historia om ett rymdskepp pl 
avvägar· s 208). Enligt Wrede (SAngen om Aniara s 45 ff) sl mottogs 
verket på ett ojämförligt vis av både kritik och publik: 3 upplagor 
enbart 1956 omfattande 10719 exemplar. Nlgon aversion mot företeelser 
som rymdskepp och framtida rymdfårder som sådana kan inte skönjas i 
Wredes digra dokumentation. 

Om Häpna! gestaltade det amerikanska fyrtiotalet inom sf, så var 
Galaxy en produkt av femtiotalet. Både till utseende och innehAll 
följde den den amerikanska förlagan. Detta inte sagt i negativ mening. 
Svenska Galaxy höll definitivt högre klass än Häpna!, sett över lag . 
Kvaliteten på innehållet var jämn, man valde sparsmakat ur 
modertidskriften och publicerade bra saker från inhemska författare 
som Pär Rådström och Börje Crona. Hen precis som i Häpna!s fall 
försökte man bygga på en formel som uppstAtt under ameri~anska 
förhlllanden. Det var rymdskepp och rymdfarare på omslagen och det 
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fanns en frejdig paroll som "Morgondagens tidning redan idag!" i 
huvudet, detta trots att introduktionsartikeln i nummer ett klart slår 
fast att sf inte sysslar med profetior och spådomskonst. Det råder 
inte harmoni mellan layouten och innehållet. 
Hur var dl innehlllet? Författarskaran hade namn som Bester, Brown, 
Pohl, Sheckley, Sturgeon och Tenn i främsta ledet. stilen var 
humoristisk och elegant och samhällskritisk, något som Horace Gold, 
redaktören för amerikanska Gala~y. särskilt lagt sig vinn om. 

Samhällskritiken, sådan den nu kom till uttryck sf-litteraturen, är 
det som Kingsley Amis i sin haltande bok om genren, New Haps of Hell, 
ser som det hoppingivande, och han hyllar framförallt Frederic Pohl 
och författarduon Pohl- Cyril H Kornbluth. Hen om Amis verkliga 
anledning till välvillighet mot en förkättrad genre kan man, sl här i 
efterhand, säga att "den medelbrynta anti-intellektualism som fanns 
som en lätt maskerad förevändning för SF-intresset hos författare som 
Kingsley Amis och Robert Conquest numera inte längre bekymrar sig om 
förklädnader för sin reaktionära retorik" (Göran Printz-Påhlsson i 
Slutna världar, öppen rymd s 93). På samma sätt som Susan Sontag, med 
sin artikel Pornografin som litteratur, inte egentligen hyllar 
pornografin så mycket som hon pläderar för en ny litteratursyn, så 
har inte sf tjänat mer än som ett verktyg för Amis. (Den tvivlande kan 
titta i Amis bok The Bdnd Dossier där agentromanen i Ian Flemings 
tappning på liknande vis används för snärtar och slag mot 
"finkulturen".) 

Hen detta resonemang minskar egentligen inte värdet av de böcker Amis 
säger sig beundra, inte heller gör det Pohl till en sämre författare 
eller hans kritik och satir trubbigare. Däremot kan det sägas att 
sf-stämpeln som sådan gjorde Pohls kritik ofarlig för den eller det 
som kritiserades . Det är belysande att James Blish under McCarthy-eran 
kunde fl ett verk som They Shall have star s utgivet, med dess 
HacHinery-gestalt, utskottsförhör och kalla fred, the Cold Peace. "In 
t he Age of Defence, to know was to be suspect, in the West as in the 
USSR; the two great nation-complexes had been becoming more and more 
alike in their treatment of 'security' for the past fifty years." 
(They Shall have Stars s 37. l Ungefär femtio år efter McCarthy. På 
samma sätt var det ofarligt för Galaxy att i USA köra Pohl-Kornbluths 
Venus är vår (The Space Herchants) som följetong 1952, mitt under de 
värsta häxprocesserna. Varken författare eller redaktör kom att 
svartlistas, detta trots att romanen målade upp en otäck vision av ett 
framtida samhälle där den fria företagsamheten härskar med oinskränkt 
makt. Och 1955 - dl McCarthy visserligen var borta, men utskotten 
fortfarande kallade till förhör - kunde de tvi författarna ge ut 
Gladiator-at-Law, en svart och hatisk vidräkning med multinationella 
företag av typen Esso och Coca-Cola, utan några repressalier från 
myndigheternas sida. Bertil Hårtensson säger (Allt om böcker nr 3/4 
1982): "under den värsta McCarthyhysterin så kundesf-författare utan 
risk publicera litteratur som skulle renderat dem bannbullan om de 
inte förekommit i tidskrifter som ingen auktoritativ person tog på 
allvar" (min kurs). 

Samhållskritik fanns - och finns - inom genren och den stannar också 
- inom genren. Cyril H Kornbluth har själv gjort en reflexion över det 
förhållandet, men med en annan synvinkel än den ovan nämnda: 

"I believe that in science fiction the symbolism lies too deep for 
action to result, that the science fiction story does not turn the 
reader outward to action, but inward to contemplation. I think the 
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unwitting campact between the writer and reader of science fiction 
goes: we are suspending reality, you and I. By the signs of the 
rocketship and the raygun and the time rnachine we indicate that the 
relation between us has nothing to do with the real world. By writing 
the stuff and by reading it we abdicate from action, we give free play 
to our unconscius drives and symbols, we write and read not about the 
real world but about ourselves and the things within ourselves.·· 
IDavenport: The science fiction novel s 55) 

Detta sagt av en författare som litterärt vuxit upp i sf-ghettot. 

Efter denna utvikning, eller förtydligande, lterglr jag till svenska 
Galaxy 1958. 
I redaktionen ingick bland andra Pär Ridström och Uno Floren. Ridström 
medverkar själv med en novell i det första numret, 372 möter kärleken. 
Hen det viktigaste som skedde under tidskriftens tvi levnadsir var 
utan tvekan att man körde Alfred Besters Tigermannen (Tiger! Tiger! 
alt The stars Hy Destination) som följetong. Bester var redan 
introducerad pl svenska, och även om Ensam mot universum är en utmärkt 
bok, spännande, iderik, välskriven, sA är den ett intet mot 
Tigermannen, som är en äventyrshistoria av samma odödliga slag som 
skattkammarön - eller Greven av Monte Christo, frln vilken Bester 
tagit intrigens ide. Blakes dikt The Tyger! !Anar sin stämning till 
den Brinnande Hannens gestalt och Foyles vanvett: 

Tyger! Tyger! burning bright 
In the forests of the night 
What immartal hand or eye 
Could frame thy fearful symmetry? 

Gulliver Foyle, en slö och obeglvad tredje klass mekaniker, är den 
ende överlevande ombord pl vraket efter rymdskeppet Nomad. Han lever 
för timmen, i väntan pl att nlgon skall uppmärksamma hans belägenhet. 
Slutligen dyker ocksl ett skepp upp, sveper in mot vraket medan Foyle 
avfyrar hela Nomads arsenal av signalraketer. Det främmande skeppet 
kommer så nära att han kan läsa dess namn, Vorga, ett av Nomads 
systerskepp. Räddningen tycks nära, men icke - Vorga skjuter ny fart 
och rusar bort från vraket, bort från Foyle. 

