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Förord

Först och främst vill jag rikta ett varmt tack till min handledare och exami-
nator, professor Johan Svedjedal, utan vars lärdom, godhjärtade humor och 
osvikliga skarpsinne avhandlingen aldrig ens hamnat på ritbordet. Under 
fl era års tid, och inte minst under den dramatiska nedräkningen, har han 
givmilt bistått med både råd och uppmuntran. Ett stort tack också till min 
biträdande handledare, professor Anna Williams, som alltid varit ett stöd i att 
med ömsom små, ömsom stora korrigeringar fastställa avhandlingens trajek-
toria, och universitetslektor Svante Lovén, som ofta bidragit med värdefulla 
kommentarer.

Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala har utgjort en sporrande 
seminarie- och forskningsmiljö med gott om utrymme att svetsa prototyper 
och kalibrera omloppsbanor. För stimulerande samtal såväl inom som utanför 
seminarierummen vill jag särskilt tacka AnnaCarin Billing, Jenny Björklund, 
Alexandra Borg, Sigrid Ekblad, Paula Henrikson, Annie Mattsson, Stefan 
Mählqvist, Mattias Pirholt och Ann Öhrberg. Ett stort tack också till op-
ponenterna vid licentiatseminariet och slutventileringen, Gunnel Furuland, 
 David Gedin, Anna Gunder, Åsa Johansson, AnnaKarin Kriström och Ceci-
lia Lindhé, vilka bidragit med många kloka synpunkter som jag i bästa mån 
försökt släppa innanför luftslussen. För snabb och eff ektiv korrekturläsning 
tackas Jenny Björklund, Alexandra Borg, Åsa Johansson, Lisa Jonsson, Jenny 
Lindh, Annie Mattsson, Mattias Pirholt, Anna-Maria Rimm, Hannes Salo 
och Th érèse Snell Eriksson.

I den venusianska genredjungeln har jag haft förmånen att få diskutera 
inte bara med pålästa föregångare, utan också med obevekliga entusiaster. För 
vederhäftiga kommentarer och insyn i andra verksamhetsområden riktas ett 
stort tack till Johan Anglemark, Andreas och Anna Davour, Michael Godhe, 
John-Henri Holmberg, Hans Persson och inte minst professor Darko Suvin, 
som tillbringade två sensomrar i Karin Boyes gamla vindsvåning i Uppsala, 
men som också granskat den engelska sammanfattningen. Avhandlingen 
hade vidare sett annorlunda ut om jag inte lyckats fi nna en handfull levande 
tidsmaskiner, av vilka jag erhållit rapporter från gångna tider. Ett varmt tack 
till Sture Hällström, Henrik Rabe och Lennart Sörensen, men även till Dénis 
Lindbohm och George Sjöberg, vilka aldrig hann se avhandlingen färdig.

I likhet med mina fi ktiva förebilder har jag som vetenskapsman ofta för-
summat både släkt och vänner. Förutom mina föräldrar och styvföräldrar, 
Tuula och Håkan Grydén, Pertti och Anita Määttä, som alltid stöttat mitt 



12

projekt, vill jag särskilt tacka Linus Davidsson, Anton Engström, Fabian 
Kastner, Jenny Lindh, Magnus Lässker, Jimmy Määttä, Jesper Nilsson, Tanja 
Slotte, Th érèse Snell Eriksson och Ida Westin, vilka sett till att jag stundtals 
lämnat laboratoriet och utsatt mig för både kryptonit och cavorit, decibel 
och millibar.

Bibliotekarierna på Carolina Rediviva har varit ytterst behjälpliga med 
att beställa fram en stor mängd obskyra publikationer, och när dessa gått 
förlorade i magasinen har Antikvariat Th omas Andersson ofta kommit till 
undsättning. Tack också till Natur och Kulturs förlagsarkiv, Riksarkivet samt 
Leif Jonsson på Sigtunastiftelsens klipparkiv. Sist men inte minst ett varmt 
tack till Jonas Ellerström, som valt att ge ut min avhandling. Tryckningen 
har möjliggjorts av generösa bidrag från Karl och Betty Warburgs fond, Let-
terstedtska föreningen samt Ridderstads stiftelse för historisk grafi sk forsk-
ning.

Rum 6–1016, Engelska parken, Uppsala i april 2006
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. Inledning

… en ny litteraturarmé marscherar upp vid horisonten. Robotar och 
rymd fl ygare, övermänniskor och kromosomgiraff er, stora röda mån-
invånare och små krälande ormfåglar från tredje planeten till höger i 
Antares’ system kommer emot oss under en himmel, där rymdskep-
pens raketfl ammor ritar eldröda streck mellan molnen från super-
vätebombernas explosioner. Upp ur jorden krälar termaniterna och 
ruskar gruset från sina kritvita insekts huvuden, väldiga, namnlösa, 
trebenta varelser väller fram ur fj ärde – eller femte – dimensionen och 
söker förinta oss med pistoler laddade med infraröda värmestrålar. 
Detektiver och krigshjältar kan krypa in i skyddande hörn i de gam-
malmodigas bokhyllor, rymdkaptenen och teknikern kommer.

ROLAND ADLERBERTH, Samtid och Framtid (952)1

Under 950-talet lanserades science fi ction på bred front i Sverige. Ameri-
kanska fi lmer om rymdäventyr gick upp på biograferna, serietidningar om 
superhjältar såldes i kioskerna och science fi ction introducerades som en ny 
genre på bokmarknaden. En rad förlag gav ut allt från enstaka verk till hela 
serier med i första hand översatta anglosaxiska berättelser, och när tidskriften 
Häpna! sjösattes uppkom i dess kölvatten en svensk science fi ction-rörelse med Häpna! sjösattes uppkom i dess kölvatten en svensk science fi ction-rörelse med Häpna!
egna klubbar och amatörpublikationer, s.k. fanzines. Litteraturkritikerna bör-
jade snart tvista om genrens gränser och eventuella kvaliteter, och förutom 
att fl era tävlingar anordnades för att hitta ett svenskt namn på science fi ction 
uppmärksammades genren även av en handfull erkända kulturpersonligheter 
– inte minst den blivande nobelpristagaren Harry Martinson med sitt fram-
gångsrika rymdepos Aniara (956).Aniara (956).Aniara

Mot slutet av 950-talet, när rymdkapplöpningen fi ck sitt startskott med 
uppskjutningen av Sputnik  hösten 957, upplevde science fi ction en höjd-
punkt i Sverige. Samtidigt som dagstidningarna fylldes av rapporter om tek-
nikens senaste framsteg och specialiserade litteraturkritiker med bakgrund 
inom science fi ction-rörelsen skrev om genren på kultursidorna, hyllades 
den amerikanske författaren Ray Bradbury av en enig kritikerkår. Översatt 
 science fi ction började dessutom publiceras i populärpocketböcker, och ännu 
en tidskrift, Galaxy, såg dagens ljus. De fantasifulla, tekniska och naturveten-
skapliga berättelser som sedan Jules Vernes dagar gjort framstötar på svensk 
mark såg nu ut att ha slagit igenom på allvar.

Kring år 960 avklingade plötsligt intresset. Förlagen undvek nya sats-
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ningar, bokserier lades ned, Galaxy slutade utkomma, litteraturkritikerna Galaxy slutade utkomma, litteraturkritikerna Galaxy
tystnade, och vid mitten av årtiondet upphörde även den uthålliga Häpna!. 
Engagemanget för science fi ction levde inte desto mindre kvar hos de mest 
hängivna läsarna, vilka köpte utländsk science fi ction, umgicks i klubbar, 
skrev noveller och förde livliga diskussioner i sina fanzines. Det skulle dock 
dröja till decenniets sista år innan utforskandet av rymden, ett av genrens 
vanligaste temata, åter skulle bli rubrikstoff  och en ny våg av science fi ction 
svepa över Sverige, denna gång med förläggare och inhemska författare som 
skolats och växt upp inom science fi ction-rörelsen.

Syfte och teoretiska utgångspunkter

Föreliggande avhandling har till syfte att undersöka lanseringen och mot-
tagandet av science fi ction-litteraturen i Sverige mellan åren 950 och 968. 
Avhandlingen behandlar förlagens utgivning av inhemsk och översatt science 
fi ction, mottagandet av och debatten kring genren i litteraturkritiken, tid-
skrifterna Häpna! och Häpna! och Häpna! Galaxy samt framväxten av en svensk science fi ction-Galaxy samt framväxten av en svensk science fi ction-Galaxy
rörelse.

Science fi ction – hädanefter ofta förkortat sf – kan beskrivas som en lit-sf – kan beskrivas som en lit-sf
teraturform i vilken såväl tänkbara som mycket fantasifulla tekniska och 
vetenskapliga spekula tioner ofta hamnar i förgrunden. Även om liknande 
berättelser skrivits åtminstone sedan 800-talet är genren i dess moderna form 
i stor utsträckning en utlöpare av den amerikanska kulturexport som sedan 
andra världskriget satt djupa spår i Europa och resten av världen. Science 
fi ction, vars läsare traditionellt utgjorts av pojkar och män, har länge haft 
en undanskymd position i det litterära fältet och vanligen sorterats in i det 
populärlitterära facket.

Trots att det sedan 970-talet bedrivits relativt omfattande forskning 
kring populärlitteratur i Sverige har till dags dato science fi ction och dess 
historia i Sverige aldrig blivit föremål för någon större litteraturvetenskaplig 
studie. Föreliggande undersökning har alltså karaktären av grundforskning 
och kan sägas ingå i den svenska litteratursociologiska tradition som ofta 
intresserat sig för vad Lars Furuland kallat ”försummade litterära fält” – de 
litteraturer och dellitteraturer som negligerats när den originalitetsestetiskt 
inriktade forskningen konstruerat sin litterära kanon.2 Teoretiskt, metodiskt 
och terminologiskt vilar avhandlingen i hög grad på den litteratursociologiska 
tradition och praxis som växt fram i Sverige och utomlands, med begrepp 
och perspektiv som Robert Escarpits föreställning om de litterära kretslop-
pen, Lars Furulands modell över den litterära processen och Pierre Bourdieus 
fält begrepp.3

Föremål för avhandlingen är alltså fyra någorlunda avgränsbara aspekter: 
science fi ction på bokmarknaden, i litteraturkritiken, i särskilda tidskrifter 
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och i dess fankultur. Framställningen följer emellertid en i huvudsak krono-
logisk disposition, där de olika aspekterna eller delarna fl ätas in i varandra så 
att orsakssamband och parallella händelseförlopp i så stor utsträckning som 
möjligt belyses tillsammans.4 Intentionen har varit att utifrån en bred mate-
rialinventering analysera vad som tilldrog sig under de år när den moderna 
sf-litteraturen för första gången på allvar kom i kontakt med den svenska lit-
terära institutionen, dvs. de delar av samhället som har att göra med litteratu-
rens produktion, distribution, värdering och konsumtion – från aktörer som 
författare, förläggare, bokhandlare, bibliotek, kritiker, forskare och läsare till 
mer abstrakta företeelser som norm- och värderingssystem i litteratur kritik, 
litteraturforskning, litteraturhistorie skrivning och statlig litteraturpolitik.5

Ett av avhandlingens övergripande syften är att utreda hur science fi ction 
som begrepp och genre konstruerades, avgränsades och värderades i det lit-
terära fältet under dessa år. Undersökningen stödjer sig här i viss mån på den 
franske sociologen Pierre Bourdieus terminologi och fältbegrepp, som fått 
inspirera och stadga fl era resonemang.6 Grundläggande för analysen är t.ex. 
det litterära fältets bakvända ekonomiska logik, motsättningen mellan kultu-
rellt och rellt och rellt ekonomiskt kapital. En av grundreglerna inom det litterära fältet är ekonomiskt kapital. En av grundreglerna inom det litterära fältet är ekonomiskt kapital
enligt Bourdieu att några av de främsta äkthetskriterierna i kampen om den 
goda smaken är den ekonomiska oegennyttan och det rena estetiska intres-
set, vilket medför en princip där ”den som förlorar vinner”.7 Exklusivitet och 
världsfrånvändhet upphöjs därmed till eftersträvansvärda normer:

Publikens storlek (och därmed sociala kvalitet) är utan tvivel den mest till-
förlitliga och tydliga indikatorn på konstnärens position i fältet, därför att 
den är ett bra mått på graden av självständighet (”ren konst”, […]) eller un-
derkastelse (”kommersiell konst”, […]) i förhållande till den ”breda publi-
kens” efterfrågan och marknadens krav, det vill säga graden av anslutning till 
o egennyttans värderingar.8

Eftersom science fi ction ofta uppfattats som en utpräglad populär genre hem-
mahörande i den storskaliga produktionens delfält (se Genrer, populärlittera-
tur, kretslopp och fält, nedan) är det rimligt att anta att redan detta faktum 
spelat en avgörande roll för hur och när genrebeteckningen brukats i sam-
band med diskussioner om bl.a. litterärt värde. Till statusmatrisen tillkom-
mer dock en besläktad faktor som kan vara nyttig att ha i åtanke: eftersom 
science fi ction ofta varit en litteraturform som skrivits för och lästs av relativt 
unga läsare kan det inte uteslutas att den låga status som barn- och ungdoms-
litteraturen haft under delar av 900-talet påverkat synen på sf-genren. Detta 
betyder att bilden av science fi ction gissningsvis varit utsatt för åtminstone 
två grundläggande dragnings krafter, som bägge bör ha haft inverkan på hur 
genren uppfattats. Som kommer att framgå i det följande var det dock bara en 
del av sf-utgivningen i Sverige som var riktad till barn och ungdomar, medan 
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mycket av utgivningen hade karaktären av vuxenlitteratur. Den låga status 
barn- och ungdoms litteraturen stundtals haft, och som kan ha berott på allt 
från dess föregivet kommersiella till dess didaktiska eller moraliserande sidor 
(som ju kan uppfattas stå i kontrast till en autonomiestetik), bör emellertid 
tillmätas viss betydelse.9

Särskilt relevanta för undersökningen är vidare två centrala mekanismer 
som ofta växelverkar och griper in i varandra, konstruktion och konsekration. 
Den förra avser den avgränsnings process som uppenbaras i t.ex. förläggarnas 
och kritikernas försök att samla ett antal litterära verk under en och samma 
kategori eller genre. Den senare rör det resultat av en värderings- och sorte-
ringsprocess som innebär en form av invigning eller välsignelse, där enskilda 
verk, författarskap, genrer eller hela litterära rörelser legitimeras och förses 
med högt kulturellt kapital – många gånger motiverat med de för tillfället 
rådande värderingskriterierna (t.ex. estetiska, etiska, ideologiska, fi losofi ska, 
natur vetenskapliga eller intuitiva). Till skillnad från den ofta mer långsiktiga 
kanoniseringen kan konsekration ses som ett jämförelsevis kortsiktigt acku-
mulerande av kulturellt kapital som huvudsakligen äger rum under, eller i 
nära anslutning till, författarens livstid.10

Central för avhandlingen är tanken att en genre och de bilder som vid-
låder den i mycket är en produkt av en social förhandling inom den litterära 
institutionen, oavsett om den tilldragit sig i litteraturhistorie skrivningen, i 
samband med lanseringen av den, i litteraturkritiken, eller i andra, liknande 
instanser. En ansenlig del av avhandlingens fokus ligger på den litterära pro-
cessens produktions- och distributionsled, på bokmarknaden och de svenska 
förlagens utgivning av inhemsk och översatt science fi ction.11 Det perspektiv 
som tecknas i dessa delar är tydligt förlagsorienterat; förlagen undersöks som 
aktörer på en marknad – dels som intressenter ute i kommersiella ärenden, 
dels som medskapare av tidens föränderliga bild av genren. Avhandlingen 
behandlar de mer eller mindre sporadiska satsningar på science fi ction som, 
oavsett ålderskategori, gjordes av såväl ansedda kvalitetsförlag (t.ex. Natur 
och Kultur, Forum och Bonniers) som förlag med mer populär prägel (t.ex. 
Lindqvists, Pingvinförlaget och Wennerbergs). I fokus hamnar förlagens val 
av författare, titlar, lanserings strategier och marknadsprofi ler, där särskild 
vikt fästs vid den serieutgivna sf-litteraturen, som på fl era sätt kan sägas ut-
göra genrens kärna.12 Inventeringen av materialet bygger i första hand på 
en noggrann genomgång av Svensk Bokkatalog (SBK )SBK )SBK  och Sam J. Lundwalls 
Bibliografi  över science fi ction och fantasy 1741–1996 (997), men också samtida Bibliografi  över science fi ction och fantasy 1741–1996 (997), men också samtida Bibliografi  över science fi ction och fantasy 1741–1996
recensioner av och artiklar om science fi ction, varvid ett stort antal titlar 
prövats mot de defi nitioner av genren som presenteras i avhandlingens nästa 
kapitel. För mer utförliga uppgifter om de behandlade böckerna hänvisas till 
min Science fi ction i Sverige 1950–1968. En bibliografi  (Science fi ction i Sverige 1950–1968. En bibliografi  (Science fi ction i Sverige 1950–1968. En bibliografi SFB; under utg.), på 
vilken framställningen är baserad.13

I jämförelse med tidigare studier har stor relevans fästs vid faktorer som 
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böckernas fysiska utformning, med format, pärmar, häftning, och inte minst 
omslags illustrationer och baksidestexter (s.k. paratexter). Som kommer att paratexter). Som kommer att paratexter
framgå är dessa av stor vikt vid skiktning och avgränsning av olika former 
av litteratur som uppvisar tematiska och motiviska likheter men vilka upp-
fattats på mycket olika sätt, och de skvallrar dessutom, vilket bl.a. Escarpit 
uppmärksammat, mycket handfast om många av de beslut som förlagen fattat 
när de valt ut verk och försökt hitta en kundkrets för sina produkter: ”Den 
bedömning av verket som gjorts tar konkret form. Förläggaren uttrycker 
tekniskt och genom materiella beslut den jämvikt han alltifrån början sökt 
åstadkomma mellan de författare han föreslår och den publik han förestäl-
ler sig eller skaff ar sig.” 14 Förlagens utgivning redovisas ofta i statistik och 
tabeller, vilka är tänkta att ge en överblick över fl uktuationerna i periodens 
satsningar på genren.15

Litteraturkritiken, och då kanske främst den i landets största dagstid-
ningar, har spelat en avgörande roll i den litterära institutionen vad gäller 
skapandet och upprätthållandet av uppfatt ningar om litterärt värde. Kritiken 
är en viktig instans i den litterära processen i så måtto att det är genom denna 
selektions- och återkopplingsprocess som läsare, förlag och andra kan mäta 
ett litterärt verks symboliska framgång i det litterära fältet. Med hjälp av 
den kan man i sinom tid även spåra de föränderliga värderingskriterier som 
lett till att såväl enskilda verk och författare som litterära rörelser eller hela 
genrer stundtals bedömts mycket annorlunda. Recensioner och artiklar i tid-
ningar och tidskrifter utgör därför en central källa för den historiskt inriktade 
litteratur forskning som undersöker hur litteraturen mottagits av de off entliga 
smakdomare som gjort till sin uppgift att avgöra det symboliska värdet på 
en litterär vara. I det off entliga samtalet utgör recensionerna stillbilder av ett 
pågående meningsutbyte, ett slags snapshots av en fortlöpande kamp om den 
goda smaken. De är därför ett utmärkt hjälpmedel för att se bakåt i tiden för 
att höra hur snacket gick, eller se fl aggornas positioner på slagfältet när vapen-
skramlet tystnat.16 Trots att kritiken knappast är det enda sättet att komma 
åt dessa strider, som sträcker sig från obetydliga skärmytslingar till regelrätta 
fältslag eller utdragna kampanjer, är det likväl ett av de viktigaste och i efter-
hand mest synliga, och därför mycket användbart i försök att kartlägga t.ex. 
hur en litteraturgenre avgränsats och uppfattats under en viss period.

Redan under 950-talets första år, strax innan utgivningen av science fi c-
tion på allvar kommit igång, uppstod i dagskritiken och kulturtidskrifterna 
en dragkamp om genrens särart och litterära förtjänster, vilken sedan skulle 
pågå ända in på 960-talet. Avhand lingen kastar ljus över denna debatt genom 
en relativt omfattande granskning av artiklar och recensioner från perioden 
ifråga. Inventeringar av de svenska artikelindexen, Svensk tidningsindex (953–
960), Svenska tidningsartiklar (96–968), Svenska tidningsartiklar (96–968), Svenska tidningsartiklar Svensk tidskriftsindex (952–960) Svensk tidskriftsindex (952–960) Svensk tidskriftsindex
och Svenska tidskriftsartiklar (96–968), har efter sessioner i Uppsala uni-Svenska tidskriftsartiklar (96–968), har efter sessioner i Uppsala uni-Svenska tidskriftsartiklar
versitetsbiblioteks mikrofi lmrum samt besök på Sigtunastiftelsens klipparkiv 
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och Natur och Kulturs förlagsarkiv resulterat i en samling om närmare 500 
artiklar och recensioner publicerade i svenska dagstidningar och tidskrifter 
95–968. Eftersom artikelmaterialet i dagstidningarna är tämligen omfat-
tande koncentrerades genomgången främst till de 6 största svenska morgon- 
och kvällstidningarna.17

Centrala frågor som ställts till detta material är bl.a. vilken typ av litteratur 
science fi ction ansågs utgöra, hur kritikerna såg på dess ursprung i det ameri-
kanska massmarknadskretsloppet och hur den avgränsades i förhållande till 
bl.a. några tekniska och naturvetenskapliga framtidsskildringar som under 
dessa år gavs ut på ansedda förlag, men vilka vanligen inte marknadsfördes 
som science fi ction. Av särskilt intresse i mottagandet av sf-genren är de skilda 
positioner som kritikerna eller kritikergrupperingarna intog samt de argu-
ment som framfördes i diskussionerna om genrens förtjänster och särdrag. 
I några fall, i synnerhet vad gäller det tidiga materialet, uppmärksammas 
recensioner av enskilda titlar, men syftet är först och främst att spåra bredare 
trender i mottagandet av sf-genren under den behandlade perioden.18

Viktigt att påpeka är att det inom tidens dragkamp om science fi ction 
förekom skilda grupperingar av aktörer med olika bakgrund. Förutom förläg-
gare, lektörer, litteraturforskare, litteraturkritiker och särskilda recensenter 
av barn- och ungdomslitteratur ingick även aktörer med investeringar i ett 
relativt autonomt, litterärt och kulturellt delfält med egna former av specifi kt 
symboliskt kapital – den svenska sf-rörelsen. De sätt på vilka dessa sf-fans 
och sf-entusiaster argumenterade för genren i allmänhet och enskilda verk i sf-entusiaster argumenterade för genren i allmänhet och enskilda verk i sf-entusiaster
synnerhet utgick också till stor del från preferenser och värderingskriterier 
som skiljer sig från de som för tillfället var rådande i det nationella litterära 
fältet.19 Uppkomsten av detta delfält hade i hög grad att göra med tidskriften 
Häpna!.

Utöver förlagens lansering och litteraturkritikens mottagande av science 
fi ction behandlar avhandlingen även de svenska tidskrif terna Häpna! (954–Häpna! (954–Häpna!
966) och Galaxy (958–960). Förutom en undersökning av faktorer som Galaxy (958–960). Förutom en undersökning av faktorer som Galaxy
upplagornas storlek, försäljningsställen, marknadsföringsstrategier samt pre-
sumtiva målgrupper kartläggs också tidskrifternas innehåll översiktligt, bl.a. 
med statistik över medverkande författare.20 Särskild uppmärksamhet ägnas 
några av de svenska författare som medverkade i tidskrifterna, i synnerhet de 
svenska fans som skrev eller rentav debuterade i Häpna!. Vidare diskuteras 
redaktörernas uttalade intentioner med att publicera science fi ction, det sätt 
på vilket tidskrifterna deltog i debatterna om genren samt de strategier som 
redaktionerna på Häpna! och Häpna! och Häpna! Galaxy tillämpade för att skilja science fi ction Galaxy tillämpade för att skilja science fi ction Galaxy
från vad de ansåg vara sämre typer av populärlitteratur.

Den svenska sf-rörelsen kan sägas ha fötts med bildandet av klubben 
 Futura sommaren 950. Rörelsen förblev dock en tämligen marginell förete-
else tills tidskriften Häpna! grundades och redan i sitt första nummer våren Häpna! grundades och redan i sitt första nummer våren Häpna!
954 uppmanade sina läsare att sluta sig samman och bilda lokala klubbar. En 
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aspekt av science fi ction som undersöks i samband med Häpna! är just upp-Häpna! är just upp-Häpna!
komsten av denna fankultur, den mest aktiva och hängivna delen av genrens 
konsumenter. Relevanta företeelser är här rörelsens framväxt genom klubb-
spalterna i Häpna!, den kommunikation fansen och klubbarna inrättade sins-Häpna!, den kommunikation fansen och klubbarna inrättade sins-Häpna!
emellan genom fanzines, och det snäva litterära kretslopp som uppstod med 
dessa amatörpublikationer. Undersökningen, som mest är att betrakta som 
en första översikt, beskriver denna rörelses särart och särskilda kommunika-
tionsstrukturer, dess intresse för science fi ction, dess attityder gentemot och 
interaktion med det nationella litterära fältet, och i viss mån diskuteras också 
tillgången till och läsningen av utländska original. Särskild tonvikt läggs vid 
rörelsens allra första tid på 950-talet och klubbspalterna i Häpna!, men en hel Häpna!, men en hel Häpna!
del material skrivet av dåtida fans har också kommit till användning.

För ökad förståelse av 950- och 960-talens sf-rörelse, men även dess kopp-
lingar till litteraturkritiken och sf-tidskrifterna, genomfördes 2004–2005 ett 
litet antal intervjuer, vilka dock på grund av utrymmesbrist inte kan redovisas 
fullständigt. De intervjuade var George Sjöberg (930–2004), en av 950-
talets ledande fans i Stockholm, som emellertid uteslöts ur rörelsen i början 
av 960-talet på grund av politiska motsättningar; Dénis Lindbohm (927–
2005), ledande fan i Malmö sedan rörelsens uppkomst och en av Sveriges mest 
produktiva sf-författare; Henrik Rabe (f. 932), redaktör för tidskriften Ga-
laxy; Lennart Sörensen (f. 936), aktiv fan i Malmö under 950-talet och en av 
de entusiaster som syntes mest i off entligheten med artiklar om science fi ction 
i Häpna!, Häpna!, Häpna! Galaxy, Aftonbladet och i Aftonbladet och i Aftonbladet Sydsvenska Dagbladet Snällposten; samt 
Sture Hällström (f. 94), aktiv fan i Stockholm under 950- och 960-talet, 
vid tiden också känd under namnet Sture Sedolin.21 John-Henri Holmberg 
(f. 949), landets kanske främste sf-kännare och tillika fan sedan det tidiga 
960-talet, har också varit behjälplig med en mängd uppgifter och anekdoter, 
vilka i stor utsträckning bidragit till förståelsen av rörelsens särart.

Eftersom det råder stor oenighet kring hur science fi ction bör defi nieras 
eller vad science fi ction i själva verket är – en genre, ett skrivsätt, en värde-
rande term eller en kommersiell marknadskategori – upptas större delen av 
avhandlingens nästa kapitel av en diskussion om science fi ction som genre, 
med utgångspunkt främst i senare decenniers inter nationella sf-forskning. 
Det bör redan här påpekas att syftet inte är att fastställa exakt vad en genre är 
eller att slutgiltigt defi niera det problematiska begreppet science fi ction – sna-
rare kan hela avhandlingen betraktas som en lång diskussion om de olika sätt 
på vilka science fi ction sågs och fortfarande kan ses utgöra en genre. Kapitlets 
syfte är att reda ut några av de olika synsätt som kommit till uttryck i senare 
års forskning om genren och fastslå den terminologi som kommer att vara 
vägledande i denna studie om science fi ction i Sverige 950–968.

Vad gäller periodavgränsningen är den tänkt att spegla ett händelse förlopp 
där en i vissa avseenden ny genre lanseras på den svenska bokmarknaden för 
att efter en tid så gott som helt försvinna. Händelseförloppet inleds med fö-
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delsen av en svensk sf-rörelse kring år 950 och avslutas 968, då genren efter 
fl era års tystnad åter rönte uppmärksamhet, bl.a genom att Bertil Mårtensson, 
som en av de första svenska författare som växt upp och skolats inom den 
svenska sf-rörelsen, debuterade i Sverige på ett större förlag. Kring decen-
nieskiftet 970 inleddes också en ny våg av sf-utgivning i Sverige, vilken höll 
i sig till mitten av 970-talet, varför 960-talets sista år utgör en lämplig slut-
punkt för undersökningen. Vad gäller avgränsningen mot 900-talets första 
hälft är det förvisso sant att science fi ction inte var något helt nytt i Sverige 
under 950-talet, även om genrens nyhetsvärde då ofta kom att lyftas fram 
på ett sätt som vittnar om att inte bara den amerikanska genrebeteckningen 
utan även själva berättelseformen som sådan alltjämt var relativt okänd för 
den stora allmänheten, bortsett från äldre författarskap som Jules Vernes och 
H. G. Wells. I ett kortare avsnitt tecknas en översikt över science fi ction i 
Sverige före 950-talet, där ett stort antal på svenska utgivna verk lyfts fram 
vilka kan anses tillhöra eller åtminstone ha stark släktskap med science fi c-
tion. Avsnittet innehåller också en kortare tillbakablick på tidigare debatter 
om populärkultur, vilken är tänkt att ge perspektiv på diskussionerna kring 
science fi ction under 950- och 960-talet.

Science fi ction förknippas inte sällan med såväl populärvetenskap som 
pseudovetenskap. Med undantag för mycket korta omnämnanden av några 
av de populärvetenskapliga och tekniska tidskrif terna från tiden, t.ex. Teknik 
för Alla och för Alla och för Alla Teknikens Värld, behandlar avhandlingen emellertid inte dessa 
fenomen i nämnvärd utsträckning. Inte heller görs några försök att kartlägga 
de sf-noveller och följetonger som under denna tid publicerades i dagstidning-
arna eller tidskrifter som Lektyr, Lektyr, Lektyr Levande Livet, Levande Livet, Levande Livet Mysteriemagasinet och Mysteriemagasinet och Mysteriemagasinet Vecko-
Revyn. Att döma av de efterforskningar som utförts av svenska entusiaster 
är detta material, som bör ha nått en stor publik och rymmer fl era svenska 
original, relativt omfattande, om än fortfarande litet i jämförelse med det 
skönlitterära material som publicerades i Häpna! och Häpna! och Häpna! Galaxy.22

Trots att science fi ction-fi lmen i fl era fall bidragit till att lansera genren för 
en bredare publik och ibland rentav förefaller ha cementerat föreställningar 
om genrens särart, nämns eller kommenteras endast i några enstaka fall hän-
delser ur sf-fi lmernas historia i Sverige. Frågan om hur 950-talets ameri-
kanska sf-fi lmer påverkat synen på den litterära genren och eventuellt styrt 
utgivningen av sf-litteratur är relevant, men har av tids- och utrymmesskäl till 
stor del fått utgå. Samma sak gäller också de tecknade sf-serierna, vilka i det 
följande endast nämns i förbigående i samband med diskussioner av synen på 
science fi ction (se vidare Former och andra medier i kapitel 2).

Det bör också påpekas att avhandlingen i regel inte tar upp själva sf-berät-
telsernas form och innehåll till utförligare behandling. Utöver några enstaka, 
längre nedslag belyser dock avhandlingen i förbigående ofta, genom ytterst 
korta innehållsreferat, citat från baksidestexter och diskussioner av genren, 
sf-litteraturens karaktär vid tidpunkten ifråga.23 I den mån avhandlingen be-
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handlar attityder gentemot genren som sådan är det givetvis också av vikt att 
kommentera de sätt på vilka innehållet i romanerna eller novellerna bemöttes 
i litteraturkritiken.

Slutligen har en av de aspekter på science fi ction-genren som ter sig när-
mast självklara fått stå tillbaka. Många uppfattar instinktivt science fi ction 
som starkt förknippat med teknikintresserade pojkar och män, varför av-
handlingen med rätta kan betraktas som en djupdykning i en utpräglat 
manlig sfär. Även om de förläggare, redaktörer, översättare, kritiker, läsare, 
entusiaster och belackare som behandlas i avhandlingen till största delen ut-
görs av pojkar och män förekommer också några kvinnliga aktörer. Några 
utförliga genus- eller könsteoretiska resonemang förs emellertid inte, även om 
kön, tillsammans med språk, nationalitet och ålder, ses som en central faktor 
i bl.a. författarstatistik.

Avhandlingens uppläggning är, frånsett de första kapitlen, i stort sett 
kronologisk. I nästa kapitel, ”Kognitiv marknadsföring”, förs en längre dis-
kussion om hur science fi ction kan defi nieras och avgränsas mot besläktade 
genrer. Efter ett kortare mellanspel, ”Tekniska sagor”, där genrens historia i 
Sverige före 950-talet skisseras, följer ett längre kapitel, ”Rymdhundar och 
goldondrar”, som behandlar lanseringen och mottagandet av science fi ction i 
Sverige mellan åren 950 och 956. I kapitlet granskas förutom de svenska för-
lagens första lanseringar och mottagandet av science fi ction under i synnerhet 
året 953 också litteraturkritikern Elisabeth Tykessons mytomspunna artikel 
om genren i Bonniers Litterära Magasin år 954 samt synen på den svenska 
litteraturens kanske mest kända rymdskildring, Harry Martinsons Aniara
(956). Nästa kapitel, ”Carpe futurum”, rör sig betydligt närmare entusiaster-
na och kartlägger den långlivade tidskriften Häpna! (954–966), men också Häpna! (954–966), men också Häpna!
den svenska sf-rörelsens uppkomst och vidare öden. Det därpå följande ka-
pitlet ”Sputnikfeber” återvänder till kronologin och tar upp några företeelser 
inom den svenska bokmarknaden och litteraturkritiken under rymdkapp-
löpningens första år, 957–96. Utöver de svenska förlagens fortsatta försök 
att ge ut science fi ction i Sverige och den nya svenska sf-tidskriften Galaxy
(958–960) behandlas här också de entusiaster med bakgrund inom sf-rörel-
sen som under dessa år bereddes utrymme att skriva om genren i dagstidning-
arna. Efter detta kapitel, som avslutas med en diskussion av mottagandet av 
några svenska verk som kan anses ligga på gränsen till science fi ction, följer 
ett kapitel, ”Den svenskättade häxmästaren”, som behandlar konsekratio-
nen av Ray Bradbury i Sverige. Här undersöks hur en amerikansk författare 
med bakgrund inom såväl det genrespecifi ka populärlitterära kretsloppet som 
inom sf-rörelsen blev upphöjd i det nationella svenska litterära fältet, men 
också vilka följder denna konsekration fi ck för synen på science fi ction i all-
mänhet. Det näst sista kapitlet, ”De tysta långa åren”, utgör ett kort försök att 
fånga den nedgångsperiod som större delen av 960-talet innebar för genren 
i Sverige. I kapitlet utreds inte bara förlagens sporadiska satsningar på science 
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fi ction och det nymornade intresse genren rönte mot slutet av 960-talet, men 
i kapitlet fi nns också en sammanställning över förlagens satsningar på science 
fi ction åren 952–968. Avhandlingen avslutas sedan med en slutdiskussion, 
”Raketsommar”, i vilken de stora trådarna dras samman.

Forskningsläge

Om man med science fi ction endast avser den litteratur som marknadsförts 
och av de fl esta uppfattats som tillhörig genren har det i Sverige hittills gjorts 
få större akademiska studier av vare sig inhemsk eller utländsk science fi ction. 
Även i jämförelse med populärgenrer som deckare och romantik har forsk-
ningen om science fi ction tills nyligen varit liten.

Våren 2003 disputerade idéhistorikern Michael Godhe på den första svens-
ka avhandlingen som i någon större utsträckning behandlar science fi ction i 
Sverige, Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populär-
vetenskap och science fi ction i Sverige under det långa 1950-talet. Tonvikten lig-
ger på den syn på ungdomen och framsteget som förmedlades i populär veten-
skapliga tidskrifter och böcker under 950-talet, men avhandlingen innehåller 
även ett långt kapitel om science fi ction, där bl.a. tidskrifterna Häpna! och Häpna! och Häpna!
Galaxy samt några översatta romaner granskas. Särskilt relevant för förelig-Galaxy samt några översatta romaner granskas. Särskilt relevant för förelig-Galaxy
gande undersökning är Godhes behandling av de diskussioner om sf-littera-
turens olika uppgifter och litterära kvaliteter som fördes på 950-talet.

Utöver Godhes avhandling har det genom åren skrivits en handfull på-
byggnadsuppsatser om science fi ction i Sverige. Nämnas kan tre magister-
uppsatser framlagda våren 200 vid Litteratur vetenskapliga institutionen vid 
Uppsala universitet i anslutning till ett forskningsprojekt om datoriseringen 
av den litterära kulturen (se nedan) – Miriam Hollmers Genom framtidens 
glasögon. De svenska författarna i science fi ctiontidskriften Häpna!, Andreas Häpna!, Andreas Häpna!
Nybloms Den tekniska sagan. Samtidsförankring och framtidsvision i fyra svens-
ka science fi ction-romaner 1911–1932 samt min egen Teknologin, naturen och de 
falska verkligheterna. Bertil Mårtensson som science fi ction-författare 1963–1980. 
Ett antal kortare specialarbeten och magisteruppsatser om science fi ction har 
även författats vid bl.a. Bibliotekshögskolan i Borås. Den för denna avhand-
ling mest relevanta är Lars Jakobsons personligt hållna Science fi ction i Sverige 
1953–1976. En översikt (985).1953–1976. En översikt (985).1953–1976. En översikt 24

Även utanför det akademiska området fi nns förvånansvärt få arbeten som 
rör science fi ction i Sverige. Merparten av det som fi nns är skrivet av en 
handfull entusiaster, t.ex. de svenska genreöversikterna, Sam J. Lundwalls 
Science fi ction. Från begynnelsen till våra dagar (969), Sven Christer Swahns Science fi ction. Från begynnelsen till våra dagar (969), Sven Christer Swahns Science fi ction. Från begynnelsen till våra dagar
7 x framtiden (974) samt John-Henri Holmbergs två översikter Drömmar om 
evigheten. Science fi ctions historia (974) och den omfattande evigheten. Science fi ctions historia (974) och den omfattande evigheten. Science fi ctions historia Inre landskap och 
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yttre rymd. Science fi ctions historia I–II (2002–2003), vilka samtliga innehåller yttre rymd. Science fi ctions historia I–II (2002–2003), vilka samtliga innehåller yttre rymd. Science fi ctions historia I–II
åtminstone kortare avsnitt om genrens historia i Sverige.25 Sam J. Lundwall 
har sedan 960-talet även sammanställt bibliografi er över science fi ction och 
fantasy på svenska – den senaste, Bibliografi  över science fi ction och fantasy 
1741–1996, utkom 997.1741–1996, utkom 997.1741–1996 26

Inom svensk akademisk forskning är det vanligt att de studier av genren 
som gjorts i första hand behandlar utländsk science fi ction. Vid Litteratur-
vetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet bedrevs åren 999–2004 
ett projekt under ledning av professor Johan Svedjedal, ”IT, berättandet och 
det litterära systemet”, som i några avseenden berörde science fi ction. Svante 
Lovén har i Th e Power of Illusion. Virtual Realities in Science Fiction 1930–1984 
(under utg.) undersökt gestaltningar av representations- och simuleringstek-
niker i amerikansk sf-litteratur; Anna Williams har i en längre uppsats, ”’Ac-
cess to the narrative subroutines’ – Star Trek berättar” (2002), undersökt vir-Star Trek berättar” (2002), undersökt vir-Star Trek
tuell berättarteknik i TV-serien TV-serien TV Star Trek, medan Johan Svedjedal i Den sista 
boken (200), förutom att ha behandlat datorisering och tekniksyn i svensk 
efterkrigslitteratur, också skrivit en längre essä om verklighetsproblematiken 
och den litterära formen i Philip K. Dicks Th e Th ree Stigmata of Palmer Eld-
ritch (965).ritch (965).ritch 27 Vid Engelska institutionen vid Uppsala universitet har vidare 
Jenny Bonnevier skrivit en avhandling om amerikansk, feministisk science 
fi ction och epistemologi, Estranging Cognition. Feminist Science Fiction and 
the Borders of Reason (2005), vilken i första hand rör författarna Ursula K. Le 
Guin, Joanna Russ och Suzy McKee Charnas.

Andra svenska, akademiska studier eller texter om anglosaxisk science 
fi ction som kan nämnas är Anders Öhmans avsnitt om genren i Populär-
litteratur. De populära genrernas estetik och historia (2002), idéhistorikern litteratur. De populära genrernas estetik och historia (2002), idéhistorikern litteratur. De populära genrernas estetik och historia
Kjell Jonssons ”Dold framtid, dold historia – apokalyps, konspiration och 
utomjordiskt hopp i populärkulturen” (998), fi lmvetaren Lennart Warrings 
”Science fi ction – en modern mytologi” (998) samt idéhistorikern Rangnar 
Nilssons korta diskussion ”Science fi ction och utopier” (2002).28 Inom ra-
men för ”Framtidsstudieprojektet Sveriges internationella villkor” författades 
dessutom så tidigt som 976 en studie av science fi ction som inspirationskälla 
vid futurologisk forskning, Richard L. McKinneys Science Fiction as Futuro-
logy. Tomorrow’s world as presented in and suggested by selected works of science 
fi ction.29

Med tanke på det ganska sparsamma intresset för genren i den svenska 
forskningen är det måhända föga uppseende väckande att den enda avhand-
ling som till dags dato helt utgjorts av undersökningar av svenska, litterära 
framtidsskildringar ur ett utpräglat sf-perspektiv är skriven utomlands, Ul-
rike Noltes doktorsavhandling vid Münsters universitet, Schwedische ’Social 
Fiction’. Die Zukunftsphantasien moderner Klassiker der Literatur von Karin 
Boye bis Lars Gustafsson (2002), vilken i första hand behandlar verk av Ka-
rin Boye, Harry Martinson, P. C. Jersild och Lars Gustafsson.30 Besläktade 
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svenska avhandlingar eller akademiska arbeten om litterära verk med tematik 
som vanligen förknippas med science fi ction saknas emellertid inte. Redan 
på 960-talet skrev Gunnar Qvarnström en omfattande undersökning om 
rymdfärder i litteraturen, Dikten och den nya vetenskapen. Det astronautiska 
motivet (96), även om dess tyngdpunkt ligger på 600-talets litteratur.motivet (96), även om dess tyngdpunkt ligger på 600-talets litteratur.motivet 31

Närmare genren ligger de många arbeten som behandlar Harry Martinsons 
Aniara (956), t.ex. Tord Halls Aniara (956), t.ex. Tord Halls Aniara Vår tids stjärnsång. En naturvetenskaplig studie 
omkring Harry Martinsons Aniara (958), Johan Wredes avhandling Aniara (958), Johan Wredes avhandling Aniara Sången 
om Aniara. Studier i Harry Martinsons tankevärld (965) och Gunnar Tide-Studier i Harry Martinsons tankevärld (965) och Gunnar Tide-Studier i Harry Martinsons tankevärld
ströms Ombord på Aniara. En studie i Harry Martinsons rymdepos (975), samt  En studie i Harry Martinsons rymdepos (975), samt  En studie i Harry Martinsons rymdepos
de undersökningar som tar upp P. C. Jersilds verk, särskilt Jonas Anshelms 
avhandling Förnuftets brytpunkt. Om teknikkritiken i P C Jersilds författarskapavhandling Förnuftets brytpunkt. Om teknikkritiken i P C Jersilds författarskapavhandling
(990).32 Från senare år fi nns dessutom två särskilt relevanta studier av Aniara, 
Dag Hedmans ”Bland fonoglober och yessertuber. Om Aniara och science Aniara och science Aniara
fi ction” (996) samt Johan Lundbergs ”Simulering, spegling och cybernetik. 
Om sång nio i Harry Martinsons Aniara” (2002), vilka båda diskuterar ame-
rikansk science fi ction i samband med Martinsons epos. Nämnas bör här 
också Sarah Ljungquists avhandling Den litterära utopin och dystopin i Sverige 
1734–1940 (200), som i många fall tar upp verk som ansetts vara tidiga exem-
pel på svensk science fi ction, samt Jonas Ingvarssons avhandling En besynner-
lig gemenskap. Teknologins gestalter i svensk prosa 1965–70 (2003), i vilken fl era 
verk, teoretiker och aktörer förknippade med science fi ction förekommer.

Större arbeten som behandlar svenska författares syn på teknik och tek-
nikutveckling saknas inte heller, men få av de litterära verk som diskuterats 
har några starkare beröringspunkter med science fi ction.33 Ett undantag är 
här Ulf Boëthius bok om den unge Gustav Sandgren, Jag är ingenting, ett 
fl adder, jag är ung. Barn, ungdom och modernitet i Gustav Sandgrens tidiga 
författarskap (2004), i vilken Boëthius förutom att utförligt lyfta fram Sand-
grens rymdäventyr från 930-talet också i viss mån sätter dessa i relation till 
anglosaxisk sf-litteratur.34

Forskningen i de nordiska grannländerna är liksom i Sverige relativt mar-
ginell och än så länge begränsad till ett fåtal avhandlingar och uppsatser 
som vanligen behandlar anglosaxisk science fi ction. Av visst intresse är dock 
forskningen i Danmark, där åtminstone två viktiga arbeten skrivits under 
senare år, Søren Baggesens korta studie Natur/videnskab/fortælling. Om science 
fi ction som civilisationskritik (993) samt Niels Dalgaards fi ction som civilisationskritik (993) samt Niels Dalgaards fi ction som civilisationskritik Den gode gamle frem-
tid. Modernitetskritik og genrevalg i halvfj erdsernes danske science fi ction-roman
(997), vilken också kan betraktas som den första nordiska litteraturveten-
skapliga avhandlingen om science fi ction.35

Ser man sig om utanför den rena litteratur- och idéhistoriska forskningen 
utomlands har under senare tid gjorts ett fl ertal försök att rama in förete-
elsen med fankulturer, både vad gäller science fi ction-fans och annat slags 
fanverksamhet (TV-serier, sport, populär musik, etc.). Relevanta verk i sam-TV-serier, sport, populär musik, etc.). Relevanta verk i sam-TV
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manhanget är bl.a. Camille Bacon-Smiths Science Fiction Culture (2000), Science Fiction Culture (2000), Science Fiction Culture
Lisa A. Lewis (red.) Th e Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media 
(992), Matt Hills Fan Cultures (2002) samt några av bidragen i Cheryl Fan Cultures (2002) samt några av bidragen i Cheryl Fan Cultures Har-
ris och Alison Alexanders (red.) Th eorizing Fandom. Fans, Subculture and 
Identity (998).Identity (998).Identity 36

När det gäller just den svenska sf-rörelsen och dess fanzines fi nns emel-
lertid inte särskilt mycket forskning att tillgå. Ett undantag är Mika Ten-
hovaaras ambitiösa B-uppsats i journalistik och multimedia vid Södertörns 
högskola, Fannisk fanarki. Om svenska science fi ction-fanzines (2000), som Fannisk fanarki. Om svenska science fi ction-fanzines (2000), som Fannisk fanarki. Om svenska science fi ction-fanzines
ger en bra introduktion till den svenska fanzineutgivningen mellan 954 och 
2000. Ett annat är Johan Sahlins magisteruppsats vid Tema Kommunikation 
vid Linköpings universitet, Fantastisk litteratur och inskränkta fans. Tolkning 
och meningsskapande i Science fi ction forum 1960–1980 (2005), medan Karin 
Anderssons magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bib-
liotekshögskolan, Gör det själv! Fansinet i Sverige (2004), i första hand tecknar Gör det själv! Fansinet i Sverige (2004), i första hand tecknar Gör det själv! Fansinet i Sverige
en bild av den samtida fanzineutgivningen, och då endast undantagsvis vad 
gäller sf-fanzines. Ovärderliga har därför varit sf-fanen Ingvar Svenssons re-
digerade översikter Skandifandom. Den skandinaviska science fi ction rörelsen 
(964) och dess uppföljare Skandifandom. Svenska akademiens för science fi c-
tion årsbok 1964–1965 (966), vilka tar upp den svenska sf-rörelsen från början tion årsbok 1964–1965 (966), vilka tar upp den svenska sf-rörelsen från början tion årsbok 1964–1965
av 950-talet till mitten av 960-talet och till stor del består av förteckningar 
över fanzines, klubbar och framstående fans. Viktig är också Rune Forsgrens 
sammanställning Skandinavisk fanzinebibliografi  1954–1977 (979).Skandinavisk fanzinebibliografi  1954–1977 (979).Skandinavisk fanzinebibliografi  1954–1977 37

En avsevärd mängd outforskat och okatalogiserat material i form av sten-
cilerade eller kopierade amatörpublikationer fi nns bevarat på några av univer-
sitetsbiblioteken, och den imponerande samling svenska fanzines som sedan 
989 samlats ihop av Stiftelsen Alvar Appeltoff ts Minnesfond donerades hös-
ten 2005 till Kungl. Biblioteket. I denna undersökning har endast några en-
staka nedslag i detta material kunnat göras, och den svenska fanzinehistorien 
väntar alltjämt på sin avhandling. En del material om sf-rörelsen fi nns numera 
också tillgängligt på internet, där en fl ora av sf-relaterade hemsidor växt fram 
under det senaste decenniet. En del av detta material är nypubliceringar av 
äldre fanzineartiklar, som på detta sätt gjorts tillgäng liga för en större publik. 
Framhållas bör särskilt Ahrvid Engholms omfattande uppslagsbok Fandbo-
ken (993), som varit till stor hjälp.

Situationen på det anglosaxiska området skiljer sig markant från det svens-
ka. Sedan fl era decennier tillbaka har sf-intresserade sammanställt bibliogra-
fi er och skrivit översikter om genren, och sedan 970-talet har det kommit ut 
en enorm mängd akademisk litteratur i ämnet. Inte minst viktiga i samman-
hanget är den brittiska tidskriften Foundation. Th e Review of Science Fiction 
och den amerikanska Science Fiction Studies. Många av de tidiga studierna, 
vilka ofta var skrivna av sf-författare eller fans, tenderade dock att vara något 
raljanta och närmade sig ofta essän eller memoaren, medan många av de se-
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nare lider av att de utgörs av aningen spretiga uppsats- eller artikelsamlingar 
med varierande kvalitet, ofta sammanställda efter sf-konferenser med teman 
som fl era av bidragsgivarna dessvärre sällan hinner gå in på djupet i.38 Den 
utländska litteratur som varit betydelsefull för avhandlingsarbetet redovisas 
i nästa kapitel, men redan här bör nämnas det oumbärliga standardverket, 
John Clutes och Peter Nicholls redigerade Th e Encyclopedia of Science Fiction
(993) samt Neil Barrons bibliografi  Anatomy of Wonder. A Critical Guide to 
Science Fiction (987/995).39

Genrer, populärlitteratur, kretslopp och fält

I föreliggande avhandling fi gurerar vissa begrepp vars defi nitioner länge sys-
selsatt delar av den traditionella litte ratur forskningen. Det vanligaste av dessa 
är genre.40 I avhandlingen används ett tämligen vitt och pragmatiskt genrebe-
grepp där fl era olika aspekter tas i beaktande. Med genrer avses här ett slags 
kategorier av litterära och andra konstverk som delar – eller anses dela – nå-
gon form av inre och/eller yttre karakteristika. Här påstås inte att det skulle 
fi nnas något sådant som rena verk eller genrer, eller att dessa klassifi ceringar 
på något vis skulle vara absoluta, ahistoriska eller intersubjektiva. Genrer ses 
här snarare som konstruerade, föränderliga, socioestetiska och i högsta grad 
överlappande företeelser, vilka både påverkar och påverkas av t.ex. mänsk-
lig interaktion, andra genrer eller enskilda konstverk, kategorisering, klas-
sifi cering och periodisering i litteraturkritik och litteratur historieskrivning, 
förläggares marknadsföring, eller bredare idéström ningar och sam hälleliga 
fenomen. Vad gäller verkens inre och yttre karakteristika betraktas genrer 
således som socialt förhandlade kategorier av verk vilka antingen påstås upp-
visa något slags formella, motiviska eller tematiska likheter (vilka ofta, men 
knappast alltid, uppkommit genom att författare, förläggare och/eller publik 
varit medvetna om en befi ntlig genre, tradition eller förväntningshorisont) 
eller dela någon form av viktiga egenskaper som står att fi nna utanför verken, 
t.ex. det sätt på vilket de behandlats och avgränsats i bl.a. litteraturkritik 
och litteraturhistorieskrivning, i vilket litterärt kretslopp de förmedlats samt 
likheter i förlagens marknads  föring och etikettering av böckerna eller i den 
faktiska utformningen av böckerna som varor på en marknad, med specifi ka 
yttre markörer och signaler.

Sammanfattningsvis, när det i avhandlingen talas om litterära genrer 
innebär det helt enkelt att det rör sig om kategorier av verk som påstås upp-påstås upp-påstås
visa inbördes likheter, antingen dessa står att fi nna i själva verken, på böck-
ernas omslag, i deras marknadsföringssätt och/eller i människors – författa-
res, lektörers, förläggares, censorers, kritikers, bokhandlares, bibliotekariers, 
litteratur forskares, läsares eller illitteratas – uttalade uppfattning om verken 
ifråga.41
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För att kort belysa att genrer är överlappande och utbytbara beroende på 
vilka egenskaper som intresset riktas mot vid konstruktionen och avgräns-
ningen av dem kan t.ex. ett av 950-talets mest berömda svenska verk, Harry 
Martinsons Aniara (956), betraktas som tillhörig fl era såväl etablerade som Aniara (956), betraktas som tillhörig fl era såväl etablerade som Aniara
tänkbara genrer. Medan formella genre defi nitioner antagligen skulle ta fasta 
på verkets drag av epos eller epos eller epos svensk modernistisk lyrik och jämföra det med t.ex. svensk modernistisk lyrik och jämföra det med t.ex. svensk modernistisk lyrik
Homeros Odysséen, John Miltons Paradise Lost (667) eller Gunnar Ekelöfs 
och Erik Lindegrens lyrik, skulle en mer motiviskt, tematiskt eller intertex-
tuellt orienterad defi nition antagligen ta fasta på dess drag av dystopi, fram-
tidsskildring och/eller tidsskildring och/eller tidsskildring science fi ction, och jämföra det med t.ex. Karin Boyes 
Kallocain (940), George Orwells Nineteen Eighty-Four (949) eller Robert A. Nineteen Eighty-Four (949) eller Robert A. Nineteen Eighty-Four
Heinleins novell ”Universe” (94).

I avhandlingen förekommer också begrepp som populärlitteratur, populärlitteratur, populärlitteratur kva-
litetslitteratur, litetslitteratur, litetslitteratur kretslopp och delfält samt, oftast indirekt, delfält samt, oftast indirekt, delfält main stream. Med 
populärlitteratur avses här den litteratur som haft en stor läsekrets och som populärlitteratur avses här den litteratur som haft en stor läsekrets och som populärlitteratur
vanligen ansetts vara litterärt undermålig, antingen av estetiska, moraliska ansetts vara litterärt undermålig, antingen av estetiska, moraliska ansetts
eller kommersiella orsaker (dvs. litteratur som bedömts vara t.ex. stereotyp, 
formelbunden, omoralisk, av lättsmält karaktär och/eller ha skrivits främst 
i vinstsyfte), men även, vilket ofta sammanfaller med det först nämnda, den 
litteratur – då ofta kallad massmarknadslitteratur – som i regel förmedlats i 
vad som efter Robert Escarpit ofta kallas de populära kretsloppen, dvs. genom 
kiosker, tobaksaff ärer, livsmedelsbutiker, varuhus och liknande försäljnings-
ställen utanför den reguljära bokhandeln. Begreppet defi nieras här alltså 
med en blandning av smaksociologiska och bokmarknadshistoriska kriterier, 
och ska därför inte betraktas som i sig värderande.42 Med det kontrasterande 
begreppet kvalitets litteratur avses den litteratur som ingår i kvalitets litteratur avses den litteratur som ingår i kvalitets litteratur det bildade krets-
loppet, med andra ord den litteratur som givits ut av förlag med tydlig kvali-loppet, med andra ord den litteratur som givits ut av förlag med tydlig kvali-loppet
tetsprägel, som regelbundet anmälts i dagskritiken, som haft stora möjligheter 
att hamna i litteraturhistorieböckerna och som nästan uteslutande funnits att 
införskaff a via bokhandeln (varmed impliceras att den vanligen uppfattats 
som en kvalifi cerad eller bättre form av litteratur).43

Ett problem med modellen är att gränserna mellan de två typerna av krets-
lopp aldrig varit fasta – många kvalitetsförlag har haft en parallell utgivning 
av populärlitteratur och vissa verk eller författarskap har omväxlande mark-
nadsförts och uppfattats som tillhöriga både den ena och den andra typen. 
Till detta kommer att det också kan sägas fi nnas betydligt fl er kretslopp, där 
t.ex. folkrörelser som väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetar rörelsen 
haft sina egna, relativt fristående litterära kretslopp, institutioner och off ent-
ligheter.44 Eftersom dessa vaga gränser i viss utsträckning också gäller för 
den svenska bokmarknaden under 950- och 960-talet bör de två typerna av 
kretslopp snarare än två åtskilda världar betraktas som två poler eller distri-
butionstendenser, där vissa typer av verk eller genrer som distribuerats på ett 
visst sätt samtidigt också ofta betraktats på ett särskilt sätt beroende på graden 
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av symboliskt kapital som vidlådit de kulturella produkterna.45 Därför är det 
ofta på sin plats att, i stället för att använda sig av Escarpits ibland ganska 
trubbiga uppdelning i distributionskanaler, i Pierre Bourdieus efterföljd tala 
om två skilda, i första hand smaksociologiska delfält inom fältet för kulturell delfält inom fältet för kulturell delfält
produktion – den begränsade och begränsade och begränsade den storskaliga produktionens delfält. Medan 
det förra delfältet utmärks av en hög grad av autonomi från maktens fält 
– högt kulturellt men lågt ekonomiskt kapital – och främst upptas av kultu-
rella produkter ämnade för andra kultur producenter (t.ex. kritiker, författare, 
lärare och andra normbildare) kännetecknas det senare av låg autonomi, lågt 
kulturellt kapital, men istället högt ekonomiskt kapital och kultur produkter 
riktade till en publik som inte i första hand består av andra producenter, utan 
till vanligt folk som kan sägas stå utanför striderna om den goda smaken. 
Bourdieus uppdelning är särskilt användbar när pålitliga fakta saknas om 
faktiska distributionsvägar, men där faktorer som böckernas omslag, annon-
sering och (eventuell brist på) mottagande tydligt vittnar om hur de mark-
nadsfördes och uppfattades under en viss tid.46

I det följande kommer både Escarpits och Bourdieus begrepp att använ-
das, med tonvikt på distributionen i det första fallet och på smakbildning 
i det andra. Som kommer att framgå har science fi ction, i synnerhet i den 
anglosaxiska världen, från och med 920-talet i stor utsträckning publicerats 
i ett eget, närmast slutet kretslopp som utgörs av författare, tidskrifter, förlag, 
kritiker och läsare vilka ofta tillhört eller varit i nära samröre med sf-rörelsen. 
När det i avhandlingen talas om det snävare sf-kretsloppet avses helt enkelt 
detta anglosaxiska litterära system, vilket under 950-talet också kom att få 
en släkting i Sverige.

Begreppet kvalitetslitteratur är numera tämligen inarbetat och etablerat, kvalitetslitteratur är numera tämligen inarbetat och etablerat, kvalitetslitteratur
men lider tyvärr av en partisk, värderande biton som gör att det lätt kan 
uppfattas förstärka den utbredda, men sällan explicit uttalade uppfattningen 
att kvalitet alltid måste stå i motsats  till popularitet. Betänkas bör emellertid 
att eftersom ansedda förlag inte sällan också har en utgivning av verk som dis-
tribueras via det populära kretsloppet innebär kvalitetslitteraturen också en 
typ av marknadsprofi lering, jämförbar med populärlitterära genrer. I likhet 
med nästan alla former av litteratur rör det sig i någon bemärkelse om kom-
mersiella varor på en marknad, och kvalitetslitteraturen kan därför ses som en 
nischning som bl.a. medför att böckerna förpackas och marknadsförs på sätt 
som appellerar en viss publik, med allt vad det innebär av signalsystem som 
nedtonade, enhetliga färger på böckernas omslag (inte sällan någon nyans av 
grått, brunt, beigt eller grönt), sobra och nonfi gurativa omslagsillustrationer, 
återhållsamma typsnitt samt på inner fl iken några väl valda kritikercitat och 
respektingivande fotografi er på författare – samtliga faktorer som redan på 
förhand förser produkten med ett visst mått av symboliskt kapital och samti-
digt ökar dess försäljningspotential hos en smal och distingerad publik.47 Som 
Pierre Bourdieu påvisat kan man också betrakta utgivningen av kvalitetslit-
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teratur som en riskfylld, långsiktig ekonomisk investering där utdelningen 
istället för att vara kortvarig men någorlunda säker, som i fallet med vissa 
typer av bästsäljare, slås ut på en längre period.48

Den breda fåran av konventionell, samtidsrealistisk litteratur, vilken till 
stor del kan sägas höra hemma inom det bildade kretsloppet eller den be-
gränsade produktionens delfält, men som delvis också är representerad av 
populärlitterära genrer (t.ex. deckare, romantik, västerns), går inom sf-kret-
sar ofta under benämningen mainstream. Då begreppet kan uppfattas som 
partiskt och värderande, och då det dessutom används i något olika bemär-
kelser inom olika intressegrupper i diskussioner av konstverk eller produkter 
inom olika medier (bl.a. fi lm, musik, mode och teater), undviks det annat 
än i citat eller referat. Ytterligare ett problem med begreppet är att det ibland 
täckt alla former av litteratur som inte är science fi ction, skräck eller fantasy 
(de s.k. fantastiska genrerna). Därmed kan begreppet sägas skapa en teore-
tiskt ohållbar åtskillnad mellan dessa tre genrer och all annan litteratur, där 
t.ex. Shakespeares dramer, Rilkes elegier och Dashiell Hammetts hårdkokta 
deckare indirekt påstås ha något gemensamt samtidigt som det förnekas att 
de två första innehåller ett slags fantastiska inslag (utan att de fördenskull 
vanligen anses tillhöra någon av de tre genrerna). Detta hänger antagligen 
samman med fenomenet att man tenderar att se uniformitet i det okända men 
diversitet och heterogenitet i det välbekanta. Den typ av litteratur begreppet 
syftar på kan dessutom ofta ringas in och preciseras bättre med begrepp som 
kvalitets litteratur, samtidsrealism, deckare, västerns, eller kombinationer av 
dessa.49
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2. Kognitiv marknadsföring 
Science fi ction som genre

What is unique in this form of fi ction is the way in which it defami-
liarizes things. In the worlds of SF we are made to see the stoniness of 
a stone by watching it move and change in an accelerated time-scale, 
or by encountering an anti-stone with properties so unstony that we 
are forced to reinvestigate the true quality of stoniness.

ROBERT SCHOLES, Structural Fabulation (975)1

Gång efter annan har det konstaterats att det är föga troligt att det någonsin 
kommer att läggas fram en fullt användbar defi nition av science fi ction. Pro-
blemet med att defi niera denna notoriskt odefi nierbara genre har inte endast 
att göra med att olika aktörer med särintressen uppfattat science fi ction som 
allt från en tematisk eller motivisk litteratur kategori, ett skrivsätt eller en stil 
till en kommersiell marknadskategori, en pejorativ kvalitets beteckning eller 
rentav ett skällsord, utan också med att science fi ction är intimt förknippad 
med 900-talets snabba vetenskapliga, tekniska och samhälleliga utveckling.2

Författarna har ständigt fl yttat gränserna för sina framtidsvisioner, vilket i sin 
tur lett till att genren tett sig tämligen annorlunda från ett decennium till ett 
annat. Defi nitionerna är också problematiska inte minst för att de ofta varit 
ständigt preliminära resultat av olika stadier i kampen om hur genren ska 
värderas, och därmed avgränsas mot liknande typer av litteratur. Under de 
senaste decennierna har genre problematiken dessutom försvårats avsevärt av 
att science fi ction i allt större utsträckning vidgats och lånat drag från andra 
litteraturformer, vilka i sin tur också hämtat idéer och uppslag från science 
fi ction.3

En annan tendens är att fl era sf-teoretiker på senare tid, särskilt i cy-
berpunkens och post modernismens kölvatten (med teoretiker som Fredric 
Jameson, Jean Baudrillard och Donna Haraway), börjat hävda att science 
fi ction tycks ha utvecklats från en fi ktionsgenre till att bli något av ett sätt 
att betrakta världen – en ideologi, epistemologisk kraft eller meta-genre vars 
uttryck manifesteras i vår teknologiska vardag och som förser nutidens män-
niska med symboler, mallar och förklaringsmodeller med vilka hon kan 
uppfatta och namnge fenomen i sin ständigt föränderliga tillvaro.4 Andra 
teoretiker har tyckt sig ana att science fi ction-genren och dess gestaltningar av 
framtiden på senare tid börjat kollapsa till ett evigt presens, till ett slags his-
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torielösa, indirekta beskrivningar av en komplex och snabbt föränderlig nutid 
med dess informationsnätverk, cyber kulturer och blaserade förvänt ningar på 
ständiga nymodigheter av högteknologisk eller annan art. Denna utveckling, 
där framtiden inte längre är vad den brukade vara, kan enligt dessa leda till 
att science fi ction som en någorlunda avgränsbar genre inom en snar framtid 
riskerar att upplösas och förlora sin egenart.5

Trots dessa tendenser kan man hävda att de fl esta som någorlunda ingå-
ende diskuterar science fi ction vet ungefär vilka verk de i första hand syftar 
på, och att det dessutom föreligger något av en konsensus kring hur genren 
ser ut i sin kärna. Icke desto mindre utgör frågorna om genrens gränser ett 
av de käraste samtalsämnena inom såväl sf-forskningen som sf-rörelsen, och 
ett slutgiltigt fastställande av gränserna skulle möjligen också beröva science 
fi ction en stor del av dess dynamik.

