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1. Inledning

1950-talet var decenniet science fictiongenren fick sitt genombrott i Sverige och detta

genombrott nådde sin höjdpunkt under mitten av decenniet.1 I början av decenniet

introducerades science fiction som en marknadskategori och science fiction lanserades på

allvar. Svenska förlag, både ansedda och mer populärlitterärt inriktade, började publicera verk

med översatt anglosaxisk science fiction. I samband med detta startades också två

professionella science fictiontidskrifter, Häpna! (1954-1966) och Galaxy (1958-1960).2

Begreppet science fiction introducerades från början av den amerikanske tidskriftredaktören

Hugo Gernsback (1884-1967) på 1920-talet i USA.3 Genom de amerikanska science

fictiontidskrifterna med Gernsback i spetsen började tidigare isolerade science

fictionentusiaster att organisera sig i föreningar. I föreningarna träffades science

fictionentusiasterna för att diskutera och samla böcker och tidskrifter tillsammans. Med tiden

utvecklade entusiasterna en egen jargong med en stor mängd specialuttryck och i slutet av

1930-talet började olika föreningar samlas för större möten, vilket gav grunden till de första

science fictionkongresserna.4 De amerikanska science fictiontidskrifterna och de tidiga

science fictionentusiasternas organisering lade grunden för det fenomen som kallas för

science fictionfandom, något som skulle kunna kallas ett slags rörelse inom vilken människor

med science fiction som specialintresse samlas. Genom introducerandet av science fiction i

Sverige och startandet av de två tidskrifterna Häpna! och Galaxy uppkom, med bland annat

USA som förebild, även en science fictionfandom i Sverige under 1950-talet.5 Det grundades

en rad mer eller mindre livaktiga och långvariga science fictionföreningar och flera så kallade

fanzines, ett slags amatörtidskrifter, började skrivas av de svenska science

fictionentusiasterna. När det stora intresset för science fiction började mattas av hos de

svenska förlagen och det började gå allt sämre för de svenska science fictiontidskrifterna

Häpna! och Galaxy i slutet av 1950-talet levde intresset kvar hos science fictionentusiasterna,

som fortsatte publicera egna noveller och föra livliga diskussioner i sina fanzines.6 I samband

med denna nedgång bildades Skandinavisk förening för science fiction hösten år 1959, vilken

������������������������������������������������
1 Michael Godhe, Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science
fiction i Sverige under det långa 1950-talet (akad. avh. Linköpings universitet, Stockholm, 2003), s. 155.
2 Jerry Määttä, Raketsommar. Science fiction i Sverige 1951-1956, (otryckt lic. avhand., Uppsala universitet,
2004), s. 1.
3 Patrick Parrinder, Science Fiction. Its Criticism and Teaching, (London, 1980), s. 13.
4 Edward James, Science Fiction in the Twentieth Century, (Oxford, 1994), s. 130ff.
5 Määttä, s. 1.
6 Ibid., s. 2.
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fungerade som ett slags nystart för svensk fandom.7 I samband med grundandet av föreningen

började man inom föreningen även ge ut fanzinet Science fiction forum (1960-). Både fanzinet

och föreningen tillhör de mest långlivade inom svensk science fictionfandom och båda lever

fortfarande kvar när detta skrivs våren år 2005. Det är Science fiction forum och den

diskussion om science fiction och science fictionfandom som förekom i tidskriften som den

här uppsatsen kommer att handla om.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka de idémässiga föreställningar om science

fiction och science fictionfandom som förekommer i den svenska amatörtidskriften Science

fiction forum. Science fiction forum är ett fanzine som började ges ut av science

fictionföreningen Skandinavisk förening för science fiction i samband med föreningens

grundande vid årsskiftet 1959-60. Föreningen grundades av ett antal svenska science

fictionfans med det, enligt föreningens stadgar, uttalade syftet ”att verka för spridandet och

befästandet av intresset för science fiction i Sverige och övriga nordiska länderna”.8 Svenska

science fictionfans och därmed även föreningen och Science fiction forum är en del av det

fenomen som kallas fandom. Fandom kan kort beskrivas som en grupp människor, fans, som

bildar en gemenskap genom att de delar ett särskilt stort intresse för ett särskilt objekt, ett

objekt som i stort sett alltid är förknippat med populärkultur. Fandom kan kallas för en slags

kultur och inom denna kultur mottas objekt som är förknippade med det särskilda

fandomobjektet på ett särskilt sätt. Fanzinet kan beskrivas som den materiella produkten av ett

fans fandomengagemang. Det är ett slags amatörtidskrifter, som produceras av och för fans

inom en viss fandom eller fankultur.9 Science fiction är en genre som är intimt förknippad

med 1900-talets vetenskapliga, tekniska och samhälliga utveckling.10 I Nationalencyklopedin

definieras science fiction som ”litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i

intrig eller miljö ha inslag grundade på faktiska eller föregivna vetenskapliga eller

teknologiska spekulationer”.11 I föreliggande uppsats diskuteras oftast science fiction i dess

������������������������������������������������
7 John-Henri Holmberg, Inre landskap och yttre rymd. Science fictions historia. Del 2. Från J.G. Ballard till
Gene Wolfe, (Lund, 2003), s. 232.
8 ”Skandinavisk Förening för Science Fiction” i Science fiction forum nr 1/1960. Inga sidnummer finns i detta
nummer.
9 Både fandom och fanzine beskrivs och förklaras mer utförligt i kapitel 2.1 respektive 2.2.
10 Määttä, s. 20.
11 John-Henri Holmberg, ”science fiction”, Nationalencyklopedin, sextonde bandet, red: Christer Engström
(Höganäs, 1995), s. 325.
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skönlitterära form och de science fictionfans som grundade Skandinavisk förening för science

fiction var i första hand fans av skönlitterär science fiction. Det är oftast även den formen av

science fiction som diskuterades och fortfarande diskuteras i Science fiction forum.

   Uppsatsen är inte någon historik över Skandinavisk förening för science fiction eller Science

fiction forum, utan det som är av intresse för denna uppsats är den metadiskussion om

exempelvis science fiction som fördes i tidskriften. Science fiction är en genre som

karaktäriseras av att vara svårdefinierad och att läsa science fiction kan beskrivas som att

delta i en social verksamhet med andra som har liknande värderingar och intressen.12 Vad

gäller strategier och idéer om vad science fiction är, menar kommunikationsforskarna Thomas

R. Lindlof, Kelly Coyle och Debra Grodin, att science fictionläsarna präglas av en stor

mångfald och heterogenitet när det gäller detta.13 Vidare skriver litteraturvetaren Henry

Jenkins att det inom fandom pågår ett ständigt förhandlande om hur fandomobjektet ska läsas,

värderas och tolkas.14 Utifrån dessa utgångspunkter är det intressant att undersöka den

metadiskussion som fördes i Science fiction forum. Präglas även diskussionen i Science fiction

forum av en mångfald idéer om vad science fiction är och i så fall vilka föreställningar om

science fiction återfinns? Hur läser och värderar skribenterna i tidskriften science fiction och

finns det även olika idéer och olika sätt att tala om fandom?

   När den svenska science fictiontidskriften Häpna! startades i mitten av 1950-talet var det i

en miljö där science fiction inom vissa grupper i samhället förknippades med populärlitteratur

och genom detta indirekt med dålig litteratur. Som ett sätt att försvara sig mot kritik ansåg

man det därför viktigt att i tidskriften diskutera science fictionlitteraturens funktion och syfte.

Man försökte även distansera sig från science fictionserier och vad man, inom tidskriften,

ansåg vara dålig science fictionlitteratur.15 Som ett sätt att försöka ge status åt genren menade

man inom tidskriften att science fiction fungerade som ett sätt att sätta problem under debatt.16

Skandinavisk förening för science fiction och Science fiction forum grundades båda vid

årsskiftet år 1959-60 och då svensk science fictionfandom kan sägas vara en produkt av

tidskriften Häpna!, kan det vara relevant att ställa frågan om den diskussion

������������������������������������������������
12 Thomas R. Lindlof, Kelly Coyle och Debra Grodin ”Is There a Text in This Audience? Science Fiction and
Interpretive Schism” i Theorizing Fandom: Fans, Subculture and Identity, red: Cheryl Harris och Alison
Alexander (Cresskill, New Jersey, 1998), s. 223ff.
13 Ibid., s. 241.
14 Henry Jenkins, ”’Strangers No More, We Sing’: Filking and the Social Construction of the Science Fiction
Community” i The Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media, red: Lisa A. Lewis (London, 1992), s.
211.
15 Godhe, s. 168f.
16 Ibid., s. 173.
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som fördes om science fiction under 1950-talet i Häpna! även färgade av sig på

metadiskussionen i Science fiction forum.

   De frågeställningar som således ställs i uppsatsen är:

� Vad är det för föreställningar om science fiction som skribenterna i Science fiction forum

ger uttryck för?

� Hur definieras science fiction i Science fiction forum och hur definieras genren gentemot

exempelvis andra skönlitterära genrer?

� Vad har skribenterna för föreställningar om fandom och fandoms funktion och syfte i

förhållande till science fiction som skönlitteratur?

� Vad har skribenterna för föreställningar om science fictions status?

� Hur bemötte skribenterna i Science fiction forum genrens kritiker?

Det som alltså är av intresse i uppsatsen är hur de som skrev i tidskriften tillsammans

definierade och förhandlade fram olika definitioner av science fiction. Vad ansåg de vidare

vara denna särskilda litteraturs funktion och syfte och hur definierade skribenterna i

tidskriften sig själva som fans och läsare av science fiction utifrån ovan nämnda

frågeställningar?

1.2 Metod, urval och avgränsning

Undersökningen är centrerad kring texter som hämtats ur Science fiction forum och den utförs

i form av en textanalys. Genom analysen av texterna för jag fram de idémässiga

föreställningar om science fiction och science fictionfandom som står att finna i dessa texter.

Med tanke på uppsatsens syfte, anser jag textanalys vara det bästa valet av metod.

   Nästan alla nummer av Science fiction forum har studerats och utifrån en första genomgång

av tidskriften bestämde jag hur urvalet av artiklar i den skulle ske.17 Med hänsyn till denna

första genomgång av tidskriften valde jag även den avgränsning som diskuteras närmare i

nästa stycke. Valet av texter bestämdes vidare utifrån de frågeställningar jag har valt till

uppsatsen. Med utgångspunkt i dessa valde jag att titta närmare på texter i tidskriften som på

ett explicit sätt för metadiskussioner om science fiction och fandom. Den genre av texter som

främst har undersökts i uppsatsen är texter i essä- och artikelform, detta för att det är i sådana

������������������������������������������������
17 De nummer av Science fiction forum som inte har studerats är nummer 5 till 12 och nummer 49 till 55. Dessa
nummer har tyvärr inte kunnat hittas i samband med uppsatsarbetet.
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texter metadiskussionen till största delen fördes. Vid genomgången av Science fiction forum

upptäckte jag även att en diskussion om science fiction och fandom till viss del även förekom

i tidskriftens redaktörspalt. Därför har också den typen av texter undersökts i undersökningen.

Viktigt att nämna är även att ett brev har tagits med i undersökningen. Anledningen till detta

är att brevet ifråga utgör inledningen på en mindre debatt om science fiction i tidskriften

under 1960-talet och för att få full förståelse för de ståndpunkter som förs fram i debatten är

en återgivning av brevets innehåll en nödvändighet.

   Undersökningen är inriktad på utgivningen av Science fiction forum mellan åren 1960 och

år 1980. På så sätt har jag kunnat följa diskussionerna i tidskriften från starten och tjugo år

framåt. Anledningen till att år 1980 valts som slutår är för att tidskriften hade en någorlunda

regelbunden utgivning mellan år 1960 och år 1980. Efter år 1980 kom den ut oregelbundet

och ofta inte alls. Den gavs ut i 83 nummer mellan år 1960 och år 1980 och i bara 15 nummer

mellan år 1980 och år 2001. Undersökningen kan således sägas fokusera på de år då

aktiviteten inom Skandinavisk förening för science fiction och utgivningen av Science fiction

forum låg på topp.

1.3 Disposition

Uppsatsen är disponerad i fem delar. Den första delen går igenom syfte, metod och tidigare

forskning.

   Den andra delen utgör uppsatsen bakgrundskapitel. Däri förklaras och beskrivs först

fenomenen fandom och fanzine. Sedan ges en kort historik om science fiction och science

fictionfandom, och till sist en kortare historik över Skandinavisk förening för science fiction

och Science fiction forum. Vad gäller historiken om svensk science fictionfandom,

Skandinavisk förening för science fiction och Science fiction forum är den något skissartad,

vilket beror på att jag hittat få källor om dessa företeelser.

   Tredje delen innehåller undersökningen och fjärde delen analys och diskussion av de

resultat som presenteras i undersökningsdelen.

   Femte delen innehåller uppsatsens käll- och referensförteckning.

1.4 Tidigare forskning

Tidigare forskning om Skandinavisk förening för science fiction och amatörtidskriften Science

fiction forum lyser med sin frånvaro. Även forskning om svensk science fictionfandom är svår
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att hitta. Ett uppsats som behandlar svensk science fictionfandom har i alla fall hittats och det

är Miriam Hollmers magisteruppsats i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet Genom

framtidens glasögon. De svenska författarna i science fictiontidskriften Häpna! (2001). I den

presenterar Hollmer de svenska författare som figurerade i den svenska science

fictiontidskriften Häpna! Hon presenterar dem med namn, ålder, kön och undersöker deras

eventuella fandomengagemang, och vidare yrkesval. Hon belyser sambandet mellan Häpna!,

science fictionfandom och de svenska science fictionförfattarna som publicerades i tidskriften.

De resultat hon kommer fram till i sin uppsats belyses i kapitel 2.3.

   Inte heller science fiction i skönlitterär form har beretts särskilt mycket plats inom den

akademiska världen. Det har skrivits ett antal C- och D-uppsatser vid svenska universitet och

högskolor, men ingen av de som har hittats i samband med arbetet med denna uppsats har

ansetts relevanta och lämnas därför här okommenterade. Däremot har det skrivits två

avhandlingar som behandlar science fiction i Sverige under 1950-talet och båda dessa har

kommit till användning vid arbetet med föreliggande uppsats. Den ena av dessa är Michael

Godhes Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och

science fiction i Sverige under det långa 1950-talet (2003). I sin avhandling skriver han bland

annat om de två svenska science fictiontidskrifterna Galaxy och Häpna! och hur dessa såg på

science fictionlitteraturens roll. Godhe skriver att båda tidskrifterna gav uttryck för fostrande

ambitioner och poängterade att science fiction inte enbart var underhållning.18 När Häpna!

startades i mitten av 1950-talet förknippades science fiction inom vissa grupper i samhället

med populärlitteratur och genom detta indirekt med dålig litteratur. För att förekomma kritik

diskuterade man därför i tidskriften science fictionlitteraturens roll och funktion. Man

distanserade sig från science fictionserier och vad man, inom tidskriften, ansåg vara dålig

litteratur. Vidare publicerades vetenskapliga artiklar i tidskriften.19 Godhe menar att science

fiction hos de båda tidskrifterna sågs som ett sätt att sätta problem under debatt och att hävda

detta var också ett sätt att försöka ge status åt genren.20 Den andra avhandlingen är Jerry

Määttäs licentiatavhandling vid Uppsala universitet Raketsommar. Science fiction i Sverige

1951-1956 (2004). I den undersöker Määttä lanserandet och mottagandet av science fiction i

Sverige under 1950-talet. Begreppet science fiction introducerades i Sverige i början av 1950-

talet och i samband med detta började olika förlag i Sverige publicera och marknadsföra

science fictionverk som just science fiction. Määttä undersöker således bland annat hur dessa

������������������������������������������������
18 Godhe, s. 150.
19 Ibid., s. 168f.
20 Ibid., s. 173.



 

verk marknadsfördes, vad det var för verk som valdes att ges ut och hur dessa verk sedan

mottogs av den svenska kritikerkåren. Määttä skriver bland annat att de verk inom science

fiction som började publiceras i början av 1950-talet fick ett blandat bemötande i den svenska

pressen. Vissa betraktade science fiction som spännande underhållningslitteratur med en vag

naturvetenskaplig förankring eller potential för samtidskritik. Andra avfärdade genren helt

och hållet som en kommersiell, amerikansk massmarknadsprodukt, utan varken vetenskapliga

eller litterära kvaliteter.21 I avhandlingen finns vidare en bibliografi över den science fiction

som gavs ut i Sverige mellan åren 1952 och 1956. Bibliografin innehåller både sådana verk

som marknadsfördes som science fiction och verk som, skriver Määttä, ”uppvisar starka

tematiska och motiviska släktskap med sf-litteraturen men som inte explicit marknadsfördes

som en del av genren”.22 Värt att nämna om denna avhandling är att den utgör första delen i

en doktorsavhandling, som är tänkt att kartlägga lanseringen och mottagandet av science

fictionlitteraturen i Sverige mellan åren 1950 och 1968. Doktorsavhandlingen, skriver Määttä,

kommer att inrikta sig på fyra aspekter, science fiction på bokmarknaden, i litteraturkritik, i

tidskrifter och till sist är den tänkt att undersöka framväxten av svensk science

fictionfandom.23 Vidare är avhandlingen att betrakta som ett pionjärverk, då den är den första

större akademiska avhandling att uteslutande behandla science fictionlitteraturens historia i

Sverige. Michael Godhes avhandling behandlar förvisso science fiction i Sverige under

samma period, men Godhe undersöker inte enbart science fictionlitteratur och inte heller

utifrån samma utgångspunkter som Määttä.

   I England och USA har det skrivits desto mer om science fictionfandom och ett större

sådant verk är folklivsforskaren Camille Bacon-Smiths Science Fiction Culture (2000). I sin

bok undersöker hon hela det fält som science fictionfandom utgör, från konsument till

förlagsredaktör. Bacon-Smith skriver att många moderna och postmoderna företeelser i

samhället som exempelvis Internet har fått sitt språk från science fictionkulturen. Även stora

delar av vårt sätt att se på framtiden kommer därifrån och hon menar att om man undrar hur

den postmoderna kulturen ser ut är därför science fictionrörelsen24 platsen att söka svaret på.

Bacon-Smith skriver att science fiction som litterär vara har bevarat sin egna postmoderna

kultur i över 75 år och det  tack vare att man redan från början placerade litteraturen i centrum

i ett medvetet försök att skapa en kultur om framtiden kring idealet om litteratur som delat

������������������������������������������������
21 Määttä, s. 127.
22 Ibid., s. 159.
23 Ibid., s. 2f.
24 Bacon-Smith använder begreppet ”community”.
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kapital. Producent och konsument verkade och verkar fortfarande nära varandra och

förhandlar öppet tillsammans hur genren och rörelsen ska se ut.25 Det Bacon-Smith

undersöker är hur man i en sådan postmodern rörelse förhandlar om makt. Hon tecknar

positionerna inom strukturen och strukturens förhållande till fandomrörelsen. Den

amerikanska science fictionrörelsen, skriver hon, har varit utsatt för en rad omvälvningar

under sin existens. Under 1960-talet växte sig feminismen stark och månlandningen ägde

rum, under 1980-talet började homosexuella och kvinnor kräva att få sina röster hörda och

under 1990-talet kom ytterligare en våg av nya unga entusiaster. Dessa omvälvningar gav nya

aktiva och en ny publik. De nya aktiva tog med sig sina egna idéer in i rörelsen och krävde

makten att skriva litteratur utifrån de erfarenheter de förde med sig. Innan 1960-talet var

science fictionfandom en patriarkal rörelse och med tiden har man tvingats lära sig hantera att

tidigare maktlösa grupper velat ta del av makten. Vidare har konsumenten och den

konsumerade skapat ett integrerat förhållande. De aktiva inom science fictionkulturen byter

ständigt positioner. Ibland är man konsument, ibland producent och ibland är man den

”community builder in the literary world that explodes the boundaries that scholars have put

on roles or position-taking.” Det är med andra ord ett fält i ständig förändring.26 Det Bacon-

Smith framför allt kartlägger är 1980- och 1990-talens amerikanska fandom, från hur man gör

för att skapa det landskap man verkar i och hur det landskapet har förändrats till

producenternas roll och hur förändringar inom produktionen har förändrat genren och

rörelsen. En annan relevant text i sammanhanget är Thomas R. Lindlof, Kelly Coyle och

Debra Grodins text ”Is There a Text in This Audience? Science Fiction and Interpretive

Schism” i Theorizing Fandom: Fans, Subculture and Identity (1998). De skriver att science

fiction är karaktäriserad av tvetydighet när det gäller definitionen av genren och att dess

läsekrets är mer socialt aktiv än andra. Att läsa science fiction är att delta i en social

verksamhet med andra som har liknande värderingar och intressen. Eftersom science

fictionläsare såg sig själva som socialt marginaliserade från början spelade det en stor roll,

menar Lindlof, Coyle och Grodin, i hur gemenskapen inom science fictionkretsar skapades.27

I sin undersökning kommer de bland annat fram till att det som science fictionläsare har

gemensamt är en attityd av seriositet snarare än ett antal strategier och idéer om vad science

fiction är. Denna heterogenitet menar de kan ha att göra med mångfalden bland science

fictionläsare som uppstått genom åren. Under 1940- och 1950-talen existerade en homogen

������������������������������������������������
25 Camille Bacon-Smith, Science Fiction Culture, (Philadelphia, 2000), s. 1f.
26 Ibid., s. 2f.
27 Lindlof, Coyle och Grodin, s. 223ff.



6

grupp läsare och en homogen genre. Både gruppen läsare och genren i sig började

fragmenteras under 1960-talet och senare tillkom ytterligare nya läsare genom filmer som

Star Wars och Star Trek, läsare som alla läste science fiction på sitt sätt.28

   Om fandom i allmänhet finns en hel del skrivet, speciellt i England och USA. Många av de

undersökningar som gjorts handlar om ”media fandom”, vilket i stort sett är synonymt med

fans av tv-serier och filmer. Dessa texter beskriver ofta fandom utifrån allmänna och

teoretiska termer och har därför ändå kommit till användning. Framför allt är det två

antologier om fandom som kommit till användning. Dessa är Theorizing Fandom: Fans,

Subculture and Identity och The Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media (1992).

De texter som plockats ur dessa antologier är Joli Jensons ”Fandom as Pathology: The

Consequences of Characterization”, John Fiskes ”The Cultural Economy of Fandom” och

Henry Jenkins ”’Strangers No More, We Sing’: Filking and the Social Construction of the

Science Fiction Community” i The Adoring Audience och Cheryl Harris ”Theorizing Fandom:

Fans, Subculture and Identity” i Theorizing Fandom: Fans, Subculture and Identity. Det jag

hämtat ur dessa texter och vad de kommer fram till presenteras i kapitel 2.1. Ytterligare ett

större verk om fenomenet fandom är Matt Hills Fan Cultures (2002). I den undersöker han

främst andras undersökningar av fandom och vill genom det peka ut nya vägar för analyser av

fandom, nya vägar som är tänkta att undvika andras misstag. Bland annat menar han att det är

ett misstag att analysera olika fandoms för sig, istället för att försöka se dessa i en större

kontext av fandomkultur.