MUnder loppet av fem sekunder hade han fötts. levat och dött. Efter 
trettio lrs levnad och sex n1ånaders tortyr fanns Gully Foyle, den 
typiska genomsnittsmänniskan, inte längre. Nyckeln vreds om i llset , 
och porten till hans själ flög upp.• 
·vredens syror rasade inom honom, frätte bort det djuriskt slöa 
tAlamod och den försoffade slöhet som hade gjort Gully Foyle till en 
nolla och beredde vägen för den kedjereaktion som skulle förvandla 
Gully Foyle till en helvetesmaskin. Han hade funnit sin kallelse. 
-Jag ska döda dig, Vorga .· 
(Tigermannen s 22.) 

Foyles besinningslösa hämndlystnad är utgångspunkten för romanens 
händelser, men pl samma sätt som karaktären Foyle utvecklas under 
berättelsens gång, sA utvecklas ocksl begäret efter hämnd, förfinas, 
nyanseras, för att slutligen - i resultatet av en samvetsuppgörelse -
riktas mot de män och kvinnor, som, självutnämnt, styr historiens glng 
utan att någonsin fråga efter rätt och fel, gott och ont. Liv och död . 
Foyle återger den stora massan möjligheten att välja. Och som Scholes 
och Rabkin säger i sin bok Science fiction: history - science -
vision: ·He is telling a fairy tale, a moral fable, using his exatic 



future world as a dazzl ing backdrop for a picaresque adventure story 
that becomes a novel of education, which is really a reshaping of an 
old myth• (s 68). 

Bester ger i essän Hy Affair with Science Fiction (ingår i samlingen 
Starlight) vissa glimtar ur romanens tillkomsthistoria. Bland annat 
säger han så hår om bokens avslutning: 

·r tald him (en italiensk filmregissör , min anm) about a nate on 
' synesthesia which I'd been dying to write as a TV script for years. I 
had to explain synesthesia - this was years before the exploration of 
psychedelic drugs - and while I was describing the phenomenon I 
suddenly thougt, 'Jesus Christ! This is for the novel. It leads me 
inta the climax·· (Starlight s 446-447). 

·Han grantade. 
Han var ombord på ~och drev omkring genom tom, kall rymd. 
Han stod i dörren till ingenstans. 
Kylan smakade citron , och känslan av vacuum var som vassa klor mot 
hans hud. Solen och stjärnorna kom benen i hans kro pp att smär tsamt 
vibrera.· 
(Tigermannen s 216) 
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I sin genrehistorik, Billion Year Spree, gör Brian Aldiss en 
jämförelse mellan Bester och Lawrence Durrel1, och understryker med 
et t citat från Alexandria-kvartetten (ett vark som Holmberg nämner i 
en titeluppräkning av "mainstream" -romaner som han a~ser ligga genren 
nära): ·Long sequences of tempera . Li ght filtered through the essence 
of lemons. An air full of brick - dust-sweet-smelling brick-dust and the 
odour of hot pavements slaked with water". (Billion Year Spree s 248) 

Användandet av synestesier och den rent Jrafiska utformningen av 
texten, med teckningar, slingrande rader och olika typografiska tecken 
är några av skålen (ett annat är verkets högt uppdrivna språkl till 
att Scholes och Rabkin menar att Bester med Tigermannen i viss mån 
skapade en amerikansk "ny våg" alldeles s j ilv (s 68). Och nog är det 
väl så att "nya vågen"-författare som Delany , Ellison och Zelazny, som 
slog igenom och blev impulsgivande under s extiotalet, har mycket att 
tacka Bester för. 

Galaxy kom att leva i nitton nummer. I juni 1960 var äventyret över. 
Häpna! fortsatte sin utg i vning till och med januari 1966 (fyra nummer 
i Sam J Lundwalls regi gavs ut 1969) , och dog, som Lundwall uttryckt 
det, "med svansen mellan benen". Oe sista åren var mycket håglösa. 

Innan jag g&r vidare vill j~g v1sa pä några av de ve ck i den 
fantastiska traditionen som under femtiotalet getts ut vid sidan om 
sf-genren. 

Parland : Hårt ljus (noveller 1952) 
Brendel: Atomskymning (1953) 
Hartinson: Cikada (1953) 
Junger: Hel i opolis (1954) 
Parland: Eros och elek tronerna (noveller 1954) 
Martinson: Aniara (1956) 
Snow: De nya männen (1956) 
Parling: Korset (1957) 
Dahlqvist-Ljungberg: Strålen (1958) 
Oahlqvist-Ljungberg: Du i den omvända bilden (lyrik 1959) 



Fridell: Äldst i världen (1959) 
Golding: Flugornas herre (1959) 
Parland: Hymner från Santsche-Pi (lyrik 1959) 
Samjatin: Vi (1959) 
Shute: På stranden ( 196 0) 

"Vid sidan om" innebär att författarna har influerats av 
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andra ting ovh företeelser än amerikanska sf-tidskrifter. Det har 
ingenting med kvaliteter att göra. Och som ett förtydligande skall 
sägas att det är s f som gAr fram vid sidan av t raditionen ( se inl). 
Atminstone vid den här tidpunkten har inga viktigare korsbefruktningar 
skett. (Int riglån från klassiker ser jag inte som vik tiga.) 

I en övers ik t av det litte rära sextiotale t i Sverige säger Torben 
Broström (Modern svensk litteratur 19 40-1972 s 17 3): 

"Decenniet är inte någon enhet härifrAn och dit, och när det omtala ts 
som polit i seringen s , engagemangets, socialismens decennium, är det 
visserligen riktigt , men bara om man ser det som en lå ngsam process -
och när det ses från det skrivande ögonbl icket s utsiktstorn. Först 
efter decennie ts mitt slår den politiska medvetenheten igenom så att 
den präglar kulturdebatten och generellt är med om att bestämma arten 
av det konstnärliga skapandet. Författaren och BLM-redaktöre n Lars 
Gustafsson s krev 1964 en bok på engelska om den svenska 
kulturd9batten, The Public Dialogue in Sweden. Dess huvudämnen är änn u 
bara könsrollerna, den ideologiska trolösheten och demokratise ringen 
av utbildningen. · 
(Modern svensk litteratur 1940-1972 s 173) 

Som efterkrigst id är femtiotalet en tid för prövning, ett sökande 
efter nya vägar. Ideologilösheten har inte med omedvetenhet att göra; 
tvärtom visar den på en medveten vilja, hos författare och and r a, 
att inte låta lura sig en gång t1ll. Gyllenstens operat i onalism och 
kameleontartade sätt att byta förklädnad ocn förhå llning , Rådströms 
"försök att le va utan myter" (Breitholtz) - det är definitivt vitala 
alternativ i ett politiskt och samhälleligt klimat som blivit 
antingen-eller, "Tingsten eller inte Tingsten, andra eller tredje 
ståndpunkten (Forssell) . Och på samma sätt som det "röda· sextiotalet 
med sitt tankegods f or tsatte långt in på sjuttiotalet, så sträckte sig 
femt iotalets ideer in i sextiotalet (jmf ovan). 1 anslutning till 
ideologi lösheten och det prövande har pluralism blivit en -ism för 
femtio talet, och utan att pressa begreppen alltför mycket, ka n detta 
(tillsammans med rent fysiska faktorer som exempelvis tv-mediet ) 
sägas ligga till grund för det vidgande av kulturbegreppet som 
sext iotale ts första år innebär. 

