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Trynefaktoren av Torgrim Eggen
Gyldendal, 2003

Forfatteren Torgrim Eggen har fått mye oppmerksomhet for sitt 
vidd og sin skarpe penn. Det ligger mye kunnskap bak hans 
romaner, som kan by såvel infame portretter som vittige og 
klarsynte samtidsobservasjoner. Eggen har også vært innom sci-
ence fiction-genren, med nær fremtid-romanen Hilal (1995).
 I Trynefaktoren, Eggens femte roman, er det det politiske 
spill, politikere, kommunikasjonsrådgivere og journalister, som 
får gjennomgå. Handlingen foregår i et parallellverden-Norge 
der det sosialdemokratiske partiet heter Solidaritetspartiet, ikke 
Arbeiderpartiet, og der avisen Aftenposten heter Statsmanden 
(derimot heter journalistklubben Tostrupkjelleren også i denne 
verdenen Tostrupkjelleren).
 Landets statsminister og Solidaritetspartiets leder er syk, og 
noen må etterhvert etterfølge ham. Striden står mellom tre 
kandidater: En «gammeldags» sosialdemokrat, som i utgangs-
punktet står sterkt blant partiets kjernevelgere, men som blant 
annet nok sitter for fast i en, kremt, gammeldags mannsrolle 
for arbeiderklassen til at han i vår tid er helt stueren. En annen 
kandidat er kvinne og dermed kvinnenes kandidat, hun repre-
senterer kanskje ikke noe uttalt ideologisk program, men Wille 
zur Macht, det har hun. Den tredje kandidaten er en teknokrat 
på partiets høyrefløy. «Harry», «jente» og «nerd», med andre 
ord.
 I et fanzine for science fiction-fans kan det jo være moro å 
nevne at sistnevnte kandidat blir gjort til latter i pressen når 
han i et intervju uttaler at menneskehetens viktigste oppgave 
nå er koloniseringen av Mars. Det fører til at han blir karikert i 
avisene som grønn marsboer, eller med propellue på hodet.

(Langt heller statsministerkandidater som vil kolonisere Mars 
enn statsministre som er opptatt av homøopati og «alternativ 
medisinsk behandling», som vi har hatt, men det er en annen 
sak.) 
 Det skjer mye i romanen, og det mangler ikke på viderver-
digheter og forviklinger. Handlingen skal ikke skisseres her, 
men overlates til leseren. Derimot skal det nevnes at det er 
mange artige spark til vår moderne virkelighet, der følerier i 
etermedia straks leverer premissene i politikken.
 Forøvrig styres det Norge som Eggen skildrer egentlig av de 
tidligere statsselskapene, nå privatisert, innen felt som for eks-
empel telefoni og olje. Hmm.
 Nåvel. Eggen er uansett en skribent som i mine øyne er til 
tider ustyrtelig morsom, og han inngir helt klart også en følelse 
av at å ha mye vesentlig å melde, bak satiren.

Sirkelens ende av Tom Egeland
Aschehoug, 2001 (paperback 2004)

Coveret til Sirkelens ende av Tom Egeland forteller at Aften-
posten har kalt romanen «Den norske Da Vinci-koden». Det er 
nok slettes ikke dumt som markedsføring, men selv synes jeg 
Sirkelens ende er en bedre spenningsroman enn Dan Browns 
bestselger. Imidlertid bygger Egelands roman på det samme 
bakgrunnsmaterialet, spekulasjonene i The Holy Blood and the 
Holy Grail, og dermed har den altså fått en ny vår: Sirkelens 
ende kommer nå ut på flere andre språk, blant dem svensk, 
finsk – og russisk.
 Under en arkeologisk utgravning ved Værne kloster i Østfold 
finner studentene et kostbart skrin fra middelalderen. Den 
britiske professoren som har fått utgravningen i gang forsøker 
å rive til seg skrinet, men den norske arkeologen Bjørn Beltø 
stopper ham. Beltø får snart erfare at det er mange som er svært 
interessert i skrinet, og hva det måtte inneholde.
 Så er vi i gang, med mye høk over høk, utenlandsreiser, 
underlige grupper som det er uklart hva driver med, thrillerens 
«jeg kan ikke si at jeg vet at han vet at jeg vet», osv. Hoved-
personen aner konturene av hemmelige ordener med skjult 
lære og viten. Kanskje inneholder skrinet noe utrolig.
 Tom Egeland er journalist og har skrevet fire andre romaner. 
Noen av dem har gitt denne anmelderen et inntrykk av 
kanskje et slags ønske om å skrive Stephen King på norsk. 
I Sirkelens ende er det snarere konspirasjonsthrilleren som 
gjelder, og Egeland gjør en habil jobb. Positivt synes jeg også 
det er at hans skjønnlitterære språk flyter lettere enn i den 
tidligere Skyggelandet (1993).
 Forfatteren skal dessuten ha ros for måten han håndterer sin 
helt, den nevrotiske arkeologen Bjørn Beltø, albino, seksuelt 
frustrert og usikker på sin rolle i verden. Beltø synes å stamme 
fra Elric av Melniboné på farssiden og Thomas Covenant på 
morssiden, og det kunne altså blitt ganske forferdelig, men 
Egeland ror det hele i land.

Det skrevne ord
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En liten sak som jeg stadig stusser over: Hvorfor er det så 
mange helter i spenningsromaner som må få andre til å hjelpe 
seg til å slå opp ting på datamaskin, og ber om å få informa-
sjonen på prent? Også her er det heller langdryge sekvenser 
der Beltø får noen til å sjekke biblioteksdatabaser og lignende 
for seg. Er det fordi forfatterne selv heller sjelden «googler»? 
I våre dager gjør jo alle mulige mennesker nettopp dét.

Lucifers linje av Fredrik Rostrup
Bladkompaniet, 2002

Fant en krimbok med 70% avslag og syntes 15 kroner var greitt 
nok for en ukjent krim som het Lucifers linje. Forfatter Fredrik 
Rostrup så ifølge bildet ut som Per G. Hvidsten, men hadde 
bodd en årrekke i Frankrike, utgitt flere fagbøker og hadde sære 
interesser som katarer, tempelriddere og Den hellige gral.
 Jeg ble gledelig overrasket. Boka handler om to jenter fra et 
kristent sektmiljø på Sørlandet som drar på ferie til Languedoc, 
et sted som også er sentralt i Sirkelens ende og mange kon-
spirasjonsteorier om frimurere, katarer og Den hellige gral. 
Boka fra Bladkompaniet inneholder med andre ord stoff 
som overlapper med Sirkelens ende, Engler og demoner og 
Da Vinci-koden, men Rostrup er mer fokusert på forfølgelsen 
av katarene, spesielt fordi ei av jentene er en reinkarnasjon av 
et kvinnelig katarmedlem. Hun forelsker seg i en myteforsker 
som blir hekta på Den hellige gral og selv er reinkarnasjon 
av en ridder som redda henne under kristendomsforfølgelsene. 
Handlingen skifter mellom inkvisisjonens tid og samtiden. De 
tre forfølges av en profesjonell leiemorder som jobber for gam-
melnazistiske illuminatimedlemmer som bruker inkvisjonens 
verste torturmetoder for å nå sine mål.
 Med andre ord, jeg fikk mye for penga. Både av kristen 
kvinneforakt, seriemordere, torturhistorie, Illuminati, gammel-
nazister, sørlandssekter, myteteorier, Den hellige gral og inkvi-
sisjonen.
 Mens Bondevik gjerne snakker om kristne grunnverdier som 
toleranse, medfølelse og barmhjertighet er nok for Rostrup 
de kristne grunnverdiene intoleranse, sexfokusering, og kvin-
neforakt. Dette gjenspeiles i skildringene av inkvisisjonens 
brutalitet og selvgodheten til kristne sekter på Sørlandet hvor 
hoppekåte voldsfanatikere regelmessig banker opp kvinnene 
sine fordi de på satanisk vis fristet dem til voldelig sex. Men 
hvis kvinnene senere legger seg på kne og ber om oppriktig 
unnskyldning fordi de fristet mennene til å mishandle dem, kan 
de eldste mennene  i menigheten gi dem tilgivelse. Med unntak 
av hovedpersonen, da, som har noe så forferdelig som en jødisk 
mor. Skildringen av sexavvikende kristenvold kan minne om 
vampyrforfatteren Chelsea Quinn Yarbro. Folk med sin barne-
tro i behold kan derfor lett føle seg støtt, for her smøres det 
tjukt og blodig på.
 Leiemorderen minner mye om drapsmannen i Engler og 
demoner av Dan Brown. Men mens handlingen i den romanen 
drives mer konsekvent framover, blir det mer tilfeldigheter 
og ukebladsex i Lucifers linje. Rostrup har derfor svakere 
intrige, men mer torturhistorie og splattereffekter. han får meg 
faktisk til å fryse nedover ryggen av skrekk et par steder. For-
fatteren virker inspirert av Sissel Lange-Nielsen i sin skildring 
av katarene og katolikkenes brutale forfølgelse. (– Hvordan 
skal vi vite hvem i byen som er katarer? – Drep alle og la Gud 
velge ut sine.) Akkurat som hos Dan Brown kan man snappe 
opp mange interessante religionshistoriske småfakta, men kon-
spirasjonsteorien er ikke like sannsynlig. For akkurat som i 

Engler og demoner blir de fleste på slutten avslørt som noe 
annet enn hva de er, noe som ikke alltid er like realistisk.
 Konklusjonen blir likevel at boka forsvarer sin Norli salgs-
pris på 15 kroner og tross visse svakheter faktisk gir deg mye 
god konspirativ underholdning.
 De som blir interessert i katarene kan også lese de tre bøkene 
Sissel Lange-Nielsen i sin tid skrev ned etter diktat fra av 
avdød katarånd.
 (Sissel Lange-Nielsen (f. 1931) har skrevet mange historiske  
og samtidsromaner. I trilogien «Under fiskenes tegn» (1978–82) 
forteller hun de sydfranske katarenes historie fra 1100-tallet 
fram til deres undergang 100 år senere.)

— TORE BAREKSTEN

(Som en opplysende kommentar til svenske lesere kan re-
daktøren nevne at han tilbrakte mesteparten av sine skoleår 
i Arendal på Sørlandet, som mange nordmenn forbinder med 
intenst menighetsliv. Derimot har han heller liten kjennskap til 
sekter av den type som man visstnok finner i romanen. På den 
annen side er Rostrup født i Arendal. — red. anm.)

City of Pearl av Karen Traviss
Eos, feb. 2004 (paperback nov. 2004)

Engelske Karen Traviss har fått mye ros for sin debutroman, 
City of Pearl. Den plasserer seg innen den type science fiction 
der en rekke intelligente raser har kontakt, men der deres 
ønsker og behov kan være ganske forskjellige. På noen måter 
kan det minne om enkelte av bøkene til David Brin. Men-
neskenes kultur er ment realistisk utviklet fra vår egen, etpar 
århundrer fremover i tid. Selv syntes jeg det lignet litt på krimi-
nalromanene til Peter Hamilton.
 Den tøffe politikvinnen Shan Frankland, spesialist på for-
brytelser mot miljøet, blir hyret til oppdrag i et annet solsys-
tem. Romskipet tar med seg et geværlag Royal Marines og en 
gruppe forskere. På en av planetene til Cavanagh’s Star har 
en liten koloni mennesker funnet et fristed. Denne gruppen 
skiller seg ut fra hoveddelen av befolkningen i den Europeiske 
Føderasjonen de forlot ved å være aktive, bekjennende kristne 
(anglikanere/episkopale, ser det ut til). De aksepterte heller 
aldri at de store multinasjonale selskapene tok patent på alt 
liv, lot alle ikke-godkjente underarter dø ut, og dermed nå kon-
trollerer alt såkorn, osv. Kolonien lever vegetarisk og i pakt 
med naturen.
 Det er ikke deres planet. De blekksprutlignende bezeri er de 
innfødte. De beskyttes imidlertid av en annen gruppe intelli-
gensvesener, nemlig de mektige wess’har. Wess’har anser seg 
selv som bezeris og resten av planetens voktere. I deres kultur 
ligger motvilje mot å ha eiendeler, mot fortæring av ethvert 
produkt fra dyr (de har aversjon mot alle «liketere»), og mot å 
sette preg på landskapet, og de anser alle dyr, ikke bare intelli-
gente og bevisste, som «folk». De er nådeløse, forhandler aldri, 
og all ulydighet mot det lederne har bestemt seg for straffes 
med døden.
 (Det er kanskje slemt, men jeg minnes et uttrykk fra norsk 
politisk polemikk på tidlig nittitall, nemlig «miljøfascister».)
 Det fikk en annen gurppe aliens, isenj, erfare. De koloniserte 
landmassene på planeten, og etterhvert utgjorde de milliarder. 
Forurensningen forgiftet havene og bezeri holdt på å dø ut. 
Samtlige isenj ble dermed skuffet unna av wess’har i folke-
mord. På hjemplaneten til isenj er man derfor ganske så bitre 
og lystne på revansj.
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Cosgrove konsulterer rettsreferater og avhør, og oppsøker per-
soner som var involvert i hemmelige tjenester og lignende 
under siste fase av borgerkrigen. I mer moderne tid refererer 
Croft til andre kilder, og dermed skaper G. J. A. O’Toole en 
sømløs overgang mellom fakta eller historisk spekulasjon og 
skjønnlitteratur. På mange måter er det altså det vi i vår genre 
kaller secret history.
 Det skal da ellers også sies at det er de som mener at det 
er endel ubesvarte spørsmål omkring omstendighetene rundt 
attentatet på president Lincoln, selv om de omfattende kon-
spirasjonsteoriene ikke behøver å være sanne for det. Tross alt 
hender det at sammentreff, militære tabber og inkompetanse 
innen etterretningen rett og slett er nettopp det.
 Verdt å merke seg er forøvrig at Cosgrove i sin etterforskning 
tar i bruk sin samtids moderne teknikk: Fotografi, telegraf, bal-
longferder…
 O’Toole får ellers frem hvilken populær skuespiller Booth 
var, med stort dametekke, noe som bidro til oppstyret. Man kan 
vel tenke seg mediastormen dersom en Brad eller Leo skjøt en 
nåværende president…
 Det er også artig å tenke på hvor sære historiske skikkelser 
fra denne tiden, for eksempel forsvarsminister Stanton, kunne 
være. Her diktes det ikke så veldig mye. Det er de historikere 
som har kommentert at mange av borgerkrigens generaler ville 
blitt luket ut av psykologene under opptaksperioden på mod-
erne krigsskoler, og at mange av lederne aldri hadde overlevd 
første møte med dagens media.
 Forfatteren kunne forøvrig nok ha fått gjort de grep han 
ønsket å gjøre uten å gjøre romanen fullt så lang. Etterhvert 
skjønner man som leser rett og slett tegningen, og formen blir 
ørlite grann slitsom.
 Allikevel skal det sies at dersom man er interessert i historie 
generelt, og den amerikanske borgerkrigen spesielt, så er dette 
en utrolig artig fortelling.
 G. J. A. O’Toole skal også ha utgitt et par spionromaner og en 
fortelling i samme stil som The Cosgrove Report, men da satt 
til den amerikanske revolusjonen og kretsen rundt Benjamin 
Franklin: Poor Richard’s Game (1982).

The Cabinet of Curiosities
av Douglas Preston og Lincoln Child
New York, 2002

The Cabinet of Curiosities trodde jeg først var en standard 
seriemorder-bok, av den typen det er så mange av i våre dager. 
Imidlertid viste den seg å være mer det man kan kalle «dark 
urban fantasy».
 Byggearbeider i New York avdekker inngangen til kjeller-
lokaler fra 1800-tallet. Der finner man en mengde skjeletter, 
levningene etter ofrene for en morder som gjorde særegne, 
kirurgiske inngrep. For noen er dette interessant, men det er 
selvsagt fra gamle dager og historie. Så begynner noen å drepe 
på samme vis…
 Romanen gis liv av den lille og sære, men sjarmerende, grup-
pen mennesker som dras med i etterforskningen av mysteriet. 
Viktigst blant dem er museumskonservator Nora Kelly, ung, 
begavet og viljesterk, og Special Agent Pendergast fra FBI. 
Sistnevnte er en slags gentlemannsoppdager, formuende, men 
allikevel i føderal tjeneste, der han mest ser ut til å ta de opp-
drag han selv vil ta.

Shan Frankland og de andre nyankomne må derfor – og av 
mange andre grunner, det er ganske mye mer på gang i denne 
romanen, saker som jeg overlater til de andre av dere som også 
vil lese boken – trå varsomt.
 Det er tydelig at en inspirasjonskilde til wess’har er de innen 
miljøbevegelsen og dyrevernaktivister som er særdeles opptatt 
av at intelligent liv skal ha en «hands off-approach» til naturen, 
og som også hevder at alle dyr er folk, kanskje til og med at 
hunder, katter osv. burde få statsborgerskap.
 Nå må jeg si at jeg selv har litt vansker med den type stand-
punkt. Det er selvfølgelig helt kurant for meg at en roman 
bruker denne type miljøpolitikk som utgangspunkt, og at man 
skaper en fremmed rase som har slike holdninger, men det 
kunne vært artig med noen motforestillinger i romanen. Alltid 
farlig å tillegge en forfatter holdninger, men det virker litt som 
om et underliggende premiss er at naturen egentlig er i balanse, 
med konstante forhold mellom de forskjellige dyre- og plant-
earter, så lenge ikke intelligensvesener blander seg inn. Slik er 
det nå engang ikke på jorden, ihvertfall. Det virker på meg som 
om denne type åndsretninger har mer imot intelligensvesener 
enn andre dyr, noe jeg føler et visst ubehag ved. Jeg lurer også 
på noe av det praktiske ved likeverdig samhandel med mindre 
intelligente dyr – hvordan snakker jeg egentlig Bror Rotte og 
hans Folk til rette?
 Nåvel. Dette er bare en del av idébakgrunnen i romanen. Det 
skal da også sies at dette brukes tankevekkende, provoserende, 
og sjelden får en til å trekke på smilebåndet (det måtte vel være 
når en kolonist i tankene bryter ut i en hyllest til soya og tofu, 
eller når en wess’har frigjør noen laboratorierotter som en av 
forskerne har tatt med seg for å gjøre forsøk på – og det sam-
tidig nevnes at wess’har er nådeløse mot å slippe fri fremmede 
arter i et økosystem…).
 Ellers er dette en grei SF-spenningsroman, med aliens, sam-
menhenger som bare gradvis avsløres, også for hovedpersonen 
selv, osv. Derimot synes jeg nok som ivrig SF-leser at det var 
litt lite nytt, så jeg er noe overrasket over den aller mest posi-
tive kritikken. Kanskje med unntak av veganismen, så er det 
veldig, veldig mye her som minner om mye man har lest før.
 Forøvrig et pluss at stormakten her er en føderasjon utgått av 
EU, og at soldatene er britiske Royal Marines (riktignok ikke 
lenger i tjenesten til noe kongehus). Det er også interessant 
med en politikvinne som helt, og, det må tross alt medgis, en 
avveksling ideologisk sett fra alle hva man kan kalle «væpnede 
frihandelseliter» i amerikansk militær-SF.
 Oppfølgeren, Crossing the Line, er allerede ute.

The Cosgrove Report av G. J. A. O’Toole
New York, 1979

Den litterære formen og leken med leseren i The Cosgrove 
Report er at dette er papirer etterlatt av Pinkerton-detektiven 
Richard Cosgrove, og deretter utstyrt med fotnoter av en mo-
derne privatdetektiv, Michael Croft. Det hele er så utgitt av 
G. J. A. O’Toole og forlaget.
 Richard Cosgrove blir i 1868 satt til et oppdrag som ikke 
kan kalles annet enn pikant. Midt i striden mellom president 
Johnson og forsvarsminister Stanton, der de radikale repub-
likanerne i kongressen har satt presidenten for riksrett, vil man 
at han skal se på mordet på president Lincoln en gang til. Spe-
sielt skal han se på jakten på John Wilkes Booth og andre 
konspiratører. Kan Booth ennå være i live?
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Dette er den første romanen av Preston og Child som jeg har 
lest, og jeg tror jeg vil prøve flere, da dette var et artig bekjent-
skap. For meg var det dessuten et ekstra pluss at romanen 
var satt til museumsmiljø, da jeg tidligere har arbeidet på 
museum.