   Om fanzines handlar en magisteruppsats från Borås högskola av Karin Andersson. Den

heter Gör det själv! Fansinet i Sverige (2004) och den har använts flitigt i skrivandet av

kapitel 2.2. Utöver den har Roger Sabin och Teal Triggs introduktionstext till boken Below

Critical Radar. Fanzines and Alternative Comics from 1976 to now (okänt utgivningsår) och

Stephen Duncombes Notes From Underground. Zines and the Politics of Alternative Culture

(1997) använts. Duncombe, som är föreläsare i media- och kulturhistoria vid New Yorks

universitet, försöker i Notes From Underground att förklara fanzine som fenomen och

beskriver fanzinet som en del av en motkultur och som ett politiskt ställningstagande. Han

skriver att fanzines handlar om att uttrycka sig och att kommunicera. Att skriva ett fanzine är

en revolutionär handling i ett samhälle där ingen uppmuntras att skapa eller att vara kreativ.

������������������������������������������������
28 Lindlof, Coyle och Grodin, s. 241f.



!�

Duncombe menar att fanzinet skapar en gemenskap mellan kreativa människor där en öppen

diskussion äger rum, utan några kommersiella intressen.29

   Utöver de verk som presenterats ovan har även följande böcker ur det akademiska fältet om

science fiction och science fictionfandom kommit till användning: Patrick Parrinders Science

Fiction. Its Criticism and Teaching (1980), Edward James Science Fiction in the Twentieth

Century (1994) och Justine Larbalestier The Battle of the Sexes in Science Fiction (2002).

Vidare har ett antal texter med kopplingar till science fictionfältet använts. Dessa är John-

Henri Holmbergs Inre landskap och yttre rymd. Science fictions historia. Del 1. Från H.G.

Wells till Brian Aldiss (2002) och Inre landskap och yttre rymd. Science fictions historia. Del

2. Från J.G. Ballard till Gene Wolfe (2003), Sam J. Lundwalls Science fiction från

begynnelsen till våra dagar (1969), Lester Del Reys The World of Science Fiction: 1926-

1976. The History of a Subculture (1980), Ingvar Svenssons Skandifandom. Den

skandinaviska science fiction rörelsen (1964) och Ahrvid Engholms Fandboken (1993). Vad

gäller kopplingarna till science fictionfältet består de av att alla dessa författare är eller har

varit science fictionfans. Holmberg och Lundwall har utöver sin fandomaktivitet även genom

åren verkat som redaktörer och förläggare för olika science fictiontidskrifter och förlag. Del

Rey var science fictionförfattare och fan. Både Svenssons och Engholms verk är uppslagsverk

om svensk science fictionfandom och de var och är båda två även science fictionfans. Till sist

har även två artiklar som behandlar svensk science fictionfandoms historia hämtats ur Science

fiction forum. Dessa är John-Henri Holmbergs ”Svensk fandom. Del ett: alltings början”

(1980) och  Bertil Mårtenssons ”Svensk fandom 1954-1964” (1977).

������������������������������������������������
29 Stephen Duncombe, Notes From Underground. Zines and the Politics of Alternative Culture (London, 1997),
s. 197.
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2. Bakgrund

2.1 Fandom

John Fiske skriver att fenomenet fandom är en vanlig del av populärkulturen i större delen av

världens industrialiserade länder. En fandom utgörs av en grupp människor som väljer utifrån

en repertoar av massproducerade och massdistribuerade underhållningsformer och förvandlar

dessa till objekt i en av dem själva skapad kultur. Fiske menar att det är en kultur som är

associerad med sådant som den dominerande eller officiella kulturella sfären i samhället ser

ned på. Det är fenomen som exempelvis serier, popmusik, Hollywoodstjärnor och sport.30

Den grupp människor som utgör fandom kallas för fans. Innan jag går vidare med att

presentera vad ett fan är för något och närmare försöker förklara vad det är Fiske menar att

fandom är, kan det vara relevant att redogöra för vad fandom inte är och vad som skulle

kunna sägas vara två nidbilder av fans och fandom.

   Joli Jenson skriver att bilden av fandom i populärmedia och akademisk litteratur ofta har

varit negativ. Fandom ses som ett symptom på en sjukdom och beskrivs som en form av

social dysfunktionalitet. Den vanligaste bilden av ett fan är ofta antingen den av en besatt

individ eller den av en hysterisk publik.31 Det besatta fanet beskrivs ofta som en ensamvarg

som passionerat dyrkar sin favoritskådespelare eller artist och ibland till och med begår mord.

Exempelvis sportfans och musikfans brukar karaktäriseras som den andra typen, den

hysteriska medlemmen av en publik. Dessa beskrivs ofta som människor utan kontroll, som är

helt förtrollade av musiken eller som människor som har lätt att ta till våld när det kommer till

exempelvis fotbollsfans.32 Denna bild tror Jenson kommer av hur det moderna samhället har

karaktäriserats av framför allt den akademiska världen. Det moderna samhället anses

teknologiskt framstående, men fyllt av social, kulturell och moralisk misär. Individen i det

moderna samhället har blivit en alienerad och isolerad massmänniska som förförts av

massmedia till fantasiförhållanden med celebriteter eller irrationella lojaliteter till exempelvis

ett lag inom någon sport.33 Ett annat synsätt, menar Jenson, är att se fandom som ett slags

psykologisk kompensation för något som gått förlorat i det moderna, fragmenterade

samhället: ”Fandom is conceived of as a chronic attempt to compensate for a perceived
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30 John Fiske, ”The Cultural Economy of Fandom” i The Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media,
red: Lisa A. Lewis (London, 1992), s. 30.
31 Joli Jenson, ”Fandom as Pathology: The Consequences of Characterization” i The Adoring Audience. Fan
Culture and Popular Media, red: Lisa A. Lewis (London, 1992), s. 9.
32 Ibid., s. 11ff.
33 Ibid., s. 13ff.
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personal lack of autonomy, absence of community, incomplete identity, lack of power and

lack of recognition.”34 Jenson menar att denna syn på fans och fandom bottnar i elitism och

klasstänkande. Ett fan, skriver Jenson, är någon som känner entusiasm och passion för ett

särskilt objekt. Om objektet för ens passion är populärt hos arbetar- och medelklass, är billigt

och lätt att få tag i kallas denna entusiasm och passion för fandom. Om det är populärt hos

rika och välutbildade, är dyrt och svårt att få tag i kallas det intresse eller expertis.35 Jenson

anser att båda fenomen kan kallas fandom och skriver att de flesta av oss ”seem to have deep,

and personal, interests, and we enact our affinities by investing time, money and ’ourselves’

in them.”36 Att nöja sig med att säga att fandom enbart handlar om att känna entusiasm och

passion för ett särskilt objekt, gör dock begreppet alldeles för vitt och tämligen meningslöst.

Därför ska jag här presentera en snävare definition av begreppet.

   Henry Jenkins skriver: ”fans are consumers who also produce, readers who also write,

spectators who also participate.”37 Många studier har dock kommit att karaktärisera alla

mediaåskådare som aktiva publiker och ovanstående citat blir bara ett exempel på ett slags

tolkande aktivitet. Utifrån detta perspektiv är fans bara en mindre del av en större publik som

alla i varierande grad skapar mening hos kulturella artefakter.38 Det som skiljer fans från

vanlig publik, menar Fiske, är att de utifrån sitt meningsskapande skapar en egen textuell

produktion som sedan sprids vidare inom fandomgemenskapen. Fans skapar en egen kultur

med ett eget produktions- och distributionssystem. Jenkins skriver att fans skiljer sig från

vanliga konsumenter genom sin tolkande och kulturella aktivitet.39

   Vad baseras denna tolkande och kulturella aktivitet kring? Som jag nämnt ovan baseras den

främst kring populärkulturella objekt som exempelvis popmusik, berömdheter, serier och

sport. Det är en särskild text som av en viss grupp människor, fans, sätts särskilt högt. Ett fans

mottagande och läsande av texten karaktäriseras av ett den följs och läses troget, ofta

upprepade gånger. Texten omvandlas vidare till andra typer av sociala och kulturella

aktiviteter och till mer permanenta och materiella former av meningsskapande produktioner.

Dessa aktiviteter kan innefatta allt från att bara diskutera texten med andra fans till att gå med

i föreningar och delta i särskilda kongresser som behandlar texten i fråga.40 Vidare

konstituerar fandom en särskild ”interpretive community”. Det är ett kollektiv av människor
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34 Jenson, s. 17.
35 Ibid., s. 19.
36 Ibid., s. 23.
37 Jenkins, s. 208.
38 Ibid., s. 208.
39 Fiske, s. 30 och Jenkins, s. 209.
40 Jenkins, s. 209f.
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som delar samma strategier för texttolkning. Dessa etablerar konventioner, som ofta

förhandlas fram, om hur människor känner igen, skapar en upplevelse och talar om texter. Ett

objekt får liv som en text i den grad som läsaren använder strategier för att producera en

tolkning.41 Jenkins menar därför att fans tolkningar och sätt att läsa måste förstås i

institutionella termer snarare än individuella termer. Mellan fans pågår ett ständigt

förhandlande om hur texten ska tolkas och ”new readings or evaluations of shared texts are

proposed and supported […], others debate the merits of these interpretations, offering

counter-examples, proposing alternative readings, or challenging them according to their

conformity to the group´s standards of what constitutes an appropriate use of textual

materials”.42 Fandom är också en alternativ social gemenskap. Det är en gemenskap bestående

av konsumenter som definieras genom deras gemensamma relation till särskilda texter. Inom

gemenskapen försöker fans skapa sociala strukturer som på ett bättre sätt accepterar

individuella skillnader och de försöker skapa en mer demokratisk struktur i sättet de

organiserar sig, menar Jenkins. För många fans är den sociala biten inom fandom viktigare än

texten kulturen är baserad kring. Det de stannar för är den sociala gemenskapen inom fandom.

Den kulturella produktionen kan på det sättet tolkas som ett sätt att bygga upp och behålla

solidariteten i fangemenskapen.43

   Fiske delar in fans produktivitet i tre kategorier. Den första, som han kallar semiotisk

produktivitet, är karaktäristiskt för kultur i sin helhet och inte bara fankultur. Fiske skriver att

man genom de språkliga tillgångar som finns hos en kulturell vara skapar mening i sin sociala

identitet och sociala situation. Detta sker enskilt hos individen. Den mening som skapas

genom samtal mellan individer kallar Fiske för artikulerad produktivitet. Det handlar om hur

fans inom sin fandomkontext genererar och för vidare särskilda betydelser hos den text som

deras fandom är centrerad kring. Artikulerad produktivitet syftar till diskussionen fans

emellan, men det behöver inte bara handla om pratet, utan också om exempelvis modet inom

en viss grupp. Ett exempel är fotbollsfans som klär sig i sitt lags färger. Denna sorts

produktivitet existerar enbart inom direkta sociala relationer. Den tredje formen av produktion

kallar Fiske för textuell produktivitet. Fans producerar texter som de sprider vidare inom

fandom och dessa har ofta lika stort produktionsvärde som mycket av det som produceras

inom den officiella kulturen. Skillnaden är oftast ekonomisk snarare än kompetensmässig.

Fans tjänar inga pengar på sin produktion och de är dessutom ofta begränsade av sina små
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41 Lindlof, Coyle och Grodin, s. 221.
42 Jenkins, s. 211.
43 Ibid., s. 213.
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ekonomiska resurser. Produkterna är sällan massproducerade eftersom de cirkulerar inom en

väldigt snäv krets av människor.44 Jenkins menar här att fandom är en egen form av ”Art

World”. Det är ett system av estetiska normer och allmänna konventioner, av träning och

ryktesskapande och det  refererar till ett system för hur fanproduktioner distribueras, visas upp

och säljs. Fanprodukterna sprids genom exempelvis fankongresser eller genom, vad Jenkins

kallar, semiprofessionella företag som hjälper till med produktionen och distributionen av

fanprodukter.45

   Fandom kan alltså förklaras som en grupp människor, fans, som bildar en gemenskap

genom att de delar ett särskilt stort intresse för ett särskilt objekt, som nästan alltid är

förknippat med populärkultur. Objektet ifråga kan vara exempelvis en tv-serie, en filmstjärna

eller en skönlitterär genre. I fallet med den här uppsatsen handlar det om science fiction och

då främst som skönlitterär genre. Inom science fictionfandom läses och mottas genretexter

eller texter som är förknippade med genren på ett särskilt sätt utifrån konventioner och normer

som förhandlats fram inom den särskilda fandomkulturen. För att producera en erkänd

tolkning inom en sådan gemenskap måste en läsare lära sig hur man läser en text inom den

gemenskapen. Det finns dock ingen metadiskurs som bestämmer vilken som är den bästa eller

mest önskvärda tolkningen.46 Därför pågår, som Jenkins skriver, ett ständigt nytolkande och

förhandlande om hur texter ska läsas inom fandomkulturen. Lindlof, Coyle och Grodin menar

även att det finns en schism över syftet med och metoder för att läsa en text hos en publik.

Inom en publik finns flera olika korrekta sätt att läsa en text och en publik är därför aldrig

homogen i sitt mottagande av texter, utan karaktäriseras av en viss heterogenitet.47 Denna

tolkande aktivitet ger i sin tur upphov till olika slags kulturell produktivitet och i fallet med

denna uppsats ligger fokus på den textuella produktiviteten.

2.2 Fanzine

Vad är det som produceras inom fandom? Jenkins skriver att fans bland annat producerar

konstverk, gemenskaper och alternativa identiteter. Dessa formas genom de sociala normer,

estetiska konventioner, tolkningsmöjligheter och genom det tekniska kunnande som finns

inom den större fangemenskapen.48 Cheryl Harris skriver att framför allt skrivandet är en
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45 Jenkins, s. 211ff.
46 Lindlof, Coyle och Grodin, s. 222.
47 Ibid., s. 220f.
48 Jenkins, s. 214.
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central del av fandom. Fans skriver exempelvis nyhetsbrev och så kallade fanzines och denna

textproduktion fungerar även som ett sätt att kommunicera med andra fans inom fandom.49 Ett

fanzine beskriver Harris som ”[f]an fiction circulated in self-published newsletters or

magazines.”50 Stephen Duncombe definierar fanzines som ”noncommercial, nonprofessional,

small-circulation magazines which their creators produce, publish, and distribute by

themselves.”51 Mediumet föddes under 1930-talet i USA. Fanzines började skrivas av science

fictionfans, ofta i de science fictionföreningar de startat. Fanzines fungerade som ett sätt att

dela med sig av berättelser, kritik och för att kommunicera med andra fans. På 1970-talet gav

punkrockmusiken nytt liv i fanzinekulturen. Då den från början ignorerades av den

kommersiella pressen började människor inom punkrockkulturen att göra fanzines om den

egna musiken och kulturen.52 Begreppet fanzine kommer från ”fan magazine”. Fanzinet

representerar en eller några få personers vision och definierar sig mot produkter från det

kommersiella fältet, vilka inom fanzine kretsar kallas för ”prozine”, vilket kommer från

”professional magazine”.53 Karin Andersson anser att fanzinet kan vara ett alternativ eller

komplement till den offentliga och kommersiella medieprodukten. Fanzinet kan visa en annan

bild än de etablerade medierna om de företeelser de speglar. Vidare finns i fanzineskapandet

både en personlig och demokratisk dimension genom att en eller flera individer kan göra sig

hörda i en kanal de själva skapar.54 Andersson menar vidare att fanzinet fungerar som ett

samlande forum i en fankultur. Det är ett centrum i en offentlighet och bidrar till att stärka den

personliga kontakten mellan personer i en fankultur.55

   Fanzine är ingen enhetlig genre och Andersson nämner några exempel på fanzinegenrer.

Exempelvis finns det en genre som kallas ”perzines”, vilket står för ”personal fanzine” och

dessa är självbiografiska fanzines. Ett annat exempel hon nämner är ”femzine”, vilket är

feministiska fanzines. Inte heller samlingsnamnet fanzine är självklar, skriver Andersson och

själv väljer hon den försvenskade termen fansin.56 Sabin och Triggs skriver att fanzines idag
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49 Cheryl Harris, ”Theorizing Fandom: Fans, Subculture and Identity” i Theorizing Fandom: Fans, Subculture
and Identity, red: Cheryl Harris och Alison Alexander (Cresskill, New Jersey, 1998), s. 6.
50 Ibid., s. 8.
51 Duncombe, s. 6.
52 Ibid., s. 6f.
53 Roger Sabin och Teal Triggs, ”Introduction” i Below Critical Radar. Fanzines and Alternative Comics from
1976 to now, red: Roger Sabin och Teal Triggs (Hove, Storbritannien, okänt utgivningsår), s. 12f.
54 Karin Andersson, Gör det själv! Fansinet i Sverige (magisteruppsats, Borås högskola, 2004:40), s. 36.
55 Ibid., s. 18f.
56 Ibid., s. 8. Personligen föredrar jag den oförsvenskade och, i min mening, mer estetiskt tilltalande termen
fanzine och jag kommer även fortsättningsvis i uppsatsen använda den termen eller
amatörtidskrift/amatörtidning. Genom det hoppas jag slippa trassla in mig i den flora av begrepp och
undergenrer som finns inom fanzinekulturen.
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kan handla om allt ifrån serier och popstjärnor till satanism och öl.57 Fanzine är med andra ord

ett komplext begrepp och det finns en stor mångfald av fanzines. Den som står bakom ett

fanzine bestämmer själv hur det ska se ut och vad det ska innehålla.58 Innehållsmässigt skriver

Duncombe att det typiska fanzinet börjar med en personligt hållen redaktörsspalt och sedan

fortsätter med några åsiktsinriktade essäer, som kritiserar eller beskriver det ena eller det

andra. Fanzinet avslutas sedan med recensioner av exempelvis andra fanzines, böcker och

skivor. Bland allt detta brukar det även finnas dikter, berättelser och illustrationer. Ett fanzine

menar han är blandning av ett personligt brev och en tidskrift, som är allt från några få sidor

till över hundra sidor. Det finns fanzines som bara kommer ut i ett nummer och sådana som

ges ut i många år, och detta i upplagor på några få exemplar till flera tusen.59 Duncombe

skriver att det är produkter gjorda ”for love: love of expression, love of sharing, love of

communication.”60

   Fanzines kan med andra ord beskrivas som amatörtidskrifter, som produceras av och för

fans inom en viss fandom eller fankultur. Det är den materiella produkten av ett fans

fandomengagemang. Fanzines fungerar dels som ett slags mötesplats och ett sätt att

kommunicera med andra fans, och dels som en plats där fans förhandlar fram tolkningar och

strategier för läsandet av den text som är objektet för fandomaktiviteten. Som genre

karaktäriseras fanzinet främst av att det inte finns några kriterier för hur det ska se ut eller vad

det ska innehålla, utan det ska snarast spegla skaparens egna personlighet.

2.3 Science fictionfandom och science fiction i Sverige

John-Henri Holmberg skriver att science fictionfandom är en central del av den miljö där

science fictionlitteraturen ”skapas och utvecklas, diskuteras och kritiseras, och där nya

författare, redaktörer och andra professionella rekryteras.”61 Science fictionfandom har sina

rötter i USA, men finns idag även i stora delar av övriga världen. Begreppet science fiction

introducerades av den amerikanske tidskriftredaktören Hugo Gernsback (1884-1967) på 1920-

talet. Han började i novellform i tidskrifter publicera berättelser som, enligt honom själv,
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57 Sabin och Triggs, s. 13.
58 Andersson, s. 33.
59 Duncombe, s. 10ff.
60 Ibid., s. 15.
61 John-Henri Holmberg, Inre landskap och yttre rymd. Science fictions historia. Del 1. Från H.G. Wells till
Brian Aldiss, (Lund, 2002), s. 165.
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baserades på vetenskapliga lagar och betonade vikten av vetenskaplig korrekthet.62 Edward

James skriver att det i USA existerade hängivna science fictionfans redan innan begreppet

uppfanns, men genom brevspalterna i exempelvis Gernsbacks science fictiontidskrift Amazing

Stories (1926-2000), fick de tidigare isolerade fansen hjälp att få kontakt med varandra och

kunde börja organisera sig i föreningar.63 De tidiga science fictiontidskrifterna kunde

innehålla 10 till 15 sidor med brev från tidningens läsare, där dessa diskuterade och

kommenterade publicerade noveller och artiklar. Läsarnas brev kommenterades i sin tur av

novellernas författare och tidningarnas redaktörer och denna diskussion mellan läsare,

redaktör och författare fortsatte sedan i de fanzine som började skrivas redan tidigt i science

fictionrörelsens historia.64 När det första fanzinet dök upp och vilket det var råder det till viss

del delade meningar om, men de flesta är överens om att det var under tidigt 1930-tal i USA.65

Utöver fanzineskrivande träffades science fictionfans för att diskutera och samla böcker och

tidskrifter tillsammans i de olika föreningar som startades. Med tiden utvecklades även en

egen jargong med en stor mängd specialuttryck. I slutet av 1930-talet började föreningar

samlas för större möten, vilket gav grunden till de första science fictionkongresserna.66

Holmberg menar att kongress är ett lite missvisande namn på fenomenet och kallar det hellre

ett slags festivaler som innehåller exempelvis föredrag, paneldiskussioner och filmvisningar.67

   I början av 1940-talet fanns några hundra aktiva fans i hela USA och dessa såg sig själva,

enligt James, som en elit. De organiserade sig inte så mycket för sitt science fictionintresse

som för sin syn på mänskligheten och sin optimistiska framtidssyn. De hade ett teknokratiskt

perspektiv på världens problem och betonade science fictions bildande mission. Det var en

litteratur som skulle gå i täten i skapandet av en bättre värld. Även om det inte var något som

förverkligades, så har fandomverksamheten för många istället blivit ett steg i karriären. Det

mest signifikanta bidraget från fandom till science fiction har varit produktionen av författare,

������������������������������������������������
62 Parrinder, s. 13f. Michael Godhe skriver att science fiction introducerades för första gången som litteratur och
marknadskategori på 1920-talet, när Hugo Gernsback grundade tidskriften Amazing Stories. Som genre har
science fiction funnits längre än så, menar Godhe, och nämner Mary Shelleys roman Frankenstein or the
Modern Prometheus (1818) som ett tidigt exempel, Godhe, s. 153.
63 James, s. 130.
64 Sam J. Lundwall, Science fiction från begynnelsen till våra dagar, (Stockholm, 1969), s. 160.
65 Exempelvis Lester Del Rey, The World of Science Fiction: 1926-1976. The History of a Subculture, (New
York, 1980), nämner The Time Traveller och året 1932, s. 74f. Holmberg (2002) skriver The Comet (1930), s.
167. James hävdar att fanzinet hette The Planet (1930), s. 130f. Lundwall menar att det var namnet på det första
renodlade science fictionfanzinet, men skriver att de första fanzinen hette Comsic Stories och Cosmic Stories
Quartely och att dessa skulle ha kommit ut något tidigare, s. 161.
66 James, s. 131f. Kongressen är numera (Del Reys bok är från år 1980) den dominerande fanaktiviteten och
också den som på gott och ont ger mest publicitet till science fiction, enligt Del Ray, s. 147. Se också Camille
Bacon-Smiths Science Fiction Culture (2000), som till stora delar driver tesen om kongressen som fandoms nav
och också platsen där man som science fictionfan skapar sin identitet.
67 Holmberg (2002), s. 167.
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menar James. De började skriva sina egna fanzines eller skrev i andras och fortsatte sedan

därifrån.68 Även de första kritiska studierna av science fiction skrevs av fans i fanzines redan

på 1930-talet och Justine Larbalestier skriver att fans tidigt dessutom började skriva sin egen

historia och namnge historiens olika epoker.69 Lester Del Reys bok The World of Science

Fiction: 1926-1976. The History of a Subculture är ett, om än inte tidigt, exempel på

fandomhistoria sprungen ur fandom och han delar in fandoms, då 50-åriga historia i fyra

epoker.70

   I Sverige startades den första science fictionföreningen Futura år 1950 av bland andra

författaren Sture Lönnerstrand (1919-1999) och den, enligt Holmberg, outtröttlige