I denna diskussion om ett mer demokratiskt kulturbegrepp kom genrer 
inom triviallitteraturen, som sf och deckare, att höjas upp och hållas 
fram som i nst rument, ver ktyg, för att föra fram ett angeläget 
innehåll , ett budskap. 

"1963-1965 rasade som häftigast debat ten om den sk 'öppna konsten'. De 
konsekventa företrädarna för den ville slå ut gränserna mellan 
genrerna , upphäva de tradi tionella kriterierna för konst , se folkliga 
och populära konstyttringar som likvärdiga med mera komplicerade 
och traditionellt 'finare' konstverk utplåna gränsdragningen mellan 
konst och liv .· 
(Breitholtz: Epoker och diktare 2, s 638) 
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Hen redan innan debatten på allvar drogs igång i och med Bengt Nermans 
skrift .Demokratins kultursyn (1962) hade några författare lämnat ifrån 
sig en manifestartad artikel kallad Front mot formens tyranni: 

"En alltför långtgående upptagenhet med formella petitesser har rest 
onödiga barriärer för de diktare som i första hand vill frambära ett 
angeläget innehåll. Det är innehållet som bör avgöra gestaltningens 
yttre form och inte tvärtom. Från dessa utgångspunkter skulle en ny 
stimulerande estetisk diskussion kunna inledas. Hed ett förnyat 
intresse för innehållet borde också kunna följa nya former och 
gestaltningsmöiligheter.· (DN 60-08-23, min kurs). 

En av undertecknarna var P C Jersild, som samma år, 1960, debuterade 
med novellsamlingen Räkne l ära. Jersild har senare sagt: "Jag upplever 
att jag inte har något självklart eget språk, tycker att jag nästan 
spekulerande väljer en attityd . Ja, det är väl en metod hos mig - jag 
underordnar mig slaviskt det berättarjag jag valt, försöker inte själv 
sticka igenom masken" (Breitholtz s 634). Formen underordnar sig 
sålunda innehållet, jmf Gyllensten. 

Jersild tillhör de för decenniet nya författarna, och liksom andra 
författare från de här åren, som Delblanc och Wahlöö, har Jersild 
skrivit romaner som exempe lvi s Holmberg och Lundwall vill räkna till 
sf-genrens hegemoni. Av sex tiota lsprodu ktionen då främst Calvinols 
resa genom världen (1965) och Grisjakten (1969). Hen i boken om sin 
litterära gärning, Professionella bekännelser, verkar Jersild inte ha 
någon större kännedom om scie nce fiction; som förebilder till 
Calvinolboken hävdar han Joyce, Swift och Rabelais. Grisjakten 
inspirerades av förfat tarens egna upplevelser i en byråkratisk 
organisation . I Drömpojken (1970) är det Celine, Pynchon och Heller 
som stått för inspirationen. 

På samma sätt har Delblanc till sina romaner Eremitkräftan, Homonculus 
och Nattresan sina in spiraticnskällor utanför sf-genren. Och Wahlöös 
böcker Hord på 31:a våningen och stålsprånget har egentligen, även om 
det dystopiska framtid sdraget gö r oem till frukter på samma träd som 
'1 984 och Kallocain, nä r mare släktskap med kriminallitteraturen än med 
den fantastiska romanen. Wahlöö gick heller inte vidare på den 
inslagna framtidsvägen, utan valde att f ör sitt och hustrun Haj 
Sjöwalls litterära pro j ekt, Roman om et t brott, föra kriminalromanen 
fram till ett nästan perfekt stadium . Hen i likhet med Bl is h och 
Pohl -Kornbluth verkar det som om ge nreskrankorna även här verkar 
hämmande på det samhå llskritiska budskapet (se Per Lysanders bidrag 
Poliser och tjänstemän: Maj Sjöwa ll s och Per Wahlöös romaner om brott, 
i samlingsverket Linje r i nordisk prosa 1965-75: Sverig e) 

Att jag så här för i n det litterära allmånfältets diskussioner i 
framställningen, och därmed bryter inriktningen på det smalt 
genremässiga, beror på att någon förklaring måste sökas till varför 
utgivningen av sf -böc ker under sextiotalet blir så fruktansvärt 
sparsam för att inte säga obefintlig. Av debatten att döma verkar ju 
"finkulturen" vara välvilligt stämd mot det man anser vara 
triviallitteratur , och av de författare som debuterar finns flera 
klara drag av fantasteri. Drag som tydligen uppmuntras eftersom Sven 
Delblanc 1965 erhöll Aftonbladets författarstipendium för romanen 
Homonculus. Och ändl, i denna konkretistiska lekstuga, bland alla 
möjliga och omöjliga textexperiment, system- och Nmeta"romaner, 
finns det inte plats för den genre som själv håvd ar att den är den 
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djärvaste och mest nyskapande av alla litteraturformer. 

Varför? 

Givetvis var väl skälen flera. 
Det var småförlag som Lindqvists, Eklunds , Wennerbergs (Rymdböckernal, 
som stod för den huvudsakliga utgivningen av genrelitteraturen - detta 
gäller också för tidskrifterna Häpna! och Galaxy.Småförlag som inte 
hade särskilt stora ramar at t röra sig inom. Eklunds hÖll på från 
1953-55, Lindqvists 1954-56 och Wennerbergs 1957-59 (Rymdböckerna var 
en pocketserie med ett par goda nummer - Anderson, Brown, Simak. Som 
vanligt gjordes grova klippningar.) 
Av de stora förlagen kan endast noteras att Bradbury presenterades som 
sf - författare av Norstedts och att hans böcker såldes bra, men 
förlage t gjorde inga andra stort upplagda lanseringar av 
sf-litteratur . 
Hos bokproducenterna hade genren tydligen ingen djupare förankring. 
Och här kommer kanske sf-vännernas kritik mot kultu retablissemanget 
till sin rätt. För trots att förlagen gav ut fantastisk litteratur och 
då inte bara av etablerade namn , utan även av debutanter och av okända 
utländs ka författare, så ville de tydligen in te riktigt ta i 
sf-genren, och detta fastän det producerades sf-historier av hög 
litterär kvalitet i slutet av femtiotalet och under hela sextiotalet: 

Blish: A Case of Conscience (1958), Pohl-Kortbluth: Wolfbane (1959), 
Budrys : Rogue Hoon i 1960 ), Hiller: A Canticle for Leibowitz (1960), 
Dick: The Man in the High Castle (1961), Pangborn: Oavy (19 64), 
Aldiss: Gråskägg (1964), Zelazny: The Dream Haster (1966), Oelany: 
Babel- 17 11966), Dick: The Zap Gun (1967), Delany: The Einstein 
lntersection (1967), Spinrad: The Men in the Jungle (1967), Aldiss: 
Report on Probability A (1968), Disch: Camp Concent ration (1968), 
Spinrad: Bug Jack Barron (1969), Michael Moorcock: Behold the Han 
(1969) etcetera. 