In the Presence of Mine Enemies av Harry Turtledove
nov. 2003 (paperback Roc, nov. 2004)

In the Presence of Mine Enemies er en ny roman fra Harry 
Turtledove, som målt etter omtale, produktivitet og salgstall 
kan sies å være «konge på haugen» innen den moderne alterna-
tivverden-subgenren i den fantastiske litteraturen. Som mange 
andre romaner innen fantastisk litteratur er også denne en utvi-
delse av en tidligere utgitt novelle (Asimov’s, 1992).
 Bakgrunnshistorien til In the Presence of Mine Enemies er en 
av de aller mest brukte i alternativhistorie, nemlig Det tredje 
rike etter seieren over de allierte. Romanen foregår tidlig på 
2000-tallet. Etter seieren i 2. verdenskrig holdt først Hitler, 
deretter Himmler, i tømmene. Under Himmler tok man knek-
ken på USA i en 3. verdenskrig. Etter Himmlers død fikk 
Det tredje rike og dets storgermanske imperium en aldrende 
«vaktmester»-Führer,  «Kurt Haldweim» (ingen premie for å 
gjette hvem dét er). Nå skuler Storjapan og Storgermania på 
hverandre.
 Etter Haldweims død kommer en kompromisskandidat, Heinz 
Buckliger, en forholdsvis ung økonom, på «tronen». Det er nok 
ikke å røpe for mye – tross alt er det ganske opplagt – at en 
«nazi-glasnost» er på trappene. Men vil alle finne seg i det?
 Romanens hovedpersoner er Heinrich og Lise Gimpel, deres 
barn, og noen av deres venner. Disse deler en fryktelig hemme-
lighet: De er jøder, og lever skjult. Disse moderne kryptojøder, 
eller marranos, om man vil, må hele tiden vokte seg. Utad er 
de derfor særdeles tyske og gode nasjonalsosialister, mer kon-
forme og vare for farlige kontroverser enn deres tyske naboer. 
Barna i miljøet innvies i hemmeligheten når de er 10 år gamle, 
og blir sjokkert når de får vite at de utryddede, mytiske mon-
strene – er dem.
 Dette er en ganske god roman av Turtledove. Spesielt satte 
jeg pris på at personene var mer personer og noe mindre typer 
enn i enkelte andre av hans verk. Spesielt Heinrich Gimpel 
gikk det an å føle med. 
 På den annen side kunne man nok som leser ønske seg at 
Storgermanias fall i mindre grad kunne ha mindre en-til-en 
paralleller i Sovjets fall, kuppet mot Gorbatsjov og Jeltsins 
store sjanse. Ja, jeg vet, dette har noe av «jeg skulle ønske at 
forfatteren hadde skrevet en annen roman enn den han ønsket å 
skrive» over seg, på den annen side foretrekker jeg min alterna-
tivhistorie mer alternativ, og mine parallellverdenfortellinger 
mindre parallelle.
 Det er også andre detaljer i verdensbyggingen man stusser 
over, som at British Union of Fascists stadig overveiende består 
av proletære, fotball-hooliganaktige bøller (siden dette er en 
roman skrevet av en amerikaner, påpekes det også hele tiden 
hvor stygge tenner britene har). I et seierrikt Storgermania, 
ville ikke også andre enn prolene se de åpenbare fordelene ved 
kollaborasjon? Vel, kanskje det har gitt seg andre utslag.
 Ellers har nok Turtledove gjort sin research, også på 
livsstilsområdet, men det er enkelte ting som på meg virker mer 
amerikansk enn Mitteleuropäisch, for eksempel innen skole- 
og dagligliv. Vel, det er nå en alternativverden, og dessuten en 
fremtidsverden.

En fordel er at Turtledove denne gang har begrenset seg i den 
rene vitsingen med parallellverdener. Rett nok har man endel 
scener, som den der programmereren på Zeiss (IBM, Intel og 
Microsoft i denne verdenen) tenker: – Hmm, hva om vi koblet 
alle datamaskiner sammen i et nett, et slags internett? Nei, det 
ville nok være uheldig for Partiet.
 Vi får også vite at suksesskomedien på Berlins scener for 
tiden handler om noen som prøver å få et teater til å gå konkurs, 
ved å sette opp et «umulig» stykke, et komisk syngespill 
om krigsforbrytelsene til Churchill og andre av vestmaktenes 
ledere...
 Jaja. På den annen side, det er ikke så mye slikt denne gang 
hos Turtledove, og da blir det også mer morsomt når det dukker 
opp.
 Ellers vil jeg si at en styrke i romanen er hvor godt Turtle-
dove får frem skrekken ved et seierrikt tredje rike og nazismens 
åndelige seier. Selv et Gorbatsjov-Grossdeutschland er et riktig 
så forferdelig sted.
  Et av problemene jeg har hatt med Turtledoves forfatterskap 
er at han tydeligvis ønsker å sette alt på papiret. Rett nok lærer 
man på skrivekurs à la Clarion at show, don’t tell, men flere 
ganger hos Turtledove skulle jeg snarere ønske å bli told, not 
shown. Det gjelder også denne romanen.
 For eksempel kunne jeg godt nøyd meg med én scene der 
Heinrich og Lise spiller bridge med et annet ektepar, og der det 
utfolder seg spenninger mellom de fire. Jeg kunne inderlig godt 
tenkt meg at det holdt med én bridgekveld i romanen, faktisk.
 Som sagt er det også ting å like i denne romanen. Jeg vil 
allikevel nok en gang si at jeg var skuffet over at Storgermanias 
fall i så stor grad ligner på Sovjetunionens fall. For eksempel 
fortelles vi om få økonomiske grunner til Storgermanias fall, 
og mer om sosiale spenninger. Det gjør det hele igjen mindre 
plausibelt.

Valhalla Rising av Clive Cussler
New York, 2001

Det var en stund jeg hadde glede av å lese spenningsromanene 
til Clive Cussler. Bøkene var rike på idéer og preget av et vell 
av fantasi, slik at de ofte stod den fantastiske litteraturen nær. 
Romanene til Cussler var tegneserieaktige, og det er her ment 
som et kompliment. 
 Til tider kunne det selvsagt bli for barnlig, dessverre iblant 
til og med barnslig, men disse romanene var morsom lesning 
innen sin genre.
 Etter Valhalla Rising, derimot, må jeg si at nok er nok. Muli-
gens er Cussler blitt for gammel, eller så går det rett og slett for 
mye på rutine. Valhalla Rising var dessverre sløsing med min 
tid.
 Romanen starter med undergangen til en norrøn koloni i Den 
nye verden. Så er vi i vår tid, der et fantastisk nytt cruiseskip 
er på jomfrutur. Det går ganske så galt, men heldigvis er vår 
helt Dirk Pitt ombord og kan hjelpe til. Så er vi igang med 
store konspirasjoner, uløste historiske gåter, skumle komplott 
og vanskelige redningsaksjoner.
 Alt dette har dessverre Cussler gjort før, og bedre. Det er 
nok for mye underholdningsindustri med vekt på industri over 
dette. For denne leseren renner det ihvertfall virkelig over 
når Cussler, for igjen å sammenligne med tegneserier, til slutt 
kommer med en slags Fantomet-aktig løsning.
 Nei, som sagt, her tror jeg at jeg setter stopp.
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Kroppen försökte bestämma sig för om den skulle sjunka tillbaka i sköna 

drömmar eller kliva ut i en bister verklighet. Någon kallade på mig i 

ett angeläget tonfall. Rummet materialiseras stegvis men kändes kallt. 

Sängen var mindre än jag mindes. Mina sömndruckna ögon registrerade 

helt obekanta, blommiga tapeter.

-Upp med dig Arnold!, sade en okänd kvinna som skulle ha kunnat vara 

min mor.

Det var min mor. Jag kände det på mig. Jag hade aldrig sett henne förr, 

men ändå visste jag mycket om henne.

Jag halvsatte mig upp i sängen och gäspade. Min kropp hade förändrats. 

Jag var inte den där lönnfete 40 plus-figuren som gått och lagt sig i går. 

Hur gammal kunde min kropp vara? 13-14 år, kanske – 13 fick jag senare 

veta.

Mamma, som det kändes naturligt att kalla henne, gick ut ur mitt rum så 

fort hon såg att jag var vaken. Jag var alldeles för överraskad för att gripas 

av panik. Det hela var säkert en dröm.

– Gröten är snart klar, Arnold!, ropade hon från köket genom halvöppna 

dörrar. Skynda dig så du inte blir sen till skolan. Du har ju prov idag!

Var var jag? Vem var jag? Vad betydde det här? Medan tankarna snurrade 

drog jag instinktivt på mig kläderna som låg framme på en stol vid sängen. 

Det grova tyget kändes verkligt och inte alls drömlikt. På ett bord låg 

en bunt tidningar jag kände igen, även om det var ovanligt att se dem 

så färska. Omslagen hade raketer och framtidsstäder och överst stod det 

Veckans Äventyr. Medan jag stapplade ut till frukosten hann jag notera 

att jag bodde i samma lägenhet som jag i går somnat i. Men jag hade 

oförklarligt vaknat i fel kropp!

– Jag har tyvärr inget te idag, lilla gubben, sade mamma. Tekupongerna 

är slut.

Min mamma var en fyllig kvinna med mellanblont hår och rödrutig 

klänning, nu kompletterad med vitt förkläde för köksbestyrens skull. Hon 

såg snäll men aningen stressad ut. Det klingade av porslin. Linoleummattan 

kändes stum under fötterna. Det doftade av...tallbar? Det var för verkligt 

för en dröm.

– Tallbarrste. Men jag skall byta till mig riktigt te av fru Pettersson i 

eftermiddag, fortsatte hon. Åh, vad jag önskar att det här förbaskade kriget 

tar slut, så att vi slipper ransoneringarna!

Kalendern på väggen sade fredagen 23 april 1945.

– Ingen panik i grönsakslandet, mamma lilla, sade jag. Pajsarna med 

plåtpottor har snart fajtat klart.

Försörjningsläget var dock sämre just under slutstriden, visste jag. 

Avspärrningarna blev effektivare och handeln blev obefintlig. Man fick 

bara köpa ett par skor var artonde månad. Tyg var bristvara och sömmerskor 

annonserade om att de kunde ”vända” på kostymer. Metallskrot samlades 

in. Gummi och bränsle var inte bara ransonerat; det gick inte ens att få utan 

särskilt tillstånd. Allt styrdes av lokala kristidsnämnder. Alla livsmedel 

var ”på kort”, utom mjölk, fisk, potatis och fågel, dit köerna sålunda var 

långa på marknaderna. På Stockholms restauranger serverades kråka och 

räv och grävling. Uppfinningsrikedomen var stor.

Jag kände på mig att jag gick i Katarina Södra. Varför jag visste, visste 

jag inte: det var bara något självklart. Skolan var ett par minuters gångväg 

bort och jag hittade i korridorerna som i min egen ficka, där en 25-öring 

och två femöringar av järn låg och skramlade. På något sätt visste jag 

också att det var ett engelskaprov vi skulle ha.

Det var inget som bekymrade mig, för engelska kunde jag ju. Yes 

box, allright. Under den långa provskrivningen – min handstil tycktes ha 

ändrats till det bättre – fick jag gott om tid att tänka på vad som hänt.

Jag hade kvar alla minnen och all kunskap som jag somnat med på 

2000-talet, men var i en annan, yngre kropp år 1945. Hur kunde det 

komma sig?

Min vän, författaren Dénis Lindbohm, brukade ju skriva om reinkarnation. 

Kunde jag ha blivit utsatt för en reinkarnation som gått snett? Studerade 

jag min kropp noterade jag att den kunde vara en yngre upplaga av mig 

själv – den var ganska smal, mörkblond, medellång för min ålder.

Istället för att reinkarneras som en nyfödd, hade jag hamnat i en ung 

tonåring. Något kugghjul i universums oändligt komplexa urverk hade 

hackat till. Det kanske var något i min nya kropp som påminde om 

min gamla, och fungerat som en inkarnationsmagnet? Överföringen hade 

uppenbarligen gått bakåt i tiden. Vad hade i så fall hänt med den riktige 

Arnold? Det måste ha blivit besvärligt för honom om han vaknat upp i 

min kropp på 2000-talet? Eller hade jag av dött den där natten mer än 

50 år från dagens datum, och den riktige Arnold hade försvunnit någon 
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annanstans som i ett trepartnerbyte av lägenhet? Jag hade tills vidare ingen 

bättre teori än att jag råkat ut för en reinkarnation med epicentrat på 

Södermalm som inte följt instruktionsboken.

Sådana frågor satt jag och funderade på medan jag slängde ur mig alla 

rätt på engelskaprovet.

Stort A, naturligtvis. Jag kunde ju bättre engelska än läraren, som så här 

i nazismens djupaste skymningstid fått omskolas från att lära ut tyska och 

sålunda pratade det sjöfarande öfolkets språk med sehr lustiger brytning.

Mamma blev glad när jag rapporterade att skrivningen gått bra. Jag 

lovade henne lika goda resultat på de skrivningar som var kvar innan 

sommarlovet. Bäst att ställa in sig redan från början. Och skolämnena 

kunde jag redan. Mitt gamla jag hade läst mycket, inte minst historia och 

tiden kring andra världskriget.

– De här blaskorna är alla tajders, mamsingen, sade jag när jag slagit mig 

ned i en fåtölj och börjat läsa i senaste Veckans Äventyr som tidigare var 

känd som Jules Verne Magasinet.

Jag hade köpt den på väg hem från skolan för pengarna jag hittat i 

fickan.

– Ja, jag vet inte... , sade hon. Jag hade ju tänkt slänga dem, men du 

verkar ju göra bättre ifrån dig i skolan.

– Jag får sådana vassa idéer av Veckans Äventyr, morsan. Det blir reda 

i hjärnkontoret! Det är som om doran till univessum öppnas inför mina 

korkgluggar.

Det kanske bästa med att vakna upp på 1940-talet var att jag kunde 

köpa Veckans Äventyr. Jag fick färska exemplar som doftade trycksvärta. 

Utanpå dörren till lägenheten på Renstiernas Gata 29 stod det Engkvist. 

Det var samma lägenhet jag bebott på 2000-talet! Antagligen var det 

mekanismerna i min felaktiga reinkarnation som gjorde att jag vaknat upp 

på samma plats.

Jag var enda barnet, vilket kanske gjorde att jag blev litet bortskämd. 

Det var nog därför jag fick litet friare tyglar, men med mina storstilade 

resultat i skolan kompenserade jag morsgumman och farsgubben för detta. 

Dessutom fick jag som enda barn ett eget rum, det längst bort som jag på 

2000-talet haft som sovrum och bibliotek.

Pappa hade jag ännu inte träffat. Jag fick några korta ord med honom 

under ett rikssamtal till Göteborg, strax innan han skulle ut på nästa resa. 

Via knastriga ledningar bad jag honom att ”ta med dig en bunt av de där 

amerikanska tidningarna med raketer och framtidsstäder på omslagen. De 

heter något i stil med Astounding, Amazing och Startling”. Det var bra för 

mina studier i engelska, förklarade jag.

Pappa lovade att göra så.

Jag hade redan bestämt mig för att inte berätta eller ens låta antyda att 

deras Arnold nu var en helt annan Arnold. Mamma skulle bara ha sänt 

mig till en hjärnskrynklare och troligen slängt min allt tjockare bunt av 

Veckans Äventyr, i åsikten att den rört om i skallen på mig.

Ofta fick jag passa min tunga, men snart blev det en reflex för mig, och 

jag gick in i min nya roll på ett allt naturligare sätt.

Vi fick ledigt eftermiddagen den sjunde maj när det glada men inte 

oväntade budskapet kom om freden. Den nystartade Expressen hade 

spridit nyheten på löpsedlarna.

Jag tjuvåkte Fyran till Norrmalmstorg, Konduktören hade inte en chans 

att ta upp biljettpengar i den fullpackade spårvagnen där folk till och med 

hängde på fotstegen. Sedan sprang jag de få kvarteren till Kungsgatan.

Ingenting var sig likt i Stockholm City. Betongen och de stora 

glaspalatsen kunde ännu inte ens anas. Det var gatsten istället för asfalt. 

Neonrör och rundade emaljskyltar istället för plast och räta vinklar. 

Bilarna var få, men cyklarna desto fler. Att det inte fanns vedupplag längs 

kajerna berodde på att det snart var sommar, men tittade man noga kunde 

man se vedflisor här och där. Överallt svajade trådar till spårvagn och 

trådbuss.

Trottoarer var fulla av folk denna dag. Många hade fått ledigt, eller så 

hade de helt enkelt smitit ut. Vem skulle bry sig? Alla viftade med flaggor 

och skrattade och dansade fram som om de höll på att träna in någon ny 

jazzfluga.

När de två Kungstornen byggdes hade de i småstadsmässigt högmod 

kallats skyskrapor. Men nu liknade Kungsgatan ett New York i festyra. 

Kontoristerna öste jublande ut sitt pappersskräp genom fönstren. Konfettin 

flög genom den milda vårluften som en oväntad snöstorm. Folk tjöt 

och sjöng och rumlade runt. Nordiska, brittiska och amerikanska flaggor 

svingades i vild frenesi. Det var fler danska och norska flaggor än 

svenska, ty freden betydde mycket mer för dem än för oss. De nordiska 

flyktingkolonier som tagits i Mälardrottningens famn kunde nu snart 

återvända hem. Jag kastade mig in i glädjeruset med full kraft.

På ett lastbilsflak stod en reporter med en mikrofon i näven och pratade 

upphetsat i rasande takt. (Han skulle senare bli folkpartiledare, visste jag 

ju.) Polisen i svarta uniformer med läderkoppel höll sig på litet avstånd 

och nöjde sig med att röja väg för spårvagn och buss. Det var inget bråk – 

bara glädje och gamman. Folk föll helt okända människor om halsen. Det 

plingades och tutades och trumpetades.

Mamma hörde allt på radio och blev också på gott humör, även om jag 

lät antyda för henne att ransoneringarna nog skulle vara kvar under lång 

tid. Jag kunde ju min historia, och nu kom en efterkrigsrecession som 

gjorde att många ransoneringar var kvar i åratal.

Jag hade lärt mig ”att gilla läget”, som det heter. Det fanns ju stora 

fördelar med mitt nya liv! Att skolarbetet blev lätt var ju givet. En 40-åring 

i en 13-årings kropp kan ofantligt mycket. Och i mitt tidigare liv hade jag 

älskat science fiction-litteratur alldeles utöver det vanliga, och här fick jag 

På de färgglada omslagen fanns raketer, främmande planeter, robotar, 

undersköna rymdprinsessor och annat som gjorde livet värt att leva. Den 

Arnold som tidigare bebott min nya kropp hade en liten bunt av VÄ i sitt 

pojkrum, och jag såg nu till att utöka samlingen.

Trots att jag hade instinktiv kunskap om det mesta jag behövde veta för 

att klara mig i denna värld av år 1945 – exempelvis var namn och ansikten 

på folk jag kände inpräntade – hade jag steg för steg fått pussla ihop en 

mer komplett bild av situationen.

Mamma Eva jobbade deltid, varje eftermiddag, som sekreterare på en 

firma i Gamla Stan. Pappa Erik var andre styrman i handelsflottan och bara 

hemma några dagar då och då. Han arbetade på lejdbåtarna som skötte 

den svenska fjärrhandeln under kriget. Mamma var alltid orolig för att 

han skulle torpederas; efter den tyska kapitulationen var hon fortfarande 

orolig för minor. Men hon var glad över alla de små extrasakerna han 

kunde ta med sig från resorna, och så länge kriget pågick fick min vördade 

fader 250 procents krigstidstillägg. (Vilket var nog så befogat. Över 200 

svenska handelsfartyg och 30-talet fiskebåtar sänktes under kriget.)
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en chans att uppleva dess framväxt på första parkett, på rätt tid och plats.