översättaren och science fictionförespråkaren Roland Adlerberth (1923-1993). Med science

fictiontidskriften Häpna!:s start kom den svenska science fictionrörelsen igång på allvar. I

Häpna!:s kölvatten startades en rad nya föreningar och de första svenska fanzinen började

skrivas.71 Miriam Hollmer skriver att Häpna! hade som uttalad intention att skapa ett nätverk

för science fictionfans. Läsarna uppmuntrades att ta kontakt med varandra, bilda föreningar

och skriva science fiction. Tidskriften innehöll bland annat en sida med namn och adresser till

svenska fans. Vidare skriver hon att av de svenskar som fick noveller publicerade i Häpna!

var 9 av 10 aktiva eller engagerade i svensk fandom.72

   Precis som i USA märks annars att den svenska science fictionrörelsen fick fart i och med

att begreppet science fiction lanserades i Sverige i början av 1950-talet. Holmberg skriver att

det började skrivas science fiction i Sverige redan i slutet på 1800-talet och då började även

översatt science fiction från utlandet att publiceras i landet.73 På 1940-talet började tidskriften

Jules Verne-magasinet (1940-1947) publicera science fictionnoveller ur de tidiga amerikanska

science fictiontidskrifterna. I tidskriften presenterades i Sverige för första gången författare

som exempelvis Ray Bradbury och Isaac Asimov.74 Det var dock först år 1951 som Roland

Adlerberth introducerade genrebegreppet science fiction i Sverige och från år 1953 och framåt

började en rad olika svenska förlag publicera renodlade science fictionbokserier med i första
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68 James, s. 134ff.
69 Ibid., s. 137 och Justine Larbalestier, The Battle of the Sexes in Science Fiction, (Middletown, Connecticut,
USA, 2002), s. 6.
70 Ett tidigt svenskt exempel är Ingvar Svenssons, Skandifandom. Den skandinaviska science fiction rörelsen,
(Uppsala, 1964b). Han går igenom svensk fandoms historia från 1954 till 1964 och delar även in den i fyra
epoker.
71 Lundwall, s. 165.
72 Miriam Hollmer, Genom framtidens glasögon. De svenska författarna i science fiction tidskriften Häpna!,
(otryckt magisteruppsats, Uppsala universitet, 2001), s. 3 och 54.
73 Holmberg (2003), s. 212.
74 Määttä, s. 66.
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hand utländska science fictionförfattare. Määttä skriver att utgivningen av böcker som

marknadsfördes som science fiction höll i sig några år på 1950-talet, men att den sedan

mattades av vid slutet av årtiondet, då endast ett fåtal förlag fortsatte att publicera science

fiction.75 Genren fick vidare ett blandat mottagande av den svenska kritikerkåren. På den

positiva sidan fanns de som såg på genren som alltifrån enbart spännande

underhållningslitteratur till en litteraturform med potential till samhällskritik. På den negativa

sidan fanns det de som ansåg att science fiction inte var annat än en kommersiell, amerikansk

massmarknadsprodukt.76 Om science fiction som litterär genre fick sitt genombrott i Sverige

på 1950-talet kom en nedgång för genren några år in på 1960-talet.77 Holmberg skriver att

utgivningen av science fiction var liten under större delen av 1960-talet och menar framför

allt att det inte fanns någon skönlitteratur som publicerades och marknadsfördes som science

fiction. 1968 kom en vändpunkt för genren. Bland annat visade Sveriges television en serie

om science fiction ledd av Sam J. Lundwall (f. 1941) och samma år debuterade Bertil

Mårtensson (f. 1945)78 som förste professionella svenska författare att ha börjat sin

författarkarriär inom fandomrörelsen.79 Med detta inleddes vad man skulle kunna kalla en ny

blomstringstid för science fiction i Sverige. I början av 1970-talet började ett stort antal

science fictionbokserier att ges ut av olika svenska förlag. Det var inte bara översatt science

fiction som publicerades, utan även många svenska science fictionförfattare började ges ut.

Utanför de renodlade science fictionbokserierna, publicerade även en rad förlag som inte

specialiserat sig på science fiction verk i genren. Holmberg hävdar att bara de verk som

marknadsfördes som science fiction uppgick till omkring 300 titlar under 1970-talet och

början av 1980-talet.80 Utgivningen av marknadsförd science fiction minskade igen under

1980-talet, för att mot slutet av decenniet nästan helt försvinna.81

   Godhe skriver att när Häpna! började publiceras i Sverige 1954 var science fiction en sedan

länge inarbetad genre.82 Science fictionfandom i Sverige skapades av Häpna!, men tidskriften
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75 Määttä, s. 72ff, 80 och 145.
76 Ibid., s. 127.
77 Godhe, s. 156.
78 Hollmer skriver att Mårtensson är etablerad och internationellt erkänd science fictionförfattare, som också
skrivit fantasy- och kriminalromaner, Hollmer, s. 35. Holmberg (2003) skriver att Mårtensson vid sidan av Sture
Lönnerstrand och Dénis Lindbohm är Sveriges mest produktive science fictionförfattare, s. 473. Han är även
universitetslektor i filosofi vid Lunds universitet.
79 Holmberg (2003), s. 233ff.
80 Ibid., s. 236ff. Som jämförelse kan nämnas att det mellan 1952 och 1956 publicerades omkring 60 verk inom
genren i Sverige, Määttä, s. 145.
81 Ibid., s. 241.
82 Godhe, s. 154.
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i sin tur var även den en skapelse av tidiga svenska fans.83 Bertil Mårtensson skriver att

tidskriftens grundare, bröderna K.G. och Kurt Kindberg, båda var medlemmar i science

fictionföreningen Futura. Inom föreningen fördes diskussioner som till slut ledde till att

Häpna! startades.84 Sture Lönnerstrand och Roland Adlerberth blev i sin tur även de

inblandade i tidskriften. Lönnerstrand medverkade som författare och Adlerberth som fast

recensent.85 Holmberg skriver att svensk fandom periodvis varit bland den mest aktiva i

Europa och framför allt 1950- och 1970-talen nämner han som särskilt livaktiga.86 Mårtensson

menar att även om Häpna!:s föreningsspalt gav intrycket av en framväxande folkrörelse under

1950-talet var de flesta science fictionföreningar små och kortlivade. Samma sak gäller de

fanzines som gavs ut. Oftast berodde detta på att någon driftig person hoppade av eller så

fanns helt enkelt inga pengar.87 Bland de personligheter som verkade som fans under 1950-

talet märks bland andra författaren Dénis Lindbohm (f. 1927), som år 1954 började skriva ett

av de tidigaste svenska fanzinen Clloev.88 En annan person som började som fan under 1950-

talet är Sam J. Lundwall, som med tiden, skriver Holmberg, blev en av svensk science fictions

förgrundsgestalter. År 1958 började Lundwall ge ut fanzinet Science fiction nytt, som var det

första fanzine i Sverige att göra ett seriöst försök att genom kritik och essäer diskutera science

fiction. Genom åren har han verkat bland annat som författare och redaktör, och år 1969 skrev

han den första svenska översikten i bokform om science fiction, Science fiction – från

begynnelsen till våra dagar. Han stod även bakom en stor del av 1970-talets utgivning av

verk inom genren.89

   Början av 1960-talet räknas av science fictionfans som en dyster tid både för science fiction

som genre och science fictionfandom. Ahrvid Engholm skriver i sin skrift Fandboken att de

gamla fansen från 1950-talet hade blivit allt tröttare i slutet av decenniet. 1960-talets nedgång

bröts vid mitten av 1960-talet när en ny fangeneration med bland andra John-Henri Holmberg

(f. 1949)90, Bertil Mårtensson och Mats Linder (f. 1945)91 i spetsen blev del av svensk fandom
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83 John-Henri Holmberg, ”Svensk fandom. Del ett: alltings början” i Science fiction forum nr 81/1980, s. 19.
84 Bertil Mårtensson, ”Svensk fandom 1954-1964” i Science fiction forum nr 74/1977b, s. 16.
85 Holmberg (2002), s. 337. Om Adlerberth kan nämnas att han i Skandifandom fått ett helt kapitel tillägnat sitt
recensionsspråk, som enligt Svensson ska ha varit väldigt speciellt, Svensson (1964b), s. 110-116.
86 Ibid., s. 171.
87 Mårtensson (1977b), s. 17.
88 Holmberg (2003), s. 441.
89 Ibid., s. 447ff.
90 John-Henri Holmberg är utöver science fictionfan numera även bland annat förläggare, översättare och
författare.
91 Mats Linder, som numera heter Mats Dannewitz Linder, är idag aktiv bland annat som översättare och
författare.
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och gav nytt liv i rörelsen.92 Efter detta växte svensk fandom så det knakade, skriver

Holmberg, och var vidare som störst under 1970-talet.93

   Vad gäller den svenska science fictionrörelsens historia är den annars ganska skissartad och

i många av de källor som finns slutar oftast historieskrivningen någon gång vid mitten av

1960-talet. Som avslutning på kapitlet kan det kan ändå vara värt att med siffror vidare

försöka illustrerar svensk science fictionfandom. I Skandifandom står att det mellan 1954 och

1964 gavs ut 81 nordiska fanzines, där bland andra Dénis Lindbohms Clloev, Sam J.

Lundwalls Science fiction nytt och Sture Hällströms Science Fiction Times nämns som de

mest flitigt utkommande. Science fiction nytt och Science Fiction Times kom mellan 1958 och

1964 ut med 23 respektive 36 nummer. För Science Fiction Times finns ingen

upplageinformation, men för  Science fiction nytt uppges varje nummer ha tryckts i 800

exemplar under 1962 och 1963. Clloev hade en mer oregelbunden utgivning och kom ut med

22 nummer mellan 1954 och 1964 och trycktes i mellan 3 och 100 exemplar.94 I boken listas

33 nordiska föreningar varav 7 var aktiva årsskiftet 1963/64.95 Holmberg gissar vidare att

svensk fandom var som störst under 1970-talet med omkring 1000 aktiva och att det under

1950-talet förmodligen var omkring 200 till 250 aktiva. Fanzineutgivningen, skriver han,

nådde sin topp under 1980-talet med omkring 100 samtidigt utkommande fanzines.96

2.4 Skandinavisk förening för science fiction och Science fiction forum

Holmberg skriver att slutet av 1950-talet präglades av motsättningar inom svensk science

fictionfandom. Stockholmsföreningen Skandinavisk förening för science fiction som startades

hösten år 1959 fungerade i detta läge som ett slags nystart för svensk fandom. Den hade

framför allt mer realistiska ambitioner, menar Holmberg, än andra föreningar som startades i

slutet av 1950-talet. Dessa ville ofta samla hela fandom under sig, vilket alltid misslyckades

och ledde till osämja mellan fansen.97 Föreningen grundades av bland andra George Sjöberg
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92 Ahrvid Engholm, Fandboken (1993), http://sf.www.lysator.liu.se/sf_archive/sf-
texts/swedish_fandom/Fandboken, 20050710.
93 Holmberg (2002), s. 171.
94 Svensson (1964b), s. 61-73.
95 Ibid., s. 75.
96 Holmberg (2002), s. 171. Med aktiva menar Holmberg sådana som på något sätt ägnar sig åt någon egen
aktivitet inom fandom, såsom fanzineskrivande eller kongressarrangerande.
97 Holmberg (2003), s. 232.
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(1930-2004)98, Bo Stenfors (f. 1928)99, Sam J. Lundwall och Lars Olov Strandberg och våren

år 1960 hade föreningen 24 medlemmar.100 I samband med föreningens grundande startade

föreningen ett eget fanzine, Science fiction forum, som från början fungerade som

medlemsblad. I första numret av tidskriften finns en presentation av föreningen och där står

bland annat att ändamålet för föreningen var ”att verka för spridandet och befästandet av

intresset för science fiction i Sverige och övriga nordiska länderna; främst genom regelbundet

utgivande av ett föreningsblad och anordnandet av möten för science fictionintresserade.”101

Vidare valdes George Sjöberg till ordförande för föreningen och till redaktör för Science

fiction forum. Bland medlemsförmånerna ingick, utöver Science fiction forum, bland annat

billigare prenumerationskostnad på science fictiontidskriften Galaxy, erhållande av samtliga

svenska fanzines som kom ut år 1960 och tillgång till föreningens engelska science

fictionbibliotek.102

   Föreningen började blygsamt med några få medlemmar. I nummer 28 år 1966 rapporterade

Science fiction forum att föreningen under år 1965 hade haft 57 betalande medlemmar och att

man under år 1966 hittills hade 54 betalande medlemmar. Vidare skrev tidskriften att

mötesverksamheten hade varit livlig och att det den ”16 januari 1966 hölls ett större SF-möte i

Stockholm, arrangerat av SFSF [Skandinavisk förening för science fiction] i filmstudio

Lumière i Gamla Stan.”103 Utifrån upplagan på nummer 47 år 1970 av Science fiction forum

går det att sluta sig till att föreningen hade närmare hundra medlemmar. I Skandifandom står

att läsa att tidskriften från början delades ut enbart till medlemmar i föreningen, men från år

1962 började den även skickas ut till bland annat andra fanzineutgivare.104 I nummer 47 står

det att tidskriften trycktes i 100 exemplar, så förmodligen låg också medlemsantalet nära

denna siffra. Strax innan mitten av 1970-talet verkade medlemsantalet utifrån

upplagesiffrorna på tidskriften ha nått någonstans mellan 200 och 300 personer. Med nummer

69 år 1976 hade upplagesiffran plötsligt nått 800 exemplar. Engholm skriver att Skandinavisk
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98 John-Henri Holmberg skriver i bloggen Fanspan att George Sjöberg var en av de första aktiva inom svensk
fandom på 1950-talet och ska, enligt Holmberg, ha varit innehavaren av den första svenska firman för
postorderförsäljning av utländsk science fiction, Holmberg, Fanspan,
http://sfweb.dang.se/a/2004_10_01_spanarkiv.html, 20050518. Utöver detta och att han var med och startade
Skandinavisk förening för science fiction, finns enbart att läsa om Sjöberg att han uteslöts ur föreningen år 1962,
vilket nämns i exempelvis Svensson (1964b), s. 142.
99 Hollmer skriver att Stenfors är jurist. Utöver sin fandomaktivitet har han bland annat verkat som jurist,
översättare och förläggare.
100 Mårtensson (1977b), s. 25.
101 ”Skandinavisk Förening för Science Fiction”.
102  Ibid.
103 ”Rapport från granskningsmannen” i Science fiction forum nr 28/1966, s. 20.
104 Svensson (1964b), s. 141.
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förening för science fiction tog över förlaget Askild och Kärnekulls science fictionbokklubb

vid mitten av 1970-talet och förvandlade den till föreningens egen bokklubb. Under en kort

period fick därför föreningen, tack vare bokklubbsmedlemmarna, närmare 800 medlemmar.105

Tiden från mitten av 1970-talet fram till år 1980 verkar också ha varit höjdpunkten för både

föreningen och Science fiction forum. Lundwall menar att föreningen redan på 1960-talet satt

sin prägel på svensk fandom och att tidskriften tillhörde fandoms mest ambitiösa fanzine.106

År 1977 skriver Mårtensson att föreningen hade fått en egen lokal, drev egen bokutgivning

och att Science fiction forum hade fått kulturtidskriftstatus.107 Engholm skriver att föreningen

även under en längre tid drev en science fictionbokhandel och att under ”några års tid [under

1970-talet] var all fanaktivitet i Sverige nästan identiskt med SFSF, som lade sitt kvävande

grepp över allt.”108

   Ambitionen med Science fiction forum var stundtals väldigt hög och den varierade också

med vem som var redaktör för tidskriften. I nummer 45 år 1969 förespråkade exempelvis

Holmberg, Mårtensson och Mats Linder att föreningen skulle upplösas och att tidskriften

skulle göras till en självständig, seriös tidskrift med en avlönad redaktion. Genom detta och

med ordentligt med reklam trodde de även att de skulle kunna samla ihop uppemot 400

prenumeranter.109 Förslaget avslogs dock av föreningens styrelse. Under 1970-talet växte

Science fiction forum ur sin roll som medlemstidning och i nummer 78 år 1979 meddelade

den dåvarande redaktören Steve Sem-Sandberg (f. 1958) att man nu satsade fullt ut på att

förvandla fanzinet till en kommersiell tidskrift med avlönad redaktör och finare tryck. Tack

vare sin bokhandel hade föreningens ekonomi förbättrats och möjligheten att göra Science

fiction forum till något mer än bara fanzine hade infunnit sig.110 Några nummer senare

meddelade Sem-Sandberg att pengarna tagit slut och tidskriften skulle gå tillbaka till sitt

gamla format igen.111 Under 1980- och 1990-talen kom Science fiction forum ut oregelbundet

och ofta inte alls. I början av 1990-talet skrev Engholm att föreningen gick på sparlåga, men

att den fortfarande hade omkring 200 medlemmar.112 År 2001 fick dock tidskriften liv igen

och har kommit ut regelbundet sedan dess, med tre till fyra nummer per år. På Skandinavisk

������������������������������������������������
105 Engholm.
106 Lundwall, s. 168.
107 Mårtensson (1977b), s. 25.
108 Engholm.
109 Mats Linder, John-Henri Holmberg och Bertil C. Mårtensson, ”Upplös SFSF!” i Science fiction forum nr
45/1969, s. 4f.
110 Steve Sem-Sandberg, ”Redaktionellt” i Science fiction forum nr 78/1979, s. 3.
111 Steve Sem-Sandberg, ”Redaktionellt” i Science fiction forum nr 82-83/1980, s. 3.
112 Engholm.
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förening för science fictions hemsida står att läsa att föreningen numera har omkring 180

medlemmar i Sverige och övriga skandinavien.113

   Science fiction forum har när den här uppsatsen skrivs kommit i 109 nummer. 83 av dessa

nummer kom ut mellan år 1960 och år 1980. 15 nummer kom ut mellan år 1980 och år 2001,

och 11 nummer mellan år 2001 och år 2005. Redaktörsposten har genom åren skiftat mellan

olika personer. Från mitten av 1960-talet fram till år 1970 gjordes dock tidskriften i stort

uteslutande av Mats Linder, John-Henri Holmberg och Bertil Mårtensson. Att vara redaktör

för ett fanzine och därmed även Science fiction forum innebär att man i stort sett gör allt jobb

själv, från att redigera till att skriva artiklar. Detta gör att det är dessa tre personer som

förekommer mest frekvent i tidskriften under framför allt 1960-talet. Holmberg och

Mårtensson var dessutom väldigt aktiva under 1970-talet, vilket gör att de förekom väldigt

ofta i tidskriften även då. Av den anledningen är det även dessa personer som förekommer

mest frekvent också i denna uppsats undersökning. De stod för den största mängden artiklar i

Science fiction forum under den undersökta perioden och det gör att det är i stort sett omöjligt

att undvika dessa herrar. Att just John-Henri Holmberg och Bertil Mårtensson förekommer

ofta i uppsatsens undersökningen är därmed också något som är representativt för tidskriften.

Det var de som skrev större delen av de artiklar som förekom i Science fiction forum och det

var även de som till största delen förde den metadiskussion om science fiction och science

fictionfandom som förekom i tidskriften. Av de övriga skribenter som nämns i

undersökningen är de en blandning av sådana som förekom regelbundet under vissa perioder

och sådana som enbart bidragit med den artikel som förekommer i undersökningen. Även om

metadiskussionen som fördes i Science fiction forum upptar en liten del av den sammanlagda

textmassan som är tidskriften under den undersökta perioden, är ändå den diskussion som jag

lyfter fram i undersökningen representativ för de åsikter som framfördes i tidskriften. Jag

vågar inte svara på om den är representativ för Skandinavisk förening för science fiction och

svensk science fictionfandom i övrigt, men för Science fiction forum och de skribenter som

skrev i tidskriften är den i allra högsta grad representativ.

   Eftersom undersökningen sträcker sig från år 1960 till år 1980 är det relevant att beskriva

hur ett typiskt nummer av Science fiction forum kunde se ut under den här tiden. Utseendet på

tidskriften skiljer sig dock en del mellan 1960-talet och 1970-talet. 1960-talets Science fiction

forum liknar i mångt och mycket den beskrivning av ett fanzine som Stephen Duncombe ger.

Under 1960-talet innehåller fanzinet ofta essäer och mindre artiklar om science fiction och
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113 Skandinavisk förening för science fiction, http://sfsf.fandom.se/om_sfsf.htm, 20050518.
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science fictionfandom. Vidare innehåller det recensioner av både andra fanzines och science

fictionromaner. Det avslutas till sist ofta med en lång brevspalt, ofta på över 10 sidor, där allt

mellan himmel och jord diskuteras. Insprängt bland allt detta hittar man dikter, noveller och

illustrationer. 1970-talets Science fiction forum har ett mer strikt utseende och innehåll.

Tidskriften innehåller väldigt lite om fandom, men i gengäld innehåller den väldigt mycket

och långa artiklar om science fiction. Brevspalten är betydligt kortare än under 1960-talet,

ibland innehåller den inte någon brevspalt alls. Generellt skulle det gå att säga att 1970-talets

Science fiction forum har ett mer seriöst tilltal, till skillnad från fanzinets mer humoristiska

inriktning under 1960-talet. Under 1960-talet går att det att hitta många skämtsamma artiklar

om exempelvis science fictionfandom, medan liknande artiklar under 1970-talet är mer

sällsynta. Förmodligen beror detta på att redaktörerna under denna period riktade sig till en

bredare och större publik än innan, då i stort sett alla som läste Science fiction forum verkade

känna varandra. Till sist kan det vara värt att nämna att Science fiction forums sidantal

varierar från de första numrens något tunnare 15 till 20 sidor, slutet av 1960-talets

mastodontnummer på mellan 100 och 200 sidor till 1970-talets mellannivå på omkring 30 till

50 sidor.

   Detta är alltså en generell beskrivning av Science fiction forum under den undersökta

perioden. För att ge en mer konkret beskrivning tänkte jag även skriva kort om innehållet i ett

nummer från 1960-talet och ett från 1970-talet. Från 1960-talet presenteras här nummer 19

från år 1965. Numret är 60 sidor långt och redaktörer är Mats Linder och John-Henri

Holmberg. Tidskriften börjar med en redaktörspalt av redaktörerna och fortsätter sedan med

en novell av Dénis Lindbohm. Efter detta kommer en kort spalt vid namn ”Stenfors spalt” av

Bo Stenfors, där denne skriver om andra fanzines. Sedan presenteras Skandinavisk förening

för science fictions stadgar. I spalten ”Fröberg funderar” skriver Anders S. Fröberg om

nyheter inom fandom och efter dessa nyheter kommer en spalt med nyheter från föreningen,

vilket består av återgivningar av vad som hänt vid de senaste föreningsmötena. Efter

föreningsnyheterna kommer den obligatoriska brevspalten, som innehåller en stor mängd

brev, som handlar om det mesta. Under rubriken ”Ledare” diskuterar Bertil Mårtensson

begreppet ”tro”. I spalten ”Nai elye hiruva” recenserar John-Henri Holmberg professionella

science fictiontidskrifter och under rubriken ”Prrys spalt” recenserar� Christer Landegren

pocketböcker.