Visserl igen gav fiB 1961 ut Pohl-Kornbluth s Venu s ä r vår (The Space 
Merchants ), men det är undantaget som bekräftar regeln. Ingent ing 
skedde i vidare bemärkelse. Och sådant är förhål landet, så när som på 
ett par undantag (Prismas pocketutgåvor av Clarkes sos från månen och 
Heinleins Dubbelstjärna), sextiotalet igenom. Snarare än på politisk 
radikali sering och "marxistiskt frastuggeri* (som tonerna ibland glr 
inom fandomenl skall skulden läggas på bristande kunnighet från 
förlagshål l och en ovilja att lära sig . Inte heller kulturskribentern a 
hyser något som helst intresse för vad som sker inom genren. Och 
fandomens led är slutna; var och en pysslar med sitt. 

De stora undantagen: 
Bertil Mårtensson: Detta är verkligheten (19 68) 
William Burroughs: Nova express (1968) 

Mårtensson hade novelldebuterat i Häpna! och under sextiotalet hade 
han verkat inom sf-rörelsen och lämnat bidrag till olika fanzines och 
han blir den förste som med genrens bagage lyckas publicera sig 
utanför fandomens gränsdragning och han utkommer dessutom pl ett stort 
förlag , Bonniers. Boken är , trots den kategoriska titeln, ett spel 
mellan dröm och verklighet, där gränsen går förlorad och drömmen 
slutligen upplevs som det eftersträvansvärda och mest ·verkliga• 
tillståndet. Grundproblemet, eller konflikten, ligger därmed i linje 
med de grepp som under åren dessförinnan tagits av exempelvis Aldiss, 
Ballard, Dick, men några imitativa tendenser kan jag inte finna. 



Hårtensson har låtit sig influeras, men har åstadkommit en personlig 
bok. Detta kan i viss må n jämföras med den senare Skeppet i kambrium 
(1974), , som visserligen är MbättreM, mera fullödigt skriven, men som 
känns stelare. Her konstruerad . En annan anmärkning är den som Swahn 
gör i 7 x framtiden s 246: Men typisk svensk sf - produkt på så vis att 
den inte törs äga rum i Sverige utan just söker sig till LondonM. 

William Burroughs tillhörde under femtiotalet den krets av konstnärer 
och litteratörer och udda figurer där också Allen Ginsburg, Jack 
Kerouac och Neal Cassady ingick. Under namnet Old Bull Lee dyker 
Burroughs upp i Kerouacs roman På drift (On the Road). Han har 
definitivt inte vuxit upp i den amerikanska sf-rörelsen, men i en 
roman som Nova express ingår vegetabiliska utomjordingar, venusianska 
droge r och en intrig runt ett katastrofhot som för tankarna till 
Edmund Hamiltons romaner från trettiotalet. En stor del av historiens 
rekv isita komme r definitivt från magasinsfloran och i förening med 
Burroughs beskrivningar av narkomanins helvete - som det också visats 
fram i Den nakna lunchen och The Soft Hachin e - och Mcut-upM-tekniken 
(av Burroughs kallad Mfold-in", en teknik som Ballard, med personlig 
touche, använder i novellerna i The Atrocity Exhibition, 1969) i 
skrivsättet har resultatet blivit mycket effektivt. En experimentell 
roman där experimentet lyckas. Betecknande är att översättningen är 
gjord av Torsten Ekbom, som i sin roman signalspelet arbetade med en 
sönderklippt Bigglesbok på l iknande vis , och bokens omslag visar en 
detalj från en målning av Ojvind Fahlström, en av konkretismens 
föregångare. 

Inledningen till Nova express har en grundtanke piminnande om Gully 
Foyles insikt i Tige rma nnen: 

MLyssna till mina sista ord överallt. Lyssna till mina sista ord alla 
världa r. Lyssna alla styrelser syndikat och regeringar på Jorden. Och 
ni makter som smusslar med era sk umraskaffärer på någon toalett för 
att roffa åt P.r vad som inte är ert . Som sä ljer de oföddas mark för 
alltid -
'Låt dom inte se oss. Tala inte om för dom vad vi gör -· 
Är det så jordens allmäktiga styrel ser och syndikat t alar? 
'Släpp för Guds skull inte ut den d~r Coca Cola-historien
'Inte Cancerfördraget med Venusian~ rn a -' 
'Inte Det Gröna Fördraget- Visa det inte för dom-· 
'Inte Döden i Orgasm- · 
' I n te ugnaJ..n.s. -
Lyssna: Jag anropar er alla. Visa era kort alla spelare. Betala 
tillbaka betala tillbaka betala tillbaka ~llt. Spela tillbaka betala 
tillbaka spela tillba ka al~!- Så att alla kan se . P! Times Square. På 
Piccadilly.· 
(Nova express s 9) 
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Hen att boken kom ut i Sverige berodde inte på dess sf-innehåll utan 
fastmer på att Burroughs var ett D~n. Dels fö~ sina kvaliteters skull, 
dels för de uppmärksammade censurrättegångar hans böcker givit upphov 
till (se förordet till Den nakna lunchen). Boken är dock ett gott 
exempel på hur den bredare litteraturfåran under sextiotalet börjar 
assimilera sf (Swahn 7 x framtiden s 61). 

I månlandningens skugga är 1969 året som inleder det Holmberg i 
Drömma r om evigheten kallarMden andra vågenM. Det händer mycket på 
samma gång. 



Lindqvists förlag drar åter igång med sf-böcker, Lindqvists 
LP-pocket, en serie om nitton nummer 1969-71 . Av dessa är det 
Moorcock: slutstriden (första romanen i serien om Jerry Cornelius, en 
i ·nyvågiga· kretsar vid den här tiden legendarisk gestalt. Den 
svenska versionen är hårt stympad), Simak: Purpurblommorna och 
Kristallplaneten, Laumer: Retiefs krig, Laumer&Rosel George Brown: 
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Främmande rymdskepp, Vance: skeppsbruten på Tschai och Frederic Brown: 
Smekmånad i Helvetet som är av godtagbar klass. Jag säger godtagbar -
inte därför att böckerna i sig skulle vara dåliga, utan därför att 
den svenska versionen i samtliga fall kän netecknas av usel 
översättn ing och stora klipp med saxen. Värst är det i Främmande 
rymdskepp (Earthblood) där hela slu tpartiet - en fjärdedel av bokens 
totala längd - strukits. Till detta kan sägas at t omslag och layout 
låg på en verklig bottennivå - detta i jämförelse även med andra 
kioskpocketar . 

Journalisten Bertil Falk återuppväcker 19 69 .Jules Ver ne Magasinet i 
fanzineartad dräkt . (JVM var under lren 1940 - 47 en svensk mot svarighet 
till den amerikanska pulpen. Innehållet var av genomgående mycket låg 
kvalitet. ) Tre år och tolv nummer senare köptes tidskr iften av 
Askild& Kärnekull och Sa1n J Lundwall sattes som reda ktör. Härigenom 
höjdes kvaliteten både på innehåll och utformn ing och JVM blev klart 
proffess ionell. 1972 köpte sedan Lundwall över JVM till sitt 
nystartade förlag Delta där tidskriften sedan dess utgivits. 