I detta avsnitt görs ett antal nedslag i den internationella, främst anglo-
saxiska science fi ction-forskningen. Här presenteras fl era exempel på fram-
stående sf-forskares eller teoretikers syn på genrens särdrag, ursprung och de 
olika avgränsningar som ofta diskuterats vad gäller närliggande genrer som 
fantasy, utopier och dystopier och några av de delgenrer som vanligen tas upp 
i samband med science fi ction. Syftet är dels att påvisa skilda tyngdpunkter, 
dels att försöka syntetisera de olika defi nitionerna till en användbar, praktisk 
avgränsning och gradering av de typer av litterära verk som ibland etiket-
terats med genrebeteckningen. Avslutningsvis förs också ett kortare resone-
mang om science fi ction, kanon och det litterära fältet, där förutom tänkbara 
orsaker till genrens undanskymda roll i traditionell litteraturforskning och 
litteraturkritik även sf-forskares mer allmänna diskussioner kring dessa lyfts 
fram.6

Den internationella forskningen inom såväl genreteori som science fi ction 
är omfattande. De forskare som presenteras i detta avsnitt har valts för att de 
ansetts nydanande och infl ytelserika inom området, men även för att deras 
åsikter utgör ett relativt representativt urval vad gäller historisk och teoretisk 
spännvidd.

Defi nitioner

Trots att de fl esta tycker sig veta vad de talar om när de talar om science fi ction 
fi nns ingen egentlig konsensus kring hur man defi nierar genren, när den upp-
kom, vad som utmärker den, vilka verk som bör räknas till den eller ens hur 
genre beteckningen ska förkortas – SF, SF, SF sf eller sf eller sf sci-fi .7 Genom åren har ett stort 
antal försök att defi niera science fi ction lagts fram, varav de fl esta tagit fasta 
på genrens inslag av naturvetenskaplig eller teknisk spekulation, dvs. dess 
typiska framtidsskildringar med robotar, rymdresor och främmande livsfor-
mer.8 Även defi nitioner av lingvistisk eller fi losofi sk art har presenterats, vilka 
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fokuserat genrens särskilda retorik eller språkspel – dvs. språkanvändningen 
i verken och de särskilda referenser dessa skapar eller utnyttjar – och skill-
naderna mellan fi ktionsvärlden och den faktiska verklighet som läsaren och 
författaren befi nner sig i.9 Science fi ction kan betraktas som ett heterogent, 
föränderligt fenomen med rötter i fl era olika litterära traditioner och de fl esta 
defi nitioner av genren har misslyckats med att ringa in allt det som sf-läsare 
anser vara science fi ction.10

Flera sf-forskare har anmärkt att akademiska diskussioner om eller under-
sökningar av science fi ction har fäst stor uppmärksamhet vid just defi nitioner 
av genren – ofta större uppmärksamhet än vad som varit fallet i diskussioner 
om andra genrer.11 Medan Gary K. Wolfe framhållit att svårigheterna med 
att defi niera genren hänger samman med att science fi ction blev en etablerad 
marknadskategori långt innan litteraturforskare och genreteoretiker gav sig 
i kast med att defi niera den – och att de fl esta försök till defi nitioner därför 
misslyckats med att ta hänsyn till genrens disparata läsarintressen – påpekar 
forskare som Edward James och Brooks Landon att svårigheterna inte minst 
beror på att genren under större delen av 900-talet varit stadd i konstant 
förändring, och att science fi ction, i jämförelse med andra populärlitterära 
genrer, i mycket högre grad bygger på brott mot genrekonventioner.12 Wolfe 
menar också att många tidiga defi nitioner var behäftade med brister i det att 
de var utpräglat defensiva och ofta vinklade genren för att tillgodose rådande 
normer för litterär kvalitet.13 De defensiva drag som återfi nns i många defi -
nitioner är viktiga att ha i åtanke då de onekligen har viss andel i den förvir-
ring och de meningsskiljaktigheter som råder inom sf-forskningen. Eftersom 
sf-forskare och författare ofta skrivit om science fi ction ur en marginali serad 
position i det litterära fältet, från vilken de försökt legitimera sin verksamhet 
och tvätta bort genrens stämpel av populärlitteratur, är defi nitionerna sällan 
fria från apologier, retoriska manövrer, markeringar mot eller rena annekte-
ringar av angränsande litterära genrer.

Gary K. Wolfe har även delat in defi nitionerna i tre kategorier: () re-
daktörernas och fansens tidiga defi nitioner, vilka betonar genrens naturve-
tenskapliga, profetiska och didaktiska inslag; (2) de verksamma författarnas 
defi nitioner, som sträcker sig från storslagna anspråk på att genren är den 
enda värdefulla formen av modern litteratur till mer praktiska defi nitioner 
som lyfter fram olika bokmarknadsaspekter; och (3) akademiska defi nitioner, 
som ofta fokuserar retorik, läsarrespons och relationer till andra genrer.14

I det följande jämförs fem ganska olika defi nitioner vilka vittnar om hur 
uppfattningen om genren förändrats under 900-talet.
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HUGO GERNSBACK (926/929)

Termen science fi ction anses i regel ha uppfunnits av den från Luxemburg 
utvandrade amerikanske radiohandlaren Hugo Gernsback (884–967), som 
år 908 omvandlade sin post orderkatalog till tidskriften Modern Electrics och  Modern Electrics och  Modern Electrics
sedermera kom att ägna alltmer tid som tidskrifts redaktör.15 Våren 926, i 
det första numret av vad som vanligen betraktas som den första renodlade sf-
tidskriften, Amazing Stories, presenterades en defi nition av en litteraturform 
som redaktören Gernsback då ännu kallade scientifi ction:16

By ”scientifi ction” I mean the Jules Verne, H. G. Wells, and Edgar Allan 
Poe type of story – a charming romance intermingled with scientifi c fact 
and prophetic vision. [– – –] Not only do these amazing tales make tremen-
dously interesting reading – they are also always instructive. Th ey supply 
knowledge that we might not otherwise obtain – and they supply it in a very 
palatable form. For the best of these modern writers of scientifi ction have the 
knack of imparting knowledge, and even inspiration, without once making 
us aware that we are being taught. [– – –] New inventions pictured for us in 
the scientifi ction of today are not at all impossible of realization tomorrow. 
Many great science stories destined to be of an historical interest are still to 
be written […]. Posterity will point to them as having blazed a new trail, not 
only in literature and fi ction, but in progress as well.17

Hugo Gernsback avsåg alltså med termen en typ av naturvetenskapliga även-
tyrsberättelser med tydliga didaktiska och profetiska inslag.18 Förutom att 
framhålla att den vetenskapliga korrektheten var av stor vikt stipulerade han 
också att den ideala proportionen i scientifi ction skulle vara 75 procent littera-
tur och 25 procent naturvetenskap.19 I defi nitionen betonas den progressiva, 
naturvetenskapliga spekulationen, och vid sidan av att berättelserna skulle 
stimulera vetenskapsmän till nya upptäckter ansåg Gernsback även att förfat-
tarna till denna form av litteratur skulle få patent på sina uppfi nningar.20

Sin moderna form, science fi ction, fi ck genrebeteckningen med det första 
numret av Hugo Gernsbacks nya tidskrift, Science Wonder Stories, som bör-
jade utkomma sommaren 929.21 Året därpå skrev han i denna om vad han 
uppfattade som genrens stora förtjänster:

Not only is science fi ction an idea of tremendous import, but it is to be an 
important factor in making the world a better place to live in, through edu-
cating the public to the possibilities of science and the infl uence of science on 
life which, even today, are not appreciated by the man on the street…If every 
man, woman, boy and girl, could be induced to read science fi ction right 
along, there would certainly be a great resulting benefi t to the community, 
in that the educational standards of its people would be raised tremendously. 
Science fi ction would make people happier, give them a broader understan-
ding of the world, make them more tolerant.22
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Den starka framtidsoptimismen, den strikta vetenskapligheten och de didak-
tiska drag som känneteckade Gernsbacks ambitioner med den populärlit-
terärt distribuerade underhållnings genren kom emellertid snart att hamna i 
skymundan när genren utvecklades och breddades under 900-talets första 
hälft.

KINGSLEY AMIS (960)

Våren 959, drygt trettio år efter att science fi ction uppstått som en identi-
fi erbar marknads kategori i amerikanska populärtidskrifter, höll den brittiske 
författaren och universitets läraren Kingsley Amis (922–995) under sin för-
sta långa USA-vistelse en serie föreläsningar om science fi ction i Princeton. 
Dessa, som hölls på förslag av den ledande nykritikern och författaren R. P.
Blackmur (904–965), resulterade året därpå i en av de tidigaste och mest 
infl ytelserika översiktsverken om science fi ction, New Maps of Hell. A Survey 
of Science Fiction (960).23

Även om Kingsley Amis i sin översikt framhåller att defi nitioner av genren 
vanligen riskerar att bli mer otympliga än minnesvärda, lägger han ändå fram 
ett eget förslag:

Science fi ction is that class of prose narrative treating of a situation that could 
not arise in the world we know, but which is hypothesised on the basis of some 
innovation in science or technology, or pseudo-science or pseudo-technology, 
whether human or extra-terrestrial in origin.24

Förutom att Amis påpekar att defi nitionens viktigaste poäng ligger i om-
nämnandet av teknik och naturvetenskap, eller deras pseudoformer, menar 
han att det som utmärker science fi ction är författarnas ansträngningar att få 
berättelserna att framstå som trovärdiga.25 Skillnaden mot Gernsbacks defi -
nition ligger främst i att den vetenskapliga korrektheten tydligt fått ge vika 
för berättelsernas fi ktiva inslag.

Kingsley Amis översiktsverk skrevs emellertid under en tid när genren 
genomgick stora förändringar, vilket medförde att han också framförde fl era 
reservationer och aktuella tendens beskrivningar. Han observerar att det fi nns 
berättelser som inte faller in under hans defi nition, men som likväl skrivs 
och läses av samma författare och läsare och därför kanske borde räknas till 
genren, t.ex. berättelser förlagda till människans förhistoria, berättelser som 
handlar om förändringar eller störningar i de fysikaliska lagarna, berättelser 
om främmande livsformer som uppstått på grund av redan befi ntlig natur-
vetenskap och teknik (i synnerhet kärnvapen), samt berättelser om framti-
den där politiska eller ekonomiska förändringar är av större vikt än de natur-
vetenskapliga eller tekniska. Istället för att utgöra berättelsernas fokus hävdar 
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Amis, som förefaller ha lockats av genrens radikala och satiriska sidor, att 
naturvetenskapen i 950-talets science fi ction mer blev ett redskap med vilket 
andra slags berättelser kunde göras trovärdiga, och att genrebeteckningen 
med tiden tedde sig allt mindre passande.26

Den förändring som Amis skymtar medför att han vidgar sin syn på 
genren och presenterar en alternativ, mycket vid defi nition: ”science fi ction 
presents with verisimilitude the human eff ects of spectacular changes in our 
environment, changes either deliberately willed or involuntarily suff ered”.27

Även om denna bredare defi nition kan uppfattas som något för inklusiv är 
den icke desto mindre ett tydligt uttryck för att genren vid slutet av 950-talet 
genomgått en förändring – att naturvetenskapens roll fått en minskad bety-
delse samtidigt som själva de mänskliga följderna av olika tänkta förändringar 
blivit centrala.28

BRIAN ALDISS (973)

En besläktad men kanske ännu mer vidlyftig defi nition av science fi ction pre-
senterades av den brittiske sf-författaren Brian Aldiss (f. 925) i ett av de mest 
kända och åberopade verken om genrens historia, Billion Year Spree. Th e True 
History of Science Fiction (973). Aldiss, som menar att många tidigare defi ni-
tioner misslyckats med att ringa in genren för att de underlåtit att beakta dess 
form, hävdar att hans är den första att kombinera form och funktion.29

I den reviderade och utökade utgåvan, Trillion Year Spree. Th e History of 
Science Fiction (986), lyder defi nitionen:

Science fi ction is the search for a defi nition of mankind and his status in the 
universe which will stand in our advanced but confused state of knowledge 
(science), and is characteristically cast in the Gothic or post-Gothic mode.30

Brian Aldiss defi nierar alltså science fi ction som ett sökande efter en defi ni-
tion av människan och hennes roll i världsalltet, och då han menar att den 
vanligen är stöpt i en gotisk (skräckromantisk) eller postgotisk form betraktar 
han genren som tillhörig en populärlitterär, historisk-estetisk tradition.31 Han 
betonar också ordet ”mode”, då han anser att science fi ction hellre ska betrak-
tas som ett skrivsätt eller en uttrycksform snarare än som en genre, fastän den 
av kommersiella skäl vanligen reducerats till det senare.32 Det främsta sättet 
att söka denna defi nition av mänskligheten och dess ställning i universum, 
tillägger Aldiss, är genom att skildra en kris orsakad av människan, naturen 
eller vetenskapen. Han framhåller också att genrens största framgångar varit 
de berättelser som handlat om mänskligheten och dess relation till förändrade 
omgivningar och förmågor, samt att verklig science fi ction skiljer sig från 
andra former av litteratur genom dess bejakande av ett tekniskt bildspråk och 
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dess något statiska personskildringar.33 Vid en närmare karakteristik kommer 
Brian Aldiss också in på genrens populärlitterära eller underhållande drag. 
Förutom att han betraktar science fi ction som en litteraturform för en teknisk 
tidsålder menar han att den huvudsakligen behandlar ”problems of power, 
either literal or metaphorical”, och att det med hans defi nition följer, att ju 
mer makt protagonisten i berättelsen åtnjuter, desto närmare ligger berättel-
sen det han kallar ”hard-core science fi ction” – något som kan sägas tyda på 
att sf-litteraturen i hans ögon i mycket kretsar kring hjälteberättelser.34

Trots alla förtydliganden och preciseringar har Aldiss defi nition en brist 
i det att den framstår som vag och svåranvändbar i praktiken, inte minst 
för att många litterära verk som ansetts ligga långt från genren kan sägas 
behandla liknande frågeställningar; liksom Hugo Gernsbacks och Kingsley 
Amis defi nitioner får den i första hand betraktas som ett försök att i en kort-
fattad formulering beskriva några av genrens karakteristiska drag. Dessa tre 
defi nitioners huvudsakliga värde ligger också främst i det historiska perspek-
tivet – som exempel på relativt tidiga försök att ringa in ett svårfångat och 
föränderligt fenomen.

DARKO SUVIN (979)

Under 970-talet blev science fi ction föremål för fl era akademiska studier, i 
första hand amerikanska, och med detta följde ett behov av mer strikta och 
formella defi nitioner av genren.35 Den forskare som fått det i särklass största 
genomslaget i akademiska undersökningar av science fi ction under de senaste 
tjugofem åren är den marxistiskt orienterade Darko Suvin (f. 930). I sitt ofta 
anförda verk Metamorphoses of Science Fiction. On the Poetics and History of a 
Literary Genre (979) formulerar han en tes om att science fi ction utmärks av Literary Genre (979) formulerar han en tes om att science fi ction utmärks av Literary Genre
kognitiv främmandegöring (”cognitive estrangement”) – att sf-litteraturen ver-kognitiv främmandegöring (”cognitive estrangement”) – att sf-litteraturen ver-kognitiv främmandegöring
kar genom en främmande göring av den verkliga, empiriska världen samtidigt 
som fi ktionsvärlden ändå är kognitivt sammanlänkad med den:36

SF is, then, a literary genre whose necessary and suffi  cient conditions are the 
presence and interaction of estrangement and cognition, and whose main 
formal device is an imaginative framework alternative to the author’s empi-
rical environment.37

Suvins främmandegöring är besläktad med den ryske formalisten Viktor främmandegöring är besläktad med den ryske formalisten Viktor främmandegöring
Šklovskijs begrepp ostranenie, liksom med Bertolt Brechts Verfremdung, och 
betecknar den ifrågasättande eller distanserande eff ekt som uppstår när ett 
normsystem konfronteras med ett annat. Eff ekten utmärker i Suvins fall alla 
genrer eller former av litteratur som presenterar en uppsättning normer som 
avviker från normerna för författarens verklighet, t.ex. science fi ction, myter, 
fantasy, sagor och fabler.38
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Med kognitiv menar Suvin att science fi ction tar sats i en fi ktiv, litterär kognitiv menar Suvin att science fi ction tar sats i en fi ktiv, litterär kognitiv
hypotes men att denna utvecklas med något som påminner om vetenskaplig 
metod, att främmandegöringen i science fi ction inte, som i t.ex. myter, är 
tidlös eller religiös, utan att normerna ifråga är tidsbundna, föränderliga och 
underkastade i stort sett samma naturlagar som författarens egen verklighet.39

Science fi ction defi nieras således som en genre som skiljer sig från realistiska 
eller naturalistiska berättelser i det att den verkar genom främmandegöring, 
men även från det Suvin kallar metafysiska genrer (fantasy, sagor, myter, 
m.m.), då dess fi ktionsvärldar är kognitiva och följer vetenskapliga lagar el-
ler åtminstone bygger på ett rationellt, vetenskapligt och materialistiskt syn-
sätt.40 Han tillägger dock att genrens kognitiva eller vetenskapliga drag ska ses 
omfatta såväl samhälls- och humanvetenskaperna som naturvetenskaperna; 
Suvin betraktar rentav den övervägande teknologiskt inriktade sf-berättelsen 
som ett tidigt stadium eller en lägre form i den moderna sf-genrens utveck-
ling, och menar att de mest framstående verken inom genren varit baserade 
på human- eller samhällsvetenskaper.41

Centralt för Darko Suvins resonemang om science fi ction är begreppet 
novum (plur. nova). Han menar att science fi ction skiljer sig från andra former 
av litteratur genom att där alltid presenteras minst ett novum, ett fenomen 
eller förhållande som avviker från författarens eller den implicita läsarens 
verklighetsuppfattning och som medför en förändring i hela eller stora delar 
av fi ktionsvärlden:42

SF is distinguished by the narrative dominance or hegemony of a fi ctional 
”novum” (novelty, innovation) validated by cognitive logic. [– – – ] A novum 
of cognitive innovation is a totalizing phenomenon or relationship deviating 
from the author’s and implied reader’s norm of reality.43

Dessa nova, som ska vara kognitivt giltiga på så vis att de har något slags 
anknytning till den vetenskapliga metoden och dess tids- och verklighetsupp-
fattning, kan bestå av vetenskapliga upp täckter eller tekniska uppfi nningar, 
men också av platser, situationer eller gestalter som på något sätt skiljer fi k-
tionsvärlden från författarens egen, empiriskt verifi erbara verklighet, det Su-
vin kallar ”zero world”.44 Suvin framhåller dessutom att ett novum ska ha 
central betydelse för berättelsen och vara relevant för de mänskliga relatio-
ner som skildras däri, men påpekar att nova inte nödvändigtvis behöver ha 
med vetenskap att göra; han anser dock att science fi ction övergår i fantasy, 
myt eller saga om berättelserna uppvisar metafysiska, oförklarliga fenomen.45

Möjliga exempel på dessa nova skulle således kunna vara allt från tidsmaski-
ner, rymdskepp, robotar, fl ygande tefat och förekomsten av icke-mänskliga, 
intelligenta livsformer till alternativa historiska händelseförlopp, radikala ju-
ridiska omvälvningar, omfattande naturkatastrofer eller helt nya språk eller 
kommunikationsformer.
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Darko Suvin menar vidare att science fi ction är en historisk genre i bemär-
kelsen att dess nova alltid förklaras utifrån historiska förlopp, och att science 
fi ction i mångt och mycket närmar sig realismen:

Probably the most important consequence of an understanding of SF as a 
symbolic system centered on a novum which is to be cognitively validated 
within the narrative reality of the tale and its interaction with reader expec-
tations is that the novelty has to be convincingly explained in concrete, even 
if imaginary, terms, that is, in terms of the specifi c time, place, agents, and specifi c time, place, agents, and specifi c
cosmic and social totality of each tale. Th is means that, in principle, SF has 
to be judged, like most naturalistic or ’realistic’ fi ction and quite unlike hor-
ror fantasy, by the density and richness of objects and agents decribed in the 
microcosm of the text.46

Ett novums huvudsakliga funktion består i att dess verklighets förskjutningar 
tvingar läsaren att betrakta sin egen verklighet ur ett nytt perspektiv, och 
 science fi ction blir för Suvin inte en genre som i första hand handlar om 
extrapolering eller futurologi, dvs. något slags försök att skriva vetenskapliga 
profetior om framtiden.47 Istället menar han att science fi ction lämpar sig 
utmärkt som ett medel med vilket författaren genom analogi och tankeex-
periment kan kommentera sin samtid, och han ser hos sf-litteraturen, ”this 
fundamentally subversive genre”, en närmast unik potential till politisk sam-
hällskritik:48

All the epistemological, ideological, and narrative implications and corre-
latives of the novum lead to the conclusion that signifi cant SF is in fact a 
specifi cally roundabout way of commenting on the author’s collective context 
– often resulting in a surprisingly concrete and sharp-sighted comment at 
that. Even where SF suggests – sometimes strongly – a fl ight from that con-
text, this is an optical illusion and epistemological trick. Th e escape is, in all 
such signifi cant SF, one to a better vantage point from which to comprehend 
the human relations around the author. It is an escape from constrictive 
old norms into a diff erent and alternative timestream, a device for historical 
 estrangement, and an at least initial readiness for new norms of reality, for 
the novum of dealienating human history.49

Suvin hävdar att viktig science fi ction under 900-talet blivit ett medel för 
diagnos eller varning, ett sätt att utforska och diskutera möjliga samhälleliga 
alternativ, samt att betydelsefull sf-litteratur i första hand behandlar politiska, 
psykologiska och antropologiska aspekter av kunskap och vetenskapsteori.50

Det största problemet med Darko Suvins mycket teoretiska och politiskt 
färgade defi nition av science fi ction – vilket han också förefaller medveten om 
– är att en ansenlig del av det som marknadsförts och av de fl esta uppfattats 
som science fi ction faller utanför.51 Detta framgår inte minst ur hans diskus-
sion av genrens släktskap med äventyrs berättelsen:
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Unfortunately, a majority of what is published as SF is still in that prenatal 
or, better, regression-to-womb stage: it is simply the Western or some kindred 
sub-literary species masquerading its structures – generally for venal and ideo-
logical reasons – under the externals of SF: rockets, ray-guns, monsters, or in 
the last dozen years their slightly more sophisticated equivalents. […] How-
ever, the science is treated as a metaphysical and not physical, supernatural 
and not natural activity, as gobbledygook instead of rational procedure.52

Suvin påstår att denna typ av science fi ction skadar både genrens rykte och 
läsarnas förmåga att urskilja och bedöma god eller verklig sf-litteratur.53 Han 
menar, inte helt olikt Hugo Gernsback, att science fi ction i grund och bot-
ten är en ”educational literature” som kräver både specialiserad kunskap 
och mogen fantasi från läsarnas och författarnas sida, och anser att den bör 
vara ”wiser than the world it speaks to”, dvs. dess genomsnittlige läsare.54 De 
strikta kraven på kognitivt giltiga nova gör slutligen att Suvins till en början 
mycket lovande defi nition tenderar att bli övervägande normativ snarare än 
deskriptiv, vilket leder till problem om den skall tillämpas i praktiken för att 
identifi era litterära verks genretillhörighet.55

DAMIEN BRODERICK (995)

Trots att Suvins defi nition länge varit tongivande inom akademiska under-
sökningar av science fi ction har med åren gjorts fl era nya försök att defi niera 
och avgränsa genren. En av de mer intressanta defi nitionerna lades fram av 
den australiensiske litteraturvetaren och sf-författaren Damien Broderick i 
Reading by Starlight. Postmodern science fi ction (995). Defi nitionen, som byg-
ger på långa resonemang om genrens egenart, funktioner och retorik liksom 
på många tidigare defi nitioner av science fi ction, lyder:

Sf is that species of storytelling native to a culture undergoing the epistemic 
changes implicated in the rise and supersession of technical-industrial modes 
of production, distribution, consumption and disposal. It is marked by (i) 
metaphoric strategies and metonymic tactics, (ii) the foregrounding of icons 
and interpretative schemata from a collectively constituted generic ’mega-
text’ and the concomitant de-emphasis of ’fi ne writing’ and characterisation, 
and (iii) certain priorities more often found in scientifi c and postmodern texts 
than in literary models: specifi cally, attention to the object in preference to 
the subject.56

Den kompakta formen medför att defi nitionen kräver förtyd liganden, vilka 
Broderick till viss del också står till buds med. Han anser till att börja med 
att science fi ction är en form av berättande som hör hemma i ett samhälle 
som genomgått eller genomgår en teknisk och industriell utveckling med 
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åtföljande förändringar i synen på kunskap och vetenskap; science fi ction är, 
med andra ord, i första hand en modern, västerländsk litteraturform.

Med metaforiska strategier menar metaforiska strategier menar metaforiska strategier Broderick, inte helt olikt Darko Suvin, 
att fi ktions världarna i science fi ction är ett slags förvrängningar av förfat-
tarens verklighet, ”endlessly inventive and open-ended analogies, catachre-
ses, paradigm-elisions, puns, conceits”, vilka ibland åstadkoms med hjälp av 
 vetenskapliga eller pseudovetenskapliga inslag. Formuleringens andra del, 
meto nymiska taktiker, innebär att science fi ction trots dess metaforiska stra-
tegier företer likheter med framställningssättet i realistisk prosa: ”[I]ts out-
rageous inventions tend to mimic the mimetic, to copy the realistic modes 
of representation, to link the signifi ers it invents or appropriates into syntag-
matic strings whose forms perform and formulate new formulae of narrative 
topology”. Science fi ction imiterar med andra ord det realistiska, metony-
miska framställningssättet samtidigt som sf-litteraturen, genom att uppfi nna 
neologismer, nya begrepp och kombinationer av tecken, skapar avvikande, 
metaforiska verkligheter.57

Defi nitionens andra led syftar på att science fi ction, som en i huvudsak 
kollektiv genre som främst förmedlats i ett snävt litterärt kretslopp, använder 
sig av ett för genren gemensamt, intertextuellt referenssystem eller förråd av 
ikoner, begrepp, motiv, temata och tolknings mönster, det Broderick kallar 
megatext. Med detta menar han att sf-texter skrivs i dialog med andra sf-texter 
och att de därför ständigt vidareutvecklar och omformar sitt interna referens-
system (megatexten), som också växer i takt med att nya idéer tillkommer 
till följd av den tekniska och veten skapliga utvecklingen. Användandet av 
denna megatext leder enligt Broderick till att science fi ction sällan uppfyller 
sedvanliga normer för estetisk, litterär kvalitet och trovärdighet samt till ett 
ringa betonande av karaktärsskildringar och subjektivitet, vilka också försvå-
ras avsevärt av att den enskilda texten i första hand måste skildra en främ-
mande verklighet.58

Det sista ledet i Brodericks defi nition syftar på att science fi ction ofta prio-
riterar perspektiv som vanligen inte återfi nns i traditionella litterära texter: 
”[T]he algorithmic, the blatantly schematic, the communal, the epistemic, 
the spatial, the unknown are given priority over the individuated, the com-
fortingly quotidian, the known”. I det sista ledet påpekas också att science 
fi ction, i likhet med bl.a. vetenskapliga texter, vanligen fokuserar objektet 
snarare än subjektet, att texterna, återigen, uppvisar större intresse för de fi k-
tiva verkligheterna och dessas beskaff enhet, för undersökningar av generella 
mönster, än för enskilda karaktärsgestaltningar eller subjektiva världsupp-
fattningar.59

Det mest originella i Damien Brodericks defi nition av science fi ction torde 
vara dess kombination av väsentliga drag från fl era tidigare karakteristiker av 
genren. Genom att föra samman dessa – t.ex. det realistiska sättet att fram-
ställa metaforiska världar (jfr Suvin), megatextens betydelse, den enkla stilen, 
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intresset för det generella snarare än det individuella – lyckas Broderick skapa 
en formel med vilken det är fruktbart att diskutera olika drag i enskilda texter, 
men även att ringa in drag av science fi ction i andra texter än de som vanligen 
betraktas som science fi ction.60

DEN NOVOLOGISKA, MEGATEXTUELLA OCH PARATEXTUELLA DEFINITIONEN

Trots att de skiljer sig åt på fl era punkter har Hugo Gernsbacks, Kingsley 
Amis, Brian Aldiss, Darko Suvins och Damien Brodericks defi nitioner av 
science fi ction många gemensamma drag. De fl esta tar fasta på sf-genrens 
tekniska eller naturvetenskapliga inslag, dess förmåga att presentera en fi k-
tionsvärld som skiljer sig från läsarens och författarens omedelbara verklig-
het, och implicerar dessutom att genren vanligen kretsar kring någon typ av 
framtids skildringar. Renodlar eller syntetiserar man de fem defi nitionerna 
kan man få fram vad som i det följande kommer att kallas en novologisk 
defi nition, en närmast essentialistisk defi nition av science fi ction som läg-
ger särskild tonvikt vid just Darko Suvins utbredda resonemang om genrens 
nova, men där novum ges en något bredare innebörd med ekon från de övriga 
fyra defi nitionerna:

Den novologiska defi nitionen
Science fi ction är en form av skönlitteratur som skildrar en ofta till framtiden 
förlagd fi ktionsvärld som på en eller fl era för berättelsen och dess litterära 
gestalter avgörande punkter – nova – avviker från författarens samtida värld, nova – avviker från författarens samtida värld, nova
och där avvikelserna, som företrädesvis är baserade på någon form av tek-
nisk, naturvetenskaplig eller pseudo vetenskaplig spekulation (men där hu-
man- och samhällsvetenskaplig spekulation också förekommer), vanligen ger 
sken av att vara någorlunda trovärdiga och inte vilar på explicit övernaturliga 
förklaringsgrunder.

Denna novologiska defi nition, som torde fungera hjälpligt för att ringa in det 
som oftast uppfattas som åtminstone sf-liknande berättelser, bortser emel-
lertid från några av de viktiga drag inom genren som har att göra med social 
förhandling, tradition, kontinuitet och förväntningshorisont. Vid närmare 
analyser av enskilda verks genre- eller traditionstillhörighet kan den med för-
del kompletteras med en megatextuell defi nition, en form av institutionell, 
genetiskt intertextuell defi nition som har likheter med bl.a. Alastair Fowlers 
syn på genrer, men som främst utgör ett försök att fånga in Damien Brode-
ricks betonande av megatextens betydelse:61

Den megatextuella defi nitionen
Science fi ction är en form av skönlitteratur som kännetecknas av att de skild-
rade avvikelserna från författarens samtida värld (nova) institutionaliseras och 
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blir en del av denna litteraturs kollektiva och ständigt föränderliga megatext
– ett förråd av för genren specifi ka temata, motiv, uttrycksformer, rekvisita, 
miljöer och situationer vilka kommenteras och byggs på från en berättelse till 
en annan – vilket innebär att såväl läsare som författare delar en för science 
fi ction gemensam förväntningshorisont, ett slags kontrakt som också medför 
att vissa berättelser som enligt den novologiska defi nitionen skulle tillhöra 
genren ändå faller utanför eftersom de av läsarna och författarna inte uppfat-
tas som delaktiga i denna genreinterna process.

Några välkända exempel på megatextens institutionaliserade nova är bl.a. 
förekomsten av utomjordingar, monster, robotar, androider, cyborger, kloner, 
människor med telepatiska eller klärvoajanta förmågor, artifi ciella intelligen-
ser, tidsmaskiner, rymdskepp, parallellvärldar och virtuella verkligheter, men 
nämnas kan även mer specifi ka innovationer som sf-författaren Isaac Asimovs 
berömda robotlagar från det tidiga 940-talet, fenomen som hyperspace (en hyperspace (en hyperspace
parallellrymd med hjälp av vilken rymdfärder kan utnyttja tidsbesparande 
genvägar), och kommunikations redskapet ansible, samt generella temata och 
motiv som maktkamp mellan galaktiska imperier, sekellånga resor på gene-
rationsrymdskepp, emigrationen till och kolonisationen av mer eller mindre 
avlägsna himlakroppar, sökandet efter främmande civilisationer i världsrym-
den, tidsresor och tidsparadoxer, framtida överbefolkning, skräckdiktaturer, 
efter katastrofen-scenarion och berättelser där historien tagit en annan vänd-
ning, inte sällan genom att axelmakterna vunnit andra världskriget.62

Dessa nova eller klichéer, som bereder sf-författarna möjligheten att bygga 
på varandras berättelser och på så vis skänker science fi ction en genreintern 
dynamik, har i någon mån växt fram genom ett behov från författarnas och 
läsarnas sida att avgränsa och konsolidera sin genre – men också, har det häv-
dats, av ren bekvämlighet, när idéer återanvänts av brist på fantasi.63 Flera av 
dessa och liknande inslag förekommer dock i mer eller mindre igenkännliga 
former i litterära verk som inte alltid påverkats av eller i någon nämnvärd 
utsträckning påverkat genrens megatext, vilket gör att denna megatextuella 
defi nition kan uppfattas som problematisk vad gäller konsekrerade verk som 
Aldous Huxleys Brave New World (932), Hermann Hesses Brave New World (932), Hermann Hesses Brave New World Das Glasperlenspiel
(943) och George Orwells Nineteen Eighty-Four (949).64

Megatexten utgör för många sf-läsare en viktig faktor i bedömningen av 
vilka verk som uppfattas tillhöra genren, och kan därför inte bortses ifrån 
i diskussioner av sf-litteraturens gränser. Som ett praktiskt verktyg för att 
avgränsa science fi ction duger den emellertid inte, varför den megatextuella 
defi nitionen kommer att beaktas som en kompletterande karakteristik i det 
följande – ett perspektiv på genren snarare än en faktiskt användbar defi ni-
tion.

Gemensamt för samtliga defi nitioner som hittills presenterats är att de 
tar hänsyn till likheter mellan berättelsernas form eller innehåll. En av de 
faktorer som mest påfallande utmärker genren har dock inte med de litterära 
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verkens vidlyftiga spekulationer att göra. Sannolikheten att de bibliotekarier 
och bokhandlare som väljer att sortera ut sf-litteraturen ur det övriga sorti-
mentet granskat och jämfört nova förefaller trots allt liten, eftersom science 
fi ction i mycket stor utsträckning är att betrakta som en marknadskategori. 
Genrebeteckningen har i själva verket ända sedan den började användas i 
Hugo Gernsbacks tidskrifter Amazing Stories och Amazing Stories och Amazing Stories Science Wonder Stories på 
920-talet i första hand tjänat som en etikett som underlättat de litterära 
varornas distribution på bokmarknaden. Eftersom den ofta distribuerats i de 
populära kretsloppen och betraktats som en estetiskt undermålig litteratur-
form räknas science fi ction också vanligen till populärlitteraturen.

Istället för att enbart kartlägga nova eller diskutera megatextuella refe-
renser i enskilda texter förefaller det således fruktbart att även undersöka och 
defi niera genren utifrån institutionella kriterier, som en marknadskategori 
snarare än en genre med enbart tematiska och motiviska egenskaper (vilka 
förvisso också kan rymmas inom marknadskategorin). Viktiga faktorer blir 
då vilka verk som faktiskt marknadsförts och mottagits som science fi ction, 
vilka förlag som givit ut verken, om de givits ut i särskilda serier, hur de och 
deras upphovsmän behandlats i litteraturkritiken och i senare historieskriv-
ning, hur de marknadsförts som varor (vad gäller t.ex. reklam, priser och 
utstyrsel), hur böckernas omslag sett ut, vilka genresignaler de burit och vilka 
målgrupper dessa signaler varit tänkta att tilltala. Vad de fl esta defi nitioner av 
science fi ction vanligen blundat för är att genren i mycket stor utsträckning 
kan betraktas som en konstruerad, kommersiell marknadskategori, som ett 
sätt för förlag och tidningsredaktörer att profi lera en viss typ av berättelser 
– även om det hänt att sf-författare och fans tangerat snarlika idéer när de 
oftast lite skämtsamt föreslagit defi nitioner som Damon Knights cirkelreso-
nemang ”Science fi ction is what we point to when we say it”, eller Norman 
Spinrads pragmatiska ”Science fi ction is anything published as science fi c-
tion”.65 Delvis besläktade är också de mycket enkla defi nitioner som riktar in 
sig på enskilda författarnamn, vilka då närmast tjänar som genremarkörer. 
En sådan defi nition har kommenterats av bl.a. William F. Touponce: ”It has 
been argued that defi ning science fi ction is simply saying three names – Isaac 
Asimov, Robert A. Heinlein and Arthur C. Clarke.” 66

Granskar man närmare den litteratur som marknadsförts som science fi c-
tion framgår snart att det inte fi nns några absoluta, inherenta kvaliteter eller 
egenskaper som i varje enskilt fall skiljer science fi ction från all annan littera-
tur. För många människor, inte bara sådana som haft fl yktig bekantskap med 
genren, utan också bokhandlare och regelbundna sf-läsare är det som i första 
hand utmärker en sf-bok eller tidskrift faktorer som dess omslag (grälla färger, 
rymdskepp, robotar, futuristiska städer), titel (gärna med rymd- eller naturve-
tenskapliga motiv), författarnamn och placering i bokhandel eller bibliotek. 
När dessa signaler är så tydliga när det gäller sf-genren kan den kanske också 
avgränsas och defi nieras utifrån dess marknadsföring och image.
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Den franske litteraturforskaren Gérard Genette har för liknande faktorer, 
som i viss mån styr eller påverkar tolkningen av ett verk, föreslagit begreppet 
paratext. Detta omfattar dels sådant som går utöver det litterära verket som det 
vanligen defi nieras, t.ex. illustrationer, symboler och olika slags texter på om-
slag, bokrygg och försättsblad, men också titlar, undertitlar, för- och efterord, 
dedikationer, kapitelindelning, noter, paginering, till och med ISBN-numret, 
dels också, vilket färre forskare verkar ha uppmärksammat, texter, signaler 
och faktorer som har att göra med det litterära verket, men som inte fi nns vare 
sig i verkets text eller på boken som fysisk produkt, t.ex. dagstidningsannon-
ser, recensioner, intervjuer med författaren, författarens dagböcker eller brev, 
litteraturhistoriska översiktsverk, till och med faktauppgifter som författarens 
kön, ålder och nationalitet – egentligen så gott som varje tänkbar kontext som 
inte ryms inom eller utanpå bokens pärmar.67

Med vägledning av Genettes begrepp föreslås här en tredje defi nition av 
science fi ction, den paratextuella defi nitionen, som utgår från hur sf-litteratu-
ren utgör en identifi erbar kategori på bokmarknaden:

Den paratextuella defi nitionen
Science fi ction är en form av skönlitteratur som utgör en egen marknads-
kategori på bokmarknaden, identifi erbar dels (A) genom på den enskilda pub-kategori på bokmarknaden, identifi erbar dels (A) genom på den enskilda pub-kategori
likationens omslag befi ntliga paratextuella genremarkörer såsom () genrebe-paratextuella genremarkörer såsom () genrebe-paratextuella genremarkörer
teckningen science fi ction eller en erkänd variant därav, (2) ett serienamn, en 
seriesymbol eller ett förlagsnamn som starkt förknippas med genren, (3) ofta 
grälla illustrationer med uppenbar koppling till genrens megatext, (4) en titel 
som i någon mån anknyter till genrens megatext och (5) ett författarnamn 
som för genrens läsare är omedelbart igenkännbart som ett namn på en sf-
författare, dels (B) genom att verken ofta distribuerats i de populära kretslop-
pen och ansetts utgöra en form av populärlitteratur, med allt vad det innebär ansetts utgöra en form av populärlitteratur, med allt vad det innebär ansetts
av sällsynta anmälningar i ansedda dagstidningar och litteraturtidskrifter, 
mycket sparsamma omnämnanden i litteraturhistoriska, icke-genrespecifi ka 
översiktsverk samt att de försetts med särskilda avdelningar i bokhandeln 
och på bibliotek.

Exempel på () erkända varianter av genrebeteckningen science fi ction är allt 
från förkortningarna SF, sfSF, sfSF  eller , sf eller , sf sci-fi  till översatta beteckningar som ita-sci-fi  till översatta beteckningar som ita-sci-fi 
lienskans fantascienza, fi nskans tieteiskirjallisuus eller afrikaans tieteiskirjallisuus eller afrikaans tieteiskirjallisuus wetenskaps-
fi ksie, på (2) serie- och förlagsnamn Ace Science Fiction, SF Masterworks, 
Delta science fi ction, Planetböckerna och Atom-böckerna, på (3) illustra-
tioner med koppling till megatexten motiv som rymdraketer, främmande 
himlakroppar, robotar, utomjordingar och futuristiska stadsvyer, på (4) titlar 
som anknyter till megatexten Th e Stars My Destination, Th e Cosmic Puppets, 
Uppdrag i världsrymden och Marsiansk mardröm samt på (5) författarnamn 
igenkänn bara som just sf-författare allt från Isaac Asimov, Robert A. Hein-
lein och Arthur C. Clarke till Philip K. Dick, Joanna Russ och Kim Stanley 
Robinson.68
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Snarare än att bli ett cirkelresonemang pekar den paratextuella defi nitio-
nen tydligt på det faktum att gränsen mellan science fi ction och annan littera-
tur ofta är konstruerad i marknadsföringssyfte, oavsett om det är som science 
fi ction eller inte som science fi ction en text som faller under den novologiska 
defi nitionen konstruerats. Ett uppenbart men icke desto mindre intressant 
problem med denna defi nition, som kan diskuteras utförligt i fl era enskilda 
fall, är att förläggares och redaktörers etikettering och marknadsföring av 
genren inte är konsekvent genomförd från förlag till förlag, från upplaga el-
ler utgåva till annan och från ett språkområde till ett annat. Detta hänger 
givetvis samman med det faktum att science fi ction ofta betraktats som en 
tämligen snäv, pejorativ genrebeteckning och har med dess paratexter ibland 
setts som ett reellt hinder i allt från förlagens satsningar på enskilda titlar, 
författares förhandlingar om honorar och möjligheter att bli publicerade till 
mer långsiktig kanonisering.69 Ett tydligt exempel på detta är när Ray Brad-
burys Th e Martian Chronicles (950) gavs ut i Storbritannien som Th e Silver 
Locusts, och när förläggaren Rupert Hart-Davis i ett brev hösten 950 explicit 
motiverade ett titelbyte: ”’A new title without any mention of Mars or planets 
or rockets would, I believe, help enormously to get the book into the same 
category as George Orwell’s 984.’”70 Trots dessa problem är den paratextuella 
defi nitionen belysande, och genom en försiktig avvägning av de olika fakto-
rerna torde det vara jämförelsevis enkelt att avgränsa de verk som av genrens 
förläggare, författare och läsare ansetts utgöra sf-litteraturens egentliga kärna, 
åtminstone vid en viss tidpunkt och i ett visst språkområde.

KATEGORISERAD OCH OKATEGORISERAD SCIENCE FICTION

Som framgått i diskussionerna ovan fi nns det en stor mängd litterära verk 
som enligt den novologiska defi nitionen utgör ett slags sf-berättelser, men av 
vilka endast en del faller under de megatextuella och paratextuella defi nitio-
nerna av science fi ction. Det fi nns med andra ord en mängd verk med olika 
grader av institutionell, formell, funktionell, tematisk och motivisk släktskap 
med sf-litteraturen, och för att med hjälp av de nya defi nitionerna skilja dessa 
åt föreslås här för praktiska avgränsningssyften en uppdelning av det övergri-
pande begreppet science fi ction i dels de verk som faktiskt givits ut som en del 
av genren, kategoriserad science fi ction, dels de verk som uppvisar någon form 
av släktskap med genren, men som inte marknadsförts som en del av den, 
okategoriserad science fi ction.71

Med kategoriserad sf avses i det följande den litteratur som visserligen of-kategoriserad sf avses i det följande den litteratur som visserligen of-kategoriserad sf
tast, om än inte i varje enskilt fall, sorterar under den novologiska och mega-
textuella defi nitionen av science fi ction, men som däremot alltid faller under alltid faller under alltid
några av de kriterier som presenteras i den paratextuella defi nitionen, dvs. 
de berättelser som uttryckligen marknadsförts som en del av genren.72 Efter-
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som tydligheten i förlagens kategorisering varierar, från att de givit ut verk 
i explicita sf-serier eller att de med paratexter som titelnamn och färgglada 
omslagsillustrationer signalerat genretillhörighet, till att de endast i förbigå-
ende nämnt genrebegreppet i baksidestexterna, är gränsfall ofrånkomliga.73

Kategoriserad sf ligger ibland nära det som inom anglosaxisk sf-forskning Kategoriserad sf ligger ibland nära det som inom anglosaxisk sf-forskning Kategoriserad sf
kallas genre sf, med vilket avses science fi ction som skrivits inom den moderna genre sf, med vilket avses science fi ction som skrivits inom den moderna genre sf,
anglosaxiska sf-traditionen, av författare som betraktat sig själva som just 
sf-författare och vars verk både marknadsförts som en del av genren och för 
sf-läsare varit omedelbart igenkännbara som hemmahöriga inom den.74 Efter-
som författarintentioner kan vara ytterst problematiska att använda bortses 
de ifrån i den paratextuella defi nitionen, även om de förstås kan vara intres-
santa att diskutera i enskilda fall.

Noteras bör vidare att eftersom den paratextuella defi nitionen inte tar 
hänsyn till tidsavgränsningar är det möjligt för kategoriserad sf att också om-kategoriserad sf att också om-kategoriserad sf
fatta verk som skrivits innan genren uppkom i modern mening, men vilka 
senare marknadsförts som en del av den; i dessa fall hamnar verken både 
inom och utanför kategoriserad sf,inom och utanför kategoriserad sf,inom och utanför  helt beroende på vilken enskild utgåva eller  kategoriserad sf, helt beroende på vilken enskild utgåva eller  kategoriserad sf,
vilket specifi kt publiceringstillfälle som är föremål för diskussionen. Av denna 
anledning används också ibland begreppet genre sf parallellt med genre sf parallellt med genre sf kategorise-
rad sf, där det förra syftar på den sammanhållna anglosaxiska sf-tradition rad sf, där det förra syftar på den sammanhållna anglosaxiska sf-tradition rad sf,
som uppkom under 920-talet och de verk som skrevs inom denna, medan 
den senare avser de verk som, i enlighet med den paratextuella defi nitionen, 
faktiskt givits ut som en del av genren. Inte så få verk sorterar dock under 
bägge begreppen.

De litterära verk som inte uppfyller några av den paratextuella defi ni-
tionens kriterier men ändå faller under den novologiska defi nitionen kan 
alltså – även om det inte föreligger någon genetisk, megatextuell påverkan 
– betraktas som antingen tillhöriga eller åtminstone besläktade med science 
fi ction. Dessa verk, okategoriserad sf, har emellertid inte uttryckligen bedömts okategoriserad sf, har emellertid inte uttryckligen bedömts okategoriserad sf,
tillhöra genren eller marknadskategorin av de förläggare som valt att ge ut 
dem, och då de i varierande omfattning uppfattats som en vedertagen del 
av genren och dess specifi ka historia har de emellanåt utgjort föremål för 
skärmytslingar mellan litterära delfält; att många sf-läsare velat räkna några 
av dem till sf-genren beror antagligen inte endast på att dessa läsare genom-
gått en genrespecifi k estetisk och megatextuell skolning, utan också på att de 
försökt förknippa science fi ction med ett högt kulturellt kapital – dvs. velat 
förse sf-genren med en symbolisk strålkrans genom att annektera delar av den 
kanoniserade eller konsekrerade litteraturen. Eftersom litterära verk i mycket 
skiftande grad kan anses falla under den novologiska defi nitionen och det i 
mycket blir en fråga om subjektiva bedömningar när okategoriserad sf börjar 
övergå i t.ex. samtidsrealism, skräck eller fantasy går den knappast att exakt 
ringa in eller kvantifi era.

När det talas om okategoriserad sf avses i det följande nästan alltid det som okategoriserad sf avses i det följande nästan alltid det som okategoriserad sf
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inom den anglosaxiska forskningen kallats mainstream science fi ction – sf-lik-
nande verk som skrivits av mer eller mindre ansedda författare som vanligen 
varit verksamma utanför genren, och vars verk inte marknadsförts som sci-
ence fi ction även om de stundom uppfattats som en del av genren eftersom 
de passar in på den novologiska eller megatextuella defi nitionen.75 Det rör 
sig alltså oftast om författare som kan sägas ha gjort kortare utfl ykter till sf-
genren, mer eller mindre omedvetet lånat rekvisita ur den, anslutit till dess 
tematik eller skrivit verk som i novologiskt avseende kan sägas vara science 
fi ction. De allra fl esta av dessa verk utspelas i en fi ktiv framtid, och det förefal-
ler troligt att det i första hand är denna egenhet som fått läsare eller kritiker att 
jämföra dem med science fi ction.76 I föreliggande avhandling tas inte ställning 
till om verken bör betraktas som renodlad eller renlärig science fi ction, utan 
behandlingen av okategoriserad sf går ut på att undersöka hur verken uppfat-okategoriserad sf går ut på att undersöka hur verken uppfat-okategoriserad sf
tades i sin samtid och hur sf-genrens gränser drogs i förhållande till dem.

Syftet med begreppen kategoriserad sf och kategoriserad sf och kategoriserad sf okategoriserad sf är slutligen att okategoriserad sf är slutligen att okategoriserad sf
tillhandahålla analysredskap vid gränsdragnings diskussioner snarare än att 
ersätta den vedertagna, övergripande genre beteckningen. Med hjälp av den 
novologiska, megatextuella och paratextuella defi nitionen kan man precisera 
på vilka sätt ett eller fl era verk bör eller inte bör betraktas som en del av sf-gen-
ren – kort sagt, om verken identifi eras som science fi ction utifrån sin kognitiva 
främmandegöring eller sin främmandegöring eller sin främmandegöring kognitiva marknadsföring.

Från Gilgamesh till Gernsback. Frågan om genrens ursprung

Th e greatest of these books would be the greatest of science fi ction 
if they were science fi ction. But only the growth of the genre, the 
mode, in our century, has made them seem to resemble it as much 
as they do. Th ey may have been used as models, their arguments and 
ingenuities redeployed – but those who plunder the Pyramids do not 
make themselves relations of the Pharaohs thereby.

BRIAN ALDISS & DAVID WINGROVE, Trillion Year Spree (986)Trillion Year Spree (986)Trillion Year Spree 77

Problemet med att defi niera science fi ction hänger samman med frågan om 
genrens ursprung. Lika litet som när det gäller defi nitioner av genren fi nns det 
någon egentlig konsensus kring när science fi ction uppkom som genre.

Termen science fi ction, som myntades av Hugo Gernsback år 929, blev 
veder tagen i USA redan under 930-talet. Sedan slutet av 800-talet hade det USA redan under 930-talet. Sedan slutet av 800-talet hade det USA
funnits en växande marknad för hundratals populära novelltidskrifter tryckta 
på papper framställt av billig pappersmassa, s.k. pulp magazines, vilka från och 
med 90-talet började specialiseras på genrer som deckare, västerns, skräck 
och romantik. Efter att science fi ction under 930-talet etablerats som en egen 
marknadskategori utkom en rad tidskrifter med tämligen snarlika namn, 
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t.ex. Amazing Stories, Astounding Science-Fiction, Astonishing Stories, Science 
Wonder Stories, Th rilling Wonder Stories, Stirring Science Stories och Wonder Stories, Th rilling Wonder Stories, Stirring Science Stories och Wonder Stories, Th rilling Wonder Stories, Stirring Science Stories Startling 
Stories, vilka med sina färgglada omslag med rymdskepp, robotar, tentakel-
försedda rymdvarelser, handlings kraftiga män och lättklädda damer i knipa 
sägs ha haft lågutbildade manliga tonåringar som främsta målgrupp.78

Redan efter ett decennium som egen marknadskategori inträff ade fl era 
stora förändringar som ledde till att sf-genren anses ha gått in i en ny fas – i 
genreinterna historie skrivningar ofta refererad till som the golden age of science 
fi ction. Denna period, som sträcker sig från slutet av 930-talet till en bit in 
på 940-talets andra hälft, sammanfaller inte bara med andra världskriget, 
utan också med att antalet sf-tidskrifter ökade markant och en generation 
författare framträdde, som växt upp med de populära tidskrifterna och där-
med blivit inskolade i genrens tidiga megatext. Central för utvecklingen var 
tidskriften Astounding Science-Fiction, vars redaktör från 937 och framåt, 
John W. Campbell Jr. (90–97), lyckades värva ett fl ertal av de unga förfat-
tare som snart skulle komma att bli några av de mest kända namnen inom 
amerikansk science fi ction, bl.a. A. E. van Vogt, Isaac Asimov, Robert A. 
Heinlein och Th eodore Sturgeon.79 Företeelsen med billiga pulp magazines 
dog i stort sett ut under 950-talet, troligen utkonkurrerad av populära medier 
som pocketboken, serietidningen och tele visionen, men sf-tidskrifterna har 
levt kvar till våra dagar.80 Redan under 940-talet började emellertid många 
av de författare som var verksamma i sf-tidskrifterna att få sina berättelser 
utgivna i bokform, och det var i stor utsträckning pocketbokens genombrott 
som ledde till att marknadskategorin science fi ction under 950-talets första år 
på allvar blev en del av den amerikanska kulturexport som under efterkrigs-
tiden nådde Europa.81

Vissa, kanske främst amerikanska sf-forskare och fans hävdar att det är 
med detta populära kretslopp, kännetecknat av starka konventioner, läsar-
förväntningar och ett utpräglat bruk av en gemensam megatext som science 
fi ction i modern mening uppkom som en sammanhållen litterär tradition, 
genre sf.82 Ett betydande antal forskare och fans, kanske i första hand europe-
iska, har vänt sig mot denna uppfattning och påpekat att den science fi ction 
som publicerades i pulp magazines med få undantag var litterärt undermålig  pulp magazines med få undantag var litterärt undermålig  pulp magazines
och att det snäva kretsloppet – ibland kallat ”the SF ghetto” – närmast utgjort 
ett hinder för genrens spridning och utveckling.83 Många av dem menar att 
man kan använda genrebeteckningen retroaktivt för att tala om en europeisk 
tradition av skönlitterära spekulationer som är betydligt äldre. Anspråken på 
sf-genrens förhistoria har sträckt sig ända tillbaka till Gilgamesheposet, men 
vanligare är att diskussionen kretsar kring namn som Platon, Lukianos, Th o-
mas More, François Rabelais, Johannes Kepler, Cyrano de Bergerac, Jona-
than Swift och Voltaire. Enstaka genreöversikter har också gjort anspråk på 
hindumytologier, Homeros, Bibeln, Dante, Shakespeare och Milton.84

Inom sf-forskningen har det på senare tid blivit allt vanligare att man 



50

avfärdar att dessa skulle vara sf-författare och ser historieskrivningar där de 
medtagits som naiva försök att annektera eller kidnappa delar av världslit-
teraturen för att med kanoniserade verk som gisslan framtvinga ett erkän-
nande av science fi ction som en respekterad litteraturform. De fl esta forskare 
medger dock att vissa av dessa författare haft avgörande betydelse för genrens 
utveckling, varför deras verk ibland brukar benämnas proto sf, ett i många proto sf, ett i många proto sf,
avseenden problematiskt begrepp, inte minst för att det antyder att litteratur-
historiens kulmen skulle utgöras av vad som ofta setts som en kommersiell 
underhållningskategori.85

Ett undantag är Darko Suvin, vars Metamorphoses of Science Fiction i första 
hand behandlar äldre, europeisk litteratur. Han anser att man kan tala om 
en lång och samman hållen tradition av litterär, kognitiv främmandegöring, 
vilken uttryckts i bl.a. myter, utopier, dystopier och den fantastiska resebe-
rättelsen, men han hävdar också att denna tradition periodvis varit förföljd 
och därför endast sporadiskt trängt igenom från folkliga skikt och satt spår 
i litteraturhistorien. Suvin, som trots att han utesluter mycken kategoriserad 
sf väljer att kalla denna tradition just sf väljer att kalla denna tradition just sf science fi ction, menar att de tidigaste 
bevarade verken inom traditionen härrör från antiken.86 Han framhåller dock 
att det kring år 800 inträff ade ett skifte, varmed främmande göringen i rum 
gradvis ersattes av en främmandegöring i tid och att science fi ction gått från 
att vara ett slags förvetenskaplig satir och samhällskritik till att stå närmare 
natur-, samhälls- och humanvetenskaperna.87

Ett vanligare sätt att betrakta saken är att spåra genrens uppkomst till 
800-talet. I sitt verk om genrens historia, Billion Year Spree, lanserar Brian 
Aldiss åsikten att science fi ction har sitt ursprung i gotiken eller skräckroman-
tiken, och att Mary Shelleys Frankenstein: or, Th e Modern Prometheus (88) Frankenstein: or, Th e Modern Prometheus (88) Frankenstein: or, Th e Modern Prometheus
är att betrakta som den första egentliga sf-romanen.88 Åsikten, som har fått 
stort genomslag, grundar sig på uppfattningen att romanen skildrar följderna 
av ett experiment baserat på ett modernt vetenskapligt synsätt samt att den 
innehåller sf-genrens karakteristiska diskussion av vetenskapens följder för 
människan och hennes samhälle.89

Åtskilliga sf-forskare har också pekat på sambanden mellan science fi c-
tion och den industriella revolutionens tidsanda, och menat att det under 
800-talet skrevs en ansenlig mängd litteratur som kan klassas som science 
fi ction.90 Ett vanligt synsätt är att man kan börja tala om science fi ction som 
en avgränsad genre när det fi nns en utbredd modern, vetenskaplig världsbild 
som ersätter eller kompletterar en äldre, religiös sådan, samt en kontext för 
genrens mottagande, med läsarförväntningar, igenkännbara attityder, for-
mella strategier och temata.91

Trots att genrebeteckningen och det populära sf-kretsloppet uppkom först 
under 900-talet är de fl esta forskare och fans överens om att science fi ction 
i huvudsak skapades av två författare som redan på 800-talet spekulerade 
om avancerade fl yg- och undervattensfarkoster, tidsmaskiner och rymdresor, 
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men medan Jules Verne (828–905) med sina Voyages extraordinaires stund-
tals setts som en naiv idéförfattare är det desto vanligare att översikterna 
betonar H. G. Wells (866–946) och hans tidiga scientifi c romances, Wells (866–946) och hans tidiga scientifi c romances, Wells (866–946) och hans tidiga  vilka inte 
bara anses ha lagt grunden till en mer eftertänksam, fi lo sofi sk och politisk 
science fi ction, men från vilken också en ansenlig del av genrens temata och 
konventioner härstammar.92 Dessa författares verk utkom vanligen i bok-
form, och var i första hand avsedda för en bildad, vuxen publik. Redan mot 
slutet av 800-talet utkristalliserades emellertid i både Europa och USA, i såväl 
populära tidskrifter som på den kvalifi cerade bokmarknaden, en samling 
besläktade genrer med utpräglade förväntnings horisonter – kanske rentav en 
embryonal sf-megatext. Nämnas kan genrer som de politiska utopierna, de 
s.k. lost worlds-berättelserna om bortglömda civili sationer, beskrivningarna av 
fi ktiva tekniska uppfi nningar och skildringarna av framtida krig. Dessa knöts 
dock inte samman till en bredare genre förrän kring och efter sekelskiftet 
900, med författare som H. G. Wells i Storbritannien och uppkomsten av 
genrespecifi ka pulp magazines i pulp magazines i pulp magazines USA. Att både Verne och Wells var mycket 
viktiga för amerikansk genre sf framgår av Hugo Gernsbacks tidiga defi nition genre sf framgår av Hugo Gernsbacks tidiga defi nition genre sf
av science fi ction, liksom av det faktum att de tidigaste numren av bl.a. Ama-
zing Stories innehöll många omtryck av deras berättelser.zing Stories innehöll många omtryck av deras berättelser.zing Stories 93

Utöver Verne och Wells skrevs det i Europa under senare delen av 800-
talet en avsevärd mängd litteratur som med sina tekniska framtidsskildringar 
kan betecknas som science fi ction, men som i historieskrivningen ofta hamnat 
i giganternas skugga.94 Detsamma gäller den långa ryska och östeuropeiska sf-
traditionen, vilken ibland ignorerats i anglosaxiska verk om genren.95 Under 
900-talets första hälft, särskilt under mellankrigstiden, fanns vid sidan av 
den populära anglosaxiska traditionen, som redan tidigt hade spritt sig från 
Nordamerika till Storbritannien, även fl era europeiska och ryska författare 
som skrev framtidsskildringar.96 Några av de mest namnkunniga är Karel 
Čapek, Jevgenij Zamjatin, E. M. Forster, Olaf Stapledon, C. S. Lewis, Aldous 
Huxley och George Orwell – samt på svenskt håll Karin Boye.97

Om man ska försöka slå fast någorlunda användbara tidsavgränsningar 
mellan olika stadier i genrens historia förefaller det rimligt att dra gränser 
mellan proto sf, tidig science fi ction och modern science fi ction vid de år där 
någon form av konsensus verkar ha uppstått – året 88, när Mary Shelleys 
Frankenstein utkom, och året 926, när Hugo Gernsback grundade den för-
sta egentliga sf-tidskriften. Proto sf kunde då användas om sf-liknande verk Proto sf kunde då användas om sf-liknande verk Proto sf
från antika utopier, dystopier och fantastiska berättelser till upplysnings tidens 
ironiska, satiriska och vetenskaps kritiska historier, tidig science fi ction om de 
novologiskt sett relevanta verk som skrivits mellan åren 88 och 926, samt 
modern science fi ction om de verk som skrivits sedan science fi ction uppkom 
som marknadskategori, oavsett om det rör sig om kategoriserad eller kategoriserad eller kategoriserad okatego-
riserad sf. 98
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Angränsande genrer och delgenrer

Diskussioner av science fi ction kretsar vid sidan av de utdragna debatterna 
om defi nitionerna och uppkomsten inte sällan kring vad som uppfattats som 
angränsande eller besläktade genrer, men också kring del- eller subgenrer. De 
mest kända av de angränsande och med science fi ction delvis överlappande 
genrerna torde vara fantasy, skräck, utopier och fantasy, skräck, utopier och fantasy, skräck, utopier dystopier, medan några av de 
vanligaste delgenrerna eller underavdelningarna utgörs av hard sf, soft sf, space 
opera och opera och opera science fantasy.99

En utbredd uppfattning är att science fi ction, fantasy och skräck, om de 
inte i själva verket utgör delar av samma genre, åtminstone är nära besläk-
tade och tilltalar ungefär samma läsare. I likhet med science fi ction froda-
des skräck och fantasy på den amerikanska tidskriftsmarknaden i början av 
900-talet, med tidskriften Weird Tales som ledande namn, och förutom att Weird Tales som ledande namn, och förutom att Weird Tales
de alla har beröringspunkter med gotiken och skräckromantiken kan de i 
deras moderna former betraktas som reaktioner mot 800-talets realistiska 
och naturalistiska strömningar.100 Trots att det tidigare var vanligt att de sågs 
som delar av en bredare, icke-realistisk genre – kallad antingen science fi ction, 
fantasy eller fantastisk litteratur – har det länge funnits ett behov att skilja 
dem åt.101 Vanligen hålles de två förra isär genom att science fi ction betraktas 
som en genre där försök till rationella och vetenskapliga förklaringar ges till 
de fantastiska inslag som skildras i verken, medan fantasy anses kännetecknas 
av explicit övernaturliga inslag, antingen de förekommer i en fi ktionsvärld 
som är närmast identisk med författarens, s.k. low fantasy (t.ex. low fantasy (t.ex. low fantasy J. K. Row-
lings bokserie om den unge trollkarlen Harry Potter, 997–), eller en helt 
fristående sekundärvärld, ofta förlagd till en romantiserad svunnen tid, s.k. 
high fantasy (t.ex. high fantasy (t.ex. high fantasy J. R. R. Tolkiens trilogi Th e Lord of the Rings, 954–955).102

Andra kännetecken som är vanligare i fantasy än i science fi ction är mytiska 
eller mytopoetiska inslag, vilka ofta blir tydliga i fantasygenrens berättelser 
om sagohjältar, fantasi varelser, heliga uppdrag, magiska föremål och besvär-
jelser, liksom manikeiska världs åskådningar, ett betonande av ödets roll och 
en cyklisk historieuppfattning.103 Den med både science fi ction och fantasy 
överlappande skräckgenren har sett mycket annorlunda ut från tid till annan, 
men består numera vanligen av berättelser förlagda till författarens samtid, 
och dess frekvent förekommande övernaturliga inslag i form av spöken, an-
dar, gastar, zombies, gengångare och vampyrer har ofta som främsta uppgift 
att skrämma läsaren.104

En viktig faktor i diskussionerna av dessa genrer är fl era sf-forskares och 
författares behov att markera starkt ogillande eller avståndstagande från både 
fantasy och skräck. Medan Kingsley Amis explicit poängterar att han inte 
gillar vare sig modern fantasy eller den näraliggande tradition av övernatur-
liga berättelser som löper från Beowulf till Franz Beowulf till Franz Beowulf Kafka, menar Darko Suvin 
att den kommersiella sammanblandningen av science fi ction och fantasy är 
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”a grave disservice and rampantly socio-pathological phenome non”.105 Suvin 
antyder att de meta fysiska genrerna är eskapistiska till sin natur och skräder 
sällan orden i sina ideologiskt färgade fördömanden av dessas infl ytande på 
science fi ction.106 Besläktade synpunkter har också framförts av Mark Rose, 
som menar att både realism och fantasy, direkt eller indirekt, bekräftar rå-
dande världsbilder, medan science fi ction med sina spekulationer ifrågasätter 
statiska världsuppfattningar.107

Även om de presenterade novologiska, megatextuella och paratextuella 
defi nitionerna ger viss vägledning tycks någon absolut gränsdragning mellan 
genrerna inte vara möjlig.108 Faktum är också att en stor del av den science 
fi ction som skrivits av några av de mest namnkunniga författarna innehål-
ler omisskännliga inslag av fantasy vad gäller t.ex. mytiska, religiösa eller 
mytopoetiska inslag, och många författare har dessutom skrivit inom båda 
genrerna, eller lånat drag från bägge håll. Vad gäller skräcklitteraturen kan 
gränserna bli än mer svåra att dra, då genren i större utsträckning än science 
fi ction och fantasy bygger på specifi ka läsareff ekter snarare än typiska motiv, 
temata och rekvisita. Inslag som monster, gengångare och vampyrer motive-
ras inte sällan med spekulationer som kan uppfattas ansluta till en vetenskap-
lig världsbild, men även många av sf-genrens nova, t.ex. robotar, artifi ciella 
intelligenser, utomjordingar, massförstörelsevapen och muterade varelser, kan 
ha som främsta syfte att vålla allt från mild oro till att injaga ren fruktan inför 
den vetenskapliga och samhälleliga utvecklingen.109

Förutom gränsdragningen mellan science fi ction, fantasy och skräck är 
det vanligt att det i diskussioner om sf-litteraturen talas om dess delgenrer el-
ler subgenrer. En övergripande uppdelning inom science fi ction är den i hard 
sf och sf och sf soft sf. Med det förstnämnda avses science fi ction som kretsar kring soft sf. Med det förstnämnda avses science fi ction som kretsar kring soft sf.
spekulationer baserade på naturvetenskap och teknik medan den senare fått 
beteckna sf-berättelser som vetter åt det samhälls- eller humanvetenskapliga 
hållet. Denna uppdelning är problematisk, inte minst därför att hard sf har hard sf har hard sf
två betydelser och ibland har utlästs som en förkortning av hardcore science 
fi ction, med vilket avsetts den typ av science fi ction som skrevs under den s.k. 
golden age of science fi ction, när åtskilliga av de motiv, temata och nova som 
skulle komma att ingå i genrens megatext uppkom och utvecklades, och av 
vilka många hade något slags anknytning till tidens naturvetenskap.110 Efter-
som mycket få sf-berättelser är renodlade – i de fl esta berättelser som kretsar 
kring tekniska nova förekommer också någon form av diskussion kring socio-
logiska, politiska eller psykologiska följder – bör de två snarast betraktas som 
ideala poler, där vissa berättelser lägger fokus på naturvetenskapliga aspekter 
och andra på human- eller samhällsvetenskapliga förändringar.