Och jag insåg också att jag som 13-åring fått ungefär 30 års extra 

livslängd till skänks. Jag hade levt mitt gamla liv, och fick nu statistiskt 

sett ytterligare 60 år. Så småningom skulle jag börja genomleva decennier 

jag tidigare upplevt. Jag funderade på hur det skulle bli om jag då försökte 

träffa mig själv?

Jag hade också förhandskunskap om en massa saker som skulle hända! 

Det kunde jag utnyttja till min fördel. Och den kunskapen verkade bli 

extra skarp när jag genomlevde den tid jag tidigare bara läst om. Fragment 

av fakta dök då och då upp. Troligen stimulerades mitt faktaminne av att 

jag upplevde det som låg som latent information i mitt minne.

Tag exempelvis det här om tipset. En dag fick jag en minnesbild av 

sluttabellen i fotbollsallsvenskan. Bilden var inte entydig, men tydlig nog 

för att jag skulle veta hur det skulle gå i ungefär hälften av matcherna 

på stryktipset. Mitt tidigare livs lillebror hade varit en stor sportfantast. 

Vi hade ofta suttit och tjattrat fram och tillbaka om idrott och utmanat 

varandra på frågetävlingar. Han brukade vinna, men jag lånade hans 

sportböcker och läste på för att själv kunna vinna ibland. Tabellen jag sett 

i mitt inre var säkert ur en gammal fotbollsbok.

På 40-talet hade tipset tolv matcher och inte 13. Och den allsvenska 

säsongen spelades höst till vår. Sent på våren var det nära serieavslutningen 

och tabellen jag mindes antydde hur det skulle gå i de sista omgångarna. 

Det var IFK Norrköping som skulle vinna, ett lag som för övrigt skulle få 

en glansperiod under några år.

I mitt gamla liv hade jag ibland tippat. Som alla tippare vet är det en 

barnlek (jag är ju nästan ett barn, insåg jag) att få alla rätt, om man kan 

”spika” tillräckligt många matcher. Vill man spara pengar kan man göra 

ett tipssystem som nästan garanterar alla rätt. Jag tog ut pengar från min 

sparbanksbok – som vi fått genom skolan, en dag då Postsparbanken varit 

där och berättat om Flitens och Sparsamhetens Dygd – och lämnade in ett 

system. Jag fick elva rätt och ett par tior, och en rejäl dusör som snabbt 

gick tillbaka till sparbanksboken, utan att jag berättade det för mamma.

– Ah, jag förstår, sade postkassörskan när jag skulle lösa in 

postanvisningen. Din pappa har tippat åt dig, och nu har du fått en liten 

slant till din framtida utbildning.

– Där satte fröken allt huvudet på spiken, ljög jag. Krigsobligationerna 

är ju ett passerat kapitel. Man skall investera i fotbollspapper, min sköna.

Postanvisningen hade jag sett till att sno åt mig under lunchrasten sedan 

mamma gått till kontoret. Jag kunde lätt springa hem och vittja posten 

först.

I och med att jag lät det mesta av pengarna gå in direkt på sparbanksboken 

avkrävdes jag ingen annan legitimation än att jag innehade kontoboken. 

Då jag fick mer pengar kunde jag gardera till alla rätt. Ytterligare ett par 

vinster hanterade jag på andra postkontor på samma sätt, så att pojken 

som vann på tipset inte ackumulerade för mycket uppmärksamhet på ett 

och samma ställe. Vinsterna utföll dessutom på olika kuponger i systemet, 

så jag behövde inte hantera alla transaktioner på en gång. Kassörskorna 

tittade litet konstigt på mig på grund av beloppen, men jag förde mig 

med en viss världsvanhet och de bestämde sig troligen för att jag var en 

rikemansslyngel för vilken sådana belopp var naturliga.

Sparbanksboken gömde jag ordentligt, och jag hittade på en cover story 

för att om det skulle behövas kunna förklara den dryga tjänstemannaårslön 

som fanns på kontot. Pengar kunde jag alltid ta ut genom att jag var känd 

av flera kassörskor.

Jag mindes inte sluttabellen för 1946 – IFK skulle åter vinna, hade 

jag för mig – men det skulle kanske dyka upp senare. Jag mindes dock 

annat som var användbart. Vilka företag som skulle gå bra, utveckling för 

valutor och råvarupriser, och så vidare. Men ännu var jag kanske litet för 

ung för att spekulera på börsen.

Om jag inte vore så omusikalisk (en annan borde krubba krita och befria 

sig från musiklektionerna, tänkte jag) skulle jag kunna skriva populära 

slagdängor. Man har ju många hundra hits i huvudet. Världen kunde enbart 

må bra av litet rock’n’roll.

Jag kunde också börja författa, insåg jag. Jag mindes en mängd romaner 

och noveller (särskilt science fiction) som under kommande år skulle bli 

berömda. Jag mindes dem inte perfekt, men tillräckligt bra för att jag 

skulle kunna åstadkomma hyggliga emuleringar av berättelserna.

Det skulle i och för sig vara märkligt om en liten kille satt i Stockholm 

och skrev nästan samma noveller som amerikanska författare – men 

bevisligen gjorde det tidigare. Det skulle jag få hantera på något sätt. Nu 

efter kriget, när postgången började bli bättre, kunde jag kanske skriva 

dem på engelska, skicka dem till Astounding Science Fiction och få dem 

publicerade innan någon annan kom på idén att skriva dem? Då skulle 

problemet aldrig dyka upp, men Heinlein, Asimov och Clarke skulle få 

huvudbry för att någon annan redan skrivit det som de just gått och 

funderat på.

Jag fick lysande betyg. Mest stora A:n. Pappa hade kommit hem i en 

vända och mina föräldrar nästan grät av glädje på den soliga, lövbeprydda 

skolavslutningen. Farsgubben var en ganska lång och spenslig karl, 

mörkhårig och med kortklippt skepparkrans. När han var på gott humör 

brukade han hiva fram gitarren och dra några trudelutter om livet på böljan 

den blå.

Skolkören sjöng fosterländska sånger och hyllade sommaren. Rektorn 

höll ett gripande tal om Den Nya Vår som kommit, med tydlig syftning till 

krigsslutet. Jag fick ett diplom för mina engelskakunskaper. Den tidigare 

arnolden hade inte varit helt dålig i skolan, så uppryckning i resultaten 

stack inte ut alltför mycket.

– Jag är stolt över dig, pojk, sade pappa Erik. När vi kommer hem har 

jag en present åt dig.

– Tackar som frågar, farsan, sade jag. En annan har ju pluggat tills 

lysmaskarna slocknat!

– Det blir säkert något stort av dig, lilla gubben, sade mamma Eva.

Pappa köpte några flaskor sockerdricka på vägen hem och mamma 

lagade köttbullar. Alla mammor har Mammas Köttbullar som alltid smakar 

bäst. Det blev en riktigt livad skolavslutningsmiddag.

Pappa berättade en massa om vad han upplevt på sjön. En gång trodde 

han att han fått se en ubåt, och det var inte långt från att historien 

blev till ett veritabelt sjöslag mellan Kriegsmarine och käcka svenska 

matroser i handelsflottan. Mamma skvallrade om vad som hände på 

kontoret. Vi skrattade och njöt av festmaten som kostat många dyra 

ransoneringspoäng.

– Nu pojk, presenten, sade pappa medan vi högg in på en efterrätt av 

sockerkaka med hallonsylt och vispad grädde.

Han hivade upp ett stort brunt paket, ett par decimeter tjockt. Det var 

tungt. Jag rev ivrigt av pappret och strax uppenbarades en stor skatt. Det 

var minst ett 20-tal nummer av Astounding SF, Amazing Stories, Thrilling 

Wonder Stories, Planet Stories och andra amerikanska sf-magasin.

– Mamma berättade för mig hur bra det gått med engelskan, sade pappa. 

Inte för att jag begriper mig på de här tidningarna, men det skall väl inte 

vara några problem för dig att läsa dem, pojk.

– No problems whatsoever, daddy dear, sade jag.

– Jag hade ett par dagar i New York och hittade dem i en second hand-

butik. De kostade nästan ingenting. Vi går på New York snart igen, och då 

kan jag skaffa mer.

– Det vore alla tajders, kapten!

Så tog han fram gitarren och sjöng Evert Taubes ”Så länge skutan kan 

gå”. Jag slogs av tanken på att pappa, som kunde noter, skulle kunna 

hjälpa mig att fästa framtidens populärmelodier på papper, om inkomster 

var av nöden. Men det fick faktiskt arkiveras som reservplan 2B (but not 

2B, tills vidare).

Han sjöng litet till med en pigg, vacker sjömansstämma som svävade 

ut genom fönstret i den stilla försommarkvällen, ackompanjerad av några 

cykelklockor och rasslet från en spårvagn. Det var skönt att kunna sitta 

med öppet fönster; till för bara en månad sedan måste alla fönster vara 

mörklagda när kvällen bröt in.
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På bordet låg en rikedom i träfiberhaltigt, billigt papper. Tidningshögen 

betraktade mig förföriskt från ett hav av raketskepp, stjärnkaptener, 

planethamnar, rymdpirater, meteorstormar och swischande asteroider.

Det blev en magisk sommar. Vädret var strålande på det där viset 

som det alltid är i filmerna med Thor Modéen och Åke Söderblom. 

Atmosfären vibrerade av glädje och lättnad, även om känslan fördunklades 

av journalfilmernas – jo, jag hade råd att gå på bio – dystra bilder av 

nazisternas makabra övergrepp i koncentrationslägren.

Jag kunde stålsätta mig, då jag sett bilderna förr. Men många lämnade 

biograferna med tårar i ögonen och var uppenbart tagna. Några bara 

skakade på huvudena, som om de inte ville tro på filmkamerornas 

skoningslösa objektivitet. Vissa som varit nazivänliga fick plötsligt dåligt 

minne och mycket att förklara. Det var många krumbukter i exempelvis 

Torsten Kreugers ljusbruna Aftonbladet. Något tidigare samma vår hade 

Charlie Chaplins ”Diktatorn” börjat visas, efter att ha varit förbjuden 

under hela kriget. Det var en senkommen upprättelse.

Och för egen del kunde jag sätta ett antal planer i verket.

Snart begav sig pappa iväg igen. Jag hade noga sett till att stegvis 

introducera mina föräldrar för mitt intresse för sådan där ”science fiction”. 

Jag använde det ordet, eftersom jag blivit så bra på engelska.

Jag hade inte så många kompisar. Det är svårt för en 40-åring i en 

13-årings kropp att intressera sig jämnårigas barnsligheter. Att spela kula 

är bara roligt till en viss gräns – det var bättre att tjäna kulor. Det fanns 

några killar i Sofia som jag knappast kunde undvika att stöta på, men de 

var av mindre betydelse. Det är inte klokt vilka banala intressen 13-åringar 

kan ha. Jag satt istället gärna hemma och läste i min allt tjockare bunt 

science fiction.

Mitt intellektuella läge, så att säga, gjorde det svårt för mig att uppbåda 

intresse för jämnåriga flickor. Något fick mig att tveka att uppvakta 

13-åriga tjejer. I mitt gamla liv vore ju blotta tanken omöjlig och rätt 

smaklös. Om ett par år skulle kanske min intellektuella syn på det motsatta 

könet vara mindre drabbat av temporala utmaningar.

Men det var inget som upptog mina tankar alltför mycket. I den samtid 

jag levde var erotik inget man talade om. Det mest upphetsande som 

förekom var en kyss på kinden. Lektyr var fortfarande en oskyldig tidning 

som publicerade äventyrsnoveller. En del av de styvaste snubbarna i 

kvarterens innegäng smusslade med tummade exemplar av tidningar som 

Naturvännen, med reportage från nudistläger, och någon hade fått tag på 

ett ”gummi” (utannonserades som ”hygienprodukter” i småannonser) som 

snart gjorde utmärkt tjänst i en slangbella.

Men jag hade annat för mig.

Jag skaffade sommarjobb som springsjas på Ohlssons Specerier. På så 

vis kunde jag förklara att jag verkade ha gott om pengar. Jag tjänade 

förstås inte så hemskt mycket, men jag såg till att inte överanvända 

sparbanksbokens resurser så att det uppstod en för stor klyfta mellan vad 

jag kunde tänkas tjäna och pengarna jag använde. Jag kunde också låna 

cyklar hos Ohlssons, eftersom jag inte hade någon egen. Cyklar var dyra 

och det var svårt att få tag på däck. Man måste lämna in ett gammalt 

cykeldäck för att få ett nytt.

Mamma hade en skrivmaskin hemma. Hon tog ibland hemarbete med 

sig från sitt sekreterarjobb. Då och då satte jag mig vid skrivmaskinen och 

skrev små saker. Mamsingen slapp fundera på varför jag plötsligt kunde 

skriva maskin, för sanning att säga hade jag i mitt gamla liv legat långt 

från touchmetoden på mekaniska maskiner. Men däremot började hon bli 

irriterad över att jag tog upp hennes maskin för mycket.

– Morsan, jag kan tjacka en begagnad kråkfotsknackare till ett juste pris, 

föreslog jag en kväll. En annan tjänar ju litet i ohlssonska skräckkabinettet 

och du har sagt att de stålarna är mina. Jag vill wrajta prylar, och då kan 

jag avbeställa abonnemanget på din knatterlåda.

Hon hade inget emot idén, och ett par dagar senare kom jag hemsläpande 

med en begagnad Facit som emellertid inte kostat så litet som jag gjorde 

gällande. Jag hade fått hem den på Ohlssons trehjuliga paketcykel. Jag 

ställde skrivmaskinen i mitt rum, där jag hade en liten sekretär. Fällde 

jag ut locket hade jag ett perfekt skrivbord. I lådorna kunde jag arkivera 

korrespondens med mera.

Skrivmaskinen var viktig för mina framtida planer.

Jag nämnde planer. Jag var ekonomiskt oberoende (men det visste bara 

jag) och jag hade en massa kunskap jag kunde utnyttja. Hela sommaren 

låg framför mig. Jobbet för Ohlssons var bara deltid och tog inte alltför 

mycket tid.

Mitt tidigare liv hade jag ägnat mig mycket åt science fiction-litteratur. 

Jag hade läst allt, varit med i sf-klubbar, utgivit amatörtidskrifter – så 

kallade fanzines – och gjort allt möjligt inom detta område.

För den som inte varit med om science fiction-världen är det svårt att 

förklara och beskriva dess dragningskraft. Den blir som ett svart hål med 

en otrolig gravitation.

Det börjar med att man läser några romaner i bokslukaråldern. Sedan 

säger något klick, som om dörren till en cell låses, och man är fast. Man 

läser och läser och blir totalt gripen av de fantastiska vyer och världar av 

nya idéer som öppnas. Man vänder sidorna i vild frenesi och skallen vill 

bara ha mer och mer av detta mentala knark.

Expeditioner till andra planeter. Galaxer med myriader av stjärnor, som 

vita prickar i ett svart mörker. Framtidens utopiska samhällen, inrättade 

efter helt nya principer. Nya, fantastiska maskiner som gör saker man 

inte kunnat föreställa sig. Främmande intelligenser och varelser med 

nästan obegripliga beteenden och kulturer. Perspektiv som vänds upp och 

ned, vrids ut och in, roteras nittio grader från alla andra riktningar. Man 

får en glimt av universums innersta hemligheter på ett silverfat, och en 

svindlande känsla av något förunderligt – det som på engelska kallas 

”Sense of Wonder”.

Men det är bara grundkursen. Strax stöter man på alla andra som 

också funnit allt fantastiskt science fiction erbjuder. Man går på någon 

sf-kongress, börjar korrespondera eller går med i en klubb, och man känner 

en omedelbar samhörighet med alla andra sf-fans. Eftersom fascinationen 

med denna litterära genre knappt går att beskriva blir det som om man går 

omkring och delar en hemlighet tillsammans.

Och sedan kommer fanzinen. Upptäckten att man kan göra egna tidningar 

och skriva i dem och uttrycka sig på många andra sätt, blir som en 

uppenbarelse med konsekvenser av oöverskådlig vidd. Vid det här laget är 

man djupt inne i fortsättningskursen, och den kursen är plottad rakt in i en 

myllrande skärgård av science fiction, science fiction-vänner och science 

fiction-aktiviteter. Allt utspelas på ett helt annat plan än det mondäna, 

profana vardagslunket.

När jag nu kastats in ett nytt liv genom en ren science fiction-händelse, 

var det något som måste utnyttjas! Science fiction är som ett kategoriskt 

imperativ för den som en gång börjat odla dess kultur. Om fyra år skulle 

min vän i mitt gamla liv, Dénis, starta Sveriges första science fiction-klubb 

i Malmö. Det är bara det att jag aldrig skulle orka vänta i fyra år! Jag 

skulle starta en sådan klubb.

Och det var faktiskt litet bråttom.

Om drygt halvtannat år skulle Veckans Äventyr läggas ned – såvida inget 

gjordes åt saken. Och det som skulle göras var att starta en science fiction-

rörelse, en fandom, så att VÄ fick stöd, vind i seglen, krut i brallorna, och 

slapp läggas ned.

Genom att ändra historiens förlopp skulle jag skapa en annan ”tidslinje”, 

men de teoretiska spekulationerna kring detta – som jag mycket väl kände 

till – bekymrade mig inte nämnvärt. Jag visste i vilken tidslinje jag ville 

leva. I denna tidslinje skulle sf-litteraturen växa sig stark i Sverige, och det 

skulle myllra av klubbar och olika sf-aktiviteter.

Efterkrigstidens fisförnämna höglitterära avståndstagande från ”de där 

barnsliga historierna om expeditioner till Venus” och rektorernas tjafs om 

”osunda fantasier” skulle inte få en chans att utvecklas. Den där idiotiska 

artikeln någon skrev i BLM 1954 skulle aldrig ens komma till startplattan. 

Se upp förtorkade kultursnobbar och inkrökta navelskådare, för här har ni 
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en som inte lägger typarmarna emellan! Skall ni komma dragande med era 

gamla fördomar om något ni inte brytt er om att läsa får ni med mig att 

göra. Det skall äntligen bli annat ljud i skällan!

Kanske är jag en urbota idealist, men på något sätt tror jag att världen 

blir bättre av mer science fiction. Sämre lär den i alla fall inte bli.

Jag hade läst hur mycket som helst om allt det spännande som hände 

inom science fiction-världen vid denna tid i USA. I New York samlades 

sf-författarna och det fanns massor av tidskrifter. När redaktören John 

W Campbell i slutet av 30-talet tagit över Astounding hade han inlett 

en revolution som fått perioden att kallas The Golden Age of Science 

Fiction. Sf-fansen bodde i kollektiva lägenheter, så kallade slanshacks, 

som flödande av kreativitet. Folk som Frederik Pohl, Don Wollheim, 

Cyril Kornbluth, damon knight, Isaac Asimov och andra i sf-gruppen The 

Futurians blev ledande författare och redaktörer redan i 20-årsåldern. Det 

fanns en skaparkraft och glöd som jag ville föra in i Sverige. Kanske 

kunde jag rent av, litet senare, få följa med pappa på en resa till USA och 

träffa några av ikonerna inom science fiction-världen?

– Mamma, sade jag en dag sedan jag kommit hem från Ohlssons. Du 

vet hur jag diggar de där julesvernestorysarna. Finfina grejor, vill jag 

lova. Futurum i superfart. Morsan skall se att vi snart får atomkraft och 

rymdfart. Jag svär på min scoutheder.

– Du har så många fantasier, lilla gubben, suckade mamma. Och när blev 

du scout förresten?

– Jag menar, det är fantasier som duger till något. Morsan skulle dåna.