Lundwall själv gav 69 ut fackboken Science fictio n från begynnels en 
till våra dagar, ett försök till genrehistorik och presentat ion av sf, 
som inspirerats av den programserie Lundwall producerat för tvs 
rä kning samma år. Jag skall inte ~äga mycket om den boken - den har 
reda n kritiserats och avhånats t1llräckligt, med all rätt, och 
dessutom har Lundwall under åren reviderat flera av de åsikter han 
där framförde. Der• är av intress~ därför att det är den första 
översikt av sf som getts ut här i landet, och kapitlet FIAWOL!, som 
jag nä mnt tidigare, ä~ en hyfsad genomgång av fandomens utveckling i 
USA och hemmavid. 

1970 blev Lundwall redaktör för Ask~ld~Kärnekulls Science 
fictio n-serie och utgiYningen inleddes med Asimovs stiftelsecykel i 
tre band: stiftelsen (1970), stiftelsen och imper iet (1971), Den 
segrande stiftelsen (19711. Oen här g3ngen gavs verket ut i obeskuret 
skick. Under Lundwalls ledning hanns sammanlagt sju titlar med innan 
Lundwal l lämnade A~K för sitt eget förlag och John-Henri Holmberg 
(en mycket ambit iös om än konservativ fan under vars ledning fa nzinet 
SF-forum blivit en i det närmaste professionell skrift) fick 
redaktörsskapet om hand. Övriga verk var: Harrison: Hjälten (1971), 
Wollheim: Framt1dens kartläggare (1972. Fackbok med mycket per$onliga 
reflexioner runt amerikansk och engelsk sf och med en grundsyn väl 
rotad i tretti otalet . Ifråga om litteratur utanför genren är författa rens 
kunskape r ringa, för att inte s äga obefintliga, och han koketterar 
gärna med sin okunnighet), Asimov: Tide ns död (1973) och Sheckley: 
Världar ut an gräns (1973). 

Holmberg s tid hos A&K in leds 19?~ med Harrisans debutroman 
Oödsplaneten , en handlingsmättad äventyrshistoria av konventionellt 
snitt, en betydligt svagare sak än Hjälten , som är en av de få 
verkligt r oliga sf-romanerna - en rolig bok överhuvudtaget, en svart 
satir över militarism och krigisk ära . 
Därefter följde: Asimov: Dömd planet (1975), Aldiss: Gråskägg (1974), 
Vance: Stjärnfursten (1974), Oelany: Nova (1976), Heinlein: Revolt mot 



Jorden (1976), Vance: Dödsmaskinen (1975), Mårtensson: Skeppet i 
kambrium (1974), Le Guin: Mörkrets vänstra hand (1975). 
1974 ger Holmberg ut sin fackbok om genren, Drömmar om evigheten, hos 
A&K, men den boken ligger vid sidan av den egentliga sf-serien. 

Le Guin förtjänar särskilt omnämnande, inte bara som representant för 
de kvinnliga författare som debuterade under seMtiotalet, utan 
därför att hon som god stilist och människokännare tillfört 
genren en ton av lugn och förståelse, som utmärkt väl kommer fram i 
Mörkrets vänstra hand. Mötet mellan människan och androgynerna på 
planeten Vinter ger gott prov på Le Guins förmåga att behandla 
konfl i kter mellan oförenliga kulturer (så också i romanen Shevek, 
utgiven av Hemmets Journals förlag 19 76, där konflikten står - grovt 
talat- mellan kapitalism och kommunism, men i le guinsk tappning). 
Feminister i USA hade en del att säga om att, trots att Vinters 
invånare är könlösa, så benämner Le Guin dem konsekvent med "han" och 
"honom". Le Guin tog tydligen fasta på kritiken, för i omtryckningar 
av novellen Winter ' s King (som romanen ursprungligen bygger på) 
används "hon" genomgående. 

Delany är inte kvinna, men ti l l hör en annan minoritetsgrupp inom 
science fiction - han är svart. Hur dett a har påverkat hans verk 
är omöjligt att säga, men en roman som Nova bärs upp av en mängd 
individer med skilda etniska bakgrunder . Romanen ger också djupa 
inblick ar i kulturerna på de världar som Lorq Van Ray besöker i 
sin besinningslösa jakt efter en nova ur vars hjärta han skall hämta 
den supertunga metallen illyrion, en handelsvara och energikälla som 
är livsnödvändig för galaMens civili sation. Med ett vanvett liknande 
Gully Foyles styr Van Ray e tt skepp in i en exploderande stjärnas 
torusformade kropp: 
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"Och Lorq skrattade. Det började som cm klippblock hade flyttats om i 
brös t et på honom. Sedan öppnade det Slg och blev fulltonigt ljud som 
ringde mot den översvämmade hyttens höga väggar. Triumf gick att 
skratta fram, den var fruktansvärd och den var hans . Han tog ett dju pt 
andetag . Skeppet störtade under hans fing ertoppar . Han förde Svarta 
Kakaduan, fortfarande i blindo, in i den bristande solen. Någonstans i 
skeppet grät en av cyborg konciperna . .. • 
(Nova s 237) 

Brian W Aldiss hade r edan under Lundwalls tid en bok på gång för den 
sven sk a marknaden. I en l ista i Wollheims Framtidens kartläggare över 
"svenska utgåvor av böcker omnämnda i texten " annonseras Aldiss 
Ba rfota i huvudet (Barefoot in the Head) till utgivning i september 
1972. (John Brun ners vision av en överbefol kad värld, stand on 
Zanzibar, väntades enligt sammallsta utk omma i november) . Och på 
baksidan av ett nummer av JVM ses en dummy av Aldiss bok i en an nons 
för A&Ks sf-utgivning. Men tydligen hak ade någonting upp sig, Aldiss 
och Brunner ersattes av Asimov och Sheckley och när sedan Aldiss 
äntligen introduceras på svenska blir det med en mindre experimentell 
bok, Gråskägg, den mollstämda romanen från 1964. Ingen av de två 
Aldiss-böckerna skall prisas på den andras bekostnad - det är 
synnerligen helgjutna verk båda - men det är att beklaga att så lite 
av den -nya vågens · produktion har getts ut i Sverige. 1971 kom 
Ballards Kristallvärlden - en bok från brytningstiden mellan tradition 
och experiment i hans författarskap - därefter har några av hans 
noveller blivit tryckta i JVM, Delanys Nova kom som nämnts 1976 och 
Ellison är representerad med en ojämn novellsamling, Det tysta ropet 
(Delta, 1978). Det är inte mycket jämfört med den mängd goda texter 
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som finns att tillgå. Särskilt med tanke på att det är författarna 
från den här perioden som får till exempel Scholes och Rabkin att 
säga: ·where Oelany, Russ, Le Guin , Oisch , Aldiss and Ballard leave 
off and Vonnegut, Burroughs, Barth, Burgess , Golding, and Coover begin 
is impossible to determine· , (jmf ovan och med 7 x framtiden s 65 ff). 

sextiotalet fick uppleva att författare utifrån sökte sig till 
genren efter motiv och att gen r ens författare vände sig mot den övriga 
litteraturen i sökande t efter - f ör dem - nya litterära tekniker . så 
använder Aldiss den franska ·nya roman ens~ teknik i Robbe-Grillets 
och Butors efterföljd för sin roman Report on Probability A, med dess 
observatörer som observerar obs ervatörer i en oändlig kedja av 
parallella världar. I Dela ny s The Eins t ein Int ersection interfolieras 
sf-historien med utdr ag ur författar ens arbetsbok där refle>cioner över 
konstnärsska pe t va rva s med intryck från en resa runt Medelhavet. 
Intrigen hämtar motiv från histor ien om Orpheus och Eurydike. 
Och i Bug Jack Baron använder Spinrad e n prosa påminnande om the new 
journa lisms skrivsätt och Hu nte r s Thompson s gonzospråk . 
John Bar th närmar sig genren med allegorin Giles Go at-boy (1966), där 
världen har tagit formen av ett gig antisk t universitet och där 
huvud personen Giles, avkomman till en kvinna och centralda torn, i sin 
ges tal t innesluter en omfattande uppsättning hjälte- och 
fruktbarhetsmyter; Kri st us och Dionysos . 