Med space opera avses en delgenre inom science fi ction som utgörs av även-space opera avses en delgenre inom science fi ction som utgörs av även-space opera
tyrs- eller krigsberättelser av det mer lättsamma slaget och i vilka megatex-
tens nova (ofta robotar, rymdskepp, utomjordingar och strålpistoler) nyttjas 
som exotisk rekvisita. Begreppet, som är bildat i analogi med soap opera och soap opera och soap opera
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horse opera (västerns) och alltjämt har vissa negativa konnotationer, uppfanns 
94 av sf-författaren Wilson Tucker, som med det avsåg ”hacky, grinding, 
stinking, outworn, spaceship yarn”.111 Eftersom denna typ av science fi ction 
framgångsrikt anpassats till de visuella medierna är det inte sällan space opera 
många associerar till när de hör talas om science fi ction.112 Delgenren hade 
sina storhetsdagar i 930-talets amerikanska pulp magazines och utgjorde pulp magazines och utgjorde pulp magazines
länge en bråkdel av den sf-litteratur som gavs ut, men har på senare år blivit 
allt vanligare igen, särskilt i form av spin-off s från framgångsrika fi lmer och spin-off s från framgångsrika fi lmer och spin-off s
TV-serier som TV-serier som TV Star Wars och Star Wars och Star Wars Star Trek.113 En annan delgenre, som ofta ses 
som en angränsande genre, är science fantasy. Som namnet antyder avses något 
slags blandning av science fi ction och fantasy. Exakt hur denna blandning 
ska se ut är oklart, men ofta åsyftas berättelser i vilka övernaturliga inslag 
före kommer i science fi ction-miljöer och som emellanåt ligger mycket nära 
eller överlappar space opera.114

Med utopier och utopier och utopier dystopier avses en typ av politiska, förhoppningsfulla el-dystopier avses en typ av politiska, förhoppningsfulla el-dystopier
ler skeptiska berättelser om avlägsna eller framtida samhällsformer som löper 
från Th omas Mores Utopia (56) till mer sentida författare som Aldous Utopia (56) till mer sentida författare som Aldous Utopia Hux-
ley, George Orwell och Karin Boye.115 Medan vissa forskare valt att fram-
häva den starka släktskapen mellan utopier, dystopier och science fi ction, och 
hävdat att genrerna åtminstone under 900-talet växt ihop, har andra velat 
framhålla att det rör sig om helt skilda former av litteratur, där utopin och 
dystopin – till skillnad från science fi ction – utmärks av seriösa moraliska eller 
politiska intentioner.116 Den starkaste företrädaren för den förra åsikten torde 
vara Darko Suvin, vars defi nition av sf-litteraturen betraktar de utopiska eller 
dystopiska berättelserna som underkategorier till science fi ction:

Strictly and precisely speaking, utopia is not a genre but the sociopolitical 
subgenre of science fi ction. Paradoxically, it can be seen as such only now that 
SF has expanded into its modern phase, ’looking backward’ from its englo-
bing of utopia. Further, that expansion was in some not always direct ways 
a continuation of classical and nineteenth-century utopian literature. Th us, 
conversely, SF is at the same time wider than and at least collaterally descen-
ded from utopia […]117

Suvin menar med andra ord att den utopiska och dystopiska litteraturen 
 föregick science fi ction, och att den först i efterhand kan ses som en del av 
en större genre som han väljer att kalla science fi ction.118 Anmärkningsvärt 
är därför att hans diskussioner av utopin och dystopin inte sällan dyker upp 
inom utopiforskningen trots att forskarna inte delar hans vida syn på  science 
fi ction.119 Vad diskussionerna av släktskapen ofta blundar för är att de två 
genrerna eller traditionerna, förutom att de kan sägas ha uppstått i helt olika 
epoker och sammanhang, besitter en klar statusskillnad som medfört att 
medan sf-forskare ibland räknat den klassiska utopin till science fi ction har 
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ytterst få utopiforskare velat se sina studieföremål som delar av den föregivet 
populärlitterära genren.

I föreliggande avhandling betraktas de litterära utopierna och dystopierna, 
i den mån de faller under den novologiska defi nitionen, som en med science 
fi ction överlappande genre, om än den till största delen är att beteckna som 
okategoriserad sf.

Former och andra medier

Från att ha varit en jämförelsvis marginell kategori på tidskriftsmarknaden 
blev science fi ction under 900-talets senare hälft en bred populärkulturell 
strömning som mycket oftare än tidigare fann uttryck också i andra former 
och medier. På grund av genrens moderna uppkomst i ett amerikanskt popu-
lärlitterärt kretslopp utmärktes science fi ction – även om följetonger inte var 
ovanliga – länge av noveller, och det hävdas än idag att novellens korta om-
fång lämpar sig särskilt väl för att presentera och diskutera den typ av berät-
telser och idéer som är vanliga inom genren.120

Med pocketbokens genombrott under 950-talet formligen exploderade 
marknaden för science fi ction i såväl USA som Europa, och många etable-USA som Europa, och många etable-USA
rade förlag inledde satsningar på genren.121 Noveller som tidigare publicerats 
i tidskrifter började dock redan under senare delen av 940-talet samlas i 
antologier utgivna på förlag drivna av sf-fans, och förutom att redaktörer, för-
fattare och fans i förord ofta diskuterade genrens särdrag och utveckling – en 
genreinternt bedriven litteraturkritik och litteraturhistorieskrivning – blev 
antologipubliceringen snart ett vedertaget sållningsinstrument och en egen 
konsekrationsinstans.122

Många författare arbetade också om sina noveller till romaner, vilket gav 
upphov till en ny form av berättelse, en s.k. fi xup. Termen, som inte har några 
värderande konnotationer, uppfanns av sf-författaren A. E. van Vogt och an-
vändes för att beteckna att ett antal tidigare separat publicerade noveller, inte 
sällan med olika protagonister och fi ktiva tidsangivelser, med hjälp av redige-
ring och nyskrivna textbryggor knutits ihop till en sammanhängande berät-
telse mer eller mindre hjälpligt maskerad som en roman.123 När science fi ction 
exporterades till Europa under 950-talet var det inte sällan fi xups många fi xups många fi xups
av läsarna kom i kontakt med – som exempel från svenskt håll kan anföras 
den nämnde A. E. van Vogts Uppdrag i världsrymden (953; Th e Voyage of the 
Space Beagle, 950), eller Ray Bradburys Invasion på Mars (953; Invasion på Mars (953; Invasion på Mars Th e Martian 
Chronicles, 950), vilka till stor del utgörs av noveller publicerade i tidskrifter 
som Astounding Science-Fiction och Th rilling Wonder Stories.124

Science fi ction är emellertid inte endast en form av litteratur. Det har 
ibland hävdats att science fi ction, efter att dess rekvisita, motiv och temata 
anpassats till andra medier, t.ex. fi lmer, TV-serier, serietidningar, dataspel, TV-serier, serietidningar, dataspel, TV
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musikvideor, nöjesparker och reklam, i själva verket kan betraktas som en 
utpräglat intermedial genre med ett ovanligt brett genomslag.125 Särskilt två 
medier har länge varit nära förknippade med science fi ction, fi lmen och de 
tecknade serierna. Sf-fi lmen, som med Georges Méliès Le Voyage dans la Lune
(902) kan sägas vara nästan jämngammal med fi lmmediet, blev med efter-
krigstidens amerikanska kulturexport ett utbrett fenomen på västvärldens 
biografer. Ironiskt nog är det också fi lmmediets tekniska landvinningar som 
lett till att science fi ction-fi lmen, med sina ofta påkostade audiovisuella ef-
fekter, sedan slutet av 970-talet marginaliserat sf-litteraturen och möjligen 
bidragit till att skapa en ensidig bild av genren, där eff ektmaskineriet hamnat 
i förgrunden.

Ofta beskrivs just 950-talet som science fi ction-fi lmens guldålder, efter-
som amerikanska och brittiska fi lmbolag på löpande band producerade bio-
graffi  lmer om rymdfärder, fl ygande tefat och allehanda monster.126 Många 
av dessa gick också upp i Sverige, även om det är oklart hur populära de 
verkligen blev.127 Startskottet bör i vilket fall ha varit Månraketen (Destination 
Moon, 950), som visades på svenska biografer redan 950, och som under de 
kommande åren skulle följas av en rad fi lmer med fantasieggande titlar, t.ex. 
Planeten X anfaller (Planeten X anfaller (Planeten X anfaller Th e Man From Planet X, 95), Fantomen från Mars (Fantomen från Mars (Fantomen från Mars Th e 
Th ing From Another World, 95), Mannen från Mars (Mannen från Mars (Mannen från Mars Th e Day the Earth Stood 
Still, 95), Rymdens demoner (Rymdens demoner (Rymdens demoner Th is Island Earth, 955), Förbjuden värld (Förbjuden värld (Förbjuden värld For-
bidden Planet, 956) och Världsrymden anfaller (Världsrymden anfaller (Världsrymden anfaller Invasion of the Body Snatchers,
956).128 Av särskilt intresse för den svenska publiken torde dock Rymdinvasion 
i Lappland (Invasion of the Animal People, 959) ha varit, en svensk-amerikansk 
fi lmsatsning som till stora delar spelades in i Stockholm, Abisko, Björkliden 
och Torne träsk 958.129 Förutom dessa fi lmer med interplanetarisk tematik vi-
sades också en mängd fi lmer om monster och muterade djur, t.ex. Skräcködlan
(Th e Beast From 20,000 Fathoms, 953), Godzilla – monstret från havet (Godzilla – monstret från havet (Godzilla – monstret från havet Gojira/
Godzilla, 954) och Monstret från Nevada (Monstret från Nevada (Monstret från Nevada Th e Amazing Colossal Man, 957).130

Den svenska fi lmcensuren, med anor från 9, var särskilt sysselsatt under 
950-talet, vilket resulterade i att fl era sf-fi lmer blev stoppade eller nedklippta, 
ibland med resultatet att de fi ck ny sensmoral.131 I några av de sällsynta sam-
tida vittnesmålen om sf-fi lmen i Sverige antyds dessutom att det ofta var de 
sämsta och billigaste monsterfi lmerna som gick upp på biograferna.132

Den första tecknade sf-serien, ”Buck Rogers in the Twenty-Fifth Cen-
tury”, dök upp i amerikanska dagstidningar redan 929. Denna typ av science 
fi ction nådde dock inte en större läsekrets förrän den började publiceras i 
specialiserade serietidningar i slutet av 930-talet, varpå den tillsammans med 
fi lmerna, böckerna och tidskrifterna kom att ingå i den amerikanska kul-
turexporten under efterkrigstiden.133 Till Sverige kom dessa tecknade serier 
redan under 940-talet, varefter serier som ”Stålmannen”, ”Blixt Gordon”, 
”Buck Rogers” och de svenska ”Allan Kämpe” och ”Dotty Virvelvind” före-
kom rikligt i både tidningar och tidskrifter.134 Vid denna tid kom också de 
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första sf-serietidningarna till Sverige, t.ex. Stålmannen, som började ges ut 
redan 949 och som blev en omedelbar publikframgång.135

Listar man de olika medier och former i vilka science fi ction förekom i 
Sverige under 950- och 960-talet framgår att det fanns ett helt spektrum 
av företeelser att tillfredsställa sitt lystmäte med – allt från enstaka inslag i 
etermedier som radio och television till stora biograffi  lmer, tecknade serier, 
tidskrifter, utländska och inhemska böcker ur både de populära och det bil-
dade kretsloppet samt inte minst klubbar och dessas stencilerade fanzines:136

Böcker
Utländsk science fi ction på originalspråk
Översatt sf-litteratur
Inhemska sf-original

Tidningar och tidskrifter
Serietidningar
Tecknade serier i dagstidningar och tidskrifter
Noveller och följetonger i specialiserade sf-tidskrifter
Noveller och följetonger i dagstidningar och tidskrifter

Sf-rörelsen
Klubbar
Kongresser
Klubbspalter i sf-tidskrifter
Fanzines
Amatörfi lmer

Biografer och etermedia
Biograffi  lmer
Film på TV
Radiodramatiseringar och uppläsningar

Att föreliggande avhandling främst behandlar utgivningen och mottagandet 
av sf-litteratur beror inte uteslutande på akademiska genrekonventioner, utan 
också på att det tryckta ordet, trots ökande konkurrens från andra medier, 
åtminstone fram till 970-talet har utgjort den dominerande och viktigaste 
formen för science fi ction. Eftersom de andra medierna påverkat synen på 
genren är det emellertid ofrånkomligt att stundom nämna fi lmer och serie-
tidningar.



58

Science fi ction, kanon och det litterära fältet

Science fi ction, i synnerhet kategoriserad sf, har länge haft en marginell posi- kategoriserad sf, har länge haft en marginell posi- kategoriserad sf,
tion i det litterära fältet. I likhet med deckare, västerns, fantasy, skräck, thril-
lers, kärleksromaner, pornografi  samt spion- och agentromaner har genren 
inte sällan uppfattats som en estetiskt och moraliskt undermålig populärlit-
teratur som skrivits och publicerats i rent kommersiellt syfte, och som med 
sitt förutsägbara språk, sina klichéer och schabloner påståtts tjäna eskapistiska 
ändamål. Till sf-genrens nackdel tillkommer dessutom att den ofta behandlat 
teknik, maskiner och naturvetenskap, företeelser som vanligen stått lågt i 
kurs inom det litterära fältet.

Den moderna uppdelningen av litteraturen i högt och lågt, som i mångt 
och mycket uppstod i samband med romangenrens genombrott under 800-
talet, kom i stor utsträckning att befästas med den modernistiska estetikens 
framgångar kring och efter förra sekelskiftet. De populär litterära genrerna, 
till vilka science fi ction så småningom kom att räknas, stängdes ute ur den 
litterära kanon och har sedan dess betraktats som låga och bristfälliga.137

Detta kan visserligen förefalla märkligt med tanke på att science fi ction delar 
fl era modernistiska rörelsers intresse för teknik, utveckling, varseblivning och 
kommunikation (jfr futurism, konstruktivism och surrealism).138 Den mo-
dernistiska estetiken har emellertid, med dess originalitetskrav och hyllning 
av konstens autonomi, också beskrivits som konservativ och världsfrånvänd; 
då dess litterära uttryck dessutom ofta bygger på traditionell kulturell bild-
ning och estetisk skolning kom den också att stå i stark motsättning till kom-
mersiellt gångbara former av litteratur och underhållning, vilket också kan 
skymtas i några av de ibland färgstarka tillmälen populärlitteraturen förlänats 
genom åren, t.ex. triviallitteratur, masslitteratur, smutslitteratur, skräplittera-
tur, kiosklitteratur eller tur, kiosklitteratur eller tur, kiosklitteratur olitteratur.olitteratur.olitteratur 139 Modernismens originalitetsestetik har 
dessutom medfört att redan begreppet genre i många sammanhang implicerat genre i många sammanhang implicerat genre
en värdering, en brist på originalitet, och ibland ett bakomliggande populärt 
kretslopp.140

Flera sf-forskare har intresserat sig för hur och varför denna marginalise-
ring uppstått, vilka krafter som ligger bakom samt om den kritik som så ofta 
riktats mot just science fi ction är befogad. Eftersom de fl esta som behandlat 
dessa frågor också varit påfallande entusiastiska inför genren som sådan är 
diskussionerna fyllda av ställningstaganden, där forskare eller fans, vid sidan 
av att romantisera genrens utanförskap, med olika medel försökt påvisa att 
de rådande estetiska värderingskriterierna eller teoribildningarna i såväl det 
litterära som det akademiska fältet orättvist missgynnat science fi ction.141 Icke 
desto mindre förtjänar några av dessa ståndpunkter att lyftas fram eftersom 
de är centrala för genrens självuppfattning.

En hos sf-forskare mycket vanlig förklaringsmodell till den behandling 
science fi ction utsatts för utgörs av de politiska och ideologiska resonemang 
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som utmålar delar av det litterära och akademiska fältet som inte bara oin-
satta i, men också rädda för de grundläggande idéer genren påstås innehålla. 
Science fi ction har framhållits som en litteraturform som, till skillnad från 
mycket av den konsekrerade samtidsrealismen, bejakar tanken på att världen 
är föränderlig. En typisk formulering av denna syn på genren fi nner man hos 
Mark Rose:

Science fi ction […] challenges our sense of the stability of reality by insisting 
upon the contingency of the present order of things. Indeed, science fi ction 
not only asserts that things may be diff erent; as a genre it insists that they 
will and must be diff erent, that change is the only constant rule and that the 
future will not be like the present.142

Detta fokus på det föränderliga har av forskarna setts skänka genren ett sub-
versivt element, som man menar uppfattats som skrämmande.143 En sådan 
ståndpunkt fi nner man t.ex. hos Carl Freedman, som i sitt verk Critical Th eory 
and Science Fiction (2000) lägger fram den radikala åsikten att science fi ction 
påminner om den marxistiska, kritiska teorin, och att det är denna likhet 
som gjort att det litterära etablissemanget med dess konservativa kanon be-
traktat genren som ett hot.144 Idéer liknande Freedmans har också framförts 
från annat håll, om än sällan med lika politiskt färgade anspråk, och även 
sf-författare som Brian Aldiss och Sam J. Lundwall har antytt att liknande 
faktorer lett till att genren råkat ut för vad som närmast kan beskrivas som 
en stigmatisering.145

Flera sf-forskare har vidare velat hävda att det i sf-litteraturen, vilket häng-
er samman med vad de ser som dess subversiva potential, ofta funnits en 
för ståelse för det marginali serade, och att genrens grepp och rekvisita fram-
gångsrikt kunnat utnyttjas för att ge röst åt etniska, språkliga, sexuella eller 
politiska minoriteter, för att behandla frågor om klass, etnicitet, kön, genus 
och ideologi. Det har även diskuterats huruvida detta kan ha att göra med hur 
sf-författarna och läsarna själva länge varit marginaliserade inom det litterära 
fältet, vilket paradoxalt nog kan ha bidragit till att science fi ction på senare tid 
kommit att uppmärksammas inom bl.a. feministisk litteratur forskning.146

En annan strategi hos sf-forskare har varit att framhålla det unika med 
genren och argumentera för att de som inte är insatta i dess koder och kon-
ventioner rimligen inte besitter tillräcklig kompetens för att bedöma den.147

En del av terminologin, med begrepp som novum, megatext och novum, megatext och novum, megatext paraliterature
har dessutom tjänat som avledare för mer värderande begrepp av typen kliché, 
schablon, klichéarsenal respektive schablon, klichéarsenal respektive schablon, klichéarsenal genre, även om de förra ibland kommit att 
tjäna ett mer precist syfte. Brooks Landon, som väl inte kan sägas vara helt 
återhållsam när han hävdar att science fi ction är ”perhaps the most recursive 
and most self-refl exive of all major literary movements”, menar att en förstå-
else för genrens megatext krävs i större utsträckning när det gäller science 
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fi ction än vad som är fallet med andra populärlitterära genrer eftersom dess 
nova, koncept och rekvisita sällan har nära motsvarigheter i den faktiska 
verkligheten eller i äldre tiders litteratur.148

Vid sidan av framhävandet av megatexten, och implikationerna att dessa 
konventioner skulle vara svårare att lära sig än de tolkningsramar som fi nns 
inbyggda i alla former av litteratur, har fl era sf-forskare argumenterat för att 
science fi ction också läses och tolkas på ett annorlunda sätt än vad som är 
fallet med de fl esta former av kanoniserad litteratur. Även om det knappast 
råder någon konsensus kring hur science fi ction bör läsas på bästa vis har 
många påpekat att en sf-text, trots dess ofta radikalt avvikande referensvärld, 
först och främst läses på ett bokstavligt, realistiskt plan (även om läsningen se-
nare ofta kan utvecklas till en liknelse, allegori, symbol eller metafor) medan 
mycken annan litteratur bygger på mer direkta metaforiska omtolkningar 
och undertexter.149 Med dessa strategier sammanhänger också de försvarstal 
som hållits för genrens ofta hårt kritiserade karaktärsteckningar. Avsaknaden 
av psykologisk skärpa – att protagonisterna ofta liknat abstraktioner eller 
typer och därmed avvikit från rådande estetiska normer för god litteratur 
– har t.ex. förklarats med att genren ofta behandlar teknologiska, vetenskap-
liga och sociologiska förändringar och att fokus därför oundvikligen hamnar 
på objektet (förändringarna och dessas konsekvenser) snarare än subjektet 
(protagonisterna). De litterära gestalterna ska därför, menar man, betraktas 
som representanter för en abstraherad mänsklighet snarare än noggrant ut-
mejslade porträtt av individer.150

Trots de defensiva strategier som utmärker mycket av den akademiska och 
semi-akademiska sf-forskningen bör det betonas att många forskare skriver 
under på att större delen av den litteratur som marknadsförts som science 
fi ction har karaktär av ungdomlig populär litteratur styrd av kommersiell 
 efterfrågan, samt att det i många verk är tämligen lätt att fi nna inslag som 
appellerar till unga mäns drömmar om makt, våld och eskapism. Icke desto 
mindre framhåller man gärna att science fi ction kännetecknas av en intres-
sant kluvenhet eller dubbelroll som dels en form av populärlitteratur som 
skrivs och ges ut i vinstsyfte, dels en form av litteratur som kanske tack vare 
dess låga ställning i det litterära fältet kan kosta på sig att på ett lättsamt och 
underhållande sätt diskutera seriösa frågeställningar, vilka ibland varit tabu-
belagda eller helt enkelt förefallit irrelevanta i den konsekrerade litteraturens 
domäner.151
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3. Tekniska sagor 
Science fi ction i Sverige före 950

Utvecklingen har genom konkurrensen medfört stegrade pretentio-
ner på sensationer, så nu duger det inte längre att komma med jolmig 
kärlek eller efter alla konstens regler varierade gangsterkupper

OSIGNERAD LEDARE, Tidning för Sveriges läroverk (94)Tidning för Sveriges läroverk (94)Tidning för Sveriges läroverk 1

Föga oväntat är den svenska science fi ction-litteraturens födelse omtvistad.2

Flera tidiga föregångare har föreslagits, bl.a. tidskriften Relationes Curiosæ 
(682), Uppsalaprofessorn Olof Verelius (68–682) postumt utgivna roman 
Peregrinatio Cosmopolitana (730; översatt som Peregrinatio Cosmopolitana (730; översatt som Peregrinatio Cosmopolitana Resan till världsstaden), Olof 
von Dalins (708–763) korta novell ”Saga om Erik hin Götske” (i Th en Swän-
ska Argus 734), Martin Pletz (72?–762) ska Argus 734), Martin Pletz (72?–762) ska Argus Th en engelske fl ygarens rese-beskrif-
ning, under hwilken dikt, grundsatzar uti then naturliga lagen och folke-rätt-
ten then swenska ungdomen til tjenst föreställas (762), eller August Blanches ten then swenska ungdomen til tjenst föreställas (762), eller August Blanches ten then swenska ungdomen til tjenst föreställas
(8–868) ”science fi ction-buskis” 1846 och 1946. Feeriskt lustspel i två akter 
och fyra tablåer (846).och fyra tablåer (846).och fyra tablåer 3 Brukligt är dock att förlägga uppkomsten av en svensk 
sf-litteratur till 800-talets sista decennier, och då betrakta journalisten Claës 
Lundins (825–908) framtidsskildring Oxygen och Aromasia. Bilder från år 
2378. Efter en främmande idé (878) som det första exemplet på en svensksprå-
kig roman med utpräglad sf-tematik.4

Under 800-talets sista årtionden utkom i Sverige en stor mängd översatt 
skönlitteratur som med sina tekniskt och naturvetenskapligt betonade även-
tyrsskildringar kan betecknas som en typ av science fi ction. Nämnas kan inte 
minst verk av Jules Verne, vars En verldsomsegling under hafvet, Till jordens 
medelpunkt ochmedelpunkt ochmedelpunkt  Från jorden till månen översattes redan under 870-talet, och 
Camille Flammarion, vars fi losofi ska Bebodda verldar eller vilkoren för himla-
kropparnas beboelighet, betraktade från astronomiens, fysiologiens och den natur-
liga fi losofi ens synpunkter hade tryckts i två upplagor redan 866, men som fi ck liga fi losofi ens synpunkter hade tryckts i två upplagor redan 866, men som fi ck liga fi losofi ens synpunkter
sitt stora svenska genombrott på 890-talet med rymdskildringar som Lumen, 
Stjerndrömmar, Urania och Stjerndrömmar, Urania och Stjerndrömmar, Urania Stella. Sam J. Lundwall har dessutom, trots brist 
på påtagliga bevis, hävdat att det mellan 886 och 888 gavs ut åtminstone fyra 
nummer av en litterär tidskrift vid namn Stella, och att denna, som han me-
nar var en fristående bilaga till Svenska Familj-Journalen Svea, kan betraktas 
som Sveriges, om inte världens, första sf-tidskrift.5 Det var dock inte förrän 
strax efter sekelskiftet 900 som Sverige skådade en större, om än fortfarande 
begränsad, utgivning av inhemska framtidsskildringar som i någon mån kan 
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betraktas som science fi ction.6 Det var också under denna tid som några av 
H. G. Wells romaner började utkomma i svensk språkdräkt, t.ex. Världarnas 
krig (906) och krig (906) och krig Den osynlige mannen (94).7

Gemensamt för fl ertalet svenska författare som skrev sf-liknande berät-
telser mellan sekelskiftet 900 och 950-talet är att de lyser med sin frånvaro 
i de svenska litteratur historiska översiktsverken, och de insatser som hittills 
gjorts att fi nna tidiga sf-verk kan inte betraktas som avslutade.8 En av de 
författare från det tidiga 900-talet som lyfts fram i några av de svenska genre-
översikterna är Iwan T. Aminoff  (868–928; pseud. Radscha eller Vox), som 
vid sidan av populära äventyrsromaner och detektiv romaner skrev ett slags 
nationalromantiska framtidsvisioner, t.ex. När krigsguden talar. För hem och 
härd. Romantiserad skildring af vårt kommande krig (903–904) och härd. Romantiserad skildring af vårt kommande krig (903–904) och härd. Romantiserad skildring af vårt kommande krig Inva-
sionen. En framtidsroman (92), kanske mer känd som Det eröfrade landet. 
Framtidsroman (94).9 Liknande invasions berättelser var för övrigt inte säll-
synta i Sverige åren före och under första världskriget, och hela den europeiska 
invasionsgenren har, eftersom det ofta rör sig om framtidsskildringar, ibland 
betraktats som en undergenre till science fi ction. Ett annat namn från denna 
tid är tidnings mannen Erik Nyblom (873–947, även kallad Mac), som skrev 
novellsamlingen Fantastiska historier (90). I den fi nns bl.a. novellerna ”När 
golfströmmen stals. En ny istid öfver Sverge” och ”Vår strid med Mars”, vilka 
bägge kan betraktas som science fi ction eftersom de utgår från vetenskap-
liga eller pseudovetenskapliga hypoteser.10 Det mest framstående namnet i 
90-talets utgivning av liknande berättelser är emellertid gruvingenjören, 
journalisten och uppfi nnaren Otto Witt (875–923), som från 9 och fram 
till sin bortgång författade mer än tjugo fantasifulla verk om tekniska uppfi n-
ningar, bl.a. Det magnetiska luftskeppet (92) och Det magnetiska luftskeppet (92) och Det magnetiska luftskeppet Krigets tekniska sagor. För 
stora och små (95). Mellan 96 och 920 hann Witt också skriva och ge ut stora och små (95). Mellan 96 och 920 hann Witt också skriva och ge ut stora och små
hela 85 nummer av vad som emellanåt betraktats som Sveriges första sf-tid-
skrift,  Hugin. Tidskrift för naturvetande i roande form.11

Under 930-talet skrevs i Sverige fl era, numera så gott som bortglömda, 
politiska framtids romaner som ibland setts som science fi ction eftersom de 
påminner om senare soft sf. Dessa var i första hand riktade till vuxna läsare och soft sf. Dessa var i första hand riktade till vuxna läsare och soft sf
utkom vanligen på stora, ansedda förlag, inte sällan Albert Bonniers Förlag. 
Som exempel kan nämnas A. von der Posts/Axel Garms (pseud. för Anders 
Örne) skildring av en nationalsocialistisk kupp, Hell Salling! Bidrag till den 
stora nationella revolutionens historia (934), Axel Klinckowströms stora nationella revolutionens historia (934), Axel Klinckowströms stora nationella revolutionens historia Skräck över 
Norden (935), Tage Th iels Sverige torpederat (936) och Sverige torpederat (936) och Sverige torpederat Striden om Kastö skär. 
En roman om Sveriges ödestimma (938), Rütger Esséns under pseudonymen En roman om Sveriges ödestimma (938), Rütger Esséns under pseudonymen En roman om Sveriges ödestimma
Leif Erikson utgivna, pronazistiska De släckta metropolerna (937) samt Birger De släckta metropolerna (937) samt Birger De släckta metropolerna
Beckmans Häradshövdingen blir diktator (938). Till denna kategori hör även 
Karin Boyes berömda dystopi Kallocain. Roman från 2000-talet (940), och Kallocain. Roman från 2000-talet (940), och Kallocain. Roman från 2000-talet
med lite god vilja kan också Pär Lagerkvists sociala satir, novellen ”Det märk-
värdiga landet” (i samlingen I den tiden –, 935), som bör ha varit en av Boyes 
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inspirations källor, betraktas som en form av samhällskritisk science fi ction.12

Under hela mellankrigstiden utkom på de stora förlagen, för både yngre och 
äldre läsare, dessutom en ansenlig mängd romaner vars innehåll hade mycket 
gemensamt med den snävare, anglosaxiska sf-litteraturen och dess megatext, 
och vilka också mycket sällan nämns i litteraturhistoriska översiktsverk, bl.a. 
Per Freudenthals Resa till Venus (923), Julius Regis Resa till Venus (923), Julius Regis Resa till Venus Dynamoöen. Tre svensk-
ars sällsamma äventyr i Stilla havet (924) och novellsamlingen ars sällsamma äventyr i Stilla havet (924) och novellsamlingen ars sällsamma äventyr i Stilla havet Vid de sex 
kaptenernas bord. Några Jules-Verne-historier (925), Elfred Berggrens kaptenernas bord. Några Jules-Verne-historier (925), Elfred Berggrens kaptenernas bord. Några Jules-Verne-historier Robot-
arnas gud (932), Ossian Elgströms ungdomsroman Under meteorernas trum-
eld (932), Gustav Sandgrens under pseudonymen Gabriel Linde utgivna 
barn- och ungdomsböcker Den okända faran. En framtidssyn (933) och Re-
san till Venus. Äventyrsberättelse (934), Vladimir Semitjovs ungdomsromaner san till Venus. Äventyrsberättelse (934), Vladimir Semitjovs ungdomsromaner san till Venus. Äventyrsberättelse
43.000.000 mil i världsrymden (936) och Mot slocknande solar (937), Bertil Mot slocknande solar (937), Bertil Mot slocknande solar
Cleves Resan till Mars (939) samt den fi nlandssvenske biologen Ole Eklunds Resan till Mars (939) samt den fi nlandssvenske biologen Ole Eklunds Resan till Mars
Undret från Kraterön (939).13 Flera av tidens populära fl ygböcker, t.ex. de 
skrivna av Alvar Zacke, hade också starka inslag av science fi ction vad gäller 
teknik som vid tidpunkten ifråga ofta endast befann sig på experimentstadiet, 
och den berömde populär författaren Frank Heller (pseud. för Gunnar Serner, 
886–947) hade, även om hans litterära produktion huvudsakligen består av 
äventyrsberättelser och kriminalfi ktion, redan under 920-talet skrivit om 
atom sprängningar.14 Vad gäller översättningar bör nämnas att den brittiske 
fi losofen Olaf Stapledons (886–950) roman Last and First Men (930), som 
ofta betraktas som en av de verkligt stora sf-klassikerna, utkom i Artur Lund-
kvists översättning på Universal Press i Sverige redan 935 som De första och 
de sista människorna. En berättelse om den nära och den fj ärran framtiden, 
att förlaget Hökerbergs redan 924 hade givit ut två verk av Tarzans skapare 
Edgar Rice Burroughs (875–950), Prinsessan av Mars samt Prinsessan av Mars samt Prinsessan av Mars Prinsessan av 
Mars befrias, och att några av den tyske författaren Hans Dominiks tekniska 
framtidsskildringar utkommit i översättningar under 920-talet, t.ex. Den 
hemlighetsfulla kraften. En roman från år 1955 (924) och hemlighetsfulla kraften. En roman från år 1955 (924) och hemlighetsfulla kraften. En roman från år 1955 Djingis-Khans spår. 
En roman från tjuguförsta århundradet (926).En roman från tjuguförsta århundradet (926).En roman från tjuguförsta århundradet 15 Dessutom utkom fl era över-
sättningar och nyutgåvor av såväl Jules Vernes som H. G. Wells verk, och den 
förre tillhörde periodvis en av landets mest spridda författare.16

Den amerikanska modellen för publicering av science fi ction – och där-
med, enligt många, den egentliga sf-traditionen med ett snävt kretslopp av 
pulp magazines och en stark, gemensam megatext – importerades till Sverige pulp magazines och en stark, gemensam megatext – importerades till Sverige pulp magazines
redan under andra världskriget. Internationellt sett var svenskarna tidigt ute 
med att regelbundet översätta noveller och följetonger ur den moderna, anglo-
saxiska sf-traditionen.17 Detta skedde i större skala först med Jules Verne-Ma-
gasinet, som utkom med ett nummer i veckan mellan 940 och 947, som bäst 
kan ha haft en upplaga på hela 80 000 exemplar, och som orsakade en debatt 
om denna i Sverige ännu tämligen obekanta litteraturform (se nedan).18

Jules Verne-Magasinet publicerades i Stockholm av Nordpress, som i likhet Jules Verne-Magasinet publicerades i Stockholm av Nordpress, som i likhet Jules Verne-Magasinet
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med den populärvetenskap liga tidskriften Teknik för Alla sorterade under Teknik för Alla sorterade under Teknik för Alla
Bulls Presstjänst. Möjligen kan Jules Verne-Magasinet, som började utkomma 
under hösten 940, betraktas som en spin off  från Teknik för Alla, då det var 
i den senare, redan i dess första nummer i mars samma år, Bulls Presstjänst 
först började publicera översatta sf-följetonger och den amerikanska serien 
”Buck Rogers”.19 Det har också föreslagits att Jules Verne-Magasinet delvis Jules Verne-Magasinet delvis Jules Verne-Magasinet
uppstod som en följd av det pågående krigets försvårade kommunikationer, 
och att Bulls Presstjänst med tidskriften ville eff ektivisera sin tillgång till 
utländskt material.20 Förutom av pojkar i skolåldern och tonåringar har det 
dessutom hävdats att tidskriften under beredskapstiden lästes ute på logemen-
ten, vilket kanske kan förklara tidskriftens höga upplagor.21

Kännetecknande för materialet i Jules Verne-Magasinet, som redigerades 
av A. Byttner, Gunnar Fahlnaes och slutligen Rolf Ahlgren, var att det ofta 
var starkt förkortat och inte sällan ansetts vara dåligt översatt, i synnerhet 
under de senare årgångarna.22 I stor utsträckning hämtades berättelserna ur 
de amerikanska tidskrifterna Amazing Stories, Fantastic Adventures, Th ril-
ling Wonder Stories, Startling Stories, Captain Future, Super Science Stories, 
Astonishing Stories och Planet Stories.23 Till de mer kända av de publicerade 
författarna hör bl.a. Isaac Asimov, Alfred Bester, James Blish, Leigh Brackett, 
Ray Bradbury, L. Sprague de Camp, Edmond Hamilton, Robert A. Heinlein, 
Henry Kuttner, Cliff ord D. Simak och Jack Williamson, vilka här antagligen 
för första gången presenterades på svenska.24 Vid sidan av novellerna publi-
cerades också, till skillnad från i USA, tecknade sf-serier, bl.a. ”Titanen från 
Krypton”, sedermera ”Stålmannen”.25 Jules Verne-Magasinet övergick dock 
snart från att vara en renodlad sf-tidskrift till att innehålla även andra former 
av populärlitteratur, såsom idrotts berättelser, deckare och västerns. Underti-
teln Veckans Äventyr, som dök upp under sommaren 94, blev följaktligen 
redan på hösten samma år tidskriftens egentliga namn.26 Ett redaktörsbyte år 
945 och ytterligare förändringar i innehållet sammanföll med att upplagan 
sjönk. Tidskriften lades snart ned, möjligen också till följd av tidens pap-
persransonering.27

Trots att diskussioner av tidig science fi ction i Sverige ofta fokuserar just 
Jules Verne-Magasinet är det sannolikt att det redan under 940-talet publice-Jules Verne-Magasinet är det sannolikt att det redan under 940-talet publice-Jules Verne-Magasinet
rades översatt science fi ction i andra av tidens populära tidskrifter, t.ex. Edwin 
Ahlqvists sportinriktade Rekord-Magasinet (942–956) eller Rekord-Magasinet (942–956) eller Rekord-Magasinet Teknik för Alla 
(940–). Vid sidan av översättningarna skrevs under denna tid även inhemsk 
litteratur av sf-karaktär i Sverige. Förutom en ansenlig mängd noveller av en 
av sf-genrens verkliga portalgestalter i Sverige, Sture Lönnerstrand (se kapi-
tel 4 och 5), kan nämnas en tidig roman som problematiserar ett framtida 
kärnvapenkrig, Th ore Ericssons prisbelönade I sista ögonblicket (946), Åke I sista ögonblicket (946), Åke I sista ögonblicket
Lindmans ungdomsromaner Den döende planeten. Äventyr i världsrymden 
(944)  och Tarin, löftets planet (946), Torkel Bratts Tarin, löftets planet (946), Torkel Bratts Tarin, löftets planet Invasion från universum 
(949) samt Erik Borgs Atomkraftens hemlighet. Äventyrsberättelse för ungdom
(949).28
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En av 940-talets viktigaste sf-aktörer i Sverige var visserligen sällan verk-
sam som författare i vanlig mening, men kan ändå inte förbigås. Från och 
med våren 943 bidrog Eugen Semitjov (923–987) med rikliga illustratio-
ner till publikationer som Teknik för Alla och Jules Verne-Magasinet/Veckans 
Äventyr, men skrev och tecknade dessutom i över ett decennium den kanske 
mest kända svenska sf-serien, den Blixt Gordon-liknande ”Allan Kämpe” 
(943–957). Denna förekom först i Veckans serier och Veckans serier och Veckans serier Rekord-Magasinet, men 
blev snart syndikerad; förutom att dagligen eller veckovis publiceras i ett tju-
gotal svenska dagstidningar exporterades den efter andra världskriget också 
till Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Argentina.29 Ännu mer berömd 
skulle dock Eugen Semitjov bli för sina populärveten skapliga reportage i 
dagstidningar och tidskrifter, särskilt Aftonbladet. Som landets förste rymd-
journalist illustrerade och skrev han från och med 953, ofta med mycket kort 
varsel, artiklar om erövrandet av världsrymden, ibland med resultat som kan 
liknas vid science fi ction.30

Eftersom genrebeteckningen inte myntades förrän 929, och kom att an-
vändas i Sverige endast enstaka gånger före 950-talet, gick många av de tidiga 
verken och den översatta sf-litteraturen under benämningar som framtidsro-
man, teknisk saga, vetenskaplig saga, naturvetenskaplig romans eller man, teknisk saga, vetenskaplig saga, naturvetenskaplig romans eller man, teknisk saga, vetenskaplig saga, naturvetenskaplig romans vetenskaplig 
skönlitteratur.31 Det var inte förrän under 950-talets första hälft som termen 
science fi ction långsamt blev vedertagen även i Sverige, även om genren redan 
ett årtionde tidigare hunnit bli föremål för debatt.

Science fi ction och tidigare debatter om ”smutslitteraturen”

I samband med Jules Verne-Magasinet kom den moderna, anglosaxiska sf-
litteraturen för kanske första gången att uppmärksammas i den svenska of-
fentligheten. Det är ännu oklart hur omfattande den debatt som uppstod 
kring tidskriften i själva verket var, och i hur stor utsträckning den handlade 
specifi kt om science fi ction snarare än om populärlitteratur i allmänhet. Att 
döma av tidigare genomgångar av ämnet verkar åtminstone hem och skola-
föreningarna och den svenska lärarkåren ha varit påtagligt oroade av bäg-
gedera.32 I ett långt inlägg i Tidning för Sveriges läroverk våren 94 skriver en Tidning för Sveriges läroverk våren 94 skriver en Tidning för Sveriges läroverk
anonym journalist, sannolikt redaktören Karl-Erik Näsmark, om ungdomens 
uppfostran och är upprörd över att den ”moderna tiden med dess mångsyss-
leri, förfl ackning, nöjesjäkt och lös släppthet gör det oändligt mycket svårare 
för skolan av idag att bibehålla sitt infl ytande på skolungdomen och påverka 
den i önskvärd riktning”.33 Skribenten är särskilt oroad av elevernas kultur-
konsumtion och ägnar stort utrymme åt den ”veritabla svampfl ora av rent 
värdelösa magasin av varierande kulör, som utgör läxbokens käraste komple-
ment – eller ersättare – [och som] håller på att växa ut till en kräftsvulst på 
den svenska ungdomssjälen”.34 Artikelförfattaren kommenterar också speci-
fi kt Jules Verne-Magasinet:



66

Utvecklingen har genom konkurrensen medfört stegrade pretentioner på 
sensationer, så nu duger det inte längre att komma med jolmig kärlek eller 
efter alla konstens regler varierade gangsterkupper, Jules Verne skulle säkert 
vända sig i sin grav, om han visste hur hans namn numera utnyttjas i den 
snöda mammons tjänst. I det magasin, som bär hans namn, ägnas 4 sidor av 
64 åt en följetong av något av hans verk. De resterande 60 drypa av rent pa-
tologiska utläggningar om mystiska strålar, kufi ska planeter och vidunderliga 
projektiler, i vilken miljö en genialisk hjälte och en dekolleterad skön dam 
uppträda som huvudpersoner. Det är rent ut sagt skandal, att dylik okont-
rollerad smörja skall få lägga beslag på de okritiska barnens fi ckpengar och 
binda ett intresse, som vore värt att inriktas på bättre och ädlare uppgifter. 
Förekomsten av dessa jätteupplagor av skilda magasin vittnar sorgligt om en 
brist på smak och en andlig dekadens, som äro absolut oförenliga med vår 
tids tal om andlig försvars beredskap och stram livsföring.35

Skribenten utsträcker emellertid sina farhågor till att gälla även schlagermusik 
och fi lmer, och är förvissad om att den bristfälliga, moderna populärkulturen 
”är som direkt skapad för att uppamma släktet icke till goda människor av 
moralisk fullödighet men väl till förskingrare, tjuvar och andra sorts förbry-
tare”.36 Han skräder heller knappast orden när han skriver om behovet av ”en 
hårdhänt utgallring av allt osunt, mindervärdigt och demoraliserande från 
ungdomens intressesfär”, och artikelns messianska slutord saknar inte heller 
patos, men kan i efterhand möjligen framstå som något kusliga med tanke 
på den samtida händelseutvecklingen i Europa: ”Den man, som har viljan 
och förmågan att sätta yxan till roten på denna vanprydande utväxt på vårt 
kulturliv, skall för evärdliga tider göra sig förtjänt av epitetet: ’den svenska 
uppfostrans fader’.”37

Det omfattande inlägget i Tidning för Sveriges läroverk var sannolikt inte Tidning för Sveriges läroverk var sannolikt inte Tidning för Sveriges läroverk
ensamt i sitt slag, och det har påpekats att det inte är otänkbart att den 
ändrade inriktningen vad gäller innehållet i Jules Verne-Magasinet påverka-Jules Verne-Magasinet påverka-Jules Verne-Magasinet
des av bl.a. denna artikel.38 Debatter om ”smutslitteratur” var å andra sidan 
knappast något nytt i Sverige på 940-talet. Redan under 900-talets första 
decennium hade det förts en livlig debatt om populärlitteraturens skadliga 
inverkan på den svenska ungdomen, särskilt med avseende på den s.k. Nick 
Carter-litteraturen, enligt Ulf Boëthius ”den första egentliga motsvarigheten 
till våra dagars populärpocketböcker”. Denna debatt, som kan liknas vid en 
moralisk panik orsakad bl.a. av förändrade normer och en växande arbetar-
klass, utmynnade så småningom också i en bred och eff ektiv kampanj mot 
”smutslitteraturen”, vilken resulterade i att bl.a. Svenska Pressbyrån och de 
fl esta tobakshandlare slutade sälja vissa former av populär litteratur. Anmärk-
ningsvärt är att det under denna tid dessutom anordnades off entliga bokbål 
för Nick Carter-böcker.39 Samma år som artikeln i Tidning för Sveriges läro-
verk publicerades rasade i Sverige också en debatt om ungdomens nöjesliv vad verk publicerades rasade i Sverige också en debatt om ungdomens nöjesliv vad verk
gällde mode, musik och ”dansbane eländet”, där inte minst svenska kyrkans 
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präster var oroliga för den moderna nöjesindustrins skadliga följder.40 Också 
under mellankrigstiden fördes fl era liknande debatter i Sverige, bl.a. om bio-
graferna och läsningen av kolorerade veckotidningar – till saken hör dock att 
debatter liknande dessa förekommit i Sverige åtminstone sedan upplysnings-
tiden.41

Gemensamt för de fl esta av dessa debatter var att populärkulturen sågs 
som omoralisk och estetiskt undermålig. Den anklagades för att vara en förfö-
risk, rentav sexuellt upphetsande, verklighetsfrämmande, smakfördärvande, 
onyttig, våldsförhärligande och dessutom kommersiell form av masskultur 
som riskerade att passivisera – alternativt uppvigla – den ungdom som gärna 
valde den framför den kanoniserade kulturen. Bakom denna syn fanns en oro 
inför samhälleliga förändringar och den sociala förvirring som uppstått till 
följd av en ökad social rörlighet. Det har dessutom påpekats att det bakom 
kritiken mot bl.a. översatt massmarknadslitteratur i Sverige stundtals funnits 
drag av en nationalistisk rädsla för utländskt infl ytande.42 Några av tongång-
arna från dessa debatter kunde åter skönjas när science fi ction gjorde sitt breda 
intåg på den svenska bokmarknaden i början av 950-talet.
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4. Rymdhundar och goldondrar
Science fi ction i Sverige 950–956

Man får visionen av ett vid Parnassens fot planterat kromosomträd, 
som skjuter i höjden med okontrollerad och skräckinjagande fart, och 
vars lövverk blixtrar av säregna frukter.

NILS-GÖSTA SELLMAN, Sydsvenska Dagbladet Snällposten (954)1

Kommer man till en främmande bebodd värld ropar man inte ”God 
dag” utan ”Hands up” (rymdspråket är engelska).

GÖSTA ATTORPS, Svenska Dagbladet (954)Svenska Dagbladet (954)Svenska Dagbladet 2

Futura grundas

Sommaren 950, samma år som Koreakriget bröt ut, den första tunnelba-
nelinjen i Stockholm öppnades, Charlie Parker spelade på Nalen och Ge-
orge Orwells Nineteen Eighty-Four utkom i svensk översättning, träff ades två Nineteen Eighty-Four utkom i svensk översättning, träff ades två Nineteen Eighty-Four
unga män i Varberg på västkusten.3 Bägge var sedan skolåren intresserade 
av science fi ction och närde författardrömmar, men hade blivit refuserade 
av de stora förlagen. Den ene var en bibliotekarie från Göteborg, Roland 
Adlerberth (923–993), den andre en journalist från Jönköping, Sture Lön-
nerstrand (99–999), som efter några års studier i psykologi, litteratur- och 
konsthistoria i Lund i slutet av 930-talet fl yttat till Stockholm för att livnära 
sig på sin penna. Redan som tonåring hade Lönnerstrand skrivit en sf-roman 
som refuserats, Kampen mot doktor Mylion (937), men mellan åren 943 och 
945 hade han fått ett sjuttiotal sf-noveller publicerade i tidskrifter och vecko-
tidningar som Levande Livet, inte minst novellerna om ”Dotty Virvelvind”, 
ett slags svensk motsvarighet till ”Stålfl ickan”.4 Medan Lönnerstrand främst 
betraktade sina sf-noveller som ett brödskriveri vid sidan av sin mer allvarligt 
menade poesi var den yngre Adlerberth betydligt mer entusiastisk. Han för-
sökte övertyga Lönnerstrand om sf-genrens möjligheter, och denne gav snart 
med sig. Efter dagar och nätter fyllda av samtal resulterade mötet slutligen i 
bildandet – ”mellan en solig badstrand och en något överhettad vindskupa” 
– av den första svenska science fi ction-klubben, Futura. Lönnerstrand och 
Adlerberth höll till en början kontakten brevledes, men klubben fann snart 
fl era medlemmar – bl.a. juristen och byråsekreteraren Sigvard Östlund från 
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Vällingby, löjtnanten vid fl ygvapnet i Stockholm Björn Nyberg samt spår-
vagnsföraren och rosenkreutzaren Algot Eriksson, som lär ha haft en an-
senlig samling anglosaxisk sf-litteratur. Medlemmarna började strax träff as 
regelbundet hemma hos Lönnerstrand på Mälarhöjden för att diskutera allt 
från Mary Shelley, H. P. Lovecraft och Isaac Asimov till Lemurien, det över-
naturliga och framtiden. För några av medlemmarna i Futura blev intresset 
för science fi ction något av en tyst protest mot de roller de givits i det fram-
växande välfärdssamhället, och ett par av dem var till och med tvungna att 
till viss del hemlighålla sitt engagemang för sina fruar.5

Den Stockholmsbaserade Futura SF Club, som det fullständiga klubb-
namnet löd, blev snart en av de viktigaste sf-klubbarna i Sverige under 950-
talet och skulle vara med att lägga grunden för en riksomfattande science 
 fi ction-rörelse. Frånsett dess inverkan på den svenska sf-rörelsen är det må-
hända ännu mer intressant att fl era av dess medlemmar, som kritiker, förfat-
tare och redaktionsmedlemmar i den svenska sf-tidskriften Häpna!, skulle Häpna!, skulle Häpna!
bli centrala aktörer i den breda lanseringen och konstruktionen av science 
fi ction-genren i litteraturkritiken och på den svenska bokmarknaden. Medan 
klubbens ordförande Sture Lönnerstrand med sina sf-noveller sedan 940-ta-
let bidragit till att introducera genren för svenska tidskriftsläsare var det dock 
främst Roland Adlerberth som skulle verka för att den bredare litterära insti-
tutionen, med förlag, ansedda kulturtidskrifter och biblioteksväsende, skulle 
uppmärksamma vad som under det tidiga 950-talet fortfarande betraktades 
som ett oidentifi erat fl ygande objekt vid den svenska litteraturhorisonten.

Sture Lönnerstrand (1919–1999).
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Roland Adlerberths tidiga artiklar

Den moderna, anglosaxiska sf-litteraturen lanserades på den svenska bok-
marknaden under 950-talets första år. Utgivningen föregicks emellertid av 
några artiklar som genom utblickar mot den anglosaxiska litteraturen pre-
senterade denna föregivet nya form av litteratur för en svensk publik. I denna 
tidiga konstruktion av science fi ction och dess gränser, uppkomst och särart 
var det en klart optimistisk och positiv bild av genren som förmedlades.

Begreppet science fi ction började dyka upp i svenska tidningar på 950-
talet. Redan sommaren 949 fanns dock i Bonniers Litterära Magasin en kort 
notis om vad som presenteras som ”de fantastiska och pseudovetenskapliga 
historierna, Jules Vernes och H. G. Wells’ genre”.6 I notisen, som bär rubriken 
”Skräck och teknik”, berättar den anonyme skribenten, möjligen den nye 
redaktören Åke Runnquist, om nya former av under hållnings litteratur som 
”torde vara tämligen okända för det allmänna medvetandet i Sverige, fast det 
fi nns kännare av dem även hos oss”. Notisen är huvudsakligen ett referat av en 
artikel av Richard B. Gehman i den amerikanska tidskriften New Republic, 
där denne ”skildrar den utveckling som detta slags historier undergått, från 
tidiga 600-talsförfattare, som fantiserat om fl ygmaskiner och telegraf, över 
Mary Shelley, skaldens hustru och ’Frankensteins’ författarinna till Poe, Ver-
ne och Wells”. Notisförfattaren påpekar att det mest intressanta i Gehmans 
artikel är vad han skriver om ”det enorma intresset för detta slags litteratur i 
dagens Amerika, där det utvecklats parallellt med teknikens framsteg på det 
civila och militära området”:

På de senaste tre åren har mer än femtio böcker inom genren utgivits i U.S.A.
och fem nya förlag, som uteslutande ger ut sådan litteratur har uppkommit, 
medan tjuguen tidskrifter ägnar hela sitt utrymme åt den, däribland en del 
speciellt för recensioner och essayer behandlande detta slags litteratur, enligt 
Gehman i en ton som ligger mittemellan en litterär highbrowkalenders och 
en fi lmjournals.

I notisen karakteriseras författaren H. P. Lovecraft som ”en av de största mod-
erna klassikerna inom denna litteraturart”, vilket tyder på att notisförfattaren, 
liksom möjligen Gehman, inte gör någon större åtskillnad mellan science 
fi ction, fantasy och skräck.7 Skribenten verkar inte heller medveten om att 
översatt genre sf, med genre sf, med genre sf, Jules Verne-Magasinet, förekommit i Sverige redan under Jules Verne-Magasinet, förekommit i Sverige redan under Jules Verne-Magasinet
940-talet, om än i en något undanskymd del av det litterära fältet. Dessutom 
förmedlar notisen en lite ambivalent syn på genrens ursprung – bortsett från 
att den anses ha anor från 600-talet ges intrycket att det likväl rör sig om ett 
relativt nytt och växande inslag i den amerikanska bok- och tidskrifts fl oran.

En liknande syn på genrens nyhetsvärde möter man några år senare, i de 
sannolikt första två artiklar där den engelska genre beteckningen mötte en 
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bredare svensk publik. Bägge dessa skrevs av Futuramedlemmen och biblio-
tekarien vid Dicksonska folkbiblioteket i Göteborg, Roland Adlerberth, som 
kom att bli en av Sveriges mest namnkunniga sf-kännare, kanske främst ihåg-
kommen för sin insats som översättare, som kritiker i Göteborgs-Tidningen
och Bonniers Litterära Magasin samt för sina otaliga recensioner i Häpna!. 
Adlerberth ingick i den kulturella sammanslutningen Studio Paravan i Gö-
teborg och redigerade under några år i början av 950-talet den unglitterära 
tidskriften Paravan (952–954, 957), men var under en tid också redaktör 
för Bibliotekstjänsts serie Vandringar med böcker, i vilken han fl era gånger 
presenterade science fi ction för såväl biblioteken som en bredare allmänhet.8

Den första av de två artiklarna, ”Science-Fiction – äventyrsromanens re-
nässans?”, publicerades i Biblioteksbladet våren 95 och utgör det tidigaste Biblioteksbladet våren 95 och utgör det tidigaste Biblioteksbladet
belägget för förekomsten av beteckningen science fi ction i Sverige. Artikeln 
visar också tydligt att det på sätt och vis rör sig om något nytt som avhandlas, 
då Adlerberth påtalar svårigheterna med att ”introducera en ny art av littera-
tur” och menar att man till att börja med måste ha ett namn att hänvisa till, 
varpå han förklarar att ”science-fi ction är det vedertagna namnet i hemlandet 
USA”. Den nya litteraturformen sätts redan inledningsvis i relation till tidi-USA”. Den nya litteraturformen sätts redan inledningsvis i relation till tidi-USA
gare kända verk och begrepp:

Här i Norden brukar termen ”teknisk äventyrsroman” användas, i den mån 
man ansett sig behöva någon beteckning på genren. Men uttrycket täcker 
inte fakta. Varken Kallocain eller Mores Utopia är tekniska äventyrsroma-
ner, men däremot renodlad SF i amerikansk mening; å andra sidan är alla 
de pojkböcker som med fl itig hand strös ut här vid juletid – Resan till Mars, 
Flygkamraterna korsar rymden etc. – tekniska äventyrsromaner, men inga-

Roland Adlerberth presenterad av vännen Evert Lundström i en artikel om 
Studio Paravan i All världens berättare 1954.



73

lunda SF. [– – –] Hjälpligt kan en defi nition i den här stilen duga: SF inne-
fattar sådana romaner och noveller där storyn är otrolig men inte omöjlig. 
Därigenom sållas åtminstone pojkböckerna ifrån, deras vetenskapliga brister 
och misstag gör handlingen omöjlig.9

Denna första defi nition innefattar alltså den utopiska och dystopiska traditio-
nen, men utesluter space opera-liknande pojkböcker som saknar vetenskaplig 
täckning för sina spekulationer. Kanske är det för att profi lera den föregivet 
nya genren mot dessa Adlerberth särskilt betonar det vetenskapliga insla-
get och framhåller att en ”god SF-författare måste vara expert i matematik, 
astrofysik, biologi och astronomi och helst vara ganska hemtam i geologi, 
kärnfysik, ärftlighetslära och sociologi också”. Viljan att framhäva det natur-
vetenskapligt korrekta återkommer också i hans mer utförliga defi nition:

SF är alltså inte – och får inte vara – meningslösa historier om hjältar och 
hjältinnor som irrar omkring i rymden utan att kunna ta vara på sej själva 
och verkar endimensionella. Den vetenskapligaste defi nition jag hittills hittat 
på företeelsen lyder som följer: SF innefattar all skönlitteratur som växer fram 
ur vetenskapliga konceptioner, det må vara ur matematik, geologi, kärnfysik, 
biologi eller vilken gren av vetenskapen som helst, vare sej dess premisser 
redan är demonstrerade eller projekteras ur författarens fantasi.10

Trots att man i defi nitionen kan se spår av ett slags normativa, estetiska eller 
psykologiska kriterier förefaller det alltså som att Adlerberth ser det största 
värdet i den plausibla naturvetenskapliga spekula tionen, men möjligen också i 
genrens futurologiska sidor. Han påstår å andra sidan knappast att all  science 
fi ction skulle vara estetiskt fullödig, och menar rentav att det i USA upp-USA upp-USA
kommit ”horder av brödskrivare” som fyller de sämre sf-tidskrifterna med 
”[f]abriks mässigt tillverkad smörja”. Sedan han påpekat att utgivningen i 
bokform blivit ett tillförlitligt sållningsinstrument ger han en rad exempel på 
hur god och vetenskapligt underbyggd science fi ction tar sig till uttryck:

Där utspelas jordens undergång på de mest skiftande sätt, både nu och i en 
avlägsen framtid. Där far man till månen och stjärnorna, lever i Atlantis, Mu 
och andra förgångna världar, profeterar om väldens [sic!] politiska utveckling 
eller skisserar framtidens idéal- eller terrorstat. Där sprängs atomfabriker i 
luften, medan i nästa novell CroMagnonfolket utrotar neanderthalarna, där 
slåss man mot upproriska robotar, utforskar jorden inre, bygger tunnlar un-
der Atlanten – men man seglar inte i kanalerna på Mars, vetenskapen är rätt 
skeptisk mot förekomsten därutav. Man hypnotiserar människor och gör un-
derliga uppfi nningar, reser fram och tillbaka i tiden eller umgås med invånare 
i femte dimensionen. Einsteins och Plancks teorier och Dunnes serialism har 
lämnat stoff  till både noveller och romaner i rätt stort antal.11
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Vad gäller genrens ursprung hävdar Adlerberth att science fi ction funnits se-
dan antiken, att Lukianos ”med all rätt [kan] proklameras som skyddspatron 
för alla sanna och goda Science-fi xare”, men att genren, med enstaka undan-
tag, sedan fi ck vänta på renässansens vurm för fi losofi  och astronomi.12 Han 
nämner författare som Th omas More, Tommaso Campanella, Johannes Kep-
ler och Cyrano de Bergerac, men påstår att modern science fi ction uppkom 
först under 700-talet, med bl.a. Jonathan Swifts Gulliver’s Travels (726):Gulliver’s Travels (726):Gulliver’s Travels

Dess klara matter-of-fact-stil som Swift aldrig släpper greppet om ens i de 
allra otroligaste passagerna – i själva verket är hela romanen så matter of fact 
att många trodde på boken då den kom ut – är just det utmärkande för god 
SF: man vet hela tiden att det är lögn, men ändå sitter det en liten jäkel bakom 
ens öra och viskar oavbrutet: men tänk om … tänk om …13

Efter att ha diskuterat vad han anser vara sf-författare från det tidiga 800-
talet, bl.a. Mary Shelley och Edgar Allan Poe, landar han något oväntat i ett 
mycket nedlåtande omdöme om Jules Verne: ”Ett starkt namn som borde 
höjas till skyarna, givetvis, men är inte karlen i tråkigaste laget? Han är så 
ängsligt, fegt vetenskaplig. Han vågar inte djärvt gå före vetenskapen, utan 
traskar bara efter som en liten snäll pekingeser.”14 Som verklig banbrytare 
inom genren ser han hellre H. G. Wells, en åsikt som blev ännu tydligare i Ad-
lerberths andra tidiga artikel, ”Science-Fiction, berättelser från atomåldern”, 
som publicerades i Natur och Kulturs tidskrift Samtid och Framtid hösten Samtid och Framtid hösten Samtid och Framtid
952. Där framställs också Wells i anmärkningsvärt positiva ordalag:

Herbert George Wells! Han är inte bara den förste moderne science-fi ction-
författaren; Wells skapade med egna händer SF i modern mening, en science-
fi ction där båda orden är lika riktiga i samman sättningen. [– – –]

Så gott som alla områden inom modern SF leder sitt ursprung till H. G. 
Wells, och de fl esta av hans alster står fortfarande på toppen. [– – –]

Det var Wells som förde fram genren till de vuxna igen. Wells, fl era 
gånger nämnd i diskussionen kring nobelpriset, kunde ingen klappa på hu-
vudet och kalla pojkboksförfattare. Från honom räknar vi entusiaster en ny 
ålder inom SF! Med honom skaff ade sig SF en plats inom litteraturen, med de 
nyaste amerikanska författarna har det brutit fram på bred front.15

Det till synes motsägelsefulla i att Adlerberth i den första artikeln talar om 
genren som ”en ny art av litteratur” från USA, men att han samtidigt förlägger 
genrens uppkomst till den europeiska antiken och menar att dess moderna 
form skapades med bl.a. Swift – eller, i den andra artikeln, H. G. Wells – kan 
förklaras med att han, i likhet med de forskare som diskuterat skillnader mel-
lan kategorier som proto sf och proto sf och proto sf genre sf, betraktar science fi ction som en ny genre sf, betraktar science fi ction som en ny genre sf,
genrebeteckning på en litteraturform som har gamla anor, som utvecklades 
särskilt under 700- och 800-talet, och som nu i USA marknadsförs och USA marknadsförs och USA
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skrivs på ett nytt sätt.16 Hans frekvent förekommande, mycket uppskattande 
omnäm nanden av H. G. Wells i den andra artikeln kan i hög grad tillskrivas 
dennes erkända infl ytande på senare science fi ction, men det bör samtidigt 
noteras att förlaget Natur och Kultur, parallellt med att denna artikel pu-
blicerades i förlagets tidskrift, gav ut en hel serie översättningar av Wells (se 
nedan). Även om det är svårt att missta sig på Adlerberths entusiasm vad gäl-
ler Wells litterära kvaliteter, liksom hans vilja att framhålla genrens seriösa si-
dor och åberopa dess historiska förankring i den litterära kanon, kan artikeln 
alltså även betraktas som en form av förlagsreklam eller ett beställningsjobb, 
särskilt som samtliga av Wells utgivna eller planerade titlar nämns redan i 
artikelns första spalt.17

Varför läser då folk science fi ction? I den första artikeln menar Adlerberth 
att det nymornade intresset för genren har att göra med att gränsen mellan 
fantasi och vetenskap på senare tid, med ständigt nya uppfi nningar och över-
hängande kärnvapenhot, börjat fl yta och att människor mer än tidigare blivit 
nyfi kna på framtiden.18 Han påstår att genren är ”en strålande avkoppling 
för intellektuella, som vill ha någonting som öppnar många portar åt många 
håll”, men hävdar i den andra artikeln att det till viss del också handlar om 
verklighetsfl ykt, om att ”glömma en obehaglig nutid för en framtid, som 
kanske också är obehaglig men som åtminstone ger en rättigheten att trösta 
sig med att så där kommer det väl ändå inte att gå”.19 Adlerberth är dessutom 
mån om att framhålla en sida utöver förströelsen och dagdrömmeriet:

Och det är inte bara escapism; SF är ett av andhålen för humanismen i USA
just nu. Chauvinism, rashat och militarism, tre otrevliga – men gudskelov 
ytliga – drag i Amerikas ansikte för närvarande, har ingen plats hos SF-förfat-
taren. Sätter man in mänskligheten, inte som två kämpande maktgrupper i 
universums medelpunkt utan som invånarna på en liten planet i ett stjärnsys-
tem i ena kanten av vintergatan, mister mycket av det vi käbblar om sin sälta. 
Då träder i stället de stora problemen i förgrunden, de som vi redan börjat få 
känning av nu i atomålderns barndom och rymdålderns gryning; frågan om 
vem som ska ha makten på det ena eller det andra landstycket glider undan 
för frågan om hur mänskligheten ska kunna överleva och gå vidare mot en 
framtid där vårt hem är jorden och inte Teckomatorp eller Rio de Janeiro.20

Roland Adlerberth presenterar med andra ord redan i denna andra artikel 
det som ofta betraktats som sf-genrens karakteristiska kluvenhet mellan å ena 
sidan dess drag av underhållning och verklighetsfl ykt och å andra dess poten-
tial att förmedla en form av distanserad samtids kritik. Adlerberth begränsar 
emellertid inte science fi ction till att avse endast genre sf, utan menar att t.ex.  genre sf, utan menar att t.ex.  genre sf,
Karin Boyes Kallocain, liksom berättelser skrivna av Karel Čapek, André 
Maurois och Aleksej Tolstoj är science fi ction även om de inte tillhör ”den 
verkliga [anglosaxiska] SF, den som har relativitetsteorin och astrofysikens 
och psykologins senaste landvinningar på sina fem fi ngrar”.21
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Vad gäller lanseringen av genren i Sverige konstaterar Adlerberth redan 
i inledningen till sin andra artikel från 952 att något hänt sedan den första 
artikeln:

De första tveksamma dyningarna har redan nått Sverige. De senaste två bio-
säsongerna har vi fått fyra science-fi ctionfi lmer: Månraketen, Raketskepp 
X-M, Fantomen från Mars och Flykten från jorden. Vi har fl er att vänta oss, 
många, många fl er. Närmast i tur lär vara ytterligare en fi lm om invasion 
från universum och en om jordens sista invånare, överlevande från det stora 
atomkriget.