– Inte för att jag begriper, men pappa och jag tänker alltid på ditt 

”futurum i supefart”, gubben min.

– I alla fall. Jag har konsulterat de små grå och funderar som så att det 

vore alla tajders att samla några tjommar...och kanske bruttor. Och starta 

en Jules Verne-klubb!

– Gör du det. Men glöm inte att du behövs hos Ohlssons, och i höst har 

du skolan också.

– Självfallet. Det står på listan med evigt bläck, lilla mamma, sade jag. 

Men nu skall en annan sätta rotation och starta Jules Verne-klubben. Jag 

tänkte avfyra litet papperspropåer. Morsan får räkna med en del dunsar i 

brevinkastet.

– Det är inte så dumt om dagens ungdom tar litet egna initiativ, sade 

mamma. Det du gör brukar bli bra, så gör som du vill. Jag tror inte pappa 

har något emot det. Han hade ju med sig sådana där rymdtidningar åt dig 

senast.

Veckans Äventyr startades 1940 och hette från början Jules Verne 

Magasinet. Efter en tid började orden ”Veckans Äventyr” dyka upp i 

logotypen och ordet ”Jules Verne Magasinet”, inskrivet i en raket, blev 

mindre och mindre. Nu 1945 hade Jules Verne-raketen nästan fullbordat 

resan mot evighetens glömska. Tidningen hade börjat få in allt mer 

detektiv– och vilda västern-noveller. Det var en kurs käpprätt mot avgrund 

och undergång. Den saken var klar som korvspad.

Jag brukade på onsdagkvällarna hänga kring Nya Dagligt Allehandas 

tryckeri i Klara, där VÄ trycktes, och tigga till mig exemplar direkt från 

pressarna. En som jobbade där var en viss ”Ekis” Ekroth som också 

spelade i AIK:s fotbollslag. Vi småsnackade fotboll och jag gav honom en 

del tips, men inte alltför avancerade och avslöjande. Snart blev vi du och 

bundis med varandra, som det heter.

Jag började skriva brev till redaktionen – redaktören hette Rolf Ahlgren 

– som blev rätt imponerad av brevens innehåll och att de anlände samma 

dag (fredag) som tidningen officiellt kom ut.

VÄ hade ingen reguljär brevspalt. Men jag kunde samla ihop adresser 

genom att notera vinnarna i tidningens olika pristävlingar, framför allt 

korsordsvinnarna. I redaktionsspalten, som kallades ”Observationer från 

redaktionen”, refererades en del brev indirekt, med brevskrivarnamn och 

ort. Genom att besöka stadsbiblioteket och titta i telefonkatalogerna kunde 

jag ofta hitta kompletta adresser till dessa läsare. Jag gick flera år tillbaka 

i tiden och hade snart hundratals adresser till VÄ-klientelet.

I en kontorsvaruhandel köpte jag en bunt papper och mörkblå spritstenciler. 

De var dyra, men pengar hade jag. På ett apotek köpte jag en flaska 

glycering och hos Ohlssons litet gelatin. Jag fick rent av personalrabatt.

Jag berättade för mamma precis vad jag gjorde, så det inte skulle bli 

några frågor. Gelatinet löste jag upp i kokande vatten – med extra mycket 

gelatin, så att det blev en hård, hållfast massa. Sedan blandade jag i 

glycerin, rörde om och hällde den varma blandningen i en träform jag 

gjort. Efter några timmar hade massan stelnat.

I min Facit satte jag ned en spritstencil, med anilinsidan vänd mot ett 

blankt papper. Anilin är ett oerhört starkt färgämne, och när jag sedan 

skrev blev det avtryck på pappret. Skrev jag fel fick jag skriva över med 

nya bokstäver och sedan skrapa bort överskottsfärg på originalpappret 

med en liten kniv.

Det jag använde kallas ”hektograf”. Jag hade använt en sådan i det 

gångna tidigare livet och kände till principen mycket väl. Originalpappret 

med färgavtryck lade jag ned på gelatinmassan. Det fick ligga några 

minuter, medan massan sög upp den starka färgen. Sedan kunde jag snabbt 

lägga ned papper efter papper på massan och dra upp dem igen, och då 

hade de fullt läsliga avtryck av anilinfärg.

Genom att anpassa anläggningstiden mot gelatinmassan kunde jag göra 

ungefär 150 exemplar. I framtiden – 1978, ack gamla goda 1978! – hade 

jag gjort 115 ex av en hektografpublikation. Tricket var att för de första 

exemplaren dra sidorna snabbt och sedan utöka anläggningstiden allt 

eftersom. Trycket på de sista sidorna blev svagt, men läsbart i gott ljus.

Så här skrev jag:

JULES VERNE-BLADET nr 1

Redaktör: Arnold Engkvist, Renstiernas Gata 29, Stockholm Sö.

Hej alla vänner av fantasilitteratur och rymdnoveller!

Jag har fått era adresser ur Veckans Äventyrs spalter. Och nu tycker jag 

att det är dags att vi bildar en klubb, som jag tänkt kalla Jules Verne-

klubben!

Är du intresserad av att vara med, sänd mig frimärken, för 20 grams 

trycksak, för fyra nummer av Jules Verne-bladet (till adressen ovan). Då 

skriver jag upp dig som medlem. Jag lovar att vi kommer att få det mycket 

skojigt i Jules Verne-klubben!

Vi som bor i stockholmstrakten kan ordna möten och föredrag och 

liknande. Ni som bor utanför Stockholm kan gärna vara med som 

korrespondensmedlemmar och då får ni i alla fall Jules Verne-bladet. Om 

ni har lust kan ni bilda egna Jules Verne-klubbar och ordna egna möten, 

och så kan vi hålla kontakt.

Kanske kan vi en dag organisera en kongress där vi alla samlas och 

diskuterar, hör föredrag, ser film och umgås under ett par dagar?

I USA kallas den litteratur vi läser också ”science fiction”. Och...
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Jag gav sedan en kort sammanfattning av science fiction-historiken, 

berättade om hur man i Amerika börjat bilda ”science fiction-klubbar” och 

att jag minsann visste sådant då min far var sjökapten (nå, andre styrman) 

och tagit med sig Jules Verne-tidningar från sina resor.

Ett av de bästa exemplaren skickade jag till Veckans Äventyr, med ett 

följebrev där jag bad redaktionen att berätta i sina spalter att vi bildat Jules 

Verne-klubben. Jag vädjade om att de för en gångs skull skulle sätta ut 

adressen, och att intresserade kunde sända mig frimärken för att bli med 

och få nystartade Jules Verne-bladet.

Jag skickade ut knappt 150 exemplar av JV-bladet och snart hade 

JV-klubben drygt 30 medlemmar.

Bland medlemmarna fick jag namn som Lars-Olov Strandberg, Bo 

Stenfors, Sture Lönnerstrand, Eugen Semitjov (de bägge var redan 

svenska sf-proffs!), Bengt-Olof Ringberg, Göran Bengtson, Börje Crona, 

George Sjöberg (som läst sf sedan slutet av 30-talet) och till och med 

VÄ-redaktören Rolf Ahlgren (”Jag gillar inte rymdtjafs så mycket...men 

det är ett gott initiativ, så här har du några frimärken!”). Sam J Lundwall 

var däremot blott fyra år ännu, och det var litet väl ungt. Den ”lille” Bertil 

Falk var tolv år men hade läst VÄ i fyra år, sedan den hette JVM. Hans 

mamma stod i kiosken i Enebyberg och kunde ge insidetips om hur varje 

nummer sålde. Från Göteborg fick jag brev från den unge bibliotekarien 

Roland Adlerberth.

Dénis Lindbohm skrev ett översvallande brev från Malmö:

Mina stjärnvägars rymdvän!

Det här var det bästa jag hört sedan nazisterna fick på nöten! Jag har ofta 

själv funderat på att starta en klubb av liknande slag. Här har du en hel 

bunt frimärken, broder! Jag skall värva en massa medlemmar, och du kan 

vara övertygad om att vi startar en klubb här i Malmö.

Jag har en fantastisk fantasi själv, om en framtida stat, Autarkatet, 

och...

Ett par veckor senare stod Jules Verne-klubben och Jules Verne-bladet 

omnämnt i VÄ:s redaktionsspalt – med min adress! Det började formligen 

välla in brev från hela landet. De 25 medlemmarna blev 50, 75, 100...

– Vad är det du har ställt till med, gubben, sade mamma. Det är en hel 

bunt brev varje dag. Men jag är stolt över dig. När du gör något händer det 

saker!

– Morsan kan vara lugn, sade jag. Det här är kultur av högsta märke. 

Homeros ler från sin himmel.

En viss Harry Martinson sände mig en bunt frimärken, med en kort not: 

”Intresserad! Jag funderar på att skriva något i den högre poesins rymder, 

som kanske också kan passa ert universum? — Harry M”. Ett annat brev 

löd: ” Vad bra det är när barn och unga människor gör saker de gillar. Jag 

har skrivit om Världens Starkaste Flicka. Det är väl sådan däringa ’science 

fiction’, i alla fall litet grand? Här har du en bunt frimärken. — Astrid.” 

Jan Myrdal skickade också några frimärken. Det blev minsann ingen kris 

i befolkningsfrågan för den nya klubben!

Däremot fick jag aldrig reaktioner från Ivar Lo-Johansson, trots att han 

redan på 30-talet skrivit den utopiska sf-romanen Elektra. Eller från Per 

Anders Fogelström som skrivit en aldrig utgiven roman om en galen 

diktator i ett framtida atomkrig.

I mitten av juli kom pappa hem igen, och nu var hans paket med 

amerikanska sf-tidskrifter tre decimeter tjock. Jag berättade allt för honom. 

Pappsingen förstod fortfarande inte riktigt vad det hela skulle vara bra för, 

men nickade gillande. Min kära mamma förklarade att Arnold varit riktigt 

duktig. Pappa log och plockade fram gitarren; han var aldrig sträng på 

något annat vis än med gitarren.

En av de bästa kontakterna hade jag fått var med Lars-Olov Strandberg, 

som gick i Bromma Allmänna Högre Läroverk. Vi hade utbytt ett par brev 

och plingat varandra. Jag åkte hem till honom: Ettan till Tegelbacken 

och sedan Tolvan till Bromma, varefter jag gick en bit eller åkte buss. 

Han var äldre än jag, litet blyg, rätt formell, men under ytan framkom en 

brinnande entusiasm. Och vi diskuterade i timtal hur vi skulle lägga upp 

Jules Verne-klubben. Fram till att vi kunde ha ett första årsmöte var jag 

(självutnämnd) ordförande och Lars-Olov fick bli sekreterare/kassör. Han 

hade en administrativ begåvning som imponerade på ett litet tystlåtet sätt, 

medan jag var bra på att skapa entusiasm, skriva medlemsblad och göra 

liknande saker.

– Vi kanske skulle skaffa ett klubbhus, en föreningslokal eller något 

sådant, föreslog Lars-Olov.

– Men det går vi väl inte i land med, ljög jag. Behövs kosing, vettu.

(Med mina pengar på postsparbanken skulle vi ha råd, i alla fall ett litet 

tag. Men inte ens för Jules Verne-klubbens sekreterare kändes det rätt att 

avslöja att jag Hade Pengar. Det kunde bli svårbesvarade frågor.)

– Jag skall se vad vi kan göra, sade Lars-Olov. Vi kan nog få en skrubb 

någonstans, eller något litet uthus, och om vi kontaktar VÄ-redaktionen 

kanske vi kan få ekonomiskt stöd?

– Jag har funderat på att pinna över till lejonets kula, sade jag. Jag har 

varit litet skrajsen hittills. Men nu har jag präntat ned några matsedlar med 

rymdstories som jag tror de skulle vilja spana in. Och då kunde jag, litet 

försynt och med vederbörlig artighet, fråga om de ville ge oss support till 

ett klubbhus? Det vore ju i deras intresse också, menar jag.

– Bra idé, sade Lars-Olov.

– Jag har hört på telegrafen att man kan renta någon av de utdömda 

hyddorna i Vita Bergsparken, sade jag. El har de, men bara kallvatten och 

utedass med hjärta utan extra kostnad.

– Lämna det till mig.

– Och så tar en annan ett allvarligt snack med VÄ!

Det var en hel del att fundera på medan jag tog Tolvan hemåt i 

kvällningen. Jag satt i en av förortsvagnarna av den typ som kallades Två-

rum-och-kök, därför att den hade två passageraravdelningar och ingång 

endast vid en ståavdelning i mitten. Det gnisslade i spåren och rasslade i 

ledningarna medan jag åkte över Tranebergsbron, på samma banvall som 

tunnelbanan några år senare skulle ta över. Jag funderade på hur mycket 

som ändrats – eller snarare inte hunnit ändrats.

I handen hade jag den sladdriga, perforerade biljetten från Stockholms 

Spårvägar – ironiskt nog kallat SS – och jag tittade länge på den som för 

att försäkra mig att det inte var en dröm.

På den tiden var Södermalms Röda Stugor, som man kunde tåga förbi här 

och där, inte ”attraktiva kulturbostäder”. De var schabrak, illa isolerade 

och utan bekvämligheter, helt enkelt torftiga arbetarbostäder från en 

förgången tid. Ingen ville bo där. Därför var de billiga och Lars-Olov 

lyckades efter att ha fått ett tips från mig – och tre månaders förhandshyra 

– få tag på en av stugorna.

Det var ett litet falurött hus, där vi kunde ha kontor, mindre möten 

och kanske ett medlemsbibliotek. Men jag insåg att vi senast omkring 

1960 måste lämna stugan, så att Hans Alfredson, Tage Danielsson och AB 

Svenska Ord kunde flytta in. Det skulle vara en alltför stor och negativ 

inverkan på tidslinjen att hindra ”Hasse å Tage” att få sin hemmabas. Det 

vore inte så roligt att hindra Sveriges största humorister i sin framgångsrika 

karriär! Inte kul alls.

Under några år framåt behövde vi dock inte fundera på saken. Gick Jules 

Verne-klubben bra kunde vi skaffa ett större klubbhus senare.

Huset hade en liten täppa där man under sommaren kunde sitta i solen 

och skriva eller snacka skit. I ena hörnet fanns utedasset; staden hade 

latrintömmare, så kallade budningskarlar, som kom en fast tid varje vecka. 

Inuti huset fanns ett stort kök och allrum, på knappt 20 kvadratmeter, med 

en järnspis som gav bra värme bara man fick tag på ved.

Jag tänkte att man kunde låta medlemmar som kom på besök ta med 

sig vedbitar som ”entréavgift”. Alla kunde alltid hitta några grenar eller 

plankbitar. Jag uppmanade till det i Jules Verne-bladet, och vi byggde upp 

ett vedlager mot väggen utanför. ”Om ni ser någon uttorkad slana som 

ligger, så tag den”, skrev jag. ”Fans är slanor!” Någon lustigkurre kallade 
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mig Brand-Olle, från serien i VÄ, när han såg hur jag ömmade för att 

samla ihop det brännbara materialet.

Ett par dörrar gick till två små sovrum, där vi ställde in arbetsbord 

och så småningom enkla sängar. I ett av dem brukade Lars-Olov sitta 

och föra medlemsregister och sortera arkivet, och därför fick han ibland 

heta Titanen från Kryptan, också från VÄ-serien. Jag flyttade över min 

skrivmaskin och skaffade en till. En begagnad radio ställdes i allrummet. 

Vi firade upp ett par kopparkablar i ett intilliggande träd för att få bra 

mottagning av världshändelserna.

Jag sågade av en bred planka, sandpapprade, målade ”Jules Verne-

klubben” på den med snygga rymdbokstäver och spikade upp skylten på 

en ena husgavel. 

I ett av sina brev undrade Dénis vad klubben han startat borde heta. 

Jag föreslog ”Meteor”. Och jag tillade: ”Utge gärna ett eget klubblad. 

Ett sorts klubblöv!” Jag berättade hur man gjorde en hektograf, och en 

vecka senare kom nr 1 av ”Clloev” (CLubbLOEV). Det fanns tre skojiga 

vitsar redan på första sidan. Dénis var alltid Dénis. Han hade nu skaffat 

ett dussin medlemmar i sin lokala klubb, gick under namnet Autarken 

och var den nystartade sf-rörelsens store skämtare. Hans två-tre brev i 

veckan gladde mig enormt, genom sin skämtsamhet, underfundighet och 

ohämmade entusiasm.

Han var snart också den förste av oss att debutera i Veckans Äventyr. 

Visserligen publicerades hans historia om en atomstapel, en sorts 

kärnreaktor, som ett ”Veckans Äventyr från läsekretsen”, men det var 

tvättäkta science fiction och vi kände oss alla stolta.

Jag gick slutligen på besök hos VÄ-redaktionen på Tunnelgatan 3. Under 

armen hade jag hade några manus som jag knackat ihop. Kavajjackan 

kompletterade jag med en slips, så att jag skulle se litet äldre ut än jag var; 

att jag var äldre än jag var visste ju bara jag. Och så skulle jag vårda klyket 

och inte komma dragande med för mycket ekenssnack.

Förlaget hette Nordpress och var rätt stort. Det upptog flera våningar 

i ett kontorshus på Tunnelgatan 3, några steg från den plats där Olof 

Palme fyra decennier senare skulle mördas. Det steg upp en metallisk 

doft och ett dovt skramlande från sätteriet i bottenvåningen, där Linotype-

sättmaskinerna gjorde tjänst som blyålderns ordbehandlare.

(Jag funderade på att leta fram OP:s adress och skriva ett varningsbrev. 

Men han skulle knappast ta en varning riktad långt in i framtiden på allvar! 

När 80-talet kom fick jag återkomma till saken. Jag kunde få mycket att 

stå i. Om jag spelade mina kort rätt kunde jag hindra Challenger och 

Columbia att flyga i luften, Tjernobyl att explodera, Estonia att sjunka och 

även varna för diverse jordbävningar.)

Förutom VÄ utgav Nordpress Teknik för Alla, som också skrev om 

rymden och hade sf-serien Buck Rogers, och hanterade via Bulls 

Presstjänst en agentur för serier och annat byråmaterial som publicerades 

i många dagstidningar. Kors och tvärs i korridorerna småsprang folk med 

manusbuntar och avdrag. Dammet låg tjockt över de smårutiga fönstren.

Jag hade ringt redaktören Rolf Ahlgren i förväg och avtalat möte. Det 

var en ung, ganska formell man som förklarade att han egentligen var 

akademiker och journalist och tog det här med Veckans Äventyr med en 

klackspark. Dessutom arbetade han bara deltid med tidningen. När han 

var klar med dagens VÄ-jobb killade han över till Bulls Presstjänst där han 

tog emot och renskrev telegram i ytterligare några timmar.

Det var inte helt lätt att hitta själva VÄ-redaktionen. Kontoret var ett 

litet, mörkt gårdsrum. Man gick upp för en stentrappa som gick i spiral. 

Plötsligt dök det upp en ingång som låg på sidan, och man klev av från 

trappan. Om man nu kan föreställa sig som en dörr i väggen, mitt i 

trappan. Ett litet kyffe – här var det ingen kyfferansonering.

En våning upp fanns Teknik för Allas redaktion. På samma våning fanns 

också en en sekreterare som ibland hjälpte Ahlgren med översättningarna. 

Hon måtte hålla många aktiviteter flytande på en gång, och det var kanske 

därför verben blevo i plural.

Sedan vi skakat hand visade mig redaktör Ahlgren en stol och föste ned 

några papper från sitsen. Själv tog han enkel snurrstol som stod bakom ett 

fullbelamrat skrivbord. Några ark fladdrade till när han dök ned som en 

annan Stuka.

– Jag har försökt utvidga ämnesområdet för denna tidning en smula, 

sade han och tog fram en pipa som han långsamt stoppade.

Men jag tänkte inte låta honom lägga ut rökridåer.

– Den där utvidgningen är liksom problemet, bäste redaktörn, sade jag 

som bestämt mig för att vara artighetens sista bastion.

– Hur då?