   Från 1970-talet presenteras här nummer 66 från år 1975. Numret är 44 sidor långt och

redaktör här är Bertil Mårtensson. Detta nummer börjar med en minnestext över science

fictionförfattaren James Blish skriven av John-Henri Holmberg och Mårtensson. Efter detta
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presenterar Mårtensson numret i redaktörspalten, där han även gör reklam för redaktörsposten

och menar att det är en språngbräda in i en halvprofessionell värld. Numret innehåller vidare

ett författarporträtt över Fritz Leiber av Holmberg, en artikel med rubriken ”De nya

etnologerna”, som behandlar en rad nya science fictionförfattare och den nya begreppsvärld

de fört med sig, och en kortare uppsats om mottagandet av J.R.R. Tolkiens Ringen-trilogi. Till

sist innehåller numret en separat recensionsavdelning med recensioner av nyutkomna science

fictionböcker och en spalt om utländska och svenska science fictionkongresser. Numret

avslutas sedan med en spalt där Mårtensson kort kommenterar några brev som kommit till

Science fiction forum.

   Som synes är det ingen stor skillnad på innehållet i dessa två nummer, men en liten skillnad

syns i att 1960-tals numret har ett antal spalter om föreningen, fandom och fanzines, något

som inte förekommer i 1970-tals numret.
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3. Undersökning

3.1 Introduktion

I ”Det handlar om stjärnorna” i nummer 1 år 1960 av Science fiction forum ställs frågan om

vad science fiction är. Skribenten, som förmodligen är redaktören George Sjöberg, menar att

inget tillfredställande svar finns på frågan. Han menar ändå att science fictionfans känner igen

ett verk i genren ”på de djärva perspektiven, de förut otänkta tankarna, de nya belysningarna

av människans - och andra levande varelsers – situation i en oändlig stjärnströdd tomhet.”114

Vidare står i artikeln att science fiction skiljer sig från andra genrer med entusiastiska

förespråkare genom en rikedom av motiv och en möjlighet till ständig förnyelse:

Sf är nämligen släkt med filosofien och ställer på sitt sätt de eviga filosofiska frågorna: Varifrån
kommer vi? Vart är vi på väg? Vad ligger bortom oändligheten? Hur ser den verkligt verkliga
verkligheten ut, bakom den skenvärld, vi har alldeles för lätt att anse naturlig och självfallen?115

Sjöberg skriver att inte heller någon tillfredställande definition finns av genren, men att

science fiction skulle kunna definieras som ”fantasier, byggda på vetenskapliga upptäckter,

och framförda i skönlitterär form.”116

   Det är alltså en positiv bild av science fiction som presenteras redan i den första artikeln i

det första numret av Science fiction forum. Genren jämställs med filosofiämnet och hävdas

ställa de stora existentiella frågorna. Anslaget kan ses som ett sätt att lyfta genren ur den

kontext, att science fiction skulle vara simpel triviallitteratur, som genrens kritiker påstås

placera den i.117 Istället menar Sjöberg att det är en litteratur som visar upp människan i ett

nytt ljus, utifrån nya perspektiv.

   Den bild av science fictionfans som ges är inte mindre positiv. Sjöberg skriver att ett science

fictionfan är den friaste av fritänkare. Denne är fiende till allt som inskränker en människas

tankeliv, ”tankefrihet intill vansinnets rand är hans motto.”118 Hos entusiasten finns sund

vetenskapligt grundad skepticism och denne tror inte blint på vetenskapen och tekniken. Ett
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114 ”Det handlar om stjärnorna” i Science fiction forum nr 1/1960.
115 Ibid.
116 Ibid.
117 Jacob Palme skriver i artikeln ”Science fiction och samhället” i nr 13 år 1964 i Science fiction forum att den
vanligaste fördomen om science fiction är att den är en steril litteratur som enbart handlar om maskiner. Han
menar att det är en genre där människan står i centrum, Jacob Palme, ”Science fiction och samhället” i Science
fiction forum nr 13/1964, s. 13. Anders S. Fröberg hävdar i nr 26-27 år 1966 att science fiction blandas ihop med
pornografi och enklare vilda västern och deckare, Anders S. Fröberg, Utan titel, i Science fiction forum nr 26-
27/1966, s. 3.
118 ”Det handlar om stjärnorna”.
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science fictionfan tror dock på en sak: människan. Denne tror på människan som individ, som

en dag ska lära sig att leva i fred med andra människor och varelser från andra planeter.119

   Är dessa positiva föreställningar om science fictionlitteraturen, dess förespråkare och

antagonister en självklarhet hos science fictionläsaren, fansen eller i tidskriften Science fiction

forum? I föreliggande undersökning är det Science fiction forum som står i fokus och hur

metadiskussionen kring dessa föreställningar fördes under 1960- och 70-talen. Föreställningen

om science fiction som en framåtskridande form av skönlitteratur och fans som ett slags

frihetens förkämpe är exempelvis något som återkommer och det är en bild som både beläggs

och vederläggs. Undersökningen är uppdelad i fem kapitel som var för sig behandlar

Föreställningar om science fiction, Definitioner av science fiction, Föreställningar om

fandom, Föreställningar om science fictions status och Bemötandet av science fictions

kritiker.

   Kapitel ett, Föreställningar om science fiction i Science fiction forum kommer att fokusera

på hur skribenterna ser på science fiction. Kapitlets disposition följer fyra huvudteman som

står att finna i de artiklar som undersökts. Dessa huvudteman är science fiction som

problemlitteratur eller samhällskritisk litteratur, teknikens och vetenskapens roll i genren,

science fiction bedömd ur litteraturvetenskapliga kriterier och till sist fantasins och sagans roll

i science fiction.

   Kapitlet Definitioner av science fiction är i viss mån en sammanfattning av kapitel ett, men i

det görs även ett försök att lyfta fram hur skribenterna ser på science fiction i förhållande till

andra genrer. Definitionerna som presenteras är både sådana som framträder rent explicit i de

undersökta artiklarna och sådana som jag själv menar framträder i dessa. Kapitlet följer i

övrigt samma disposition som föregående undersökningskapitel.

   Undersökningens tredje kapitel, Föreställningar om fandom behandlar de föreställningar om

science fictionfandom som är framträdande i tidskriften. Den huvudfråga kapitlet är tänkt att

svara på är vilken funktion fandom fyller i förhållande till science fiction som skönlitteratur.

Kapitlet är disponerat i tre delar. I den första undersöks vad skribenterna har för bilder av

fandom som fenomen. Här diskuteras också vad skribenterna anser att fandom fyller för

funktion och syfte, men fokus ligger på artiklar som i första hand diskuterar vad fandom är. I

den andra delen görs ett försök att fastställa skribenternas egna föreställningar om science

fictionfans. Den sista delen belyser artiklar som besvarar frågan om hur skribenterna i
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119 ”Det handlar om stjärnorna”.
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tidskriften ser på fandoms funktion och syfte i förhållande till science fiction som

skönlitteratur.

   Undersökningens fjärde kapitel, Föreställningar om science fictions status redogör för de

metadiskussioner kring genrens status som förekom i Science fiction forum. Undersökningen

fokuserar på diskussioner kring strategier för höjandet av genrens status i omvärldens ögon.

Här finns både diskussioner om fandoms roll i detta och mer allmänna föreställningar om åt

vilket håll genren i sig borde utvecklas för att höjas rent kvalitetsmässigt och därmed i

omvärldens ögon. Kapitlet är disponerat runt dessa två områden och kommer först ta upp

metadiskussionen om fandoms roll i genrens status och sedan dessa mer allmänna

uppfattningar om genren i sig.

   Sista kapitlet, Bemötandet av science fictions kritiker handlar om hur skribenterna på olika

sätt argumenterar för att försvara i först hand science fictionlitteraturen och sitt intresse för

denna, men även sig själva som science fictionfans. Fokus ligger på hur skribenterna i Science

fiction forum bemötte genrens kritiker och vad de menade var fördomar om science fiction

och science fictionfans. Dispositionen följer tre påståenden om science fiction och fandom

och hur tidskriftens skribenter svarar på dessa. De tre påståenden som tas upp är anklagelsen

om science fiction som en steril litteratur med bristfälliga karaktärsteckningar, kritik mot

science fictionfandom och science fictionfans och till sist anklagelsen om science fiction som

eskapism.

3.2 Föreställningar om science fiction

I artikeln ”Det handlar om stjärnorna” i första numret av Science fiction forum betonas att ett

science fictionverk känns igen på de nya tankar och nya perspektiv på människans som lyfts

fram. Dessa tankar återkommer i diskussionen om genren i senare nummer. I nummer 25 år

1966 skriver exempelvis John-Henri Holmberg under pseudonymen Carl J. Brandon Jr.120 att

science fiction är en litteratur som tar del i samhällsutvecklingen och framför ”nya idéer, nya

filosofier, nya människosyner” och att den tar ”aktivt del i lösandet av de konflikter som

uppstår, liksom i formandet av värderingar, uppfattningar och opinioner.”121 Science fiction

kan utifrån Holmbergs tankar här beskrivas som ett slags ”problemlitteratur” eller

samhällskritisk skönlitteratur och han skriver att som litteraturgenre lägger science fiction sin
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120 Carl J. Brandon Jr. är en pseudonym John-Henri Holmberg använde under delar av 1960-talet, både som
skribent i Science fiction forum och som utgivare av egna fanzines. I texten kommer jag att referera till
Holmberg istället för till Brandon Jr., men fotnoterna kommer att referera till Brandon Jr.
121 Carl J. Brandon Jr., ”Varför science fiction?” i Science fiction forum nr 25/1966b, s. 7.
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tonvikt vid etisk-moraliska konflikter: ”science fiction låter ofta etiska problem ligga som

grund för en komplicerad och osannolik handling ämnad enbart att illustrera den abstrakta

konflikt problemet kretsar kring.”122 Holmberg skriver vidare att science fictionlitteraturen

behandlar moraliska frågeställningar och har som utgångspunkt samtida sociala eller politiska

trender som reflekteras i ett uppförstorat format i en i fiktionen framtida värld. På så sätt blir

verket även ett moraliskt ställningstagande från författarens sida gentemot sin samtid, menar

Holmberg.123

   Några år tidigare betonade Jacob Palme (f. 1941)124 science fictions samhällskritiska

potential och i artikeln ”Science fiction och samhället” i nummer 13 år 1964, som från början

publicerades i Socialdemokratiska studentförbundets tidskrift Libertas år 1962, skriver han att

science fiction genomgående är ”problemlitteratur”. Problemen i science fiction är

motsvarigheten till intrigen i detektivromanen och de spänner över ett vitt område där

samhällsvetenskaperna oftare är representerade än naturvetenskaperna.125 Palme tar i sin

artikel sedan upp ett antal problem eller motiv som han anser vara vanliga inom science

fictionlitteraturen. Två exempel som nämns i artikeln är den skönlitterära utopin och

människans möte med utomjordiska intelligenser. Utopin inom science fiction är oftast

pessimistisk, menar Palme.126 Det är sällan demokratin får överleva, istället målar science

fiction upp en bild av ett totalitärt samhälle. Framför allt, menar Palme, präglas modern

science fiction ”av en reaktion mot 1800-talets ljusblå utvecklingsoptimism.”127 Science

fiction drar ”ohyggliga konsekvenser” ur 1800-talets utopiska tanke om ett samhälle ”där alla

människor är konstant lyckliga.”128 Science fictionförfattaren tycks mena att det skulle skapa

ett samhälle fyllt av handlingsförlamade människor som bara bryr sig om sina lyckopiller.129

   I mötet med utomjordiska varelser handlar det främst om tolerans, skriver Palme, och hur

människan förhåller sig till oliktänkande. Även här framträder pessimismen hos science

fictionförfattarna och oftast är det människan som inte tolererar det annorlunda.130
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122 Brandon Jr. (1966b), s. 5.
123 Ibid., s. 6.
124 Jacob Palme är idag professor och undervisar bland annat vid Stockholms universitet. Han har skrivit både
fackböcker och kriminalromaner, Hollmer, s. 40.
125 Palme, s. 13.
126 Anledningen till att Palme här använder begreppet utopi om skönlitteratur som målar upp ett framtida,
totalitärt samhälle istället för dystopi, vilket är det vanliga idag, är förmodligen för att begreppet dystopi inte
började användas allmänt förrän under 1990-talet. Innan dess var vanligare att helt enkelt kalla det för utopi,
Johan Sahlin, Atomskräck och totalitarism : en undersökning av 1950-talets svenska litterära dystopi (otryckt C-
uppsats, Linköpings universitet, 2003), s. 9.
127 Palme, s. 14.
128 Ibid.
129 Ibid.
130 Ibid., s. 14f.
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   Palme poängterar mot slutet av sin artikel att den samhällskritik som förekommer i science

fiction inte är ”någon konservativ ’stoppa utvecklingen’-propaganda, utan en radikal ’se upp

vart det tar vägen’-tendens.”131 Science fiction har en radikal, politisk tendens och det är en

genre som är positivt inställd till reformer och förbättringar i samhället.

   Ytterligare ett exempel på tanken om science fiction som samhällskritisk finns hos Jostein

Saakvitne tio år senare. Han menar att god science fiction är den som tar ställning till sin

samtids problem och helst ska den vara samhällskritisk. Den är skriven av författare med ett

samhällsengagemang och tar upp aktuella problem och lägger sig i samtidens debatter.

Science fiction är en viktig litteraturgenre då den säger något väsentligt om sin samtid och

samhället, skriver Saakvitne.132

   Denna föreställning om science fiction som ett sätt att analysera och kritisera sin samtid kan

kontrasteras mot två artiklar från 1970-talets första nummer av Mats Linder och John-Henri

Holmberg där de menar att samhällskritiken hos science fiction är fullkomligt tandlös och

ineffektiv. Holmberg menar att science fiction har varit ”socialt, intellektuellt och litterärt

medvetslös” sedan termen uppfanns av tidskriftredaktören Hugo Gernsback på 1920-talet och

science fictionförfattarna har i sin samhällskritik begagnat ”ineffektiva metoder” för att

”angripa ofarliga eller redan accepterat felaktiga missförhållanden på ett in absurdum sätt som

knappats kunnat övertyga annat än de redan troende.”133 Linder skriver att den eventuella

samhällskritiken i science fiction inte fungerar på grund av att science fictionförfattare skriver

äventyrsberättelser. De flesta samhällskommentarerna blir misslyckade, då författarna varken

vågar ta ställning eller släppa äventyrsformatet. Utöver det lider verken av brist på

sammanhang, där den sociala bakgrunden aldrig förklaras, vilket gör att eventuell kritik inte

går att ta på allvar. Där författaren väl vågar ta ställning och kritiken går att ta på allvar slår

istället verket in redan öppna dörrar. Linder menar att författarna nästan alltid kritiserar

totalitära stater och atombomben, och undrar vem som inte ser faran med dessa.134 Istället för

att säga något av värde, anser Holmberg, att science fiction blivit ett intellektuellt släp på den

övriga litteraturen och att de modernaste verken inom science fiction i sin litterära utveckling

ligger där övrig litteratur låg på 1920-talet.135 Anledningen till denna litterära efterblivenhet

skulle, enligt Holmberg, kunna ligga i att science fiction oftare har skildrat tekniken och

människan snarare än människans sociala situation. Science fictionförfattaren var från början
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131 Palme, s. 15.
132 Jostein Saakvitne, ”Betraktninger” i Science fiction forum nr 59/1974, s. 19f.
133 John-Henri Holmberg, ”Denna… bok…” i Science fiction forum nr 47/1970, s. 26.
134 Mats Linder, ”Science fiction som samhällskritik” i Science fiction forum nr 47/1970, s. 15f.
135 Holmberg (1970), s. 26.



B�

nästan alltid en tekniskt eller naturvetenskapligt utbildad man, något som lett till en ensidig

teknisk inriktning inom genren, men en stor brist på sociala, moraliska eller historiska idéer.

Allt science fictionförfattaren gör är att skildra framtiden precis som nuet, men med

fantastiska tekniska framsteg.136 Detta ses som något negativt i Holmbergs ögon, då science

fictionförfattare valt att inte skildra sociala samhällsförändringar och ämnen som sexism och

rasism.

   Framför allt under 1960-talet går det att hitta artiklar i Science fiction forum som pekar på

den tekniska inriktningen hos science fiction som något positivt. Artiklarna betonar science

fictions tekniska och vetenskapliga inriktning som något värdefullt som ger genren dess

särprägel. Eskil Block (f. 1932)137 vill lyfta fram science fictions pedagogiska uppgift i att

levandegöra den vetenskapliga utvecklingen, men menar också att science fiction är fullt

lämpad att spegla förändringar i samhället och skriver att det är svårt att på ett nyanserat sätt

spegla samhällsförändringar ”utan att tillgripa någon form av sf.”138 Block menar vidare att

science fiction är den litteraturgenre som kan tillgodose ”vårt behov av äventyr, av realistisk

avkoppling, vårt behov av drömmar av mera formlös natur, och […] vårt behov av orientering

i ett förändrande samhälle.”139 Science fiction kan förmedla förståelse för den vetenskapliga

utvecklingen till allmänheten och detta genom att den ”utgår från vissa fakta, förutsätter vissa

förändringar som är sannolika men inte säkra, och sedan bygger upp en berättelse som är

kontinuerlig från dagens situation till framtiden.”140 Till sist gissar han att science

fictionförfattare i framtiden skulle kunna komma att hjälpa vetenskapsmän att presentera sina

idéer på ett förståeligt sätt i skönlitterär form.141

   Sten Dahlskog (1930-1990)142 betonar ännu starkare vetenskapens roll i science fiction. Han

menar att vetenskapen är ett av de viktigaste ämnena för litteraturen om den ska kunna ge en

bild av vår verklighet och våra villkor. Vetenskapen är en råvara för god litteratur och science

fiction handlar om att skildra ett vetenskapligt samhälle.143 Dahlskogs artikel är del av en
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136 John-Henri Holmberg, ”Kan man hoppas på framtiden” i Science fiction forum nr 72/1977, s. 23f.
137 Eskil Block var en tid framtidsforskare vid Försvarets forsknings anstalt, FOA, och han har bland annat
skrivit en science fictionroman, Kvinnoplaneten (1988).
138 Eskil Block, ”Synpunkter på sf” i Science fiction forum nr 32/1966, s. 10.
139 Ibid., s. 11.
140 Ibid., s. 12.
141 Ibid., s. 12f.
142 I science fictionkongressen ConFuse 92:s kongressbok (1992) finns en artikel av John-Henri Holmberg under
namnet ”Science fiction: Det var då, det”, där han kallar Sten Dahlskog den främsta bland svenska science
fictionkritiker, John-Henri Holmberg, ”Science fiction: Det var då, det”,
http://www.lysator.liu.se/lsff/confuse92/sf-art.txt, 20050710. Utöver sitt science fictionintresse arbetade
Dahlskog som fältbiolog i Kvikkjokk och publicerade en rad rapporter under framför allt 1970-talet om miljö-
och naturlivet där.
143 Sten Dahlskog, ”Science i fiction” i Science fiction forum nr 40/1968b, s. 12f.
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mindre debatt eller kanske snarare polemik mellan främst Sten Dahlskog och Bertil

Mårtensson, som i mångt och mycket handlar om hur man ska läsa J.G. Ballard. Vidare

handlar det om att tolka begrepp som ”sanning” och ”sannolikhet” på ett korrekt sätt.

Meningsutbytet innehåller även en hel del pajkastning från de inblandade parternas sida.

Framför allt ger dock debatten uttryck för skilda uppfattningar om science fiction. Dahlskog

närmar sig Eskil Block, då han betonar vetenskapens roll i science fiction, medan Mårtensson

betonar vikten av behandla genren som skönlitteratur och skönlitteratur som en konstart bland

många andra. Debatten inleds med ett brev där Dahlskog angående författarna Thomas M.

Disch och J.G. Ballard skriver att de inte är något annat än

ett nytt fall av den snobbigt vetenskapsföraktande ytintellektualism som har börjat sprida sig som
en farsot inom sf. […] [De har samlats] till en sorts skola: Ballard och hans efterföljare. De skriver
en ”sf” där vetenskaplig logik är upplöst eller bannlyst och använder rymdskepp och utomjordiska
intelligenser, sfs symboler för framtidshopp och utvecklingstro, som symboler för dödsskräck och
människoförakt.144

Vidare menar han att dessa författare är exempel på ”den inkrökta ’humanism’” som inte

begripit någonting av den tekniska och vetenskapliga grundvalen för den kultur vi lever i. Han

fortsätter med att konstatera att om ”denna skola blir dominerande […] då är risken stor för att

sf aldrig kommer förverkliga sina ännu […] oförverkligade möjligheter att skapa de myter

som vår tekniska civilisation behöver.”145 Vad som framför allt utmärker science fiction är att

den följer vetenskaplig logik. Science fictionförfattarna ”följer vetenskaplig logik: de gör ett

antagande, drar ut dess följder och prövar dem. De skriver science fiction.”146 Science fiction

är

den enda litteraturform som duger som prognosinstrument i en vetenskaplig civilisation, och det är
skäl nog att värna dessa egenart. Genom sina stränga krav på vetenskaplig logik kan sf tjäna som
ett sätt att isolera tendenser och extrapolera dem. Sf kan tjäna, inte som experiment men som
idéskisser till experiment i sociologi och andra vetenskaper där vi inte har möjlighet, inte har råd
eller inte vågar experimentera.147
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144 Sten Dahlskog, ”Brev” i Science fiction forum nr 37/1967, s. 56. Holmberg (2003) skriver att J.G. Ballard
under 1960-talet blev den mest kontroversiella författaren inom science fictionfältet. ”Traditionellt inriktade
kritiker vände sig mot den nästan fullständiga bristen på ens försök till rationalisering av skeendena i romanerna”
och skriver att många menade att Ballard inte kunde betraktas som science fictionförfattare, s. 312. Lester Del
Ray skriver om ”The New Wave”, som Ballard ses som en del av, att ”the primary element of fiction lay in the
handling of style and attitude, rather than in story development, plotting or ideas”, s. 253. Vidare skriver han om
Ballards romaner att ”[t]he scientific foundation for the novels was weak”, s. 254.
145 Ibid.
146 Sten Dahlskog, ”O, Leonora! Vackert vansinne eller vetenskaplig logik hos Ballard, Balte och SF” i Science
fiction forum nr 39/1968a, s. 31.
147 Ibid.
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Dahlskog menar sålunda att genren är ett sätt att undersöka vetenskapens inverkan på

människan och samhället.

   På andra sidan i debatten står Bertil Mårtensson och John-Henri Holmberg som vill lyfta

science fiction ur den vetenskapliga kontexten och istället betonar science fictions

skönlitterära egenskaper. Mårtensson menar att Dahlskog missat hela poängen med science

fiction som skönlitterär genre. Ett science fictionverk kan inte enbart bedömas utifrån om det

är vetenskapligt korrekt eller inte, det måste dessutom uppfylla vissa rimliga litterära anspråk.

Det vetenskapliga är inte mer än en ingrediens i ett science fictionverk. Författarna har

utvecklat en egen terminologi, som i fiktionens värld presenteras som fundamentala fakta.

Utöver att det är en terminologi som inte har något med verkligheten att göra har den

dessutom gjort genren otillgänglig för dem som inte är insatta i den.148 Vidare menar

Mårtensson att den vetenskapliga logiken inom science fiction alltid har varit en skenlogik.