Den första science-fi ctionschlagern spelas kväll efter kväll på restauranger 
och danshak: Destination Moon. Gonna take a trip on a rocket ship . . .22

Det verkar således som att det kan ha varit den amerikanska sf-fi lmen som in-
troducerade begreppet science fi ction för den breda publiken i Sverige i början 
av 950-talet, och att till och med schlagermusiken med rymdtematik föregick 
den i bokform utgivna sf-litteraturen. Att genren snart också skulle lanseras 
på bokmarknaden var å andra sidan något Adlerberth verkade övertygad om, 
och till viss del verkar han mena att lanseringen redan hade inletts med Natur 
och Kulturs H. G. Wells-utgivning. I den andra artikeln tecknas en fantasifull 
bild av de stundande rockaderna inom underhållningslitteraturen:

Det rör sig i tiden även här, en ny litteraturarmé marscherar upp vid horison-
ten. Robotar och rymdfl ygare, övermänniskor och kromosomgiraff er, stora 
röda måninvånare och små krälande ormfåglar från tredje planeten till höger 
i Antares’ system kommer emot oss under en himmel, där rymdskeppens 
raketfl ammor ritar eldröda streck mellan molnen från supervätebombernas 
explosioner. Upp ur jorden krälar termaniterna och ruskar gruset från sina 
kritvita insektshuvuden, väldiga namnlösa, trebenta varelser väller fram ur 
fj ärde – eller femte – dimensionen och söker förinta oss med pistoler laddade 
med infraröda värmestrålar. Detektiver och krigshjältar kan krypa in i skyd-
dande hörn i de gammalmodigas bokhyllor, rymdkaptenen och teknikern 
kommer. 23

Nämnandet av detektiver och krigshjältar tyder på att Adlerberth i första 
hand betraktar science fi ction som en form av populärlitteratur, en blivande 
konkurrent till deckaren och populära krigsberättelser. I båda sina artiklar 
målar han också upp en bild av att genren i USA är en ”litterär stormakt i USA är en ”litterär stormakt i USA
vardande”, att den ”på senare år lavinartat brett ut sig på den amerikanska 
bokmarknaden”, och han kommenterar det faktum att det i USA fi nns fl era USA fi nns fl era USA
förlag som helt specialiserat sig på science fi ction och närliggande genrer sam-
tidigt som också de stora amerikanska förlagen satsat på genren, ibland med 
utgivning av science fi ction i särskilda serier.24

Medan den första artikeln avslutas med ett upprop till svenska bibliotek 
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att köpa in modern engelskspråkig science fi ction går Adlerberth i den andra 
artikeln igenom några av de satsningar som gjorts i Europa och de nordiska 
grannländerna under de närmast föregående åren. Han efterlyser också mer 
science fi ction i Sverige och föreslår en antologi med namn som Isaac Asimov, 
Ray Bradbury, Robert Heinlein och A. E. van Vogt:

Vi behöver science-fi ction här som i USA; vi behöver en underhållningslitte-
ratur som orienterar oss inte bara i den värld vi lever i utan även i den som ska 
komma. Science-fi ction kommer. Låt den då komma i form av översättningar 
av dess bästa författare; låt oss slippa underhållningsmagasin med noveller 
– och serier – som aldrig höjer sig över Buck Rogers standard.

Science-fi ction är på marsch: på den rullande plastvägen under den ra-
ketröda skyn kommer marsianen och sirianen vandrande mot oss, tenta-
kel i tentakel, sjungande 200-talets populära storschlager: Th e green hills of 
Earth.25

Det har påståtts att det var bl.a. detta upprop av Roland Adlerberth som på 
allvar satte igång lanseringen av science fi ction i Sverige under de följande 
åren.26 Går man fram i tiden och jämför uppropet med utgivningen under 
950-talet visar det sig också att fl era av de författare Adlerberth nämnde fi ck 
romaner eller noveller översatta, vilket å andra sidan inte är särskilt anmärk-
ningsvärt, eftersom fl era av de namn han räknade upp var självklara val vid 
denna tid.27

I båda Roland Adlerberths artiklar, som i likhet med notisen i Bonniers 
Litterära Magasin föregick den breda lanseringen av science fi ction i Sverige, 
förmedlades alltså en mycket positiv helhetsbild av genren: den framhölls som 
en vetenskaplig och rationell underhållningslitteratur vars författare spekule-
rar om framtida händelseförlopp och som inte sällan rymmer samtidskritik 
eller ett ifrågasättande av inrotade fördomar. Under de påföljande åren, när 
några av de svenska förlagen på allvar började satsa på science fi ction, blev 
det emellertid tydligt att även om förlagen ofta gick på Adlerberths linje var 
det knappast samtliga svenska litteraturkritiker som delade hans entusiasm 
för genren.

Den första lanseringsvågen

Översatt anglosaxisk genre sf lanserades på den svenska bokmarknaden 953, 
samma år som moderniseringen av det svenska samhället gjorde stora av-
tryck. Bilismen fi rade triumfer genom att den första motorvägen (mellan 
Lund och Malmö) invigdes, den omfattande rivningen och omvandlingen av 
Stockholms innerstad påbörjades, drycken Coca-Cola började säljas i svenska 
aff ärer och den första svenska elektroniska datorn, tillika under en kort tid 
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världens snabbaste elektronhjärna, BESK (binär elektronisk sekvens-kalkyla-BESK (binär elektronisk sekvens-kalkyla-BESK
tor), togs i drift vid Kungliga tekniska högskolan.

När science fi ction i början av 950-talet introducerades som en svensk 
bokmarknadskategori – i bemärkelsen att genrebeteckningen började använ-
das för att beskriva vissa litterära produkter – var det fl era förlag som ungefär 
samtidigt, men med tämligen olikartade strategier, ville undersöka om den 
föregivet nya genren var lönsam. Medan två utpräglade kvalitetsförlag, Natur 
och Kultur och det Bonnierägda Forum, valde att ge ut enstaka titlar, satsade 
två förlag på varsin serie med science fi ction, Oskar Eklunds Bokförlag med 
serien Science Fiction och Albert Bonniers Förlag med Planetböckerna. Året 
därpå fi ck dessa konkurrens av Lindqvists Förlags serie Atom-böckerna.

NATUR OCH KULTUR OCH FORUM (952–954)

Det första renodlade verk med översatt, modern anglosaxisk science fi ction 
att ges ut i bokform i Sverige var den fi nlandssvenske litteraturhistorikern Eu-
gène Napoleon Tigerstedts (907–979) redigerade Morgondagens äventyr. En 
antologi naturvetenskapliga framtidsnoveller, som utkom på Natur och Kultur 
i mitten av april 953.28 Visserligen hade Frank Heller några år tidigare antolo-
giserat fl era noveller som ofta räknas till genren, bl.a. i All världens sällsamma 
berättelser (947), men som Roland berättelser (947), men som Roland berättelser Adlerberth påpekade i sitt upprop innehöll 
inte antologierna några bidrag av de moderna amerikanska sf-författarna.29

Redan innan E. N. Tigerstedt sammanställde Morgondagens äventyr hade 
han en bakgrund inom det bildningsinriktade och framstegsoptimistiska 
förlaget.30 Under fl era år i mitten av 940-talet hade han tillsammans med 
kritikern och essäisten Knut Hagberg (900–975) valt ut de verk som skulle 
ingå i den klassikerserie om trettio omfattande volymer, Modern Världslit-
teratur, som Natur och Kultur gav ut i samarbete med Söderström & Co i 
Helsingfors. År 948 utkom sedan på förlaget Tigerstedts enbandsverk Svensk 
litteraturhistoria, och fram till 956, när han tillträdde professuren i litteratur-
historia i Stockholm, var han verksam som litterär rådgivare åt förlaget.31

Förutom att han år 95 för förlagets räkning sammanställde antologin En 
bukett kärleksdikter från hela världen, var han sedan även huvudredaktör för 
förlagets storsatsning Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, som utkom mel-
lan 955 och 957.32

Att Morgondagens äventyr gavs ut på Natur och Kultur är intressant av Morgondagens äventyr gavs ut på Natur och Kultur är intressant av Morgondagens äventyr
fl era anledningar. Förlaget, grundat 922 av Johan Hansson (879–973), har 
ofta uppfattats som ett utpräglat kvalitetsförlag med ovanligt noggranna mål-
dokument för utgivningen.33 När förlaget år 947 ombildades till stiftelse stod 
i Johan Hanssons urkund att Stiftelsen Bokförlaget Natur och Kultur skulle 
”bidraga till och verka för kulturella och allmännyttiga ändamål, ävensom 
för främjande av andra ideella syften”, och under 950-talet var förlaget i 
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första hand ett fackboksförlag som gjorde stora, framgångsrika satsningar på 
läromedel.34 Faktum är att förlaget i nämnda urkund också fi ck en policy om 
att vara restriktiva med vissa typer av böcker: ”En grundprincip för stiftelsens 
utgivareverksamhet skall vara att ingen bok bör utgivas som ej är värd att 
inbindas. I regel kunna därför bridgehandböcker och kriminalromaner ej 
komma ifråga.”35

Johan Hansson nämnde således inte den vid tidpunkten så gott som 
okända science fi ction-genren, och även om E. N. Tigerstedts antologi är att 
betrakta som det första i Sverige utgivna verket med översatt genre sf hade det  genre sf hade det  genre sf
anglosaxiskt orienterade förlaget på sätt och vis redan tidigare haft kontakter 
med genren. Under 952 lanserade, som framgått, Natur och Kultur en serie 
som kom att omfatta sex skönlitterära verk av H. G. Wells, men förlagets 
kontakter med den brittiske giganten gick i själva verket tillbaka till det tidiga 
920-talet, då förlaget gav ut sin första bästsäljare, den mycket populära Wells’ 
världshistoria. En översikt av livets och mänsklighetens utveckling (923).världshistoria. En översikt av livets och mänsklighetens utveckling (923).världshistoria. En översikt av livets och mänsklighetens utveckling 36 När 
Wells Doktor Moreaus ö år 944 utkom i förlagets serie Modern Världslit-Doktor Moreaus ö år 944 utkom i förlagets serie Modern Världslit-Doktor Moreaus ö
teratur var det dessutom Tigerstedt som stod för efterordet, i vilket klassiker 
som Th e Time Machine, Th e Invisible Man och Th e War of the Worlds beskrivs Th e War of the Worlds beskrivs Th e War of the Worlds
som ”fantastiska berättelser”, och där det framhålls att författaren, som Ti-
gerstedt menar är Europas mångsidigaste och mest fruktbara sedan Voltaire, 
”är mogen för Nobelpriset”.37

Den serie verk av Wells som gavs ut med början våren 952 omfattade 
dels nyöversättningar av de (åtminstone delvis) tidigare på svenska utgivna 
Världarnas krig, Den osynlige mannen, Den första färden till månen och Tid-
maskinen och andra berättelser, dels den i Sverige tidigare outgivna romanen 
Gudarnas föda samt en ny novellsamling, Gudarnas föda samt en ny novellsamling, Gudarnas föda De blindas rike och andra berättel-
ser.38 Böckerna betingade ett pris i mellannivå, och att man kan tala om dem 
som en serie beror i första hand på deras återhållsamma, enfärgade omslag 
– fl era av dem signerade konstnären Hans Arnold (f. 925) – och att samtliga 
innehåller tydlig reklam för tidigare och kommande titlar inom serien.39 På 
baksidan av några av de senare titlarna, De blindas rike och andra berättelser
samt Tidmaskinen och andra berättelser (båda utgivna under hösten 952) står Tidmaskinen och andra berättelser (båda utgivna under hösten 952) står Tidmaskinen och andra berättelser
att läsa att ”Wells’ historier […] alltjämt [är] de bästa proven på vad som nu 
heter ’scientifi c fi ction’”, vilket tyder på att förlaget vid denna tid valde att be-
trakta Wells verk som nära förknippade med den i Sverige än så länge ganska 
obekanta, men helt nyligen av Adlerberth i förlagets tidskrift presenterade 
genren. Kanske kan serien också ses som ett försök att sondera terrängen för 
framtida satsningar på science fi ction.40

När Tigerstedts Morgondagens äventyr gavs ut 953 fanns reklam för tit-Morgondagens äventyr gavs ut 953 fanns reklam för tit-Morgondagens äventyr
larna av Wells både på baksidan av boken och i den annons för antologin som 
förlaget lät publicera i branschtidskriften Svensk Bokhandel i mitten av april. I Svensk Bokhandel i mitten av april. I Svensk Bokhandel
denna annons klargörs å andra sidan att genren först med Tigerstedts antologi 
på allvar lanseras i Sverige, och att det enligt förlaget alltså verkar föreligga en 
viss skillnad mellan Wells verk och modern science fi ction:
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Amerikas populäraste litteraturart:
science-fi ction –
litteraturen som fritt utnyttjar den moderna naturvetenskapens och tekni-
kens senaste rön – introduceras nu i Sverige med
MORGONDAGENS ÄVENTYR
en antologi naturvetenskapliga framtidsnoveller sammanställd av prof.  
E. N. Tigerstedt 41

Ett par nummer senare fanns i samma tidskrift en annons för Wells böcker, 
denna gång utan att Tigerstedts antologi nämndes. Det intressanta är emel-
lertid att H. G. Wells i denna beskrevs som ”mästaren när det gäller science fi c-
tion (naturvetenskapliga framtidsnoveller)”, vilket kan tolkas som att förlaget 
delade tidens ambivalenta hållning till genren och dess gränser, men kanske 
också som att Natur och Kultur, genom att nämna det i samband med en 
respekterad författare, för bokhandlarna ville framställa det anglosaxiska ord-
paret som förknippat med kvalitetslitteratur.42 Lagom till industrisemestern 
samma år publicerades sedan ytterligare en annons från förlaget, men i denna 
hade den smärre diskrepansen införlivats i en och samma annons, där det dels 
stod att Tigerstedts antologi introducerade genren i Sverige, dels att Wells 
verk var att betrakta som tillhöriga genren. Syftet var antagligen att utnyttja 
den nya genrebeteckningen för att göra sig av med restlagret från fj olårets 
satsning, och då spelade motsägelserna rimligen inte så stor roll.43

Det faktum att antologin gavs ut på ett kvalitetsförlag, att den marknads-
fördes tillsammans med H. G. Wells verk, att reklamen framhäver Tigerstedts 
professorstitel, samt att Morgondagens äventyr i jämförelse med nästan all Morgondagens äventyr i jämförelse med nästan all Morgondagens äventyr
senare utgiven kategoriserad sf i Sverige betingade ett osedvanligt högt pris, kategoriserad sf i Sverige betingade ett osedvanligt högt pris, kategoriserad sf
2:50 kr häftad och 6:50 kr inbunden, tyder på att Tigerstedts antologi inte 
främst var ämnad att betraktas som lättsmält förströelseläsning för yngre 
läsare.44 En av annonserna hade dessutom rubriken ”Science fi ction slår ut 
deckaren!” och ett kritikercitat från Aftonbladet, där det stod att berättelserna Aftonbladet, där det stod att berättelserna Aftonbladet
var ”’… bättre än de fl esta detektivnoveller.’”45 Detta kan ses som ett försök 
att marknadsföra boken och sf-genren som en form av respektabel underhåll-
ningslitteratur, rentav som ett sätt för förlaget att tävla på populärlitteraturens 
planhalva utan att bryta mot Johan Hanssons sex år gamla policy klausul om 
att inte ge ut ”kriminalromaner”. Att det var deckaren man ville profi lera 
science fi ction mot, och att det var underhållnings läsarnas portmonnäer man 
siktade på, framgår också av den annons för antologin som publicerades i de 
tre stora morgontidningarna Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter Svenska Dagbladet och Svenska Dagbladet och Svenska Dagbladet Stock-
holms-Tidningen på valborgs mässoafton 953. Den lilla spaltannonsen, som 
pryds av en tecknad, beväpnad utomjording iklädd en kantig rymddräkt, är 
nämligen tydligt riktad till ”Deckarentusiaster!” som uppmanas att ”[p]röva 
något nytt till helgen”.46

Bakom den röda antologins sobra omslag av okänd konstnär, där en rymd-
raket står på en startramp mot en mörkblå himmel med en fj ärran, lysande 
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jordglob (se bild  i färgarket), fi nns förutom tio noveller också ett drygt två 
sidor långt förord där E. N. Tigerstedt presenterar genren för en svensk publik. 
Han menar inledningsvis, inte alls olikt Roland Adlerberth åren innan, att 
det rör sig om ett nytt namn på en litteraturform med jämförelsevis gamla 
anor:

Ingen som i ringaste mån följt med den amerikanska litteraturen under de 
sista decennierna har kunnat undgå att lägga märke till det allt populärare 
slag av berättelser som brukar betecknas med det oöversättliga namnet ”sci-
ence-fi ction”. Det är som namnet antyder romaner och noveller med motiv 
och ämnen som inspirerats av den moderna naturvetenskapen och tekniken. 
Genren är för allan del inte ny. Även om man bortser från Lukianos och 
Cyrano de Bergerac, går den åtminstone tillbaka till Jules Verne, och den har 
i H. G. Wells redan fått en stor mästare och klassiker.47

Annons för Morgondagens äventyr, publicerad i bl.a. 
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Stockholms-
Tidningen den 14 april 1953. Liknande annonser publi-
cerades i fl era stora dagstidningar under våren 1953.
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Tigerstedt framhåller genrens starka koppling till den moderna naturveten-
skapen och framstegstanken, men menar att den senare på sistone kommit 
att ifrågasättas av de amerikanska sf-författarna:

Bakgrunden till alla dessa ”vetenskapliga fantasier” är den moderna natur-
vetenskapens enorma och plötsliga uppsving på 800-talet, som omskapade 
tillvaron och syntes öppna portarna till en ny och bättre värld. Aldrig sedan 
renässansens och de stora upptäcktsresornas dagar har västerlandet erfarit 
en sådan berusande känsla av gränslösa horisonter, av oanade möjligheter, 
av oändliga framsteg. Man levde i en värld där allt kunde hända och där 
det tusenåriga riket låg bakom närmaste gathörn. Det är den stämning som 
besjälar Jules Vernes naiva berättelser och som så starkt slår emot oss i den 
unge Wells’ första historier.

I dag efter två världskrig och med utsikt till ett tredje är denna optimism 
stadd på reträtt t. o. m. i den litteraturart som främst borde förete den. Väl 
äro vetenskapens och teknikens triumfer större än någonsin. [– – –] Men 
de perspektiv som de nya uppfi nningarna öppnat te sig mer skrämmande 
än lockande. Wells själv blev på gamla dagar en hopplös pessimist, och han 
saknar inte meningsfränder bland de moderna amerikanska författare som 
följt i hans spår.48

Vad gäller syftet med antologin är Tigerstedt helt på det klara med att hans 
urval noveller ”för första gången introducerar amerikansk ’science-fi ction’ 
på den svenska bokmarknaden”. Tigerstedt antyder också att han valt ut en 
provkarta på vad genren har att erbjuda:

Urvalet gör inte anspråk på att upptaga det absolut bästa av en snart sagt 
tallös skara berättelser – det hade överstigit utgivarens tid och krafter. Men 
han hoppas att det i sin begränsning skall ge läsaren en föreställning om en 
litterär genre som är både roande och tankeväckande, som skänker förströelse 
och ställer problem.49

Antologin innehåller tio noveller av sju författare, av vilka fl era tillhörde ti-
dens mest lästa och ansedda inom genren, t.ex. Ray Bradbury, Th eodore Stur-
geon och A. E. van Vogt, vilka sammanlagt står för hälften av novellerna. Med 
tonvikten på berättelser om rymd färder och möten med märkliga livsformer 
av allehanda slag ger novellerna, som samtliga över sattes av Sten Kallin, en 
representativ bild av det sena 940-talets anglosaxiska genre sf. 50

Av förordet att döma förefaller vidare de tio novellerna vara ett resultat 
av något slags bredare efterforskningar. Detta intryck förstärks av att det i 
bokens baksidestext framhålls att i antologin ”presenteras tio science fi ction-
noveller som valts med sådan omsorg att de torde kunna betecknas som de 
bästa som skrivits i Amerika under senare år”.51 Faktum är emellertid att 
samtliga tio ingick i två antologier utgivna ett par år före Tigerstedts svenska 
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antologi, August Derleths Th e Other Side of the Moon (949) samt Everett F. 
Bleilers och T. E. Diktys Th e Best Science-Fiction Stories: 1950 (950).52 Tiger-
stedt har dessutom hämtat exakt fem noveller vardera ur dessa två antologier, 
vilket kan tolkas som att urvalet gjordes i en handvändning.

Vid sidan av Tigerstedts antologi och Wells-serien gav förlaget också ut 
en svensk sf-barnbok, Eva Håkansons Äventyr på månen (953). Att förlaget 
förknippade denna med sin utgivning av översatta anglosaxiska verk framgår 
av att det i slutet av boken fi nns ett par sidor förlagsreklam, där förutom fem 
titlar av H. G. Wells också Morgondagens äventyr räknas upp, tillsammans Morgondagens äventyr räknas upp, tillsammans Morgondagens äventyr
med reklam för förlagets utgivning av populärvetenskapliga verk om världs-
rymden. I rubriken utnämns dessutom återigen Wells till ”Mästaren när det 
gäller science fi ction (natur vetenskapliga framtidsnoveller)”.

Väger man samman Roland Adlerberths positiva artikel i förlagets tid-
skrift Samtid och Framtid 952, det höga priset på Samtid och Framtid 952, det höga priset på Samtid och Framtid Morgondagens äventyr, det Morgondagens äventyr, det Morgondagens äventyr
faktum att E. N. Tigerstedt stod som redaktör och att hans professorstitel 
lyftes fram i annonserna samt att det i antologins baksidestext påstås att det 
rör sig om ”god litteratur” står det klart att kvalitetsförlaget Natur och Kultur 
under 950-talets första år tog ställning för, och delvis konstruerade, den nya 
bok marknadskategorin science fi ction som en fullgod form av litteratur.

*

Utöver Natur och Kultur fanns under 953 ännu ett utpräglat kvalitetsförlag 
som, vid sidan av litterära klassiker och enstaka deckare, satsade på anglosax-
isk science fi ction. Bokförlaget Forum, ett dotterbolag till Bonniers, gav på 
hösten samma år som förlaget fyllde tio år ut ett av tidens mest kända science 
fi ction-verk, Ray Bradburys Invasion på Mars, en samtidskritisk krönika om 
den västerländska civilisa tionens framtida kolonisation av den röda grann-
planeten. Th e Martian Chronicles (950), som verket heter i original, var ett Th e Martian Chronicles (950), som verket heter i original, var ett Th e Martian Chronicles
av de första inom den amerikanska sf-traditionen som nådde en större publik 
och rönte uppskattande recensioner utanför sf-kretsar, vilket kanske förklarar 
Forums investering i en svensk översättning, utförd av Olle Moberg, med 
verserna tolkade av Alf Henrikson (905–995).53

I jämförelse med de ungefär samtidigt utgivna sf-verken på andra förlag 
var Invasion på Mars att betrakta som mycket dyr: priset låg på 3:75 kr i häf-Invasion på Mars att betrakta som mycket dyr: priset låg på 3:75 kr i häf-Invasion på Mars
tad form och hela 7:00 kr i inbunden. Vid sidan av priset och det kvalitetsför-
knippade förlagsnamnet uppvisar boken också fl era markörer som tyder på att 
den var riktad till en äldre, ganska smal läsekrets, vilken huvudsakligen torde 
räknas till den begränsade produktionens delfält. Nämnas kan bl.a. att Lars 
Brambergs omslagsillustration – trots en para textuell genremarkör i form 
av ett rymdskepp som genom ett slags kosmisk mynning från en mörkblå 
himmel anländer till en sval, vit planet – i sin stramhet och stilisering bör ha 
tilltalat en något mer mogen publik än omslagen på de fl esta andra översatta 
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sf-verk som gavs ut i Sverige under denna tid (se bild 2). På bokens baksida 
anges dock tydligt att det rör sig om ett verk inom sf-genren, något som yt-
terligare förstärker intrycket att genrebeteckningen ännu var att betrakta som 
jämförelsevis neutral:

Science-fi ction är i Sverige ett nästan okänt begrepp men i Förenta staterna 
har denna genre av framtidsvision, grundad på vetenskapliga fakta, fått en 
oerhörd spridning. Ray Bradbury anses som en av de främsta och mest fantasi-
fulla science-fi ction-författarna. Särskilda Bradburiana-klubbar har bildats, 
och hans läsare räknas i miljoner.

Trots att boken bar denna genrepresentation, som påminner om den i Tiger-
stedts antologi, framhölls inte genren i samband med boken i förlagets mark-
nadsföring i tillnärmelsevis samma utsträckning som i Natur och Kulturs och 
de andra förlagens annonser. I den helsidesannons som Forum lät publicera i 
Svensk Bokhandel inför augusti månads bokfl od har verket placerats bredvid Svensk Bokhandel inför augusti månads bokfl od har verket placerats bredvid Svensk Bokhandel
verk av bl.a. Joseph Conrad och Giovanni Guareschi, och i den lilla textrutan 
nämns genrebeteckningen först mot slutet:

En framtidsroman byggd på vetenskapliga fakta. Händelserna utspelas mel-
lan februari 999 och oktober 2026. Människornas invasion på Mars skildras 
med svepande fantasi och aldrig sinande uppfi nningsförmåga. Ray Bradbury 
räknas i Amerika som den främste science-fi ctionförfattaren och har miljoner 
läsare.54

EKLUNDS SCIENCE FICTION (953–956)

Det första svenska förlag att satsa på en hel serie modern anglosaxisk science 
fi ction var det Stockholms baserade Oskar Eklunds Bokförlag, som mellan 
sommaren 953 och julen 956 i en serie med namnet Science Fiction gav ut 
åtta översatta sf-titlar i vad som vanligen bedömts som god svensk språk-
dräkt.55 Eklunds var under 950-talet ett jämförelsevis litet förlag, en kvarleva 
av det förlag som under godtemplaren och riksdagsledamoten Oskar Gustaf 
Eklunds (86–940) ledning år 923 bytte namn från Svenska nykterhetsför-
laget (grundat 900) till Oskar Eklunds Bokförlag och Tryckeri. Förlagschef 
under 950-talet var Oskar Franzén (890–?), Oskar Eklunds efterträdare se-
dan 924 och även han nykterhetsivrare.56 Vid sidan av sin sf-serie gav Eklunds 
under 950-talet ut annan litteratur med viss ungdomlig och populär prägel, 
bl.a. Eklunds Indianböcker och Elizabeth Coatsworths Sally-böckerna, en 
inrikting som hade etablerats redan under 940-talet, när förlaget gav ut se-
rierna Eklunds Ungdomsböcker och Eklunds Äventyrsböcker.57 Redan 953 
utkom också en roman som enligt baksidestexten ”närmast kan karaktärise-
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ras som ’science fi ction för ungdom’”, författaren Frank Knights De lysande 
pärlornas ö, vilket tyder på att den renodlade sf-serien var riktad till något pärlornas ö, vilket tyder på att den renodlade sf-serien var riktad till något pärlornas ö
äldre läsare än förlagets ungdomsromaner.

De verk som kom att ingå i Eklunds serie var John Wyndhams romaner 
Triffi  dernas uppror och Triffi  dernas uppror och Triffi  dernas uppror Vidundret vaknar, Robert A. Heinleins roman Sjätte 
kolonnen och novell samling Mannen som sålde månen, A. E. van Vogts roman 
Uppdrag i världsrymden, Isaac Asimovs novellsamling Jag, robot och Arthur Jag, robot och Arthur Jag, robot
C. Clarkes romaner Mot nya världar och Mot nya världar och Mot nya världar Äventyr på rymdstationerna.58 Samt-
liga fem författare räknas till sf-litteraturens absoluta klassiker. Arthur C. 
Clarkes Mot nya världar, med originaltiteln Childhood’s End (953), anses Childhood’s End (953), anses Childhood’s End
fortfarande tillhöra en av de främsta sf-romanerna någonsin, och särskilt A. E. 
van Vogt, ett av 940- och 950-talets största namn inom genren, sågs under 
denna tid som ett självklart val.59

I det korta förord Eklunds lät publicera i seriens tre första titlar uppvisar 
förlaget också viss förtrogenhet med genren. Detta förord, signerat ”Förlagetförlaget också viss förtrogenhet med genren. Detta förord, signerat ”Förlagetförlaget också viss förtrogenhet med genren. Detta förord, signerat ” ”, 
påminner om såväl Adlerberths artikel i Samtid och Framtid 952 som Tiger-Samtid och Framtid 952 som Tiger-Samtid och Framtid
stedts förord vad gäller synen på genrens status, uppkomst m.m., men förlaget 
ger också en nyanserad bild av vad genren kan rymma:

I de engelskspråkiga länderna är ”science fi ction” sedan mer än ett årtionde ett 
välkänt begrepp, och i USA har genren nått en popularitet som inte överträf-USA har genren nått en popularitet som inte överträf-USA
fas av den som kommer detektivromaner och vildavästern-berättelser till del. 
Lärofäderna är givetvis Jules Verne och H. G. Wells, men det är först under 
940-talet som science fi ction-författarna har börjat lägga något nytt till det 
mönster, som denna litteraturgrens pionjärer skisserade. Genren är mycket 
vildvuxen – den omfattar den allra primitivaste typen av äventyrs- och raff el-
berättelser lika väl som litterärt njutbara romaner och noveller, vars författare 
inte kan frånkännas kulturkritiska och samhällsreformatoriska ambitioner. 
Då science fi ction är som bäst exploaterar den – mycket fantasifullt, det är 
sant – de möjligheter till fabulering, som den moderna vetenskapen erbjuder. 
Inte så få av de bästa författarna inom genren har förresten god vetenskaplig 
utbildning.

Då vårt förlag nu introducerar den första svenska science fi ction-serien 
har urvalet av de första böckerna skett så att olika sidor av genren ska bli 
representerade.60

Eklunds serie var, i likhet med Tigerstedts antologi, ett försök att ge ut en hel 
provkarta på den anglosaxiska sf-litteraturen, med allt från spännande och 
fantasifull under hållningsläsning till samhällskritik och naturvetenskapliga 
spekulationer. De motiv och temata som behandlas i serien var också gan-
ska typiska för 940-talets science fi ction. Här fi nns i Triffi  dernas uppror en Triffi  dernas uppror en Triffi  dernas uppror
roman om civilisationens undergång till följd av att mänskligheten förlorat 
synen och köttätande växter tagit över jorden; i Vidundret vaknar en invas-Vidundret vaknar en invas-Vidundret vaknar
ionsberättelse om havslevande monster; i Sjätte kolonnen en skildring av hur 
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en asiatisk invasion av USA avvärjs av en liten grupp patrioter med tillgång USA avvärjs av en liten grupp patrioter med tillgång USA
till närmast magiska tekniska uppfi nningar; i Uppdrag i världsrymden en epi-
sodisk berättelse om en farofylld vetenskaplig expedition med uppdrag att 
kartlägga främmande världar och civilisationer; i Mannen som sålde månen 
och Jag, robot noveller om framtida marknadsföring, trafi k, robotteknik och  Jag, robot noveller om framtida marknadsföring, trafi k, robotteknik och  Jag, robot
robotpsykologi; i Mot nya världar en revy om mänsklighetens sista dagar Mot nya världar en revy om mänsklighetens sista dagar Mot nya världar
innan den, med hjälp av besökare från yttre rymden, genomgår en förvand-
ling till ett nytt stadium i utvecklingen; samt i Äventyr på rymdstationerna en Äventyr på rymdstationerna en Äventyr på rymdstationerna
skildring av livet ute i rymden. Intrycket att serien sträcker sig över ett ganska 
brett spektrum förstärks också av baksidestexterna, där förlaget framhåller 
genrens olika sidor. Medan det på baksidan av Heinleins Sjätte kolonnen på-
stås att romanen är ”en underhållande, fantasifull och fascinerande blick in i 
framtiden med alla dess fulländade tekniska resurser”, men också att den visar 
”vilka katastrofer mänskligheten kan gå till mötes, om inte de veten skapliga 
krafterna kommer i goda och sant mänskliga händer”, hävdas på baksidan 
av Wyndhams Triffi  dernas uppror att, förutom att verket ”framförallt är […] Triffi  dernas uppror att, förutom att verket ”framförallt är […] Triffi  dernas uppror
en spännande äventyrs berättelse”, det också rör sig om ”en framtidsskildring, 
som ger perspektiv på väsentliga samhällsproblem”. På baksidan till den sista 
titeln, Äventyr på rymdstationerna, betonas också berättelsens aktualitet och 
vetenskapliga trovärdighet:

Genom de amerikanska och ryska satellitprojekten har denna bok fått en 
påtaglig aktualitet. Den berättar på ett in i detalj trovärdigt och levande sätt 
om en rymdstation på nivå mellan jorden och månen, de funktioner den har 
och hur det dagliga livet förlöper för dem, som tjänstgör där.

Urvalet fi ck dessutom ett godkännande av entusiasten Roland Adlerberth, i 
en recension publicerad i Göteborgs-Tidningen i slutet av juli 953, vilken dess-
utom citeras på baksidan av den femte titeln, Jag, robot. Han menar där att 
serien omfattar ”god science fi ction, vald med omdöme bland genrens bättre 
verk […] av någon av de få verkliga experter på science fi ction som fi nns här 
i landet”.61 Till skillnad från de andra serierna fi ck Eklunds, i likhet med Ti-
gerstedts antologi, många omnämnanden i dagskritiken, vilket gjorde att de 
kunde pryda böckernas baksidor med positiva kritikeromdömen.

Böckerna i Eklunds serie gavs till en början ut häftade, med ett pris på 
mellan 8:75 kr och 9:75 kr, vilket förmodligen uppfattades som ganska högt.62

Den åttonde och sista gavs endast ut inbunden med klotrygg och färgtryck 
på pappomslaget, och kostade 6:75 kr. Någon gång kring åren 957–958, när 
förlaget uppgick i Tidens Förlag, band antagligen Eklunds eller Tiden in de 
böcker som fanns i restlagret, och gav ut dem med skyddsomslag, denna gång 
med ett pris på mellan 2:25 och 3:25 kr.63 Att döma av reklamen på böckernas 
baksidor gick utgivningen långsammare än planerat. Från att förlaget plane-
rat att ge ut hela fem titlar under 953 blev resultatet endast att de under åren 
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953 och 954 gav ut tre titlar per år, och en titel per år under 955 och 956.64

Böckernas omslag var nästan samtliga originalomslag för de svenska ut-
gåvorna, även om de i fl era fall påminner ganska mycket om de utländska 
original omslagen vad gäller motiv och färgval, m.m.65 I tre av böckerna anges 
omslagsillustratören som Gösta Kriland (97–989), en av de ledande svenska 
surrealisterna. Sannolikt stod dock Kriland bakom omslagen till samtliga 
utom seriens sista titel, eftersom de till stil, om än inte alltid till motiv, företer 
stora likheter i färgval och komposition.66 Allt eftersom serien fortgick blev 
omslagen också mer raffi  nerade. De tre första omslagen bar tydliga signaler 
om att det rörde sig om underhållningsläsning, t.ex. syns på den första titeln 
(se bild 3) en köttätande växt som angriper en man med dragen pistol, på 
den andra en närbild på en asiatisk soldat i krigsmundering med en hotfull 
helikopter och taggtråd i bakgrunden, och på det tredje ett slags rymdvarelse 
som ser ut att vara en korsning mellan en svart panter och en bläckfi sk, med 
en silverfärgad rymdfarkost i bakgrunden. Tre av de fem sista titlarna uppvi-
sar däremot en lite annorlunda stil, där trycket blivit skarpare, färgerna mer 
enhetliga och motiven mer stiliserade, t.ex. för den silverfärgade robot som på 
omslaget till Jag, robot ställts mot en varm, röd bakgrund (se bild 4) tankarna Jag, robot ställts mot en varm, röd bakgrund (se bild 4) tankarna Jag, robot
mer till stenstatyer än de fl esta samtida robotillustrationer. Gösta Krilands 
omslag till Clarkes Mot nya världar (se bild 8), som skiljer sig från omslagen 
på de övriga titlarna i sin långt dragna stilisering, påminner dessutom om en 
av Krilands mest betydande målningar, ”Nöten” (952).67

Att Eklunds förlag betraktade sin sf-serie som en allvarlig satsning framgår 
av förlagets idoga annonsering i branschtidskriften Svensk Bokhandel. I början Svensk Bokhandel. I början Svensk Bokhandel
av juli 953 publicerades en helsidesannons där, vid sidan av seriens logotyp 
– ett öga med texten ”SCIENCE FICTION” (se bild 36) – och rubriken ”Då 
science fi ction är som bäst . . . i svensk översättning”, fanns en ruta med en in-
troduktion till den nya genren. Science fi ction beskrivs som ”den stora schla-
gern på den angloamerikanska bokmarknaden”, och det påstås att sf-verk 
”är berättade med lika delar hämningslös fantasi och sannolikhets bedömda 
vetenskapliga fakta”:

Där fi nns monster, robotar, rymdfarkoster och atomsprängning men också 
levande människor med mänskliga konfl ikter, där fi nns utblickar över po-
litiska och samhällsproblem [sic!] och framför allt är det hela spunnet till 
rivande berättelser med hisnande äventyr och dramatiska konfl ikter.68

Under en uppräkning av seriens första tre titlar, med bilder på verkens omslag, 
fi nns sedan i en ruta en slogan som förlaget satt ihop lagom till semestern:

Regnar det under semestern
märker man det inte om man har en science fi ction till hands!
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Är det vackert och varmt
kopplar man av ännu bättre om man läser science fi ction!

För semestern i år
är sci[e]nce fi ction det givna ressällskapet!69

I annonsen, som knyter an till en utbredd typ av reklam under denna tid, 
semester reklamen, kan man höra ekon av den kommersiellt formade semes-
terkultur som fi ck ett uppsving i Sverige under det föregående dryga decen-
niet. Annonsen publicerades samma år som de första charterresorna gick till 
Mallorca och spelar på fl era av de mest utbredda semesterbilderna: en science 
fi ction-bok är så förträffl  ig att den konkurrerar ut såväl det positiva som det 
negativa med det växlande sommar vädret, och skall man resa bort fi nnes 
inget bättre sällskap på resan.70

Senare samma månad kostade förlaget på sig en halvsidesannons i Svensk 
Bokhandel, där vid sidan av några positiva kritikercitat fi nns ännu en talande Bokhandel, där vid sidan av några positiva kritikercitat fi nns ännu en talande Bokhandel
rubrik, ”Den nya schlagern på underhållningslitteraturens område!”. Ett citat ur 
Sundsvalls Tidning knyter också an till den tidigare annonsen: ”’Kommer att Sundsvalls Tidning knyter också an till den tidigare annonsen: ”’Kommer att Sundsvalls Tidning
gå som en farsot över landet. I synnerhet i sommar värmen och semestertider 
blir de säkert en omtyckt lektyr.’”71 När ytterligare en halvsidesannons pub-
licerades i början av september, med anledning av den tredje delen i serien, 
upprepades ännu en gång denna syn på genren, som nu betecknas som en 
”[n]y, fascinerande typ av underhåll ningslitteratur”.72

Eklunds var det förlag som under 950-talet hade i särklass fl est och störst 
annonser om science fi ction i Svensk Bokhandel. Förlaget drog sig inte heller Svensk Bokhandel. Förlaget drog sig inte heller Svensk Bokhandel
för att ta draghjälp av en av tidens mest kända kulturpersonligheter, Harry 
Martinson, som hösten 953 publicerat diktsviten ”Sången om Doris och 
Mima” i samlingen Cikada. I en annons maskerad som en osignerad artikel 
i november året efter hävdas – förutom att science fi ction håller på att slå 
igenom i Sverige och att fl era av författarna ”har god vetenskaplig skolning 
– något helt annat än vad många inbillar sig alltså” – att Harry Martinson 
”gärna kopplar av med en science fi ction-roman”.73 I en mindre annons från 
oktober 954 skymtar också en ny och annorlunda taktik: längst ned i en 
ruta, där titlarna Jag, robot och Jag, robot och Jag, robot Mannen som sålde månen står utskrivna i feta 
versaler tillsammans med några kritikercitat, fi nns fem fi nstilta ord som tipsar 
om att science fi ction är ”en väg till ny kundkrets!om att science fi ction är ”en väg till ny kundkrets!om att science fi ction är ” ”.74 Troligen avsågs härmed 
manliga tonåringar, vilket delvis bekräftas av en annons för Asimovs Jag, 
robot tre veckor senare, där det påstås att ”pojkar mellan 0 och 0 kommer robot tre veckor senare, där det påstås att ”pojkar mellan 0 och 0 kommer robot
att försaka både landskamper och avtalade träff ar för de härliga robotarnas 
skull”.75

Som om detta inte var nog utlyste Eklunds året därpå i Svensk Bokhandel
en stor tävling som gick ut på att locka ynglingarna till bokhandlarna. För-
säljnings- och skyltnings pristävlingen, som förlaget kallade den, var en del av 
en kampanj som pågick mellan den 2 maj och den 30 juni 955 och gick ut på 
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att öka försäljningen av serien Science Fiction hos bokhandlarna. Sex priser 
på mellan 75 och 250 kronor delades ut till de bokhandlare som dels skyltat 
bäst och mest innovativt för serien, dels sålt fl est exemplar av seriens titlar.76

Resultatet redovisades i tidskriften i juli, med bilder som visar skyltfönster 
fyllda med raketer, stjärnhimlar, sf-böcker och slogans som ”407.000 km till 
månen men bara ett par steg till Eklunds Science Fiction” och ”Fantasi i dag 
verklighet i morgon”.77 Med tanke på att endast två titlar till utkom i serien, 
dessutom med ett årslångt mellanrum, framstår kampanjen i efterhand som 
ett sista försök att få serien lönsam – eller möjligen som ett sätt för förlaget 
att bli av med sitt lager av osålda böcker.

Även om serien marknadsfördes som en ny typ av fängslande underhåll-
nings litteratur för pojkar och män var, till skillnad från fl era senare sf-serier, 
översättningarna i Eklunds serie såväl kompletta som läsarvänliga.78 Över-
sättningarna, det relativt höga priset, det faktum att böckerna var först ut och 

Fotografi er på de vinnande skyltfönstren 
i Eklunds skyltningstävling för serien Sci-
ence Fiction sommaren 1955, publicerade 
i Svensk Bokhandel. Uppifrån och ned: 
Sahlströms Bokhandel i Linköping, Sand-
bergs Bokhandel i Stockholm och Gum-
perts Bokhandel i Göteborg.
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lyckades få många omnämnanden i dagskritiken, samt att förlagets val av verk 
får anses lyckat i det långa loppet, gör att Eklunds korta Science Fiction-serie 
är att betrakta som en av 950-talets tyngst vägande satsningar på genren i 
Sverige. Något som ytterligare förstärker detta intryck är att samtliga verk, i 
bibehållen översättning och sättning, gavs ut i nya utgåvor under 970-talet, 
i de fl esta fall på Sam J. Lundwalls förlag Delta.79

BONNIERS PLANETBÖCKERNA (953–956)

Det andra förlag som redan under 953 satsade på en hel serie med science 
fi ction var det ansedda Albert Bonniers, som sedan 930-talet tillhört lan-
dets största barnboksutgivare.80 Serien Planetböckerna, som utgjordes av fem 
titlar fördelade på fyra år, marknadsfördes också som renodlad barn- och 
ungdomslitteratur.81 Om den unga målgruppen skvallrar redan de färgglada 
omslagen, som med sina klara pastelltoner och rena fält påminner om teck-
nade serie rutor och vars rymdraketer och fl ygande tefat bär en omisskännlig 
prägel av spänning och äventyr (se bild 6 och 7). Illustratör var Magnus Gerne 
(92–987), vid denna tid journalist och nydanande nyhetsgrafi ker på kvälls-
tidningen Expressen.82 Ålderskoderna på de första fyra böckernas baksidor 
preciserar de presumtiva läsarna till pojkar 9 eller 0 år och uppåt, och med 
ett pris på 4:75 kr häftade och 6:75 inbundna var böckerna relativt billiga.83

Vid sidan av den unga målgruppen utmärks Bonniers Planetböckerna av 
att hela tre av seriens fem romaner var svenska original, Gustav Sandgrens 
(pseud. Gabriel Linde) Rymdskeppens gåta, Sture Lönnerstrands Rymdhun-
den. En resa till Jupiter samt Börje Nordéns den. En resa till Jupiter samt Börje Nordéns den. En resa till Jupiter Operation Dimma. Till skillnad 
från seriens två översatta verk, Ivan Southalls Simon Black i världsrymden 
och Donald Suddabys Metallernas död, utgjorde de två förstnämnda några Metallernas död, utgjorde de två förstnämnda några Metallernas död
av tidens mest omtalade inhemska sf-romaner.84

Redan under 930-talet hade Albert Bonniers i sin nya serie Önskeböck-
erna publicerat Gustav Sandgrens (904–983) två första barn- och ungdoms-
böcker, de under pseudonymen Gabriel Linde utgivna framtidsskildringarna 
Den okända faran. En framtidssyn (933) och Resan till Venus. Äventyrsberättelse
(934).85 Ulf Boëthius gissar att dessa är ”de första rymdäventyren i 900-talets 
svenska barnlitteratur”, men menar också att den första innehåller ansatser 
till höger extrema, fascistiska inslag.86 Tjugo år efter att verket utkom för för-
sta gången, år 953, gavs Den okända faran ut i Bonniers Folkbiblioteks junior-
serie, men trots att den nya utgåvan var både kortare och illustrerad förefaller 
verket inte ha genomgått någon större omarbetning, med undantag för att 
plurala verbformer moderniserats. Den roman av Sandgren som samma år 
gavs ut i Planetböckerna, Rymdskeppens gåta, var emellertid nyskriven, en be-
rättelse som binder ihop då aktuella företeelser som snö mannen, de fl ygande 
tefaten och besökare från Mars, och som skiljer sig från många anglosaxiska 
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förlagor genom att de utomjordiska besökarna skildras som välvilligt inställda 
till mänskligheten.

De två andra svenska originalen i Planetböckerna skrevs båda av Futura-
medlemmar i samband med att Bonniers våren 954 utlyste en pristävling, 
Äventyr i teknikens värld, i vilken förstapriset var hela 5 000 kr.87 Om an-
drapristagaren, Börje Nordén (f. 99), är inte mycket känt förutom att han 
bör ha fötts i Västervik och att han under en tid var medlem i Futura. Hans 
bidrag, romanen Operation Dimma, utkom först två år efter att tävlingen 
avslutats och karakteriserades i en annons i Svensk Bokhandel hösten 956 Svensk Bokhandel hösten 956 Svensk Bokhandel
som ”[e]n svensk science fi ctionbok med trovärdiga ingredienser och levande trovärdiga ingredienser och levande trovärdiga
människor. Pangbok för alla äventyrslystna grabbar. Fina lovord i den stora 
science fi ction-pristävlingen.”88

Förstapristagaren i Bonniers tävling var ingen mindre än Sture Lönner-
strand, vars vinnande bidrag Rymdhunden. En resa till Jupiter (954) torde Rymdhunden. En resa till Jupiter (954) torde Rymdhunden. En resa till Jupiter
vara 950-talets mest berömda svenska försök att skriva science fi ction i den 
moderna anglosaxiska traditionen.89 Romanen, som var riktad till pojkar 
från 0 år och uppåt, skildrar hur en internationell besättning kring mil-
lennieskiftet 2000 beger sig ut på en upptäcktsresa i solsystemet med det 
atomkraftsdrivna rymdskeppet Futura. Den framtid som målas upp präglas 
av fred, utvecklingsoptimism och vetenskapliga triumfer. Det kalla kriget är 
nästan bortglömt, man har sedan länge en permanent rymdstation och en 
bas på månen, Luna City. Yrken som astronaut och vetenskapsman är dock 
fortfarande förbehållna män, man skriver fortfarande på skrivmaskin, tar del 
av nyheterna i tidningar som Daily Moon, misstror vegetarianer och röker 
tobak ombord på rymdskeppen.

Till en början förefaller romanen utgöra en ensidig hyllning till uppoff -
ringar i vetenskapens och mänsklighetens namn. Futuras uppdrag sker i FN:s  
regi och i den västerländska, tio man starka besättningen ingår förutom den 
svenske chefspiloten Ivar Torbern och dennes bror, journalisten Sten Torbern, 
en elit av specialiserade vetenskapsmän, t.ex. den excentriske amerikanske 
professorn Martin Davier, den envise, tyske kemisten Friedrich Kruskopf 
och den spirituelle biologen doktor Stevenson.90 Trots de till synes fredliga 
avsikterna med expeditionen är rymdskeppet bestyckat med vätebomber och 
besättningsmännen försedda med atomgranater. Inte oväntat kommer dessa 
snart till användning, då det visar sig att samtliga besökta himlakroppar hyser 
liv – från metalliska klot på Merkurius, radioaktiva, drakliknande varelser på 
Venus och enkönade blå växtvarelser på Mars till fl ygande tefat i asteroidbäl-
tet och telepatiska sporer på Jupiters måne Callisto. Mänskligheten är således 
varken ensam eller unik, och ute i rymden möter besättningen snart titelns 
rymdhund, en intelligent, telepatisk energivarelse vid namn Beltrom, som 
fl era gånger räddar besättningen från allehanda faror.91 När dennes härskare, 
den mäktige rymdnomaden Roaalt från Ardholt i slutet av romanen anländer 
med sin konstgjorda himlakropp, utmanar denne också människans särställ-
ning:92
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”Jag kan inte inse att organiska varelser är i stånd till ett vetenskapligt tän-
kande. De halvorganiska existenserna för att nu inte tala om de oorganiska 
har större möjligheter. De är befriade från störande känsloimpulser. För min 
del beklagar jag att jag inte är fullständigt oorganisk och jag arbetar på att 
bli det. Er jordmän betraktar jag knappast som individer förmögna till själv-
ständigt handlande. Ni är alltför begränsade i tid och rum. För mig framstår 
ni bara som ett utvecklingsstadium.”93

Trots att Rymdhunden rymmer vissa didaktiska ansatser och presenterar vissa 
– åtminstone för tiden – korrekta fakta om solsystemets beskaff enhet, såsom 
planeternas storlek, gravitation, omloppstid och temperatur, präglas romanen 
i mycket av lekfull pseudovetenskaplig jargong, t.ex. när det talas om Futuras 
videalskärmar, ”ideal-videoskärmarna”, eller att termen videalskärmar, ”ideal-videoskärmarna”, eller att termen videalskärmar ymidront betecknar ymidront betecknar ymidront
”summan av individens psykiska och fysiska kapacitet dividerad med den 
impulsförmåga ni kallar vilja”.94 Bortsett från att samtliga besökta planeter 
rymmer liv och att romanen tecknar en bild av ett statiskt och schematiskt 
solsystem där planeterna förefaller ligga på rad, torde också de fl esta av de 
tekniska spekulationerna – inte minst Futuras hastighet – ha framstått som 
ohämmade även för tidens mest optimistiska astronomer och raketforskare.95

Ombord på Futura råder dessutom en uppsluppen stämning, och den skoj-
friska besättningens riskfyllda och emellanåt dumdristiga arbetsmetoder bör 
ha legat långt från tidens vetenskapliga ideal.96 I takt med att besättnings-
männen gör nya upptäcker ifrågasätter de också sin tillit till den ortodoxa 
vetenskapen.97

Sammantaget blir Lönnerstrands roman knappast någon ensidig tekno-
kratisk hyllning till tekniska och vetenskapliga framsteg. Vad Rymdhunden
snarare mynnar ut i är en romantisk vision av hela världsrymden som sprud-
lande av liv, och där mänskligheten egentligen borde tillhöra de mer obetyd-
liga arterna, men som genom sin förmåga att erfara känslor, mod, godhet och 
vänskap överskrider sina förutsättningar. I ett slags erlebte Rede på romanens erlebte Rede på romanens erlebte Rede
sista sidor neutraliserar rymdhunden Beltrom – som av jordmännen lärt sig 
vad vänskap, lojalitet och känslor innebär – också den tidigare utmaningen 
mot de klassiska humanistiska idealen om den okränkbara biologiska män-
niskokroppen. Det organiska, emotionella livet återfår sin heder trots dess 
bräcklighet och tillkortakommanden:

Jordmännens hjärnor gjorde som vanligt Beltrom nyfi ken, detta myller av 
impulser, mod och feghet, förnuft och enfald. En sådan omväxling var sant 
organisk, det var livet. Det var det verkliga livet med en kropp som kunde 
blomstra och vissna, med en tanke som kunde glömmas och födas på nytt, 
med ett hopp som aldrig utsläcktes. I jämförelse därmed var Beltroms liv 
tomt och innehållslöst. Det saknades detaljernas nyckfulla tjusning, de ir-
rande misstagens faror. Jag skulle vilja vara människa, tänkte Beltrom skyggt, 
jag hade velat vara människa. Men han undertryckte genast sitt meningslösa 
infall.98
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Rymdhunden gavs ut i slutet av oktober 954, nästan exakt tre år innan den 
första verkliga hunden skickades i omloppsbana runt jorden.99 Redan i maj 
samma år uppmärksammades emellertid den prisvinnande romanen i en rad 
notiser och artiklar, i vilka ofta påstods att den nu 5 000 kr rikare Lönner-
strand varit en av de första att skriva science fi ction i Sverige. Bonniers jury 
bestod av författarna Gustav Sandgren och Per Kellberg samt redaktören 
för Teknikens Värld, Rune Melander, och i deras motivering förefaller både Teknikens Värld, Rune Melander, och i deras motivering förefaller både Teknikens Värld
stil och vetenskapligt innehåll ha varit av betydelse: ”’[E]n spännande och 
logisk handling. Stilen är spänstig och livfull och de veten skapliga resone-
mangen djärva, men inte utsvävande. Tempot är skickligt uppdrivet. En verk-
lig ’science fi ction’.’”100 Enligt sf-tidskriften Häpna!, i vilken medarbetaren Häpna!, i vilken medarbetaren Häpna!
Sture Lönnerstrand gratulerades på en helsida, representerade utgivningen av 
Rymdhunden ”ett defi nitivt genombrott för svensk science fi ction”.101

Såväl Rymdhunden och Sture Lönnerstrand som hela sf-genren fi ck alltså 
genom Bonniers försorg viss uppmärksamhet i samtiden, och det faktum att 
ett av Sveriges största förlag inte bara satsade på en egen serie, utan också ak-
tivt letade efter svenska original, kan ses som ett kraftfullt ställningstagande 
för sf-litteraturen. Samtidigt är det svårt att blunda för att konsekrationen 
av Lönnerstrand blev ett steg i det stora förlagets lansering av science fi ction 
som en form av barn- och ungdomslitteratur, där Magnus Gernes färgglada 
omslag lär ha medverkat till att Planetböckerna i ringa utsträckning nådde 
läsare äldre än tonåringar. Om detta vittnar också det faktum att både pris-
tävlingen och romanen i Bonniers Litterära Magasin endast nämndes i en 
samlingsrecension, skriven av vännen Roland Adlerberth. I denna menade 
han dock att vi ”fått den första svenska SF-roman som man kan ställa in 
bredvid de engelskspråkiga i sin bokhylla utan att den omedelbart kryper 
undan i ett hörn och skäms:”

[T]emat med resan till en massa planeter är visserligen gammalt och nött, 
och både rymdhunden själv och åtskilliga andra fi gurer har man mött tidi-
gare i lätt omstuvad upplaga. Men det hela fl yter som det ska, Lönnerstrand 
visar den vetenskapliga bildning de svenska pojkboksförfattarna i gemen är 
kemiskt fria från och språket är acceptabelt, på sina håll direkt vackert, oftast 
ytterst målande.102

Hoppfullheten i Sture Lönnerstrands Rymdhunden påminner om den i Sand-
grens verk, och det är fullt möjligt att Bonniers till sin sf-serie för yngre läsare 
medvetet valde ut verk som var mer framtidsoptimistiska än vad som var 
vanligt inom genren i övrigt. Att Planetböckerna av förlaget ansågs tillhöra 
sf-genren framgår tydligt redan av baksidestexten till seriens första titel, Ivan 
Southalls Simon Black i världsrymden:

[E]n av de mest spännande science fi ction-böcker som skrivits under de 
senaste åren. Författaren Ivan Southall vet vad ungdomar och i synnerhet 
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pojkar vill ha av spänning och äventyr, men vi är övertygade om att även 
äldre läsare kommer att bli entusiastiska över denna friska och sympatiska 
äventyrsbok – som är den först översatta i serien om den stronge experiment-
fl ygaren, major Simon Black.103

Seriebeteckningen Planetböckerna dök upp först på baksidan av den andra 
titeln, Gustav Sandgrens Rymdskeppens gåta.104 Förutom att det också på 
denna – vilket var fallet med samtliga titlar – explicit nämns att det rör sig 
om science fi ction lyfts också andra drag fram utöver äventyrsberättelsens 
typiska: ”Författaren berättar denna dramatiska science fi ction-historia med 
så vetenskapliga motiveringar, att den äventyrsmättade skildringen av två 
svenska vetenskapsmäns studiebesök på planeten Mars får ett starkt drag av 
trovärdighet.”

Ett förlag som ungefär samtidigt som Bonniers gjorde en liknande, men 
mycket kortvarig satsning på science fi ction för unga var Rabén & Sjögren, 
som hösten 953 gav ut fl ygboksförfattaren Torsten Scheutz Anfall från Titan. 
Även på baksidan av denna poängteras det vetenskapliga innehållet, vilket ger 
intrycket att detta användes som ett sätt att sälja pedagogiska äventyrsböcker: 
”[romanen] förutsätter en utveckling hos teknik och vetenskap som vi ännu 
inte nått men redan skymtar vid horisonten. Vad vi i dag läser om som his-
nande äventyr kan vara morgondagens verklighet”.105

Lanseringen av sf-romaner för barn och ungdomar som vetenskapligt tro-
värdiga verkar ha gått hem hos fl era barnbokskritiker (se Hösten och julsäsong-
en, nedan), och Bonniers kan genom sitt urval och sin marknadsföring sägas 
ha konstruerat genren som en form av spännande, övertygande, tekniska och 
vetenskapliga äventyrsberättelser för i första hand unga pojkar. Samtidigt 
sneglade man också på äldre ungdomar, och antydde att också dessa kunde få 
behållning av böckerna. Förutom i några av baksidestexterna skymtar denna 
strategi i den annons som förlaget lät publicera i Svensk Bokhandel lagom till Svensk Bokhandel lagom till Svensk Bokhandel
höstsäsongen 953: ”Science fi ction-genren har under de sista tio åren blivit 
alltmer populär i Amerika och England både bland yngre och äldre läsare. 
De två första böckerna i den nya Planet-serien är förträffl  iga representanter 
för science fi ction-genren när den är som bäst.”106

LINDQVISTS ATOM-BÖCKERNA (954–956)

På hösten året efter att Eklunds och Bonniers inlett sina satsningar på serieut-
given science fi ction, samma år som den första svenska kärnreaktorn började 
provköras i ett bergrum nära Kungliga tekniska högskolan och en utredning 
om svenska kärnvapen planerades, tillkom ett tredje förlag som lanserade en 
sf-serie i svensk språkdräkt. Lindqvists gav i sin serie Atom-böckerna fram till 
år 956 ut hela tolv titlar, dvs. nästan lika många som Eklunds och Bonniers i 
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sina serier tillsammans. Till skillnad från de andra förlagen var Stockholms-
förlaget Lindqvists mer populärlitterärt betonat – vid sidan av Atom-böck-
erna gav förlaget mellan åren 954 och 960 också ut en serie kriminalromaner 
omfattande knappt 70 titlar under seriebeteckningen Meteor-böckerna.107

I Lindqvists serie ingick Isaac Asimovs Världar i krig, David Duncans Världar i krig, David Duncans Världar i krig
Den svarta planeten, A. E. van Vogts Destination universum och Tidmaskinen, 
Robert A. Heinleins Varning för okänd planet, Raymond F. Jones Universum 
ockuperat, Philip Wylies och Edwin Balmers ockuperat, Philip Wylies och Edwin Balmers ockuperat Kosmisk kollision och Skepps-
brutna i rymden, Alfred Besters Ensam mot universum, John Beynons (pseud. 
för John Wyndham) Fripassagerare till Mars, C. L. Moores Rymdens härskare
och Carl Henners Alternativ Luna, av vilka samtliga var romaner utom van 
Vogts novellsamling Destination universum.108 I likhet med Eklunds serie var 
i stort sett samtliga titlar skrivna av några av de mest namnkunniga ang-
losaxiska sf-författarna, men till skillnad från den förra serien recenserades 
Atom-böckerna endast i undantagsfall, och möttes sällan av positiva kritiker-
utlåtanden.109 Orsaken till detta kan vara att genrens nyhetsvärde redan 954 
hade minskat, men det kan kanske också hänga samman med att satsningen 
utmärktes av låga priser och populär framtoning. De tolv titlarna gavs samt-
liga ut dels häftade, oskurna och osprättade, dels inbundna, sprättade och 
skurna med färgglada skydds omslag.110 I det billiga formatet betingade de 
till en början ett pris på endast 3:75 kr, vilket på de två sista titlarna kom att 
höjas med en krona, men också i det dyrare formatet var böckerna billigare 
än Eklunds häftade utgåvor, och kostade 6:75 kr, vilket på de två sista titlarna 
höjdes med 75 öre.111 I den första av de två annonser som påträff ats i Svensk 
Bokhandel, en halvsidesannons från oktober 954, är det också just priset för-Bokhandel, en halvsidesannons från oktober 954, är det också just priset för-Bokhandel
laget valt att framhäva: ”Äntligen! De främsta författarna inom science fi ction 
till lågt pris [– – –] endast 3.75 per vol.”112

Förlagets standardiserade tillvägagångssätt med ett fast, billigt pris torde 
dock ha fått följder för det litterära innehållet. Tio av seriens tolv titlar var 
på mellan 85 och 92 sidor och trycktes på exakt lika många tryckark (2 
tryckark om 6 boksidor vardera), och förutom att översättningarna lämnar 
mycket att önska förefaller också fl era av verken ha slaktats för att rymmas i 
formatet.113

Till skillnad från de andra förlagen var Lindqvists, med Atom-böckernas 
redaktör Olle Lindqvist i spetsen, inte heller särskilt mån om att visa upp 
genrens spännvidd.114 Detta framgår redan av böckernas svenska titelnamn, 
det relativt likartade urvalet samt omslagen. Vad gäller de svenska titlarna 
innehåller hela  av seriens 2 verk interstellära, paratextuella genremarkörer 
som värld, planet, universum, kosmisk, Mars eller värld, planet, universum, kosmisk, Mars eller värld, planet, universum, kosmisk, Mars rymden i en eller annan form 
– en formelbundenhet som inte i samma utsträckning återfi nns i de ganska 
fantasifulla engelska titelnamnen.115 Också till innehållet låg böckerna något 
närmare varandra än t.ex. de i Eklunds serie. Från berättelser om äventyrs-
fyllda resor i och utanför solsystemet (t.ex. Världar i krig, Världar i krig, Världar i krig Den svarta planeten, 
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Varning för okänd planet, Alternativ Luna) till interstellära konfl ikter (t.ex. 
Universum ockuperat, Rymdens härskare) eller katastrofer (t.ex. Universum ockuperat, Rymdens härskare) eller katastrofer (t.ex. Universum ockuperat, Rymdens härskare Kosmisk kol-
lision) låg variationen främst i en roman som Alfred Besters Ensam mot uni-
versum, som kretsar kring ett kriminalfall i en framtid i vilken klärvoajanter 
kan förutsäga brott.