– Ni tappar läsare om ni tonar ned rymdnovellerna. I redaktionsspalterna 

erkänner ni själv, redaktörn, att det är rymdnoveller läsarna vill ha. Utan 

dem får ni lägga näsan i vädret. Det vore inte roligt.

– Ja, jag vill ju inte förlora jobbet direkt, sade redaktör Ahlgren dröjande 

och tände omsorgsfullt sin pipa. Många tidningar har försökt kopiera 

våra rymdnoveller. Men de har inte lyckats, för vi har de amerikanska 

originalförfattarna.

Han syftade på konkurrenten Levande Livet och Sture Lönnerstrand. 

Jag överlämnade nu tre novellmanus, rip-offs på kommande klassker från 

50-talet, som han lovade att titta på; två av dem blev senare publicerade 

under pseudonym. Sedan berättade jag under en bra stund om science 

fiction och allt som hände inom denna rörelse i USA. Jag bredde på tjockt! 

Den där Arnold Engkvist var en beläst och allvarligt menande kille. Den 

saken ville jag skulle stå klar.

– Vi har nu, som ni vet, startat en Jules Verne-klubb, sade jag. Ett riktigt 

stjärngäng. Jag har ett par förslag, redaktörn.

– Låt höra, sade redaktör Ahlgren och blåste ut en pust blågrå rök.

– Det första förslaget är förstås att ni skall pensionera cowboyberättelserna 

och annat sådant. De gör ingen människa glad! Om redaktörn förstår. Jag 

kan själv skriva rymdnoveller och jag har buntar av tidskrifter hemma 

där jag kan peka ut fantastiska prylar som ni kan publicera. Rättigheterna 

kan säkert Nordpress fixa. Om ni är intresserade kan jag hjälpa er få 

fram riktigt bra noveller, och rent av hjälpa er att översätta till ärans och 

hjältarnas språk.

– Nå, i så fall blir det självfallet en liten dusör. Och det andra förslaget?

– Vår Jules Verne-klubb kommer att växa. Vi har redan över 100 

medlemmar och vi kommer att få flera hundra. Vi kan hjälpa er med 

reklam, redaktörn. Våra medlemmar kan sätta upp löpsedlar, gå omkring 

och värva prenumeranter, prata med folk, hjälpa till att sälja annonser, och 

så vidare. Sälja konserverad gröt? Det är en barnlek för oss!

– Det låter intressant, sade Ahlgren och blåste åter ut en blå puff piprök.

– Ni behöver oss, sade jag. Ni har väl hört hur man driver kampanj mot 

VÄ. Lärarna försöker förbjuda eleverna att läsa den. VÄ anklagas för att 

vara onyttigt dagdrömmeri och att fördärva språket. Vi kan göra tydligt 

att Veckans Äventyr är bra och stimulerande och moralens trogna väktare. 

Redaktörn kan lita på oss. Vi är grabbar med choklad i.

– Tja, om ni kan hjälpa oss är det förstås bra. Upplagan är på väg ned. 

Vad vill ni ha i gengäld? Det finns ingen gratis lunch, vet ni unge man.

– Vi behöver stöd till vår klubb.Vi behöver det till vårt klubbhus! Vi har 

just skaffat ett. Vad vi behöver är en baggis. Om vi gnuggar er rygg kan ni 

gnugga vår. Det får bägge parter ut något av.
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Jag funderade en hel del på vad jag skulle göra med kunskap om 

kommande olyckor och katastrofer, som jag påmints om när jag besökte 

platsen för Palmemordet. Jag hade inte så mycket detaljer i huvudet om 

allehanda olyckor från 1940-talet och framåt, men någon gång visste jag 

om något på förhand. Skulle jag skriva anonyma brev och varna? Skulle 

det tas på allvar? Om jag varnade någon gång och det visade sig stämma 

kanske man skulle tro på sådana anonyma brev.

Men tänk om de kunde spåras till mig? De kunde i alla fall spåras till 

brevlådorna i närheten och jag skulle få säkerhetspolis smygande runt 

knutarna, som misstänkte att den mystiske sannspående brevskrivaren var 

inblandad i att orsaka olyckorna. Det vore inte roligt. Och hur skulle 

världen förändras av sådana ingripanden?

Tänk om förändringarna blev så stora att min kommande far och mor 

aldrig träffades. Skulle i så fall jag finnas? Men jag fanns ju inte – inte den 

jag som funnits tidigare. Det som fanns i denna Arnold Engkvists kropp 

var mitt intellekt och mina minnen – min ”själ” eller vad man skall kalla 

det – men mitt äldre fysiska jag fanns inte.

Jag erinrade mig att arvprinsen Gustaf Adolf skulle omkomma i 

en flygolycka i Köpenhamn i januari 1947, sedan man glömt att ta 

bort en roderspärr på hans flygplan. Skulle jag skriva och varna? Hur 

skulle världen se ut med någon annan som efterträdde den nuvarande 

kronprinsen? (Arbogaborna skulle kanske gilla det, insåg jag i en sådan 

där sidotanke som leder till ett litet fnitter.)

Frågorna var många. Jag bestämde litet vagt att gå på känn och hantera 

sådana problem när de blev aktuella.

Senare skrev jag och varnade hovet inför arvprinsens flygning, med ett 

brev postat i en förort och skrivet med min handsbeklädda vänsterhand. 

Men min varning ignorerades. Välmenande varningsbrev drunknar i all 

post från kvalificerade knasbollar, kunde jag dystert konstatera.

Men ingen händelse kunde vara mer dramatisk än den atombomb som 

detonerade i början av augusti. Den slog bokstavligt talat ned som en 

bomb! Eugen Semitjov gjorde strax tjusiga omslag till VÄ med sina 

tolkningar av atomvapnets verkningar. Och tidningen satte in annonser i 

dagspressen där man skröt med att ”Atombomben blev ingen överraskning 

för läsarna av Veckans Äventyr”.

Kvällen innan den 6 augusti 1945 satt jag uppe sent och formulerade 

ett pressmeddelande från Jules Verne-klubben, där jag framhöll hur vi i vi 

vår klubb minsann förväntat oss atomkraftens genombrott. Det var bara att 

läsa Kapten Frank och studera cyklotronerna i hans rymdskepp Kometen. 

Även om vi beklagade att atomkraften användes i krigiska syften var vi 

övertygade om att den snart skulle få fredliga tillämpningar också.

Den söta hektografmassan klibbade på mina fingrar och jag tvättade 

händerna i klubbhusets lilla vask. Jag spenderade mycket tid med klubben, 

och mamma lät mig ibland sova över i klubbhuset som inte låg mer än ett 

hundratal hundra meter hemifrån.

Så fort radionyheterna om atombomben kommit – jag avlyssnade 

även några utländska stationer – postade jag pressmeddelandet som 

låg fixt och färdigt. Det här var ju tiden då det fanns ett tiotal 

dagstidningar i huvudstaden. Flera av dem skrev om Jules Verne-klubbens 

pressmeddelande och vi fick ännu fler medlemmar.

Jag funderade på att skriva artiklar i tidningarna om atombombens 

konstruktion, men avstod med tanke på att jag inte gärna ville ha 

besök av säkerhetspolisen. Jag mindes hur FBI en dag 1942 stormade 

in på tidskriften Astoundings kontor och ville veta var man fått sin 

information om atomkraft. Lester Del Rey hade skrivit en novell om en 

kärnreaktor som löpte amok, betitlad ”Nerves”. Novellen var spöklikt 

nära verkligheten och de reaktorer Manhattanprojektet drev för att få fram 

plutonium. Astoundings redaktör John W Campbell lyckades lugna FBI-

agenterna med att vetenskapen var känd och att Del Rey endast använt sig 

av öppna källor och en smula begåvade gissningar.

Jag ville inte ha Säpo instormande i klubbhuset i Vita bergsparken. 

Tids nog skulle jag nog kunna utnyttja min märkliga insikt i 1940-talets 

spjutspetsteknologi. Jag hade en plan.

Men en annan sak brådskade: Jules Verne-klubben hade nu över 150 

medlemmar och min hektograf räckte inte för att förse alla med Jules 

Verne-bladet. Vi måste skaffa en stencilapparat. Jag bad redaktör Ahlgren 

hjälpa oss, under ett besök på redaktionen då jag hade med mig en bunt 

nyöversatta noveller. JVM visade stadiga tecken på att förbättras, särskilt 

då man på min inrådan tog med allt fler noveller ur Astounding SF. Jag 

pekade särskilt ut Del Reys ”Nerves”, som trycktes en tid senare. Då 

Sverige inte hade något hemligt atomprojekt slapp redaktionen Säpo-

besök.

Ahlgren hittade en stencilapparat nere på Nordpress’ vaktmästeri, som 

var på väg att utrangeras, och den fick vi. Konduktören på Fyrans spårvagn 

blev mäkta förvånad när han såg mig komma med åbäket men slängde inte 

av mig. ”Ekis” Ekroth hjälpte mig att bära och fick litet pilsnerpengar som 

tack för hjälpen.

Maskinen var handvevad och hade problem med färgframmatningen 

– från en intorkad färgklump i ett rör, som jag snart löste upp. Men 

den dög alldeles utmärkt. Under en högtidlig ceremoni inför några 

närvarande medlemmar döptes stencilapparaten till IT. Jag förklarade för 

de närvarande att det kunde uttydas ”informationsteknologi”, och det var 

ingen som protesterade.

Jag hade gjort tre nummer av Jules Verne-bladet – nummer tre hade 

handlat mycket om atombomben – men snart skulle skolan börja, och jag 

funderade på om inte någon annan borde ta över zinet. Jag kunde inte 

klara både skolan, noveller till JVM och medlemsbladet. Bo Stenfors, 

Rolf Ahlgren gav ett halvt löfte om färre cowboyhistorier i VÄ, lovade 

att titta positivt på mina noveller och sade han skulle prata med 

marknadsavdelningen om bidrag till Jules Verne-klubben.

Vi fick vårt bidrag. Jag adderade litet extra från min sparbanksbok – utan 

att säga något till Lars-Olov – och Jules Verne-klubben var därmed på fast 

mark. Med stöd från Nordpress, litet medlemsavgifter och hemliga bidrag 

från mig skulle det inte vara några problem att bekosta klubbhuset.

Via Jules Verne-bladet organiserades olika reklamåtgärder för VÄ. 

Medlemmar pratade med sina kompisar på skolorna. Vi gick varje vecka 

ut och kollade att löpsedlar sattes upp och att tidningen låg synlig. Vi 

snackade med företag som satte in småannonser. Och så vidare.

Inte så illa av en kille på 13 år, eller hur? Men redaktör Ahlgren trodde 

säkert att jag var minst 16-17 år.

Mamma påminde mig om att jag snart fyllde 14, och frågade vad jag 

ville ha i födelsedagspresent. Jag kom inte på något. Det fanns inget 

som jag egentligen behövde – förutom en ordbehandlare och en rejäl 

internetanslutning. Trots ransoneringar och ingen TV var det inte mycket 

jag saknade från min gamla värld. Mamma uppvaktade mig så småningom 

med en varm tröja som hon stickat, garnerad med stjärnor och månar.
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kanske? Jag minns att han brukade skriva mycket, och så kunde han ju 

teckna.

Jag ringde Bosse och frågade. Han hade redan utgivit en skoltidning, där 

han gick på Östra Real, och verkade intresserad. Vi träffades i klubbhuset. 

Jag visade honom hur IT fungerade, gav honom stencilritunderlägg och 

litet instruktioner. Jag lovade att bidra med ”Ordförandens spalt” samt 

nyheter och småartiklar. I övrigt fick han göra som han ville, bara inte 

stenforsbrudarna som han ritade var för lättklädda. Jag ville knappast att 

Jules Verne-bladet skulle bli hårdvaluta i skolgårdarnas trängsta prång, 

som någon annan Naturalisten eller Solvännen.

Vi hade sedan en tid börjat med medlemsmöten. På ett av de första hade 

vi sett till att formellt konstituera klubben. Under sommaren kunde vi vara 

i den lilla trädgården, och regnade det fick ett 20-tal plats i allrummet. 

Vi hade snickrat ihop enkla, stapelbara bänkar – i stort sett inte mer än 

plankor med stödben – där många kunde få plats. Lars-Olov och Bosse 

tiggde till sig utrangerade stolar, småbord, bokhyllor, arkivskåp, med 

mera från sina skolor vilket vi fick dittransporterat av en medlem som 

arbetade på ett åkeri som hade trafiktillstånd. Han bar och stånkade så 

fint att vi kallade honom Karl-Alfred, också ur en VÄ-serie. Vi fick mata 

gengasaggregatet till hans lilla lastbil ur vårt eget vedförråd, så Brand-Olle 

hade nog trots allt varit på rätt spår.

Berra Falk gick i Vasa Real och lyckades ofta komma förbi efter skolan. 

Han sprang omkring och gjorde ärenden, höll fast plankorna medan andra 

spikade, pratade oavbrutet om Kapten Frank och blev därför känd som 

Kapten Falk.

Bosse tog med sig egna rymdskeppsmålningar. Han hade gjort tre 

raketer och en fjärde var på gång. Jag gjorde urklipp om science fiction 

och rymden. Lars-Olov bidrog med några fotoförstoringar. Allt åkte upp 

som väggen. Eugen Semitjov kom förbi en dag. Han hade hittat en stor 

medicinboll i flygflottiljens gymnastiksal och målat en marskarta på den, 

komplett med alla de kanaler Percival Lowell inbillat sig att han sett. 

(Jag hade inte hjärta att säga sanningen till den gode Genie.) Marsbollen 

hängdes upp i taket.

Eugen hade som så många andra inkallats och var förbi på permission. 

Till vardags sysslade denne uttolkare av framtidens rymdskepp med att 

skruva på kärrorna i det Stolta Svenska Flygvapnet. Mellan passen satt 

han i hangaren och tecknade sin nya sf-serie Allan Kämpe för Bulls och 

kluddade åt VÄ/JVM.

På våra möten hade vi föredrag om olika ämnen, med efterföljande 

diskussion till kaffet. Via olika kontakter lyckades vi alltid få tag på 

oransonerat kaffe. Några av Ohlssons leverantörer slant gärna i sin 

redovisning om de fick en slant. Denna lilla fringie uppskattades i alla fall 

fram till oktober, då kaffet släpptes kupongfritt.

Det fanns en liten vind, i något under ståhöjd, där vi kunde ha lager 

och förråd. Lars-Olov var rätt intresserad av fotografering och optik, och 

föreslog att vi skulle skaffa ett teleskop och ha observationskvällar genom 

den rätt väl tilltagna takluckan. Den saken blev så småningom ordnad – 

jag minns nu inte hur – men vi upptäckte aldrig de där extra månarna kring 

Jupiter som jag råkat babbla om. I en skrubb på vinden skulle vi senare 

inreda ett litet fotolabb.

Vem som helst kunde komma till klubbstugan bara någon ur styrelsen 

var där för att hålla öppet, och det var det nästan alltid. En av våra inte 

alltför många kvinnliga medlemmar hade sytt en flagga med JV-klubbens 

antagna emblem: en raket som i fullt utblås svepte förbi Saturnus. 

På saturnusringen stod det ”Jules Verne-klubben”. Om någon var i 

klubbstugan skulle flaggan vara hissad. En fan skall ha sin fana.

I nummer två av Jules Verne-bladet hade jag bett medlemmarna donera 

böcker, så att vi kunde starta ett klubbibliotek. Jag mindes Göran Bengtson 

som en stor bokmal och lät honom bli bibliotekarie. Bibliotekshyllorna i 

klubbhuset växte långsamt men säkert. Flera medlemmar gick omkring i 

Stockholms många antikvariat och skrapade ihop den lilla sf-litteratur som 

fanns. Det kompletterades med ”sagolitteratur” (fantasy), samt vetenskap 

och teknik.

Jag hade börjar korrespondera med utländska sf-fans – adresserna hittade 

jag i sf-magasinen farsan tog hem – och fick en hel del fanzines av 

dem. Brev och karboner arkiverades av Lars-Olov och fanzinen lades till 

biblioteket där alla kunde alla läsa dem, de få som nu kunde tillräckligt bra 

engelska.

Vad gäller skolan måste jag få igenom en del arrangemang. Tidigt på 

terminen såg jag till att tenta av svenskan och engelskan, och ordnade ett 

läkarintyg om att gymnastiken inte var nyttig för mig. En annan var ju 

upptagen av andra rörelser. Jag brydde mig inte om att fiffla bort musiken, 

för det skulle pappa ha haft ett ont öga till. Men i alla fall fick jag många 

håltimmar som jag kunde spendera i klubbhuset alldeles intill skolan. Inte 

sällan tog jag sjukdagar – morsan skrev på sjukintygen med en suck – om 

det behövdes för något av mina projekt.

En kväll kom Lars-Olov till klubbhuset med en min av undertryckt 

upprördhet.

– Har du sett det här, Arnold, sade han och lade en tidskrift på bordet. 

Det är Lärartidningen, där man går till angrepp mot det ”grälla och 

verklighetsfrämmande fantasierna” i tidningar som Jules Verne Magasinet, 

vilka ”sprungit fram ur snedvridna hjärnor”. Det var väl ändå onödigt!

– Milda makaroner, sade jag. Står det något om håriga handflatorna och 

ryggmärgsförtvining också?

– Nej, men man talar om ”strålande pekoraler av den mest otäcka sort” 

och ”bloddrypande och vidriga skildringar.” Vi kanske bör göra något.

– Jag har en helskarp idé. Vi går till motanfall under Stockon nästa 

månad! En sf-fan tiger inte.

Vi hade nämligen börjat planera för den första Jules Verne-kongressen 

(som vi kallade det). Vi hade fått ett tips från en av våra medlemmar om att 

vi för en lördag-söndag kunde hyra ett av två rum på kaféet Vintergatan, 

som låg på Götgatan inte alls långt bort. Alldeles intill låg en liten 

kvartersbio, som passande nog hette Kometen. Vi förhandlade just med 

biografägaren om att han skulle visa litet science fiction– och skräckfilm 

den helgen, med gratis inträde (som vi ersatte) för kongressdeltagare. 

King-Kong, Tider skola komma, Dr Jekyll & Mr Hyde, Frankenstein och 

sådant skulle visas – men Metropolis vägrade han visa, ty vem ville se 

stumfilm nu?

Som författarhedersgäst hade vi bjudit in Sture Lönnerstrand, som redan 

hunnit göra sig känd för en lång rad sf-noveller i äventyrstidningen Levande 

Livet, publicerade under vinjetten ”Mellan fantasi och verklighet”. Eugen 

Semitjov var konstnärshedersgäst. Jag träffade honom ibland på Nordpress 

när vi bägge var förbi och lämnade material till Veckans Äventyr. Den 

hade för övrigt börjat få tillbaka sin JVM-raket i logotypen, en raket som 

skulle växa med tiden.

– Hur menar du med att vi skall gå till motanfall, undrade Lars-Olov.

– Vi strösslar blaskorna med en pressrelease, som i sin oändliga visdom 

lyder ungefär så här...

JV-klubben utmanar skolorna i kunskapstävling!

Den nystartade Jules Verne-klubben i Stockholm avvisar Lärartidningens 

påståenden om att rymd- och framtidsnoveller är ”onyttigt dagdrömmeri”, 

”osunda fantasier” och fulla av ”bloddrypande våld”. Tvärtom främjar 

sådan litteratur ett sunt intresse för vetenskap, teknik och kunskap i alla 

dess former. Och framtidslitteraturen talar om framåtskridande, fred, 

välstånd och förståelse mellan människor.

Det skall bevisas på den konferens Jules Verne-klubben arrangerar nästa 

månad (se bifogat informationsblad). Vi utmanar Stockholms skolor!

Jules Verne-klubben väljer ut sina fem duktigaste medlemmar i 

skolåldern. Stockholmsskolorna får välja ut sina fem duktigaste elever. 

Sedan möts vi i öppen kunskapstävling. Lärartidningens redaktion får 

formulera tävlingsfrågorna, och...