Det vetenskapliga elementet inom genren har haft en högst underordnad betydelse. Science

fiction ”är ur vetenskaplig synvinkel en enda stor bluff”.149 Tidigare författargenerationer

dolde sin ovetenskaplighet, skriver Mårtensson, men Ballard är medvetet och konsekvent

ovetenskaplig. Science fictionförfattaren kan ”genom att begå våld mot […] [vetenskaplig

logik] formulera, precisera sitt budskap bättre än om han följde den.”150 Det som Dahlskog ser

som vetenskaplig logik i science fiction handlar, menar Mårtensson, snarare om att författaren

gör allt för att övertyga läsaren. Författaren uppfinner exempelvis nya naturlagar som han

eller hon försöker förklara och rationalisera på ett logiskt sätt. Mårtensson poängterar att

science fiction måste tillåtas vara skönlitteratur och det enda som skiljer science fiction ”från

annan litteratur […] [är] att den hämtar sitt stoff från vetenskapen.”151 Till sist anser han det

viktigare för en författare att vara sann emot sin egen upplevelse av tillvaron ”än att vara

patentoptimistisk”, apropå Dahlskogs bild av science fiction, som en litteratur som förmedlar

framtidshopp och utvecklingstro.152

   John-Henri Holmberg närmar sig Dahlskog något, då även han anser att vetenskapligt

underbyggd science fiction har en funktion att fylla och att den kan fungera ”som ett sätt att

föra vetenskapen närmare människan”.153 Annars menar han i likhet med Mårtensson att de

flesta fakta, som inom science fiction påstås härstamma ur verkligheten, är helt orimliga.
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148 Bertil Mårtensson, ”O, Sten Dahlskog!” i Science fiction forum nr 39/1968a, s. 35.
149 Bertil Mårtensson, ”Ledare” i Science fiction forum nr 38/1967, s. 41.
150 Bertil Mårtensson, ”Svar till Sten Dahlskog” i Science fiction forum nr 40/1968b, s. 15.
151 Ibid., s. 17.
152 Mårtensson (1967), s. 44.
153 John-Henri Holmberg, Utan titel, i Science fiction forum nr 40/1968c, s. 20.
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Istället framställs de på ett rationellt sätt inom fiktionen. Ändå gör science fictionfans anspråk

på att läsa litteratur som är baserad på sunt, vetenskapligt tänkande. Holmberg menar att den

sortens tänkande tar slut så fort den skönlitterära författaren börjar fabricera sina egna

vetenskapliga idéer. Han påpekar att han inte heller vill se science fiction som

prognosinstrument eller idéskisser till vetenskapliga experiment. Science fiction är

skönlitteratur och skönlitteratur, menar Holmberg, skildrar individer eller intressanta och

allmängiltiga situationer. Det som Dahlskog kallar science fiction skulle, anser han, föra

science fiction tillbaka till 1930-talet och dess bristfälliga personteckningar.154

   Under 1970-talet fortsatte Bertil Mårtensson diskutera sina mer mjuka föreställningar om

science fiction. I artikeln ”Den farliga, expansiva sf-genren” i nummer 74 år 1977 skriver han,

apropå den ökande utgivningen av science fictionromaner i främst USA, att science fiction

svarar mot ett behov hos människor: ”SF svarar mot någonting i tiden, den tar upp saker som

oroar eller engagerar. Den stimulerar fantasin, ger den förkättrade äventyrskänslan ett utlopp

och kan i sina bästa stunder vara en del av den riktigt stora litteraturen också”.155 Tankarna i

artikeln liknar i mångt och mycket en artikel från år 1975 där Mårtensson skriver att science

fiction analyserar nuet. Science fiction är en variant av fantasy och följer skenbart

vetenskapliga regler. Det är sagoberättelser ”för en vetenskapligt allmänbildad och intresserad

krets människor.”156 Mårtensson pekar på vikten av att i skönlitteraturen inte bara spegla det

direkt synliga, utan även det overkliga och det symboliska. Sagan, vilken han alltså jämför

science fiction med, låter oss leva ut våra förväntningar, besvikelser, farhågor och andra

uppdämda känslor. Science fictionlitteraturen låter oss lära känna våra önskningar och

farhågor och i symbolform organisera erfarenheter som inte låter sig organiseras på annat sätt.

Mårtensson skriver till sist att science fiction och fantasy kan skildra ideal som inte går att

förverkliga i dagens situation. Det är en idé om en mera mänsklig tillvaro och genom

litteraturen kan den idén hållas vid liv.157 Det är en föreställning som närmar sig den som

uttrycks i Science fiction forums första nummer, föreställningen om ett slags skönlitteratur

som speglar verkligheten på ett nytt sätt.
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154 John-Henri Holmberg, ”Frustra: Nam scopulis surdior icari voces audio adhuc integer” i Science fiction forum
nr 39/1968b, s. 41ff.
155 Bertil Mårtensson, ”Den farliga, expansiva sf-genren” i Science fiction forum nr 74/1977a, s. 35.
156 Bertil Mårtensson, ”Sfs och den fantastiska berättelsens nödvändighet” i Science fiction forum nr 67/1975, s.
20.
157 Ibid., s. 23f.
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3.2.1 Sammanfattning

Det finns ett antal återkommande föreställningar om science fiction i Science fiction forum

under 1960- och 1970-talen. Under framför allt 1960-talet pågår en diskussion om vad science

fiction är för slags litteratur och vad denna särskilda skönlitterära genre har för funktion och

syfte. Det som främst diskuteras är science fictions värde som didaktisk litteratur och i denna

diskussion finns två tendenser. Den ena är att betona just denna funktion hos genren, som ett

sätt att exempelvis levandegöra den vetenskapliga utvecklingen eller som ett sätt att göra

moraliska eller politiska ställningstaganden. Den andra tendensen är att ta avstånd från detta

tankesätt och att istället försöka bedöma science fiction på samma sätt som annan

skönlitteratur. Under 1970-talet är det främst Bertil Mårtenssons perspektiv som märks. Han

vill vidga genrens gränser och betonar science fictions värde i att kunna skildra det overkliga

och symboliska, och distanserar sig ytterligare från tanken om science fiction som ett slags

skönlitteratur som helt hållet utgår från korrekta vetenskapliga fakta.

3.3 Definitioner av science fiction

I artikeln ”Varför science fiction?” ställer sig John-Henri Holmberg frågan: ”[v]ilken är

science fictions ställning i relation till den ’vanliga’ litteraturen?”158 Vad är det som gör

science fictionlitteraturen speciell och om den verkligen är speciell och annorlunda gentemot

annan litteratur, ”är den i så fall […] mera värdefull än annan litteratur?”159 Han skriver att

science fiction, som han menar är besläktad med den romantiska litteraturen, som i sin tur är

besläktad med populärlitteraturen, är en nyskapande litteratur. Holmberg anser att science

fiction är en utpräglat romantisk litteraturgenre genom att den lägger sin tonvikt vid etisk-

moraliska konflikter.160 Han jämför med vad han kallar ”kritikerlitteratur”. Den kännetecknas

av att den är ”naturalistisk” och att den lägger tonvikten vid ”att efterlikna ’verkliga’ eller

’realistiska’ förhållanden”.161 Vidare gör den inga moraliska ställningstaganden, utan den är

enbart inriktad på att avbilda verkligheten, vilket Holmberg anser vara kritikerlitteraturens

stora svaghet. Populärlitteraturen och science fiction är därför i Holmbergs ögon mer

värdefull litteratur, då de, enligt honom, framför nya idéer och aktivt kritiserar

samhällsproblem och försöker komma med lösningar till dessa. Om skillnaden mellan science
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158 Brandon Jr. (1966b), s. 4.
159 Ibid.
160 Ibid., s. 5f.
161 Ibid., s. 5.
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fiction och populärlitteraturen eller den romantiska litteraturen, som han kallar den, skriver

han att ”sf:s enda egentliga övertag är de snart sagt obegränsade möjligheter till illustrerandet

av moraliska principer dess natur ger den”.162

   Jacob Palme i sin tur jämför inte science fiction i någon större grad med någon annan genre,

utan skriver bara kort att det är problemet som står i centrum i science fiction och att

problemet är motsvarigheten till intrigen i detektivromanen. Han betonar att det oftare är

samhällsvetenskaperna som är representerade i genren än naturvetenskaperna. 163

   Jostein Saakvitnes artikel kan sägas sammanfatta dessa två artiklar om science fiction som

samhällskritisk litteratur. Den goda, samhällskritiska science fictionlitteraturen, som tar

ställning till sin samtids problem och försöker säga något väsentligt om samhället är mer

värdefull än all annan slags science fiction, vilken Saakvitne kallar för eskapistisk litteratur

och skriver att ”dette er ikke seriøs sf!”164

   Hur definieras science fiction i dessa artiklar? Med utgångspunkt i Holmbergs artikel kan

science fiction definieras som skönlitteratur som låter etiska problem ligga till grund för en

handling som är ämnad att illustrera den konflikt som problemet kretsar kring. Problemen i

sin tur består av moraliska frågeställningar, som har sin utgångspunkt i samtida sociala eller

politiska trender. Problemen ska vidare kretsa kring människan och det är människan och

hennes plats i samhället som står i centrum i genren. De sociala eller politiska tendenser som

problemen tar sin utgångspunkt i reflekteras i ett uppförstorat format i en i fiktionen framtida

värld.

   Eskil Block ställer science fiction i relation till vad han kallar den ”konventionella

litteraturen” eller den akademiska litteraturen. Denna har, jämfört med science

fictionlitteraturen, hårda formella krav och framför allt sysslar den mest med språkliga

experiment och psykologiska motiv. Många unga tilltalas därför istället av science fiction,

menar Block och skriver vidare att science fiction även kan behandla områden som andra

genrer inte klarar av att behandla.165 Dessa områden skulle, enligt Block, alltså vara

exempelvis att spegla större samhällsförändringar och att levandegöra den vetenskapliga

utvecklingen för allmänheten. Sten Dahlskog i sin tur jämför science fiction med den med sitt

fantastiska innehåll besläktade genren fantasy och vad han kallar Ballardskolan. Science

fiction är en genre som förmedlar framtidshopp och utvecklingstro och den följer vetenskaplig
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163 Palme, s. 13.
164 Saakvitne, s. 20.
165 Block, s. 10f.
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logik. I Ballardskolan och fantasylitteraturen är den vetenskapliga logiken som upplöst och

verken präglas istället av dödsskräck och människoförakt och de gör heller inga anspråk på att

spegla verkligheten.166

   Den definition som står att finna med utgångspunkt i föregående stycke, är att det är en

skönlitterär genre som ”utgår från vissa [vetenskapliga] fakta, förutsätter vissa förändringar

som är sannolika men inte säkra, och sedan bygger upp en berättelse som är kontinuerlig från

dagens situation till framtiden.”167 Den ska behandla dessa fakta med, vad Dahlskog kallar,

vetenskaplig logik, det vill säga, författaren gör ett antagande om ett särskilt vetenskapligt

faktum, undersöker följderna av detta antagande och prövar dem. Science fiction sägs vara en

realistisk genre genom att den handlar om det som kan tänkas bli sant rent tekniskt och

vetenskapligt. Den är det möjligas litteratur. Bertil Mårtensson framför en liknande definition

i nummer 43 år 1969. Han menar att den definition av science fiction som stått att finna i

Science fiction forum under 1960-talet lyder ungefär som följer: science fiction är en

berättelse som innehåller element av vetenskaplig eller pseudovetenskaplig karaktär.

Berättelsen utspelas oftast i framtiden. Den försöker passa in det vetenskapliga elementet

inom ramen för nuvarande vetenskapliga rön eller ersätta dessa med en modifierad variant. I

övrigt ska den helt följa verklighetens naturlagar.168 I artikeln försöker han vidare

sammanfatta sin ståndpunkt i debatten med Sten Dahlskog och framföra en definition han

anser vara mer fruktbar. Han skriver att ”science fiction är en form av skönlitteratur i vilken

det specifika sf-elementet utgör en nödvändig del av verkets fabel, eller filosofiska idé.”169

Definitionen är ett försök från Mårtenssons sida att definiera science fiction utifrån en mer

litteraturvetenskaplig terminologi. Som exempel på science fictionfabel ger han det vanliga

motivet där utomjordiska varelser invaderar jorden och håller planeten ockuperad, tills en ung

man genom organiserandet av en motståndsrörelse lyckas driva bort dem. Mårtensson skriver

vidare att science fiction är verk vars innehåll fodrar en science fictionmiljö. Om det inte gör

det föreslår han att ett sådant verk ska kallas ”pseudo-sf”. Det är ett verk där science

fictionmiljön enbart är en dekoration. Genom denna definition får man, menar Mårtensson,

bort de konstnärligt orimliga kraven på logik och realism som finns i andra definitioner av

science fiction.170 Detta är en definition som också passar in på Mårtenssons två 1970-tals
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166 Dahlskog (1968b), s. 12.
167 Block, s. 12.
168 Bertil Mårtensson, ”En vetenskaplig icke vetenskaplig ovetenskaplig fabel” i Science fiction forum nr
43/1969b, s. 39.
169 Ibid., s. 40.
170 Ibid.
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artiklar i nummer 67 och 74, där han skriver att science fiction speglar det overkliga och det

symboliska och kallar det för sagoberättelser ”för en vetenskapligt allmänbildad och

intresserad krets människor”, som bara skenbart följer vetenskapliga regler.171

3.3.1 Sammanfattning

Kapitlet är i mångt och mycket en sammanfattning av kapitel 3.2. Det utgår från de

föreställningar om science fiction som är framträdande i Science fiction forum och utifrån

dessa presenterar jag tre definitioner av genren, som jag menar är representativa för dessa

föreställningar. Samtidigt visas i kapitlet hur några av skribenterna i tidskriften ser på science

fiction i förhållande till andra genrer. Den mest framträdande tanken är att science fiction är

bättre lämpad att skildra särskilda ämnen än andra genrer. Där exempelvis, vad Eskil Block

kallar, den akademiska litteraturen inriktar sig på språkliga experiment och psykologiska

motiv, kan science fiction på ett bättre sätt spegla större samhällsförändringar. John-Henri

Holmberg menar vidare att science fiction aktivt kritiserar samhällsproblem och söker

lösningar till dessa. Annan skönlitteratur, som den Block kallar akademisk, är i Holmbergs

mening för inriktad på att enbart avbilda verkligheten, vilket han menar också är dess svaghet.

3.4 Föreställningar om fandom

Metadiskussioner om science fictionfandom och science fictionfans är något man i första

hand hittar under 1960-talet i Science fiction forum. Ofta förekommer det att skribenten

försöker vederlägga den bild av fans denne menar att omvärlden har. Artikeln som skrivs blir

ofta ett sätta att legitimera det egna intresset för genren och det egna engagemanget inom

fandom. Lika ofta förekommer också en intern dialog science fictionfans emellan i tidskriften,

som försöker reda ut vad fenomenet fandom egentligen är och vilken funktion fandom fyller. I

mitten av 1960-talet förekom en kortare debatt av det slaget i tidskriften. Den handlade om

fandoms inriktning och framför allt om vad ett fanzine skulle innehålla och hur ett sådant

skulle skrivas. Vidare handlade debatten om just Science fiction forums inriktning som

amatörtidskrift. På ena sidan fanns de som förespråkade en fandom med mer så kallad

”fannisk”172 inriktning och på den andra sidan de som ville ha en mer seriöst, science
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171 Mårtensson (1975), s. 20.
172 Skandifandom skriver att fannisk är något ”som har med fandom och fans att göra. Ofta i överförd bemärkelse
skämtsam eller spexartad”, Svensson (1964b), s. 18. Fandboken beskriver fannisk som att ”vara intresserad av
fandom i sig, som egenart”, Engholm.
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fictioninriktad fandom. Den fanniska sidan representerades främst av John-Henri Holmberg

och den andra sidan av Bertil Mårtensson och Göran Bengtson (f. 1934)173.

   Holmberg skriver att fandom ”är ett självändamål, komplett i sig själv och för sig själv, och

kommer aldrig att bli någonting annat.”174 Han refererar till ett föreningsmöte för

Skandinavisk förening för science fiction där man slagit fast att Science fiction forum enbart

ska innehålla seriöst, science fictioninriktat material. Holmberg menar att det råder stor brist

på sådant material, främst därför det tar lång tid att skriva. Vidare arbetar skribenterna ideellt

för tidskriften och eftersom många av dem som skriver i den sysslar med heltidsstudier eller

heltidsarbeten är det svårt att motivera dem att lägga ned så mycket tid som behövs.175 Det

Holmberg i första hand reagerar mot är att han menar att svenska fanzines försöker efterlikna

de professionella science fictiontidskrifterna för mycket. De har samma innehåll med den

skillnaden att fanzinematerialet inte är professionellt. Istället för att bli den seriösa tidskrift

fanzineredaktören hoppas på blir de bara en löjlig kopia att skratta åt.176 Materialet är daterat

och underlägset rent kvalitetsmässigt det som skrivs i de professionella tidskrifterna.177

Holmberg kallar det självupptaget och förmätet att tro att man med sin amatörtidskrift skulle

kunna skapa en tidskrift av samma kvalité som en professionell tidskrift. Istället betonar han

fandom som självändamål. Ett fanzine ska spegla den som gör tidskriften och inte försöka

vara en professionell tidskrift. Den ska fungera som ett diskussionsforum och en spegel av sin

redaktör. Den ska vidare behandla fandom i första hand. Fandom finns till enbart för att fans

vill vara fans och om fandom skulle förlora sin fanniskhet skulle den förlora sin personlighet,

värme och humor.178 Holmberg betonar med andra ord science fictionfandom som något

avskilt från science fiction som skönlitterär genre. Istället betonar han fandoms sociala

funktion och som en aktivitet som legitimerar sig själv genom att science fictionfans vill vara

fans. Fandom handlar om fandom och ett science fictionfanzine ska behandla fandom i sig,

inte science fiction eller som Jon Bing (f. 1944) och Tor Åge Bringsvaerd (f.1939)179 lite
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173 Linköpings science fictionförenings medlemstidning Månblad Alfa nummer 15 år 1992 nämner Göran
Bengtson som science fictionkritiker: ”Han skrev enligt egen uppgift mycket SF-kritik för 10 --20 år sedan, men
pysslar mer med deckare idag”, Carina Björklind, ”På kongressfronten mycket nytt”,
http://www.lysator.liu.se/lsff/mb-nr15/P_kongressfronten_mycket_nytt.html, 20050710. Utöver detta har han
bland annat ha skrivit en bok om amerikansk skönlitteratur, Den amerikanska romanen efter första världskriget:
från Hemingway till Joseph Heller (1969) och artiklar i den svenska deckartidskriften Jury.
174 Carl J. Brandon Jr., ”Mer fanniskhet i svensk fandom!” i Science fiction forum nr 15/1965, s. 6.
175 Carl J. Brandon Jr., ”Nai elye hiruva” i Science fiction forum nr 24/1966a, s. 12f.
176 Brandon Jr. (1965), s. 6.
177 Brandon Jr. (1966a), s. 13.
178 Brandon Jr. (1965), s. 6f.
179 Både Bing och Bringsvaerd är norska science fictionfans, kritiker och författare, Holmberg (2003), s. 346-
355.
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elakare uttrycker det, fandom dyrkar inte litteraturen utan sitt eget intresse för litteraturen.180

Holmberg menar vidare, som argument för fanniskhet i fandom, att seriösa fanzines läses i

mindre grad än fanniska. Fans som läst science fiction i några år är inte lika intresserade av att

diskutera genren längre. Ett fanzine går därför ofta över till att bli mer diskussionsinriktat eller

fanniskt. Om det inte vore så tror han att fler skulle lämna fandom mycket snabbare.181 Till

sist skriver Holmberg att orsaken till att det ser ut som det gör i Sverige är för att svensk

fandom är alldeles för introvert. Den har ingen kontakt med utländsk fandom. I Sverige finns

bara en professionell science fictiontidskrift i Häpna!  och det får många att tro att de kan

starta sina egna små Häpna!. Svensk fandom, avslutar Holmberg, behöver mer kontakt med

utländska fandoms och fanzines, för att se hur fandom kan se ut.182

   Göran Bengtson skriver att han är bekymrad över begreppet fanniskhet. Han menar att det

används inom fandom för legitimerandet av alla möjliga interna skämt, saker som inte skulle

ha minsta möjlighet till överlevnad utanför fandomkretsar.183 Också Bertil Mårtensson skriver

att han vill har mer seriositet i fandom. Han vill att både science fictions och fandoms

möjligheter ska tas på allvar. Framför allt vill han inte att fandom ska glömma bort sitt syfte,

science fiction. Mårtensson anser vidare inte att fandom är ett mål i sig, som handlar om att

hitta på lustigheter. Fandom består av ett kollektiv individer och fandom finns till för dessa

individer. Det är ett namn på en samling människor med ett visst specialintresse, som i det här

fallet handlar om science fiction.184 Både Bengtson och Mårtensson skriver i sina artiklar om

vad fanzine i deras ögon borde ta upp och hur de ska skrivas. Mårtensson resonerar kring

fanzine och fandom i allmänhet och Bengtson skriver mer specifikt om vilken riktning

Science fiction forum i hans mening borde ta. Mårtensson skriver att han inte förstår hur det

kan anses förmätet att försöka bli bättre på det man gör. En amatörförfattare skriver för att

förhoppningsvis kunna bli professionell författare. En fanzineredaktör skriver för att

förhoppningsvis bli bättre på sitt tidningsmakande och kanske kunna göra sin tidning till en

professionell tidskrift. Mårtensson anser vidare att det som skiljer en amatörtidskrift från en

professionell tidskrift är ekonomin inte kvaliteten. En professionell tidskrift är kommersiell,

vilket inte amatörtidskriften är. Han ser dessutom en tendens hos Holmberg att vilja isolera

amatörfältet och det professionella science fictionfältet från varandra. Han menar att dessa är

intimt förknippade med varandra, då man i exempelvis USA rekryterar folk till det
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180 Jon Bing och Tor Åge Bringsvaerd, ”Proklamasjon” i Science fiction forum nr 46/1969, s. 12.
181 Brandon Jr. (1966a), s. 13f.
182 Brandon Jr. (1965), s. 7.
183 Göran Bengtson, ”Om behovet av sf och vad fandom behöver” i Science fiction forum nr 26-27/1966, s. 19.
184 Bertil Mårtensson, ”Vad är fanniskhet” i Science fiction forum nr 17/1965, s. 5f.
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professionella science fictionfältet ur amatörfältet.185 I Mårtenssons tankar skymtar också vad

han anser att fandoms funktion och syfte är: ”Vad fandom bör vara är, enligt min åsikt, en

möjlighet för människor med intresse åt det skapande hållet, att möta andra med liknande

intressen”.186 Han skriver till sist att han tycker att det finns talang inom svensk fandom. Det

är en liten fandom, med en kärna som inte ska ge avkall på sina ambitioner ”och den bör

dessutom sträva efter att växa, samt i den mån den kan infiltrera i det allmänna kulturlivet.”187

   Bengtson anser att Science fiction forum är det lilla som finns representerat av meningsfullt

skrivande om science fiction inom fandom, som håller det mest, i hans mening, bedrövliga

fanniska materialet borta från tidskriften. Den håller kommunikationen öppen med

omvärlden, vilket han anser viktigt för att fandom inte ska tappa bort förmågan att se skillnad

på ”stort och smått, bra och dåligt.”188 Han menar att det inte finns ekonomiska möjligheter att

göra tidskriften till en fullt seriös science fictiontidskrift. Den är ändå den tidning han kan ta

fram och visa sina science fictionläsande vänner och visa att det faktiskt finns lite intressant

att hämta hos science fictionfandom. Bengtson tror ändå att tidskriften kan bli bättre. Vad som

behövs inom science fictionvärlden är fakta, överblick och information. Science fiction forum

kan bli just ett sådant forum, tror han. Tidskriftens läsare består av människor med ett

specialintresse i science fiction och dessa skulle inte skrämmas på flykten om tidskriften

försökte tränga djupare in i det ämnet, snarare än att publicera fanniska skämtartiklar. Om den

övriga litteraturvärlden ska ta science fiction och fandom på allvar, vilket fandom påstår att

den inte gör, måste fandom bli något mer än dessa privata skämt.189 Han resonerar sedan

vidare om hur Science fiction forum skulle kunna bli en seriöst, science fictioninriktad

tidskrift.