Omslagen illustrerades i samtliga fall av Björn Karlström (Ivar Torbjörn 
Karlström, 92–2006), som blivit ihågkommen främst för sina fl ygplans-
teckningar och ritningar i svenska och utländska tidskrifter, men som också 
var verksam som industriformgivare, omslagsillustratör (bl.a. till ett stort an-
tal Bigglesböcker) och tecknare av sf-serier, t.ex. ”Johnny Wiking”, ”Dotty 
Virvelvind” och ”Leo Falk”.116 Originaliteten var emellertid inte alltid Karl-
ströms särmärke i arbetet för Lindqvists Förlag, vilket framgår av omslaget 
till seriens andra bok, David Duncans Den svarta planeten (Dark Dominion), 
där omslagsillustrationen måste betraktas som en mycket trogen avteckning 
av det amerikanska originalomslaget av Richard M. Powers (92–996).117

Omslagen på böckerna låg ofta något närmare Planetböckernas än de i Ek-
lunds serie – till skillnad från den senare, där illustrationerna ofta gick i 
ganska mörka och matta färger, utmärks omslagen till Atom-böckerna av 
rena pastellfärger, vilket, tillsammans med det lägre priset, kan ses som ett 
tecken på att förlaget riktade sin serie till en yngre läsekrets. Motiven kretsade 
påfallande ofta, liksom de svenska titlarna, kring världsrymden. Från omslag 
med bilder på rymdskepp, planeter, astronauter, utomjordingar, robotar och 
vapen (se t.ex. bild 0 och ) sträcker sig variationen i själva verket endast till 
en bild på ett futuristiskt batyskop och bläckfi skar (Varning för okänd planet, Varning för okänd planet, Varning för okänd planet
se bild 9) och en fl ygande bil (Ensam mot universum, se bild 3), men också 
i dessa kan man se samma laddade stämning av fart och upptäckarlust som 
utmärker de fl esta av seriens omslag.

Redan på den första titelns baksida fanns en kort text där förlaget pre-
senterar Atom-böckerna och framhåller sitt val av författarnamn: ”En serie 
omsorgsfullt utvalda science fi ction-romaner, skrivna av världsberömda för-
fattare inom genren. Fascinerande skildringar av en framtid, där tekniken 
gjort underverk och rymdfärder hör till vardagligheterna.” Denna text, som 
fanns på baksidan av de första sju titlarna, utökades emellertid från och med 
den åttonde titeln, A. E. van Vogts Tidmaskinen (955), med ännu en me-
ning: ”Skrivna på basis av en djup kännedom om vetenskapliga krav och 
de utvecklings möjligheter framtiden utlovar, bär de trots all fantasirikedom 
verklighetens övertygande prägel.” Lindqvists konstruerade med andra ord 
genren som en typ av vetenskapligt trovärdiga, men fortfarande fantasifulla 
framtidsskildringar, en syn på genren som till stor del överens stämmer med 
den bild som tecknades av entusiasten Roland Adlerberth och förlagen Ek-
lunds och Natur och Kultur. Denna kan också sägas utgöra den i tiden van-
ligaste inställningen till genren från entusiaster och förhoppningsfulla förläg-
gare, men kom att ifrågasättas av många svenska litteratur kritiker.
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När Lindqvists Förlag annonserade i sf-tidskriften Häpna! år 955 beto-Häpna! år 955 beto-Häpna!
nade man fortfarande författarurvalet, men bokserien profi lerades också ut-
tryckligen som tidens populära sf-alternativ:

Ett omsorgsfullt urval av de främsta SF-författarnas fascinerande romaner in-
går i ATOM-BÖCKERNA – den första svenska populärserien inom genren. 0 ATOM-BÖCKERNA – den första svenska populärserien inom genren. 0 ATOM-BÖCKERNA
volymer i moderna specialkomponerade band med strålande skyddsomslag i 
färg av Björn Karlström. Endast 6: 75 per inbunden volym.

Marknadsföringen av serien som ett billigt alternativ till de andra sf-seri-
erna kan också spåras i annonsens rubrik, ”Ett helt SF-bibliotek för endast 
en femma i månaden”. I annonsen fanns nämligen en kupong med vilken 
man kunde få hem samtliga tio utgivna titlar på avbetalning, en strategi som 
antagligen var ämnad att locka unga läsare med begränsad ekonomi, men 
också binda upp läsare för en längre tid – måhända även de kräsna läsare 
som riskerade tröttna och inte frivilligt skulle köpa varje enskild volym hos 
bokhandlaren.118

Från och med den sjätte titeln, Philip Wylies och Edwin Balmers Kosmisk 
kollision, fi ck serien en logotyp som trycktes på böckernas baksida, en atom-
kärna med tre kretsande elektroner – en enkel skiss av grundämnet litium, en 
alkalimetall med det för förlaget lämpliga kemiska tecknet Li (se bild 38).119

Att förlaget kunde använda atomen som symbol och nyckelord för serien har 
av Ulrike Nolte setts som ett tecken på att kärnkraften i Sverige under 950-
talet – i detta fall mindre än tio år efter att kärnvapen för första gången tagits 
i bruk – hade en betydligt mer positiv laddning än i de fl esta västerländska 
länder.120

Av de titlar som utkom i serien var alltså merparten skrivna av de stora 
namnen inom genren. Det enda undantaget är den näst sista titeln, Alternativ 
Luna (956), som var skriven av en av Sveriges kanske fl itigaste sf-författare, Luna (956), som var skriven av en av Sveriges kanske fl itigaste sf-författare, Luna
bokhandlaren, tidningsmannen och översättaren Henrik Nanne (f. 923), 
under pseudonymen Carl Henner.121 Redan när Atom-böckerna lanserades 
började förlaget publicera science fi ction av denne på Lidingö bosatte förfat-
tare, som från och med slutet av 950-talet, under pseudonymen Bill Corte, 
också fi ck en mängd västerns utgivna i Lindqvists Ponnyböckerna.122 Bortsett 
från Pluto klockan X 12 (958), som ingick i Lindqvists Ungdomsbibliotek, 
gavs de fl esta av Nannes sf-titlar ut i serien Lindqvists Favorit böcker, som ut-
kom 953–965 och innehöll en blandning av klassiker och nyskrivna verk för 
barn och ungdom.123 Henrik Nannes sf-titlar i serien – Fånge bland månmän
(954), I Marsfolkets våld (955), I Marsfolkets våld (955), I Marsfolkets våld Spökfl yg över Venus (955), Spökfl yg över Venus (955), Spökfl yg över Venus Strålskeppet (956), Strålskeppet (956), Strålskeppet
Rymdkaparen (957) och Invasion från rymden (958) – kretsade kring hu-
vudpersonen Rymd-Bob och var riktade till seriens äldsta tänkta målgrupp, 
pojkar mellan 0 och 4 år, vilket tyder på att Atom-böckerna, som saknade 
ålders beteckningar, var ämnade att tilltala också en äldre publik.124
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*

Ungefär samtidigt som Lindqvists Förlag inledde sin utgivning av Atom-
böckerna gick det stora ungdoms- och billigboksförlaget B. Wahlströms i 
liknande tankar. Även om förlaget redan år 952 konkurrerat med Natur och 
Kultur genom att ge ut en egen översättning av H. G. Wells klassiker Th e 
First Men in the Moon, Första männen på månen, var det först 954 som de i 
serien B. Wahlströms Ungdomsböcker började ge ut modern science fi ction. 
Först ut var en sf-titel av Biggles upphovsman W. E. Johns, Rex i världsrym-
den. Berättelse för pojkar, vars omslag pryds av en symbol med en raket, en den. Berättelse för pojkar, vars omslag pryds av en symbol med en raket, en den. Berättelse för pojkar
cirkel och texten ”RYMDBOK”. De enda andra titlar som utkom med samma 
symbol var uppföljarna från 957 och 958, Rex åter till Mars respektive Rex åter till Mars respektive Rex åter till Mars Rex på 
kometjakt, och det är möjligt att symbolen är ett spår efter en satsning som kometjakt, och det är möjligt att symbolen är ett spår efter en satsning som kometjakt
aldrig blev av på allvar. Science fi ction har ibland beskrivits som en konkur-
rent till eller rentav ersättare av de populära fl ygböcker som i Sverige började 
ges ut under 920-talet, vilka fi ck sitt stora genombrott under 930-talet och 
som fortfarande gavs ut under 950-talet.125 Ser man efter hur många titlar om 
endast fl ygkaptenen Biggles som gavs ut under 950-talet får man emellertid 
snart intrycket att det inte förelåg något jämbördigt konkurrensförhållande, 
utan att fl ygböckerna fortfarande under 950-talet hade betydligt fl er läsare 
än science fi ction.

Samma år som Lindqvists Förlag startade sin serie inleddes också utgiv-
ningen av den svenska sf-tidskriften Häpna!, som skulle komma att ges ut Häpna!, som skulle komma att ges ut Häpna!
så gott som varje månad ända till 960-talets mitt (se kapitel 5). Att det just 
under 954 fanns ett stort intresse för genren märks vidare av att det Sträng-
näsbaserade Tomas Förlag mellan sina kriminalromaner detta år gav sig på en 
enstaka översättning av anglosaxisk science fi ction, britten Eric Frank Rus-
sells roman Rymdens väktare, men också av att årets bok i serien Pojkarnas 
julbok, som gavs ut av det Bonnierägda Åhlén & Åkerlunds Förlag, var ett 
slags sf-berättelse, Georg Eliassons på sin radioserie baserade Rymdpirater, Rymdpirater, Rymdpirater
som skildrar ett rymdäventyr som några skolpojkar dagdrömmer sig bort i.

*

Utgivning av böcker i serier med snarlika omslag, seriebeteckning, seriesym-
bol och numrering är i grund och botten ett kommersiellt val som tjänar till 
att underlätta för både bokhandlare och kund att enkelt identifi era ett verk 
som tillhörigt en viss genre. Robert Escarpit har beskrivit strategin som syn-
nerligen framgångsrik:

Ett särskilt lönsamt recept är att göra specialserier med likformig målinrikt-
ning, presentation och intressesfär. Det gör det å ena sidan möjligt att ka-
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nalisera författarna mot typer av produktion med beprövad eff ekt och å den 
andra att tillfreds ställa en väl preciserad, väl avgränsad och alltid förefi ntlig 
efterfrågan.126

De tre svenska satsningarna på serieutgiven science fi ction åren 953–956, 
Eklunds Science Fiction, Bonniers Planetböckerna och Lindqvists Atom-
böckerna, uppvisar fl era likheter. De hade ett serienamn som förde tankarna 
till sf-genren, en egen seriesymbol – Science Fiction ett stiliserat öga, Planet-
böckerna en raket och Atom-böckerna en atommodell – och böckernas om-
slag bar färgglada illustrationer med tydlig anknytning till genrens megatext. 
Trots att serierna utgjordes av berättelser inom en genre som ofta betraktats 
som populärlitteratur tyder också det mesta på att de var kvalitetslitteratur i 
bemärkelsen att de nästan uteslutande distribuerades inom det bildade krets-
loppet.127

Skillnader föreligger emellertid. Eklunds serie Science Fiction bör med 
sina åtta titlar ses som en kvalitativ satsning på översättningar av några av 
genrens dittills viktigaste verk; Bonniers serie Planetböckerna var med sina 
fem titlar ett försök att, med fl era svenska original, göra science fi ction till 
en angelägenhet för barn och ungdomar; och Lindqvists Atom-böckerna var 
med sina tolv titlar kanske främst ett försök att locka läsare med ett billigt 
alternativ till Eklunds serie – det var samma anglosaxiska författarkår man 
översatte, om än i högre tempo och med mindre språklig omsorg.

Medan Planetböckerna explicit var riktade till pojkar i 0-årsåldern och 
uppåt förefaller både Lindqvists och Eklunds ha siktat på tonåringar och 
vuxna, om än Atom-böckerna antagligen var avsedda att locka aningen yng-
re läsare än serien Science Fiction. De olika målgrupperna antyds redan av 
böckernas omslag, där Eklunds utmärker sig genom att de är mörkare och 
mer sobra än de två andra förlagens, men skillnaderna kommer också till 
uttryck i böckernas format, sidantal och priser. Eklunds Science Fiction var 
störst, längst och med sitt normalpris på omkring 9 kr klart dyrast. Atom-
böckerna och Planetböckerna var något mindre och kortare, men hamnade 
också i en annan prisklass – Bonniers Planetböcker kostade vanligen 4:75 kr 
häftade och 6:75 inbundna, medan Atom-böckerna endast betingade 3:75 kr 
häftade.128 Detta gjorde dem antagligen tillräckligt billiga för att tonåring-
arna själva kunde inhandla dem, men fl era av titlarna gavs också ut inbundna 
för 6:75 kr, med ett löstagbart skyddsomslag utan vilket de såg ut som res-
pektabla vuxenromaner. Inte bara det låga priset och den breda målgruppen, 
men också standardiseringen och den täta utgivningen med i genomsnitt en 
ny titel varannan månad gör att Atom-böckerna företer likheter med den 
samtida, serieutgivna massmarknadslitteraturen, t.ex. de billiga populärpocket-
böcker som från och med det sena 940-talet utkommit i Sverige (se Pocket-
satsningarna i kapitel 6).satsningarna i kapitel 6).satsningarna

Med Escarpits beskrivning av den lönsamma serieutgivningen i åtanke 
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kan de svenska satsningarna ses som tre variationer på ett nytt, men skralt 
recept. Gemensamt för dem var nämligen att de alla upphörde efter vad som 
kan betraktas som en försökstid på ett par år – rimligen den period förlagen 
planerade för när de såg ut texter och författare att publicera, kontaktade över-
sättare, utländska upphovsrättsinnehavare, tryckerier och illustratörer samt 
undersökte försäljningskanaler och lade upp en marknadsföringsstrategi. Vid 
en enkel sammanställning av dessa tre serier och antalet titlar som utkom 
i dessa mellan åren 953 och 956 framgår också att utgivningen nådde sin 
kulmen redan samma år Lindqvists lanserade sin serie (tabell ).

TABELL .
Antal utgivna titlar i Eklunds, Bonniers och Lindqvists science fi ction-serier, årsvis 1953–1956.

Förlag, serie (total)   1953 1954 1955 1956

Eklunds, Science Fiction (8)  3 3  
Bonniers, Planetböckerna (5)  2   
Lindqvists, Atom-böckerna (2) 0 6 4 2
Summa:    5 10 6 4

Källa: SFB.

Det sjunkande antalet titlar kan tolkas som att förlagen mycket snart insåg 
att genren inte var lukrativ. De titlar som utkom under åren 955 och 956 
kan kanske också betraktas som strötitlar i en ett par år lång bromssträcka 
för vilken förlagen hade förberett några titlar, men under vilken de samtidigt 
uteblev med nya satsningar på science fi ction.

Några möjliga förklaringar till den bristande lönsamheten är att det helt 
enkelt saknades intresse för genren i Sverige, att läsarna inte hade råd med de 
verk som var mest läsvärda eller fi ck sitt lystmäte tillfredsställt av sf-tidskriften 
Häpna!, att de verk som gavs ut bedömdes som undermåliga vad gäller urval Häpna!, att de verk som gavs ut bedömdes som undermåliga vad gäller urval Häpna!
och översättning, att läsarnas språkkunskaper var så goda att de förmådde läsa 
verken på originalspråk, eller att de tre serierna, som löpte parallellt, trots de 
olika profi lerna i själva verket konkurrerade ut varandra. Även om man under 
sommaren och den tidiga hösten 953 kan fi nna en hel del reklam för science 
fi ction i t.ex. Svensk Bokhandel är det anmärkningsvärt att annonseringen Svensk Bokhandel är det anmärkningsvärt att annonseringen Svensk Bokhandel
avtar dramatiskt och så gott som uteblir redan vid juletid samma år, för att 
endast periodvis återkomma under 954 och 955.

Tänkbart är vidare att såväl förlagen som läsarna kan ha påverkats och 
skrämts av det sätt på vilket genren bemöttes i den svenska litteraturkritiken 
under dess första år på bokmarknaden. Om den bild av science fi ction som 
Roland Adlerberth, E. N. Tigerstedt och de svenska förlagen förmedlade var 
mycket positiv, och ofta framställde genren som en blandning av underhåll-
ning, äventyr, spänning, naturvetenskap och samhällskritik, fi ck sig denna 
bild en ordentlig reva när sf-litteraturen under 953 hamnade i närkontakt 
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med den svenska kritikerkåren. Mottagandet av genren var dessutom påtag-
ligt färgat av en av tidens mest hätska kulturdebatter, som i vissa avseenden 
också kom att tangera science fi ction.

Seriedebatten

Under 950-talet pågick i Sverige, liksom i USA och de fl esta västeuropeiska USA och de fl esta västeuropeiska USA
länder, en febrig debatt om de tecknade seriernas negativa inverkan på barn 
och ungdomar.129 Denna debatt kan ses som en av 900-talets frekventa, ofta 
långdragna diskussioner som drabbat de fl esta nya medier – t.ex. grammo-
fonen, radion, biograffi  lmen, televisionen, den kolorerade veckopressen, vi-
deofi lmen, internet, data- och rollspelen – vilka varit lättillgängliga för unga 
konsumenter och närmast instinktivt mötts av skepsis och krav på förbud 
eller censur från både radikala och konservativa kulturkritikers sida.130

Den främsta orsaken till debatten bör ha varit serietidningarnas breda 
frammarsch i början av 950-talet. Antalet sålda serietidningar ökade i Sve-
rige dramatiskt på bara några få år – från knappa 6 miljoner år 949 till 
,4 miljoner år 950 och inte mindre än 25, miljoner år 953.131 De mest 
centrala dokument som vittnar om den svenska seriedebatten är läraren Lo-
rentz Larsons (894–98) och läkaren Nils Bejerots (92–988) böcker Barn 
och serier respektive Barn – Serier – Samhälle, vilka båda utkom år 954 och 
hämtade många av sina argument ur den amerikanske psykiatern Fredric 
Werthams Seduction of the Innocent (954). En typ av serier som kritiserades Seduction of the Innocent (954). En typ av serier som kritiserades Seduction of the Innocent
hårt i bl.a. Bejerots polemiska och vid tiden mycket omdiskuterade bok var 
äventyrs serier med inslag av övermänniskor och super hjältar som ”hårdhänt 
rumsterar omkring bland skumma människor och minst sagt besynnerliga 
marsinvånare, när [de] inte snabbare än ljuset ilar genom rymden till förut 
okända världar”.132 Nils Bejerot utförde också en föga smickrande jämförelse 
mellan de moderna sf-serierna och äldre tiders fantastiska berättelser, skrivna 
av bl.a. Jonathan Swift, Jules Verne och H. G. Wells:

[M]edan dessa klassiska föregångare karakteriseras av lysande fantasi och 
litterär gestaltningskraft (och på sin tid även social satir) är våra dagars över-
naturliga bildsagor torftiga och andefattiga till bedrövlighet, där fi nns inte 
en fl äkt av frisk fantasi, blixtrande infall eller skaparglädje; stereotypi och 
destruktionstendenser är genom gående.133

Bortsett från våldet och stereotyperna angrep Bejerot också vad han uppfatta-
de som sf-seriernas brist på naturvetenskaplig trovärdighet, så t.ex. i beskriv-
ningen av Stålmannen som ”ett av de vidrigaste magasinen med sin blandning 
av våld, brott, brutalitet, övermänniskodyrkan och kvasivetenskap”.134 Han 
menade vidare att superhjälteserierna ”genomsyras av en direkt fascistisk anda 
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och mentalitet”, och att man i några av dem, t.ex. Läderlappen, dessutom 
kunde ”skönja vissa homosexuella drag”.135

Även om just superhjälteserier med sf-inslag aldrig helt stod i centrum 
– lika kritisk var t.ex. Bejerot mot gangster-, cowboy-, skräck- och krigs-
serier – argumenterade många debattörer för censur av de ungas läsning, 
och då bl.a. sf-serierna.136 I en av de få seriösa motskrifter som publicerades, 
pedagogen Martin S. Allwoods (96–999) korta sociologiska undersökning 
Kalle Anka, Stålmannen och vi (956), medverkade ingen mindre än Futura-Kalle Anka, Stålmannen och vi (956), medverkade ingen mindre än Futura-Kalle Anka, Stålmannen och vi
medlemmen Sture Lönnerstrand, och i denna utdömdes bl.a. Nils Bejerots 
tillvägagångssätt att räkna och sammanställa våldshandlingar som saknande 
”minsta giltighet ur vetenskaplig synpunkt”.137

Kritikerpositioner under lanseringsåret 1953

På våren året innan debatten om serieläsandet nådde sin kulmen lanserades 
modern science fi ction i bokform i Sverige med professor E. N. Tigerstedts 
Morgondagens äventyr. Den tidigaste recensionen som kunnat spåras bar be-Morgondagens äventyr. Den tidigaste recensionen som kunnat spåras bar be-Morgondagens äventyr
tecknande nog rubriken ”Tecknade serier i ord” och publicerades i Svenska 
Dagbladet i april 953. Recensent var Sten Selander (89–957), en av de kritiker Dagbladet i april 953. Recensent var Sten Selander (89–957), en av de kritiker Dagbladet
som under obegriplighetsdebatten 946 rest de starkaste invändningarna mot 
den modernistiska fyrtiotalslyriken.138 Med sin korta recension av Tigerstedts 
antologi kastade Selander, som samma år valdes in som ledamot av Svenska 
Akademien, möjligen också den första stenen på vad han beskriver som ”den 
säregna i USA obegripligt populära litteraturgenre som kallas science-fi ction”. USA obegripligt populära litteraturgenre som kallas science-fi ction”. USA
I sin anmälan ger han en mycket negativ bild av genren och ifrågasätter bl.a. 
undertitelns beteckning ”natur vetenskapliga framtidsnoveller”:

Om man frånser lite missuppfattad relativitetsteori, har de lika mycket att 
skaff a med naturvetenskap som Tusen och en natt. Inte heller är de noveller, 
bl. a. därför att de inte är befolkade med människor, utan med fi gurer ur de 
tecknade serierna. Graden av verklighetssanning och fördjupning är ungefär 
densamma som där, den intellektuella nivån däremot något högre: de vänder 
sig ju till en publik som inte består av analfabeter.

Ett par av historierna låter sig f. ö. läsas också av personer som inte bara 
på prästbetyget är äldre än 3 år.

Efter korta utlåtanden om de få av antologins noveller han fi nner läsvär da – 
några bidrag av Murray Leinster, Th eodore Sturgeon, Ray Bradbury och   A. EBradbury och   A. EBradbury och   .  
van Vogt – avslutas recensionen med ett vasst domslut:

Men eljest, vilka ohjälpliga klåpare är inte dessa fabrikanter av maskin-, fram-
tids- och skräckromantik gentemot gamle H. G. Wells, stormästaren i genren! 
Om ”Morgondage[n]s äventyr” får anses representativ, måste inte bara den 
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litterära nivån utan också romantikleverantörernas uppskattning av publi-
kens intelligens ha sjunkit sorgligt på de senaste femtio, sextio åren.139

Redan i denna tidiga recension formuleras två av de centrala frågor kring gen-
ren som skulle komma att diskuteras i den svenska litteraturkritiken under 
hela 950-talet. Den första av dessa, som den amerikanska genrebeteckning-
ens första del verkar ha givit upphov till, har att göra med i hur stor utsträck-
ning man ska tolka det oxymoroniska begreppet science fi ction bokstavligt, 
dvs. i vilken mån de berättelser som räknas till genren måste vara baserade på 
naturvetenskapliga fakta eller teorier. Den andra frågan gäller i vilken mån 
science fi ction ska betraktas som riktig litteratur, både vad gäller tidens rådan-
de syn på litterär kvalitet – t.ex. förekomsten av utförlig karaktärs gestaltning 
och fokus på psykologiska utvecklingsförlopp – och den utsträckning i vilken 
genrens författare och förläggare ansågs vara ”fabrikanter” med starka kom-
mersiella intressen. 

Gemensamt för båda frågorna kan sägas vara att de åtminstone delvis 
kretsar kring det problematiska begreppet realism, dvs. i vilken grad man 
kan tala om genren i samband med ord som ”verklighetssanning” och ”för-
djupning” – i det ena fallet vad gäller utnyttjandet av natur vetenskapen och 
i det andra skildringen av människan. Just realistisk verklighets skildring och 
psykologisk trovärdighet var två av de mest centrala värderings kriterierna i 
den relativt stabila svenska dagskritiken under första halvan av 900-talet 
– Tomas Forser menar att det före det modernistiska genombrottet fanns ”en 
ännu starkt förhärskande konsensus om realismen som giltig estetisk överide-
ologi” – och i ljuset av detta är det kanske föga förvånande att det var just den 
konservative obegriplighets motståndaren Sten Selander som så starkt litade 
till dessa traditionella normer för god litteratur.140 Anklagelser om bristande 
realism och individ psykologisering var dessutom vanliga också i kritiken mot 
fl era former av populärlitteratur under denna tid; Stefan Mählqvist har t.ex. 
påvisat att det i mottagandet av Bigglesböckerna sedan 940-talet bl.a. fram-
förts kritik mot deras brist på verklighetsförankring.141

Något som blir ännu tydligare i senare recensioner under året 953 är att 
man här kan tala om en tidig fas i konstruktionen av en genre, där de svenska 
litteraturkritikerna på sätt och vis testade olika värderingskriterier mot lit-
terära verk som marknadsfördes under en ny och för dem obekant genre-
beteckning. I denna process förmedlar recensionerna inte endast de åsikter 
om science fi ction som kritikerna utifrån sina personliga litterära preferenser 
kom fram till, utan deras utlåtanden speglar också de värderingskriterier som 
tillämpats.

Redan under det första året som modern sf-litteratur lanserades i Sverige 
i bokform framfördes i dagskritiken fl era av de argument för och emot sci-
ence fi ction som sedan dess fi gurerat i diskussioner om genren. Åsikterna 
var mycket blandade och spände från ett betraktande av science fi ction som 
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en form av spännande under hållningslitteratur med viss, om än ofta vag, 
 naturvetenskaplig förankring eller potential för samtidskritik – det sistnämn-
da främst vad gäller Ray Bradburys med få undantag lovordade Invasion på 
Mars – till att genren avfärdades som en kommersiell, amerikansk massmark-Mars – till att genren avfärdades som en kommersiell, amerikansk massmark-Mars
nadsprodukt utan några som helst naturvetenskapliga eller litterära kvaliteter. 
Genom att följa dagskritiken under 953 – i första hand de recensioner som 
publicerades i de sexton största dagstidningarna, men också några recensioner 
i mindre tidningar som Arbetaren – kan man urskilja ett antal återkommande 
förhållningssätt gentemot såväl genren som de enskilda verken.142 Argumen-
ten kan sammanfattas i en uppsättning renodlade, idealtypiska kritikerposi-
tioner eller ställningstaganden, ur vilka genrens brister eller förtjänster mo-
tiveras utifrån bl.a. estetiska, etiska, emotionella, ideologiska, kommersiella 
eller naturvetenskapliga värderings kriterier eller bevekelse grunder:

Traditionalisten (t.ex. Sten Selander, Arne Andreasson)
Finner i stort sett hela science fi ction-genren i dess moderna anglosaxiska 
form undermålig då dess verk inte uppfyller traditionella estetiska värde-
ringskriterier för god litteratur, t.ex. utförlig och trovärdig karaktärsteck-
ning, intresse för psykologi samt realistisk verklighetsskildring, och för att 
genren har en kommersiell, populär prägel; anmärker ibland att den skild-
rade naturvetenskapen knappast är korrekt eller ens trovärdig, vilket ibland 
betraktas som en brist i verkens realism.

Antiamerikanen (t.ex. Karl Persson, Bernt Bernholm,
Henning Söderhjelm, Arne Andreasson, Gunnar Oldin)

Ser science fi ction som ett uttryck för något utländskt och främmande, ofta 
en form av amerikansk kulturimperialism, eller anser helt enkelt att genren, 
som läses endast för att tillfredsställa ett ur etisk eller ideologisk synvinkel 
osunt behov av verklighetsfl ykt, förmedlar omoraliska, negativa eller förljug-
na framtidsbilder; betraktar ofta berättelserna som meningslösa, eller ibland 
endast tröttsamma, något som stundtals motiveras med att naturvetenskapen 
så sällan håller måttet eller att de estetiska innovationerna är så fåtaliga.

Skeptikern (t.ex. Olof Lagercrantz,Skeptikern (t.ex. Olof Lagercrantz,Skeptikern (t.ex. Olof 
Sven Hallén, Bengt Grafström, Kai Söderhjelm)

Är skeptiskt inställd till stora delar av science fi ction-genren eftersom den 
förefaller uppvisa så många emotionella och/eller ideologiska excesser i form 
av våld och missriktade frustrationer, eller för att den uppfattas som utpräg-
lat kommersiell; lyckas emellertid fi nna enstaka romaner eller noveller att 
lyfta fram av estetiska eller ideologiska skäl – inte sällan något verk av Ray 
Bradbury.

Nöjesläsaren (t.ex. Bosse Holmqvist,
Sten Björild, Josef Almqvist, Sven Sandstedt)Björild, Josef Almqvist, Sven Sandstedt)Björild, Josef 

Betraktar science fi ction som en intressant form av underhållnings- eller 
förströelselitteratur och fäster ganska liten vikt vid det naturvetenskapliga 
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innehållet, som i bästa fall betraktas som en pikant krydda; uppskattar förfat-
tarnas vilda idéer, deras humor och den sunda verklighetsfl ykt de ofta anser 
att verken erbjuder.

Optimisten (t.ex. Pär Rådström, Per Lindström)
Anser att science fi ction innehåller en hel del tankeväckande stoff  och rym-
mer många möjligheter att skriva såväl estetiskt nydanande som ideologiskt, 
emotionellt eller etiskt relevanta verk, men är ofta av åsikten att många för-
fattare försummar dessa; anser dessutom sällan att korrektheten i de natur-
vetenskapliga inslagen är av någon större relevans.

Entusiasten (t.ex. Roland Adlerberth, Ralf Parland)
Är vanligen positivt inställd till science fi ction och dess möjligheter att dis-
kutera både samtiden och framtiden; framhåller gärna att genren lämpar sig 
för allehanda tankeväckande, etiska, ideologiska och (korrekta eller trovär-
diga) naturvetenskapliga spekulationer; ger dock stundtals uttryck för åsikter 
som att det mesta gjorts bättre antingen tidigare i det som betraktas som 
sf-genrens långa och ärorika historia, eller i verk som inte är tillgängliga på 
svenska.

Under senare delen av 950-talet utkristalliserades ännu ett idealtypiskt 
ställnings tagande, som inte är helt enkelt att placera in i den ovan uppställda 
rangordningen från negativ till positiv, men som skymtar desto oftare längre 
fram under decenniet:

Modernisten (t.ex. Bengt Holmqvist, Karl Vennberg)
Är ofta något försiktig i uttalanden om science fi ction-genren som helhet, 
men lyfter gärna fram enskilda verk som estetiskt nyskapande, i första hand 
språkligt och formmässigt – i synnerhet om de inte uppfyller alltför tradi-
tionella estetiska värderingskriterier – och anser ibland att dessa verk, som 
ofta kan tolkas symboliskt och allegoriskt, utgör undantag från en i övrigt 
undermålig och kommersiell genre; uppvisar ibland, om kritikern ifråga inte 
är erkänd, ett utpräglat gruppbeteende där benägenheten att uttrycka sig 
positivt eller negativt om såväl genren som enskilda verk ökar ju oftare andra 
i samma kritiker position tidigare uttryckt sig på liknande sätt.

VÅREN OCH RECEPTIONEN AV TIGERSTEDTS ANTOLOGI

Om Sten Selanders tidiga ställningstagande till E. N. Tigerstedts Morgon-
dagens äventyr kan beskrivas som traditionalistiskt skymtar redan under de dagens äventyr kan beskrivas som traditionalistiskt skymtar redan under de dagens äventyr
knappa tre veckor som följde på hans recension betydligt mer välvilliga kri-
tiker, vilka i likhet med Selander kom in på frågor om både genrens natur-
vetenskapliga och litterära möjligheter. I Bosse Holmqvists anmälan i Arbe-
taren tas fasta på genrens underhållningsvärde, och man får där reda på att 
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det hela rör sig om ”skojig läsning”. Även om Holmqvist är något skeptiskt 
inställd till de vetenskapliga inslagens grad av korrekthet och menar att rym-
dens erövring sannolikt kommer ”att ta sig betydligt annorlunda former än 
den bild science fi ction-litteraturen ger”, anser han att novellerna i antolo-
gin är ”välskrivna, författarna saknar inte humor, absolut inte fantasi och 
kan tillräckligt med vetenskap för att krydda sina opus med ett visst sken 
av autenticitet.”143 Ungefär samma inställning framträder i författarna Sten 
Björilds och Pär Rådströms recensioner i Göteborgs-Posten respektive Mor-
gon-Tidningen. Björild, som under 90- och 920-talet själv skrev deckare, 
menar att Tigerstedts urval ”ger en god bild av genrens obegränsade utfl ykter 
i tid och rum”, att novellerna är ”skickligt upplagda och genomförda”, att 
de ”äro av god litterär halt” och att de ”som underhållande läsning […] gott 
[kunna] konkurrera med deckarhistorier”. Det enda han har att invända är 
att det natur vetenskapliga inslaget ibland tenderar att drunkna i ”fantasiut-
fl ykterna”.144 Rådström anser att antologin innehåller ”en hel del läsvärt”, men 
frågar sig om inte denna nya form av litteratur kanske också ”fordrar […] en 
ny kritik”. Pär Rådström, som gärna läste science fi ction och samma år publi-
cerade sin första sf-novell ”Rymdskeppet Tellus återkomst” i veckotidningen 
Vi, visar dessutom sin beläsenhet inom genren när han efterlyser bidrag av 
Robert A. Heinlein, ”vilken väl tillsammans med Bradbury torde tillhöra de 
mycket få vilka gjort god litteratur av förhållandet mellan Venus-, Mars- och 
Jordbor.”145 Bosse Holmqvists, Sten Björilds och Pär Rådströms ställningsta-
ganden kan beskrivas som nöjesläsarens, med viss lutning åt optimistens, i 
det att de betraktar science fi ction som en fullgod underhållningslitteratur, 
men samtidigt tonar ned dess naturvetenskapliga anspråk.

De naturvetenskapliga anspråken hamnade däremot i fokus för Göteborgs 
Handels- och Sjöfarts-Tidnings Henning Söderhjelm, som förutom att beklaga Handels- och Sjöfarts-Tidnings Henning Söderhjelm, som förutom att beklaga Handels- och Sjöfarts-Tidnings
antologins låga litterära halt och ”[e]n del typiskt amerikanskt och ganska 
billigt idealistiskt fi losoferande” sablade ned vad han såg som ”detta kvasi-
vetenskapliga fantiserande”:

[F]rämst blir man besviken för att berättelserna i så ringa grad introducera 
läsaren i vetenskapens verkliga värld. Tvärtom leka de med allsköns hugskott 
bortom sannolikhetens gränser och författarna synas gå ut ifrån att man 
numera kan purra i folk vad som helst i fråga om atomkraft, rymdraketer, 
mutationer, telepati, tidsmaskiner o. s. v. sedan en fåkunnig allmänhet fått 
vänja sig vid att höra talas om så många fakta som den inte begriper allti-
från Einsteins relativitetsteori fram till atomsprängning och cyclotroner och 
isotoper och rymdernas radiobrus och allt dylikt som saknar handgriplig 
verklighet för alla utom för de invigda. Science fi ction synes snarare vädja till 
okunnigheten och till den vidskepliga tron på vetenskapligt trolleri än till 
den äkta vetgirigheten.146
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Till de mer kritiska rösterna hörde också Borås Tidnings Karl Persson, Borås Tidnings Karl Persson, Borås Tidnings Expres-
sens Bernt sens Bernt sens Bernholm och Sydsvenska Dagbladet Snällpostens Arne Sydsvenska Dagbladet Snällpostens Arne Sydsvenska Dagbladet Snällpostens Ericsson, 
vilka i likhet med Söderhjelm menade att science fi ction, i alla fall som genren 
framställs i Tigerstedts antologi, misslyckas både som vetenskap och skönlit-
teratur. Karl Persson hävdar i sin recension att antologin innehåller ”tio mer 
eller mindre tokiga påhitt” och önskar framdeles slippa genren:

Måtte denna sortens coloradobagge bli den enda i landet. Det fi nns intet 
försonande drag i författarpåhitt av detta slag. Det mesta i boken är tråkigt. 
Att allt är fullständigt meningslöst är självklart. En författare försöker baka 
in religionsperspektiv i sin rymdresehistoria, en annan frammanar medel-
tidsmässig helvetesskräck i sin framtidsmålning av jordens slutliga öde efter 
ännu ett krig. Det talas överallt i dimmiga ordalag om sällsamma maskiner 
och rymdfartyg. Så synd, att inte författarna närmare kan beskriva dem! 
Detta urval skall vara en sovring av det bästa på området. Hur skall då det 
värsta se ut?147

Även i hälsojournalisten Bernt Bernholms recension förmedlas en negativ 
bild: ”[F]ramtidens värld exponeras i en rad bisarra, mardrömsliknande bil-
der. Man kan komma att tänka på sinnessjukas skriverier, där form och fram-
ställning verkar tämligen vettig men innehållet är helt vansinnigt.” Bernholm 
förefaller också besväras av en viss formelbundenhet och brist på humor: 
”Det idoga upprepandet av fantastiska äventyr och paraden av mänskliga 
vrångbilder av olika slag, från rena protoplasma klumpar till individer med 
fyra ögon och tolvfi ngrade händer, är ganska tröttsam läsning i längden. En 
liten smula drift med genren hade inte missklätt författarna.”148 Just tröttsam-
heten nämns också av Arne Ericsson, som berättar sig ha ”mödosamt gäspat 
sig igenom” Morgondagens äventyr, vars bidrag han anser ha ungefär samma Morgondagens äventyr, vars bidrag han anser ha ungefär samma Morgondagens äventyr
litterära standard som den i seriemagasinen.149 I och med att recensenterna 
i första hand verkar betrakta genren som ett uttryck för något främmande, 
utländskt eller rentav sjukligt kan ställningstagandet, förutom traditionalis-
tiskt, kanske också beskrivas som antiamerikanskt färgat.

En något mer nyanserad bild gavs i Olof Lagercrantz anmälan i Dagens 
Nyheter, vars kultursida vid just denna tid började bli Sveriges ledande.Nyheter, vars kultursida vid just denna tid började bli Sveriges ledande.Nyheter 150 Även 
om han uttrycker en förvåning över ”det omåttliga frosseri i skräck och fasa 
som dessa författare ägnar sig åt” påpekar han att de noveller Tigerstedt valt ut 
i jämförelse med annan science fi ction är ”jämförelsevis oskyldiga” – ett un-
dantag är en novell av Ray Bradbury, som å andra sidan framstår som ”en idyl-
liker bredvid en rad sadistvirtuoser som jag träff at på under tillfälliga strövtåg 
i amerikanska science-fi ction antologier”. Lagercrantz, vars ställningstagande 
kanske kan karakteriseras som skeptikerns, anser vidare att Tigerstedts urval 
”synes […] rymma onödigt många svaga saker”, och att det egentligen bara 
är van Vogts och Gerald Kershs bidrag som står ut i mängden.151
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Inte heller de kritiker som hade stark koppling till genren var eniga om 
Morgondagens äventyr. Medan Ralf Parland, som samma år i Finland gav Morgondagens äventyr. Medan Ralf Parland, som samma år i Finland gav Morgondagens äventyr
ut novellsamlingen Eros och elektronerna, i Stockholms-Tidningen påpekar att 
författarnas fantasi knappast har avancerat sedan Voltaires dagar – en åsikt 
om modern anglosaxisk genre sf som Parland vidhöll under hela 950-talet genre sf som Parland vidhöll under hela 950-talet genre sf
– och att många bidrag vittnar om ”brist på frigjordhet från terrestriska och 
kanske framför allt amerikanska fördomar om kosmos”, anser han ändå att 
några ”har en verklig fyndighet”, bl.a. van Vogts och Bradburys noveller.152

Roland Adlerberth å sin sida skriver i en stor artikel i Göteborgs-Tidningen att 
antologin ”ger ett ganska bra snitt genom SF just nu”, även om han menar 
att fl era av de representerade författarna skrivit betydligt bättre noveller. Han 
saknar dessutom noveller av Isaac Asimov, John W. Campbell och Robert 
A. Heinlein, men misstänker likväl att Tigerstedt ”valt utifrån en ganska 
god förtrogenhet med ämnet”.153 Vad dessa entusiaster och konnässörer gav 
uttryck för är alltså en i stort sett positiv inställning till genren och dess möj-
ligheter, men också en viss kräsenhet.

Sammantaget utgör mottagandet av Tigerstedts antologi en tydlig kon-
trast till den bild av science fi ction som förmedlades i Roland Adlerberths 
optimistiska artiklar från de föregående åren. Att åsikterna om genren, vilka 
sträckte sig från Sten Selanders traditionalistiska fördömande av dess veten-
skapliga innehåll och bristande karaktärsteckning till en mer välvillig inställ-
ning där den sågs som en fantasifull form av underhållningslitteratur, inte 
kom att gälla endast Morgondagens äventyr framgår av recensionerna av de Morgondagens äventyr framgår av recensionerna av de Morgondagens äventyr
sf-romaner som lanserades under sommaren och hösten samma år.

SEMESTER OCH FÖRSTRÖELSELÄSNING

Först ut efter Tigerstedts antologi var de första två genre sf-romanerna att genre sf-romanerna att genre sf
översättas och ges ut på den svenska bokmarknaden, britten John Wyndhams 
Triffi  dernas uppror och amerikanen Robert A. Heinleins Triffi  dernas uppror och amerikanen Robert A. Heinleins Triffi  dernas uppror Sjätte kolonnen, båda 
utgivna i Eklunds serie Science Fiction lagom till 953 års semester. Roma-
nerna anmäldes i så gott som samtliga större dagstidningar och fi ck i likhet 
med Morgondagens äventyr ett mycket blandat bemötande där recensionerna Morgondagens äventyr ett mycket blandat bemötande där recensionerna Morgondagens äventyr
inte sällan kretsade kring frågorna om de litterära och vetenskapliga inslagen. 
I Josef Almqvists tidiga recension i Aftonbladet karakteriseras, inte alls olikt Aftonbladet karakteriseras, inte alls olikt Aftonbladet
några av vårens recensioner, bägge böckerna som ”bastant underhållning”, 
och hela genren som en form av äventyrs berättelser i vilka ”[d]et påstådda ve-
tenskapliga underlaget är humbug”.154 En liknande åsikt kom för övrigt också 
fram i hans recension av Tigerstedts antologi ett par veckor tidigare, då Alm-
qvist menade att science fi ction är att betrakta som ”välkommen förströelse 
för dyrkare av onyttiga och lekfulla ting”, ”fullständig eskapism” utan några 
reella samband med teknik och vetenskap, och dessutom förutspådde att den, 
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trots att han uppskattade fl era av Tigerstedts noveller, troligen inte skulle bli 
en stark konkurrent till den populära detektivromanen.155 Just konkurrens-
förhållandet mellan deckare och science fi ction nämndes i fl era recensioner 
under sommaren 953, möjligen beroende på att frågeställningen tagits upp 
i Adlerberths artikel från 952, nämnts i annonserna för Tigerstedts antologi 
samt i förorden i Eklunds Science Fiction-serie. I Svenska Dagbladet menar Svenska Dagbladet menar Svenska Dagbladet
Sven Sandstedt (signaturen Svale), som verkade se fram emot övriga delar i 
Eklunds serie, att science fi ction är ett slags ”förströelse läsning, baserad på 
moderna vetenskapliga rön, som lär slå ut deckarna”.156 I likhet med Almqvist, 
och med Bengt Grafström i Expressen, påpekar han emellertid att den skild-
rade vetenskapen uppvisar stora brister och är föga mer än utsmyckning.157

Att kritikerna ibland inte nöjde sig med att kort konstatera att böckerna 
var en form av underhållningslitteratur kan bero på att de förväntade sig kor-
rekt eller seriös naturvetenskaplig behandling, något som understöddes av 
bl.a. sf-författarnas, entusiasternas och förläggarnas uttalanden om genren. 
Endast ett par dagar efter Sandstedts recension publicerades i Dagens Nyheter
en stor artikel om science fi ction skriven av Sven Hallén, där det visserligen 
konstateras att båda de nya böckerna är spännande, men samtidigt att de 
knappast lever upp till författarnas och sf-redaktörernas egna ambitioner så-
dana de framställs i Reginald Bretnors nyutkomna essäsamling Modern Sci-
ence Fiction. Its Meaning and Its Future (953). Hallén, som trots sin skeptiska 
inställning skulle komma att bli den stora morgontidningens sf-kännare, ver-
kar också mena att det går att se stora olikheter inom genren; medan Hein-
leins roman behandlas som en dåligt översatt, enkel äventyrsberättelse med 
”bismak av hatpropaganda från Stillahavskriget” jämförs Wyndhams roman 
med landsmannen H. G. Wells – Hallén anser att det är ”en betydligt mer 
stimulerande bok […] med åskådlig miljöskildring och rätt ambitiös ansats 
till personteckning” och att det i den fi nns en hel del ”välturnerad social satir 
[…] insmugen i äventyrskedjan”.158 En liknande, men mer antiamerikanskt 
färgad anmälan skrevs också av Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidnings Hen-Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidnings Hen-Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidnings
ning Söderhjelm, som stör sig på Heinleins verk då han fi nner dess mentalitet 
”frånstötande vulgär amerikansk”, och väljer att betrakta Wyndhams roman 
som ett brittiskt undantag från en i huvudsak amerikansk genre.159 Mest kri-
tisk mot dessa två romaner var emellertid Gunnar Oldin, som i sin recension 
i Arbetaren karakteriserar hela sf-genren som ”lögn satt i system” och menar 
att man ”med litet god vilja” kan tala om science fi ction sedan de gammal-
testamentliga profetiorna. Han anser att de två romanerna är av intresse en-
dast ”som företeelser” och att de litterärt sett är ”högst obetydliga”.160

Positiva artiklar, i vilka framhölls att science fi ction i allmänhet antingen 
var en god under hållningslitteratur, eller till och med en fi losofi sk litteratur-
form, saknades emellertid inte under denna sommar. Bortsett från entusias-
ten Roland Adlerberths välvilliga recension i Göteborgs-Tidningen, där det å 
andra sidan konstateras att Eklunds givit ut de två svagaste böckerna i sin 
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planerade serie först, kan nämnas Bengt Sjögrens faktaspäckade artikel om 
genren i Aftontidningen, liksom poeten och Futuramedlemmen Per Lind-
ströms långa artikel i Arbetaren, ”Den moderna sagan”, i vilken står att läsa 
att science fi ction bäst kan karakteriseras ”som ett resultat av underhållnings-
författarnas upptäckt att i en bok vad som helst kan hända vem som helst, 
när, var och hur som helst”, och att science fi ction med dess dragning till det 
magiska eller övernaturliga kan jämföras med den surrealistiska poesin, då 
dess författare med sina medvetet osannolika berättelser vill övervinna eller 
rentav överträff a verkligheten.161

Mer nyanserade bilder av genren i dess helhet gavs också. I Dagens Ny-
heter publicerades i början av juni en stor artikel skriven av Arthur heter publicerades i början av juni en stor artikel skriven av Arthur heter Koestler 
(905–983), vars dystopi Natt klockan tolv på dagen (Darkness at Noon, 940) 
och framtidsskildringen Längtans tidsålder (Längtans tidsålder (Längtans tidsålder Th e Age of Longing, 95) utkom-Th e Age of Longing, 95) utkom-Th e Age of Longing
mit på svenska redan 94 respektive 95. I artikeln bekänner Koestler att han 
gärna läser science fi ction, men att ”den nya fl ugan, som kan betecknas som 
ett slags kosmisk jitterbug” i första hand ”ger om också på ett förvrängt sätt 
uttryck för ett omedvetet behov i tiden”, en längtan till andra världar orsakad 
av kärnvapnen och en ”apokalyptisk intuition”. Han hävdar också att science 
fi ction är ”god underhållning”, men att den däremot aldrig kommer att bli 
”god konst” eftersom människans fantasi är begränsad och aldrig på allvar 
kan identifi era sig med något fullständigt främmande.162 I en notis i Afton-
bladet i slutet av augusti ställer också en anonym skribent frågan om vilket bladet i slutet av augusti ställer också en anonym skribent frågan om vilket bladet
behov genren fyller, och svarar att det fi nns två olika slags science fi ction – en 
enklare typ som handlar om ”vilka knalleff ekter man kan ställa till med med 
[…] nya leksaker”, och en mer avancerad sort som ”frågar sig hur människor-
na har det i denna värld av avancerad teknik”. Skribenten framhåller att det 
är denna sistnämnda frågeställning ”som ger de dubbla bottnarna åt ’science 
fi ction’ när den är som bäst”, och att den inte bör ”dömas efter skräpet”.163

HÖSTEN OCH JULSÄSONGEN

Om man i de recensioner och artiklar som skrevs under sommaren kan se en 
något mer välvillig inställning till genren – som alltså lite oftare betraktas som 
en form av underhållnings- eller förströelse litteratur utan några allvarliga ve-
tenskapliga anspråk – blir det under hösten samma år, när Eklunds tredje sf-
roman, A. E. van Vogts Uppdrag i världsrymden, och Ray Bradburys Invasion 
på Mars anmäls, mycket tydligt att kritikerna var oense både när det gäller på Mars anmäls, mycket tydligt att kritikerna var oense både när det gäller på Mars
genren som helhet och de enskilda verkens förtjänster. Just det sistnämnda 
blir kanske särskilt tydligt om man jämför mottagandet i Stockholms-Tid-
ningen och Expressen: medan van Vogt i en kort notis av signaturen Cnips 
i den förra presenteras som ”genrens trumfäss” och hans roman som ”det 
bästa hittills som översatts på svenska” menar Expressens Bengt Expressens Bengt Expressens Grafström, 
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i en lika kort som negativ recension med rubriken ”Fantasibubbel”, att van 
Vogts roman ”slår rekordet i absolut meningslös rappa kalja”.164 Att det inte 
är genren i sig han vänder sig mot framgår dock av hans tidigare anmälan 
av Bradburys verk, där han anser att Invasion på Mars, med dess ”blandning 
av sunt förnuft och spänning”, ibland når ”en hygglig litterär nivå” och att 
den höga uppskattning Bradbury åtnjuter i USA ”tyder på bättre omdöme än USA ”tyder på bättre omdöme än USA
man vågat tro hos den speciella läsekretsen av dessa moderna Jules Verne-
fantaster”.165  I notisen i Stockholms-Tidningen betraktas Bradbury endast som 
en sf-författare något över genomsnittet, men i slutorden framställs genrens 
subversivitet som närmast genreinherent:

Liksom de andra författarna av science fi ction har han [Bradbury] och tar 
han alla gynnsamma tillfällen att ge det nuvarande jordelivet en känga – det 
är det som ger genren ”dess moraliska berättigande” på samma sätt som det 
fi nns en hederskodex för deckarförfattare som säger att mördaren alltid måste 
åka fast.166

Också i Sven Halléns recension i Dagens Nyheter i slutet av oktober jämförs Dagens Nyheter i slutet av oktober jämförs Dagens Nyheter
dessa två romaner. Han menar han att de ”ganska tydligt [kan] illustrera 
inte bara klyftan mellan skilda författarambitioner inom samma ’skola’, utan 
också hur olika genrens nya möjligheter kan utnyttjas”:

Det gemensamma är strängt taget endast framtidssceneriet, den planetariska 
miljön och den hårt fi xerade spänningen, garanterad av en skarpslipad berät-
tarteknik. Men sedan visar sig Bradbury närmast som en modern efterfölj-
are till Voltaire och Swift, med sin direkta och indirekta samtidssatir under 
rymdexotismens mask, medan van Vogt nöjer sig med ett rutinmässigt upp-
stapplande och nerrivande av spänningsmomenten, där den starkaste alltid 
visar sig ha rätt: Vilda Västern-romantiken alltså, fast det här är fasansfulla 
rymdmonster, ondsinta partikeldimmor och inte bara illvilliga medmänni-
skor som den oförfärade hjälten på sitt rymdspaningsskepp får tillfälle att 
kompetent likvidera med hjälp av desintegratorstrålar, traktor- och pressor-
vågor och annan utrustning som vetenskapen av år 2000 eller så väntas förse 
honom med i stället för den beprövade sexpipingen.

Hallén berömmer sedan inte bara den fängslande spänningen i Bradburys 
verk, utan också dess ”intryckskraft och stimulerande originalitet”.167 Till-
sammans med såväl Grafströms som Halléns tidigare recensioner under året 
kan ställningstagandet karakteriseras som skeptiskt – recensenterna ställer 
sig tveksamma till stora delar av vad de betraktar som en kommersiell eller 
ideologiskt snedvriden genre, men menar ändå att science fi ction rymmer 
enstaka verk som är värda att lyftas fram, i synnerhet om de innehåller sam-
hällskritiska inslag eller är estetiskt nydanande.

En betydligt mer kritisk recension av Eklunds och Forums sf-satsningar 
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står att fi nna i Morgon-Tidningen ett par dagar senare. Recensenten Arne 
Andreasson, som inleder med att konstatera att science fi ction är ”en littera-
turart med förnämliga anor” som i bästa fall bjuder på ”god underhållning 
och djupa tankar, framtidsvisioner och vetenskaplig fj ärrsyn”, är mycket skep-
tisk till dess moderna amerikanska form jämfört med verk av Verne, Wells, 
Huxley och Orwell:

Den tvivelaktiga rappakalja som vissa förlag nu bjuder publiken under namn 
av science fi ction bör ses mot denna bakgrund av litterär kvalitet. Några vä-
sentliga problem fördunklar inte innehållet i dessa romaner, kvalifi cerat non-
sens, som kan genomläsas i rask takt. Ideologiskt sett är de enkla, pladdriga 
och enkelriktat amerikanska. Genren skulle i dagens läge kunna ge mänsk-
ligheten något att tänka på, exempelvis mana den att ge akt på den historiska 
utvecklingen och besinna sitt eget öde i de kosmiska sammanhangen. Men 
allt är raff el för raffl  ets egen skull.168

Andreasson anser att böckerna ”är av den kvaliteten att de mycket väl kan 
undvaras”, men att den annars närmast universellt sågade Sjätte kolonnen av 
Heinlein ”i vissa avseenden [är] riktig och genomtänkt”. Vad gäller Brad-
burys Invasion på Mars menar han, olikt de fl esta andra kritiker, att verket Invasion på Mars menar han, olikt de fl esta andra kritiker, att verket Invasion på Mars
”får en prägel av omedveten komik genom det amerikanska vardagssamhälle 
som kastas ut på den okända himlakroppen med hot dogs, coca-cola och 
att[r]ibut”. Recensionen avslutas också med en uppmaning, som tydligt visar 
att Andreassons ställningstagande inte bara är antiamerikanskt, utan också 
starkt traditionalistiskt färgat: ”Har man någon som helst kulturell ansvars-
känsla bör man söka övertyga både unga och gamla om det fåfängliga och 
olämpliga i att läsa detta primitiva slag av grumlig folksmaks litteratur.”169

Tre veckor senare svarar Futuramedlemmen Per Lindström på Andre-
assons kritik. Lindström påpekar att science fi ction kan jämföras med an-
nan folklig litteratur, ”t.ex. Tusen och en natt, vilken på sitt sätt också bara 
innehåller raff el och pin-uphistorier”. Han framhåller vidare att recensenten 
”katastrofalt felbedömt” Ray Bradburys Invasion på Mars:

Det märkliga är nu att denna bok är i hög grad – samhällskritisk. Det har 
Arne Andreasson inte hunnit lägga märke till. Han tycker bara det verkar 
omedveten komik att kolonin på Mars har så många drag av amerikanskt 
vardagsliv. Att det kan vara fråga om en kritik av Th e American Way of 
Living har alldeles undgått honom. Nå, samhällskritiken är nu inte det hu-
vudsakliga med boken, dess tema är det allmänmänskliga på samma gång 
som den är djupt personlig. Ray Bradbury är, därom råder inget tvivel, en 
allvarligt syftande författare. Och hans bok är mycket bra. Så bra att den 
t.o.m. kan sägas inte längre vara science fi ction utan stå över den genren, 
liksom all verkligt god litteratur står över genrernas stereotypa schemata.  I 
jämförelse med Invasion på Mars (dålig övers. för Th e Martian Chronicles) 
står Heinleins Sjätte kolonnen, som Arne Andreasson tycker är bäst! på den 
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sympatiska och spännande pojkbokens stadium.
Den som läst de båda böckerna och sedan läst recensionen måste säga sig 

att den omedvetna komiken är helt på recensentens sida.170

Arne Andreassons uttalande om att sf-böckerna ”[i]deologiskt sett är […] 
enkla, pladdriga och enkelriktat amerikanska” kan sättas in i ett större sam-
manhang av skepsis mot det stora landet i väst, en skepsis som också skymtat 
i fl era tidigare recensioner under året, bl.a. de skrivna av Sven Hallén och 
Henning Söderhjelm. Under efterkrigstiden uppfattades USA vanligen som USA vanligen som USA
det stora föregångslandet, präglat av ungdomlighet, frihet och modernitet, 
men i många kulturkonservativa kretsar fi ck USA symbolisera ett vitt spektra USA symbolisera ett vitt spektra USA
av företeelser som uppfattades som modernitetens baksidor – från masspro-
duktion, masskonsumtion, mekanisering och masskultur till smaklöshet, 
lättsamhet, driftstyrdhet, impulsivitet och hedonism.171

Denna syn på det amerikanska kulturinfl ytandet, som gjorde sig syn-
nerligen märkbart i kritiken av serietidningarna och som under decenniets 
tilltagande amerikanisering också satte spår i svenska författares skildringar 
av USA, kom att märkas i fl era ideologiskt grundade avståndstaganden från 
sf-genren under återstoden av decenniet.172 Tillsammans med den traditio-
nalistiska hållningen, representerad av bl.a. Sten Selander, kan den antiame-
rikanska hållningen sägas utgöra den mest negativa polen i uppsättningen 
idealtypiska förhållningssätt gentemot genren. Ett särskilt tydligt exempel 
fi nns också i en kort, osignerad recension (som torde behandla Bradburys 
Invasion på Mars) i Svenska Morgonbladet knappt två veckor efter att Andre-Svenska Morgonbladet knappt två veckor efter att Andre-Svenska Morgonbladet
assons recension publicerades. Science fi ction presenteras där som ”den stora 
litterära fl ugan i USA” – ”[e]tt nytt slags profeter förutsäger framtiden genom USA” – ”[e]tt nytt slags profeter förutsäger framtiden genom USA
att beskriva invasion och kolonisering av planeten Mars” – och det föreslås 
med eftertryck att läsaren lägger pengarna på annat:

Har man kronor tretton och sjuttiofem till övers, är det dock lämpligare att 
anslå dem till reformering av planeten Tellus än planeten Mars.

Med hänsyn till de senaste importvarorna av märket ”Made in USA” är 
man färdig att säga: kära, go vänner, låt amerikanarna få ha nånting alldeles 
för sig själva!173

I klar kontrast till detta stod entusiasternas utlåtanden. Roland Adlerberth 
fann i Göteborgs-Tidningen van Vogts Uppdrag i världsrymden vara ”ypperlig” 
om den lästes som ”en ren äventyrsroman”, medan han ansåg att Bradburys 
Invasion på Mars ”utan minsta tvivel” var säsongens bästa, och att den kanske Invasion på Mars ”utan minsta tvivel” var säsongens bästa, och att den kanske Invasion på Mars
till och med kunde få svenska läsare att omvärdera sin syn på genren.174 De 
fl esta svenska kritiker hade också uppfattat Bradburys bok som eftertänksam, 
samhällskritisk och estetiskt nyskapande. Till hyllningskören sällade sig Kai 
Söderhjelm, som i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning i december karak-Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning i december karak-Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
teriserar Invasion på Mars som ”inte spännande och våldsam, men istället Invasion på Mars som ”inte spännande och våldsam, men istället Invasion på Mars
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rolig, lätt satirisk och bitvis poetiskt vacker”, och dessutom framhåller att 
”[v]ore all science fi ction lika välskriven, kunde man inte ha något emot den 
sortens litteratur”.175

Mot slutet av året, när dagstidningarna bedömde presumtiva, litterära 
julklappar för barn och ungdom, publicerades de första recensionerna av Bon-
niers Planetböckerna och annan science fi ction riktad till yngre läsare. Dessa 
böcker fi ck nästan genomgående välvilliga recensioner i de största dagstid-
ningarna, och under hela 953 är det i stort sett endast i några av dessa recen-
sioner som det naturvetenskapliga inslaget lyfts fram som både positivt och 
trovärdigt. Ett exempel är John Bergs korta anmälan av de första två Planet-
böckerna i Svenska Morgonbladet: både Ivan Southalls Simon Black i världs-
rymden och pseudonymen Gabriel Lindes Rymdskeppens gåta beskrivs där som Rymdskeppens gåta beskrivs där som Rymdskeppens gåta
”spännande […] över alla gränser”, och Berg menar t.o.m. att båda böckerna 
har det gemensamt, att ”författarna berättar så naturligt och vetenskapligt, 
att man långa stunder faktiskt tror dom”.176 Ett annat exempel är Sydsvenska 
Dagbladet Snällpostens Viggo Dagbladet Snällpostens Viggo Dagbladet Snällpostens Loos, som menar att den förra är spännande och 
att Gustav Sandgren i den senare ”berättar medryckande”, medan fl ygboks-
författaren Torsten Scheutz Anfall från Titan förutom av ”sprudlande fantasi” 
också sägs kännetecknas av ”stort tekniskt kunnande”.177 Av avvikande åsikt 
var emellertid Stockholms-Tidningens Barbro Palme och Stockholms-Tidningens Barbro Palme och Stockholms-Tidningens Göteborgs Handels- 
och Sjöfarts-Tidnings Kai Söderhjelm. Även om Barbro Palme i likhet med och Sjöfarts-Tidnings Kai Söderhjelm. Även om Barbro Palme i likhet med och Sjöfarts-Tidning
Loos fi nner Southalls roman välskriven och fängslande drar hon sig inte för 
att påpeka att dess ”rent tekniska fakta” inte fyller måttet för ”de tekniskt 
durkdrivna svenska tolvåringarna”; hon anser vidare att Sandgrens bok ”är 
rent tekniskt skickligare löst”, men att hjältarna i den å andra sidan är ”psy-
kologiskt sämre framställda”.178 Avsevärt mer kritisk till Planetböckerna var 
samme Kai Söderhjelm som några veckor senare skulle komma att berömma 
Ray Bradburys Invasion på Mars. Ännu i november föranledde Sandgrens och 
Southalls skildringar av vår röda grannplanet ett påpekande om att Mars, 
liksom den vilda västern, bara är ”den bästa bakgrunden för författare, som 
nödvändigt vill hopa slagsmål, skottlossning och tortyr i sina böcker.”179

*

Oavsett hur genren värderades var de fl esta kritiker under lanseringsåret 
953 överens om att science fi ction i första hand var en form av lättsmält 
underhållnings litteratur, varför den ofta jämfördes med populära genrer som 
serietidningar och deckare. Även om detta knappast uteslöt att genrens före-
språkare gärna framhöll att verken ibland kunde rymma ett tankeväckande 
eller politiskt budskap – eller i ett fall att det subversiva rentav ligger i genrens 
natur – var de fl esta kritiker, i motsats till Roland Adlerberth i sina tidiga 
introduktionsartiklar, eniga om att naturvetenskapen sällan höll måttet och 
vanligen fi gurerade som rekvisita.180 I de mest negativa recensionerna betrak-
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tades science fi ction dessutom som en modern, lättillgänglig avart av mer 
seriöst syftande litteratur av liknande slag, t.ex. verk av Jules Verne, H. G. 
Wells, Aldous Huxley och George Orwell, och dess amerikanska härkomst 
framhölls i fl era recensioner som graverande. 