Märkligt nog antog Lärartidningen utmaningen, och konferensen (eller 

kongressen) Stockon -45 fick därmed mycket gratisreklam. Det var frågan 
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om lokalen i kafé Vintergatan skulle räcka, men eftersom det blev så stor 

uppmärksamhet fick vi råd att hyra hela kaféet och bägge rummen.

Stockon -45, den sista helgen i september, skulle öppna kl 10 på 

morgonen. In i det sista arbetade Jules Verne-klubbens styrelse med 

förberedelserna. Vi fick upp ett antal teckningar av Eugen Semitjov och 

Bo Stenfors till en konstutställning. Bosse hade också stencilerat upp en 

liten men trevlig programbok. I en medlems visitkortspress hade vi tryckt 

upp deltagarkort som skulle sättas på skjortorna med säkerhetsnålar.

Lars-Olov, som redan från början dokumenterat JV-klubbens verksamhet 

på diafilm, satt och valde bilder han tänkte visa från klubbens första 

verksamma månader. Han hade alltid med sig kameran på mötena, den 

där med specialobjektivet som får fram folks fånigaste miner. Göran 

Bengtson hade med sig en kartong dubletter från biblioteket, för bokbord 

och en bokauktion. Jag hade ordnat en utställning med amerikanska 

sf-magasin. Vi satte upp astronomibilder ur olika tidningar. Högar av 

VÄ/JVM-dubletter såldes för priser som skulle få en sentida sf-samlare 

att koka av avundsjuka, och på ett par ställen hängde reklambudskap från 

JV-bladet.

Kön ringlade lång utanför kaféet och först i kön stod:

– Dénis, utbrast jag. Ditt konterfej är som klippt från fotot du sände!

– Arnold, stjärnbroder! Jag sade ju att jag måste dyka upp nu när ni 

ordnat en så fin konferens.

Dénis var en smärt, ljushårig yngling, flera år äldre än jag. Om nu en 

så obetydlig sak som några års skillnad skulle spela någon roll när två 

tvillingsolar möts på sin ljusårsvandring i Vintergatan.

– Som jag sade i depeschen har vi en tid för klubbinformation, sade jag, 

och då hoppas jag du kan röja club Meteors djupaste hemligheter. Du får 

spexa och köra hur du vill, storebror, och tänk inte på dinkan. Du har gott 

om tid.

– Skall ske, broder! Jag har med en finfin raketmodell som jag tänkte 

visa, sade Dénis och klappade på ett inslaget paket som han bar under 

armen. Men jag kanske inte bör dunka för hårt på modellen, för det är krut 

i den...

Stockon -45 blev en succé. Lars-Olov förde alla listor och fick det till 

97 betalande medlemmar, inklusive arrangörskommittén. Men med några 

journalister på plats också blev det över 100 personer. SF-Journalen var 

förbi och filmade för nästa veckas journalrulle, där Dénis’ raketmodell fick 

en särskilt framträdande roll, tillsammans med reportaget om JV-klubbens 

skolutmaning.

Det är kanske lika bra att jag redovisar programmet för denna historiska, 

första svenska sf-kongress. Men då hoppar jag över de halvdussinet filmer 

som parallellt visades på biograf Kometen under eftermiddagarna:

Lördag kl 10:00 – Lokalerna öppnas. Kort välkomstanförande av Arnold 

Engkvist. Bokbord, utställningar. Kaffe, pilsner och smörgåsar finns på 

kaféet. Ena rummet används för program, och det andra är öppet för 

umgänge och förtäring.

10:30 – V2-raketen och de framtida månraketerna. Föredrag av 

flygingenjör Thor Nilsson, Kungliga Tekniska Högskolan.

12:00 – Amerikanerna kallar det ”science fiction” – historik och 

presentation, av Arnold Engkvist.

13:00 – Så skriver jag mina rymdnoveller, föredrag av Sture 

Lönnerstrand.

14:00 – Att fånga framtiden med pensel, föredrag av Eugen Semitjov.

15:00 – Detta är ”fandom”. Presentationer av Jules Verne-klubben, 

club Meteor och utländska klubbar.

16:00 – Skolutmaningen. Kunskapstävling mellan Jules Verne-klubben 

och Stockholms bästa skolelever.

18:00 – Atombomben och framtidens atomkraft. Paneldebatt.

Söndag kl 10:00 – Lokalerna öppnas.

10:30 – Bokauktion. Alla uppmanas att ta med egna böcker att sälja.

12:00 – Diabilder från Jules Verne-klubben, visade av Lars-Olov 

Strandberg.

13:00 – Har Jules Verne Magasinet nått en ny guldålder? Paneldebatt 

med Rolf Ahlgren, Sture Lönnerstrand, Eugen Semitjov, med flera.

14:00 – Elektronhjärnan – blir det framtidens robotslav? Föredrag av 

professor Jurgen Stedje från Stockholms Högskola.

15:00 – Månen nästa – vi är där inom 25 år. Arnold Engkvist kåserar till 

bilder gjorda av Eugen Semitjov och foton från Stockholms observatorium 

i Saltsjöbaden.

16:00 – HG Wells – profet och föregångare. Carl-Adam Nycop från 

nystartade Expressen, berättar om Wells’ författarskap och dennes 

stockholmsbesök 1939.

17:00 Avslutningsord. Tid för frågor.

Programmet blev mycket uppskattat. Bertil ”Kapten” Falk for omkring 

som en skottspole och ropade ut alla nya programpunkter. En överraskning 

var att föredraget om Wells avslutades av ett hälsningstelegram från 

författaren, till Stockon! Wells mindes hur han 1939 besökt Stockholm 

och under ett tal på Publicistklubben varnat för kriget. Nycop hade också 

nämnt att Karin Boye varit närvarande. Kanske fick hon inspiration till 

Kallocain från HG Wells?

50-60 personer följde programmet hela tiden. Resten satt och drack kaffe 

eller pilsner i andra rummet eller såg film på Kometen, dit allmänheten 

också kunde gå mot normalt biljettpris.

Nämnas kan att Jules Verne-klubben förstås vann skolutmaningen. Jag 

ledde vårt lag, silade tugget och kunde det mesta. Inte för att jag vill 

skryta, men har man över 40 års kunskap från långt in i framtiden blir det 

en smal sak. Lärattidningens representant fick gå hem med svansen mellan 

benen, men erkände att han blivit motvilligt imponerad av allt intressant 

som vi ordnat på Stockon -45. De skrev aldrig mer några elaka artiklar.

(Istället kunde man rikta sin moralpanikilska mot den hemska jazzen. På 

Café Flamman på Vattugatan spelade Charlie Parker och Dizzy Gillespie 

med liten combo. Folk som for över Atlanten köpte med sig den nya 

musiken Bebop i USA och tog den till Flamman. Jitterbuggen hade 

kommit och kördes hårt på Nalen. Detta negerdunkande ur de djupa 

djunglerna var självfallet fördärvligt. Det var upprörande att flickor och 

pojkar dansade. Med varandra!)

Stockholmstidningarna gjorde relativt stora reportage om Stockon, som 

gav god reklam och visade att det här var seriösa saker. Det finns ju 

en fördel med att göra en sf-kongress 1945: begreppet flygande tefat 

var inte uppfunnet än. (Det dök upp 1947, myntat av privatflygaren 

och min namne Kenneth Arnold. Däremot hade det börjat dyka upp 

”spökflygare” i fjällen.) Inga tidningar kunde ha några nedlåtande rubriker 

om att ”Tefatsfolket har samlats!” och det där med ”rymddrömmerier” 

desarmerades effektivt av den framgångsrika kunskapstävlingen. De 

rektorer som brukade beslagta ungarnas VÄ/JVM på rasterna fick uppsöka 

munspecialister då de bet sig så hårt i tungan medan de gnisslade tänder.

Mamma blev mycket förtjust och klistrade in tidningsklipp i ett häfte, 

som hon stolt visade för kollegorna på jobbet. Hon viftade rent av 

mednummer av VÄ/JVM med saker jag översatt eller skrivit, och notiser 

där jag och JV-klubben omnämndes. Halva Södermalm fick via den 

hemliga skvallertelegrafen – den som nästan får mig att tro på telepati – 

veta att engkvistarnas unge var med några sekunder i SF-Journalen.

Kaféägaren blev också nöjd. Förutom att få hyra, hade han sålt ovanligt 

mycket förtäring. Vi hade ingen riktig bar, utan den pilsner som utskänktes 

var av samma måttliga styrka som senare tiders folköl. (18-årsgräns. Dénis 

och några äldre medlemmar hade det dock trevligt med pilsnern, där de 

satt i en skum hörna och bubblade.)

Eftersom Stockon inte pågick under kvällen, var vi ett järngäng – 

inklusive meteorfolket – som drog oss tillbaka till klubbhuset och hade 

egen, informell efterfest. Men ingen sprit – de flesta av oss var olagligt 

unga.
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– Arnold, det här har ni ordnat bra, sade Dénis under första kvällens 

eftersamling. Tänk att få möta så många själsfränder! Vi får ordna något 

sådant i Malmö.

– Inte bara får. Det är er medborgerliga plikt! Om jag bara kan smöra 

morsan så kommer jag.

– Jag har många idéer om vad man kan hitta på, sade Dénis. Allt det här 

med ”fandom” behöver inte vara så allvarligt. Du har läst mina brev. Jag 

tycker att man kan skämta till det lite. Jag skall ha ännu skämtsammare 

artiklar i Clloev, tror jag. Tror du folk tål det?

– Humor och fantasi är varandras dödspolare, sade jag. Om Clloev bara 

blir hälften så lattjo som dina kuverterade kvickheter blir det något berätta 

för barnbarnen.

Och tammefan om vi inte denna kväll satte oss vid skrivmaskinen, 

rullade in en stencil, och skrev det som måste vara svensk sf-fandoms 

första ”oneshot”. Det fick heta Strato i Stockholm och trycktes och spreds 

i ganska begränsad upplaga. Jag fick höra att det fnittrades på många håll 

inom den lyckliga men fåtaliga läsekretsen.

Efter Stockon blev klubbhuset på grund av medlemstillströmningen för 

litet för Jules Verne-klubbens reguljära möten, även om vi fortsatte med 

arbetsmöten där och hade öppet hus för spontana besök. Vi var nu över 

300 medlemmar. Vi anlitade istället ett av rummen på kafé Vintergatan för 

våra möten som varje vecka stadigt hade 40-50 deltagare.

Hösten var sent liden. Värmen i stugan var inte den bästa, men där var ett 

förbaskat drag! Löven började få en brandgul toning, och snart trillade de i 

drivor nästan lika volumiösa som drivorna av klubblöv IT spottade ur sig. 

Vi gjorde vad vi kunde för att fylla på vedförrådet i upprepade slanjakter. 

Jag hittade även en fotogenvärmare i en lumpbod, och den hjälpte upp en 

del när det blev särskilt kallt.

Min korrespondens med fansen i USA och Storbritannien ökade hela 

tiden, men brevutbytet gick långsamt. Ännu fanns ingen regelbunden 

flygpost över Atlanten och ett normalt brev kunde ta en och en halv månad. 

Jag brukade be farsan, när han var på besök och ändå skulle åka tillbaka 

(han hade nu avancerat till förste styrman), att ta med korrespondens 

och posta den i New York. Det gick både snabbare och sparade porto 

– pappa betalade portona, ser ni. Han tog hela tiden med sig nya högar 

med amerikanska sf-magasin, och allt deponerades i klubbhuset. De var 

ovärderliga för att hjälpa redaktör Ahlgren att välja ut de bästa novellerna 

för JVM. Jag var ofta i kontakt med honom, var även på besök ibland, 

och lämnade förslag och hjälpte till med skrift och kontakter, och som 

han visste att jag tydligen kunde branschen föll råd och dåd vanligen 

i god jord. Därmed fick han också mer tid för sina telegram åt Bulls 

Presstjänst.

I utlandskorrespondensen började jag höra att den sf-världskongress 

som skulle ha varit i Los Angeles 1942, men ställts in efter Pearl Harbor, 

istället skulle anordnas i början av juli 1946. Och en fantastisk idé tändes i 

mitt huvud: varför inte försöka få världskongressen 1947 till Sverige?

På den tiden utsågs nästa världskongressort ett år i förväg. Och med 

Stockon, som i praktiken hade över 100 deltagare, hade jag en god 

grund att argumentera för att vi borde få chansen. Världskongresserna 

var inte särskilt mycket större än Stockon. Och om det nu skulle vara en 

”världskongress” borde väl hela världen få chansen – eller hur?

Forrest J Ackerman lovade att ställa upp som agent och tala för oss. 

Jag översatte en del material ur Jules Verne-bladet till engelska, döpte 

det till Jules Verne International och sände runt det i världen tillsammans 

med flygbad om att Sverige sökte arrangörskapet för sf-världskongressen 

1947.

Ett par andra saker var oss också till stor hjälp.

Det första var att ägaren till biograf Kometen via olika kontakter hjälpte 

oss att få tag på SF-Journalens reportage om Stockon -45 samt det 

oanvända råmaterialet. Dénis hade kontakter på ett filmfotolabb, kopierade 

ned det till 16 mm och klippte ihop en presentationsrulle på 10 stumma 

och förstummande minuter. Den gjordes till fem kopior som skickades 

runt bland ledande sf-klubbar i USA och Storbritannien tillsammans med 

en lapp engelska bildbeskrivningar som kunde högläsas under visningar.

Den andra och kanske viktigaste detaljen var en konversation med farsan 

en sen decemberkväll, när han var hemma och vände inför en ny resa. Han 

hade själv börjat läsa några av de där tidskrifterna han skaffat mig, och 

började tycka att det där med ”science fiction” lät allt mer spännande och 

nyttigt.

– Du vet Arnold, sade pappa, om ni gjorde en sådan där världskongress 

i Sverige skulle många deltagare från USA kunna åka över för en 

spottstyver med mitt fartyg.

– Det var en oväntad vändning. Skall pappsen ta jobb som jultomten, 

eller vad?

– Jo, S/S Stella har ju en liten passageraravdelning. Alla fraktskepp tar 

passagerare ibland. Vi har gått med omkring 25 passagerare under kriget 

när det inte fanns så många andra transporter, och vi har sjöfartslicens för 

passagerartrafik. Vi har några extra förrådsrum som vi kan röja och sätta 

in extrasängar i. Det blir jobbigt för kocken, men vi kan nog ta uppemot 

75 betalande.

– Kan du vrida armarna på rederiet så att man antar fältågsplanen?

– Det skall nog gå. Du förstår, Arnold, nu efter kriget har det blivit ett 

stort överskott på tonnage. Alla skeppare tar vilka möjligheter som helst 

att få litet extrainkomster. Att röja förrådsrummen och sätta in extrabäddar 

gör vi på en eftermiddag, och det sänker inte vår normala lastkapacitet. 75 

passagerarbiljetter blir ren och skär vinst – och då kan ni ändå få ett bra 

vänskapspris.

Farsan tog sedan upp det med sina chefer. De såg logiken i hans 

resonemang och gav klartecken. Jag gjorde nya flygblad och berättade 

hur det svenska världskongressanbudet kunde erbjuda transport från New 

York – anslutning även från Newcastle – till absolut lägsta priset för en 

atlantresa!

Långsamt började idén om att ha en världskongress i Sverige bli allt mer 

accepterad. Vi hade redan arrangerat en större kongress, och kunde visa 

den på en film där det verkade som om alla hade det mycket trevligt. Men 

idén om att alla engelsktalande fans skulle åka över på samma fartyg – till 

rekordlågt pris – var det som verkligen tog skruv.

Pappa hjälpte mig utarbeta fler detaljer. Man kunde göra en stabbig träram 

och ordna en improviserad swimmingpool på akterdäck. Självfallet fanns 

det en bar på S/S Stella; ute på världshaven gällde inte spritransonering 

och Systembolagets monopol. Fartyget hade en filmprojektor och man 

kunde visa film varje kväll. Via skeppshögtalarna kunde man pumpa ut 

den senaste jazzen för att få litet stämning. Man kunde låna in några 

skrivmaskiner från kontoret och ordna skrivarhörna. Passagerarna skulle 

minsann inte få det tråkigt. Någon började redan kalla fartygsresan för 

Seacon.

Av praktiska skäl fick vi förlägga anbudet till Göteborg. Att deltagarna 

först skulle korsa Atlanten och sedan skumpa på tåget till Stockholm 

var inte lämpligt, och skulle öka resekostnaden. Pappa hade kontakter på 

Sjöfartshotellet i Göteborg som erbjöd både hyggligt billiga rum, en stor 

samlingssal och några sidoprogramrum. S/S Stella var stamkund och väl 

sedd. Jules Verne-klubben hade också några entusiastiska medlemmar i 

Götet, ledda av Roland Adlerberth, som lovade att slita som djur för att ge 

ground support.

Jag gjorde med hjälp av redaktör Ahlgren mitt bästa för att spåra upp 

intresserade i Danmark, Norge och Finland, som någon gång hört av 

sig till VÄ/JVM. Några norrmän verkade intresserade, liksom ett par 

finlandssvenskar och jag fick kontakt med någon i Holland. Déns lovade 

att jaga rätt på danska intresserade. Britterna var extremt positiva till det 

svenska världskongressanbudet. De kunde haka på S/S Stella i Newcastle. 

Det aviserades också en reguljär färja från Harwich till Göteborg, så snart 

Nordsjön röjts ordentligt på minor. Avståndet var trots allt mindre till 

Sverige än till USA.

I Tyskland verkade man vara för upptagna av att röja i bombruinerna. 

Men visste ni att Wernher von Braun under kriget läste amerikanska 
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Astounding SF? Det gjorde han via en så kallad dropbox i Sverige. Någon 

här fick numren och sände dem vidare till von Braun. Jag gjorde några 

ansträngningar för att reda ut det där, och möjligen få tag på karln, men 

förgäves. Han befann sig nu troligen på en hemlig amerikansk armébas 

fullt upptagen av att bygga Ze Raketen.

Språkfrågan var ett problem för planerna. Ända till hösten 1944 hade 

tyska varit första utländska språk i svenska skolor. Jag började systematiskt 

leta fram de Jules Verne-klubbmedlemmar som behärskade engelska bäst, 

och planerade ett system av frivilliga tolkar. Kongressen skulle ha mycket 

på engelska, som tolkades till svenska, och det som var på svenska skulle 

tolkas till engelska. Dessa planer lugnade de amerikanska och brittiska 

fans som nu rent av började se fram emot en sf-världskongress i Sverige 

och Göteborg 1947.

Från redaktör Ahlgren och Jules Verne Magasinet fick vi allt tänkbart 

stöd. Man skrev om kongressplanerna i vart och vartannat nummer. Jag 

lockade med att vi kanske skulle få träffa några av de författare som 

under åren förgyllt JVM-spalterna. Jag fick en idé här och satte igång att 

försöka få den delen av planerna att gå i lås. Det gick även iväg några brev 

till Futuriangruppen och den unge Arthur ”Ego” Clarke i London, som 

jag för övrigt gratulerade till att ha uppfunnit kommunikationssatelliten. 

Jag rekommenderade honom att göra en patentansökan utifrån artikeln i 

Wireless World.

Jules Verne-klubben växte hela tiden. Vi var nu över 400 medlemmar. 

Bosse ökade takten och kvaliteten på Jules Verne-bladet. Vi var ett helt gäng 

som hade många trivsamma arbetskvällar i klubbhuset, där medlemsbladet 

stencilerades, plockades och adresserades. Fotogenvärmaren pyste och 

osade så att våra fingrar inte skulle stelna.

Dénis och club Meteor annonserade att man tänkte spela in en amatörfilm 

som skulle få premiär på kongressen. I april 1946 arrangerade club Meteor 

sin Malcon, nere i Malmö. Jag åkte ned över helgen och hade det mycket 

roligt i Strateborg, som det kallades. (Det krävdes några dagars övertalning 

innan mamsingen släppte iväg mig.) club Meteor hade trummat ihop 

50-talet besökare och bjöd på ett vilt program.