   Holmberg, Mårtensson och Bengtson skriver alla tre om vad de anser att fandom är och vad

fandom borde vara i deras mening. Holmberg betonar fandoms sociala funktion i sina artiklar.

För honom verkar det handla mer om att skriva om sitt intresse för science fictiongenren och

aktiviteterna kring detta än om genren i sig. Bengtson i sin tur menar att engagemanget i

fandom borde bottna i ett intresse att tränga djupare in i genren.  Fandom och Science fiction

forum i synnerhet anser han vara något som ska representera genren utåt mot omvärlden,

samtidigt som de ska hindra genren att bli helt isolerad från omvärlden. Mårtensson kan sägas

stå mellan dessa, då han både ser fandom med Bengtsons mer allvarligt menande synvinkel
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185 Mårtensson (1965), s. 4ff.
186 Ibid., s. 6.
187 Ibid., s. 9.
188 Bengtson, s. 19.
189 Ibid., s. 19f.
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och Holmbergs mer socialt inriktade. Genom sin möjlighet till skapande inom ett amatörfält,

utan det professionella fältets höga krav på kvalité, kan fandom bli en plats för övning och till

slut en inkörsport in i det professionella fältet. Det kan vara värt att nämna att Holmberg några

år senare uttrycker en liknande föreställning om fandom. Han betonar fortfarande fandoms

sociala sida, men menar också att det är en dynamisk subkultur inom vilken man kan få utlopp

för sin kreativitet.190

   Science fictionfans egna föreställningar om sig själva är något som inte förekommer särskilt

ofta i Science fiction forum. Med tanke på den bild av ett fan som en person med oinskränkt

och frisinnat sinne, som ges i tidskriftens första nummer år 1960 är det ändå intressant att

presentera några exempel på sådana föreställningar som förekommer i senare nummer av

tidskriften.

   Tio år senare, år 1970, publicerade tidskriften tre recensioner av tre olika personer av Sam J.

Lundwalls science fictionöversikt Science fiction från begynnelsen till våra dagar. John-Henri

Holmberg och Bertil Mårtensson står för två av dessa recensioner som är mycket kritiska och

boken sågas i stort sett längs med fotknölarna. En av de saker som de reagerar mot är

Lundwalls bild av science fictionfans och fandom. Fans framställs, enligt Mårtensson, som de

enda intelligenta personerna i hela samhället, då Lundwall skriver att det endast förs en bra

samhällskritisk debatt i de svenska science fictionfanzinen. Mårtensson ställer sig frågande till

detta.191 Det gör även Holmberg som menar att science fictionfans är inskränkta och att de

inte vet något om någonting annat än science fiction.192 I en artikel år 1965 kommenterar

Mats Linder en artikel av science fictionförfattaren och kritikern Alfred Bester där denne

uttrycker samma sak. Bester skriver att alltför många fans agerar professionellt som läsare. De

blir djupt förolämpande när någon kritiserar något inom science fiction: ”De lider av en

ingrodd mindrevärdeskänsla, och det kan de gärna göra, ty var och en som omfattar en enda

(nästan obetydlig) litteraturform med sådan passion, visar att detta förmodligen är det enda

slags litteratur han läser.”193 Fansen är inskränkta, menar Bester. De har inga perspektiv och

de förstår inte science fictions plats i tillvaron. Bester skriver att han velat vara en förbindelse

mellan läsare och författare och velat hjälpa och stödja båda parter. Tyvärr har det inte gått

eftersom varken läsare eller författare velat kommunicera på en vuxen nivå.194 Linder

kommenterar att han hoppas att det inte stämmer. Han menar att det är det ”som en stor del av
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190 John-Henri Holmberg, ”På jakt efter den tid som flytt” i Science fiction forum nr 44/1969, s. 12.
191 Bertil Mårtensson, ”Bristande insikter” i Science fiction forum nr 47/1970, s. 25.
192 Ibid., s. 27.
193 Alfred Bester citerad genom Mats Linder, ”Besk Bester” i Science fiction forum nr 16/1965, s. 3.
194 Ibid., s. 3f.
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den seriösa sf-litteraturen vill säga oss: vi måste se saker och ting i deras rätta perspektiv, och

framför allt måste vi se oss själva som vi är.”195 Science fiction är inte en litteratur som

handlar om eskapism. Den vill öppna ögonen på läsaren och uppmärksamma fel och brister

som existerar här och nu. Linder menar att det känns extra tråkigt om science fictionfans

skulle vara inskränkta med tanke på att science fictionlitteraturen försöker ge ett större och

mindre inskränkt perspektiv på tillvaron.196 En än mer negativ artikel än de av Holmberg,

Mårtensson och Bester är en sarkastisk artikel som går att finna i nummer 13 år 1964. Den

verkar vara en kommentar på just den positiva föreställningen om science fiction science

fictionfandom som står att finna i Science fiction forums första nummer. Ingvar Svensson (f.

1931)197 hävdar att man inom fandom ser på sig själva som vakna sinnen som kan lösa alla

världens problem. Man tror på science fiction som ett världsförbättrande medel och den

litteratur som bäst klargör människans situation i kosmos. Science fiction ”förmår skapa en

människotyp, som skall förvandla en dystopisk inställd värld till en individualismens och

frihetens men även samverkans och lojalitetens utopia.”198 Han skriver vidare att man inom

fandom påstår sig vara framtidsmedvetna människor. Som svar på detta avslutar han med

följande mening, utan att ge någon egentlig förklaring: ”Se Dig i spegeln och döm! Tala

därefter aldrig mera om science fiction som en uppfostrande litteratur och aldrig mera om

fandom som en kulturellt klarseende sammanslutning.”199

   Märkligt nog står John-Henri Holmberg för ett exempel på de mer positiva föreställningar

som finns om science fictionfans i tidskriften. Holmberg skriver att det förvisso finns gott om

fans med exempelvis kontaktsvårigheter och även en del mer fanatiska element. Han skriver

ändå att fandom är ”en möjlighet att nå kontakt med människor som ofta är intelligenta, fulla

av åsikter, entusiasm och intresse för nästan allting.”200 Holmberg menar att flertalet fans är

intresserade av litteratur och konst, de är belästa, så gott som alltid även inom annan litteratur

än science fiction. De har förmågan till självständigt tänkande och de kan leva med

förändringar. Det finns även gott om exempel, menar han, på fans som gått vidare och blivit

professionella författare.201
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195 Linder (1965), s. 22.
196 Ibid., s. 22.
197 Svensson är bland annat författare till boken Skandifandom : den skandinaviska science fiction rörelsen. Han
har även skrivit läroböcker i biokemi.
198 Ingvar Svensson, ”Att fostra en värld” i Science fiction forum nr 13/1964a, s. 20.
199 Ibid., s. 21.
200 Holmberg (1969), s. 12.
201 Ibid., s. 12f.
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   Som ett sista exempel på science fictionfans självbild presenteras en artikel som kan sägas

vara ett exempel på en sådan artikel som vill legitimera skribentens egna science

fictionintresse och engagemang i fandom. Texten är en introduktion till en science

fictionkongress, där tidskriften delades ut. I den skriver Bertil Mårtensson att science

fictionfans i decennier betraktats som fanatiker och eskapister och ”steget till den

professionella riktiga sublima konkreta engagerade verkliga litterära världen som

oöverstigligt.”202 De anses insnöade som bara läser science fiction, men Mårtensson försvarar

sig med att han det senaste året bara läst fem science fictionromaner. Han hävdar vidare att de

i fandoms barndom tvingades se tidskriften Häpna! placeras bredvid de pornografiska

tidskrifterna i kiosken och han menar att fans är trötta på att klumpas ihop med sådant och

människor som på allvar tror på Atlantis och tefat. Science fiction, skriver Mårtensson, ”är en

klumpbeteckning på vissa verk som vi är litet speciellt intresserade av […] Vi flyr gärna

verkligheten med hjälp av någon visionär begåvnings skildring av framtiden, vintergatorna

eller det förflutna. Vi närmar oss gärna verkligheten på samma sätt.”203

   Det här kapitlet har redan tagit upp vilka föreställningar om vad fandom är för något som

förekommer i Science fiction forum och i samband med det även skribenternas föreställningar

om fandoms funktion och syfte. Det finns också artiklar som mer explicit uttalar en särskild

funktion eller ett särskilt syfte hos fandom. Dessa följer på olika sätt Göran Bengtsons linje

och ser på fandom som ett sätt att representera genren utåt mot omvärlden och som ett sätt att

lyfta fram det man anser vara god science fiction.

   Bertil Mårtensson följer i en artikel från år 1966 i stort sett helt och hållet Göran Bengtsons

tankar om vad fandom borde vara. Han vill se en fandom till största delen inriktad på seriöst

skrivande om science fiction. Mårtensson förespråkar att fans tillsammans inom fandom

skriver science fictions litteraturhistoria. Han menar att det finns ett stort behov av denna

historieskrivning inom science fiction. Det är en historieskrivning som ska göras i ett seriöst

organ om science fiction. Han menar vidare att det finns för få aktiva inom fandom i Sverige

och ett sådant organ eller tidskrift kan fungera som ett sätt att värva science

fictionintresserade. Genom detta, skriver Mårtensson, skulle både science fictions historia och

fandom leva vidare även om flera nyckelpersoner inom fandom skulle försvinna.204

   Både John-Henri Holmberg och Jostein Saakvitne diskuterar i olika artiklar hur ett

fandomengagemang kan motiveras. De lyfter i sina artiklar fram sådana funktioner och syften
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202 Bertil Mårtensson, ”Redaktören pratar 2” i Science fiction forum nr 45/1969c, s. 7.
203 Ibid.
204 Bertil Mårtensson, ”Science fictions kris” i Science fiction forum nr 30/1966, s. 25f.
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med fandom, som de menar motiverar dess existens. Holmberg anser att det inte är motiverat

att uteslutande läsa science fiction eller att i detalj granska, i hans mening, undermåliga

författare. Istället menar han att ”begagna science fiction som en metod att nå större insikt i

vårt väsen som människor, som ett alternativ bland många som ger en möjlighet att skapa

konst, är fullständigt legitimt och kan genom genrens speciella natur ge storartade resultat.

Science fiction kan spegla människan mot bakgrund av de ting som innerst påverkar och

driver henne […] och science fiction kan som få andra litteraturarter konkretisera dessa

ting.”205 Science fictionfans intresse kan få sitt berättigande så länge genren betraktas som en

konstart bland andra eller som ett medel, ”en möjlighet att skapa konst och nå en större insikt

om oss själva.”206 Holmberg poängterar som avslutning att science fiction aldrig får bli ett

självändamål, varken för fans eller för science fictionförfattaren. Även Saakvitne för fram

tanken att science fiction aldrig får bli ett självändamål om intresset för genre eller fandom

ska kunna motiveras. Han undrar vad science fiction egentligen är för svenska science

fictionfans. Fandom borde finnas där och visa upp ”riktig” science fiction, vilket för

Saakvitne innebär samhällskritisk science fiction. Han menar att svenska fans skriver om

”tannløse” författare som behandlar övernaturliga teman i sina fanzines. Saakvitne skriver att

science fiction inte bara kan ses som en tankens lek och underhållning. Goda science

fictionförfattare har ett samhällsengagemang och de tar upp aktuella problem och lägger sig i

samtidens debatter. Det man inom fandom ska göra, enligt Saakvitne, är att analysera denna

typ av science fiction och ta ställning till de problem science fictionlitteraturen behandlar och

debattera det politiska innehållet i denna. Detta ska vara huvudsyftet för den science

fictionintresserade och mycket mer värdefullt än att ödsla tid på Tove Jansson, menar

Saakvitne.207

   Stieg Larsson (1954-2004)208 skriver vid skiftet mellan 1970- och 1980-tal om den science

fictiontrend som startats i samband med filmen Star Wars premiär år 1977. Filmproducenter

har börjat ta science fiction på allvar och Larsson menar att intresset för genren aldrig har

varit större.209 Tyvärr tycker han att det mest verkar handla om ett sätt att tjäna snabba pengar,

då science fiction upplever en renässans kvantitativt, men knappast kvalitativt.210 Larsson
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205 John-Henri Holmberg, ”Ledare” i Science fiction forum nr 39/1968a, s. 103.
206 Ibid., s. 103.
207 Saakvitne, s. 19f. Med Tove Jansson refererar Saakvitne förmodligen till nummer 57 av Science fiction forum,
som var ett temanummer om Tove Jansson.
208 Larsson var bland annat med och grundade Stiftelsen expo och den antirasistiska tidskriften Expo 1995. Han
är exempelvis författare till boken Sverigedemokraterna: den nationella rörelsen (2001).
209 Stieg Larsson, ”Fantasins gränsland” i Science fiction forum nr 78/1979, s. 26f.
210 Stieg Larsson, ”Krönika” i Science fiction forum nr 81/1980, s. 23.
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skriver att den ”senaste tidens våg av ny sf-film bygger inte på nya idéer, litterära

utvecklingsbanor eller sociala problemställningar. Den bygger snarare på en rad nya

uppfinningar inom filmtekniken”.211 Larsson tycker att det är frustrerande som science

fictionvän att aldrig se någon kvalitativ utveckling av genren speciellt som science fictionfans

i årtionden slagits bittert för att få genren accepterad som seriös litteratur och som en

representant för finkultur. Detta mål gynnas inte av att författare och filmmakare

översvämmar marknaden med ”produkter som borde ha refuserats på synopsisstadiet.”212 Han

undrar med tanke på detta om det är någon idé att vara science fictionfan och arbeta för

genrens accepterande, men menar att häri ligger fansen uppgift. Dessa får inte acceptera all

den smörja som ges ut som science fiction. Science fictiongenren kommer aldrig bli

accepterad som seriös litteratur så länge inte fansen gör det. Vad som behövs är en förändring

av läsarnas attityd. Dessa måste aktivt delta i hur genren utvecklas.213 Larsson skriver att det, i

hans ögon, unika med science fictionfältet är den täta kontakten mellan läsare och författare.

Genom fanzineskrivandet och arrangerandet av kongresser har dessa kunnat mötas, vilket gett

en avmystifierad genre. Ändå menar han att hälsotillståndet hos science fiction inte är

tillfredställande. Detta måste debatteras eftersom science fictiongenren aldrig kan bli

accepterad om man inte kan ställa samma krav på den som på annan litteratur. Den kan aldrig

överleva om den inte utvecklas. Den kan inte utvecklas utan seriös kritik. För att höja genrens

kvalitet, skriver Larsson, måste den kontakt som finns mellan författare och läsare utnyttjas.214

Fansen måste vända sig direkt till science fictionförfattarna, för fansen känner författarna och

de lyssnar på kritik.215 För Larsson är fandom här en möjlighet att påverka genrens

utveckling. Genrens framtid vilar lika mycket på fansen axlar, som på författarens och

förläggarens. Fandoms syfte är här att föra en dialog med författaren om vad som är god

science fiction och samtidigt fungera som en representant mot omvärlden genom att visa upp

det kvalitativa genren har att erbjuda, för att om möjligt placera den i skönlitteraturens finrum.

3.4.1 Sammanfattning

En stor del av den metadiskussion som förekommer om science fictionfandom i Science

fiction forum handlar om vad som är fandoms funktion och syfte. Det handlar alltså mycket

om att definiera varför man är ett science fictionfan och hur ett sådant intresse för science
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fiction kan motiveras. Även om det finns en position i tidskriften som betonar fandom som

social företeelse, som inte behöver motiveras vidare än att fans är fans just för att de vill vara

fans, så är det dominerande perspektivet att se på fandom som ett sätt att representera science

fiction utåt mot omvärlden. Ett engagemang i science fictionfandom ska bottna i ett djupare

intresse för genren och fandom ska representera genren utåt mot omvärlden och lyfta fram det

som kan anses vara god science fiction. Samtidigt ska fandom även fungera som ett sätt att

hindra genren att isoleras från influenser utifrån. På sätt blir även diskussionen ett sätt att

legitimera den egna läsningen av science fiction. Fandom kan genom sin representation både

utåt och inåt i bästa fall påverka genrens författare och mottagande av genren hos omvärlden

och kanske till och med påverka genrens utveckling.

3.5 Föreställningar om science fictions status

Genomgående i Science fiction forum är föreställningen om att science fiction är en genre

med låg status hos omvärlden. Holmberg skriver exempelvis år 1966 att science fiction allt

som oftast möts med ”föraktfulla fnysningar […] bland de professionella

litteraturkritikerna.”216 Samma år skriver Anders S. Fröberg att science fiction har dåligt rykte

i Sverige och att genren blandas samman med pornografi och ”skräplitteratur”.217 År 1975,

menar Bertil Mårtensson att litteraturetablissemanget ser ned på science fiction och att det

endast, i Mårtensson mening, verkar vara tillåtet att skriva socialrealism och

reportageromaner. Litteraturkritikerna kallas intoleranta och påstås enbart acceptera

skönlitteratur som skildrar verkligheten och nuet.218 Detta är bara några exempel på denna

föreställning, men yttranden i stil med dessa är något som ofta återkommer i tidskriften.

Ibland försöker skribenten bemöta sina kritiker och försvara genren och ibland, vilket det här

kapitlet ska behandla, förekommer en diskussion om hur genrens status skulle kunna höjas i

omvärldens ögon. Först kommer jag i kapitlet att ta upp diskussionen om fandoms roll i

genrens status och sedan mer allmänna föreställningar om åt vilket håll genren i sig borde

utvecklas.

   ”Fandom är ett självändamål, komplett i sig själv och för sig själv”, skriver John-Henri

Holmberg i Science fiction forum år 1965.219 I sina artiklar om mer så kallad fanniskhet i

svenska science fictionfandom verkar han vilja betona att fandom inte har någon roll i science
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fictions status hos omvärlden. Istället tycks Holmberg mena att det är självupptaget att tro att

man inom fandom kan vara med att påverka vad som händer inom science fictions

professionella fält. Fandom finns till enbart för att science fictionfans vill vara fans. Science

fictionfanzinet, vilket är det han i första hand tar upp, ska vara ett diskussionsforum och en

spegel av sin redaktör.220 Science fictionfans vill ha diskussionsinriktade fanzines, där allt

utom science fiction diskuteras. Detta för att Holmberg inte tror att svenska science

fictionfans är särskilt pålästa om science fiction. Inte heller tror han att de är intresserade av

seriöst, science fictioninriktade amatörtidskrifter. Om exempelvis Science fiction forum fullt

ut blev en sådan seriös tidskrift, tror han att den skulle förlora stora delar av sin redan lilla

läsekrets.221

   Holmbergs artiklar om fandom från mitten 1960-talet i Science fiction forum är ett exempel

på en föreställning om fandoms funktion och syfte i förhållande till science fictiongenren.

Fandom har ingen roll att spela när det gäller formandet av omvärldens bild av genren, utan

den finns enbart till som en social gemenskap för den som redan är intresserad av science

fiction. Den är inte ett sätt att locka nya läsare till genren eller påverka vilken status genren

har utanför science fictionfältet. Det finns även en motsatt sida i frågan. I denna föreställning

ingår att fandom har en, om inte avgörande roll, så åtminstone en viktig roll att spela i hur

science fiction framställs hos omvärlden och vilken status genren har utanför science

fictionfältet. Å ena sidan handlar det om att fandom måste öppna sig för omvärlden och bli

mer tillgänglig och på det sättet visa upp science fictions goda och mer litterära sidor. Å andra

sidan handlar det om att det är inom fandom genren blir till och utvecklas och att fandom

därmed har en avgörande roll att spela för vilken status genren får hos omvärlden.

   Göran Bengtson var en av dem som i Science fiction forum vid mitten av 1960-talet stod för

åsikten att fandom borde vara mer seriös och science fictioninriktad. Mycket av det som både

Bengtson och Holmberg skriver handlar framför allt om hur fandoms status ska höjas i

omvärldens ögon, men det handlar hos Bengtson i slutändan också, menar jag, om hur science

fiction ska få ett mer respektfullt bemötande. Främst menar han att Science fiction forum kan

spela en roll i att höja fandoms status hos omvärlden. Om fandom ska tas på allvar av

omvärlden måste fandom ta sig själv och science fiction på allvar. Genom att göra tidskriften

till en seriös tidskrift som skriver om science fiction istället för privata skämt inom fandom, så

kan den bli både en representant utåt för fandom och en representant för genren. Eftersom
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man inom ”fandom känner sig instängd mellan murar av ovilja och oförståelse” talar

Bengtson om vikten av att skaffa kontakter med akademiker och journalister som skriver om

science fiction utanför fandom.222 Han vill att fandom genom Science fiction forum öppnas

upp gentemot omvärlden och att genren genom tidskriften presenteras på ett attraktivt sätt,

genom att erbjuda fakta, överblick och information om genren.223 Just detta att öppna upp

fandom för omvärlden och göra diskussionen om science fiction mer tillgänglig för

omvärlden är något som återkommer i diskussionerna. Bertil Mårtensson skriver till exempel

om vikten av att inom fandom införa en ”gängse litterär terminologi och analysmetodik”.224

Han vill att science fiction behandlas som skönlitteratur och kritiseras därefter. Skönlitteratur

kan inte bedömas utifrån sin vetenskapliga korrekthet, menar han. Mårtensson kallar det för

konstnärligt orimligt och menar att genom att analysera science fictionverk utifrån en

litteraturvetenskaplig terminologi undviks det ghettotänkande som finns inom science

fictionkretsar och man öppnar upp kretsen för utomstående som inte är insatta i science

fictions och fandoms egna terminologi.225 År 1972 har John-Henri Holmberg och Mats Linder

liknande tankar, när de i redaktörsspalten diskuterar vilken riktning de vill att tidskriften ska

ta. Med Science fiction forum vill de skapa en tidskrift som behandlar science fiction på ett

begripligt sätt för alla science fictionintresserade, inte bara för dem inom fandom. Förr gick

det, skriver de, att göra ett mer fanniskt fanzine, eftersom läsekretsen var så liten, men nu när

läsekretsen har växt går det inte att vara lika personlig längre. De vill publicera kvalificerat

litteraturvetenskapligt material i tidskriften och de vill göra en tidskrift som tar science fiction

på allvar. Den ska innehålla bra litteraturvetenskapligt inriktade artiklar om science fiction,

författarpresentationer och långa ingående recensioner.226

   Stieg Larsson menar att science fictiongenren aldrig kommer att bli accepterad som seriös

litteratur så länge inte science fictionfansen gör det, men han betonar inte bara fandoms roll i

detta, utan menar även att science fictionförfattarna har ett ansvar i hur genren framställs. Han

skriver att författarna och fandom delar skulden till att genrens har låga status. Som läget var

då artiklarna skrevs, menar han att genren ”verkligen inte gjort sig förtjänt av beröm.”227

Fansen måste för det första ändra sin attityd och inte nöja sig med gamla klichéer. För det

andra måste de aktivt delta i hur genren utvecklas. Sådan science fiction som utnyttjar de
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möjligheter till kritik och analys som finns i genren ska premieras. Där har även den

professionella delen av science fictionfältet ett ansvar genom att inte publicera böcker eller

producera filmer som enbart är ”vilda västern i atomåldern.”228 För att höja genrens kvalité är

därför en dialog mellan författare och läsare nödvändig, menar Larsson.