En kritiker som mer utförligt diskuterade de moderna, amerikanska ver-
ken i förhållande till såväl Jules Verne som H. G. Wells var den blivande 
 naturboksförfattaren Bengt Sjögren (f. 925). I en artikel i tidskriften Perspek-
tiv menar även han att genrens naturvetenskapliga sidor tydligt lyser med sin tiv menar även han att genrens naturvetenskapliga sidor tydligt lyser med sin tiv
frånvaro i de verk som under 953 hade marknadsförts som science fi ction, 
och såg i detta risker för en form av litteratur som besitter närmast unika 
egenskaper:

Den SF-skribent som vill göra anspråk på vederhäftighet behöver visst inte 
bokstavligt talat hålla sig på jorden, men bildligt uttryckt bör han göra det. bokstavligt talat hålla sig på jorden, men bildligt uttryckt bör han göra det. bokstavligt
Annars är det fara värt att snedvriden fantasi fullständigt kommer att för-
därva den litteraturgenre – med anor från Jules Verne och H. G. Wells – som 
har alla förutsättningar att återspegla och debattera teknikålderns speciella 
problem ur väsentliga synvinklar som den humanistiskt orienterade, skön-
litteräre författaren av brist på sakkunskap måste stå tämligen främmande 
för.181

Det vetenskapliga inslaget i genren skulle komma att diskuteras även senare 
under årtiondet. När det gäller frågan om genrens ursprung var kritikerna 
under 953, i de fall frågan togs upp till behandling, förhållandevis eniga om 
att science fi ction uppkommit som en modern amerikansk eller anglosaxisk 
variant av den typ av litteratur som skrevs av Jules Verne och H. G. Wells un-
der 800-talets senare del, men också att den var starkt besläktad med tidigare 
utopiska, fantastiska eller religiösa berättelser. Liknande åsikter om genrens 
släktskap återkom sedan i de fl esta längre artiklar om science fi ction under 
hela 950-talet – med i stort sett ett enda, men infl ytelserikt, undantag.182

Elisabeth Tykesson i Bonniers Litterära Magasin 1954

Om Sten Selanders kritiska recension av Tigerstedts antologi Morgondagens 
äventyr våren 953 kan ses som den första stenen att träff a den nya bokmark-äventyr våren 953 kan ses som den första stenen att träff a den nya bokmark-äventyr
nadskategorin fi ck denna endast marginella följder jämfört med den kraft-
fulla bredsida som den prominenta litteraturforskaren och kritikern Elisabeth 
Tykesson (906–962) anses ha avlossat från fl aggskeppet Bonniers Litterära 
Magasin i tidskriftens första nummer 954. Tykessons omfattande översikt, 
”Nästa: Venus. En orientering i science fi ction”, torde vara en av de mest kän-
da, omdiskuterade och mytomspunna svenska artiklarna om science fi ction. 
Eftersom den kan anses vara central av fl era skäl, bl.a. dess omfång (3 sidor), 
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det organ vari den publicerades och den artikelförfattare som stod bakom, är 
den värd att behandlas tämligen utförligt, inte minst för att den bild av genren 
hon förmedlar är mer nyanserad än den vanligen uppfattats som.

Elisabeth Tykesson hade som en av jämförelsevis få kvinnor disputerat i 
litteraturhistoria i Lund redan i början av 940-talet, på den närmast banbry-
tande avhandlingen Rövarromanen och dess hjälte i 1800-talets svenska folkläs-
ning (942), en av de tidigaste avhandlingar som behandlar populärlitteratur ning (942), en av de tidigaste avhandlingar som behandlar populärlitteratur ning
i Sverige med en litteratursociologisk inriktning. Hon hade varit verksam 
som kritiker i Bonniers Litterära Magasin sedan 943, men artikeln om science 
fi ction i januari 954 kom att bli hennes sista långa bidrag till landets ledande 
kulturtidskrift.183

Vad var det då Elisabeth Tykesson skrev om genren som gjort att hen-
nes artikel blivit så uppmärksammad? Redan på andra sidan i sin artikel ger 
Tykesson en karakteristik av genren när hon slår fast att science fi ction är en 
relativt ny form av litteratur och att den under mer än 25 år varit ”ett slags 
skräplåda, i vilken all möjlig övernaturlighet har stuvats in”:184

Darwininspirerade grottmänniskor; gudalika atlantider från jordens guldål-
der; osynliga, endast telepatiskt skönjbara hyperintelligenser utifrån rymd-
djupen; marsianer, som seglar i fl ygande tefat; trollkarlar, som ruvar långt 
ute i drömmarnas öken; robotar, som ser ut som en samling skorstensrör; 
androider, som är konstgjorda människor; de skrattande ”Loonies”, som är 
idiotväsen med ballong huvuden och bor på en av Jupiters månar; de hemska 
”Drougpots”, som kommer från Venus och som består av tonvis med ondske-
full protoplasma – allt har sida vid sida umgåtts med på intelligensens vägnar 
ovanligt torftigt utrustade amerikanska aff ärsmän och tekniker. Materialet 
är enormt och kaotiskt, och det kaotiska intrycket ökas betydligt genom SF-
författarnas vana att dels uppträda under ända till dussintalet pseudonymer, 
dels slå sig tillsamman ett par stycken under en enda pseudonym, som visat 
sig ekonomiskt fördelaktig.185

Elisabeth Tykesson ser med andra ord science fi ction, vars motiv och temata 
hon i förstone förefaller ogilla, som en form av undermålig populär litteratur 
som skrivs för ekonomisk vinning. Hon signalerar å andra sidan redan från 
början att genren knappast är homogen:

Det har emellertid numera blivit möjligt att sålla fram en rad avgränsade 
genrer inom genren, det har blivit möjligt att ur djungeln av hårdföra aff ärs-
spekulationer, patentmedicinska charlatanerier och absurda sektbildningar 
skilja ut sådant som till form eller innehåll har en allvarligare syftning, och 
det har blivit möjligt att åtminstone om Ray Bradbury säga, att detta är en 
författare och att det han skriver är litteratur.186

I sin fortsatta diskussion, som vägletts av två nyutkomna handböcker – Regi-
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nald Bretnors essäsamling Modern Science Fiction. Its Meaning and Its Future
och L. Sprague de Camps Science Fiction Handbook. Th e Writing of Imagina-
tive Fiction (båda från 953) – återkommer Tykesson ofta till frågan om inte 
det främsta syftet med hela genren ändå är att ”skaff a förläggarna pengar och 
läsarna möjlighet att undkomma verkligheten”.187 Efter en uppräkning av de 
författare som i de Camps bok presenteras som de ledande kommenterar hon 
t.ex. sf-författarnas sätt att värdera sig själva:

Denna lista har kommit till på det sättet att de Camp har räknat efter, dels 
vilka författare, som har haft fl est historier tryckta i magasinen, dels vilka, 
som har lämnat fl est bidrag till de magasin, som betalar bäst. För att få listan 
fullt rättvis har han emellertid också räknat ord, han har tagit hänsyn till att 
somliga specialiserat sig på långa berättelser och andra på korta. På så sätt har 
han kommit fram till sin lista över de ledande inom genren, dvs. över dem 
som ”have made the most money”.188

Även om Tykesson också observerar den ambivalens som fi nns hos många 
sf-författare vad gäller genrens roll som kommersiell massmarknadslitteratur 
och dess litterära, estetiska och/eller futurologiska sidor refererar hon utförligt 
den kritik mot genren som riktats från dess egna författare.189 Denna kritik 
gäller bl.a. ”övermänniskokulten – en kult inom en kult, som på en ytterst 
barnslig nivå för fram en av mänsklighetens gamla önskedrömmar”, men 
även de aggressiva drag som stundtals gått att fi nna i många av genrens verk. 
Särskilt uppehåller hon sig vid sf-författaren Philip Wylies kritik, som hon 
förefaller ansluta sig till:

Det mest temperamentsfulla inlägget göres av Philip Wylie, som menar att 
SF i sin nuvarande skepnad är att anse som ett uttryck för en massneuros. 
Universum framställes i SF-litteraturen såsom till 90 procent fi entligt. Rymd-
skeppen slungas genom rymden under ständiga strider med intelligenta men 
omätbart ondskefulla varelser, och då universum någon gång är välvilligt så 
är denna välvilja faderlig – någon väldig ”superman” ställer det hela till rätta. 
Framför allt klandrar Wylie SF-författarna för deras okunnighet i psykologi. 
[…] – Philip Wylie klandrar också SF-författarna, därför att de ökar den för-
virring, som har uppstått genom att vissa vetenskapliga forskningsområden 
har blivit mörklagda. Folk har tappat omdömet, de förstår snart inte vad 
som är omöjligt, de tror på fabler som de fl ygande tefaten, de blir skrämda 
och hatfulla och fallna för plötsliga utbrott av panik. SF är enligt psykolo-
gen, kulturkritikern och SF-skribenten Philip Wylie ett av uttrycken för en 
massneuros – en massneuros, som den i sin tur när och göder genom att den 
skapar ett blint primitivt hat.190

Bortsett från en kort presentation av sf-rörelsen – en ”vildväxande fan-rörelse”, 
vars fans ”i allmänhet är att betrakta såsom en smula raggiga och i överkant 
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originella” – samt en diskussion kring några nya populärvetenskapliga verk 
om raket- och rymdforskning, behandlar Tykesson i artikeln också några 
andra fenomen som gränsar till science fi ction, de kvasivetenskapliga och 
religiösa rörelserna. Hon framställer dessa – främst det s.k. Shaver Hoax, som 
var en serie fantasifulla, kvasivetenskapliga artiklar i en amerikansk sf-tid-
skrift under det sena 940-talet, samt Dianetics, sedermera scientologirörelsen 
– som viktiga både för genren och dess rörelse och ger därmed intrycket att 
sf-entusiasterna hade svårt att skilja på fakta och fantasi.191

I frågan om genrens historia ansluter hon sig inledningsvis till många av 
sf-entusiasternas åsikt att science fi ction i modern tid uppkommit i ett snävt 
populärlitterärt kretslopp i amerikanska pulp magazines. Vad gäller dess äldre 
historia uppdagas å andra sidan snart att hon knappast delar deras åsikter 
– tvärtom argumenterar hon utförligt för att de haft fel när de sökt bevisa ”att 
deras genre har gamla och förnämliga anor”:

SF-skribenterna har ur alla tiders litteratur dragit samman hart när ändlösa 
listor över rymdresor, resor till månen och Mars, resor under jorden och på 
havsbottnen, historier om människor, som har somnat i sin egen tid och 
vaknat upp efter ett par tusen år, historier om robotar och historier om fran-
kensteinmonster. De har också följt Atlantis-motivet och guldåldersmotivet 
genom tiderna. Men vad de har åstadkommit är endast en ytlig motivhisto-
ria, och de har endast undantagsvis mödat sig med att tränga in i någon av 
de olika saker, som kan dölja sig bakom ett och samma motiv – utopi, satir, 
skämtsaga, vetenskaplig önskedröm, ren äventyrsberättelse.192

I hennes fortsatta kritik av sf-författarnas historieskrivning skärps sedan to-
nen något, kanhända för att det handlar om entusiastiska lekmän som ger sig 
in på litteraturhistoriens vetenskaps område och försöker skriva om genrens 
historia med vetenskapliga anspråk:

När artikelförfattarna i Bretnors ”Modern Science Fiction” vågar sig in på 
kulturhistoriska och litteraturhistoriska spekulationer, så sker detta, även hos 
dem, som i övrigt verkar sobra och klartänkta, med den nyansfria tvärsäker-
het och den självklara tro på de små handböckernas tillförlitlighet, som är 
raka motsatsen till allt vad ”science”, allt vad vetenskap heter. För dessa skri-
benter har alla hyllmeterna med de homeriska problemen skrivits förgäves, 
för dem har folkloristerna förgäves vässat sitt skarpsinne mot folkens sagor 
och myter, för dem har tålmodiga litteraturhistoriker förgäves plockat ige-
nom Chicagouniversitetets berömda Lincke Collection och British Museums 
stora samling av äldre populärlitteratur. Ty dessa författare skulle, om de 
hade haft faktiska kunskaper, psykologisk näsa och vetenskaplig träning med 
all säkerhet ha funnit att det, som de betraktar som SF i strikt mening, inga-
lunda stammar av så ädel säd, som de själva påstår, Swifts ”Gullivers resor”, 
Butlers ”Erewhon” och Bellamys ”Looking Backward”, utan att det i stället 
med sin allra starkaste rot går djupt ned i den trivialroman, som fl orerade om-
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kring år 800 under den våldsamma folkneurosen efter franska revolutionen 
och napoleonskrigen, och som tyskarna med dess mest karakteristiska namn, 
som någon hitintills har lyckats fi nna på, kallar för ”Schundliteratur”.193

Efter denna historiska genomgång, som inte endast avviker från entusiaster-
nas utan också de fl esta samtida svenska litteraturkritikers uppfattning om 
genren, gör hon en jämförelse mellan modern science fi ction och den gamla 
triviallitteraturen:

I den gamla trivialromanen fi nns det inte några resor till vare sig månen eller 
Mars. I SF fi nns det inte vare sig brodermord eller incestproblem. Men andan 
är i båda densamma – den anda som hellre slår ihjäl en obekväm varelse än 
försöker begripa varför den är obekväm, och som hellre river ner en vägg 
än tittar efter om det kan fi nnas en dörr i den. Och hjältarna i SF är i detalj 
lika hjältarna i det slutande 700-talets och börjande 800-talets kaotiska 
massa av ande-, riddar-, rövar- och hemliga förbunds romaner. Liksom i tri-
vialromanen begår i SF hjältarna de svartaste dåd under det att de högljutt 
orerar om dygd och människovänlighet. Liksom i trivialromanen är i SF
den innersta nerven en omättlig längtan efter makt, absolut makt, lättköpt 
makt, och makt som inte förpliktar till något slags ansvar eller hänsyn. Själva 
den arsenal som i SF står hjältarna till buds är densamma som i den gamla 
trivialromanen, fastän den här är vetenskapligt och inte magiskt motiverad 
– klädedräkter som skyddar för alla faror, undergörande ringar, stavar, som 
öppnar alla dörrar, speglar, som visar både ting, som tilldrar sig på andra 
platser, och ting ur det förfl utna. – Trivialromanen har en av sina sista utlö-
pare i serierna […]. Och det kan knappast betvivlas att trivialromanen har 
en sen utlöpare också i den med serieindustrin åtminstone andligen intimt 
förbundna SF-litteraturen.194

Tykesson anser sig alltså kunna spåra science fi ction direkt till äldre tiders 
populära fi ktioner – den typ av litteratur hon tolv år tidigare disputerade på 
– och menar att det egentligen bara är rekvisitan som är utbytt. Vidare ser 
hon starka kopplingar till de tecknade serier som var föremål för en hetsig 
debatt under dessa år i mitten av 950-talet. Men istället för att avfärda genren 
i dess helhet ger hon sig på att granska de fl esta av de verk som utkommit på 
svenska under det föregående året.

De första verk hon tar sig an är A. E. van Vogts Uppdrag i världsrymden
och Robert A. Heinleins Sjätte kolonnen, vilka hon beskriver som ”tekniskt 
sett ytterligt grovhuggna”. Hon fi nner att ”[m]änniskoteckningen är sche-
matisk”, att de skildrade gestalterna saknar ”nästan fullständigt alla ansatser 
till både tanke-, känslo- och idéliv” och i sitt referat av handlingen i verken 
framhåller hon främst dessas våldsamma innehåll och, kanske särskilt vad 
gäller den senare, dessas patriotiska, närmast fascistiska budskap.195 Anmärk-
ningsvärt är att Tykessons artikel i mångt och mycket, och då särskilt när det 
gäller dessa två romaner (bl.a. med kritiken av karaktärs gestaltningen och 
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sensmoralen), kan betraktas som en sammanfattning av de anklagelser som 
riktats mot science fi ction i diskussioner av dess förtjänster, och att hon tydligt 
intar de två mest kritiska idealtypiska kritikerpositionerna, traditionalistens 
och antiamerikanens. Så går hon t.ex. snart in på de tekniska aspekterna och 
menar att skötseln av maskiner i bägge de nämnda romanerna tycks vara 
”människans förnämsta uppgift” och att ”alla svårigheter övervinnes genom 
att man uppfi nner någon ny maskin, som omedelbart lyfter av den besvärliga 
hyskan”. Hon underkänner vidare de naturvetenskapliga ambitionerna och 
klagar på att sf-författarna vanligen ”undandrager sig […] att tala om hur 
de är konstruerade under förebärande, att sådant är alldeles för invecklat 
för sådana, som inte är insatta i det”. Vad gäller van Vogts bok menar hon 
att den är ”full av spekulationer, som bäst tycks passa i något veten skapligt 
verk om schizofreniens väsen” och att maskinerna däri främst har till uppgift 
att ”skaff a den som behärskar dem en obegränsad makt över andra männis-
kor”. Behandlingen av maskinerna i Heinleins roman, å andra sidan, ”verkar 
knappast mindre sinnesrubbad men utspelas på spexighetens luftiga plan”.  I 
jämförelse med dessa framstår enligt Tykesson John Wyndhams Triffi  dernas 
uppror och de två första Planetböckerna ”såsom sakliga, kultiverade och emel-uppror och de två första Planetböckerna ”såsom sakliga, kultiverade och emel-uppror
lanåt också humoristiska”.196

Avslutningsvis tar Tykesson också upp Tigerstedts antologi och Ray Brad-
burys Invasion på Mars, vilka hon menar ger en helt annorlunda bild av genren. 
Medan novellerna i Morgondagens äventyr karakteriseras som att de ”kanske Morgondagens äventyr karakteriseras som att de ”kanske Morgondagens äventyr
inte alla är direkt vetenskapliga”, men att de ”genom gående är välskrivna och 
i fl era fall har en viss humor”, framställs Ray Bradbury i en klass för sig:

Den som vill veta vartill SF kan användas av en sensibel, allvarsam och este-
tiskt sparsmakad författare bör emellertid vända sig till Ray Bradburys ”Inva-
sion på Mars”. Till teknik och stil är den virtuos och det kan inte betvivlas att 
L. Sprague de Camp har rätt, när han såsom Ray Bradburys andliga förfäder 
räknar, inte några SF-skribenter utan John Steinbeck, Sherwood Anderson, 
Willa Cather, Ernest Hemingway och Katherine Anne Porter. Innehållet är 
trots bokens lilla format fullständigt överrikt och Ray Bradbury använder på 
det mest skickliga sätt olika SF-motiv för att symboliskt uttrycka sanningar, 
som har med människans psykologi och människans livssituation att göra. 
Mjuk, mörk och dämpad fl yter krönikan framåt […]. Boken är inom sin 
trångt och stramt ekonomiserade ram en mycket bred, klarsynt och svartsynt 
kulturkritik. Den är uttryck för en djupt sviken längtan efter skönhet och 
värdighet och för en människokärlek, som inte kan se någon annan räddning 
för det sant mänskliga än en allmän världskatastrof.197

Genom hela artikeln, och då särskilt i detta omdöme om Bradbury, blir det 
tydligt att de värderingskriterier Tykesson åberopar ansluter till en moder-
nistisk originalitetsestetik som bygger på ett högt värderande av psykologi-
sering, symbolik och stramhet samt existentiella frågeställningar (gärna av 
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utvecklings pessimistisk karaktär).198 Detta gör att hon på sätt och vis också 
föregriper det modernistiska ställningstagande som skulle bli vanligare senare 
under årtiondet, när Ray Bradburys författarskap inom loppet av några år 
skulle komma att bli konsekrerat inom det litterära fältet. I Tykessons formu-
leringar kan man också ana en uppfattning om att Bradbury transcenderar 
genrens ramar och förutsättningar när han använder dess rekvisita symboliskt 
eller allegoriskt, en uppfattning som också blev tämligen vanlig i de senare 
diskussioner som kan beskrivas som debatter om gränser och skillnader mel-
lan kategoriserad och kategoriserad och kategoriserad okategoriserad sfokategoriserad sf.okategoriserad sf

Av bedömningen av Bradbury framgår också att den omfattande gransk-
ning av science fi ction som Elisabeth Tykesson presenterar knappast saknar 
nyanser, och att hon förutom traditionalistens och antiamerikanens positio-
ner så småningom också intar skeptikerns – det är inte i första hand genrens 
motiv och temata hon vänder sig mot, utan författarnas bruk av dem. Detta 
gäller särskilt det faktum att författarna inte alltid tar framtiden på så stort 
allvar:

Det är […] endast i förbifarten som SF-författarna då och då snuddar vid det, 
som för många framstår såsom mänsklighetens verkliga livsproblem – över-
befolkningen, de våldsamma rubbningarna i det hydrologiska kretsloppet, 
den biologiska bankrutt, som hotar många länder, det faktum att hela kon-
tinenter är döende – allt detta, som är följder av att människorna vägrat att 
inpassa sig i sin jordiska miljö.199

Sammanfattar man Tykessons långa artikel, som hon själv menar inte kan 
”göra anspråk på att vara annat än en mycket grov konturteckning”,200 ser 
man att hennes teser i mångt och mycket går ut på att visa

() att science fi ction är en form av populärlitteratur som huvudsakligen 
skrivs i kommersiellt syfte,

(2) att sf-litteraturen inrymmer en övermänniskokult och suspekta, aggres-
siva och intoleranta drag,

(3) att det i sf-genren fi nns ett närmast osunt intresse för naturvetenskap 
och teknik, vilka dels beskrivs bristfälligt, dels vanligen endast tjänar 
som rekvisita eller maktmedel,

(4)  att sf-genren är både besläktad och jämförbar med det tidiga 800-talets 
triviallitteratur, de moderna tecknade serierna, och såväl kvasiveten-
skapliga som religiösa rörelser,

(5) att sf-entusiasterna odlar en vetenskapligt felaktig och glorifi erande his-
torieskrivning när det gäller frågan om genrens ursprung,

(6) att science fi ction läses i rent eskapistiskt syfte samt 
(7) att sf-fans har svårt att skilja på fakta och fantasi.

Sammantaget råder det ingen tvekan om att Elisabeth Tykessons översikt 
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ger ett övervägande negativt intryck av genren och står i bjärt kontrast till 
Roland Adlerberths tidiga artiklar. ”Nästa: Venus”, som skrevs av en ansedd 
litteraturforskare och kritiker som samma år utkom med en hyllad biografi , 
Atterbom. En levnadsteckning (954), och endast två år senare skulle bli invald Atterbom. En levnadsteckning (954), och endast två år senare skulle bli invald Atterbom. En levnadsteckning
i Samfundet De Nio, kan ses som ett uttryck för latenta åsikter i stora delar 
av det litterära fältet, åsikter som grundade sig på rådande värderingskriterier 
och doxa, och vilka i Elisabeth Tykesson fann en skarp och omvittnat ”tvär-
säker” röst.201

Artikeln, som säkerligen påverkat uppfattningen om science fi ction i Sve-
rige på 950-talet, har inom den svenska sf-rörelsen ibland pekats ut som en 
direkt orsak till att det svenska ”kultur etablissemanget” genom åren haft 
en negativ inställning till genren – måhända för att Tykesson lyfter fram 
vissa negativa sidor hos genren som dess läsare varit medvetna om, men helst 
valt att ignorera.202 I sitt specialarbete vill Lars Jakobson å andra sidan tona 
ned Tykessons roll och menar att man ”med fog [kan] säga att förlagsslarv 
och nonchalans var den stora boven i dramat om genrens rykte”, med vilket 
han främst syftar på Lindqvists serie Atom-böckerna, men också på Eklunds 
val att översätta en patriotisk roman som ursprungligen skrevs under andra 
världskriget, Robert A. Heinleins, som han menar, ”rasistiska” Sjätte kolon-
nen.203 Förmodligen ligger det något i bägge dessa förklaringar, men som ge-
nomgången av mottagandet under 953 visar var den negativa uppfattningen 
utbredd i delar av det litterära fältet redan innan Tykessons artikel publice-
rades – och var det någon enskild titel som under dessa år fi ck kritiker att 
höja rösten ordentligt var det också just Heinleins Sjätte kolonnen, en roman 
som även Roland Adlerberth menade ”knappast [är] den bok man stoppar i 
händerna på en vän som man vill omvända till SF”.204

Vid sidan av Tykessons artikel och en rad mer eller mindre positiva re-
censioner i dagstidningarna publicerades under just året 954 fl era artiklar 
där bitvis hätsk kritik riktas mot genren, inte sällan på grund av de budskap 
vissa kritiker tyckte sig se bakom verken. I maj 954, ett par månader innan 
Sverige upplevde något så ovanligt som en total solförmörkelse, publicerades 
en ovanligt aggressivt inställd artikel, ”Supermän och idioter”, i den kom-
munistiska tidningen Ny Dag. Claes-Eric Ny Dag. Claes-Eric Ny Dag Danelius intar där en utpräglad 
antiamerikansk kritikerposition och menar att Tykesson inte varit tillräck-
ligt kritisk mot denna ”avart av litteratur” som är ”värre och farligare än 
de vanliga wild west-äventyren och Hopalong Cassidy-fl ugan, som tidigare 
grasserat rätt så oinskränkt i den amerikanska halv bildningens sinnesvärld”. 
Danelius menar att science fi ction är en speciell ström i ”[den fl od] av ameri-
kanskt serie vanvett och annan smörja, som hotar att översvämma vårt land, 
och mot vilken protester höjs av alla besinningsfulla lärare, folkbildare och 
andra ansvars kännande människor” och undrar vart ”man egentligen [vill] 
komma med denna sjuka, dekadenta form av västerländsk kultur, vilken likt 
en böldpest har spritt sig över hela den anglosachsiska världen och en stor del 



123

av Europa”. Hans svar, vars bevisföring verkar bestå i ett citat ur Tykessons 
sammanfattning (!) av Robert Heinleins Sjätte kolonnen, är att det rör sig om 
vådlig propaganda eller rentav en konspiration:

Man predikar fascistisk övermänniskomentalitet och människoförakt. Man 
vill uppfostra ungdomen till att bli rå och cynisk. Man vill injaga skräck hos 
det egna folket för att därigenom förbereda det på krig. [– – –]

När skall vi äntligen sätta stopp för denna import av science fi ction och 
andra liknande tryckalster som hotar att göra folk till själlösa robotar i den 
amerikanska imperialismens armé?205

I sin artikel citerar Danelius också den kristne författaren Sten Söderbergs 
kritiska artikel ”Fantom litteratur på avvägar” som redan hösten 953 publi-
cerades i Svenska Arbetsgivareföreningens tidskrift Industria, och där genren 
blev föremål för snarlika synpunkter. Söderberg menade bl.a. att science fi c-
tion endast i undantagsfall har litterära förtjänster, men också att den präglas 
av en materialistisk cynism samt att dess pseudo vetenskapliga innehåll på sikt 
hotar att bli något av ett samhällsproblem.206

Kritiken var alltså i vissa fall påfallande hård, men med tanke på att dessa 
ytterst negativa artiklar var ganska få – och då de inte resulterade i några 
konkreta åtgärder – kan det tyckas aningen överdrivet att beskriva debatten 
i termer av moralisk panik.207 När fi l.kand. Lennart Berglund i den populära 
årskrönikan När-Var-Hur för en bredare allmänhet skulle summera bokåret När-Var-Hur för en bredare allmänhet skulle summera bokåret När-Var-Hur
953–954 gavs sf-genren, som ”under året gjort sitt intåg på den svenska bok-
marknaden”, också en relativt nyanserad presentation. I denna stod att läsa 
att sf-litteraturen, att döma av Tykessons artikel och de verk som dittills hade 
givits ut, ”är en mycket mer komplicerad historia än man skulle kunna tro”. 
Till genrens särdrag hörde enligt Berglund inte bara dess blandade härkomst 
och naturvetenskapliga anspråk, men också det faktum att kvaliteten var så 
varierande och att science fi ction hade sina ivriga försvarare:

Så mycket är utan vidare klart som att det rör sig om äventyrsskildringar, där 
de senaste årens väldiga landvinningar på naturvetenskapernas områden har 
fått bilda grunden för fantastiska utfl ykter i tiden och universum. Bland de 
litterära förebilderna nämns givetvis Jules Verne […] – men också Huxley, 
Orwell, H. G. Wells och de tecknade seriernas blåögt sadistiska övermänni-
skokult har fått lämna material till den nya rymdfärds- och atomsprängarlit-
teraturen. Vad som gör att SF har kommit att väcka mer rabalder bland de 
litterära fi nsmakarna än pang-pang-böcker av sedvanligt snitt är emellertid 
dels att det bland SF-författarna fi nns några verkligt framstående berättare, 
dels att dess förespråkare på ömse sidor om Atlanten högljutt och envetet 
kräver att genren skall tas på allvar som autentisk skildring av nutidsmän-
niskans situation.208
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Sammantaget visar artiklarna och recensionerna från åren 953 och 954 att 
de svenska kritikerna knappast var överens om hur den nya genren skulle be-
skrivas eller värderas. Även om de kunde enas om en sak, att genren kallades 
just science fi ction, hördes dock mer än en gång under decenniet röster som 
föreslog att genren skulle få ett nytt, svenskt namn.

Teknovisioner och vetsagor – att namnge en genre 1

När de första egentliga sf-böckerna gavs ut i Sverige under 950-talets första 
år handlade det, som framgått, om en lansering av en genre som redan tidi-
gare hade haft avläggare i Sverige. Den stora nyheten under 950-talet bestod 
dels i det breda, intermediala fl ödet – att science fi ction nu plötsligt, i större 
utsträckning än någonsin tidigare, fanns att tillgå i form av biograffi  lmer, 
tecknade serier, böcker och tidskrifter – dels i att dessa berättelser för första 
gången i Sverige salufördes under en engelskspråkig genrebeteckning. Att 
denna vållade vissa problem framgår tydligt av alla de felstavningar och va-
rianter som förekom i dagskritiken, vilka kanske delvis kan förklaras med att 
engelska inte förrän efter andra världskriget blev det vanligaste främmande 
språket – och i samband med 950-talets skolreformer ett obligatoriskt ämne 
för samtliga svenska skolelever.

Även om det svenska språket är jämförelsevis rikt på lånord har genom 
åren otaliga försök gjorts att fi nna svenska motsvarigheter till utländska 
 företeelser. Inte sällan har detta utförts genom tävlingar, vilka resulterat i 
såväl snabbt bortglömda ord som bärspelare (freestyle) som de välbekanta bärspelare (freestyle) som de välbekanta bärspelare
och numera utbredda bil och bil och bil snabbköp.209 Under hela 950-talet gjordes i Sve-
rige fl era försök att lansera alternativa genre beteckningar till science fi ction, 
kanske främst för att komma tillrätta med svårigheterna att stava och ut-
tala det engelska begreppet, men möjligen också för att anpassa genren till 
svenska förhållanden och mildra ordparets utländska intryck. Bortser man 
från den förklaring som Natur och Kultur ofta tillfogade i samband med att 
genren nämndes, ”naturvetenskapliga framtidsnoveller”, är ett exempel den 
pristävling som utlystes i oktober 953 i den populärvetenskapliga tidskriften 
Teknikens Värld, i samband med att den tecknade serien ”Tvillingplaneterna” Teknikens Värld, i samband med att den tecknade serien ”Tvillingplaneterna” Teknikens Värld
började publiceras däri. På en helsida med den talande, felstavade rubriken 
”Döp sience [sic!] fi ction och bli segelfl ygare!” fanns, förutom en presentation 
av ”Tvillingplaneterna” i text och bild samt några hurtiga slogans som ”Fram-
tidens värld i Teknikens Värld” och ”Läs i dag om världen av i morgon”, en 
redaktionell förklaring till tilltaget:

Science Fiction – det är skildringar om äventyr i framtidens värld, spän-
nande rymdresor och djärva upptäcktsfärder i främmande världar – det är 
Jules Verne-visioner av morgondagens fantasieggande tekniska framsteg och 
uppfi nningar.
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Teknikens Värld slår nu ett stort slag för denna nya, fascinerande även-
tyrsgenre med den raffl  ande serien Tvillingplaneterna, som är science fi ction 
när den är som bäst. I de nya, spännande Planet böckerna lanserar Bonniers 
förlag den nya genren i litterär form.

Men science fi ction är ett amerikanskt begrepp som saknar ett svenskt 
namn. Teknikens Värld och Bonniers förlags ungdomsboksavdelning har 
därför beslutat utlysa en pristävling där det gäller att hitta på ett slagkraftigt 
och lättfattligt svenskt namn för science fi ction. Det skall vara ett namn eller 
ett kortfattat uttryck som verkligen slår. Det är inte nödvändigt att välja ett 
ord som redan fi nns – det är även tillåtet att nybilda ett ord eller att fi nna på 
ett helt nytt ord. Ett villkor är emellertid att ordet eller uttrycket har svensk 
klang. Första och andra pris blir fri segelfl ygutbildning […].210

Vid sidan av beskrivningen av genren, där adjektiven ”spännande”, ”fanta-
sieggande” och ”fascinerande” talar för att också redaktionen på Teknikens 
Värld betraktade science fi ction som en renodlad underhållningslitteratur, Värld betraktade science fi ction som en renodlad underhållningslitteratur, Värld
presenterades även de första av Bonniers Planetböcker i mycket positiva or-
dalag.211

Tävlingen, som enligt redaktionen ”samlade rekorddeltagande” med 
”hundratals mer eller mindre fantasiladdade förslag”, avgjordes strax efter 
nyåret, och möjligen kan man diskutera om det vinnande förslaget, ingenjö-
ren från Hägersten Karl Bergmans teknovision, verkligen uppfyllde det sista 
kriteriet på ”svensk klang”.212 Säkert är i alla fall att den nyuppfunna beteck-
ningen – som påminner om en till Sverige ännu inte importerad innovation 
– förekommit ganska sparsamt sedan dess, trots att en lundensisk sf-klubb 
bildad år 954, Utopia, ett tag kallades ”teknovisionsklubb”.213 Inte heller an-
drapristagaren, Åstorpsbon Hans-Erik Perssons förslag futurama fi ck något futurama fi ck något futurama
genomslag i sin samtid.214

Försöket att namnge genren i Teknikens Värld var dock inte ensamt i sitt Teknikens Värld var dock inte ensamt i sitt Teknikens Värld
slag. Redan samma höst som den första tävlingen utlysts, och långt innan 
den fått sin upplösning, hann Aftonbladet genomföra en snarlik tävling, möj-Aftonbladet genomföra en snarlik tävling, möj-Aftonbladet
ligen i syfte att hinna före med ett eget förslag på en svensk genrebeteckning. 
Den korta notis som mötte tidningens läsare söndagen den 29 november 953 
bär också tecken på att ha skrivits ihop i all hast. För att försäkra sig om att 
läsarna skulle förstå vad som menades med science fi ction citerade redaktio-
nen på nöjessidan ”I blinken” dessutom ett något provokativt stycke ur Isaac 
Asimovs då ännu inte översatta novellsamling I, Robot:

Vad är science fi ction?
Det är science fi ction. Det är citerat ur ”Jag, Robot” av Isa[a]c Asimov 

och beskriver hur en maskinellt framställd robot ser på – och ser ned på –  
människan:

– Se bara på dig själv, sade roboten slutligen. Jag vill inte alls uttala mig 
föraktfullt, men se bara på dig själv. Det material du är gjord av är mjukt och 
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sladdrigt, utan hållbarhet och styrka. Då och då får du perioder av medvets-
löshet, och den minsta variation i temperatur, lufttryck, fuktighet eller strål-
ningsintensitet nedsätter din eff ektivitet. Du är sekunda arbete. Jag däremot 
är en fulländad produkt…

Finn ett svenskt namn för science fi ction och sänd det under adress ”Sci-
ence fi ction. Aftonbladet” före den 0 december. 50 kronor i första pris, med 
mera.215

Redan ett par veckor senare, onsdagen den 6 december, meddelade redaktio-
nen på samma sida att ”ett hundratal förslag” inkommit, men att de slutligen 
bestämt sig:

Efter ett fl ertal dygn av kvalifi cerat grubbel har prisnämnden stannat för att 
översätta science fi ction med ”teknodikt”. Det förslaget har tillfört dr Josef översätta science fi ction med ”teknodikt”. Det förslaget har tillfört dr Josef översätta science fi ction med ”teknodikt”. Det förslaget har tillfört dr
Almqvist ett första pris om 50 kr. Han är expert inom området och har fl era Almqvist ett första pris om 50 kr. Han är expert inom området och har fl era Almqvist
andra goda förslag som hjälpt till att tjäna ihop förstapriset åt honom.216

Häpnadsväckande nog bör denne Josef Almqvist ha varit identisk med den 
Josef Almqvist som var Aftonbladets egen kritiker, och som samma år hade Aftonbladets egen kritiker, och som samma år hade Aftonbladets
skrivit fl era recensioner av sf-böcker för tidningen, men då försökt lansera 
begreppet ”teknisk fantasidikt”.217 Andrapristagaren torde å andra sidan också 
ha varit bekant för tidningens sf-läsare, och av resten av notisen att döma bör 
konkurrensen inte ha varit särskilt hård:

Ett andra pris har tillfogats Sture Lönnerstrand, också han branschnamn i Lönnerstrand, också han branschnamn i Lönnerstrand
teknodiktväg, för hans förslag ”faktasi”, en nätt och brukbar nybildning 
mellan fantasi och fakta. Han har 25 kr att motse.

Tredje pris, bestående av böcker från Eklunds förlag, där science-fi ction-
serien getts ut, har utdelats till tio förtjänta förslagsställare. [N]ågra av dem 
har i likhet med förstapristagaren föreslagit ”teknodikt”, andra har annat 
att komma med. Som litterär riktning vill hr Lars-G. Lindahl kalla science Lindahl kalla science Lindahl
fi ction för ”vernism” efter allas vår späda barndoms Jules [V]erne. Signaturen 
Gil har från djupfi lmens 3 D hittat på att kalla science-fi ction-litteraturen för Gil har från djupfi lmens 3 D hittat på att kalla science-fi ction-litteraturen för Gil
4 D (”fyr-de”). Ingenjör G. V. Nordenswan har funnit beteckningen ”teckare” 
i analogi med deckare.218

Kanske var det dessa två tävlingar med sina mer eller mindre lyckade resultat 
som gjorde att redaktionen på den svenska sf-tidskriften Häpna! redan i det Häpna! redan i det Häpna!
första numret, som utkom i mars 954, försäkrade att de inte umgicks med 
liknande planer:

Vi ämnar för övrigt inte byta ut benämningen science-fi ction mot något 
mer eller mindre hemlagat pristävlingsnamn; i ett så english-minded land 
som vårt fi nns det väl inga skäl att byta ut ett bra och organiskt framvuxet 
namn mot någon framhejad infödingsbenämning bara för att namnet är 
engelskt.219
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Redan på omslaget till tidskriftens andra nummer, i april samma år, hade 
dock undertiteln ändrats från Science fi ction tidskrift till det något mer klar-Science fi ction tidskrift till det något mer klar-Science fi ction tidskrift
görande Science fi ction – tekniska äventyr, men även om man så småningom Science fi ction – tekniska äventyr, men även om man så småningom Science fi ction – tekniska äventyr
också kom att kalla tidskriften Litterär-Vetenskapligt Magasin, gjordes aldrig 
något egentligt försök att byta ut eller försvenska genrebeteckningen, efter-
som ordparet science fi ction alltid förekom på omslagen.

Endast några år senare, kring juletid 958, utlystes dock i 950-talets andra 
svenska sf-tidskrift Galaxy ännu en tävling om en nytt, svenskt namn för Galaxy ännu en tävling om en nytt, svenskt namn för Galaxy
science fi ction – och denna gång återkom fl era av de tidigare förslagen.

Raketmän och tysta planeter
Spridda satsningar kring 1950-talets mitt

Trots det blandade och emellanåt mycket negativa mottagandet under gen-
rens första år på den svenska bokmarknaden tycks science fi ction åtminstone 
inte omedelbart ha hamnat i onåd hos samtliga svenska förlag. Visserligen 
bromsade de förlag som först satsat på genren – Natur och Kultur och Forum 
uteblev med nya satsningar, den sista delen i Eklunds Science Fiction-serie ut-
kom till julen 956, endast två titlar i Bonniers Planetböckerna gavs ut under 
åren 955 och 956 och Lindqvists Atom-böckerna lades ned i början av 956. 
Vid mitten av 950-talet fanns dock fl era svenska förlag som på olika sätt ville 
ansluta sin utgivning till den nya trenden. Den bild av science fi ction dessa 
förlag ville förmedla var minst sagt brokig, men hade det gemensamt att den 
ofta skilde sig från den bild som vissa av kritikerna försökt skapa. Under 955 
gav t.ex. det moraliskt och religiöst präglade Harriers Bokförlag ut två verk 
av Jules Verne, Från jorden till månen och Omkring månen, och till skillnad 
från de fl esta andra utgåvor av Vernes verk under 950-talet gavs dessa explicit 
ut som en del av sf-genren.220 På baksidan av böckerna presenterades också 
denna form av litteratur:

Den s. k. science fi ction-litteraturen är högst populär för närvarande. Och 
vem kan undra därpå. Gårdagens utopi är ju dagens eller morgondagens san-
ning. Den franske författaren Jules Verne var föregångsmannen och den obe-
stridde mästaren inom detta område. [– – –] Jules Verne var mycket hemma 
inom naturvetenskapen, och sina kunskaper förmedlar han som känt på ett 
trevligt och lättläst sätt. Man får faktiskt lära sig en hel del, och även den 
som icke begriper mycket av astronomi och besläktade vetenskaper kan inte 
undgå att tjusas av dessa verk, som faktiskt nu är dagsaktuella. Författaren 
hade en märkvärdig förmåga att skåda in i framtiden. […] Vem vill inte följa 
de två amerikanarna och deras franske vän på deras sagolika äventyr. Det är 
böcker för både gammal och ung: science fi ction i dess allra bästa form, dikt 
och verklighet, spänning och humor.
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Den positiva syn på genren som spännande och humoristisk – men inte minst 
didaktisk, delvis futurologisk och vetenskapligt korrekt – som kommer fram 
på omslagen kan tolkas på åtminstone två sätt: antingen som att Harriers 
Bokförlag tagit ställning för genren på grund av den potential man ansåg att 
den hade, eller som att förlaget genom att förknippa böckerna med genren 
ville väcka ett större intresse för böckerna hos presumtiva läsare (och möjli-
gen också som att förlaget inte följt med i alla de turer diskussionen kring 
genren tog under dessa år, och därmed inte uppfattat att science fi ction av 
fl era kritiker betraktades som ett slags undermålig skum rasklitteratur som 
kunde ha skadat förlagets profi l). Ett liknande men i sig ganska otypiskt fall 
var Arbetarkulturs Förlag, som 956 gav ut en nyöversättning av den roman av 
den ryske författaren Aleksej Tolstoj, Aelita (922), som i 924 års översättning Aelita (922), som i 924 års översättning Aelita
fått heta Resan till Mars. På baksidan av Aelita, prinsessa av Mars har förlaget Aelita, prinsessa av Mars har förlaget Aelita, prinsessa av Mars
nämligen också angivit att det rör sig om ”en äventyrsskildring av typ ’Science 
fi ction’”.221 Inte helt olikt var också Gummessons Bokförlags första satsning 
på genren, den danske författaren Poul Hoff manns Skuggan av Atlantis (955), Skuggan av Atlantis (955), Skuggan av Atlantis
som till skillnad från de fl esta berättelser om bortglömda sydamerikanska 
indianriken som gavs ut under dessa år faktiskt marknadsfördes som en del 
av den företrädesvis anglosaxiska genren – ”en ’science fi ction’ av mer ovanligt 
slag, som bereder läsaren den tjusande upplevelsen att gång på gång få passera 
gränsen mellan verklighetens och fantasins lika levande riken”.

Bland andra satsningar under 950-talets mitt kan nämnas Uppsalaförlaget 
J. A. Lindblads och Svensk Läraretidnings Förlag, vilka i likhet med Harriers, 
Arbetarkultur och Gummessons valde att översätta europeisk science fi ction, 
om än Svensk Läraretidning snart övergick till de mer berömda amerikanska 
sf-författarna. Lindblads sf-utgivning dessa år sträckte sig till två romaner av 
den danske författaren Niels Meyn, Atomskeppet och Atomskeppet och Atomskeppet Det fl ygande tefatet, samt Det fl ygande tefatet, samt Det fl ygande tefatet
den första boken i Sven Wernströms barnboksserie om ett gäng pojkar som 
i fantasin reser ut på allehanda äventyr i världsrymden, Rymdgänget (956), Rymdgänget (956), Rymdgänget
illustrerad av Arne Öhdén.222 Denna bok skulle de kommande åren få de 
två uppföljarna Rymdgänget och mannen i trädet (957) samt Rymdgänget och mannen i trädet (957) samt Rymdgänget och mannen i trädet Mannen i lådan
(958), illustrerade av Olle Montelius och i likhet med den första riktade till 
pojkar i tioårsåldern.223

Svensk Läraretidnings Förlag gav hösten 955, när den anrika serien Barn-
biblioteket Saga ändrat namn till endast Saga, i denna ut österrikaren Erich 
Dolezals RS 11 svarar inte och de norska författarna Jo Tenfj ords och Gun-RS 11 svarar inte och de norska författarna Jo Tenfj ords och Gun-RS 11 svarar inte
nar Oxaals Månen tur och retur. Dessa två Saga-böcker, som var riktade till Månen tur och retur. Dessa två Saga-böcker, som var riktade till Månen tur och retur
pojkar och fl ickor mellan 0 och 5 år, hade på bokryggen och baksidan en 
symbol med tre små raketer (se bild 39) och kallades på baksidorna ”Raket-
böcker från SAGA”. Under de följande åren publicerades i Raketböckerna SAGA”. Under de följande åren publicerades i Raketböckerna SAGA
fl era ungdomsböcker av de kända sf-författarna Robert A. Heinlein och Isaac 
Asimov (under pseud. Paul French). Den första av dessa utkom redan 956, 
Heinleins Rymdkadetten, men det var egentligen först under 957 som denna 
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serie, retroaktivt, också på böckerna började marknadsföras under genrebe-
teckningen science fi ction.224 (Sagas Raketböcker utreds mer utförligt i kapitel 
6.) Redan 956 gavs dock i Sagas Pyramidböcker (klassiker för ungdom) ut 
en femte reviderad utgåva av Hugo Gyllanders gamla översättning och bear-
betning från 99 av Jules Vernes En världsomsegling under havet, illustrerad av En världsomsegling under havet, illustrerad av En världsomsegling under havet
Gösta Kriland. Till skillnad från både tidens Raketböcker och många andra 
Verneutgåvor bar denna den amerikanska genrebeteckningen på omslagets 
baksida, där det med emfas hävdas att ”Jules Verne är det första – och största 
–  namnet inom det som vi nu kallar science fi ction.”

En av de mer hågkomna titlarna från 950-talets mitt var emellertid ett 
verk av helt annan karaktär, C. S. Lewis kristna rymdallegori Utfl ykt från 
tyst planet, som gavs ut på Frälsningsarméns förlag tyst planet, som gavs ut på Frälsningsarméns förlag tyst planet F. A.-Press år 955. Även 
om romanen – som rönte stor uppmärk samhet och blev mycket väl mot-
tagen i dagskritiken – inte bar genrebeteckningen på det högst sobra om-
slaget uppfattades den likväl av många kritiker som just science fi ction, och 
rekommen derades dessutom varmt av entusiasten Roland Adlerberth, som 
dock påpekade att priset på 3 kronor var det dittills högsta på en sf-roman.225

I hans recension i Göteborgs-Tidningen skymtar också att det under denna 
tid, året efter det att Tykessons artikel publicerats, fanns något av en rädsla 
för genren: Adlerberth tackar förlaget för att det inte ”skrämts av den sci-
encefi ctionskräck, som fortfarande tycks föra ett uppehållande försvar här 
och var i landet”.226 Även i Bonniers Litterära Magasin ifrågasätter han det 
”oartikulerade skall som upphävs här och var så snart ordet science-fi ction 
nämns” och ”likhetssättande[t] mellan SF och serier även bland folk som med 
största nöje slår sig ner med en detektivroman” och han hoppas dessutom 
framdeles ”slippa den skrämda avsky för genren som sådan som vissa svenska 
recensenter lagt i dagen”.227 Elisabeth Tykesson kommenterade i sin artikel 
året innan just C. S. Lewis roman, men menade att hela Lewis trilogi, där Out 
of the Silent Planet utgör den första delen, ”inte är of the Silent Planet utgör den första delen, ”inte är of the Silent Planet SF utan i stället den bitt-
raste kritik, som någonsin riktats mot denna genre”,228 något som åtminstone 
delvis motsäges av den text som under rubriken ”ANMÄRKNING” tryckts på 
baksidan av titelbladet i den svenska utgåvan:

Vissa respektlösa hänsyftningar på tidigare berättelser av denna typ som åter-
fi nnes på de följande sidorna har infogats i rent dramatiskt syfte. Det skulle 
göra författaren ont, om någon läsare trodde honom vara för dum för att ha 
haft nöje av H. G. Wells fantasier eller för otacksam att erkänna sin skuld till 
dem. C. S. L.229

Tre andra satsningar från årtiondets mitt är särskilt intressanta eftersom de 
kan ses som förebud om den populära prägel genren under 950-talets senare 
hälft i allt ökande grad skulle komma att få. Den första av dessa är den serie 
omfattande sex romaner om rymdhjälten Blixt Gordon som Norrköpingsför-
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laget Sörlins, specialiserat på barn- och ungdoms litteratur av allehanda slag, 
gav ut under åren 955 och 956. Redan titlarna, t.ex. Blixt Gordon i dödsra-
keten, Blixt Gordon i kejsar Mings klor och keten, Blixt Gordon i kejsar Mings klor och keten, Blixt Gordon i kejsar Mings klor Blixt Gordon och pansarvargarna, 
signalerar att det rör sig om tämligen lättsmält space opera för i första hand space opera för i första hand space opera
yngre pojkar, något som bekräftas av de spänningsmättade, färgglada om-
slagen av serietidningskaraktär (där en trikåklädd yngling ofta poserar med 
draget vapen, se bild 5), böckernas jämförelsevis ringa längd (ca 40 s.) samt 
det billiga priset (3:75 kr st. inbundna). På omslagens baksidor marknadsförs 
dessutom serien som ”Alla grabbars önskeböcker!”, och i baksidestexten på de 
tre sista menar förlaget att böckerna, som utgör en ”otroligt spännande även-
tyrsserie”, ”alltifrån starten fått en enastående popularitet hos den svenska 
ungdomen”. Även om omslagen antyder att det är serieskaparen Alex Ray-
mond (909–956), upphovsman till de tecknade serierna Blixt Gordon (Flash 
Gordon), Agent X-9 (Secret Agent X-9) och Peter Falk (Falk (Falk Rip Kirby), som själv 
stått bakom verken tyder det mesta på att hela serien, som är översatt från 
norskan av Tore Morgan, skrevs av en anonym, okänd norsk författare, och 
att det norska Nasjonalforlaget genom att använda sig av Alex Raymonds 
namn som varumärke försökte skänka böckerna en amerikansk nimbus av 
autenticitet.230

Den andra satsningen var det populärt inriktade Stockholmsförlaget 
Trots utgivning av Ernst C:son Bredbergs Äventyr i djuphavet. En spionroman 
i framtiden (956). Denna bok, som endast kostade 2:85 kr, utkom häftad och 
med färgglatt omslag i serien Svenska deckare, vilken att döma av den reklam 
som fi nns längst bak i boken i första hand distribuerades genom Pressbyrån. 
På bokens baksida presenteras romanen som ”En svensk spionthriller i bästa 
Jules Verne-stil”, vilket tyder på att förlaget antingen inte litade på att gen-
rebeteckningen science fi ction var allmänt känd ännu, eller på att man ville 
undvika genrens konnotationer. Av den spänningsmättade baksidestexten 
framgår dock att förlaget med denna titel givit sig in i den underhållningsbe-
tonade delen av sf-genren:

År 2000. Det nybyggda havsvidundret Octopus med dess strålkanoner och 
visifoner slussas ut ur den hemliga staden Luna Citys bergshamn 3000 meter 
under havsytan på sin första spaningsfärd över djuphavets botten. Det kalla 
kriget mellan världsdelarna har drivits till sin spets och man fruktar ett inter-
planetariskt krig till lands, till sjöss och i luften. Men båda sidor är övertygade 
om att slutstriden kommer att utspelas tusentals meter under havsytan och 
att den som först erövrar havsbottnen kommer att segra. [– – –]

Den tredje av dessa satsningar gjordes även den av ett förlag med viss populär 
prägel, Saxon & Lindströms Förlag, vars sf-utgivning under dessa år dock 
endast uppgick till en titel, antologin Raketmännen från Jorden och andra Sci-
ence Fiction historier (956). Denna var en mycket billig (2:70 kr), häftad bok ence Fiction historier (956). Denna var en mycket billig (2:70 kr), häftad bok ence Fiction historier
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med färgglatt omslag (se bild 6), men utan någon angiven redaktör, över-
sättare, omslagsillustratör eller uppgifter om varifrån novellerna hämtats.231

Omslagets baksida innehåller emellertid ett slags förklaring – förlaget menar 
där att de tretton novellerna i antologin ”skrivits av vår tids främsta Science 
Fiction-författare”, och att de samtliga är ”välskrivna” och ”ger oss något att 
tänka på”. Texten måste dock betraktas som något överdriven, då knappt en 
enda av tidens mest ansedda sf-författare fi nns representerad i antologin, och 
då samtliga noveller, varav ett fl ertal aldrig antologiserats utomlands, helt en-
kelt hämtats ur 954 års sommar- och höstnummer av den kortlivade, nästan 
bortglömda amerikanska tidskriften Orbit Science Fiction, som utkom med 
sammanlagt fem nummer under åren 953 och 954.232 Höstnumret innehöll 
den ofta antologiserade novellen ”Adjustment Team” (954) av den i Sverige 
ännu outgivne Philip K. Dick, men denna novell förbigicks av förlaget. Häp-
nadsväckande är måhända också att antologins omslag, med illustration, fär-
ger, typsnitt och layout hämtats rakt av från juli-augusti-numret. Saxon & 
Lindströms Raketmännen från Jorden är särskilt intressant då den kan ses in-
leda en trend inom den svenska sf-utgivningen under återstoden av 950-talet, 
nämligen utgivningen av science fi ction i billiga, ofta slarvigt översatta häften 
eller pocketböcker. Denna typ av utgivning skulle komma igång redan under 
957, och bildade en tydlig kontrast till kvalitetsförlaget Norstedts satsning på 
Ray Bradbury, som påbörjades 958.

En sammanställning över samtliga förlag som gav ut kategoriserad sf i kategoriserad sf i kategoriserad sf
Sverige mellan åren 952 och 956 (med gränsfall som Natur och Kulturs och 
B. Wahlströms Wells-utgivning, Harriers och Sagas Verne-utgivning, Lewis 
Utfl ykt från tyst planet, m.fl . inräknade) visar att det totala antalet sf-titlar Utfl ykt från tyst planet, m.fl . inräknade) visar att det totala antalet sf-titlar Utfl ykt från tyst planet
uppgick till hela 65, och att kulmen nåddes under åren 954 och 955, med 6 
respektive 9 titlar (tabell 2). Från och med år 954 sker också en diversifi ering 
där under periodens tre sista år antalet förlag ökar något, från 5 förlag år 953 
till 8 år 954 och hela 9 förlag åren 955 och 956, även om det under dessa 
år är Lindqvists och Sörlins som står för nästan hälften (47 %) av det totala 
antalet utgivna titlar.

TABELL 2.
Sammanställning över de svenska förlagens utgivning av kategoriserad science fi ction 1952–1956.

Förlag, ev. serie (total)  1952 1953 1954 1955 1956

Natur och Kultur, Wells, m.m. (8)  5 2  – –
B. Wahlströms Bokförlag (2)   –  – –
Forum ()    –  – – –
Rabén & Sjögren ()   –  – – –
Oskar Eklunds Bokförlag,

Science Fiction, m.m. (9)  – 4 3  
Albert Bonniers Förlag,

Planetböckerna, m.m. (6)  – 3   
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Tomas Förlag ()   – –  – –
Åhlén & Åkerlunds Förlag ()  – –  – –
Lindqvists Förlag,

Atom-böckerna, m.m. (6)  – – 7 6 3
J. A. Lindblads Förlag (3)  – –   
Harriers Bokförlag (2)  – – – 2 –
F. A.-Press ()   – – –  –
Gummessons Bokförlag ()  – – –  –
Sörlins Förlag, Blixt Gordon (6) – – – 4 2
Svensk Läraretidnings Förlag, Saga (4) – – – 2 2
Arbetarkulturs Förlag ()  – – – – 
Bokförlaget Trots ()  – – – – 
Saxon & Lindströms Förlag () – – – – 

Summa titlar:   6 11 16 19 13
Summa förlag:   2 5 8 9 9

Källa: SFB.

En annan slutsats är att av de 8 förlag som under dessa år publicerade katego-
riserad sf gav hälften endast ut en enstaka titel, antagligen i ett jämförelsevis riserad sf gav hälften endast ut en enstaka titel, antagligen i ett jämförelsevis riserad sf
riskfritt försök att se efter om det fanns något större intresse för science fi ction 
i Sverige. Att endast en handfull av förlagen skulle återkomma med nya sats-
ningar på genren under 950-talets sista år tyder på att så inte var fallet.

Aniara och science fi ction

Vår tid har sett en ny sorts utopi födas, den radikala svartmålningen 
av framtiden. Det är inte ofta man av dessa [sf-]författare får ett in-
tryck av att den ljusnande framtid är vår. Däremot är jordens för-
ödelse ett vanligt tema, och inte sällan slutar romanerna med visionen 
av vår förbrända planet, insvept i radioaktiva brandmoln, betraktad 
av de sista människospillrorna från det sista rymdskeppet, på väg ut i 
rymden som ett universums melankoliska tattarfölje.

NILS-GÖSTA SELLMAN, Sydsvenska Dagbladet Snällposten (954)233

Under 950-talet utkom en rad svenska originalverk som, trots att de aldrig 
explicit lanserades eller marknadsfördes som science fi ction, av genrens kän-
nare, när de företett starka likheter med megatexten eller innehållit nova, be-
traktats som en del av sf-genren. Dessa med genren besläktade, okategoriserade 
sf-verk utspelades i så gott som samtliga fall i framtiden, gavs ut på förlag med sf-verk utspelades i så gott som samtliga fall i framtiden, gavs ut på förlag med sf
gott renommé, och var till utformning och marknadsföring tydligt riktade 
till det bildade kretsloppets vuxna läsare.234 Några av de mest kända är den 
tyskfödda konstnären och dramatikern Katarina Brendels (pseud. för Hilde 
Rubinstein, f. 904) roman Atomskymning (953), Ralf Parlands (94–995) Atomskymning (953), Ralf Parlands (94–995) Atomskymning
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novellsamling Eros och elektronerna (953/954), och Harry Martinsons (904–Eros och elektronerna (953/954), och Harry Martinsons (904–Eros och elektronerna
978) rymd epos Aniara. En revy om människan i tid och rum (956), vars första 
29 sånger (av sammanlagt 03) ingick redan i den tre år tidigare publicerade 
diktsamlingen Cikada (953), som ”Sången om Doris och Mima”.Cikada (953), som ”Sången om Doris och Mima”.Cikada 235

Mottagandet av dessa och liknande verk säger ibland en hel del om hur 
genrens gränser och förtjänster uppfattades dels utanför diskussionerna av den 
snävare sf-utgivningen, dels av de kritiker som besatt stor konsekrationsmakt 
men sällan anmälde kategoriserad sfkategoriserad sf.kategoriserad sf 236kategoriserad sf 236kategoriserad sf  Ser man på mottagandet av Brendels 
verk framgår dock att Atomskymning, i recensionerna i de största dagstidning-Atomskymning, i recensionerna i de största dagstidning-Atomskymning
arna, inte en enda gång jämfördes med sf-genren, men att tematiken med 
kärnvapenkrig och muterade krymplingar fi ck de fl esta kritiker att associera 
till Aldous Huxley, Karin Boye och George Orwell. Rimligen berodde detta 
på att den överlag negativt mottagna romanen – man klagade inte minst på 
författarens bristfälliga svenska och verkets drag av personlig terapi – utkom 
före Tigerstedts antologi, och att genre beteckningen vid tiden alltjämt var 
ganska okänd i Sverige.237

I det betydligt mer intressanta mottagandet av Eros och elektronerna som-Eros och elektronerna som-Eros och elektronerna
maren 954 framgår först och främst att endast ett fåtal av recensenterna upp-
skattade de noveller som starkast vetter åt science fi ction, och att genren, när 
den nämndes, ofta betraktades med viss skepsis, inte minst av Walter Dickson 
i Ny Tid: ”Man frågar sig om dessa inbillningsfärder in i framtiden egentligen 
är så givande, de utlämnar lätt sin författare åt en påhittaryrsla som får tycke 
av serietecknad science fi ction.”238 I Gunnar Ekelöfs och Gösta Attorps re-
censioner i Dagens Nyheter och Dagens Nyheter och Dagens Nyheter Svenska Dagbladet framförs reservationer mot Svenska Dagbladet framförs reservationer mot Svenska Dagbladet
Parlands experiment lusta samtidigt som de efterfrågar berättelser ”med större 
verklighets närhet, med miljöer och individer och inte bara typmänniskor”, 
en karakteristik som påminner om den i Sten Selanders recension av Tiger-
stedts antologi året innan.239 Flera recensenter kommenterade i förbigående 
det stela, kalla och mekaniska i framtids- och teknikskildringen, men det var 
nästan endast i Roland Adlerberths anmälan i Göteborgs-Tidningen som vissa 
kvaliteter i de sf-betonade novellerna lyftes fram:240

Ralf Parland skriver science-fi ction av samma orsaker som Harry Martinson 
och Ray Bradbury: för att kritisera maskiniseringen och avkultiveringen av 
vår civilisation. Ibland blir resultatet gott: en novell som ”En kooperativ tra-
gedi” […] är bra ur alla synpunkter: som SF, som satir och som litteratur över-
huvudtaget. Men ibland blir verkan mindre lyckad; mycket av det Parland 
skriver förefaller på något underligt vis kallt och skört, det blir skickliga och 
välkonstruerade noveller, men de saknar liv. Man märker det i framtidsnovel-
len ”Mänsklighetens vän”, och i fl era av de ”normala” novellerna i boken.241

Sammantaget tyder mottagandet av Eros och elektronerna på att Ralf Par-Eros och elektronerna på att Ralf Par-Eros och elektronerna
lands relativt tidiga försök att ge sig i kast med sf-genren inte slog väl ut i den 
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svenska litteraturkritiken under det halvår som följde på Tykessons artikel i 
Bonniers Litterära Magasin. Någon längre diskussion av själva sf-genren sker 
inte i någon av recensionerna, med undantag för den åsikt som kommer fram 
i Evald Palmlunds positiva anmälan i Arbetet, där han verkar anse att Parlands Arbetet, där han verkar anse att Parlands Arbetet
novellsamling är för allvarligt syftande för att kunna klassifi ceras som science 
fi ction: ”Förlaget har försett boken med ett grällt omslag av science fi ction-
typ, men författarens ambition har nog mindre varit att roa med spännande 
äventyr än att i framtidsvisionens form påvisa tendenser i vår egen tid.”242

Denna uppfattning om en motsättning mellan science fi ction, i synnerhet 
kategoriserad sf, och ett seriöst syfte skulle också prägla några av diskussio-kategoriserad sf, och ett seriöst syfte skulle också prägla några av diskussio-kategoriserad sf
nerna kring den i särklass mest berömda och omdiskuterade av 950-talets 
svenska framtidsskildringar, Harry Martinsons långa diktverk om ett gigan-
tiskt rymdskepp, goldondern Aniara, som på sin resa från den krigsdrabbade 
jorden till ett nytt liv på Mars råkar ut för en olycka och hamnar vilse i 
världsrymden.

För en sentida läsare är kanske det mest anmärkningsvärda med mot-
tagandet av Martinsons rymdlyrik att det knappast förelåg några allvarligare 
oenigheter om dess genre tillhörighet. De fl esta som uttalade sig om verken 
förefaller ha varit överens om att både ”Sången om Doris och Mima” och det 
tre år senare fullbordade Aniara på ett eller annat sätt var besläktade med, Aniara på ett eller annat sätt var besläktade med, Aniara
eller rentav tillhörde den populära anglosaxiska genren, även om fl era kritiker 
gärna framhöll att Martinson också tillfört science fi ction något nytt.