Man visade utdrag ur den delen av filmen som hunnit bli färdig. Dénis 

hade bland annat byggt en robotattrapp, som han kallade Arxi, och vars 

stop-motion-uppträdanden inte låg kommersiella filmer långt efter. Det 

var en lovande film. Hollywood darrade säkert.

Jag hade inte haft tid att extraknäcka så mycket hos Ohlssons, eller att 

konstruera de där tipssystemen som gav extrapengar. Men jag jobbade 

med en plan som nog skulle säkra min och svensk fandoms finansiella 

framtid – inte för att det ännu var akut behov av att genomföra den. Med 

ökande antal medlemsavgifter (frimärkena var sedan länge ersatt med en 

inte alltför hög avgift) och fortsatt stöd från Nordpress var det ingen fara 

på taket. Själv fick jag dessutom icke föraktliga dusörer från Nordpress för 

översättningar och enstaka noveller.

Men jag brottades med det moraliska problemet att ”spökskriva” 

sf-noveller som jag mindes från framtiden, och bestämde mig för att 

helst låta bli om det inte var absolut nödvändigt. Det kunde uppstå 

konstigheter, exempelvis svårförklarliga tidsparadoxer. Dessutom var det 

mer tillfredställande att skriva noveller som man hittat på helt själv!

Jag hade skrivit ett par helt egna noveller som redaktör Ahlgren nu 

hade för påseende och verkade nöjd med. Blixtrande stjärnskott vilken 

realistisk skildring av framtidens teknik jag kunde göra! Ahlgren trodde 

inte riktigt på min skildring av framtidens datamaskiner. Det lät alldeles 

för fantasifullt, men han lät det passera. Dénis hade också totat ihop litet 

mer som dök upp i tidskriften. Och Sture Lönnerstrand började sälja till 

VÄ/JVM. Det uppstod så sakteliga en liten kader svenska sf-författare. 

Jag uppmuntrade Eugen att skriva något också, för det visste jag att han 

kunde. Hans far Vladimir hade ju varit ett känt och aktat namn inom 

sf-skriveriet.

Till och med ”lille” Berra hade fått med en liten sak i Stockholms-

tidningen, som haft en tävling kallad ”Framtidskåseriet”. Under pseudo-

nymen ”Rymdluffaren” skrev han en liten drapa om en resa till Mars och 

krig på Venus. Han belägrade sedan Bosse med små saker till Jules Verne-

bladet. Det var kul att se att så många i vår nystartade sf-rörelse tämjde 

sina tangenter.

Vi kanske borde starta en liten skrivaravdelning i JV-klubben? Det kunde 

inte skada om man kunde lansera science fiction som en nyskapande 

litterär rörelse. Om inte annat, så för att slippa ljuga.

När vi arrangerade Stockon -46 i början av juli, den andra sommaren 

efter min snedhoppade reinkarnation, hade vi över 600 medlemmar. På 

många ställen i gamla Svedala fanns små Jules Verne-klubbar. Det fanns 

faktiskt en i Svedala också! Och då JV-bladet haft flera artiklar om hur 

man gjorde fanzines och konstruerade en hektograf, droppade det in små 

amatörpublikationer till fanzinebiblioteket var och varannan dag.

Vår kongress skulle infalla samtidigt som sf-världskongressen Pacificon 

i Los Angeles. Vi förväntade oss en del goda nyheter per telegram under 

Stockon, när vi nu åter intog Vintergatan som faktiskt började knaka i 

fogarna. Lars-Olov kunde räkna in 173 deltagare, plus journalister och en 

man från amerikanska ambassaden!

Amerikanerna hade upptäckt att den här amerikanska prylen ”science 

fiction” började bli populärt i Sverige, och att vi nästa år skulle få 

över ett helt gäng amerikanska medborgare. Vi fick dem att via sitt 

diplomatiska kanaler sända ett telegram med rapport om framgångarna 

med Stockon -46. Det skulle vidarebefordras till Pacificon och hjälpa vårt 

världskongressanbud.

Jag skall inte upprepa programmet, men det var ännu mer ambitiöst 

än året innan. Vi hade nu även ett sidoprogram, och filmer även på 

kvällen. Berra fick springa sig svettig och skrika sig hes med att sprida 

programinformationen. Dénis kom upp med ett helt gäng meteoriter, bland 

annat en Arvid Gyllenberg som var en ny, snabbt stigande meteor. De 

förgyllde med milt vansinniga upptåg och flyttade berg. Dénis hade ju 

utnämnts till fan-hedersgäst. Det kanske jag inte nämnde?

Meteorgänget hade klätt ut sig i Blixt Gordon-liknande dräkter, och 

instituerade därmed svensk sf-fandoms första maskerad. Radiotjänst sände 

över en reporter, som på söndagen gjorde ett längre radiokåseri om rymd 

och framtid, utifrån Stockon. SF-Journalen var åter på plats och deras 

kameror fullkomligt slukade metorarnas dräkter. På mitt huvud satt en 

liten mössa krönt av en propeller. Jag förklarade för alla att det var en 

symbol för sf-fandom och alla trodde mig.

Men det började inte bra. Under kongresstarten fick jag ett telegram:

”Became ill. Laney takes over your presentation. Scientigreetings! — 

4SJ Ackerman”

Jag erfor senare att Forry fått svår influensa med hög feber och inte alls 

kunde gå på Pacificon. Han överlät åt Francis T Laney – också en känd fan 

– att föra vår talan. Det gick inte så bra att ringa på den tiden över Atlanten 

och få detaljerad information. Men jag höll tummarna. Jag hade strösslat 

information om vårt anbud över hela internationella fandomen och ansåg 

att vi låg bra till.

– Jag har läst breven från Laney, sade Lars-Olov sedan han sett 

telegrammet. Det verkar vara en entusiastisk person. Det skall nog gå 

bra.

Han hade själv skickat över en försändelse med diabilder från Sverige, 

som skulle användas vid kongresspresentationen på Pacificon.

– Men du, Arnold, tillade han. Vad var det för brev du fick från USA 

härom dagen? Du brukar ju vilja att det förs in i arkivet.

– Det är för ögonblicket en krigshemlighet, sade jag. En ganska god 

nyhet, men jag lyfter på locket och lättar på förlåten litet senare.

Stockon -46 gick sin gilla gång. Eller snarare: den gick inte, utan rusade 

fram som en skenande hjord, stampande, frustande och helt omöjlig att 

stoppa. Den blev en än större succé än 1945! Det enda som var synd var 

att många åhörare fick stå, då det inte fanns tillräckligt många sittplatser. 

Nästa gång kanske vi kunde flytta in i det Forsgrenska Medborgarhuset, 

där det fanns mer plats.
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Även bion blev så gott som fullsatt. Vi hade fått över några av Blixt 

Gordon-filmerna med Buster Crabbe, som uppskattades mycket även om 

de var litet naiva med sina rymdskepp som sprakade av tomtebloss. På 

trådbandspelare kunde vi bjuda på Orson Welles klassiska ”War of the 

Worlds” från 1939. Det var en av mina korrespondenter som på något sätt 

fått tag på denna radiopjäs, och jag drog i trådarna så att Luxor lånade ut 

en spelare.

Jag drog mig undan en liten stund och hade en konferens med en jurist 

som jag kallat dit av ett särskilt skäl. Han lovade att hjälpa mig. Med min 

slips och kostym och allt såg jag väl nu ut som en 18-19 år, minst, och som 

etablerat pojkgeni kunde jag tala med lagens man på någorlunda jämngod 

fot. Trots att jag bara var 14 år...

Dénis med sällskap visade sig ha ett syfte med sin futuristiska 

kostymering (vilket jag visste, då vi gjort upp allt i förväg). De 

spelade nämligen upp en teaterpjäs för en entusiastisk publik, med titeln 

”Autarkens citadell”. Vi hade ordnat draperier så att det blev som en 

mysig, mörk teatersalong. Ett litet utdrag:

Gyllenberg (sorgligt): Ack, min Autark, skall detta bli människans sista 

stund? Kometen kommer allt närmare jorden! Den kan utplåna större 

delen av mänskligheten och reducera resten till stenålderns nivå, om de 

nu ens har sådan tur...

Lindbohm (tröstande): Hav mod, Lord Argy. Vi arbetar för fullt på 

Ultravärmestrålen.

Gyllenberg (bekymrat): Måtte de bli färdiga snart. De senaste 

rapporterna från Autarkatets laboratorier var inte optimistiska.

Lindbohm (lugnande): Jag var just i kontakt med dem, och har ett 

meddelande: ”Strålprojektorn färdig. Vi sätter upp den i citadellets södra 

torn. Vi har kometkoordinaterna. Redo för avfyrning inom kort.”

Gyllenberg (upphetsat): Låt oss så skynda till södra tornet.

(Scenen försänks i några ögonblicks mörker medan en ny kuliss rullas 

ned och en märklig apparat kommer in på en ställning med hjul. På en 

vägg i lokalens bakre del projiceras en bild av en komet. Några Stratomän 

från Autarkatet arbetar med apparaten, som avger ett ständigt stegrande, 

vinande ljud.)

Stratoman (underdånigt): Vi är färdiga att avfyra, ers excellenser. 

Koordinaterna håller just nu på att matas in.

Gyllenberg (oroligt): Vi får nog bara en chans. Kometen är snart nära 

punkten utan återvändo.

Lindbohm (ivrigt): Avfyra så fort projektorn är laddad och ni har ställt 

in målet. Jag vet att jag kan lita på er, mina tappra Stratomän!

Stratoman (stelt): Skall ske! Autark, vi skall lösa vår uppgift. Vi har inget 

annat val... Jag tror visst laddningen är klar!

(Projektorn riktas mot kometen. En liten laddning sockerkrut bränns av 

och fyller lokalen med en tunn dimma. I projektorn finns ett par extra 

kraftiga fotoblixtar, som fokuseras via linser genom ett brandgult filter.)

Stratoman (faktakonstaterande): Stunden är inne, Autrark.

Gyllenberg (otåligt): Så låt det då ske!

Lindbohm (myndigt): Låt det ske, och låt oss hoppas våra beräkningar 

stämmer...

(Blixtarna smäller av, och tack vare dimman projiceras de som en synbar 

brandgul stråle mot bilden av kometen. Några kraftiga smällar hörs. 

Kometbilden byts snabbt mot en sekvens bilder som visar hur kometen 

faller sönder.)

Pjäsen drog ned åskande applåder. SF-Journalen fick med ögonblicket då 

strålprojektorn avfyrades, vilket gav en spännande blixteffekt på filmen. 

Vi fick vi höra att SF funderade på att köpa in manuset till ”Autarkens 

citadell”, även om handlingen måste förlängas litet. Jag erfor senare att 

Ingmar Bergman tyckte att Ultravärmestrålprojektorn påminde honom om 

en Laterna Magica.

Rolf Ahlgren, som var professionell hedersgäst, höll ett bejublat tal där 

han försäkrade att Nordpress inte hade några som helst planer på att överge 

Jules Verne Magasinet. JVM hade tvärtom fått en stor nytändning och 

upplagan började återigen närma sig de 85 000 den haft som mest under 

tidigt 40-tal. Jag noterade att materialet från Astounding, som jag såg till 

att pumpa in, säkert hade med detta att göra. Eugen gjorde dessutom en 

del otroligt läckra omslag.

Sent på söndagen fick jag så telegrammet jag väntat på:

”Outright victory. Congratulations! See you in Gothenburg next year! — 

Laney.”

Inför avslutningsceremonin plockade jag fram brevet ur innerfickan, 

som jag hemlighållit för Lars-Olov. Efter några inledande ord där jag 

tackade alla viftade jag med brev och telegram och äskade tystnad:

– Laides and hängslemän, kära Stockon-deltagare, sade jag med all 

den myndighet en målbrottstämma nu förmår framkalla. Nu har jag två 

nyheter direkt från stora världen. En god nyhet och en god. Jag har här 

ett telegram och ett brev. Vilken vill ni pro primo höra min ljuva stämma 

förkunna?

Det smällde av fotoblixtar i rummet. Det skulle nog komma pressbilder 

i Stockholmstidningarna nästa dag, eller så höll Dénis och hans gäng på 

att leka med sin strålprojektor igen.

Jag läste upp telegrammet från Laney och Pacificon, på engelska och 

sedan svenska.

– Ni hajar säkert att det blir ett svårt och ansvarsfullt kneg att fixa 

kongressen. Några av oss har slagit våra kloka huvuden ihop och 

bestämt att den skall heta Swedecon -47. Menigheten får gärna tänka på 

”sweetcon”, för det skall bli en världskongress lika söt och välbyggd som 

skarpingen i pressbyrån vid Slussen. Vi skall nog biffa det, och inte halka 

på några bananskal. Vi har eldsjälar i både Stockholm, Götet och Malmö 

som svurit en blodsed på att inte svika och att dra sitt strå till stacken.

Det kom spontana applåder.

– I labben har jag här ett brev, sade jag. Det är inte peace in our time 

och sådant, utan det här är på riktigt. Lars-Olov får ursäkta att jag höll det 

bakom lås och bom tills nu. Veckans Jules Verne-Äventyr har ju numera 

läsaromröstningar. Farbrorn som brukar vinna är en viss urvass författare 

som päronen begåvade med namnet Robert A Heinlein. Han skriver: ”I’d 

be delighted to be Guest of Honor of your convention. I’m sure we can 

agree upon all practical details. We’ll see each other in Sweden next 

summer. — RAH”

Jag översatte raderna till svenska för dem som inte var så slängda på 

utrikiska. Och tydligen var Heinleins namn mer än känt, för det kom nya 

applåder.

Stockon -46 upplöstes i ett lyckorus. Sf-världskongressen 1947 skulle 

bli i Sverige och hedersgäst var den mest framstående författaren i 

Astounding och JVM: Robert Anson Heinlein.

Det kunde inte bli bättre.
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Men det kunde det faktiskt. Jag hade ett och ett halvt år på mig innan jag 

absolut måste komma in med min patentansökan, men så länge skulle det 

inte dröja. Principen är ju så barnsligt enkel att till och med jag kunde 

formulera den med all nödvändig klarhet. Juristen hjälpte mig en vecka 

senare med att spetsa till alla formuleringar och en teknisk ritare i klubben 

gjorde snygga ritningar, även om jag inte berättade vad det var.

Jag tänkte inte vara ett hinder för utvecklingen, utan sprida licenser 

kors och tvärs för så löjligt låga royalties att vem som helst kunde 

använda uppfinningen nästan gratis. Det skulle snabba på utvecklingen, 

konkurrensen skulle göra priserna låga redan från början och det skulle 

ändå bli rejäla summor över för science fiction och fandom.

Det påminner med sin grova stenfasad om en medeltida borg och ligger 

på Valhallavägen. Här inne förvaras och registreras det tankegods som 

ger mänskligheten framåtskridande. Kanske inte just cyklar med inbyggda 

simdynor eller kombinerade gräddvispar och speldosor, men där finns 

mycket annat av större vikt.

Solen gassade medan jag högtidligt stegade upp för granittrapporna. Det 

doftade damm och myndighet. I ett kuvert hade jag en ovikt check på den 

icke obetydliga registreringsavgiften, som också skulle täcka många andra 

länder. Jag fick vänta på betjäning eftersom det var sommar och semester.

Sedan sträckte jag personligen över handlingarna till damen vid 

mottagningsdisken på Patent- och Registreringsverket, där jag sökte 

världspatent på transistorn.

Jag hade knåpat ihop ansökan själv, även om experthjälp hade varit av 

nytta. Man brukar använda dyra patentbyråer av två skäl. Dels undersöks 

om grejen är patenterbar, men inte redan har patenterats. Men det var 

inget problem för transistorn, visste jag ju. Dels formulerar en patentbyrå 

en så vattentät ansökan som möjligt, täckande alla varianter. Men det 

behövde jag inte, eftersom jag redan mindes alla varianter: PNP– och 

NPN-dopning, kisel, germanium, galliumarsenid och andra material, olika 

anslutningsmetoder, och så vidare.

Medan jag vek ihop kvittot jag fått, stoppade det i innerfickan, sköt 

upp den tunga ekdörren och klev ut igen, tänkte jag intensivt på hur jag 

skulle formulera nästa ansökan – för integrerade kretsar. Under det att 

jag väntade på spårvagnen köpte jag en Puckstång med pistagesmak i en 

kiosk. Och på på väg hem med Fyran satt jag och funderade på hur jag 

skulle formulera arkitekturen för Internet. Jag slickade mig om munnen. 

Glassen var söt och kall och god.

I övermorgon skulle jag träffa den där professorn med elektronhjärnan, 

han som talat på Stockon -45. De första minidatorerna borde vara på 

marknaden inom några år. Jag räknade med att de första persondatorerna 

skulle vara ute inom tio år, kanske litet snabbare. Det var dags att 

räknemaskinsfabriken i Åtvidaberg bytte produktion. En del royalties 

kunde användas till att hyra in sig på det internationella telegrafnätet för 

att skapa ett backbone. Då skulle vi kunna köra igång våra sf-malinglistor. 

Till exempel.

Fyran gnisslade till när den nådde Strandvägen, svängde ut mot 

Nybroplan och lade sig i bakhasorna på en av Sjuans spårvagnar. En 

brevbärare stretade med sin tunga väska i värmen. Ovanför mig svävade 

de trådar med electricitet som band ihop hela Stockholm.

Men jag skulle tippa att andra sammanbindande trådar snart, bit för bit, 

skulle göra världen till sitt byte.g
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I bakspeilet:

Gjør oppmerksom på at det her er snakk om gjennomgang av hele romanen til James Blish

A Case of Conscience

På et Aniara-møte nylig var det noen som kommenterte at SF-
klassikerne ikke alltid var så bra som det ble reklamert med at 
de var. Det var også de som mente at det holdt å lese én roman 
av Heinlein og én roman av Asimov. – Hrmf! tenkte jeg, som 
har lest adskillig flere romaner av dem, og alltid har følt en 
særegen glede ved «klassisk» amerikansk SF.
 Nå skal jeg villig innrømme at når det kommer til det rent 
skrivetekniske er det noen av «gamlegutta» som får problemer. 
Fremtidsversjoner der alle er kjederøykere som tenner neste 
sigarett med stumpen av den gamle, og alle yrkeskvinner er 
sekretærer, kan også få en til å trekke på smilebåndet.
 (På den annen side skal vi nok være litt ydmyke. Selv har 
jeg for eksempel lurt på hva fremtidige SF-lesere kommer til 
å anse som «Åh, så 00-talls!» ved de verkene som idag får 
mange godord av kritikerne.)
 Etter at det er sagt, så vil også jeg fremheve at jeg selvsagt 
setter pris på nye grep og gleder meg over de forskjellige 
typene fantastisk litteratur. 
 Til sist merker jeg også selv at det jeg leste i tenårene av 
fantastisk litteratur, det være seg norsk eller utenlandsk, ikke 
lenger har den samme appell. I samsvar med dette kan det også 
være at jeg nå finner større eller annen glede i verk jeg da 
syntes mindre om.