   När det gäller mer allmänna föreställningar om genren i sig, handlar diskussionen främst om

åt vilket håll genren borde utvecklas. Bertil Mårtensson skriver att en vanlig anklagelse mot

science fictionförfattare är deras brist på personligt engagemang. De skriver sterilt och

karaktärerna i deras romaner är stereotypa skyltdockor. Mårtensson menar att det är en grov

generalisering av genren, men att det funnits och finns verk som faktiskt går att karaktärisera

på det sättet. Han skriver vidare att de flesta kännare av genren brukar protestera mot

anklagelsen, men det finns också de som försöker förklara fenomenet och finna något positivt

i det. En sådan är Edmund Crispin som, enligt Mårtensson, menar att de oengagerade

människoporträtten är en del i författarnas målsättning. Science fiction vill rikta människans

uppmärksamhet utåt och belysa hennes ovissa ställning i tillvaron. Karaktärerna i ett science

fictionverk ska ses som representanter för hela människosläktet och de kan inte tillåtas någon

större individualitet. Mårtensson tror snarare att science fictiongenren ser ut som den gör på

grund av att de science fictionförfattare som äger de intellektuella egenskaper som krävs för

att vara en god science fictionförfattare, äger få de egenskaper, exempelvis djupare

psykologiska karaktärsskildringar, som krävs för att bli accepterad utanför science

fictionfältet. Samtidigt menar han att den som skriver inom science fictionfältet skriver för

läsare som inte vill ha djupare psykologiska skildringar, utan en välfungerande intrig och ett

snillrikt beskrivet samhälle. Tyvärr drabbas science fictionförfattare negativt av detta,

eftersom denna sällan blir accepterad av andra än science fictionpubliken. Utanför det snäva

science fictionfältet krävs det djupare personskildringar och publiken kräver också det.

Eftersom bland annat Crispin menar att science fictiongenren är den genre som bäst skildrar

människan avslutar Mårtensson med frågan om så verkligen är fallet.229 Artikeln skulle

snarast kunna sägas förespråka en anpassning av science fictiongenren efter de villkor som

gäller för den skönlitteratur som Mårtensson menar skrivs utanför science fictionfältet. Det är

något som Mats Linder år 1966 menade att den nya science fictionlitteraturen redan höll på att

göra. Linder skriver inte om hur science fiction borde utvecklas, utan hur science fiction för

närvarande, enligt Linder, utvecklades. Science fictionförfattarna har börjat söka sig utanför
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de konventionella science fictionmiljöerna i sina verk och de behandlar gamla science

fictionteman på ett annorlunda vis. De skriver inte längre någon äventyrsberättelse eller enkel

budskapsberättelse, utan den science fiction de skriver ”är mångdubbelbottnad, mångskiftande

ofta en svårbegriplig sf, skriven av författare vars tydliga strävan är att bana nya vägar ut ur

den hittills relativt ’konventionella’ sf.”230 Linder menar också att alltfler författare utanför

science fictionfältet börjar skriva science fiction, något han ser som positivt och som borde

kunna höja genrens status. Människor ser att science fiction inte bara är simpla

äventyrsberättelser, utan en skönlitteratur som närmar sig den, enligt Linder, seriösa

litteraturen.231

   Dessa tankar kan jämföras med vad Linder några år senare skriver angående science fictions

potential som samhällskritisk litteratur. Den science fiction som skrivits hittills har inte

lyckats på det samhällskritiska planet, menar Linder. Science fictionförfattare varken kunnat

eller vågat skriva något annat än äventyrsberättelser. Istället har science fiction hamnat i en

ghettoartad tillvaro och isolerats från övrig litteratur. Genren har genom det kommit efter i

skönlitteraturens utveckling under 1900-talet. Linder menar ändå att inom science fiction

finns ”idérikedomen, friheten i synnerhet vad ämnesvalet beträffar, den av tradition

uppkomna icke-fixeringen vid persongalleriet, vilket borde underlätta en social synvinkel”.232

Om författarna bara kunde ta vara på dessa möjligheter skulle det inte bara tillföra genren

ytterligare en dimension, skriver Linder, utan genren skulle förmodligen också kunna få ett

bättre anseende hos människor utanför fältet.233

   Även John-Henri Holmberg menar år 1975 att science fiction håller på att isoleras i ett

ghetto, men på ett helt annat sätt än vad Mats Linder menar. Holmberg skriver om hur science

fiction sedan flera år tagit sig in på de amerikanska universiteten och in i den akademiska

världen. Det hålls kurser i science fiction. Science fictionförfattare bjuds in som gästföreläsare

och många har även fasta lärartjänster vid universiteten. Det finns till och med ett pris för

bästa science fictionroman som delas ut och bestäms av akademiker. Holmberg ser även en ny

trend inom science fictionlitteraturen. Den yngre generationen av science fictionförfattare

kommer ofta från universiteten och de har börjat skriva en ny typ av science fictionroman,

enligt Holmberg har de ”börjat skriva akademisk litteratur.”234 Science fiction har med andra

ord, enligt Holmberg, fått ett ökat anseende i den akademiska världen och genren hyser en
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status som aldrig förr. Det är dock något som Holmberg inte ser positivt på, utan skriver att en

litterär genre som börjar producera litteratur för akademierna och akademiseras ”är ur

läsarhänseende praktiskt taget död.”235 Den skrivs av och för litteraturexperter och det är

romaner som främst är avsedda att analyseras och studeras. Det är en trend som är beklaglig

och på sikt möjligen katastrofal, menar Holmberg. Den normalbildade science fictionläsaren

vill ha böcker som riktar sig till läsaren och som är begripliga och underhållande. Han kallar

vidare den nya, unga generationen science fictionförfattare självupptagna och skriver:

Vad jag vill komma fram till är påståendet att sf av det här slaget, U-sf [Universitets-sf], om
parafrasen tillåts, inte är bättre än ordinär sf. Vidare att den är kommersiellt mycket mindre
gångbar, något som på sikt kan leda till att allt färre sf-författare kan vänta sig att bli publicerade,
något som i sin tur kommer att leda till att genren utarmas och bli tråkigare, mera slätstruken och
mindre variationsrik.236

Ett ökat anseende för science fiction behöver alltså inte vara något odelat positivt för genren

och Holmberg skriver här om hur han inte vill att genren ska utvecklas. Genren skulle snarast

kunna påstås ta steget från ett ghetto till ett annat, från ett snävt fält till ett annat.

3.5.1 Sammanfattning

Det kapitlet behandlar är hur skribenterna i Science fiction forum på olika sätt menar att

science fictions status skulle kunna höjas hos omvärldens ögon, vilka man menar ser på

genren som lägre stående litteratur. Dels handlar diskussionen om att science fictionfandom

har en viktig roll att spela i hur omvärlden ser på genren, dels handlar den om hur genren rent

generellt borde utvecklas för att accepteras av omvärlden. För fandoms del handlar det å ena

sidan om att öppna upp sig och blir mer tillgänglig, och visa upp det goda genren har att

erbjuda. Å andra sidan menar skribenterna att det är inom fandom genren skapas och

förhandlas fram. Därmed spelar fandom en avgörande roll för hur genren bemöts utanför den

snäva science fictionkretsen. När det gäller hur man inom Science fiction forum menar att

genren borde utvecklas handlar det mycket om att bryta isoleringen mot omvärlden. Bland

annat förespråkas det att science fictionförfattare borde anpassa sig mer till de konventioner

som gäller utanför science fictionfältet, för att på så sätt accepteras även där. Att författare

utanför fältet närmar sig genren är även det något som ses som positivt för science fictions

anseende.
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3.6 Bemötandet av science fictions kritiker

Föregående kapitel handlar till stor del om just bemötandet av science fictions kritiker och i

det ofta skribenternas försök att legitimera det egna intresset för genren och det egna

engagemanget i fandom. Bland de föreställningar om science fiction som förekommer i

Science fiction forum finns exempelvis återkommande försök att lyfta fram genrens unika

drag och särskilda särart, något som kan sägas vara ett sätt att legitimera science

fictionläsningen. Föregående kapitel om föreställningar om science fictions status fokuserade

på metadiskussionen om hur genrens anseende skulle kunna ökas i omvärldens ögon, något

som i allra högsta grad handlar om hur man inom science fictionfandom skulle bemöta

genrens kritiker. Följande kapitel kommer att lyfta fram några exempel där skribenten direkt i

texten bemöter kritik eller vad denne menar är fördomar om science fiction eller science

fictionfandom.

   Både Bertil Mårtensson och Jacob Palme skriver vid olika tidpunkter under 1960-talet att

den vanligaste anklagelsen mot science fiction är att det är en steril litteratur.237 Mårtensson

skriver vidare att science fictionförfattare anklagas för brist på personligt engagemang, främst

på grund av att karaktärerna i deras romaner anklagas för att inte vara något annat än

stereotypa skyltdockor. Mårtensson tar i artikeln upp ett av de svar som ibland ges på denna

anklagelse. De oengagerade människoporträtten kommer ur författarnas målsättning, menar

Edmund Crispin som Mårtensson refererar till. Science fiction vill lyfta fram hur människan

påverkas av yttre villkor. Vidare försöker den belysa människans ovissa tillvaro och

karaktärerna i ett science fictionverk ska därför ses som representanter för hela

mänskligheten.238 Science fictions stereotypa karaktärer framställs som något negativt av

genrens kritiker, men inom science fictionfältet lyfts det istället fram som något positivt.

Crispin menar att det speglar människan på ett mer effektivt sätt, genom att människans hela

tillvaro belyses. Palme i sin tur bemöter kritiken genom att hävda att kritiken baseras på

fördomar. Det är en fördom att science fiction är en steril litteratur som enbart handlar om

robotar. I själva verket, menar Palme, är det en litteraturgenre där människan står i centrum

och där samhällsvetenskaperna oftare är representerade än naturvetenskaperna. Han ger sedan

i sin artikel exempel på den samhälleliga utvecklingen som står i centrum i science fiction och

avslutar med att konstatera att det är en genre som har en radikal, politisk tendens, färgad av

”en positiv inställning till själva utvecklingen.”239
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   Mats Linder och Anders S. Fröberg svarar vid 1960-talets mitt på olika påståenden om

science fictionfans och science fictionfandom. Linder kommenterar Alfred Bester som hävdar

att science fictionfans inte klarar av att någon kritiserar något inom genren. De blir djupt

förolämpande, menar Bester, och skriver vidare att de är inskränkta och saknar perspektiv.

Linder menar att det är naturligt att science fictionfans reagerar starkt på kritik mot det de

älskar, när ingen annan verkar bry sig om science fiction eller vill behandla genren med

respekt. Han anser att Besters kritik är orättvis och menar att fans reagerar som de gör

eftersom omvärlden vägrar erkänna science fiction dess rätta värde. De känner sig därför

tvingade att försvara science fiction på ett styvmoderligt sätt.240 Fröberg anser att många har

förutfattade meningar om science fiction och science fictionfans. Han skriver att science

fictionfans är helt vanliga människor vars enda gemensamma intresse är science fiction och

menar att science fictionföreningar endast finns till för att folk med samma intresse ska kunna

träffas och diskutera science fiction. Fröberg skriver vidare att science fiction är en

litteraturgenre, rätt och slätt. Det är inte någon profetisk framtidslitteratur eller tekniska

arbeten i dramatiserad form. Det är en skönlitterär genre med bra och dåliga verk precis som

vilken annan skönlitterär genre som helst. Science fiction har dock fått dåligt rykte i Sverige,

hävdar han. Mycket på grund av dåliga science fictionfilmer och ett dåligt urval av översatt

science fiction. Den blandas allt som oftast ihop med pornografi och, med Fröbergs ord,

skräplitteratur. Science fictionfans tycker att det är tråkigt och berättar gärna om den bra

science fiction som finns. Det är god litteratur med ett budskap. Fansen är inte nöjda med att

genren blandas ihop med enklare vilda västern och deckare. Science fiction, menar han, är

ingen del av masskulturen. De kommersiella science fictiontidskrifterna har exempelvis en

liten upplaga och en modern science fictionroman sprids oftast bara i några tusen exemplar i

USA, ”[o]m man nu inte räknar enklare äventyrshistorier i sf-förklädnad till den rena sf-

litteraturen.”241 I artikeln, som är en presentation av en science fictionkongress, uppmanar han

till sist deltagaren att själv läsa lite science fiction innan denne tar ställning: ”Gör inte som

alltför många av våra litteraturkritiker, ha inte förutfattade meningar om sf.”242

   Mårtensson skriver år 1975 om en annan vanlig anklagelseförutsättning för många kritiker.

Dessa menar att science fiction är eskapism. Mårtensson menar att man inom science

fictionkretsar ofta svarar med att man alls inte flyr verkligheten. Science fictionläsare ”är

samhällskritiker, framtidsforskare. Vi är nyttiga, för vi kan extrapolera nuets trender och visa
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240 Linder (1965), s. 3f.
241 Fröberg, s. 4.
242 Ibid.
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det kusliga slutresultatet […] Sf analyserar NUET.”243 Han skriver att det ligger något i det

påståendet, men menar samtidigt att det i science fiction ofta förekommer att exempelvis ett

atomkrig förlöser en ny, fantastisk värld. Det blir en litteratur som har mer gemensamt med

fantasylitteraturen eller sagan. Han menar vidare också att science fiction är en variant av

fantasylitteraturen genom att genren skulle kunna definieras som sagoberättelser ”för en

vetenskapligt allmänbildad och intresserad krets människor.”244 Utifrån det undrar han om det

är moraliskt försvarbart att skriva sagor i dagens samhälle med alla sina problem. Enligt vad

Mårtensson uppfattar som det rådande litteraturklimatet i Sverige där reportageromaner

verkar vara det enda möjliga att skriva, svarar han nekande på frågan. Det enda som anses

värt att skildra är nuet och verkligheten. Sagor ska inte ens få finnas till för barn, är

Mårtenssons bild av litteratursverige. Att inte skriva socialrealism anses, hävdar Mårtensson,

reaktionärt, kommersiellt och borgerligt. Mårtensson menar dock det är fel att döma ut den

litteratur som inte behandlar nuets problem i samhället. Det är fel att döma ut sagan, det

overkliga och det symboliska. Genom sagan kan vi leva ut våra annars uppdämda känslor. Att

döma ut sagan är lika absurt som att döma ut leken ut barnens värld, menar Mårtensson. Det i

hans mening rådande litteraturklimatet kallar han för intolerant. Science fiction och fantasy

kan skildra ideal som inte går att förverkliga i dagens situation. Det är ideal som handlar om

en mer mänsklig tillvaro, som genom litteraturen kan hållas vid liv. Den fantastiska

berättelsen är en nödvändig del av litteraturen, avslutar Mårtensson, för utan fantasin blir

människan galen.245

3.6.1 Sammanfattning

Där kapitel 3.2 och 3.3 kan sägas handla om hur skribenterna i Science fiction forum

definierade science fiction gentemot andra genrer, kan det här kapitlet sägas handla om hur

skribenterna definierar science fiction gentemot genrens kritiker. Kapitlet följer tre, enligt

skribenterna, negativa påstående om science fiction och undersöker hur skribenterna svarar på

dessa. Precis som i kapitel 3.2 och 3.3 kan de svar som ges sägas vara ett sätt att legitimera

den egna science fictionläsningen och ett sätt att försöka ge genren legitimitet. Ett sätt att göra

detta är att exempelvis omvandla något som av science fictions kritiker ses som en negativ

egenskap hos genren till något positivt. Ett annat sätt är att som exempelvis Bertil Mårtensson

peka på, vad han menar är, intolerans hos det svenska litteraturklimatet. 1975 års
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243 Mårtensson (1975), s. 20.
244 Ibid.
245 Ibid., s. 20-24.
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litteratursverige kunde bara se det direkta nuet, den direkt påtagliga verkligheten, menar

Mårtensson, och dessa varken kunde eller ville förstå science fiction. Detta för att science

fiction, enligt  Mårtensson, är ett slags skönlitteratur som skildrar ett ännu inte är förverkligat

ideal.
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4. Avslutning

4.1 Diskussion och analys

Som undersökningen visat präglades metadiskussionen om science fiction och science

fictionfandom i Science fiction forum av ett antal olika idéer om vad dessa fenomen är och

vad de har för funktion och syfte. Märkbart med denna diskussion är att den till största delen

ägde rum under 1960-talet, något som framför allt karaktäriserar diskussionen om fandom.

Att det förhåller sig på det sättet tror jag är lätt att förklara. En förklaring kan vara att flera av

de tongivande redaktörerna och skribenterna i tidskriften, som exempelvis John-Henri

Holmberg och Bertil Mårtensson var unga och nya i science fictionfandom när de började

skriva i Science fiction forum under första halvan av 1960-talet. Både tidskriften och fandom

var vid denna tid även de relativt nya företeelser. Om man utgår från de få källor som finns

om svensk science fictionfandom visar de även att fandom bestod av en liten grupp

människor. Att science fictionfandom var en ny företeelse företrädd av ett antal unga

människor gav förmodligen ett ökat behov hos dessa att definiera sig själva som grupp

gentemot omvärlden och att legitimera sitt stora intresse för science fictionlitteraturen. Vidare

kan det tänkas att det faktum att science fictionfandom utgjordes av ett litet antal personer gav

upphov till en känsla av marginalisering gentemot det övriga samhället, vilket ytterligare

ökade behovet att förklara och försvara sitt intresse och att definiera sig själva inom gruppen.

De unga tongivande personerna under 1960-talet fortsatte sedan även under 1970-talet att

bidra till tidskriften, både som redaktörer och skribenter. Dessa skulle kunna sägas ha styrt

diskussionen under 1960-talet och det var sedan deras tolkningar av science fiction som fick

företräde under 1970-talet. Under 1960-talet diskuterades ofta science fictions värde som

didaktisk litteratur. Genren sågs exempelvis som ett sätt att levandegöra den vetenskapliga

utvecklingen eller som ett sätt att göra moraliska eller politiska ställningstaganden. Science

fiction bedömdes vidare utifrån dessa grunder. Det var ett synsätt som utmanades av framför

allt Bertil Mårtensson under andra halvan av 1960-talet och han förespråkade ett annat sätt att

se på science fiction. Han menade att science fiction istället skulle bedömas på samma sätt

som annan skönlitteratur, utifrån en litteraturvetenskaplig terminologi. Under 1970-talet var

det Bertil Mårtenssons tolkning som dominerade. Genregränserna vidgades i Science fiction

forum och Mårtensson betonade under perioden science fictions värde i att kunna skildra det

overkliga och symboliska, och distanserade sig genom det ytterligare från tanken om science

fiction som ett slags skönlitteratur som helt hållet utgår från korrekta vetenskapliga fakta. Ett

exempel på denna mer öppna syn på genren märks i nummer 57 år 1973 som är ett
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temanummer helt ägnat åt författaren Tove Jansson och hennes barnböcker om mumintrollen.

Detta skulle dock samtidigt kunna tolkas som att man inom Science fiction forum även

började ägna sitt intresse åt annan skönlitteratur än bara science fiction, vilket till viss del

bekräftas av Skandinavisk förening för science fictions hemsida, som skriver att man inom

föreningen sedan starten år 1960 utökat sin intressesfär även till fantasy- och

skräcklitteratur.246 1960-talet kan sammanfattningsvis sägas ha präglats av en kamp om

tolkningsföreträde i hur science fictionlitteraturen skulle läsas och att den position som

Mårtensson företrädde gick vinnande ur striden, vilket märks på 1970-talets Science fiction

forum, som rent generellt kan sägas karaktäriseras av en mer vidgad syn på genren.

   En annan förklaring till att diskussionen avtar under 1970-talet kan ha att göra med

tidskriftens inriktning. År 1972 skriver John-Henri Holmberg och Mats Linder att de vill att

Science fiction forum ska bli en tidskrift för alla science fictionintresserade, inte bara dem

inom fandom. Läsekretsen hade vuxit sedan 1960-talet, skriver de, och menar att det inte finns

utrymme att vara lika personlig längre. Under 1960-talet hade tidskriften som högst omkring

100 läsare, varav de flesta var medlemmar i föreningen. Förmodligen gjorde detta att

tidskriften kunde ha en mer familjär ton, vilket även gav utrymme till en mer intern debatt om

science fiction och science fictionfandom mellan fans. Många läsare bidrog till Science fiction

forum, framför allt till tidskriftens brevspalt. Under 1970-talet ökade antalet läsare markant

och tidskriften växte ur rollen som medlemstidning. Detta gjorde att tonen inte längre kunde

vara lika intim och inriktningen på tidskriften ändrades något genom det. Färre verkade

dessutom skriva till tidskriftens brevspalt och diskussionen mellan fans avtog. Tidskriften

gick alltså, menar jag, från att fungera som ett slags diskussionsforum för fans, till att bli en

”riktig” tidskrift som behandlade science fiction i artikelform, från diskussion till information.

   Varför diskuterade och debatterade skribenterna de ämnen som tagits upp i

undersökningen? Varför diskuterade och debatterade man på det sätt, som jag i

undersökningen menar att man gjorde? Sett i den snäva kontext som enbart rymmer Science

fiction forum och Skandinavisk förening för science fiction är förmodligen ovanstående svar

fullt rimliga, men för att fördjupa analysen kommer jag i resten av analysen vidga kontexten

ytterligare. Jag tänker i det följande sätta resultatet i tre olika kontexter och genom det belysa i

vilket sammanhang resultaten existerar. Dessa tre kontexter är den vidare fandomkontexten,

den svenska litteraturhistoriska kontexten och till sist den science fictionkontext som Science

fiction forum är och var en del av. Ingen av dessa perspektiv har

������������������������������������������������
246 Skandinavisk förening för science fictions hemsida.
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tagits med här för att ge något slutgiltigt svar på ovanstående frågor, utan jag har valt dem

som ett givande sätt att utifrån olika utgångspunkter belysa det resultat som framkommer i

undersökningen.

   Matt Hills skriver om fandom generellt att fans sätt att prata om sitt fandomengagemang

ofta handlar om att försvara sitt engagemang. Det är en försvarsmekanism som försöker

förvandla ett fans i grunden emotionella engagemang för en viss text till ett engagemang

byggt på rationalitet och förnuft. Ett fan försöker grunda sitt förhållande till fandom i textens

objektiva attribut för att legitimera sin entusiasm. Hills beskriver ”fan discourse as a

justification for fan passions and attachments.”247 Sett i det perspektivet handlar alltså

metadiskussionen om science fiction och science fictionfandom i Science fiction forum i

mångt och mycket om att försvara det egna fandomengagemanget. Som kapitel 3.5 och 3.6

mer explicit visar gick också delar av diskussionen ut på att visa hur science fiction och

science fictionfandom blivit missförstådd och orättvist nedvärderad av omvärlden, och det

framför allt av den officiella kulturens litteraturkritiker. Även diskussionen om genrens

funktion och syfte kan sägas ha detta i grunden försvarande syfte. Skribenterna definierade

bland annat science fiction gentemot andra genrer och pekade på egenskaper hos genren som

särskiljer den från andra genrer. Framför allt betonade flera skribenter det som gör science

fiction unikt och menade även ofta att science fiction fyller en vidare funktion än bara den

som skönlitteratur. Science fiction, menade man, är en politiskt radikal litteratur och det är en

litteraturform som kan användas som en del i vetenskapliga experiment. De omvandlade det

genrens kritiker, enligt fansen, kallar skräplitteratur till en i det närmaste världsförbättrande

litteratur. Samtidigt fanns det även en motsatt position som tog det kritikerna sade på allvar

och till och med själva kritiserade andra fans, kanske överdrivet, positiva bild av både science

fiction och sig själva som fans. Även det skulle kunna sägas vara ett sätt att försvara sitt

fandomintresse, genom att visa att man som fan inte alls är så inskränkt som kritikerna påstår

och att man genom att kritiskt granska objektet för sin fandom på det sättet tar det på allvar.