Att arbeta med gamla myt~r ligger i tiden - femtiotalets pluralism 
har tydliga förgreningar in i sextiotalet vad gäller sökandet efter 
alter nativa livshållningar. Myterna återfinns på de flesta av 
kulturens plan : Jim Morrisans och Bob Dylans rockpoesi, 
hippierörelsens assimilerande - dsformerande - av österländska 
tro s f öreställningar, Zelaznys ambitiösa This Immartal och Lord of 
light et c. I noveller som The Assassination of John Fitzgerald Kennedy 
Considered as a Downhill Hetor Race och You: Coma: Ma ri lyn Monroe 
(båda ingående i The Atrocity Exhibition, av somliga kallad 
roman, av andra - mig - kallad novellsamling) har Ballard gett sig på 
samt idens mytbildningar. Exemplet Ballard är intressant vad gäller 
sf-fältet kontra den ·vanliga· litteraturen, dels genom han s 
utnyttjande av en gammal avantgardist som Alfred Jarry (i The 
Assass ination .. . l. dels om man jämför The Atrocity Exhibition som 
helhet med en svensk bok från samma tid: Lars Norens Salome, sfinxerna 
(1968). Det Artur Lundkvist skrev om Nor ens bok ("Självklyvnad och 
identifie ringar överskrider ständigt gränsen mellan jaget och 
yttervärlden. Bemärkta personer spelar en framträdande roll som 
maskbyten och förklädnader för jaget: i stupor var det särskilt Gary 
Cooper som var utsatt för projektionerna, denna gång är det Jaqueline 
Kennedy, betraktad som den fulländade kvinnoformen, och därför 
utmanande till nedsmältning, förintelse.·) i ON 68-10-18 (omtryckt i 
Vand ringar bland böcker) skulle mycket väl räcka som 
innehållsbeskrivning av The Atrocity Exhibition. Men Ballards bok 
nådde inte fram till kultursidorna, varken i Dagens Nyheter eller 
anno rstäd es . 

Vonnegut är, i likhet med Bradbury, kommen ur sf-ghettot, men gör 
allt han kan för att slippa höra t alas om det - detta trots att han i 
böcker som Sirenerna på Titan och Slakthus 5 nyttjar genrerekvisita på 
ett för handlingen di rekt avgör ande vis . Vonnegu t blev under 
sjuttiota let enormt populär i Sverige och de flesta av hans böcker 
gavs ut. 

På det här sättet kan man hålla på lä nge, författare efter författare, 
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och syna influenser och lln och uppenbar vilja, utan att det gör 
verken varken bättre eller sämre. En sak att fundera över är dock 
varför - mitt i allt detta engagemang som kännetecknade sjuttiotalets 
första hälft - ingen av de böcker som i sf-dräkt tog upp 
samtidsproblem, typ överbefolkning, Vietnam, miljöförstöring, 
mediamanipulation, översattes till svenska. Ser man till utgivningen 
överlag och dl räknar in de pocketserier som Lindqvist, lindfors 
(Science fiction-serien , red: Sam J Lundwall) och B Wahlströms (Kalla 
Klrar och Saturnus - sedermera Kosmos) sA var det i huvudsak gamla 
saker utan nlgon högre kvalitet som presenterades. lindfors började 
sin utgivning med fyra "klassiska" romaner : Asimov: Stålgrottorna, 
Bester: Tigermannen , Williamson: Rymdlegionen och Van Vagt: Slan -
kraftigt beskurna och fördärvade allesammans - och fortsatte sedan med 
en ändlös räcka a\1 usel space oper a om rymdhjälten Kap Kennedy. 
(Lundwall har ursäktat utgivningen med att böckerna sålde: folk fick 
vad folk ville ha. Kommentar överflödig . ) Då och då dök en bra sak upp 
i de hår serie rna (Robinson: Hakthjärnan, Heinlein: Styrd av det onda 
och Speglad skräck, leiber: Häxnatten- titlarna är underbara!), men 
mycket sällan. 

Sam J Lundwall var en flitig man i början av sjuttiotalet. Utöver det 
ovan nämnda hann han med att ge ut romanen Inga hjältar här (1972) 
och des s fortsättning Uppdrag i universum (1973), två böcker som till 
sti l och innehåll ligger Harrisans Hjälten alltför nära. Den pl Delta 
1973 utgivna Alice, Alice står friare från influenser - även om Simaks 
tonfall hörs ganska tydligt - och är på det hela taget en bra bok. 
Under 1972-74 sammanställde Lundwall antologiserien Den fantastiska 
romanen i fyra band, et t verk, som bortsett från de 
litteraturhistoriska underligheterna i f örord och inledningar, är 
mycket imponerande och fyll er en lucka i bibl ioteket. Med textutsnitt 
och hela noveller , skådespel och dikter ges hår i antologiform den 
fant a stiska littera turen s utveckling, från lukianos och fram till 
Robert Sheckley. (Den sista volymen, Science fiction idag, slutar 
ungefår mitt i sextiotalet). Kanske kan kritik framf öras mot att en 
del av bidragen är av kuriosakaraktär, me n urvalet är personligt gjort 
och man komme r aldrig ifrån att verk av den här t.ypen aldrig kan bli 
fullständiga. 

1973 kom Lundwalls Illustrerad bibliografi över scien ce fiction 
~ fantasy 1741-1973 (enklare bibliografier av samma karaktär hade av 
Lundwall getts ut på förlage t Fiktiva redan 1962 och 1963), ett 
jättearbete , mycket välgjort, mot vilket endast krit ik kan riktas i så 
motto att Lundwall tänjt genrernas r amar så lång t att i det närmaste 
all litteratur med fantastiska inslag tagits med . 

Hen Lundwalls stora insats för sf är utan tvekan startaodet 
av Delta, sf-bokförlaget . Om detta (och lundwalls övriga gärninga r och 
ogärningar inom och utom genren) kan man läsa utförligt i den 
uppsummering, Nygamla förändringar, Lundwall själv skrev i JVH nummer 
401 oktober 1983. 