Denne lange innledningen har ikke nødvendigvis så mye rele-
vans til romanen A Case of Conscience av James Blish eller en 
omtale av samme roman. Derimot kan innledningen være en 
pekepinn på hvorfor jeg driver og skriver en løs «serie» med 
omtaler jeg kaller «I bakspeilet». Ellers er det slik at akkurat i 
dette tilfellet har jeg tidligere bare lest den opprinnelige novel-
len fra 1953, ikke romanen fra 1958 (som forøvrig i 1959 vant 
Hugo for beste roman).
 Da jeg leste novellen var jeg fascinert av skildringen av plan-
eten Lithia og innbyggerne der. Dessuten fikk jeg bakoversveis 
av slutten: En katolsk prest foretar demonutdrivelse på en hel 
planet! Oj!
 Jesuittpater Ramon Ruiz-Sanchez er en av flere vitenskaps-
menn som utforsker den fuktige jungelplaneten Lithia. De 
innfødte, høyreiste, tobente øgler, har innen endel felt kommet 
langt kortere teknologisk sett enn oss, fordi jern er sjeldent. På 
andre områder har de kommet lenger og har en annen teknikk 
enn oss.
 Det som imidlertid først og fremst særpreger lithianerne, er at 
de er så skikkelige. Deres kultur er fredelig. Lithianerne er des-
suten utpreget rasjonelle, og de har ingen religion. Dette plager 
fader Ramon. Han er heller ikke særlig glad over å lære at lithi-
anerne etter at de klekkes gjennomgår sin planets evolusjonære 

utvikling, og er uintelligente fisk og amfibier før de tar sin 
plass blant de voksne reptilene.
 Ruiz-Sanchez er svært glad i lithianerne, samtidig som hans 
kjærlighet til dem og hans viten om dem gir ham samvittighets-
kvaler. De andre i ekspedisjonen vil utbytte – en av dem vil 
bygge atombomber på planeten – eller hjelpe de innfødte, men 
konklusjonen til Ruiz-Sanchez er en ganske annen: Lithia hører 
Satan til.
 Bare slik kan det forklares at lithianerne er rettskafne uten 
troen på en Gud, samt at deres utvikling som individer går etter 
evolusjonslæren, som er falsk. Enhver kontakt med Lithia vil 
derfor lede menneskene på ville veier.
 Det kan påpekes at flere kritikere har ment at holdningene 
til pateren er mer representative for amerikansk protestantisme 
enn katolsk lære, og var det også på det tidspunkt fortellingen 
ble skrevet. I bakspeilet blir det ihvertfall litt kuriøst at i bokens 
fremtid har en Diet of Basra i 1995 vedtatt at evolusjon strider 
mot kirkens lære.
 Uansett, slik er det i romanen, og Ruiz-Sanchez returnerer til 
Jorden med sine samvittighetskvaler. Med seg får han en gave,  
Egtverchi, et yngel fra Lithia. Egtverchi kommer til å vokse 
opp på jorden. 
 Samfunnet på jorden i andre halvdel av romanen til Blish er 
ekstrapolert fra Den kalde krigen. Atombombekappløpet førte 
til et tilsvarende kappløp i bomberomsarkitektur. Flertallet bor 
nå under jorden, trygt, men kjedelig. De rike er svært rike, og 
dekadente. Egtverchi appellerer til de misfornøyde, som starter 
opptøyer. Man kan vel sikkert, om man vil, i det minste delvis 
lese inn en amerikansk frykt for «neg…, unnskyld, den urbane 
underklassen gjør opprør»…
 Fader Ramon er blant annet plaget av frykten for at hans 
konklusjoner gjør ham til kjetter: For hvis han tror at Lithia 
og lithianerne er skapt av Satan, er Ruiz-Sanchez ikke katolsk, 
men manikeer. Pateren får audiens hos pave Hadrian – som 
forøvrig er norsk – som forteller ham at han reellt sett allerede 
er ekskommunisert, men at han må trekke de nødvendige kon-
sekvenser av sin erfaring samholdt med hva troen lærer ham. 
 Romanen ender med at Ruiz-Sanchez går til verks som eksor-
sist for å mane bort Den gamle slange. Planeten går bokstavelig 
talt opp i røk. Var det bare Satans blendverk, uten eksistens, 
eller var det atombombeproduksjonen som gikk fryktelig galt? 
Sikkert er det ihvertfall at pateren sitter igjen med sitt savn.
 Det gjør også leseren, og det skal sies at A Case of Con-
science stadig er en forunderlig roman, og fortsatt original i 
sin bruk av religiøse problemstillinger. Noe føles idag litt fem-
titalls, som en kvinneskildring, annet er stadig interessant som 
ekstrapolering, gitt sine premisser.
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[N]o one who sat in that theater would ever again question 
where the money had gone, for it was there to see: the sweep of 
movement before the camera, by the camera, spectacular effect 
following spectacular effect until there couldn’t be any more, 
but there were, and still more after that. [...] [W]e became 
disoriented, victims of sensory overload, deafened by undiffer-
entiated sound tracks: the jingles of bridles, squeaks of boots; 
thwacks of hatchets in flesh; concatenation of foreign tongues 
[...]

Steven Bach i Final Cut 

Heaven’s Gate (1980)
Skuespillere: Kris Kristofferson, Isabelle Huppert, John Hurt, 
Jeff Bridges, Sam Waterston, en ung Mickey Rourke...
Regissør: Michael Cimino

I 1979 (da var jeg altså elleve) kom bladet som het Western 
ennå ut. Der husker jeg at jeg leste en nyhetsnotis om en 
ny westernfilm med stort budsjett som man drev og laget i 
Montana. Det var bilde av en realistisk westernby, og det 
stod at man også hadde bygget en innendørs rulleskøytebane 
(– rulleskøyter? tenkte jeg). Den anonyme personen som hadde 
skrevet nyhetsnotisen mente at denne filmen ville bringe nytt 
liv til westernfilmgenren.
 Siden la jeg ikke merke til noe særlig om filmen, før jeg om 
noen år oppfattet at denne filmen hadde lidd et gigantisk ned-
erlag på besøksfronten (selv etter at den var trukket tilbake og 
relansert, klippet ned fra omlag tre timer og tre kvarter til litt 
under to og en halv time), og ble brukt som kroneksempelet på 
en film og et filmprosjekt filmmakerne selv hadde hatt et over-
spent forhold til. Økonomisk sett var denne filmen prosjektet 
som senket United Artists.
 I sommer var jeg på besøk hos en venn og lånte to bøker som 
omtaler produksjonsprosessen bak Heaven’s Gate: Final Cut 
(1985) av Steven Bach, tidligere produksjonsansvarlig i United 
Artists, og The Hollywood Hall of Shame: The Most Expensive 
Flops in Movie History (1984) av brødrene og filmkritikerne 
Harry og Michael Medved.
 Så da tenkte jeg at jeg skulle se denne filmen selv. Kjøpte en 
ikke altfor dyr sone 1-DVD fra utlandet med den opprinnelige 
kinoversjonen (3 timer, 39 minutter; regissør Michael Cimino 
skal forøvrig ha vist en femtimersversjon for sine sjefer), og 
satte meg ned en helg for å se filmen.

Noen perler 
i porten?

Mye av kontroversen rundt Heaven’s Gate stammer fra det 
faktum at endel av produksjonsprosessen i Montana nærmest 
kan sammenlignes med å fyre dampmaskiner med pengesedler. 
Cimino insisterte på bruk av enorme mengder film på opptil 
femti omtak av samme scene. Mye utendørs skulle filmes på 
kort tid, tidspunktet rett før skumring, av stab på overtid. Loca-
tion kunne ligge 4 timers (en vei) busstur unna, osv.
 Deretter ble filmen av de som så den kritisert for å være en 
nokså ordinær western bak storfilmmasken. Dessuten var det 
en film som var vanskelig å selge til et amerikansk publikum, 
da hjemmemarkedet generelt var på vei mot høyre: Det er tross 
alt snakk om en westernfilm der kavalleriet dukker opp i siste 
liten – for å redde skurkene.
 Heaven’s Gate tar nemlig utgangspunkt i den episoden i del-
staten Wyomings historie som kalles «Johnson County War» 
(1890). En periode var delstaten Wyoming nærmest en eneste 
stor beitemark. Delstatens økonomiske og politiske liv ble 
dominert av kvegeierforeningen. Kvegdrift i Wyoming var en 
periode noe av det mest innbringende man kunne sette penger 
i, og de store investorene befant seg langt unna, gjerne østpå 
eller i Europa. Kvegeierforeningen slo ned på alle forsøk på 
smådrift og utbrytervirksomhet. Så ble kvegeierforeningens 
kartell truet av kaldere vintre – og nybyggere.
 Nybygging delte opp beitemarkene. Dessuten var det fritt-
beitende kveget en stor fristelse for alle delstatens småfolk. Ett 
skudd og en kjapp tjuvslakt kunne fylle spiskammerset for en 
hel vinter. Faren var selvfølgelig at noen av kvegeierforening-
ens cowboys kom over deg, da kunne du fort få en kule selv.
 Johnson County er beskrevet som et fylke med «ranchers 
rustling on the side» og «rustlers ranching on the side». 
Kvegeierforeningen fikk etterhvert nok, og organiserte en 
straffeekspedisjon. Revolvermennene skulle rydde unna kveg-
tjuver og politiske fiender etter en dødsliste. Etter å ha tatt seg 
av to tidligere cowboys og dermed renegater, ble imidlertid 
ekspedisjonen stoppet av væpnede immigranter, og deretter ble 
revolvermennene som sagt ført bort av delstatskavalleri.
 Cimino er blitt mye kritisert for å ha laget en diger trefning 
som i virkeligheten aldri fant sted. De historiske skikkelsene 
som to av hovedpersonene er basert på, ble lynchet av kvegfolk 
tre år før «krigen» startet. Derimot døde de to cowboyene som 
skikkelsene til Walken og Rourke er løst basert på, omtrent 
som på filmen, i en hytte som ble omringet og beleiret). Noen 
refererte utsagn fra øvrighetspersoner er uttalt etter «krigen», 
og i en annen situasjon. 

«En sjanse til?»-avdelingen
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Slikt som dette synes jeg kanskje ikke er så ille, med tanke på 
hva Hollywood før og etter har begått av «historie».
 Hvordan var det så for meg å se denne filmen?
 Vel, det er helt sant, det er utrolig mye vakkert fotografi i 
Heaven’s Gate. Naturen er postkortpen – morsomt nok iblant 
så pen av den ser ut som kulisser, selv om det altså er filmet 
ute i det fri – og det er mye flott bruk av kameravinkler, kam-
eradreininger, osv.
 Det er også helt riktig at det er mye støy i filmen. Cimino 
hadde ønsket seg realistisk lyd i filmen, og det fører ganske 
riktig til at hvis en vogn ruller foran noen som sier noe, hører 
du ikke så lett hva de bak vogna sier. Joda, det er rett det, men 
det er ganske irriterende på film. 
 Mange amerikanere klaget over utstrakt bruk av tale på slav-
iske språk eller tysk. Det gjorde i og for seg ikke så mye for 
meg personlig.
 Andre amerikanere reagerte på det «skitne» inntrykket, og det 
skal sies at det er nå så at man iblant nærmest kjenner eimen av 
immigrantmasser, med kroppslukt, kålsuppe og velfylte spyt-
tebakker. Det er nesten så at filmen burde ha hatt scratch ‘n’ 
sniff-kort...
 Cimino var i det hele tatt svært opptatt av autensitet (på andre 
nivå enn historiske hendelser-planet), og det ble jobbet intenst 
med å skaffe stoffer til klesplagg, osv. 
 (På den annen side reagerte jeg på at en lokalavis fra Wyo-
ming hadde et stort fotografi på forsiden, selv om man allerede 
tidlig hadde begynt å eksperimentere med foto i avis- og maga-
sinsammenheng, var det langtfra vanlig, og dyrt.)
 Oppdaget uansett selv, tildels litt forbauset, at jeg likte fil-
mens «look», og at jeg satte pris på den langsomme rytmen. 

Heaven’s Gate var i det hele tatt en forbausende behagelig film 
å se på.
 Derimot må det dessverre sies at det ikke er så veldig 
original eller storslått intrige. Greit nok å ville lage western-
filmens Lawrence of Arabia eller Doctor Zhivago, men tre-
kanten mellom Kristofferson, Walken og Huppert er nå engang 
ganske ordinær.
 Dessuten blir det litt patroniserende, synes jeg, med rik-
mannen Kristofferson som har tatt seg jobb som lovmann og 
kommer til de fattiges unnsetning. Rett nok skal det sies at man 
også får en slags massereisning blant immigrantene, nesten litt 
à la sovjetisk film, med et «babusjkaer selv stod op at strede, 
som de vare mænd». Sving på sakene blir det imidlertid først 
når Kristofferson lærer dem litt krigskunst. 
 Men det er kanskje snakk om en hollywood’sk selvforståelse, 
de formuende som kommer til unnsetning for «the have nots».
 Dette lange slaget er forøvrig den delen av filmen som tærer 
mest på min tålmodighet, selv om man kanskje tenkte seg at 
dette skulle fri til publikum.
 Ellers måtte jeg smile litt av at skurkenes leder, spilt av Sam 
Waterston, akkurat som i gammeldags western, går i skorte 
klær (rett nok ingen sort stetson, men pelsluen er sort).
 Når alt kommer til alt må jeg allikevel si at jeg likte langver-
sjonen av Heaven’s Gate, og at den faktisk bør sees av 
filminteresserte. Det er mye bra i den. Feil har den, men lat-
tervekkende, som noen har villet ha det til, er den ihvertfall 
ikke.
 Til sist kan det nevnes at det ifjor (2004) kom en dokumentar 
om filmen: Final Cut: The Making and Unmaking of ‘Heaven’s 
Gate’. Denne har jeg dessverre ikke sett.

Harry håpløs?
Harry Harrison har fått slengt mye dritt for sin alternative ver-
sjon av den amerikanske borgerkrigen i boka Stars and Stripes 
Forever (1998). Mange har kalt denne første boka i trilogien 
med navnet «Stars and Stripes» (Stars and Stripes Forever, 
Stars and Stripes in Peril, og Stars and Stripes Triumphant, 
1998–2002) for «Turtledove light» eller «Turtledove for dum-
mies». Dette er ikke helt uten berettigelse. Likevel er Harrison 
såpass dreven som forfatter at det er en del underholdning i 
disse bøkene og Harry hopper ikke like mye fram og tilbake 
mellom så forferdelig mange personer som Turtledove, slik at 
disse to første bøkene i serien episk sett har mer driv. To andre 
plussmomenter er at bøkene til Harrison ikke er like lange som 
Turtledoves, og at han skriver trilogier, ikke kvartetter.
 Stars and Stripes Forever tar utgangspunkt i en historisk 
episode hvor det britiske dampskipet Trent med diplomatiske 
utsendinger fra sørstatene til England ble stoppet av nord-
statsskipet San Jacinto og utsendingene arrestert. Den britiske 
utenriksministeren reagerte skarpt på dette og fikk skrevet et 
ultimatum til president Lincoln som prins Albert fikk moder-
ert slik at Lincoln fikk en retrettmulighet. I Harrisons bok dør 
dronning Victorias gemal før dette skjer. Og siden han gjorde 

sitt ytterste for å unngå konflikt med USA på dødsleiet, gir 
dronningen Abraham Lincoln skylden for alt.
 Et annet avvik fra vår virkelighet er at Ripley, hovedan-
svarlig for USA-hærens våpenproduksjon dør i en ulykke og 
erstattes av assistenten Ramsey som er mindre konservativ når 
det gjelder å utstyre hæren med nye våpen. Dermed erstattes 
enkeltskuddsgevær med Spencer-rifler og nordstatene får både 
flere armerte dampkrigsskip, samt utviklet et lettere og mer 
driftssikkert Gatling-maskingevær.
 Dette får betydning når britene med sine mer gammeldagse 
metoder og våpen først invaderer fra Canada, og deretter 
forsøker å hjelpe sørstatene ved å angripe nordstatenes 
blokade. 
 Dessverre angriper den britiske marine sørstatsbyen Biloxi 
istedenfor Deer Island, hovedkvarteret for nordstatenes 
blokadeflåte. At de britiske soldatene går amok og voldtar 
sørstatskvinner gjør tabben enda verre. Den britiske hærens 
leder nekter å innrømme noen feil og be sørstatene om unn-
skyldning, så istedenfor å sloss med sørstatene mot nord-
statene, bestemmer han seg for å knuse alle amerikanere. 
Sørstatsgeneralen P.  G. T. Beauregard ber general Sherman 
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om våpenhvile slik at han kan slå tilbake det engelske angrepet 
i sør og hevne de misbrukte sørstatskvinners tapte ære. Sher-
man går ikke bare med på dette, men tilbyr seg å hjelpe til 
å knuse engelskmennene. Og dermed er krigen mellom nord- 
og sørstater på den ene siden og det engelske imperiet på den 
annen side i gang.
 Både tilhengere av alternativhistorie-bøker og den amerikan-
ske borgerkrigen har vært skeptiske overfor denne boken. Det 
virker rett og slett for stupid av engelskmennene å gjøre en slik 
feil. Hærsjefen, hertugen av Cambridge, framstilles som en ren 
karikatur av en adelig idiot og hans slektning dronning Victoria 
virker enda verre.
 Litt morsomt er det at John Stuart Mills teorier brukes til 
å sveise nord og sør sammen gjennom en industrialisering av 
sørstatene som tvinger seg fram for at et samlet USA bedre 
skal klare seg mot det britiske imperiets mektige ressurser.

Stars and Stripes in Peril er fortsettelsen og trilogiens bind 2. 
Boka begynner med at Sherman oppsummerer hva som har 
hendt i bind 1. Deretter får vi høre hvordan man forsøker å inte-
grere nordstatenes og sørstatenes hærer i en slagkraftig hær, 
med vekt på hvordan man oppretter en egen avdeling med irsk-
ættede. Arbeidet med å frigjøre slavene på en måte sørstatene 
kan akseptere er ellers ikke så lett for Abraham Lincoln. Særlig 
etter at en svart mann og tidligere offiser skyter på en gjeng 
Ku Klux Klan-folk for å forsvare en svart kirke i sør og dreper 
KKK-mannen Jefferson Davis. 
 Imens konspirerer de skumle engelskmennene videre. Selv 
om de ble kasta ut både av Canada og sørstatene i bind en, 
vil de ikke gi seg, men planlegger nå å bygge en vei der hvor 
Mexico er smalest for å kunne invadere USA på nytt fra sør. 
Sherman og geriljalederen Diaz gjør selvsagt alt de kan for å 
hindre gurkhaene å bygge denne veien. Samtidig bestemmer 
Robert E. Lee seg for å invadere Irland for å tvinge England til 
forhandlingsbordet.
 Jeg synes bind 2 er faktisk betraktelig mindre stupid enn bind 
1 og står også mye friere enn Turtledoves borgerkrigsbøker. 
Likevel, han har med seg en arv fra Turtledove som ikke bare 
er av det gode, nemlig fiendens stupiditet. Mens den forente 
amerikanske hæren forbedrer Gatling-geværet, innfører geril-
japrinsipper og bruker John Stuart Mill som politisk rådgiver, 
tviholder den britiske på sine gamle våpen og tradisjoner, med 
unntak av noen armerte krigsskip. Dronning Victoria er fram-
deles klynkende, halvsenil og bortskjemt. Og skildringene av 
møtene mellom henne og hennes ministre så blottet for kunn-
skaper om kongehusets ritualer at de bare kunne vært skrevet 
av en amerikaner. Det kan nesten minne om når Tom Clancys 
helt Ryan får det britiske kongehuset til å stille opp på grillfest i 
hagen, en scene som forståelig nok ble redigert kraftig i filmen 
etter romanen.

Den engelske hæren ledes i bind 2 framdeles av dronningens 
slektning, hertugen av Cambridge, han er like teit som før. 
Når hans adjutant Sommerville foreslår at de skal sende ut 
tropper for å undersøke hvor mange amerikanere som er hvor 
på Irland med hvilke våpen, er han selvsagt for rasende til 
å godta dette, men vedtar i steden å sende sine menn avsted 
mot Lee, Sherman, Stonewall Jackson og Longstreet uten for-
håndsundersøkelse. Gjett hvordan det går.
 Gjennom talerøret John Stuart Mill skriver Harry også i 
denne boka side opp og side ned om hvor mye mer demokratisk 
det amerikanske systemet er enn det britiske. 
 Skildringen av kampen om Irland kan derfor lett minne om 
hva amerikanske aviser flest skrev om Irak, selv om Saddam 
Hussein der muligens framstilles mer sympatisk enn britene i 
Harry Harrisons «Stars and Stripes»-trilogi.

— TORE BAREKSTEN
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