Varför lägger fans ner så stor möda på att försvara sitt fandomengagemang och objektet för

sin fandom? John Fiske menar att många fans är fullt medvetna om att objektet för deras

fandom är nedvärderat av den officiella kulturen och lägger därför ned stor möda på att

argumentera mot denna nedvärdering. Ofta, skriver Fiske, använder de samma kriterier och

bedömningsgrunder för att göra detta, som den officiella kulturen. Det finns vidare en skillnad

inom fandom i hur dessa diskussioner förs. Äldre, manliga och välutbildade fans använder
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247 Matt Hills, Fan Cultures (London, 2002), s. 66f.
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oftast dessa officiella kriterier för att bedöma objektet för sin fandom, till skillnad från yngre,

oftast kvinnliga och lågutbildade fans som använder sig av mer populärkulturella

bedömningsgrunder.248 I Science fiction forum är det främst den förra kategorin som märks.

De som skrev i tidskriften under den undersökta perioden var till största delen män och

välutbildade. Bertil Mårtensson är ett gott exempel på ett sådant fan och han var också den

som markerade tydligast att man inom tidskriften och fandom i allmänhet skulle använda sig

av just sådana officiella kriterier, som exempelvis en litteraturvetenskaplig terminologi, när

man skrev om science fiction.

   Att se på resultatet av uppsatsen i en fandomteoretisk kontext ger relevanta svar på varför

skribenterna i Science fiction forum diskuterade och debatterade de ämnen som tagits upp i

undersökningen och varför de diskuterade och debatterade på det sätt som de gjorde.

Samtidigt tenderar det att göra en undersökning av det här slaget tämligen meningslös, då ett

fans sätt att diskutera och agera inom fandom framställs som nästan ritualiserat och

förutbestämt. Därför anser jag det är relevant att belysa resultatet ur ytterligare perspektiv.

   I Science fiction forum menade skribenterna exempelvis att science fiction möttes med

fnysningar hos litteraturkritiker och att genren blandades samman med pornografi. År 1975

skrev Bertil Mårtensson att det bara verkade vara tillåtet att skriva socialrealism och

reportageböcker och att litteraturkritikerna i Sverige inte ville acceptera någon annan

litteratur. Det man menade i tidskriften under både 1960- och 1970-talet var att omvärlden till

stor del vägrade att acceptera science fiction som litteratur av värde. Sett ur ett

fandomteoretiskt perspektiv är detta sätt att diskutera typiskt för fandom, men det är också

intressant att fråga sig om det kan tänkas ligga någonting i det som skrevs i Science fiction

forum. Science fiction ses som en del av populärlitteraturen och Jerry Määttä skriver att

populärlitteratur fått utstå mycket smutskastning. Även begreppet genre har setts som något

mindre värt. Science fiction har därför blivit en del av kritiken och genren har genom detta

blivit marginaliserad. Vissa har menat att genren har blivit marginaliserad därför att det

litterära och akademiska fältet har varit rädda för de grundläggande idéer genren påstås

innehålla. Andra har hävdat att de som inte är insatta i det unika med science fiction inte har

tillräckligt med kompetens för att bedöma genren.249 Utifrån detta ser det onekligen ut som att

science fictionfansen i Science fiction forum har rätt, men apropå mottagandet av genren i

Sverige under 1950-talet skriver Määttä att den fick ett blandat mottagande. Det fanns de som

������������������������������������������������
248 Fiske, s. 36f.
249 Määttä, s. 57ff.



7�

såg på genren som en litteraturform med potential till samhällskritik till dem som ansåg att

science fiction inte var annat än en kommersiell, amerikansk massmarknadsprodukt.250 Han

nämner även artikeln ”Nästa Venus: En orientering i science fiction” i Bonniers Litterära

Magasin (1954) av Elisabeth Tykesson och skriver att den av fandom utpekats som en direkt

orsak till att science fiction haft så låg status i Sverige genom åren. I artikeln jämför Tykesson

bland annat science fiction med 1800-tales trivialroman och kallar genren för en ”skräplåda

för det övernaturliga”.251 Määttä skriver att artikeln förmodligen inte spelat särskilt stor roll i

hur litteraturkritiker har bemött science fiction i Sverige, utan menar att det som snarare skulle

kunna ligga bakom genrens misslyckade etablering i landet bland annat är förlagsslarv.252

   Även om det är vanskligt att generalisera allt för grovt kan det ändå vara intressant att även

försöka teckna en bild av det litterära klimatet under 1960- och 1970-talen i Sverige. Det är

inte helt lätt, men den bild som Den svenska litteraturen. Från modernism till massmedial

marknad 1920-1995 (1999) och Göran Häggs Den svenska litteraturhistorien (1996) ger är

den av ett tidigt 1960-tal präglat av experimentell prosa. Tomas Forser och Per Arne Tjäder

skriver att det som var på modet i Sverige under 1960-talets första år var estetisk

experimentalism.253 Mot slutet av decenniet kom en vändpunkt i det politiska och litterära

klimatet och Hägg skriver att de svenska dagstidningarnas kulturkritiker blev ”glödande

anhängare av moraliska normer och socialistisk ordning i samhället.”254 Den politiska,

ekonomiska och sociala debatten fördes in på kultursidorna och dessa blev ett forum för

politisk debatt. Forser och Tjäder beskriver slutet av 1960-talet och början av 1970-talet som

den ideologiskt bestämda litteraturens tid och som en tid fylld av vänsterengagemang.255 Detta

var något som färgade av sig på vad som skrevs under perioden och Häggs översikt ger bilden

av att många svenska prosaförfattare skrev kollektivromaner, bygdeskildringar och

reportageromaner.256 Det som båda översikterna lägger tonvikten på under 1960- och 1970-

talen är således socialrealistisk litteratur. Science fiction nämns knappt alls och de svenska

författare som tas upp i översikterna som utöver annan litteratur även skrivit science fiction

har sällan blivit ihågkomna för sin science fiction. Det lilla som tas upp om science fiction i
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253 Tomas Forser och Per Arne Tjäder, ”Strömkantringarnas tid – 1960-talets debatt och nya prosa” i Den
svenska litteraturen. Från modernism till massmedial marknad 1920-1995, red: Lars Lönnroth, Sven Delblanc
och Sverker Göransson (Stockholm, 1999), s. 373.
254 Göran Hägg, Den svenska litteraturhistorien (Stockholm, 1996), s. 559.
255 Forser och Tjäder, s. 371f.
256 Hägg, s. 570-586.
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de båda översikterna är en kort notis i Den svenska litteraturen av Dag Hedman, som tar upp

lite av den svenska science fiction som publicerats, men konstaterar att det är en litteratur som

till största delen importerats till Sverige.257 Sett genom denna synvinkel blir alltså

metadiskussionen i Science fiction forum mer än bara ett för fandom typiskt sätt att tala om

sig självt. Det blir här ett reellt försvar för genren och fandom. Ett exempel på försvar är det

resonemang som Sten Dahlskog och Eskil Block förde under andra halvan av 1960-talet, där

båda kan sägas ta avstånd från anklagelsen om science fiction som eskapism. Istället menade

de att science fiction är en realistisk genre, som hämtar sitt stoff från vetenskapliga fakta.

Block menade till och med att science fictionförfattaren i framtiden skulle kunna komma att

hjälpa vetenskapsmän att presentera sina idéer för allmänheten. Samtidigt finns dock också

Määttäs mer nyanserade bild av mottagandet av science fiction i Sverige, så det är ändå svårt

att ge något tydligt svar på frågan om varför diskussionen såg ut som den gjorde i Science

fiction forum utifrån ett litteraturhistoriskt perspektiv.

   Sett utifrån ett science fictionhistoriskt perspektiv framträder syftet med diskussionen och

debatten om science fiction i Science fiction forum under 1960-talet som kampen om

tolkningsföreträde eller kanonisering. Lindlof, Coyle och Grodin skriver att science fiction är

karaktäriserad av svårigheterna med att definiera genren och att detta märks bland science

fictionläsare från 1960-talet och framåt då både genren i sig och gruppen läsare började

fragmenteras och bli alltmer heterogen. John-Henri Holmberg skriver att under 1940- och

1950-talen började science fictionfältets redaktörer och författare försöka göra science fiction

mindre inriktad på teknik och naturvetenskap. Med 1960-talet började genren vidgas och nya

läsargrupper tillkom. Dessa var mer intresserade av psykologisk, sociologisk eller satiriskt

inriktad science fiction och de nya författare som tillkom var mer intresserade av

berättartekniken och science fictions visioner än genrens tekniska extrapolationer. 1960-talet,

menar Holmberg, gav sedan mer utrymme för en mer experimentell science fiction, där

författare ofta struntade helt i teknisk rimlighet eller vetenskapliga fakta, något som väckte

stor debatt inom vissa grupper inom science fictionfältet.258 Denna utveckling av science

fiction är något som definitivt färgat av sig på diskussionen och debatten i Science fiction

forum under 1960-talet. Debatten företräddes av två positioner där den ena betonade science

fiction som vetenskaplig spekulation och den andra tog avstånd på det krav på vetenskaplig
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258 Holmberg (2002), s. 148-154.
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korrekthet som den andra sidan stod för. Denna nya science fiction verkade ha blivit fullt

accepterad i tidskriften under 1970-talet.

   Sättet att diskutera science fiction på kan också sägas ha sin grund i de svenska science

fictiontidskrifterna under 1950-talet. Redan i Science fiction forums första nummer

distanserade man sig från annan populärlitteratur och menade att science fiction är en

litteratur med djärva perspektiv och ett filosofiskt förhållningssätt. Vid mitten av 1960-talet

poängterade flera skribenter science fictions didaktiska och samhällskritiska funktion.

Skribenterna distanserade sig även ytterligare från annan skönlitteratur och betonade att

science fiction är en genre med nästan oändliga möjligheter att illustrera moraliska konflikter.

Detta sätta att diskutera var, enligt Michael Godhe, något som även förekom flitigt i de

svenska science fictiontidskrifterna under 1950-talet. Både Häpna! och Galaxy försökte

förekomma kritik mot sig själva och genren genom att diskutera science fictions roll och

distansera sig mot annan populärlitteratur och vad man ansåg vara dålig science fiction.

Galaxy, skriver Godhe, ”förklarade mer eller mindre krig mot dålig Sf-litteratur.”259 Denna

distansering från ”dålig” science fiction är något som även förekom i Science fiction forum

under 1960- och 1970-talen. Främst märks det hos unga entusiaster som John-Henri

Holmberg och Jacob Palme, som under 1960-talet betonade science fictiongenrens politiska

och samhällskritiska potential. Det är en föreställning som förmodligen bottnade i en tanke

hos skribenterna om vad science fiction i deras ögon kunde vara, snarare än vad genren i

realiteten var. Några år senare under 1970-talet hade främst Holmbergs föreställningar om

science fiction nästan helt förbytts. Han kallade istället genren för ett ”intellektuellt släp” på

den övriga litteraturen och menade att den samhällskritik som förekom inom genren var

ineffektiv. Kanske har denna förändring av attityd gentemot genren att göra med en insikt om

att det mesta som publicerades som science fiction sällan levde upp till den bild av vad

science fiction enligt skribenterna i Science fiction forum är. Det var en insikt som även fanns

hos Häpna! och Galaxy under 1950-talet skriver Godhe, och Häpna! konstaterade att mycket

av den science fiction som publicerades i amerikanska science fictiontidskrifter inte ”’höjer

sig […] över den enklaste vildavästernromanens nivå’”.260 Galaxy konstaterade samma sak

om en del av den science fiction som gavs ut i Sverige och menade att den inte ens dög som

eskapism.261 Som en sådan distansering från ”dålig” science fiction kan också Bertil

Mårtenssons uttalande från slutet av 1960-talet tolkas, där han som ett försvar för sitt

������������������������������������������������
259 Godhe, s. 175.
260 ”Från redaktionen” i Häpna! nummer 1/1954, citerad genom Godhe, s. 171.
261 Godhe, s. 178.
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fandomengagemang hävdar att han under det senaste året enbart läst fem romaner inom

genren. Det blir ett sätt att poängtera att han bara läste det fåtal ”bra” science fictionromaner

som publicerades varje år, men att han knappast var ett så inskränkt fan att han läste alla de

”dåliga” verk som gavs ut inom genren.

   Jag kan inte svara på huruvida Science fiction forum med sina metadiskussioner påverkat

den övriga debatten om science fiction eller synen på science fiction rent allmänt. Däremot

märks det att de som skrev i tidskriften påverkades av de trender som rådde inom science

fictionfältet under den undersökta perioden och det går även att dra paralleller mellan hur

science fiction definierades i Science fiction forum och hur genren har definierats både inom

det övriga science fictionfältet och det akademiska fältet. Den dominerande definitionen i

tidskriften under 1960-talet var att science fiction är en berättelse som utgår från

vetenskapliga fakta. Dessa fakta ska behandlas logiskt genom att författaren gör ett antagande

om ett vetenskapligt faktum och sedan undersöker följderna av detta antagande. Det är vidare

en realistisk genre genom att det som skildras ska kunna tänkas bli sant rent vetenskapligt.

Denna definition följer i mångt och mycket Hugo Gernsbacks definition från 1920-talet. Han

menade att science fiction är berättelser baserade på vetenskapliga lagar och betonade vikten

av vetenskaplig korrekthet. Science fiction är den litteratur som beskriver förhållandet mellan

teknologin och människan och människans möjligheter att möta nya fysiska utmaningar (i

form av exempelvis rymdresor).262 Määttä beskriver detta slags berättelser som

naturvetenskapliga äventyrsberättelser med tydliga didaktiska och profetiska inslag.263 Sam J.

Lundwall ger i sin bok Science fiction från begynnelsen till våra dagar från år 1969 en

liknande definition. Han skriver att det i science fictionberättelsen är tekniska och

vetenskapliga innovationer och människans förhållande till dessa som står i centrum.

Författaren utgår från kända vetenskapliga fakta och utvecklar dem på ett trovärdigt sätt.264

Mårtensson skrev i slutet av 1960-talet att science fiction är en form av skönlitteratur där ett

specifikt science fictionelement utgör en viktig och nödvändig del av ett verks fabel eller

filosofiska idé. Han försökte genom detta ta avstånd från krav på logik och realism och närma

sig den nya science fiction som kom under 1960-talet. År 1975 beskrev han science fiction

som sagoberättelser för en vetenskapligt allmänbildad grupp människor. Det är en form av

skönlitteratur som kan spegla det overkliga och symboliska. Denna syn på science fiction

verkar till stor del följa utvecklingen av science fiction under 1960- och 1970-talen och följer

������������������������������������������������
262 Parrinder, s. 13f.
263 Määttä, s. 25.
264 Lundwall, s. 17f.
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även till viss del även andra definitioner av science fiction från 1960-talet och framåt. Adam

Roberts, föreläsare i engelsk litteratur vid Londons universitet, skriver att definitioner från

1960-talet och framåt ofta istället för att betona att en science fictiontext ska behandla

vetenskap och teknologi, betonat att en science fictiontext snarare förklarar något fantastiskt

på ett rationellt och vetenskapligt sätt.265 Den tanken utgick också science fictionforskaren

Darko Suvin från i slutet av 1970-talet.266 Suvin menar att science fiction utmärks av

”kognitiv främmandegöring”. Det handlar om en, i fiktionen, främmandegöring av den

verkliga, empiriska världen, samtidigt som fiktionsvärlden är kognitivt sammanlänkad med

den verkliga världen. Science fiction ”tar sats i en fiktiv, litterär hypotes”, som utvecklas

”med något som påminner om vetenskaplig metod”.267 Främmandegöringen i science fiction

är dock inte som i exempelvis myter, tidlös, utan den följer normer som är underkastade de

naturlagar som gäller i författarens egen verklighet. Vidare skiljer sig science fiction från

andra former av litteratur, genom att det alltid presenteras minst ett ”novum”, som är ett

fenomen eller förhållande som avviker från författarens eller läsarens verklighetsuppfattning.

Detta novum medför en förändring i fiktionsvärlden, som har central betydelse för berättelsen

och är relevant för de mänskliga relationer som skildras däri.268 Detta nya ska, menar Roberts,

ha en rationell förklaring och logik inom fiktionsvärlden.269 Denna definition skulle kunna ses

som den akademiska definitionen av synen på science fiction i Science fiction forum under

1970-talet och det är även den som påverkat diskussionen om science fiction både i och

utanför science fictionfältet sedan dess.

���Om man sammanfattar dessa fyra perspektiv och dessutom ställer frågan vad det är som

sker i de artiklar som undersökts i uppsatsen ger det ytterligare djup åt undersökningen.

Gemensamt för vad som framkommer i dessa fyra kontexter är den diskussion som Henry

Jenkins menar är ständigt pågående mellan fans. Inom fandom och framför allt i fanzines

pågår ett ständigt förhandlande om hur den text som är ett fandoms objekt ska tolkas. I

Science fiction forum handlade diskussionen om hur science fiction ska läsas och förstås.

Vidare diskuterade skribenterna värdet av olika tolkningar och även science fictions värde

som skönlitteratur. Exempelvis betonade Jacob Palme år 1964 science fictions värde som

samhällskritisk litteratur. År 1970 omvärderades detta synsätt av framför allt Mats Linder,

������������������������������������������������
265 Adam Roberts, Science Fiction, (London, 2000), s. 4.
266 Här refereras inte till några av Suvins egna texter, utan referaten görs helt och hållet genom Määttä och
Roberts. De, och utöver dem exempelvis även Parrinder s. 21f, är dock samstämmiga i sina tolkningar av Suvin,
så jag anser att det inte ska utgöra några problem.
267 Määttä, s. 29.
268 Ibid., s. 29f.
269 Roberts, s. 5.
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som menade att den samhällskritik som förekommit inom science fictiongenren alltid varit

ineffektiv. John-Henri Holmberg kallade i samma nummer science fiction för ett intellektuellt

släp på den övriga litteraturen. Äldre sätt att tolka och läsa fandomtexten utmanas alltså och

nya sätt att värdera texten föreslås. Vissa sätt att läsa blir dominerande och andra försvinner.

Samma sak gäller fansens egna föreställningar om sig själva som fans. Under framför allt

1960-talet pågick en mindre debatt som handlade om vad fandom är och vad det innebär att

vara ett science fictionfan. Metadiskussionen om fandom i Science fiction forum kan ändå

sägas visa att fandomidentiteten är något som redan var fastställd från början. I diskussionen

framkommer tydligt känslan av att vara marginaliserad och att representera en, vad man inom

tidskriften menade var, orättvist nedvärderad form av skönlitteratur. Det är också en tolkning

av fandom som finns kvar i slutet av 1970-talet hos Stieg Larsson, som betonade fandoms

representativa funktion gentemot omvärlden.

   Metadiskussionen om science fiction och science fictionfandom i Science fiction forum kan

på så sätt sammanfattas som en tolkande och meningsskapande diskussion, där läsningen av

science fiction och fandomidentiteten gavs olika meningar, som inom tidskriften förhandlades

fram och värderades.
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4.2 Sammanfattning

Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka de idémässiga föreställningar om science

fiction och science fictionfandom som förekom i den svenska amatörtidskriften Science

fiction forum mellan åren 1960 och 1980. Science fiction forum var och är fortfarande ett

fanzine som började ges ut av Skandinavisk förening för science fiction vid årskiftet 1959-60

och både föreningen och fanzinet är en del av fenomenet fandom.

   I uppsatsen förklaras och beskrivs begreppen fandom och fanzine med hjälp av den

forskning kring fans och fandom som finns, främst i USA. Fandom består av en grupp

människor, som kallas för fans och dessa bildar en gemenskap genom att de delar ett särskilt

intresse för ett särskilt objekt. Fandom kan kallas för ett slags kultur och inom denna kultur

mottas objekt som är förknippade med det särskilda fandomobjektet utifrån normer och

konventioner som förhandlats fram inom fandomkulturen. Fanzinet är en av de många

materiella produkter som produceras av fans inom kulturen. Det kan beskrivas som en

amatörtidskrift, producerad av och för fans inom en viss fandomkultur.

   Fokus för denna uppsats är alltså svensk science fictionfandom och mer specifikt en av dess

materiella produkter i form av fanzinet Science fiction forum. Science fictionfandom uppstod i

USA under 1920-talet och räknas som en av de första fandomkulturerna. I Sverige växte en

science fictionfandom fram under 1950-talet, mycket tack vare den svenska science

fictiontidskriften Häpna! Skandinavisk förening för science fiction och Science fiction forum

är en produkt av 1950-talets svenska science fictionfandom och både föreningen och

tidskriften existerar fortfarande när detta skrivs våren år 2005.

Uppsatsen undersöker den metadiskussion om science fiction och science fictionfandom som

förekom i Science fiction forum mellan år 1960 och 1980. De frågeställningar som

undersökningen är disponerad utifrån är frågor om vilka föreställningar om science fiction

som förekom i tidskriften, hur genren definierades, vad skribenterna hade för föreställningar

om fandom, hur skribenterna såg på science fictions status hos omvärlden och till sist frågan

om hur skribenterna i Science fiction forum bemötte genrens kritiker.

   Det resultat som bland annat framträder i uppsatsen är att denna metadiskussion främst

förekom under 1960-talet, för att sedan förekomma i mindre omfattning under 1970-talet. Det

visar vidare att de science fictionfans som skrev i tidskriften hade flera olika föreställningar

om både science fiction och sig själva som fans. Märkbart i diskussionen om science fiction är

att det som främst diskuteras är science fictions värde som didaktisk litteratur. I denna

diskussion framträder två positioner. Den ena betonar science fictions didaktiska roll, som ett

sätt att exempelvis levandegöra den vetenskapliga utvecklingen eller som ett sätt att göra
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moraliska eller politiska ställningstaganden. Den andra tar avstånd från detta tankesätt och

betonar istället vikten av bedöma science fiction på samma sätt som annan skönlitteratur. I

metadiskussionen om fandom handlar det mycket om att definiera varför man är ett science

fictionfan och hur ett fandomintresse för science fiction kan motiveras. Främst menar man

inom Science fiction forum att ett engagemang i science fictionfandom ska bottna i ett djupare

intresse för genren och fandom ska representera genren utåt mot omvärlden och lyfta fram det

som kan anses vara god science fiction. Till sist kan det även nämnas om resultatet att

skribenterna i tidskriften ofta kände sig marginaliserade som science fictionfans och de ansåg

att science fiction nedvärderades på orättvist sätt av omvärlden.

   Som avslutning på uppsatsen belyses sedan resultatet i fyra olika kontexter, för att försöka

ge ett svar på frågorna om varför skribenterna diskuterade och debatterade de ämnen som tas

upp i undersökningen och varför diskussionen och debatten fördes på det sätt, som jag menar

att den gjorde. Dessa kontexter är den mer snäva Science fiction forumkontexten,

fandomkontexten, den litteraturhistoriska kontexten och den science fictionhistoriska

kontexten.

   Jag kommer i uppsatsen fram till att metadiskussionen i Science fiction forum var ett sätt att

tolka och skapa mening åt läsningen av science fiction och fansens identitet som fans.

Diskussionen om science fiction handlade om hur denna särskilda form av litteratur skulle

läsas och förstås, och diskussionen om fandom hur fanrollen skulle tolkas. Detta resultat

beläggs också av resultat inom övrig forskning om fandom, som menar att en ständig

diskussion pågår inom fandom. Det är en ständig diskussion mellan fans om hur objektet för

fandom ska läsas och förstås. Det är en form av meningsskapande diskussion där olika

tolkningar ständigt värderas och omförhandlas.
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