Går man tillbaka till senhösten 953 och granskar recensionerna av dikt-
samlingen Cikada, en av de största lyrikhändelserna på hösten samma år 
som modern science fi ction lanserades på den svenska bokmarknaden, kan 
man se att de allra fl esta av tidens stora kritiker relaterar diktcykeln ”Sången 
om Doris och Mima” till just sf-genren.243 Frånsett Johannes Edfelts och Bo 
Strömstedts recensioner i de två största dagstidningarna, Dagens Nyheter och Dagens Nyheter och Dagens Nyheter
Expressen, nämns genrebeteckningen inte minst i de resterande fyra av tidens 
sex största dagstidningar, om än med varierande grad av reservation.244 Med-
an Bengt Holmqvist i Stockholms-Tidningen menar att dikterna är ”ett stycke 
science fi ction som visar vilka fantasilösa tråkmånsar genrens professionella 
utövare är” och Per Erik Wahlund i Svenska Dagbladet beskriver diktcykeln Svenska Dagbladet beskriver diktcykeln Svenska Dagbladet
som, ”för att använda en aktuell benämning, ett slags science fi ction i lyrisk 
form, överfl ödande av egendomliga fackuttryck ur en nyuppfunnen termi-
nologi” anser Gunnar Beskow i Göteborgs-Posten att ”[a]llt det här är ju rama 
taxikörningen på pojkmagasinens rymdautostrada, ohämmade utsvävningar 
i genren ’scientifi c fi ction’”, men att Martinson ändå lyckats skapa betydel-
sefull poesi:245

Han är realist nog att tala tidens tungomål till folket, det är ju inte bara 
bondspråk och latin våra stora diktare har att tillgå numer, han har valt att 
uttrycka sitt hjärtas ångest via ett förfi nat spex i science fi ction, och det har 
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han gjort bra. Poesin ligger i hur den logiska fantasileken samtidigt skildrar 
det vanliga människoödet här nu på jorden.246

Andra kritiker antyder dock att Martinsons intresse för science fi ction och 
tekniska spekulationer i själva verket skymt hans poetiska förmåga. Ett exem-
pel är Aftonbladets skeptiske Axel Aftonbladets skeptiske Axel Aftonbladets Liff ner:

Stycket verkar i stort sett vara gjort med gott humör, och det rymmer också 
en del fi na enskildheter. Men med reservation för dessa enskildheter kan jag 
efter många omläsningar inte uppfatta Sången om Doris och Mima annat 
än som en sciense-fi ction-berättelse [sic!] på vers; och versen i detta stycke är 
dessvärre inte mer än habil.”247

Efter årsskiftet framlade även Elisabeth Tykesson i Bonniers Litterära Ma-
gasin åsikten att diktcykeln ”lånat sin ramhandling från genren”, och dessa 
lån bedömdes tydligen vara tillräckligt intressanta för att kulturredaktionen 
på Dagens Nyheter skulle be sin ”expert på science fi ction”, Sven Dagens Nyheter skulle be sin ”expert på science fi ction”, Sven Dagens Nyheter Hallén, att 
”granska Martinsons dikt från denna litteraturarts utgångspunkt”.248 När det 
gäller frågan om varifrån Martinson hämtat ”råstoff et” är Hallén fullt på det 
klara med att det föreligger någon form av megatextuell släktskap:

Den […] frågan är lättast besvarad; man behöver bara granska de tekniska 
detaljerna. De är hämtade från den science fi ction-skola som man skulle 
kunna kalla den galaktiska, den våldsamt fantastiska och i stil och psyko-
logi oftast påfallande primitiva, som skapats av skribenter kring amerikanen 
Hugo Gernsback med hans specialtidskrift ”Amazing Stories” och som har 
A. E. van Vogt som ett av sina främsta författarnamn. [– – –] Martinsons 
tekniska jargong kunde vara värd en särskild utredning – den är ett mun-
tert egenhändigt hopkok på samma kökslatin och köksgrekiska som utgör 
vår aktuella tekniska nomenklatur. Den är naturligtvis bara delvis begriplig 
– några skickligt insatta penselsvep som låter ana en hel bakgrundsvärld som 
bara existerar i diktarens fantasi och lämnar åtskilligt för läsaren att fylla ut 
efter behag. Det är rymdromanens standardteknik, men här genomförd med 
en lekfull suggestivitet […]249

Sven Hallén framhåller emellertid att Martinson inte tar ”sin teknikjargong 
på särskilt dödligt allvar”, att hans skildring av rymdhaveriet ”skulle knappast 
godkännas av de strängaste science fi ction-entusiasterna, för vilka teknisk 
logik är huvudsak”, att diktcykeln vid en jämförelse med A. E. van Vogts då 
aktuella Uppdrag i världsrymden utmärker sig genom att inte vara en äventyrs-
berättelse med inslag av ”psykiskt eller fysiskt våld” samt att den dessutom 
innehåller något allvarligt ”under rymdromanmasken”. Ändå pekar han på 
att författarens Mima, ”den fulländade televisions- och tankeapparaten” är 
”ett lån från rymdromanen, men långt självständigare utvecklad”.250
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Samtidigt som genrebeteckningen alltså vanligen nämndes under hösten 
953 och de fl esta kritiker var överens om att Martinson i ”Sången om Doris 
och Mima” mer eller mindre lekfullt lånat såväl ramhandling som intresse 
för neologismer ur sf-genren, betraktades science fi ction inte desto mindre 
som en populär litteraturform vars förutsättningar Martinson många gånger 
överskridit och lyckats göra verkligt banbrytande poesi av. Samma tendens 
är märkbar också i mottagandet av Aniara den 3 oktober 956, när verket Aniara den 3 oktober 956, när verket Aniara
anmäldes med rubriker som Aftonbladets ”Rymdskepparen Martinson” eller Aftonbladets ”Rymdskepparen Martinson” eller Aftonbladets
Dagens Nyheters ”Harry Martinsons rymdskepp”, och när samtliga kritiker i Dagens Nyheters ”Harry Martinsons rymdskepp”, och när samtliga kritiker i Dagens Nyheters
de sex största dagstidningarna tog upp genre beteckningen i sina förstadags-
recensioner.251

Medan vissa av de ansedda kritikerna uttryckte någon form av reserva-
tion – t.ex. Åke Janzon, som i Svenska Dagbladet anser att verket ”vill ju inte Svenska Dagbladet anser att verket ”vill ju inte Svenska Dagbladet
bara vara ett stycke överdådig science fi ction” och Olof Lagercrantz, som i 
Dagens Nyheter endast i förbigående nämner genren i samband med att han Dagens Nyheter endast i förbigående nämner genren i samband med att han Dagens Nyheter
diskuterar ”Martinsons gossaktiga lust att leka med tekniska termer i bästa 
science fi ction-stil” – ansåg de fl esta av dessa att verket låg betydligt närmare 
sf-genren.252 Erik Hjalmar Linder menar i Stockholms-Tidningen att det rör 
sig om ”science fi ction förvandlad till poesi”, Karl Vennberg och Sten Björild 
karakteriserar i Aftonbladet och Aftonbladet och Aftonbladet Göteborgs-Posten eposet som ”Martinsons 
lyriska science fi ction” eller ”[e]tt stycke science fi ction i lyrisk form” och 
Bo Strömstedt konstaterar i Expressen att författaren ”inte bara skrivit en 
hisnande lyrisk science fi ction-historia” utan ”också […] åstadkommit ett 
gigantiskt ’Paradise Lost’”.253

Det utskällda Aniara-uppslaget i Expressen lördagen den 13 
oktober 1956. Både Magnus Gernes illustration och Lars Widdings 
intervju med Harry Martinson kretsar kring ”bokens egna fakta 
om rymdskeppet”.
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Att Harry Martinson vid denna tid dessutom blivit en folkkär rymdpoet 
antyds av rubriken till Strömstedts recension, ”Rymd-Harry visar att han är 
vår störste diktare just nu”, men också av att mittuppslaget i Expressen samma 
dag upptogs av dels en intervju med Martinson, genomförd av Lars Widding, 
dels en stor populärvetenskaplig illustration av eposets goldonder i genom-
skärning, signerad Magnus Gerne.254 Bägge dessa utsattes emellertid för kritik 
eftersom man med naturvetenskapliga hårdfakta och tafatta frågor av typen 
”Vad käkar dom egentligen?” ansågs ha missförstått, profanerat och föroläm-
pat verket.255 I Dagens Nyheter gick Olof Dagens Nyheter gick Olof Dagens Nyheter Lagercrantz hårt åt reportaget:

Expressens Aniarauppslag är i sin groteska konkretion ett slag i diktarens 
ansikte. Det är just denna övertro på det handfast verkliga som tusentals 
gånger varit föremål för Harry Martinsons satir. Expressen tror sig kunna äta 
den symboliska fågeln, lägger måttband på det som är omätbart. Tidningen 
räknar sig kanske till förtjänst att den genom att utnyttja människors intresse 
för tekniska sensationer fäster uppmärksamhet vid Martinsons diktverk. Det 
är ett grovt fetischistiskt resonemang.256

Lagercrantz fi ck sällskap av Viveka Heyman och Åke Lindner (signaturen 
Harold), vilka i Dagstidningen Arbetaren respektive Sydsvenska Dagbladet 
Snällposten skrev att ”en eftermiddagstidnings dumhet är fullt ut lika omätlig 
som världsrymden”, att Martinson ”blivit överfallen”, och att det rörde sig om 
”en bottenlöst enfaldig intervju”.257 Inte någon gång opponerade man sig dock 
emot att genrebeteckningen science fi ction användes i samband med verket.

De erkända litteraturkritikernas mottagande av Martinsons epos kan 
jämföras med de svenska sf-entusiasternas reaktioner. Redan när Lennart 
Berglund i När-Var-Hur sammanfattade bokåret 953–954 lyfte han fram När-Var-Hur sammanfattade bokåret 953–954 lyfte han fram När-Var-Hur
Martinsons insats för genren och antydde att den kunde falla sf-läsarna på 
läppen:

För Sveriges del torde dock det märkligaste resultatet av den stora SF-fl oden 
återfi nnas på ett område, där man knappast räknade med att fi nna det. Lyri-
kern Harry Martinson avslutar sin även i övrigt utsökta diktsamling Cikada 
med en episk diktcykel, Sången om Doris och Mima. Med den har Martin-
son skapat en rymdfärdshistoria som utan vidare borde kvalifi cera honom 
till förtjänsttecken i de kräsnaste SF-juntorna, samtidigt som han gett en 
framtids- och undergångsvision av kuslig trovärdighet och lyrisk svikt.258

Entusiasterna, av vilka några kom att beredas stort utrymme att behandla 
genren i både sf-tidskrifterna och de stora dagstidningarna (se kapitel 5 och 
6), välkomnade mycket riktigt Martinsons insats som ett svenskt sf-bidrag 
som inte endast var en fantasilös imitation av anglo saxiska förlagor. Några av 
dem ville också gärna se det fullbordade Aniara som ett tecken i tiden, och Aniara som ett tecken i tiden, och Aniara
fann här ett ypperligt tillfälle att framhålla genrens förträffl  ighet, t.ex. den 
unge Jacob Palme i Stockholms-Tidningen:
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I och med att Martinsons ”Aniara” utkommit kanske man vågar räkna med, 
att SF på allvar kommit till Sverige för att stanna och – så småningom – inta 
sin rättmätiga plats i den ”högre” litteraturen. För SF är ju något helt annat 
än detektivromaner och ”vilda västern”!259

Roland Adlerberth menade att Aniara inte tillhörde genren endast för att Aniara inte tillhörde genren endast för att Aniara
handlingen tilldrar sig ombord på ett rymdskepp i framtiden, utan för att 
Martinson ”smält om till stor konst just de temata som den allvarligt syf-
tande delen av vår tids SF hela tiden kretsar kring: människans övergiven-
het och rädsla inför de tekniska vidunder vi frambesvurit, den förintande 
dödsdans som ett nytt och slutgiltigt vätebombskrig kommer att innebära 
för mänskligheten”.260 Vad gäller verkets originalitet kan dock nämnas att 
Adlerberth endast ett år efter att Aniara utkommit, i en recension av ame-Aniara utkommit, i en recension av ame-Aniara
rikanska pocketböcker i Häpna!, påpekar att ”den gamla vanliga historien Häpna!, påpekar att ”den gamla vanliga historien Häpna!
om långfärdsrymdskeppet med sin egen civilisation” blivit något utnött: ”när 
skall SF-författarna upptäcka att det numera växer mossa och inte levande 
människor i det skeppet”.261

Den entusiast som mest utförligt diskuterade Aniara i samband med sci-Aniara i samband med sci-Aniara
ence fi ction var Lennart Sörensen, som i Häpna! sommaren 958 ville ”väcka Häpna! sommaren 958 ville ”väcka Häpna!
intresse för en bok, som faktiskt råkar vara enastående i världslitteraturen, 
Lucretius Carus och Dante till trots.”262 Sörensen ansåg inte bara att det var 
självklart att eposet skulle räknas till sf-genren, men också att Aniara var ett Aniara var ett Aniara
utmärkt exempel på science fi ction som alla sf-läsare borde bekanta sig med: 
”[A]tt påstå sig vara habitué på sf-teatern utan att ha beskådat denna revy i 
tid och rum är likvärdigt med att säga sig vara hästkännare och aldrig ha 
sett en häst”.263 När det gäller verkets status och dess sf-inslag ansluter han i 
hög grad till både Palmes och Adlerberths åsikter, men diskuterar också det 
samtida mottagandet av verket:

Att ”Aniara” är ett science fi ction-epos, det tvingades t. o. m. de mest utpräg-
lade high-brow-skribenterna att erkänna. Man hoppades då fromt på att bo-
ken skulle innebära det slutliga erkännandet av hela sf-genrens betydelse och 
nödvändiga funktion. Tyvärr har det emellertid ännu inte blivit så. Man har 
mumlat: ”Visst är Aniara science fi ction eftersom den skildrar en rymdresa 
men annars så…” Resonemanget är naturligtvis absurt: sf:s betydelse, kän-
nemärke ligger inte enbart i den rent yttre apparaturen utan i lika hög grad i 
innehållet: pläderandet för att människan skall vakna ur liknöjdhetens, den 
naiva självbelåtenhetens sömn, att vi skall dröja åtminstone någon sekund 
innan vi förvandlar Doris’ sköna dalar till kyrkogårdar utan ens dödgrävare. 
Med sin gripande predikan mot fototurb ligger ”Aniara” helt på linje med 
en av de starkaste, viktigaste strömningarna inom modern sf, den som vill 
hindra mänskligheten från att begå harakiri i den radioaktiva strålningens 
tecken. Någon gång måste detta faktum bli erkänt – annars gör man på sätt 
och vis Martinson originellare än han egentligen är. Missförstå mig rätt: 
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Martinson har funnit ett nytt uttrycksmedel, ett nytt sätt att artikulera bud-
skapet men hans predikotext är framförd med inlärda gester.264

Till frågan om verkets genretillhörighet hör också att Harry Martinson själv 
verkar ha betraktat sitt verk som ett slags science fi ction och att han i fl era 
intervjuer mellan åren 953 och 956 uttryckte sig uppskattande om genren, 
även om han, som Dag Hedman iakttagit, ”tycks vilja suggerera att han först 
börjat intressera sig i större utsträckning för science fi ction efter författandet efter författandet efter
av ’Sången om Doris och Mima’” – som han enligt egen utsago dikterade 
liggande på sin soff a under två oktoberveckor 953.265 I en intervju julen 953 
påstår han sig ha ”börjat samla rymdromaner”, i en annan på våren året därpå 
att han kanske kan tänka sig att skriva mer science fi ction, eftersom genren 
”ju redan [är] en del av vår tids dikt”, och i en tredje från julen 955 står att 
läsa att han ”tror att science fi ction-böckerna öppnar vägen till en helt ny sorts 
litteratur”, att sf-författarna ”serverar visioner som fångar upp en utbredd 
nyfi kenhet”.266 I Lars Widdings kritiserade intervju i Expressen hösten 956 
menar Martinson dessutom att han hyst ett långvarigt intresse för genren, 
och att han har sin uppmärksamhet riktad mot framtiden:

– Jag har alltid varit intresserad av science-fi ction. Det började när jag var 
grabb med att jag läste Jules Verne – världsomseglingen under havet och resan 
till månen och allt det där. Men Jules Verne åkte som sagt bara till månen. 
Det är ju inte så långt egentligen. Ja, sen har jag med åren läst mycket modern 
teknik och populärvetenskap. [– – –]

Nu är jag en modern människa så till vida att jag tycker om det gamla 
samtidigt som jag dras till framtiden som av en magnet. Jag är helt enkelt ny-
fi ken på det som kommer att hända. Men jag är medveten om att jag själv inte 
kommer att vara med när en sådan sak som rymdfärder hör till rutinen.267

När chefredaktören Ivar Harrie redan den 5 oktober 956 försvarade Expres-
sens tilltag framkom också andra fakta om författarens kunskapshunger:sens tilltag framkom också andra fakta om författarens kunskapshunger:sens

Harry Martinson har inte bara skissat upp ett rymdskepp som symbol för 
teknokratiska framtidsdrömmar – nej han råkar dessutom vara intresserad 
av det tekniska problemet hur människor ska kunna färdas i världsrymden. 
Den frågan har engagerat allt som fi nns inuti honom av ofördärvat, nyfi ket 
barn. Han slukar, barnsligt, allt han kommer över av ”science fi ction”. Han 
har lärt sig allt man kan lära sig om hur ett rymdskepp ska konstrueras, och 
det har roat honom, och varit en äresak för honom, att när han nu behöver 
ett rymdskepp som sinnebild i en dikt, så ska det rymdskeppet vara riktigt, 
stämma in i detalj med vad han lärt sig i många lärda tekniska skrifter men 
också i ”science-fi ction”-tidningen Häpna.268

Förutom att några av Martinsons tidiga uttalanden om genren utnyttjades av 
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Eklunds i marknadsföringen av serien Science Fiction är det anmärknings-
värt att författaren under en tid hade kontakter med ett vetenskapligt sällskap 
som kallade sig Föreningen Atom-Noak u. p. a., vilket diskuterade möjlig-
heterna för mänskligheten att fl y sin hemplanet i händelse av ett kärnvapen-
krig. Enligt den tidningsnotis som kring julen 946 meddelade att föreningen 
hade grundats stod visserligen endast att läsa att dess ändamål var ”att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att frambringa konstruktioner 
för projektiler och fordon för rymdtrafi k, att utnyttja, förvärva och försälja 
patent och licenser å sådana konstruktioner samt att bedriva viss annan i 
stadgarna närmare angiven icke ekonomisk verksamhet”.269 Med det senare 
avsågs emellertid etiskt och humanistiskt inriktade diskussioner av fenome-
net rymdfart, och t.ex. i mars 948 debatterades, med Harry Martinson som 
inledare, ämnet ”Människan på en ny planet”. Kontakterna med föreningen 
tjänade som en uttrycklig inspirationskälla för Martinson, och denna högst 
konkreta verklighetsbakgrund kan tydas som att den bakomliggande idén 
i Aniara inte endast bör betraktas som den rena allegorins, utan att verket Aniara inte endast bör betraktas som den rena allegorins, utan att verket Aniara
också kan ses som ett försök att i linje med viss hard sf bedriva futurologiska hard sf bedriva futurologiska hard sf
spekulationer.270

Sammanfattningsvis står det således klart att det inte förekom några större 
meningsskiljaktig heter om Aniaras genretillhörighet i dess samtid, och att 
den ovilja att undersöka verket utifrån sf-litteraturens förutsättningar, som i 
Sverige förelåg ända tills Dag Hedman fyrtio år efter att rymdeposet utkom 
uppmärksammade dessa, främst torde ha uppkommit med den konsekra-
tionsprocess Aniara genomgått sedan slutet av 950-talet.Aniara genomgått sedan slutet av 950-talet.Aniara 271 Det storsäljande 
verkets symboliska värde har ständigt ökat i samband med att det framförts i 
radio, satts upp på Kungliga Operan, sänts i TV, använts i skolundervisningen TV, använts i skolundervisningen TV
samt gång efter annan tolkats och omtolkats i tidskriftsartiklar, litteraturve-
tenskapliga uppsatser, böcker och doktors avhandlingar. Viktig i samman-
hanget är också den parallella utveckling som mot decennie skiftet mellan 
950- och 960-tal medförde att science fi ction allt oftare kom att betraktas 
som en undermålig populärgenre, och att många litteraturforskare som in-
tresserat sig för Martinson redan av denna anledning kanske valt att blunda 
för verkets starka släktskap med populär litteraturen.272

Redan under det tidiga 960-talet, efter att verket av Karl-Birger Blom-
dahl (96–968) och Erik Lindegren (90–968) omarbetades till den upp-
märksammade operan 959, kan man se spår av att synen på Aniara och dess Aniara och dess Aniara
släktskap med sf-genren ändrats. Om detta skvallrar främst det faktum att 
genrebeteckningen alltmer sällan nämns i samband med verket, t.ex. i den 
ledare om ”Dikten och rymdåldern” som publicerades i Dagens Nyheter på Dagens Nyheter på Dagens Nyheter
julafton år 960, och i vilken Martinson hyllades inte bara som en synnerli-
gen förutseende pionjär, men dessutom som ett slags brobyggare mellan  C. P.
Snows två kulturer.273 Utvecklingen skymtar också i den diskussion som för-
des när eposet utkom på engelska år 963 och, antagligen på grund av översätt-
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ningens bristande kvalitet, möttes av närmast skoningslös kritik i stora delar 
av den anglosaxiska kulturvärlden.274 I Svenska Dagbladet skrev en tämligen Svenska Dagbladet skrev en tämligen Svenska Dagbladet
uppretad Tord Hall (90–987), matematik lektor, vetenskapsjournalist och 
en av landets främsta Aniara-kännare (dessutom ansvarig för förordet till den 
engelska utgåvan), att de utländska kritikerna hade missförstått verket – i syn-
nerhet Kingsley Amis, som i Th e Spectator med ”skolmästaraktigt pedanteri Th e Spectator med ”skolmästaraktigt pedanteri Th e Spectator
och sällsynt illvilja” pekat ut brister, och som tagit på sig ett par ”rejäla skygg-
lappar” när han betraktat verket ”i ett rent science-fi ction perspektiv”.275 Hall, 
som sensommaren 957 medverkat med ett föredrag om Aniara på Futuras Aniara på Futuras Aniara
sf-kongress i Stockholm, hade lanserat sin egen åsikt redan i februari 954, i 
en understreckare i Svenska Dagbladet. Där menade han endast att diktcy-
keln i Cikada ”till en början ger […] intryck av att vara någon sorts science Cikada ”till en början ger […] intryck av att vara någon sorts science Cikada
fi ction-berättelse på vers”, men erkände förvisso att verkets ”poetiska exotism 
på det tekniska området är ett för science fi ction-litteraturen karakteristiskt 
konstgrepp”.276

*

Under en period åren 956 och 957, när de tre förlagen Eklunds, Bonniers 
och Lindqvists lagt ned sina sf-serier och Harry Martinsons rymdepos Aniara
hamnade i kritikernas och den bokläsande allmänhetens blickfång, tycks 
genrens framfart på den svenska bokmarknaden ha avstannat nästan helt.277

Ett tecken i tiden var när den kände reseskildraren, författaren, litteraturfors-
karen och journalisten Olle Strandberg (90–956) samma dag som Aniara
gavs ut omkom i en dykningsolycka, och i dennes efterlämnade papper hit-
tades ett pågående arbete med att sammanställa fl era antologier med modern 
science fi ction åt Rabén & Sjögren. Dessa arbeten utkom aldrig, men som 
Sven Christer Swahn påpekat kunde en välredigerad antologi vid denna tid 
kanske ha haft betydelse för synen på genren i Sverige.278

Att utgivningen avmattades avspeglas också tydligt i dagstidningarna, 
då det gått att fi nna jämförelsevis få artiklar om science fi ction från 956 och 
det första halvåret 957 trots att entusiasten Lennart Sörensen i en artikel 
påpekar att de svenska sf-läsarna under denna tid ökade betydligt i antal.279  I 
några artiklar från juletid 956 uppmärksammas denna stagnation. Medan en 
annan entusiast, Jacob Palme, menar att den svenska litteraturen ”tycks gå i 
alltför vanda banor för att kunna vänja sig vid något nytt – vid framtiden och 
vid science fi ction”, uttrycker Dagens Nyheters Sven Dagens Nyheters Sven Dagens Nyheters Hallén sin förvåning över 
att, samtidigt som forskningen om rymden och kärnkraften gjort stora fram-
steg, ”science fi ction-författarna fortfarande har så pass trögt portgångsföre 
på svensk bokmarknad”. Bägge misstänker att detta i första hand beror på 
att genren blivit hänvisad till ungdomsbokdiskarna, ”vars kundkrets alltid va-
rit påfallande konservativ”.280 En annorlunda diagnos tangeras av signaturen 
”G. H-r.” i Svensk Bokhandel försommaren 957. Denne ställer också frågan Svensk Bokhandel försommaren 957. Denne ställer också frågan Svensk Bokhandel
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”om man överhuvud lyckats skapa något verkligt och ihållande intresse för 
genren”:

Julkatalogen 956, som helt fl ott håller sig med en särskild avdelning för 
science fi ction kunde när det kom till kritan och alla dubbelinföringar måst 
strykas ned, endast redovisa fyra titlar. Och nog är det ganska uppenbart att 
science fi ction inte slagit an här i Sverige så som man skulle kunnat vänta sig. 
Är svensken för matter of fact, är han för kräsen och går och väntar på en ny matter of fact, är han för kräsen och går och väntar på en ny matter of fact
H. G. Wells eller har vi kanske en så god populärvetenskaplig bokfl ora att 
han får sitt lystmäte av den?281

Oavsett om det svala intresset berodde på mentalitet, kräsenhet eller god 
tillgång till populär vetenskap skulle denna brist på översatta sf-böcker inte 
hålla i sig länge. Under 950-talets sista år kan man återigen se ett ökat intresse 
för genren i Sverige, med två utpräglade populärförlag som redan hösten 957 
– samtidigt som några historiska händelser tilldrog sig högt ovanför jordens 
atmosfär – lanserade varsin serie med pocketutgiven science fi ction. Året där-
på inledde det anrika förlaget Norstedts sin ambitiösa satsning på författaren 
Ray Bradbury, som snart kom att konsekreras av de främsta pennorna inom 
det svenska litterära fältet. Som om detta inte var nog startades 958 dessutom 
en ny svensk sf-tidskrift, Galaxy, som tog upp kampen med en publikation 
som sedan fl era år tillbaka sysselsatt ett litet tryckeri i Jönköping.
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5. Carpe futurum
Häpna! och den svenska science fi ction-rörelsenHäpna! och den svenska science fi ction-rörelsenHäpna!

Science-fi ction kan göra den insatsen i samhällslivet att den vänjer 
läsarna vid tanken att en ständig utveckling är ofrånkomlig och att 
det är nödvändigt att leda och forma denna utveckling i stället för att 
blint sätta sig emot den eller blint låta den överrumpla oss.

”FRÅN REDAKTIONEN”, Häpna! (954)Häpna! (954)Häpna! 1

I mars 954 skickades det första numret av en ny svensk science fi ction-tid-
skrift ut till landets Pressbyråer, tobakister och kiosker. Knappt ett år hade 
gått sedan E. N. Tigerstedt med Morgondagens äventyr lanserat modern science Morgondagens äventyr lanserat modern science Morgondagens äventyr
fi ction på den svenska bokmarknaden, och bara ett par månader tidigare hade 
Elisabeth Tykesson sagt sitt i Bonniers Litterära Magasin. Med klarblå versaler 
och utropstecken angavs att tidskriften hette Häpna!, med den särskrivna Häpna!, med den särskrivna Häpna!
undertiteln Science fi ction tidskrift. Bakom det svarta omslaget med två ast-
ronauter i vita rymddräkter dolde sig ett späckat innehåll av noveller, pro-
gramförklaringar, klubbspalter, populärvetenskapliga artiklar, illustrationer, 
talonger och tävlingar (se bild 9).2 Tidskriften Häpna! förändrade tillgången Häpna! förändrade tillgången Häpna!
till översatt science fi ction radikalt, och skulle under ett drygt decennium 
utkomma med ett tiotal hundrasidiga nummer om året – sammanlagt mer än 
 000 sidor sf-relaterat material. Till innehåll och upplägg var Häpna! kanske Häpna! kanske Häpna!
i ännu större utsträckning än Jules Verne-Magasinet en svensk motsvarighet Jules Verne-Magasinet en svensk motsvarighet Jules Verne-Magasinet
till de populärt distribuerade amerikanska sf-tidskrifterna, och redan namnet 
skvallrade om förebilder som Amazing Stories, Th rilling Wonder Stories, Mar-
vel Science Stories och vel Science Stories och vel Science Stories Astounding Science-Fiction.3 Med Häpna! skapades ef-Häpna! skapades ef-Häpna!
ter amerikanskt mönster dessutom en svensk sf-rörelse, vars unga anhängare 
genom tidskriften kunde värva nya medlemmar och hålla kontakten mellan 
sf-klubbar, men också ge utlopp för sina litterära förmågor.

Liksom mycket annat som under denna tid hade med science fi ction i Sve-
rige att göra var klubben Futura inblandad när Häpna! startades. Den växande Häpna! startades. Den växande Häpna!
klubben, som under 950-talets första år bestod av en dryg handfull medlem-
mar och främst bedrev småskalig mötesverksamhet i Stockholm, hade under 
en tid umgåtts med planer på att ge ut en egen litterär, samtidsorienterad tid-
skrift i vilken de kunde publicera science fi ction på svenska. Innan planerna 
hann realiseras och det första numret av fanzinet Futura ges ut tog emellertid Futura ges ut tog emellertid Futura
de två sf-intresserade bröderna Karl Gustav Kindberg (93–995) och Kurt 
Kindberg (99–2005) från Jönköping kontakt med klubbens ordförande 
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Sture Lönnerstrand, även han bördig från den gamla tändsticksstaden vid 
Vätterns sydspets. Bröderna Kindberg hade ärvt ett litet förlag och tryckeri, 
Grafi ska Förlaget, Kindberg & Söner, som sedan åtminstone 90-talet givit 
ut främst handböcker, fackböcker och minnesskrifter av olika slag. Planen 
var att på detta förlag, vars tryckeri lär ha varit beläget i källaren på bröderna 
Kindbergs föräldrahem på S:t Larsgatan 3 i Jönköping, ge ut en professionell 
svensk sf-tidskrift. Karl Gustav Kindberg, till vardags jurist vid Husqvarna 
Vapenfabriks AB, for till Stockholm, ”förespeglade” enligt Lönnerstrand un-
der en ”illuster diné” på Hotell Reisen vid Skeppsbron denne redaktörskapet 
för tidskriften, och fi ck av denne förslag på lämpliga Futuramedlemmar som 
kunde medverka.4

Det har påståtts att själva namnet Häpna! uppfanns av Sture Häpna! uppfanns av Sture Häpna! Lönner-
strand i samband med denna illustra diné, och att namnet sedan ”stadfästes 
med en grogg”.5 Tidskriften förefaller emellertid, att döma av bröderna Kind-
bergs ansökan om utgivningsbevis hos Justitiedepartementet hösten 953, från 
början ha varit tänkt att heta Läs och Häpna eller Läs och Häpna eller Läs och Häpna Tidskrift för Science Fiction.6

Hur det nu var skulle Sture Lönnerstrands namn lysa med sin frånvaro i 
tidskriftens redaktion, och att han endast medverkade i tidskriften under en 
kort tid kan ha berott både på minskat intresse för genren och på personliga 
konfl ikter med redaktionen.7

Redaktionen

Redaktionen på Häpna! utgjordes av en brokig blandning män med sinse-Häpna! utgjordes av en brokig blandning män med sinse-Häpna!
mellan mycket olika bakgrund. Förutom Kjell Ekström, som till slut blev 
tidskriftens redaktör, ingick i redaktions kommittén Karl Gustav Kindberg, 
Roland Adlerberth, Sigvard Östlund, Björn Nyberg och Göte Ekström, med-
an den ansvarige utgivaren var Kurt Kindberg.8 Trots att tidskriften trycktes i 
Jönköping var redaktionen spridd över hela mellersta och södra Sverige.9 Det 
enda som i förstone förenar dessa män är intresset för science fi ction, och att 
fl era av dem var aktiva medlemmar i klubben Futura. I övrigt tycks de ha haft 
tämligen disparata yrkesliv och karriärer.

Redaktören Kjell Ekström (920–97x) presenteras i det första numret 
som ”fi l. dr, specialist på amerikansk litteratur” och det påstås att han ”har 
gjort sig känd som litteraturkritiker och översättare”.10 Ekström hade stude-
rat engelska i Lund på 940-talet och disputerade i Uppsala år 950 på den 
amerikanske författaren George Washington Cables (844–925) tidiga för-
fattarskap. Då han inte blev docentmeriterad, enligt egen uppgift på grund av 
intriger på disputationsorten, satsade han istället på en framgångsrik karriär 
som yrkesöversättare – bl.a. översatte han för Natur och Kulturs räkning 
redan 952 delar av H. G. Wells Tidmaskinen och andra berättelser.och andra berättelser.och andra berättelser 11 Ekström, 
för vilken arbetet med Häpna! var litet av en bisyssla, var inte sedan tidigare Häpna! var litet av en bisyssla, var inte sedan tidigare Häpna!
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bekant med någon av bröderna Kindberg. Efter att ha svarat på en annons i 
dagspressen fi ck han dock jobbet som redaktör nästan omedelbart, möjligen 
för att bröderna ville pråla med en fi losofi e doktor i redaktionen.12 Trots att 
Kjell Ekström angavs som redaktör ända till det sista numret har det emel-
lertid hävdats att han redan efter några år överlät en del av arbetet åt bröderna 
Kindberg och aktiva sf-fans.13

Den av redaktionsmedlemmarna som gjort störst väsen av sig utanför 
Häpna! och den svenska sf-rörelsen torde vara Roland Häpna! och den svenska sf-rörelsen torde vara Roland Häpna! Adlerberth, som fram-
gått en av tidens mest framstående förespråkare för sf-litteraturen i Sverige. 
De övriga redaktionsmedlemmarna hade dock i likhet med Adlerberth viss 
kontakt med sf-rörelsen. Sigvard Östlund, utbildad jurist som arbetade som 
byråsekreterare, hade liksom Björn Nyberg (f. 929), löjtnant vid fl ygvapnet 
som senare skulle översätta något enstaka sf-verk åt förlaget Wennerbergs och 
skriva en roman om barbaren Conan för den amerikanska bokmarknaden, 
varit aktiv redan vid grundandet av Futura.14 Sigvard Östlund var vid denna 
tid redan bekant med fl era brittiska sf-fans och ingick dessutom, tillsam-
mans med bl.a. författaren John Wyndham, i juryn för International Fantasy 
Awards, ett brittiskt pris som delades ut till sf- och fantasyförfattare mellan 
åren 95 och 957.15 Vem Göte Ekström var är dessvärre okänt, annat än att 
han ingick i redaktionen på Häpna! och hade viss kontakt med sf-rörelsen.Häpna! och hade viss kontakt med sf-rörelsen.Häpna! 16

En medarbetare som aldrig angavs tillhöra redaktionen men som med 
tiden skulle bidra med många artiklar och ledare var den i Malmö bosatte 
kulturjournalisten och sf-entusiasten Lennart Sörensen (f. 936). Denne hade 
upptäckt science fi ction redan i slutet av 940-talet via begagnade nummer av 
Jules Verne-Magasinet och tog, när han efter studentexamen 955 bedrev stu-Jules Verne-Magasinet och tog, när han efter studentexamen 955 bedrev stu-Jules Verne-Magasinet
dier i litteraturhistoria, engelska, fi losofi  och pedagogik vid Lunds universitet, 
kontakt med Häpna! för att åt tidskriften både skriva artiklar och översätta Häpna! för att åt tidskriften både skriva artiklar och översätta Häpna!
skönlitterära bidrag.17

Att fånga framtiden. Kampen för science fi ction

Redan i de två första numren av Häpna! fanns osignerade ledare som klar-Häpna! fanns osignerade ledare som klar-Häpna!
gjorde orsakerna till att man valt att satsa på en ny svensk sf-tidskrift. Dessa 
redaktionella programförklaringar är viktiga inte endast för att Häpna! blev Häpna! blev Häpna!
ett så pass viktigt inslag i 950- och 960-talets svenska sf-utgivning, utan 
också för att bilderna de förmedlar av genren bör ha nått många läsare och 
därmed haft möjlighet att forma och senare befästa det svenska sf-delfältets 
doxa och självuppfattning.18

I redaktionens programförklaringar framgår att syftet med Häpna! var Häpna! var Häpna!
inget mindre än att på allvar se till att science fi ction skulle bli en svensk an-
gelägenhet, till att börja med i bemärkelsen att den skulle läsas av svenskar, 
men så småningom också i att den skulle skrivas av svenska författare:
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Science-fi ction är en ny litteraturart som har kommit till Sverige för att stan-
na. Det är i den förvissningen vi ger oss in på vågspelet att med ytterligare 
en tidskrift utöka den redan förut omfångsrika tidskriftsfl oran. En gång i 
månaden kommer HÄPNA! att erbjuda sina läsare det bästa som skrivs eller 
skrivits om rymdfärder, invasion på jorden, äventyr på främmande planeter 
eller i underliga länder som inte kan prickas ut på kartan, om fantastiska 
uppfi nningar och egendomliga teorier. Till en början mest översättningar 
från amerikanska eller engelska original – USA och England är de enda länder USA och England är de enda länder USA
där SF verkligen kan sägas ha trampat ur barnskorna – men med tiden, hop-
pas vi, också svenska originalsaker. Helt beroende på hur snabbt Sverige kan 
få upp en stab av verkligt bra SF-författare. Vi ämnar nämligen från början 
gå in för att bjuda på verkligt god förströelselitteratur, raffl  et för raffl  ets egen 
skull kommer alltid att vara bannlyst ur våra spalter.19

Uppräknandet av motiv och temata tyder på att redaktionen hade en för tiden 
jämförelsevis okontroversiell syn på vad genren omfattar, även om formule-
ringen ”äventyr […] i underliga länder som inte kan prickas ut på kartan” 
antyder att tidskriften kunde komma att innehålla berättelser som vetter åt 
fantasyhållet. Av särskilt intresse är redaktionens precisering av intentionen 
att ”bjuda på verkligt god förströelselitteratur”:

Spännande, till och med våldsamt spännande, kommer de fl esta av våra no-
veller och romaner att vara, men vi kommer aldrig att anta ett bidrag enbart 
för att det är en god hårresare; vi kräver också stil, mening, idéer och om 
också inte vetenskaplig korrekthet så åtminstone att novellen inte skall våld-
föra sig på vetenskapliga fakta.20

Redaktionen stack med andra ord knappast under stol med att science fi ction 
var en form av underhållningslitteratur. Även om man på så vis kan tyckas 
ha intagit nöjesläsarens idealtypiska kritikerposition framhöll redaktionen 
att det fanns andra kvalitetskriterier än den rena förströelsen, bl.a. ifråga om 
stil och idémässigt innehåll. Värd att lägga märke till är också den något 
svårtolkade, närmast kryptiska formuleringen om vetenskaplig korrekthet, 
vilken måhända sätts i perspektiv av redaktionens redogörelse för sin syn på 
genrens ursprung.

Trots att man till en början förklarade att science fi ction var ”en ny lit-
teraturart” modifi erades denna syn redan i samma programförklaring. I sin 
exposé över genrens historia uppvisar redaktionen inte bara kännedom om 
Jules Verne-Magasinet och sin egen roll i den svenska sf-historien, men avsäger Jules Verne-Magasinet och sin egen roll i den svenska sf-historien, men avsäger Jules Verne-Magasinet
sig som redan nämnts alla försök att hitta på ett eget namn på genren:

Kanske kan det i introduktionen till den andra svenska SF-tidskriften ge-
nom tiderna – den första kom ut några år i början av 40-talet – också vara 
lämpligt att säga några ord om vad SF är för något. Vi ämnar för övrigt inte 
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byta ut benämningen science-fi ction mot något mer eller mindre hemlagat 
pristävlingsnamn; i ett så english-minded land som vårt fi nns det väl inga 
skäl att byta ut ett bra och organiskt framvuxet namn mot någon framhejad 
infödingsbenämning bara för att namnet är engelskt.

Först och främst är SFFörst och främst är SFFörst och främst är  ingen 900-talsuppfi nning. Det skrevs SF, veten-
skapliga fantasier, både i Grekland och Rom före Kristi födelse. Lukianos 
från Samosata, en mycket gammal och mycket berömd grek, skrev historier 
om resor till både solen och månen, och Odysséen har också inslag av SF.
Medeltiden, 500- och 600-talet låg lågt, även om en av astronomins största 
genom tiderna, Johannes Kepler, och den inte minst från fi lmen kände stor-
näsige Cyrano de Bergerac, bidrog med rymdreseromaner. Men redan 726 
utgavs den första rena SF-roman som fortfarande läses – en roman som nu-
mera mest betraktas som barnbok men som ursprungligen ingalunda var 
avsedd för barn: Gullivers resor.21

Likheterna med Roland Adlerberths åsikter om genren är så slående att man 
misstänker att denne varit med i författandet av program förklaringen. I lik-
het med Adlerberths tidiga artiklar nämns också pliktskyldigt Edgar Allan 
Poe, Jules Verne och H. G. Wells, även om redaktionen på Häpna! tillägger Häpna! tillägger Häpna!
att genren trots allt har ett visst nyhetsvärde: ”Men så mycket ligger det dock 
i påståendena om att SF skulle vara en ny uppfi nning som att det för närva-
rande upplever en tidigare aldrig skådad högkonjunktur.”22

Att redaktionen ansåg att de berättelser science fi ction hade att erbjuda 
var högaktuella framgår av redogörelsen för genrens starka kopplingar till alla 
former av vetenskap:

Och vad är då SF? Vad handlar alla dessa romaner och noveller om? Ja, inte 
om tomtar och troll i rymddräkt, som många här i Sverige fortfarande tycks 
ha för sig. Science-fi ction är vetenskapliga fantasier, och de kan skrivas med 
utgångspunkt från vilken vetenskap som helst. Det har skrivits SF utgående 
från till och med så prosaiska ämnen som matematik och språkvetenskap 
[…]. De nya vetenskaperna, atomteorin och cybernetiken bland andra, är 
naturligtvis mycket populära, nya fält med nya spännande idéer har alltid 
dragit till sig SF-författarna. Astronomin har ända från början lockat många. 
Rymdfärder har alltid lekt mänskligheten i hågen, vi har alltid frestats att 
försöka föreställa oss hur det ser ut på andra himlakroppar och vilka varelser 
vi kanske skulle möta där. Av allt att döma står vi ju nu på tröskeln till en 
ny tidsålder, den interplanetariska; det lär väl inte dröja många år innan det 
första rymdskeppet startar mot månen. Och detta, att vi står inför drömmens 
fullbordan, har givetvis ingalunda minskat intresset […].23

Vid sidan av rymdfärder räknas sedan andra slags sf-berättelser upp om fl y-
gande tefat, tidsresor, robotar, mutationer, telepati och berättelser som utspe-
las i den avlägsna framtiden, i andra dimensioner, på rymdstationer eller på 
havets botten. Redaktionen menar rentav att det kan handla ”om nästan vad 
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som helst. Bara det grundar sig på en vettig vetenskaplig teori, är spännande, 
intelligent och välskrivet.”24

Redan i den första programförklaringen profi lerade sig redaktionen också 
mot vad de ansåg vara sf-genrens avarter, i synnerhet lättsmält, handlings- och 
äventyrsbetonad space opera. Denna profi lering kom till stånd i samband med 
att de utländska sf-tidskrifterna presenterades, av vilka redaktionen ansåg att 
fl era var ”fruktansvärt dåliga”, medan andra tjänade som förebilder:

Många av dem höjer sig inte över den enklaste vildavästernromanens nivå, 
byter bara ut indianer och cowboys mot marsinvånare och jordbor. Men en 
del av dem är verkligt högklassiga, ger utan att släppa av på handlingskravet 
nya impulser åt både fantasi och vetande hos sina läsare, öppnar bokstavligt 
talat portar till nya världar för dem. Och det är med dessa magasin, med de 
bästa bland de bästa, som vi ämnar tävla. Vi skall inte ge oss förrän vi har en 
tidskrift här i Sverige, fullt i klass med Galaxy, Astounding och Fantasy & 
Science Fiction.25

Denna ambition rimmade också väl med den första programförklaringens 
aningen hurtiga slutord, där det betonades att tidskriften såg sig själv som en 
kämpe för allt det goda genren hade att erbjuda, men där det också infl ikades 
att science fi ction inte var något för barn:

Men vårt första, viktigaste och allt överskuggande mål är detta: att slåss för 
god science-fi ction, att själva ge våra läsare god science-fi ction, att visa att 
science-fi ction är den bästa tänkbara avkopplingen för folk som har – inte 
barnasinnet – men fantasin i behåll.

Läs och häpna! 26

Redan i det andra numret av Häpna!, som utkom i april 954, fanns en fort-Häpna!, som utkom i april 954, fanns en fort-Häpna!
sättning på den första programförklaringen. Redaktionen var nu helt överty-
gad om att sf-litteraturen hade värden utöver den rena underhållningen, men 
ville för den skull inte förakta underhållningen som sådan, utan ansåg den 
vara central i alla former av skönlitteratur:

Om den inte hade annan uppgift skulle det inte vara något som SF-förfat-
tarna behövde skämmas över – att underhålla är litteraturens äldsta uppgift 
och fortfarande enligt mångas åsikt den viktigaste. En mycket stor grupp 
läser litteratur enbart som avkoppling, och det är en sysselsättning som inte 
bara är fullt legitim utan också av största vikt för det själsliga välbefi nnandet. 
Vi är förvissade om att denna stora grupp av läsare skall få mycken glädje av 
SF-novellerna och romanerna i denna tidskrift.27

Mot denna grupp läsare ställer redaktionen sedan de som ”söker någonting 
annat i litteraturen än blott och bart förströelse”, och vilka den menar att 
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sf-litteraturen, vid sidan av äventyrsbetonade berättelser (”äventyrsscience-
fi ction”), kan erbjuda en typ av science fi ction ”i vilken de mänskliga och 
samhälleliga problemen träder i förgrunden”: 28

Denna typ, som skulle kunna benämnas social science-fi ction, fyller en vik-
tig funktion i vårt moderna samhälle och bör inte förbigås av någon som 
är intresserad av detta samhälles utveckling. Och vem är inte intresserad 
därav? Vem kan vara likgiltig för framtiden i våra dagar, då människan för 
första gången har fått i sin hand ett vapen som kan förgöra allt liv på jorden? 
Tänk ej på morgondagen, heter det visserligen. Men om vi inte tänker på 
morgondagen, blir det kanske inte någon morgondag, eller rättare sagt: en 
morgondag utan oss.29

Det allvar och patos artikeln ger uttryck för går inte att ta miste på, och tonen 
skiljer sig från den aningen lekfulla atmosfären i den första programförkla-
ringen. Preciseringarna av den samhälleliga typen av science fi ction är också 
anmärkningsvärda, inte bara för att de vittnar om högt ställda ideal vad gäller 
genrens uppgifter, men också för att formuleringarna rymmer ansatser att 
blottlägga den grundläggande ideologi om världens ofrånkomliga föränder-
lighet som många kännare velat se bakom genren, och som i förlängningen 
ofta målar upp en bild av världen som oviss, tillfällig, och som ett resultat av 
en närmast slumpmässig följd av materiella förändringar:

En stor del av den sociala science-fi ction sysslar med framtiden. Författarna 
gör experiment – tankeexperiment. De frågar sig: Vart kommer de nuvarande 
tendenserna i naturvetenskapernas och teknikens utveckling att leda? Vil-
ken inverkan på kulturen och på den enskilda människan skulle det få, om 
utvecklingen gick i en viss riktning? Vilka nya problem skulle uppstå? Hur 
skulle man kunna lösa dem?

Science-fi ction kan göra den insatsen i samhällslivet att den vänjer läsarna 
vid tanken att en ständig utveckling är ofrånkomlig och att det är nödvändigt 
att leda och forma denna utveckling i stället för att blint sätta sig emot den 
eller blint låta den överrumpla oss.30

Sammantaget kan redaktionens åsikter om genren sägas hamna någonstans 
mellan nöjesläsarens, optimistens och sf-entusiastens idealtypiska kritiker-
positioner, om än med viss emfas på genrens potential att verka som väckar-
klocka och varning inför framtiden. Om den första programförklaringen 
betonade underhållning och vetenskapliga tankelekar kan den andra sam-
manfattas i parafrasen carpe futurum – sf-litteraturen kunde genom att dis-
kutera samtida tendenser fånga framtiden och genom sina läsare leda in den 
tekniska, vetenskapliga och samhälleliga utvecklingen på rätt väg.31

Jämför man dessa ambitioner med det skönlitterära material som publi-
cerades i Häpna! märker man emellertid snart att många av novellerna och Häpna! märker man emellertid snart att många av novellerna och Häpna!



150

följetongerna knappast uppfyllde några striktare vetenskapliga eller samhälls-
orienterade kriterier. Redan titlarna på vissa noveller ur de första årgångarna 
– t.ex. ”Kapten Wyxtphlls fl ygande tefat”, ”De fruktansvärda tentaklerna på 
L–472”, ”Spökplaneten”, ”Kollision i rymden”, ”Hjältar gråter inte” och ”Det 
yttersta vapnet” – ger tvärtom intrycket att det rörde sig om en tidskrift för 
de mycket lättsmälta äventyrsberättelser mot vilka man profi lerat sig.32

Möjligen var det också på grund av denna diskrepans som två strategier 
kom att tillämpas för att få såväl genren som den egna tidskriften att framstå i 
god dager. Den första var att framhäva genrens vetenskapliga korrekthet, med 
vilket man antagligen hoppades legitimera sf-litteraturen och skänka den en 
nimbus av relevans och status; den andra gick ut på att markera ett avstånd 
mot andra typer av populärlitteratur, i synnerhet deckargenren.

Den första strategin kom till uttryck redan i samband med att man pre-
senterade sina fj orton viktigaste medarbetare.33 Förutom att vetenskapsmän-
nen Leslie R. Shepherd och Donald H. Menzel ingick bland dessa, framhölls 
gärna även sf-författarnas vetenskapliga meriter – t.ex. vid Jack Williamson 
formuleringen ”vetenskapliga intressen: Kemi och psykologi”, påpekandet att 
Robert A. Heinlein ursprungligen ”[s]tuderade […] astronomi och var sen 
i 0 år i USA:s Naval Academy” och att Edward E. Smith (som aldrig kom 
att medverka i Häpna!) var ”Ph. D., kemi-ingenjör bl. a. rådgivare till ameri-Häpna!) var ”Ph. D., kemi-ingenjör bl. a. rådgivare till ameri-Häpna!
kansk industri och till Förenta Staterna i födoämnesfrågor”.34

Frånsett att man i nästan varje nummer publicerade populärvetenskapliga 
artiklar togs under de första åren rymdforskningens senaste framsteg också 
upp i tidskriftens ledare, oftast i samband med diskussioner av populärve-
tenskapliga verk.35 Redan tidigt lugnade man dessutom läsekretsen med att 
framstegen inte skulle göra sf-litteraturen förlegad, och antydde därmed att 
de rymd berättelser man publicerade var vetenskapligt trovärdiga:

Nu står vi inför den gamla drömmens förverkligande. Raketforskningen har 
nått så långt att det bara är en tidsfråga innan den första rymdraketen sänds 
i väg. Hur kommer det att gå med rymdreselitteraturen när människan har 
nått månen? Man kan troligen tryggt förlita sig på att SF-författarna alltid 
kommer att hålla sig några steg före utvecklingen. Världsrymden är stor, och 
det kommer alltid att fi nnas himlakroppar som författarnas fantasi kan syssla 
med. Det fi nns därför ingen anledning att oroa sig för rymdreselitteraturens 
framtid.36

I en annan tidig ledare målas med breda penseldrag en mycket optimistisk 
bild av framtiden och dess tekniska och vetenskapliga utveckling: ”Enorma 
landvinningar har under de senaste decennierna gjorts på forskningens alla 
områden, och överallt är vetenskapsmännen och teknikerna i färd med att 
bygga vidare på de uppnådda resultaten.” I samband med detta menar man 
att ”vi kan […] ta del i det stora äventyr som vi lever mitt uppe i”, och påstår 
att sf-litteraturen här har ett futurologiskt behov att fylla: ”Varför läser folk 
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science-fi ction? Det fi nns, tror vi, ett allmänt behov att leva med i den veten-
skapliga och tekniska utvecklingen och få en förhandsglimt av de resultat som 
denna utveckling kan leda till.”37

För att förstärka intrycket av att det fanns ett starkt samband mellan 
science fi ction och den naturvetenskapliga forskningen anlitades också två 
kända vetenskapsmän, vilka fi ck gå i god för tidskriftens kvalitet. Redan på 
baksidan av det andra numret fanns, vid en bild på den världsberömde ast-
ronomen och lundaprofessorn Knut Lundmark (889–958), en text i vilken 
Lundmark berömmer och lyckönskar den nya tidskriften, och på det följande 
numret fanns en liknande annons med astronomiprofessorn Bertil Lindblad 
(895–965), dåvarande chef för Stockholms observatorium och ordförande i 
Naturvetenskapliga forskningsrådet.38

Förutom att förläna tidskriften en vetenskaplig aura tangerade dessa 
 annonser också den andra strategin i det att de innehåller angrepp mot an-
dra former av populärkultur. Knut Lundmarks text kretsar visserligen främst 
kring världsrymden, vetenskapen och fantasin, men Bertil Lindblads korta 
text (här citerad i dess helhet) består nästan helt och hållet av riposteringar 
mot angränsande populärkultur, inte minst de föraktade serietidningarna:

”De ambitioner som den nystartade tidskriften Häpna! ger uttryck för är 
glädjande och kan tidskriften hålla det program den utstakat bör den bilda 
en hälsosam motvikt till den brokiga tidskriftsfl oran här i landet med ett 
ofta ganska så urskillningslöst innehåll. Häpna! kan bidra till att stegra det 
vetenskapliga intresset och därmed visa vägen till självstudier för både äldre 
och yngre. I en tid då serieraseriet strävar att överfl ygla allvarligare litteratur 
behövs onekligen en vårdad och välredigerad tidskrift som kan ge fantasien 
skaparglädje och likväl bevara kontakten med verkligheten omkring oss. Jag 
önskar Häpna! ett varmt lycka till.”39

Strategier där science fi ction på detta sätt legitimerades med hjälp av na-
turvetenskapens prestige tillämpades också på andra sätt. Som exempel kan 
nämnas en annons från 954 som i mycket liknar ett brev, där Walter Wrig-
ley, ”[b]iträdande chefen för instrumentlaboratoriet vid den fl ygtekniska av-
delningen vid Massachusetts Institute of Technology”, för en amerikansk 
sf-tidskrift berättar hur forskare kan ha nytta av science fi ction, i synnerhet 
den novell av Arthur C. Clarke, ”Superiority” (”Överlägsen seger”), som pub-
licerades på svenska i samma nummer.40

Som om det inte var nog med auktoriteter ur den ena av C. P. Snows två 
kulturer värvade bröderna Kindberg också en konsekrerad författare att ga-
rantera publikationens förnämlighet. Författaren var ingen mindre än Gustav 
Sandgren, som sedan 930-talet skrivit science fi ction utgiven under pseudo-
nym. På baksidan av sensommarnumret 954 fanns dels en bild på förfat-
taren, dels en kortare, personlig text i vilken Harry Martinsons och Artur 
Lundkvists gamla diktarkollega oförblommerat uttalade sig om tidskriften 
och sf-genren:
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”– – – Häpna! fångar läsaren i ett friskt och spontant grepp, tidskriften är 
levande och okonventionell och verkar väldisponerad. Utstyrseln är sobert 
elegant. Som förmedlare av den moderna litteraturarten science fi ction kom-
mer Häpna! väl att fylla sin plats bland de övriga mera traditionella tid-
skrifterna. I vår pulserande tid som oupphörligt skiftar ansikte har science 
fi ction något att ge och av allt att döma är denna litteraturgren också i stark 
utveckling – – –”

Reklamstrategin med kända personligheter lades dock ned efter det första 
året, måhända för att inga fl er ville riskera sitt anseende genom att uttala sig 
om tidskriften off entligt.41 Mindre respektingivande än kändisreklamen var 
också baksidesannonserna med sloganen ”Har invasionen av jorden redan 
börjat? läs härom i Häpna!”, vilka försökte sälja tidskriften med hjälp av det 
utbredda intresset för fl ygande tefat.

I samband med att rymdkapplöpningen fi ck sitt startskott hösten 957 
passade tidskriften på att än mer kraftfullt än tidigare anknyta till det nya 
intresset för rymden. På baksidan av fl era nummer fanns fotografi er och 
 illustrationer av raketer och rymdbaser, samtidigt som rubriker bl.a. förkun-
nade att ”rymdåldern är inledd!”.42 På baksidan av januarinumret 958 knöts 
genren också närmare den nu för fullt pågående kapplöpningen, och under 
rubriken ”Science fi ction drar in i vårt land på bred front” kunde man läsa 
att det var mycket tack vare sf-litteraturen som människan nu fl yttade fram 
sina gränser i världsrymden:

Den sista tidens stora händelser har ökat intresset för frågor som samman-
hänger med rymdens erövring. Detta har också medfört ständigt ökade upp-
lagor för science fi ction-tidskriften HÄPNA!

Tidningen vill inte bara stimulera till nya upptäckter inom rymdforsk-
ningen utan också inom andra vetenskapliga och tekniska områden. Våra 
författare rör sig i rymden och i framtiden. Förutsättningen är alltid att hän-
delserna – trots att de har äventyrets form – inte är tekniskt omöjliga. Många 
tekniska landvinningar har bevisligen kommit fram tack vare den stimulans, 
som science fi ction skänker sina läsare.

Vi behöver väl inte nämna att alla rymdsatelliter som skickats upp för 
länge sedan i detalj beskrivits i science fi ction. I dag rör sig SF-författarna med 
vad som kommer att ske ännu längre fram på alla upptänkliga områden.43

Redan före rymdkapplöpningen, under tidskriftens andra år, fanns det också 
tecken på att redaktionen satt tummarna i bältet och menade sig ha genom-
fört ett mindre upplysningsarbete för att driva ut mörksens vänner. I en ar-
tikel om Jules Verne-Magasinet påstår redaktions medlemmen Björn Nyberg Jules Verne-Magasinet påstår redaktions medlemmen Björn Nyberg Jules Verne-Magasinet
att genrebeteckningen redan 955 ansågs välbekant och att inte minst Häpna!
här varit delaktig:
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Tidningsartiklar, bokrecensioner, förlagsannonser och inte minst tidskrif-
ten Häpna! har skingrat ovetenhetens töcken och visserligen kvarlämnat 
en hel del dimslöjor i sinnet hos dem som fortfarande tror att raketfärder 
och rymdpirater tillsammans med mer eller mindre yppiga damer utgör en 
 huvudingrediens i SF – dessa vilda vanföreställningar förorsakas emellertid 
i huvudsak av felaktigt vald lektyr eller av på avstånd gjorda ovederhäftiga 
bedömanden, och man kan inte alltför mycket lasta dem som har sökt sprida 
ljuset, för att mörkret på sina håll fortfarande tycks dröja kvar.44

Kampen skulle dock fortsätta. Den andra strategin var inte lika uttalad och 
kom därför sällan till direkt uttryck i ledarspalterna, men väl på andra håll i 
tidskriften. Konkurrensen mellan science fi ction och deckare hade som fram-
gått inte bara nämnts i annonseringen av Tigerstedts antologi våren 953, utan 
också i fl era recensioner under samma år. Första gången ämnet tangerades 
i Häpna! var i det andra numrets klubbspalt, där det hävdades att sf-böcker Häpna! var i det andra numrets klubbspalt, där det hävdades att sf-böcker Häpna!
i USA ”ofta säljer bättre än detektivromanerna”.USA ”ofta säljer bättre än detektivromanerna”.USA 45 Redan hösten 955 skulle 
också en hel baksida av Häpna! fyllas av en annons med rubriken ”Häpna! fyllas av en annons med rubriken ”Häpna! Elemen- fyllas av en annons med rubriken ”Elemen- fyllas av en annons med rubriken ”
tärt – min käre Watson” och en illustration föreställande Sherlock Holmes tärt – min käre Watson” och en illustration föreställande Sherlock Holmes tärt
som i sitt förstoringsglas fått syn på Häpna! och kommit till insikt om sin Häpna! och kommit till insikt om sin Häpna!
obsolescens. Texten inleddes nämligen med ett självsäkert avskrivande av den 
konkurrerande litteraturformen:

Science fi ction slår ut detektivhistorierna som är en förlegad litteraturart. Sci-
ence fi ction varierar problemen inte bara i vår tid och på vår planet utan be-
skriver även framtiden och tidsformerna i andra världar. Denna nya  litteratur 
är givetvis andlöst spännande men har alltid en vetenskaplig bakgrund. Sto-
ryn kan visserligen vara otrolig men inte omöjlig.46

När en liknande annons dök upp på omslagets baksida några månader senare 
påpekades också att sf-litteraturen i USA ”utnyttjas […] i studiesyfte vid uni-USA ”utnyttjas […] i studiesyfte vid uni-USA
versitet och högskolor”.47 På så vis kombinerades återigen de två strategierna, 
och redaktionen kunde genom att åberopa naturvetenskapens höga ställning 
profi lera sf-litteraturen mot deckaren. Drygt två år senare, sommaren 958, 
återkom en snarlik baksidesannons med samma Sherlock Holmes-illustration 
och rubriker, och än en gång påstods att tidskriften tack vare rymdkapplöp-
ningen fått ”ständigt ökade upplagor”.48

Oavsett hur sanningsenlig denna uppgift var ter sig utfallen mot den 
konkurrerande deckargenren i efterhand aningen märkliga med tanke på 
att bröderna Kindberg våren 959 lanserade systertidskriften Th riller-Maga-
sinet. Urval av världens bästa deckare.49 Denna utkom endast under två år, 
959–960, men anmärkningsvärt är att i fl era av de annonser för den nya 
tidskriften som fanns i Häpna!, liksom i själva ledarspalterna i Häpna!, liksom i själva ledarspalterna i Häpna! Th riller-Ma-
gasinet, återanvändes exakt samma illustration av den brittiske mästerdetek-gasinet, återanvändes exakt samma illustration av den brittiske mästerdetek-gasinet
tiven som tidigare använts för att avfärda den konkurrerande genren som ”en 
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förlegad litteraturart”.50 Varje baksidesomslag på Th riller-Magasinet pryddes Th riller-Magasinet pryddes Th riller-Magasinet
i sin tur av en blåvit annons för Häpna!, och om man för en stund avfärdar Häpna!, och om man för en stund avfärdar Häpna!
misstankarna att systertidskriften antingen var ett försök att tjäna pengar på 
en i Sverige betydligt mer framgångsrik genre eller ett sätt att handgripligen 
demonstrera hur utkonkurrerad deckaren i själva verket var kan man med lite 
god vilja kanske se den som ett försök att locka över deckarläsarna till det som 
i de fl esta av dessa annonser kallas ”Framtidens litteratur”.51

Th riller-Magasinet är intressant inte bara för att den gavs ut av samma Th riller-Magasinet är intressant inte bara för att den gavs ut av samma Th riller-Magasinet
förlag som Häpna! och hade Kurt Häpna! och hade Kurt Häpna! Kindberg som ansvarig utgivare, utan också 
för att de två som verkade utföra det mesta av arbetet, Malmöborna Kjell Ek-
ström och Lennart Sörensen, var samma personer som från och med denna 
tid skrev merparten av ledarna i Häpna!. Efter att ha blivit alltmer sällsynta 
återkom nämligen de redaktionella artiklarna i Häpna! mot slutet av decen-Häpna! mot slutet av decen-Häpna!
niet, i synnerhet när Lennart Sörensen, som även bidrog med noveller och 
recensioner, började medverka i tidskriften.52

Flera av ledarna under denna tid utgjordes av ett slags försvarstal där sf-lit-
teraturens föregivet allvarliga, varnande syften lyftes fram.53 I Sörensens första 
signerade ledare antyddes att inte mycket hänt sedan Tykessons dagar: ”I kul-
turella kretsar anses science fi ction, sf, fortfarande vanligen höra hemma på 
hyllan för pojkböcker eller kolportage: det är en kräftväxt på den värdefulla 
litteraturen, en amerikansk förolämpning mot den goda smaken.” I ledarna 
fanns ofta en allvarlig ton som tydligt avslöjade att skribenterna brann för 
genren, inte minst Lennart Sörensen, som ansåg att mycket av den samtida 
litteraturen inte ville befatta sig med tidens relevanta frågor:

Den vetenskapliga utvecklingen (läs: kärnvapenexperimenten) har undermi-
nerat vår trygghetskänsla. Här tiger inte sf som den övriga litteraturen utan 
utslungar ett häftigt j’accuse mot dem som är i färd med att agera bödel för 
mänskligheten. Det är nu vi måste tänka om, inte om tio år; eftertankens 
kranka blekhet gagnar föga i en värld där radioaktivit[e]ten patinerat alla 
drömmar. [– – –]

[N]utidsmänniskan befi nner sig vid en labyrintisk korsväg vars fl esta vä-
gar leder till ett försåtligt bråddjup och sf [har] tagit det som sin uppgift att 
vara blindstyrets vita käpp. Uppgiften är av herkuliskt format men lösnings-
försöken är starkt övertygande.54

Kärnvapenhotet behandlades ofta, i såväl ledare som i andra artiklar, men 
eftersom man misstänker att de personer som kunde ha gjort något åt saken 
inte bör ha haft Häpna! som favoritlektyr förefaller dessa – hur uppriktiga de Häpna! som favoritlektyr förefaller dessa – hur uppriktiga de Häpna!
än var – ha tjänat till att förse tidskriftens läsekrets med argument med vilka 
den kunde legitimera läsningen av noveller som under denna tid kunde ha 
titlar som ”Julstök på Ganymedes”, ”Kosmisk invasion”, ”Galaktiska galapa-
gosöar”, ”Kosmisk casanova” eller ”Fiffi  ge Libby som rymdkadett”.55
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I diskussionerna av genren erkändes förvisso dess underhållande och 
 humoristiska sidor, men i mycket förefaller ledarna ha gått ut på att skänka 
status åt den genre tidskriften publicerade, inte sällan genom jämförelser med 
andra genrer. I en osignerad ledare hösten 959 diskuterades frågan om science 
fi ction och eskapism, och det argumenterades för att 950-talslitteraturens ny-
romantiska strömningar i större utsträckning än sf-litteraturen borde ankla-
gas för att inte våga befatta sig med verkligheten. Visserligen ansåg skribenten 
att det fanns gott om tendenser till verklighetsfl ykt inom science fi ction, men 
han ville ändå framhålla att dessa berättelser utgjorde en minoritet inom 
genren:

Den väsentliga sf-delen är emellertid dock eskapismens kontradiktoriska 
motsats. Den har eskapistisk ram, det är nog så sant, för det är litteraturartens 
grundförutsättning, men den avlägsnar sig från nuet på det yttre planet bara 
för att kunna ge sitt innehåll vidare perspektiv, fl er bottnar. Indirekt granskar 
all god sf vår tids verklighet, det må så vara med morgondagen, gårdagen eller 
en annan dimension som kikare och förstoringsglas.56

Kring decennieskiftet blev fl era av ledarna alltmer avancerade i sina diskussio-
ner om sf-genrens särart, måhända för att Lennart Sörensen och Kjell Ekström 
var väl bevandrade inom såväl litteraturhistoria som den samtida  litteraturen. 
I två artiklar diskuteras genrens förhållande till humor och skräck, och bort-
sett från att det påstås att sf-författare ofta använder dessa inslag för att få 
läsarna att ta till sig berättelserna antyds i den andra en humanistisk lidelse i 
det att skräcken ses innebära något av ett friskhetssymptom:57

Skräcken är en lika viktig ingrediens i sf-degen som humorn och trots att 
sadismens giftblommor stundtals prunkar alltför mycket, så torde detta fak-
tum vara av godo. Sf:s skräcksuggestion har nämligen ett positivt värde. 
Dels inger den oss en hälsosam bävan för vår obetydliga kunskap om den 
värld vi lever i, dels åstadkommer den ett slags katharsis, renodlar till den 
grad mardrömmen att vi efter att ha genomvandrat labyrinten har lättare att 
uthärda, uppfyller alltså liksom indirekt vårt behov av tröst. Och för övrigt 
– så länge som människan kan bli rädd, så länge och bara så länge är hon 
människa; man bör alltså inte underskatta sf:s betydelse som mätare av vår 
kvarvarande mänsklighet.58

Diskussionen gick ibland också in på samtidsrealism och satir. Jämförelserna 
förekom inte minst i en ledare som behandlar möjligheterna att skriva satir 
inom science fi ction, och som lyfter fram de egenheter som ofta påpekats i 
den anglosaxiska sf-diskussionen, inte minst intresset för skildringar av större 
händelseförlopp än enskilda individers subjektiva själsliv:
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Det är klart att om en författare förlägger sin satir, låt oss säga femtio år 
framåt i tiden, så kommer han praktiskt taget automatiskt att skriva sf. Men 
förhållandet mellan sf och satir är mer komplicerat än så. Kanske man kan 
artikulera det sålunda: så länge som en satir bara ventilerar privat agg, alltså 
riktar sig mot enstaka personer, då är det satir men ej sf; först då det in-
skränkta grollet har fått ge vika för ett allmänt missnöje med en livsstil – eller 
en världsstil – övergår satiren i att bli sf.