Delta Förlags AB kör igång sin utgivning 1972 med John Wyndhams 
Triffidernas uppror. Boken har fått ett nytt omslag - ifråga om 
översättning, teckensn i tt och uppställning är det Eklunds version från 
1953 en gång till. Samma förhållande gäller för Heinlein: Hannen som 
sålde m~nen (1974), Asimov: Jag, robot (1973) , Van Vagt: Uppdrag i 
världsrymden (1974), Clarke: Mot nya världar (1973), Wyndham: 
Vidundret vaknar (1974). Delta bättrade sig med tiden och gav sig 
på egna översättningar, som fina exempel kan nämnas Farmer: Phileas 



Foggs hemliga dagbok (1974), Clarke: Natten faller på (1974) och 
bröderna Strugatskijs Sagan om trojkan (1975, en volym som också 
innehåller den kafkaliknande Snigeln på sluttningen). En ful plump är 
att man så sent som 1977 ger ut Heinleins Varning för okänd planet i 
samma skräpversion som ovan nämnts. 
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Jules Verne Magasinet övertas 1972 av Delta, tidskriften får efter ett 
par nummer pocketboksutseende och finns sedan 1974 endast tillgänglig 
via prenumeration . (Lundwall slår två flugor i en smäll genom att 
löpande ge ut JVH-novellerna i bokform i antologiserien Det hände 
imorgon 1, 2, 3 ... ). Ett axplock goda noveller från nummer 351-358 
(numreringen löper sedan gamla pulp-JVHs dagar): Bester : 5271009 
(pangsak), Cordwainer Smith: AlphaRalpha Boulevard (dito), Zelazny: 
Odjurets ansikte, Farmer: Gubben Paley, Niven: Den svarta linjen, 
Strugatskij: Vandrare och resenärer, Sturgeon: Hannen som lärde sig 
älska, Ten n: Haskulinistrevolten, Mallette: Universums sju underverk, 
Hiller: En koral för Leibowitz. Mate ria let hämtades från, i huvudsak, 
USA (tidskriften beskriver sig - även idag, 1985 - som en 
"självständig svensk utgåva av The Ha ga zine of Fantasy & Science 
Fiction"), men i och med nummer 359, som var ett temanummer bestående 
av sovjetisk sf, sker en radikal ändring av inställning och 
förhållning. Numret blir på något sått en uppgörelse med USA och med 
det anglo-saxis ka: 

"Ett tema som ofta förekommer i sovjet1sk science fiction är frågar. om 
vi har rätt att blanda oss i andra staters interna angelägenheter, ens 
när vi anser oss göra det för deras eget bästa. Detta är en fråga som 
alla stormakter har all anledning att begrunda, och det är 
symptomatiskt att frågan under senare år stötts och blötts i science 
fiction både i öst och väst . l USA, där majoriteten sf-författare 
högljutt solidariserade sig med våldtäkten på Vietnam, är man 
fortfarande mestadels av den meningen att andra varelser av naturen 
är underlägsna den egna arten; de sovjetiska sf-författarna är för det 
mesta mindre tvärsäkra.· 
(Redaktionell inledning till novellen Bihanget av Andrej Balabucha, 
JVH nr 359 s 20, min kurs). 

Bortsett från de kategoriska uttalandena , som är mycket vanliga i 
lundwallsk retorik, är förhållandet amerikansk sf kontra 
vietnam-frågan av intresse. 

1968 publicerade tidskrifterna Fantasy & Science Fiction (mars) och 
Galaxy (juni) två upprop: 

"1. We the undersigned believe the United states must remain 
in Vietnam to fulfill its responsibilities to the people of that 
country.· 
och 
"2. We oppase the participation of the United states in the war in 
Vietnam .· 

Under 1 satte exempelvis Poul Anderson, Leigh Brackett, Frederic 
Brown, John W Campbell, Hal Clement, L Sprague de Camp, Edmond 
Hamilton, Robert A Heinlein, Larry Niven, Jerry Pournelle, Jack Vance, 
Jack Williamson sina signaturer. 
Bakom upprop 2 ställde sig folk som Isaac Asimov, James Blish, Ray 
Bradbury, Samuel R Delany, Philip K Dick, Thomas H Disch, Harlan 
Ellison, Philip Jose Farmer , Ursula K Le Guin, Fritz Leiber, Judith 
Herrill, Joanna Russ, Norman Spinrad, Donald A Wollheim. 
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(Fakta är tagna från Horst Schröder: Science Fiction Literatur in den 
USA s 453). Om detta kan man som Sven Christer Swahn säga: ·Han bör 
inte lå~ga för stor vikt vid den sortens namninsamlingar, men tecknen 
är lätta att avläsa: en ny generation sf-författare samlades kring nya 
ideologiska och litterära ideal·, och om namnen på lista 2: ·kort sagt 
de flesta läsliga nya plus några äldre· (7 x framtiden s 64). 

Ovanstående är medtaget f ör att i viss mån nyansera den kritik som mot 
amerikansk sf förts fram av Lundwall, i JVH och annorstädes. Delta har 
heller inte publicerat något av de anti-Vietnamkrigetverk som skrevs i 
USA under krigets år, exempelvis Spinrad: The Hen in the Jungle och Le 
Guin: Där världen kallas skog (Lindfors 19 78). 

Hed temanumret om sovjetisk sf som ett slags startpunkt har Oelta 
delvis ändrat inriktning och börjat ge ut sf-litteratur från lånder 
som Rumänien, Sovjet, Unge r n, Italien osv, men av dessa verk att döma 
(även om det är viktigt att andra kulturkretsar än den anglo-saxiska 
visas fram) så är det få av dem som visar på någon inhemsk särart i 
beråttandet - de verkar mer utgivna dä rför att de är rumänska, ryska 
etc än för att de är god litteratur. Dock vill jag framhålla böckerna 
av bröderna Strugatskij och italienaren Hontanari. 
(Dessutom skall sägas att det lilla förlaget Hedenlans redan 1972 gav 
ut ett par östeuropeis ka sf-böcker, Glebov: Tjungr, en lösning för det 
omöjliga, och Lem: Segraren). 

Vid sidan om Deltas utgivning (s om i oktober 1984 var uppe i 161 
nummer plus några till från starten räknat - en imponerande siffra} 
är det slutligen, men också framförallt och i synnerhet Malmöförlaget 
Bernces utgivning 1973-75 som skall nämnas. 

Sven Chr ister Swa hn, litteraturvetare, sedermera docent, författare 
och kulturskribent , stod för urvalet till den serie som kallades 
Science Fiction ~ Fant astica. Swahn hade länge sysslat med sf och ett 
par av de ungdomsböcker han skev under sextiotalet - stenjätten (1965} 
och Vår man i Nyhavn (1967) - ligger genren nära. I sydsvenska 
Dagblade t recenserade han med jämna mellanrum nyutkommen sf-litteratur 
under sjuttiotalets fem första år, därefter har det blivit allt 
glesare mellan hans bidrag. I fanzine som Sf-Forum och Summa har han 
då och då dykt upp med recensioner, noveller och artiklar. En bra 
samlings volym är Tagning: Framtid (1979) , utgiven av skandinavisk 
Förening för Science Fiction. Samma förlag gav 1977 ut Swahns roman 
Ljuset från Alpha Centauri, en historia om det fantastiskas närvaro i 
vardagen. 

Bernces böcker, pocketar , var följande: 

Adlard: Helt om! (1974) 
Aldiss: Drivhuset (1974) 
Dick: Andraidens drömmar (19741 
Dick: Flöda min gråt, sa polisen (1975) 
Farmer: Flodvärlden (1974) 
Farmer: Den sagolika flodbåten (19751 
Laumer: Helveteshundarn a (1974) 
Lem: Mögelmörkret (1975, noveller) 
Lem: Solaris (1973, inbunden; 1975, pocket) 
Strugatskij : Svårt att vara gud (1975) 
Swahn: 1 x framtiden (1974, fackbok) 
Zelazny: Skuggornas herre (1974} 
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De här böckerna hade i original i nte mlnga Ar pl nacken (Solaris är 
äldst, 1961, men var nyhetsmässigt aktuell pl grund av Tarkovskijs 
filmatisering) och det var för Sveriges vidkommande nya och okända 
författare som erbjöds. Böckerna presenterades med föredömliga 
inledningar och översä ttn i ngarna ä r utmärkta . Ut seendemässigt år 
volymerna också intres san t a genom a t t omslagen så markant bryter med 
de traditionella bi lderna av r ymds kepp och rymdvarelser . Om man köpte 
de sex första böckerna i serie n så f i c k man Swahns bok pl köpet. En 
bonus av rang . Jag t vek ar inte a t t kal l a den den bästa bok som 
skrivits om genren, i Sverige och i utlandet. Baksidestext: •7 x 
framtid en vill va ra ett försök att fog a i n sf i den allmänna 
utvecklingen under 60- och 70-talet•. För naturligtvi s , även om 
fandomen of t a uppvi sar ett sn a r s t uc ket revi rtänkande , så stlr inte 
sf-genren ut anför de t som sker i samtiden. Tvärtom är samtiden ytterst 
närvarande i science ficti on, något som också avs peglas i Swah ns 
urval; där f inns i dess a sinsemellan myc ket ol ika böcker trot s allt 
en samlande känsla: 

•Måste det vara ett val mellan människa och rymd, så s l opa 
rymdpro jektet. Är det för en man som jag ett förräderi? Dl ml det vara 
det. Männis kor är viktigare än raketer. Vi kommer aldrig i harmoni med 
den nat ur som existerar utanför vår egen atmosfär; vi gör mycket 
inkompetenta försök att komma i harmoni med vår egen sublunära värld.· 
(Sag t av Philip Jose Farmer , 1 x framtiden s 192-3). 

Och på Drivhusets sista sidor ställs huvudpersonen Gren inför just 
detta val mellan rymd och människa: 

*Gr e n såg ner i det skogiga djupet med en underbar glädje i hjärtat . 
-Kom då , sa han uppmuntrande. Det hår blir vårt hem. Det hår var min 
f a rliga vagga, och allt som vi lärt oss i världen ska vakta våra steg. 
Ge mi g din hand, Yattmur. 
Til l sammans klättrade de ner i lövsalarna och såg sig inte om efter 
Kor sfararen som steg upp i himlen med sina passagerare, långsamt flöt 
upp från djungeln mot den grönfläckade skyn, med målet i de högtidsbli 
r ymderna.· 
(Dri vhuset s 320) 

Jag inledde den här översikten med Martinson och hans goldonder; jag 
avslutar den på en punkt som i all sin banalitet ligger mycket nära 
kä rnan i dikteposet Aniara: "Männis kor är viktigare än raketer·. Och 
som Theodore Sturgeon sagt: 

*Let me tell you something: you can not write good fiction about 
i de as. You can only write good fiction about people. Good science 
fi ction writers aregoodfiction writ ers.· 
(St urgeon isAlive and Well ... s 13) 

AVSLUTN I NG 

Här skall jag ba r a komma med e tt par samman f atta nde pun kter . 
Under sextiotalet tun nade s grä nse n mellan sf och mainstream ut och 
författarna kunde trampa f ram och tillbaka över den hur de ville i 
jakt på motivkretsar och te kniker . Pynchon med V och Gr avity' s 
Rainbow och Aldiss med Report on Probability A flr representera de tvl 



lägren. Tyvärr blev det enbart författare utanför genren (och sådana 
författare som bad om ursäkt för varifrån de kom, typ Vonnegut) , som 
kom att . uppmärksammas i den kulturella debatten; de författare som 
behöll genrens kainsmärke (exemplet Ballard - Noren ovan) ignorerades 
och ignoreras fortfarande . I USA och i Sverige. så här okunnigt 
kan till exempel PAN/Norstedts uttala sig : 

"'Sirenerna på Ti t an ' är ensf - roman i ungefär samma bemärkelse som 
'slakthus 5' är en bok om andra världskrigets Europa. Vonnegut liknar 
ingen annan dikta re i USA e ller världen och det enda som förbinde r 
honom med den grupp fö rfa tta re som skr i ver science f i ction är hans 
förmåga att r öra sig f ritt i tid och rum .· (baksidestext) 
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Sf är fortfar ande - för de flest a l i tt eratur vet are och biblioteka r i er, 
liksom f ör gemene man - liktydigt med s trålpi s t ole r och gröna män . He n 
den kunn i ge Brian Ald i ss, "sf- f örfa t tare ", skall åt erigen ci teras: 
"Science f ic t i on existerar i nte". Det gå r inte lä ngr e att göra en 
bouppde lning mellan det som s krivs under beteckningen sf och de t s om 
skri vs i t raditionen "gensvar på vetenskap och teknolog i"; 
utvec klingen har hu nnit ifatt fantasin. En berättelse om den f örsta 
färde n ti l l månen är idag en hi storisk berätte lse - och där i genom 
tillhörig e n annan genre. 

Som i de fl es ta fall är genrebeteckningar av ondo och bör e r sättas med 
det större begreppet litteratur. Oet är inte sf-fanse n som fö r l orar på 
at t det på ett håll ges ut sf och på ett annat håll ges ut böcker med 
fantastiskt innehå l l, men utan genrebeteckning - fansen läser all t . 
Den som förlorar är den litterärt intresserade som läser Nabokovs Ada, 
Jer silds En levande själ, Burroughs Den röd a nattens städer, men som 
undviker att låsa Russ En gång skall vi alla ... och Delanys Dhalgren 
ba ra därför att det s tår sf på böckernas baksidor. 

Att sedan f andomen bevakar sina gränser hårt och tjurigt är en annan 
sa k. Den intress e rade kan exempelvis t i tta på tidskriften Novas 
l edarsidor där John-He nri Holmberg och Per Insulander , med stora 
skygglappar för ögonen , försöker lyfta fram det som de kallar sf på 
den "vanliga " litteraturens bekostnad. Her lovande är det då att titta 
på Jules Verne Magasinet av åttiotalsmodell, där man i layouten 
f r ångått den traditionella "sf-magasins"-karaktären, och i innehållet 
hi ttar sådant som Hajakov ski js Vägglusen . Att sedan Sam J Lundwall i 
s i na krönikor häver ur sig lika många felaktigheter som Holmberg och 
Iosulande r kan vi lämna därhän; det viktiga är viljan till förändring , 
och kårleken till god litteratur. Oavsett genre. 

85- 10- 11 
L. J . 
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