Det allmänna i stället för det individuella, det typiska i stället för det 
enstaka – det är faktiskt något grundläggande för sf. [– – –] Man minns 
nästan aldrig en sf-bok som man minns andra böcker – för dess konturstarkt 
tecknade gestalter, som griper och tvingar till fullständig identifi ering. Man 
minns dem i stället för idéerna, de breda svepen mellan de interplanetariska 
synpunktsplattformarna.59

Den bild av science fi ction som lanserades redan i de första programförkla-
ringarna hölls fast vid ända in på 960-talet. Tidskriften tycktes dock på 
fl era sätt vilja ta sig själv på lite större allvar allteftersom tiden gick. Tecken 
på detta är att i de ledare som publicerades efter decennieskiftet behandlades 
förutom kategoriserad sf allt från sf-liknande pjäser på teatern, William Gol-kategoriserad sf allt från sf-liknande pjäser på teatern, William Gol-kategoriserad sf
dings författarskap (som ansågs innehålla en hel del science fi ction, inte minst 
Flugornas herre) och Nostradamus profetior till vad som närmast betrakta-Flugornas herre) och Nostradamus profetior till vad som närmast betrakta-Flugornas herre
des som fyrtiotalslyrikern Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs nya karriär 
som sf-författare.60 Måhända var det bristen på kategoriserad sf som gjorde kategoriserad sf som gjorde kategoriserad sf
att Häpna! i början av 960-talet gav uttryck för en mycket bred och inklusiv Häpna! i början av 960-talet gav uttryck för en mycket bred och inklusiv Häpna!
syn på genren, måhända det faktum att några av ledarskribenterna fått upp 
ögonen för att drag av science fi ction också kunde dölja sig i den konsekrerade 
litteraturen, och i Häpna! ville försöka adla sin genre genom att förknippa den Häpna! ville försöka adla sin genre genom att förknippa den Häpna!
med högt kulturellt kapital.

Häpna! som tidskriftsprodukt

Häpna! utkom regelbundet under mer än ett decennium. Det första numret Häpna! utkom regelbundet under mer än ett decennium. Det första numret Häpna!
gavs ut i mars 954 och det sista i början av 966.61 Sammanlagt utkom 9 
häften, av vilka 7 var dubbelnumrerade, vilket gör att numreringen totalt 
uppgår till 36.62 Till en början utkom tidskriften så gott som varje månad 
bortsett från en av sommarmånaderna, men så småningom blev dubbelnum-
ren allt vanligare, för att under de sista årgångarna utnyttjas uppemot tre 
gånger per år.

Den exakta upplagan på Häpna! är dessvärre okänd. Uppgifter som torde Häpna! är dessvärre okänd. Uppgifter som torde Häpna!
härröra från Karl Gustav Kindberg pekar på att den under större delen av sin 
utgivningstid trycktes i mellan 0 000 och 2 000 exemplar, men att av dessa 
som bäst mellan 7000 och 8000 exemplar såldes.63 En samtida källa uppger 
dock för året 964 en upplaga på 4 000 exemplar per nummer, och ytterligare 
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en källa nämner en upplaga på inte färre än 8 000 exemplar, om än med 
omfattande returer.64 Oavsett dess exakta storlek bör upplagan betraktas som 
försvinnande liten jämfört med andra av 950-talets populära publikationer. 
De stora veckotidningarna Året Runt, Hemmets Veckotidning och Året Runt, Hemmets Veckotidning och Året Runt, Hemmets Veckotidning Vecko-Revyn
nådde inte sällan upplagor på över 400 000 exemplar, medan en mer jäm-
förbar tidskrift som Teknikens Värld med sina fl er än 00 000 sålda exemplar Teknikens Värld med sina fl er än 00 000 sålda exemplar Teknikens Värld
torde ha nått tio gånger så många läsare som Häpna!.65 I likhet med de fl esta 
av tidens tidskrifter distribuerades och såldes Häpna! via landets Pressby-Häpna! via landets Pressby-Häpna!
råer.66 Mellan åren 954 och 966 hade Svenska Pressbyrån i genomsnitt drygt 
200 egna försäljningsställen i Sverige. Utöver dessa fanns omkring 6 500 
återförsäljare i form av tobakshandlare, privatkiosker, livsmedelsbutiker, lant-
handlare, varuhus m.m., vilket ger en aning om vilken potentiell täckning 
distributionen hade.67

Ett lösnummer av Häpna! kostade till en början :35 kr, men redan under Häpna! kostade till en början :35 kr, men redan under Häpna!
det första året höjdes priset till :50 kr och hösten 957 till :75 kr för enkel-
numren, vilket inte bör ha ansetts billigt.68 När omsättningsskatten, ”omsen” 
på 4 procent, återinfördes i januari 960 höjdes priset för lösnumren snart till 
:80 kr – ett pris som bestod ända tills de sista tre numren, då priset plötsligt 
höjdes till hela 2:25 kr. Till lösnummerköparna kom prenumeranter spridda 
över hela Sverige, men också de nordiska grannländerna.69 De svenska pre-
numeranterna kunde till en början erhålla en helårsprenumeration för 2 kr, 
vilket redan under det första året höjdes till 3 kr, och med decembernumret 
957 till 5 kr.70 Priset förblev sedan oförändrat ända till 966, vilket innebär 
att en prenumeration under de sista åren bör ha betraktats som ganska billig. 
Erbjudanden om förmånliga prenumerationspriser förekom ofta, i synnerhet 
i juletider. Förutom att nämna att kommande nummer skulle bli ”allt mera 
fascinerande” och innehålla ”intriganta noveller” fanns hos redaktionen i bör-
jan också planer på att ge ut en ”Science-Fiction-Handbok”. Faktum är att 
denna utlovades till blivande prenumeranter redan i det första numret, och 
skulle komma att nämnas i senare nummer, men tecken på att en liknande 
handbok någonsin trycktes har inte gått att fi nna.71

Häpna! blev inte något särskilt lukrativt projekt. Enligt en samtida källa Häpna! blev inte något särskilt lukrativt projekt. Enligt en samtida källa Häpna!
gick tidskriften år 964 i förlust med den häpnadsväckande summan 8 000 
kr.72 Redaktionen klargjorde också tidigt att de inte betraktade Häpna! som Häpna! som Häpna!
någon ekonomisk vinstmaskin för vare sig redaktionen, bröderna Kindberg 
eller tidskriftens medarbetare – så t.ex. i en av Sigvard Östlunds klubbspalter 
år 956:

I det här sam[m]anhanget vill redaktionen slutligen komma med några ord 
till försvar för, att brev inte besvaras något vidare snabbt eller ibland överhu-
vud taget inte alls. Sanningen är helt enkelt den, att vi har den här tidskriften 
som en hobby och allt vad vi hinner med på vår fritid är att syssla med tid-
skriftens redigering, läsa inkommande manuskript m.m.73
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Trots synen på tidskriften som lite av ett hobbyprojekt gav Häpna! gärna Häpna! gärna Häpna!
intrycket att den sålde bra. I själva reklamen för Häpna! anlitades ofta sloga-Häpna! anlitades ofta sloga-Häpna!
nen ”Allt fl er läser Science Fiction!”, och i samband med en omröstningstäv-
ling år 956 menade redaktionen att tidskriften ”blivit alltmera populär”, att 
”[u]pplagorna stiger” och att man ”[ö]verallt hör […] att Häpna! tagit slut 
i kioskerna”.74 Att tidskriften trycktes i betydligt större upplaga än vad som 
gick åt ute i Pressbyråerna framgår dock av att gamla restnummer ofta erbjöds 
till billiga priser – ibland så lite som 70 öre per nummer.75 Att restnumren inte 
tagit slut ens när det sista numret utkom 966 bekräftas av att man fortfa-
rande då regelbundet publicerade talonger med vilka samtliga äldre nummer 
kunde rekvireras.76

Även om Häpna! sällan eller aldrig gick med någon större vinst gav den Häpna! sällan eller aldrig gick med någon större vinst gav den Häpna!
tidvis ett mycket professionellt intryck. De färgglada omslagen hämtades från 
anglosaxiska sf-tidskrifter, i synnerhet de brittiska New Worlds och Science 
Fantasy, den brittiska utgåvan av Science Fiction Adventures och den ameri-Science Fiction Adventures och den ameri-Science Fiction Adventures
kanska Science Fiction Plus, och föreställde mestadels rymdskepp, himlakrop-
par, astronauter, robotar, gigantiska maskiner, utomjordingar, galna veten-
skapsmän, futuristiska städer, exotiska landskap samt en och annan lättklädd 
kvinna.77 Under de första åren varvades illustrationerna med svartvita bilder 
ur amerikanska sf-fi lmer som Gog (954), Gog (954), Gog Th is Island Earth (955), Th is Island Earth (955), Th is Island Earth Donovan’s 
Brain (955) och Forbidden Planet (956), och några gånger pryddes omslaget Forbidden Planet (956), och några gånger pryddes omslaget Forbidden Planet
av andra innovationer, t.ex. ett fotografi  av sf-författaren Forrest J. Ackerman 
som läser Häpna! tillsammans med den amerikanska skådespelerskan Joan Häpna! tillsammans med den amerikanska skådespelerskan Joan Häpna!
Shawlee under en fi lminspelning.78 I synnerhet under tidskriftens sista år 
återanvändes ofta gamla omslagsbilder. Enligt en uppgift berodde detta på 
att det brittiska förlag, Nova Publications, från vilket färdiga klichéer köptes, 
hade lagts ned.79 När tidskriftens baksidor inte uppvisade annonser fanns på 
dessa oftast populärvetenskapliga illustrationer över befi ntliga eller fantise-
rade raketer, satelliter eller rymdbaser.

Förutom med bilder marknadsfördes tidskriften också med en rad under-
titlar, slagord och innehållsbeskrivningar, vilka fi ck komplettera den oftast 
med tjocka versaler och utropstecken utskrivna titeln. Det första numrets 
omslag bar undertiteln Science fi ction tidskrift, men redan med det andra Science fi ction tidskrift, men redan med det andra Science fi ction tidskrift
numret ändrades denna, antagligen för att genrebeteckningen fortfarande 
ansågs lite främmande, till Science fi ction – tekniska äventyr.Science fi ction – tekniska äventyr.Science fi ction – tekniska äventyr 80 Denna underti-
tel förekom sedan på omslagen till januari 959, varefter den byttes ut mot det 
aningen pretentiösa Litterär-Vetenskapligt Magasin. Gissningsvis var denna 
undertitel, som väl numera närmast för tankarna till en akademisk disciplin, 
ett försök att skänka tidskriften en aura av seriositet. Den lär i vilket fall ha 
införts efter förslag av sf-fanen Bo Stenfors i ett försök att höja tidskriftens 
försäljningssiff ror.81

Redan med sommarnumret 955 tillkom också ett slagord på omslaget, 
”Nordens enda stora science fi ction tidskrift”, vilket kan ha hängt samman 
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med att Häpna! fann prenumeranter i grannländerna, men med samma num-Häpna! fann prenumeranter i grannländerna, men med samma num-Häpna!
mer också beskrivningen ”vetenskapliga äventyr”, som av och till samsades 
med undertitelns ”tekniska äventyr”.82 Med åren kom en rad andra slagord 
och beskrivningar att passera revy, bl.a. ”Våldsamt spännande äventyr i ve-
tenskapens värld”, som dök upp på omslaget vintern 958, och den grovt 
missvisande ”3 Spännande Action Novels”, vilken tillsammans med den nya 
undertiteln gav ett besynnerligt intryck.83

Hösten 959 fi ck tidskriftens omslag ett helt nytt utseende, där orden 
”Science Fiction” framhävdes ännu tydligare med en egen ruta högst upp på 
omslagen, och där tidskriftens titel från att ha stått horisontellt placerades 
vertikalt till vänster om omslagsillustrationen, tillsammans med undertiteln 
Litterär-Vetenskapligt Magasin, men utan titelns karakteristiska utropstecken 
(se bild 20). Redaktionen hoppades att nyordningen skulle ”falla läsarna i 
smaken och ytterligare stimulera det allt mer stigande intresset för science 
fi ction-litteraturen”, men troligt är att nyordningen tillkom för att omslags-
illustrationerna i den brittiska New Worlds var i ett smalare format.New Worlds var i ett smalare format.New Worlds 84 Från 
och med det första numret 963 fi ck texten ”Science Fiction” också allt större 
utrymme på omslagen, till den grad att genrebeteckningen lätt kunde för-
växlas med tidskriftens titel. Möjligen var ändringen ännu ett försök att höja 
svikande försäljningssiff ror.

Varje nummer av Häpna! var klammerhäftat och mätte ca 4 x 9,5 cm. Häpna! var klammerhäftat och mätte ca 4 x 9,5 cm. Häpna!
Bortsett från de fem sista dubbelnumren, som gavs ut 964–966 och kunde 
vara 4 sidor långa, bestod nästan samtliga nummer av Häpna! av 98 pa-Häpna! av 98 pa-Häpna!
ginerade sidor. På dessa rymde ett typiskt nummer drygt fem skönlitterära 
alster, huvudsakligen noveller, men ganska ofta ett avsnitt i en följetong. Det 
utrymme som återstod upptogs av innehållsförteckningar, ledare, populärve-
tenskapliga artiklar, klubbspalter, insändarsidor, annonser och recensioner. 
Till en början bestod sidorna mestadels av tvåspaltig text med illustrationer, 
och större delen av tidskriften trycktes också med visst bruk av kompletteran-
de färger – förutom svart antingen blått, gult, rött, grönt eller brunt. Färgerna 
försvann dock ur inlagan redan 955, ungefär samtidigt som papperskvalite-
ten blev sämre och texten övergick till att vara enspaltig. Förändringarna bör 
ha genomförts av ekonomiska skäl.

Illustrationerna, som i likhet med omslagen föreställde rymdskepp, 
 robotar, utomjordingar, olika astronomiska fenomen, handlingskraftiga 
män och lättklädda kvinnor, hämtades ofta ur anglosaxiska sf-tidskrifter.85

En del svenska original illustrationer förekom, bl.a. av Hans Arnold, Futura-
medlemmen Sven O. Emilsson (senare Gripsborn), Gunnar Folke, Lennart 
Nordenswan, Göteborgsfanen Hans Sidén samt Stockholmsfansen George 
Sjöberg (även kallad Tage Valentin, efter mellannamnen) och Bo Stenfors. 
Ibland fi gurerade också svartvita fotografi er. Illustrationerna i inlagan åter-
användes påfallande ofta, i synnerhet de små vinjetter som ofta fi ck fylla 
utrymmet efter novellerna.
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I de allra första numren förekom som utfyllnad också små rutor med 
roliga historier, vilka ger ett malplacerat intryck då de ganska sällan har med 
teknik eller naturvetenskap att göra. Kanske kom inspirationen från Jules 
Verne-Magasinet, där skämtteckningar och roliga historier ofta publicerades Verne-Magasinet, där skämtteckningar och roliga historier ofta publicerades Verne-Magasinet
under rubriken ”Hugskott och stjärnsmällar”.86

ANNONSERINGEN I HÄPNA!

För att dryga ut kassan för den föga lukrativa publikationen sålde redaktionen 
annonsutrymme åt företag villiga att marknadsföra sina produkter för vad 
som torde ha varit en speciell läsekrets. De första annonserna var för förlaget 
Eklunds sf-utgivning, t.ex. baksidan av det första numret, som täcktes av 
en annons där de fyra första titlarna i serien Science Fiction listades med 
stora röda bokstäver och med citerade kritikerutlåtanden, av vilka två var 
av ingen mindre än Häpna!-medarbetaren Roland Häpna!-medarbetaren Roland Häpna! Adlerberth.87 Redan 955 
följde Lindqvists Förlag med sin serie Atom-böckerna Eklunds exempel, och 
när förlaget Wennerbergs några år senare startade Rymd-böckerna pryddes 
en helsida i Häpna! av en annons för den nya serien.Häpna! av en annons för den nya serien.Häpna! 88

En annonsör som mycket tidigt upptäckte möjligheterna med att an-
nonsera i Häpna! var den brittiska bokhandeln G. Ken Chapman, Ltd, på Häpna! var den brittiska bokhandeln G. Ken Chapman, Ltd, på Häpna!
Ross Road i London, som med rubriken ”Köp Science-Fiction direkt från 
England!” och med påstådda ”tjugofem års erfarenhet i SF-branschen” för-
sökte locka svenska läsare att beställa både nya och begagnade science fi ction-, 
fantasy- och skräckböcker.89 Annonsen, som publicerades under en tid när 
en ganska ringa mängd science fi ction fanns att tillgå på svenska, kan ses 
som ett tecken på att många svenska sf-läsare antogs behärska engelska. En 
 annan brittisk annonsör, Nova Publications, valde dessutom att annonsera 
på engelska när de 956 erbjöd ”all Scandinavian readers of HÄPNA! who 
read English” att beställa billiga provnummer av tidskrifterna New Worlds
och Science Fantasy.90 Liknande annonser från svenska bokhandlare saknades 
inte heller. Det Göteborgsbaserade Hartelius Bokhandel publicerade under 
fl era år frekvent små annonser i vilka meddelades att bokhandeln tryckt en 
katalog över både svensk och utländsk science fi ction, vilken med en kupong 
kunde fås gratis.91

Tyvärr avslöjar annonserna ganska lite om hur läsekretsen uppfattades av 
annonsörer och av redaktionen, utöver att den bör ha varit nyfi ken på sci-
ence fi ction. Bortsett från annonser för Häpna!, Häpna!, Häpna! Th riller-Magasinet, bröderna Th riller-Magasinet, bröderna Th riller-Magasinet
Kindbergs eget tryckeri, sf-böcker, sf-kongresser, föreningen Flyg-Unionens 
böcker om motor- och segelfl yg och i något enstaka fall en sf-fi lm förefal-
ler det nämligen som att Häpna!, trots dess geografi skt spridda läsekrets, i Häpna!, trots dess geografi skt spridda läsekrets, i Häpna!
stor utsträckning letade annonsörer från Jönköpingstrakten.92 Ett exempel 
är företaget Husqvarna, för vilket Karl Gustav Kindberg arbetade som jurist, 
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och som redan i det tredje numret annonserade för sin Novolette, ”Sveriges 
elegantaste och mest lättkörda moped”.93 En annan tidig, men något förbryl-
lande annonsör var det småländska Nimo-Verken AB, som gjorde reklam för 
sin moderna hushållstvättmaskin, och under 960-talet fanns några gånger 
också en liten annons för ”[e]xtrakt och olja av äkta tallbarr”, införd av apote-
kare Alfr. Carlssons enkas tallbarrsoljefabrik i Jönköping.94 Mest förvånande 
var dock den annons för en ”[c]hic och klädsam helskuren skjortblusklänning 
i enfärgad Tetoron med lång ärm och man[s]chett samt modern krage och 
knytskärp”, som konfektionsaff ären Hall-kompaniet i Jönköping införde i 
mitten av 960-talet.95 Skjortblusklänningen, som fanns att tillgå i fyra färger 
och en rad storlekar, bör i likhet med tallbarrsoljan inte ha varit särskilt anpas-
sad för tidskriftens läsekrets, och sammantaget tyder många av annonserna 
på att redaktionen försökte sälja annonsutrymme inom alla tänkbara bran-
scher på den lokala orten.

Recensioner och populärvetenskap

Ett återkommande inslag som med åren närmast blev en institution i Häpna!
var Roland Adlerberths recensionsavdelning ”SF-hyllan”. Den dök upp för 
första gången redan i det andra numret, i april 954, och skulle sedan med 
jämna mellanrum förekomma i Häpna! under drygt tio års tid, vanligen Häpna! under drygt tio års tid, vanligen Häpna!
på tidskriftens sista sidor. Sammanlagt publicerades i Häpna! fl er än 80 re-Häpna! fl er än 80 re-Häpna!
censionsavdelningar av Adlerberths hand, inte sällan bestående av fyra eller 
fem tätt satta, men ibland slarvigt korrekturlästa sidor. Ofta var recensions-
genomgångarna så långa att de delades upp i två nummer i taget, och på de 
uppskattningsvis drygt 300 sidor recensioner Adlerberth skrev i tidskriften 
hann han med att behandla uppemot tvåtusen titlar.96 ”SF-hyllan” bör ha 
varit en av tidens viktigaste smakbildare inom det svenska sf-fältet, och med 
tanke på att Adlerberth efter tiden med Häpna! skulle fortsätta sin kritiker-Häpna! skulle fortsätta sin kritiker-Häpna!
gärning i andra tidskrifter kan insatsen sägas vara en svensk motsvarighet till 
kemisten och sf-författaren P. Schuyler Millers (92–974) recensionsavdel-
ningar i den amerikanska sf-tidskriften Astounding, där Miller från och med Astounding, där Miller från och med Astounding
945 och till sin bortgång nästan 30 år senare lär ha recenserat det mesta som 
gavs ut inom genren.97

Roland Adlerberths recensioner i Häpna! behandlade i första hand Häpna! behandlade i första hand Häpna! katego-
riserad sf på svenska eller engelska, men även riserad sf på svenska eller engelska, men även riserad sf okategoriserad sf, fantasy, skräck, okategoriserad sf, fantasy, skräck, okategoriserad sf
spökhistorier, serietidningar, deckare och fackböcker om vetenskapshistoria, 
rymdforskning, ockultism, UFO:n och Atlantis. Avdelningar för böcker ut-
givna på tyska, danska och norska blev också vanligare med åren, och över-
huvudtaget blev kriterierna för vad som recenserades alltmer uppluckrade, så 
att avdelningen ibland inte behandlade särskilt mycket kategoriserad sf över-
huvudtaget.98
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Ofta avhandlades i synnerhet den utländska litteraturen mycket rappt, 
med ytterst korta handlingsreferat och omdömen. Som exempel kan anföras 
ett utdrag ur en recensionsavdelning från 957, där de senaste pocketsläppen 
snabbrecenseras:

POCKET BOOKS
Ace books har kommit med tre böcker sen sist, varav bara en dubbeldäckare: 
T. C. McClarys 3 THOUSAND YEARS, en spännande historia om en veten-
skapsmans och en aff ärsmans strid om herraväldet över jorden, fortsatt efter 
3000 år med mänskligheten i djupfrysningsboxen, kopplad till Margaret St. 
Clairs THE GREEN QUEEN, en frankensteinhistoria (med en skön kvinnlig 
Frankenstein) placerad på en radioaktiv planet. De ensamma: A. E. van Vogts
THE PAWNS OF NULL-A – spännande fortsättning på Th e World of Null-A, THE PAWNS OF NULL-A – spännande fortsättning på Th e World of Null-A, THE PAWNS OF NULL-A
tidigare inte publicerad i bokform, och Donald A. Wollheims THE END OF 
THE WORLD, en samling noveller om jordens undergång, med Heinleins 
THE YEAR OF THE JACKPOT som grymt suggestivt toppnummer.99

Roland Adlerberths språk var till en början ganska välvårdat, men redan efter 
några år började alltmer jargong, slang, neologismer och anglicismer smyga 
sig in i texterna, vilket lär ha uppskattats av fansen, i alla fall att döma av den 
fl era sidor långa, underfundiga artikel om Adlerberths recensionsspråk som 
fi nns med i Ingvar Svenssons första Skandifandom.100 Språket beskrivs där 
som ”utvecklat till en mustigt, fanniskt och futuristiskt målande dialekt”, 
och enligt Svensson började Adlerberths ”nya språk blomma ut” från och med 
våren 956, för att från och med 957 kunna karakteriseras av ”en stundom 
ohejdad utblomning”.101 Möjligen var det förutom Adlerberths beläsenhet 
inom genren just hans språk som gjorde att recensionerna i Häpna! förefaller Häpna! förefaller Häpna!
ha blivit ett av tidskriftens mest uppskattade inslag.102

För att karakterisera Roland Adlerberths föregivet originella ordkonst kan 
nämnas allt från nyskapande böjningar och konstruktioner som ”nuläsvärde”, 
”tänka-två-gånger-undertoner”, ”ballantinarna”, ”pessimistiskaste”, ”slemhe-
ter”, ”kanske marsian”, ”varendaordfrälst”, ”köpvärdare” och ”klassikerigaste”, 
anglicismer som ”human interest”, ”guided missiles”, ”ända to the bitter end”, 
”hemanlig” och ”vilda fajter”, men också sammansatta genre- och temabe-
skrivningar som ”främmandelivsform novell”, ”omänniskoinvasionen”, ”jor-
den-är-erövrad-men-hej-vad-vi-kastar-ut-dem-i-sista-kapitlet” och ”förstare-
santillmarsunderhållning”, jargong som ”bems”, ”syntetiska gubbs”, ”ET-ar”, ET-ar”, ET
”illon” och ”monstrisar” samt hurtiga karakteristiker som ”topp-pang-sak” 
och ”pangpangig”.103

Frekvent återkommande, värdeladdade ord och uttryck i Adlerberths 
vokabulär var för övrigt originell, spännande, spexig, topp, ruggig, intressant, 
sällsam, läsvärd, trevlig, hederlig, hygglig, pålitlig, visar lejonklon och vackrare 
vardagsvara, men också, särskilt kring och efter decennieskiftet, uttrycket 
att något var mall eller mall eller mall mallstöpt, att någonting mallstöpt, att någonting mallstöpt uppsexats, dvs. gjorts mer att-
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raktivt, eller att vissa böcker var en must, dvs. ett givet val.must, dvs. ett givet val.must 104 Det växte mossa 
eller mögel på vissa typer av berättelser – sådana vars teman använts så ofta mögel på vissa typer av berättelser – sådana vars teman använts så ofta mögel
att även den vanligen så entusiastiske Adlerberth tröttnade – såvida nu inte 
berättelserna i sig var bra, men med åren hade blivit ihjälantologiserade.105

Vad som lockade i Adlerberths recensioner bör också ha varit hans ka-
rakteristiska tonfall. I fl era recensioner förekommer en raljerande, närmast 
ironisk ton, men de kan ändå sluta med att Adlerberth rekommenderar verket 
för inköp och läsning. Som exempel kan anföras en recension av Milton Les-
sers Spacemen, Go Home (96):Spacemen, Go Home (96):Spacemen, Go Home

Milton S. Lessers SPACEMAN, GO HOME [sic!] […] börjar med att vi får nob-
ben av gamla förståndiga galaxkulturen för att vi inte sköter oss ordentligt 
och måste stanna på hemmaplan efter ett par seklers rymdnosande, fortsätter 
med att Vår Unge Hjälte (ungdomsbok alltså) får ihop det med en Gammal 
Garvad Rymdis som tänker ordna en plats i solen bland solarna med gamla 
beprövade pangpangmetoder och går vidare med att vår unge hjälte söker sig 
kompisar av ädlare halt och med deras hjälp både sätter en käpp i den gamle 
rymdisens onda hjul och ordnar så att vi får vara med och leka på galaxgår-
darna igen. Riktigt spännande och utmärkt väl skriven.106

Som framgår var spänning mycket centralt för Roland Adlerberths uppskatt-
ning av science fi ction, men vid sidan av den toleranta synen på äventyrsbe-
tonad sf-litteratur framhölls också originalitet, psykologi och stil.107 Anmärk-
ningsvärt är att Adlerberth i Häpna! – till skillnad från i de tidiga artiklarna Häpna! – till skillnad från i de tidiga artiklarna Häpna!
i kulturtidskrifterna – inte förefaller ha hållit den trovärdiga vetenskapliga 
spekulationen som helt avgörande för kvaliteten på verken. Ändå var det 
 ibland denna som lyftes fram för att kritisera de svenska förlagens sf-utgiv-
ning, kanske i synnerhet den riktad till svenska ungdomar:

Det är egentligen ganska egendomligt detta, att författare och förlag envisas 
med att tro att vilken teknisk-vetenskaplig soppa som helst går in i grab-
barna och fl ickorna, bara den är spännande. När skall det egentligen gå upp 
för dem att här som i USA och England är den ungdom som läser USA och England är den ungdom som läser USA SF både 
intelligent och framför allt tekniskt kunnig, och att den möjligen läser dessa 
enkla produkter, men i så fall närmast bara för att räkna de vetenskapliga 
grodorna.108

Förutom dessa klagomål framträder hos Adlerberth i hans allra sista recen-
sionsavdelning för Häpna! år 966 dessutom vad som kunde kallas ett vagt Häpna! år 966 dessutom vad som kunde kallas ett vagt Häpna!
protektionistiskt drag, vilket redan fl era år tidigare skulle bli märkbart i hans 
förändrade uppfattning om Ray Bradburys författarskap (se kapitel 7). I en 
recension av en av Edmund Crispins antologier diskuterar han dennes förord 
och ger uttryck för ett tydligt megatextuellt synsätt, där vissa verk skrivna 
utanför det snäva sf-kretsloppet inte lyckas som sf-berättelser eftersom de inte 
följer de interna konventionerna:
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En bra inledning som diskuterar den nya uppskattning som kommit SF till 
del hos både kritiker och allmänhet och de möjligheter och faror som ryms 
uti detta – bl. a. har Crispin en välbehövlig avhyvling av de författare utifrån 
som numera ger sig in i SF utan att kunna spelets regler.109

År 958, samtidigt som han började medverka i den konkurrerande svenska 
sf-tidskriften Galaxy, fann Häpna! en ny litteraturkritiker och essäist i den Häpna! en ny litteraturkritiker och essäist i den Häpna!
unge Lennart Sörensen, som under dessa år också skrev recensioner i några 
av de större svenska dagstidningarna. Hans första artikel i Häpna! var den Häpna! var den Häpna!
om Harry Martinsons Aniara, som Sörensen tyckte att fl er svenska sf-läsare 
borde uppmärksamma.110 Att Sörensen skrev litteraturrecensioner parallellt 
med Adlerberth ledde ibland, med tanke på hur få svenska sf-böcker som 
utkom, till det något besynnerliga resultatet att samma böcker recenserades 
fl era gånger i samma nummer, eller i vissa fall nära utgivna nummer.111

Den kräsne Lennart Sörensens ton var i de fl esta fall mycket allvarligare 
än Adlerberths, och istället för underhållningsaspekter sköt Sörensen oftare 
in sig på hur sf-litteraturen speglade samtida tendenser och erbjöd lösningar 
på svåra problem – inte minst kretsade recensionerna ofta kring hotet från 
kärnvapnen. Emellanåt skymtade försök att anpassa språket efter sf-fansens 
jargong och anglicismer, men dessa var ganska sällsynta jämfört med Adler-
berths med åren alltmer mustiga uttryckssätt.

Förutom Adlerberths och Sörensens anmälningar av skönlitteratur och 
facklitteratur förekom regelbundna fi lmanmälningar. I de första årgångarna 
rörde det sig oftast om översättningar av den amerikanske sf-författaren For-
rest J. Ackermans recensioner, men under åren 956–959 skrevs de, under 
rubriken ”Filmnytt”, av Stockholmsfanen Carl Olof Elsner, liksom fl era an-
dra medverkande i Häpna! medlem i klubben Futura.Häpna! medlem i klubben Futura.Häpna! 112 Från och med 958 
och några år in på 960-talet bidrog ibland Göteborgsfanen Hans Sidén med 
recensioner eller kortare fi lmnyheter, och från och med 959 skrev även Len-
nart Sörensen några av tidskriftens fi lmrecensioner.113

Under Carl Olof Elsners tid som recensent avhandlades många av de ut-
ländska fi lmer som senare betraktats som klassiker inom genren, såsom For-
bidden Planet (956), Earth vs. the Flying Saucers (956), Earth vs. the Flying Saucers (956), Earth vs. the Flying Saucers Invasion of the Body 
Snatchers (956), Snatchers (956), Snatchers Gojira/Godzilla (954) och Gojira/Godzilla (954) och Gojira/Godzilla Th e Fly (958). Th e Fly (958). Th e Fly Elsner var i fl era 
fall positivt inställd till dessa, även om han emellanåt klagade på den svenska 
fi lmcensuren, som tenderade att klippa i fi lmerna, och på att vissa sf-fi lmer 
riskerade att ge genren dåligt rykte.114

”FRÅN VETENSKAP OCH TEKNIK”

De amerikanska sf-tidskrifterna hade sedan första början levt i symbios med 
populärvetenskapliga artiklar om ämnen som kunde tänkas intressera läse-
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kretsen. Faktum är att den första moderna, renodlade sf-tidskriften Amazing 
Stories länge gavs ut parallellt med tidskriften Stories länge gavs ut parallellt med tidskriften Stories Science and Invention, som i 
sin tur var en fortsättning på Hugo Gernsbacks Electrical Experimenter och 
Modern Electrics, de populärvetenskapliga tidskrifter i vilka Gernsback pu-
blicerade sina första sf-alster.115 Populärvetenskapliga artiklar började snart 
också publiceras i de renodlade sf-tidskrifterna, och redan i svenska Jules 
Verne-Magasinet på 940-talet fanns ett återkommande inslag, ”Vetenskapens Verne-Magasinet på 940-talet fanns ett återkommande inslag, ”Vetenskapens Verne-Magasinet
gåtor”, där astronomiska fenomen och vetenskapliga rön förklarades på ett 
lättfattligt sätt.116

Att även Häpna! hade populärvetenskapliga ambitioner framgick redan Häpna! hade populärvetenskapliga ambitioner framgick redan Häpna!
ur den första programförklaringen. Redaktionen hade för avsikt att i så gott 
som varje nummer ha med åtminstone en populärvetenskaplig artikel, vilken 
skulle kretsa kring ”de senaste landvinningarna på olika vetenskapliga om-
råden, oftast naturvetenskap”, och framhöll att ”både svenska och utländska 
vetenskapsmän kommer att medverka”.117 Som utlovat kom också i stort sett 
varje nummer av Häpna! under den första tiden att innehålla minst en popu-Häpna! under den första tiden att innehålla minst en popu-Häpna!
lärvetenskaplig artikel, publicerad i avdelningen ”Från vetenskap och teknik”. 
Med åren blev dessa dock allt ovanligare, och efter decennieskiftet kunde det 
gå fl era månader utan att en populärvetenskaplig artikel publicerades.

Tonen för de populärvetenskapliga artiklarna slogs an redan i det första 
numret, där en översatt artikel om rymddräkter skriven av den amerikanske 
astronomiprofessorn Donald H. Menzel samsades med artiklarna ”Planeten 
Jupiter”, ”Kan gravitationen upphävas?” och ”Trafi k i världsrymden 960”.118

Under de följande åren kunde läsarna sedan följa allt från de första försöken 
med raketuppskjutningar och de senaste rönen om astronomi, kärnkraft, 
kärnvapen, atomens byggstenar, radioaktivitet, ultraljud och mutationer till 
mer spekulativa ämnen som fl ygande tefat, liv i rymden, antigravitation, anti-
materia, spöken och extrasensorisk perception. Även om frågan om de sist-
nämnda fenomenens existens påfallande ofta hölls öppen var artiklarna om 
rymdfart ganska återhållsamma. I den tidiga ”Trafi k i världsrymden 960” 
siar man dels om möjligheten att skicka ut små satelliter i rymden kring år 
960, dels att bemannade rymdfärder till månen kommer att vara möjliga 
kring år 980 eller 990, och hösten 963 publicerades en artikel med den 
relativt pricksäkra prognosen ”Apollon landar 968 på månen”.119

Många av de populärvetenskapliga artiklarna eller notiserna var osigne-
rade, men skrevs gissningsvis av Karl Gustav Kindberg, vars signatur ”Kåge” 
ofta dök upp i närheten av de osignerade artiklarna. Med åren kom fl era 
andra medarbetare att skriva i ”Från vetenskap och teknik”, och som utlovat 
var dessa ibland utländska auktoriteter vars texter översatts för tidskriftens 
räkning. Nämnas kan sf-författaren Kenneth Bulmers och kemisten John 
Newmans under pseudonymen Kenneth Johns publicerade artikelserier om 
rymdfart, fl ygplan, astronomi och livets uppkomst på jorden, vilka förekom 
åren 956–959 och troligen hämtades ur de brittiska New Worlds och New Worlds och New Worlds Ne-
bula.120



166

Den fokusering på verklig vetenskaplig forskning som de populärveten-
skapliga artiklarna ger uttryck för kan tolkas på fl era sätt. Å ena sidan kan 
de ses som ett genuint intresse för vetenskapen och en önskan att förmedla 
de senaste rönen till läsekretsen. Å andra sidan kan de tolkas som ytterligare 
ett led i redaktionens strategi att med vetenskapen legitimera såväl sf-genren 
som den egna publikationen i förhållande till annan populärlitteratur. En 
tredje förklaring, som får stöd av den vikt som lades vid populärvetenskapen 
i annonseringen för tidskriften, är att populärvetenskapen under 950- och 
960-talen uppfattades som högintressant och därför kunde tänkas locka den 
teknikintresserade ungdomen att lägga sin månadspeng på bröderna Kind-
bergs publikation.

Framtidsförfattarna

Merparten av det knappa hundratal sidor som ett nummer av Häpna! vanli-Häpna! vanli-Häpna!
gen innehöll bestod av skönlitterärt material. I varje häfte fanns i genomsnitt 
5,3 skönlitterära alster, och sammanlagt publicerades under de dryga tio åren 
63 skönlitterära alster, de fl esta av dem noveller på allt från ett par till ett 
femtiotal sidor.121

De berättelser som fanns i Häpna! uppvisar en stor spännvidd, men Häpna! uppvisar en stor spännvidd, men Häpna!
kretsade ofta kring sf-genrens vedertagna megatext. Det saknades knappast 
skildringar av äventyrsfyllda resor i rymden, besök på andra himlakroppar, 
möten med utomjordiskt liv, mänskliga kolonier på andra planeter, interstel-
lära konfl ikter, besök eller invasioner av rymdvarelser, robotar, tidsresor eller 
vistelser i andra dimensioner, psykiska och fysiska mutationer av allehanda 
slag, framtida samhällen med nya tekniska uppfi nningar eller samhällsskick, 
vilda vetenskapliga experiment med oförutsedda konsekvenser, kärnvapen-
krig och mystiska epidemier. 

Nästan varje häfte av Häpna! avslutades med en presentation av kom-Häpna! avslutades med en presentation av kom-Häpna!
mande nummer, med korta handlingsreferat och komprimerade författarin-
troduktioner.122 Det totala antalet författarnamn som publicerades i Häpna!
uppgick till 226, men bakom dessa gömde sig, om man räknar bort alla kända 
pseudonymer, som mest 27 verkliga författare.123 Fördelningen av skönlit-
terära alster mellan författarna var knappast jämn, utan det dryga trettiotal 
författare som fi ck fem eller fl er alster publicerade i tidskriften – endast 6 % 
av det totala antalet verkliga författare (34 av 27) – stod för mer än hälften, 
56 % (353 av 63) av det skönlitterära materialet (tabell 3).124
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TABELL 3.
Författare i Häpna! representerade med fem eller fl er skönlitterära alster.

Författare       Föd.  Nationalitet   Pseudonymer (*)      Alster
                     och verkliga namn
Arthur C. Clarke   97  Storbritannien               40
Isaac Asimov     920  USA                    36USA                    36USA
A. E. van Vogt    92  USA                    24USA                    24USA
Edmund W. Hansen  okänt Danmark                  2
Niels E. Nielsen    924  Danmark                  9
Eric Frank Russell   905  Storbritannien   novell som Duncan
                      H. Munro*        2
John Wyndham    903  Storbritannien  John Wyndham Parkes
                      Lucas Beynon Harris    
Robert A. Heinlein  907  USA                    0USA                    0USA
Charles Eric Maine  92  Storbritannien  David McIlwain      0
Jack Williamson    908  USA       USA       USA John Stewart Williamson  0
Fredric Brown     906  USA                    9USA                    9USA
Murray Leinster    896  USA       William Fitzgerald USA       William Fitzgerald USA Jenkins 9
E. C. Tubb      99  Storbritannien   novell som Alan Guthrie*
                       novell som Gordon Kent* 9
James White     928  Storbritannien               9
Ray Bradbury     920  USA                    8USA                    8USA
Poul Anderson    926  USA                    7USA                    7USA
Kenneth Bulmer    92  Storbritannien   novell som Nelson
                      Sherwood*        7
L. Ron Hubbard    9  USA       5 noveller som RenéUSA       5 noveller som RenéUSA
                      Lafayette*         7
Raymond F. Jones   95   USA                    7USA                    7USA
Dénis Lindbohm   927  Sverige      2 noveller som Anna-Brita
                      Lindbohm*        7
Robert Presslie    920  Storbritannien               7
Robert Sheckley    928  USA                    7USA                    7USA
Curt Siodmak     902  Tyskland/USA               7USA               7USA
Sam J. Lundwall    94  Sverige                   6
Kris Neville      925  USA                    6USA                    6USA
Chad Oliver      928  USA       Symmes Chadwick Oliver  6USA       Symmes Chadwick Oliver  6USA
Gabriel Setterborg   939  Sverige                   6
Lan Wright      923  Storbritannien  Lionel Percy Wright    6
A. Bertram Chandler  92  Storbritannien               5
John Christopher   922  Storbritannien  Christopher Samuel Youd  5
Fritz Leiber      90  USA                    5USA                    5USA
J. T. McIntosh    925  Storbritannien  James Murdoch MacGregor 5
John Rackham    96  Storbritannien  John T. Phillifent     5
F[rancis]. G. Rayer  92  Storbritannien  2 noveller som George
                      Longdon*         5

Källor: SFB, Clute & Nicholls [m.fl .].
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Av dessa 34 författare var det en berömd trio som tillsammans stod för nästan 
en sjättedel, hela 6 % (00 av 63) av materialet, Arthur C. Clarke (40 alster), 
Isaac Asimov (36) och A. E. van Vogt (24). Dessa tre var också väl represen-
terade i den svenska bokutgivna sf-litteraturen under tiden, men även andra 
bekanta namn återfi nns på listan, inte minst Ray Bradbury, Robert A. Hein-
lein, Raymond F. Jones, Eric Frank Russell och John Wyndham.

Arthur C. Clarke (f. 97), som med novellen ”Överlägsen seger” i juni-
numret 954 lär ha introducerats för svenska läsare, blev tidskriftens okrönte 
konung. Frånsett att han ibland anses ha uppfunnit de moderna kommu-
nikationssatelliterna torde den sedermera adlade Clarke vara mest berömd 
för att tillsammans med Stanley Kubrick (928–999) ha skrivit manuset till 
2001: A Space Odyssey (968), vars föregångare, novellen ”Th e Sentinel” (95), 2001: A Space Odyssey (968), vars föregångare, novellen ”Th e Sentinel” (95), 2001: A Space Odyssey
publicerades i Häpna! sommaren 955 som ”Vaktposten”.Häpna! sommaren 955 som ”Vaktposten”.Häpna! 125 Förutom att han 
med sina 40 noveller förekom så ofta som i vart tredje häfte av Häpna! an-Häpna! an-Häpna!
sågs han dessutom så intressant att Lennart Sörensen skrev två långa artiklar 
om honom, av vilka en publicerades under avdelningen ”Från vetenskap och 
teknik”.126

Några andra berömda författare i Häpna! är den danskättade amerikanen Häpna! är den danskättade amerikanen Häpna!
Poul Anderson (926–200), som vid sidan av sina nästan hundra romaner 
skrev fl era hundra sf-noveller; amerikanen Fredric Brown (906–972), som 
förutom science fi ction skrev en ansenlig mängd deckare; scientologirörelsens 
grundare, amerikanen L. Ron Hubbard (9–986), till en början främst 
publicerad under pseudonymen René Lafayette; amerikanen Robert Sheck-
ley (f. 928), känd för sina satiriska och ofta humoristiska sf-noveller, samt 
amerikanen Jack Williamson (pseud. för John Stewart Williamson, f. 908), 
som under 950- och 960-talet studerade till litteraturforskare och univer-
sitetslärare.

Oavsett om man ser på de 34 mest publicerade författarna eller på samtliga 
författare som medverkade i Häpna! dominerar de anglosaxiska namnen. Av Häpna! dominerar de anglosaxiska namnen. Av Häpna!
de 79 författare vars nationalitet kunnat fastställas var inte mindre än  84 %  
(5 av 79) från det anglosaxiska språkområdet – 60 % från USA (07 av USA (07 av USA
79), 22 % från Storbritannien (40 av 79), och 2 % från Kanada, Irland eller 
Australien (4 av 79). De 38 författare vars nationalitet inte gått att fastställa 
förefaller emellertid i samtliga fall utom ett ha varit från det anglosaxiska 
språkområdet, vilket gör att dominansen egentligen är ännu något större, 
87 %  (88 av 27).127

Den anglosaxiska övervikten märks också i de 2 skönlitterära följetong-
erna. Dessa sträckte sig från kortare berättelser uppdelade i två avsnitt till 
långkörare på nästan tio, och med sina sammanlagt 82 avsnitt utgjorde de 
 3 %  (82 av 63) av tidskriftens skönlitterära material.128 Flera av följetongerna 
betraktas idag som klassiker, men ofta hade de många år på nacken redan 
när de publicerades i Häpna!. Nämnas kan inte minst A. E. van Vogts ”Slan” 
(Slan), Jack Williamsons ”Rymdlegionen” (Th e Legion of Space) och Isaac Asi-Th e Legion of Space) och Isaac Asi-Th e Legion of Space
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movs novellserier och romaner om Stiftelsen (Foundation), vilka publicerades 
i Astounding Science-Fiction 940, 934 respektive 942 och framåt.129

Uppgifter om varifrån det skönlitterära materialet hämtats angavs spora-
diskt mellan åren 954 och 959, men blev sedan allt ovanligare. Påfallande 
mycket av materialet uppgavs vara ur Astounding Science-Fiction, men en an-
senlig del översattes också ur den brittiska New Worlds och, även om källan New Worlds och, även om källan New Worlds
inte angavs, den amerikanska Th e Magazine of Fantasy and Science Fiction.130

Det mesta av materialet var någorlunda färskt, men i likhet med följetongerna 
kunde novellerna ibland vara skrivna redan under 930- och 940-talet. Som 
översättare anlitades förutom redaktionsmedlemmarna Kjell Ekström och 
Björn Nyberg även Alvar Appeltoff t och Lennart Sörensen.131 Att redaktionen 
ofta lyckades välja berättelser av författare som senare kom att räknas till gen-
rens klassiker antyds kanske av att nästan två tredjedelar av de författare som 
publicerades i Häpna!, hela 63 % (37 av 27), har en egen post i Häpna!, hela 63 % (37 av 27), har en egen post i Häpna! John Clutes 
och Peter Nicholls Th e Encyclopedia of Science Fiction.132

Vid sidan av de anglosaxiska författarna förekom med åren också fl era 
författare från andra delar av världen. Redan i första numret av tidskriften 
presenterades ambitionerna att publicera texter från skilda språkområden:

[V]åra goda kontakter både i USA och England borgar för att ingenting av USA och England borgar för att ingenting av USA
det som skrivs därute undgår oss, om det verkligen är värt att presenteras för 
svenska läsare. Och vi kommer inte att inskränka oss till anglosaxarna, även 
om de helt naturligt kommer att överväga kvantitativt; dyker det upp något 
verkligt bra och läsvärt i Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien eller någon 
annanstans, skall vi försöka försäkra oss om det också.133

Knappt en tiondel, 8 % (52 av 63), av det skönlitterära materialet var skrivet 
av nio författare utanför den anglosaxiska språksfären – danskarna Edmund 
W. Hansen (2 noveller), Niels E. Nielsen (9), Erling Norlev (3) och Chr. R. 
Bernhardsen (2), norrmannen Stefan Schillinger (3), chilenaren Hugo Cor-
rea, japanen Shin’ichi Hoshi, italienaren Pino Puggioni och ryskan Valentina 
Zhuravleva ( novell vardera).134

Den i särklass största kategorin författare efter de anglosaxiska var emel-
lertid de svenska. Ambitionerna att publicera svenskt material fanns också 
från allra första början. I en annons angavs att tidskriften ”vill samla svenska 
pennor kring science fi ction”, och att redaktionen helst tog emot korta bidrag, 
”under 0 tryckta sidor”.135 Redan i det andra numret fanns en liten ruta i 
vilken samma önskan upprepades, om än med tillägget att ”[n]ovellerna bör 
röra sig inom de tekniska möjligheternas ram och ha ett litterärt värde”.136

Uppmaningarna hörsammades snart, och 20 svenska författare kom med 
åren att medverka i tidskriften (tabell 4).137 Dessa stod med sina sammanlagt 
43 alster för 7 % (43 av 63) av det skönlitterära materialet, och de svenska 
bidragen förekom som tätast under senare delen av 950-talet. Fler än hälften 
av författarna fi ck dock endast ett alster publicerat, medan samtliga sju som 
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stod för mer än ett alster – Dénis Lindbohm, Sam J. Lundwall, Sture Lön-
nerstrand, Bertil Mårtensson, Björn Nyberg, Gabriel Setterborg och Lennart 
Sörensen – antingen var några av de mest namnkunniga inom den svenska 
sf-rörelsen eller nära lierade med redaktionen.138

TABELL 4.
Svenska författare som medverkade i Häpna!.

Författare   Födelseår  Alster
Dénis Lindbohm  927  7
Sam J. Lundwall  94  6
Gabriel Setterborg  939  6
Lennart Sörensen  936  4
Sture Lönnerstrand  99  3
Bertil Mårtensson  945  2
Björn Nyberg  929  2
Anders Almquist  937  
Wåge Anderson  okänt  
Alvar Appeltoff t  942  
Lars Bergquist  936  
Erland Dahm  926  
S. Endén   okänt  
Yngwe C. Engztröm  okänt  
Elsa Grave  98  
Per Lindström  926  
Jacob Palme  94  
Jack Ramström  939  
Bo Stenfors  928  
Sven Torstensson  okänt  

Källor: SFB, Svensson 964, Svensson 966, Hollmer 200 [m.fl .].

Bortsett från författaren och poeten Elsa Graves (98–2003) dikt ”Månen”, 
som publicerades i majnumret 964, bestod det svenska materialet av relativt 
korta noveller. Som Miriam Hollmer har visat kretsade dessa kring liknande 
teman som mycken anglosaxisk science fi ction. Anmärkningsvärt är dock att 
de 26 noveller Hollmer analyserar i så stor utsträckning uppvisar likartade 
drag. Gemensamt för merparten av novellerna är att de handlar om utomjor-
dingar, vilka antingen infi ltrerat jorden eller påträff as i rymden. Förutom in-
slag av konspirationer och paranoia förmedlar de ofta en syn på mänsklighe-
ten som andligen outvecklad och destruktiv – i synnerhet när det gäller dess 
tendens att med hjälp av teknik och vetenskap skapa massförstörelse vapen. 
Novellernas huvudpersoner ger dessutom uttryck för en känsla av ensamhet, 
utsatthet och utanförskap som kanske till lika delar kan tillskrivas genrekon-
ventioner som författarnas biografi .139 De svenska författare som medverkade 
var påfallande unga. Genomsnittsåldern vid den skönlitterära debuten i tid-
skriften var, för de 5 författare vars ålder är känd, endast 23 år.140 Flera av 
dem gick fortfarande i skolan när de debuterade i tidskriften, och 6 av de 5 
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– Alvar Appeltoff t, Sam J. Lundwall, Bertil Mårtensson, Jacob Palme, Jack 
Ramström och Gabriel Setterborg – var fortfarande i tonåren.141

Vad gäller åldersfördelningen bland samtliga publicerade författare i 
Häpna! var det genomsnittliga födelseåret för de 74 författare vars födelseår Häpna! var det genomsnittliga födelseåret för de 74 författare vars födelseår Häpna!
är kända 99 – den äldste Lord Dunsany (878–957) och den yngste Bertil 
Mårtensson (f. 945). Genomsnittsåldern för författarna torde alltså kring 
960 ha varit ca 40 år, även om man bör ta hänsyn till att det översatta ma-
terialet ofta var minst några år gammalt när det publicerades. Hela två tred-
jedelar av författarna (5 av 74) var födda på 90- och 920-talet, däribland 
författare som Isaac Asimov, Ray Bradbury och Arthur C. Clarke.142

Särskilt intressant är könsfördelningen, där visserligen nästan samtliga, 
9 % (97 av 27), av författarna var män, men där inte färre än 20 kvinnliga 
författare trots allt blev publicerade (tabell 5).143 Dessa, av vilka 8 förefaller 
ha varit från det anglosaxiska språkområdet, stod emellertid med sina 25,5 
alster endast för 4 % (25,5 av 63) av det skönlitterära materialet i Häpna!.144

Av de kvinnliga författarna var det dessutom bara fyra som fi ck mer än en 
novell publicerad i tidskriften, men andelen kvinnliga bidrag ökade kraftigt 
under 960-talet.

TABELL 5.
Kvinnliga författare som medverkade i Häpna!.

Författare Föd.  Nationalitet Verkligt namn Alster

Miriam Allen deFord 888  USA    4USA    4USA
T[helma]. D. Hamm 905  USA  Th elma D.USA  Th elma D.USA
      Hamm Evans 2
Wilmar H. Shiras 908  USA    2USA    2USA
Evelyn E. Smith 927  USA    2USA    2USA
Joan Aiken 924  Storbritannien   
Hilary Bailey 936  Storbritannien   
Rosel George Brown 926  USA    USA    USA
Mildred Clingerman 98  USA    USA    USA
S[onya]. Dorman 924  USA    USA    USA
Alice Glaser 929  USA    USA    USA
Elsa Grave 98  Sverige    
Ann Warren Griffi  th okänt okänd    
Zenna Henderson 97  USA    USA    USA
Kathleen James 935  Storbritannien Joyce Carstairs
      Hutchinson 
Alice Eleanor Jones okänt okänd    
Idris Seabright 9  USA  Margaret St. Clair USA  Margaret St. Clair USA
V. E. Th iessen 95  USA  Leigh USA  Leigh USA Brackett 
Sydney Van Scyoc 939  USA    USA    USA
Valentina Zhuravleva 933  Ryssland    
Lawrence O’Donnell 9  USA  C. L. Moore (&USA  C. L. Moore (&USA
      Henry Kuttner) 0,5
Källor: SFB, Clute & Nicholls [m.fl .].
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Tävlingar och återkoppling

De första årgångarna av Häpna! innehåller en uppsjö kuponger för olika pris-Häpna! innehåller en uppsjö kuponger för olika pris-Häpna!
tävlingar där läsarna skulle uttala sig om det publicerade materialet. Syftet 
med dessa var antagligen att locka läsarna att engagera sig i tidskriften, men 
också att ge redaktionen återkoppling som kunde hjälpa dem att forma en 
tidskrift som så många som möjligt skulle vilja köpa.

Den mest häpnadsväckande tävlingen utannonserades redan i det första 
numret – förstapriset var inget mindre än den svindlande summan 200 000 
kr (nästan 2,5 miljoner kr i dagens penningvärde). Tävlingen gick ut på att på 
bästa möjliga sätt uttala sig om innehållet i Häpna!, att ge förslag för framti-Häpna!, att ge förslag för framti-Häpna!
den och skriva vad man ansåg om science fi ction. Förklaringen till prissum-
man lät vänta på sig tills hösten samma år, när redaktionen meddelade att 
Sture Pettersson i Hemse på Gotland vunnit en premieobligation.145

Andra tävlingar kunde gå ut på att fi nna ett lämpligare ord för det engelska 
fan, som kunde te sig missvisande för oinsatta, eller genom intrikata lotterier 
samla in adresser till presumtiva prenumeranter, till vilka sedan någon form 
av kostnadseff ektiv direktreklam kunde skickas per post.146 Redan under tid-
skriftens andra år anordandes också en omröstning om det första årets bästa 
novell. Förstapris var inget mindre än ”ett science fi ction-bibliotek, bestående 
av ett antal hittills utkomna SF-böcker på svenska”.147 Resultatet redovisades 
i juni 955, och den novell som fi ck fl est röster var A. E. van Vogts ”Mot stjär-
norna”, medan van Vogts ”Den förtrollade byn” kom på andraplats och Char-
les Eric Maines ”Einstein-vägen” på tredje.148 En snarlik omröstning ordnades 
också om 955 års bästa noveller, och vinnarna var denna gång Isaac Asimovs 
första noveller om ”Stiftelsen”, medan Raymond F. Jones ”Leksaksmakaren” 
och Asimovs senare noveller i samma svit, ”Handelsfurstarna”, kom på andra 
och tredje plats.149 Förutom dessa omröstningar fanns under det första året 
en återkommande enkät vars resultat publicerades under avdelningen ”Analy-
tiska laboratoriet” – idén hämtades antagligen från Astounding Science-Fiction
och dess ”Analytical Laboratory”. Enkäterna i Häpna! gick ut på att kryssa i Häpna! gick ut på att kryssa i Häpna!
vad i tidskriften man läst, vad man tyckt mest om och att svara på frågor om 
balansen mellan skönlitteratur och populärvetenskap. Som tack fi ck tre av de 
som skickat in kupongen tio kronor.150

När omröstningarna och enkäterna lades ned uppmanade redaktionen 
allt oftare läsarna att höra av sig brevledes, t.ex. i samband med att man 955 
publicerade sin första novell av Ray Bradbury, ”Eldballongerna”. Måhända 
berodde detta på att novellen betraktades som avvikande, men det är samti-
digt inte otänkbart att rättigheterna till den innebar något av en investering, 
och att man ville se om den fallit väl ut.151

Parallellt med enkätredovisningarna publicerades också från och med 
tidskriftens tredje nummer insändare under rubriken ”Projektiler. Brev till 
Redaktörn”. Redan i det första numret uppmanades läsarna att bidra till att 
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Häpna! skulle få en levande insändaravdelning, och redaktionen påstod i Häpna! skulle få en levande insändaravdelning, och redaktionen påstod i Häpna!
samband med detta att vissa amerikanska sf-tidskrifter ”i genomsnitt [har] 
2 sidor med bara insändare” och att ”[k]vinnliga korrespondenter är nästan 
lika vanliga som manliga”.152 Någon motsvarighet till de amerikanska insän-
darspalterna fi ck dock Häpna! aldrig, och insändarna blev efter de första två Häpna! aldrig, och insändarna blev efter de första två Häpna!
åren allt ovanligare, för att efter 957 aldrig återkomma.

Anmärkningsvärt många av de insändare som trots allt hann publiceras 
var mycket positiva, och även om man avfärdar misstanken att redaktionen 
själv skrev några av dem är det troligt att de valde att publicera de insändare 
som framställde tidskriften och sf-genren i särskilt god dager. Vad insändarna 
ofta lyfte fram som positivt med just sf-litteraturen var den fantasifullhet 
och originalitet författarna gav uttryck för, men också den avkoppling berät-
telserna skänkte och den kunskapstörst de kunde öka. Inte sällan diskutera-
des också olika vetenskapliga eller pseudovetenskapliga spörsmål, t.ex. olika 
drivmedel till rymdraketer eller de fl ygande tefatens existens.153 Att insändar-
skribenterna tog sina ämnen på stort allvar, och dessutom gärna spekulerade 
mer eller mindre i enlighet med fysikens senaste världsbild framkommer ur 
den unge Halmstadfanen Alvar Appeltoff ts diskussion av olika sätt att färdas 
snabbare än ljuset:

Den i mitt tycke bästa teorin föreligger i Asimovs bok ”Världar i krig”. Enligt 
denna skulle Einsteins teori endast gälla för vanlig tredimensionell rymd. 
Genom att utnyttja fj ärde dimensionen skulle ett rymdskepp alltså kunna 
överskrida ljushastigheten. [– – –]

Jag har själv utvecklat en liknande teori. Universum rör sig ju framåt i 
fj ärde dimensionen – tidsdimensionen – d. v. s. tidsförloppet. Om detta med 
artifi ciella medel kunde bromsas upp för en viss kropp, skulle denna liksom 
”stanna kvar” i tidsdimensionen. En färd till en annan stjärna borde kunna 
göras på kort tid om en dylik ”tidretardator” utnyttjades. Blir det nu någon 
gång möjligt att retardera tidsförloppet för ett rymdskepp? Säkert blir det 
genomförbart någon gång i framtiden. Tidsresor är ju nästan rutin för SF-
författare.154

Insändarskribenterna dolde sig ofta bakom signaturer, men av insändarnas 
innehåll att döma var fl era av de mest entusiastiska läsarna manliga studeran-
de på realskolor eller universitet, ofta med naturvetenskaplig inriktning, eller 
unga män som gjorde militärtjänst.155 Bland de namngivna insändarskriben-
terna fanns också några aktiva sf-fans, t.ex. Malmöfanen Arvid Gyllenberg 
och den redan nämnde Alvar Appeltoff t.156

De svenska sf-fansen sörjde antagligen inte insändarsidornas upphörande, 
eftersom de i Häpna! även fi ck tillgång till en betydligt mer långlivad avdel-Häpna! även fi ck tillgång till en betydligt mer långlivad avdel-Häpna!
ning genom vilken de kunde knyta kontakter och bidra till att skapa den 
svenska sf-rörelse som på 950-talet blomstrade i Sverige.
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Science fi ction-rörelsens uppkomst

Friends over all Universe,
should with each other discuss;
we shall together have fun
under the rays of the sun.

Come to us, join us today,
fandom is happy and gay,
fandom will live through the years,
all of the future is hers.

INGVAR SVENSSON, ”Fandom Song”, 
framförd på Stockon 3, 96157

Klubben Futura, som hade bildats redan sommaren 950 efter mötet mellan 
Sture Lönnerstrand och Roland Adlerberth i Varberg, var som redan antytts 
början på något större än en klandestin kamratförening för en handfull lika-
sinnade.158 Genom tidskriften Häpna! och dess klubbspalter skapades nämli-Häpna! och dess klubbspalter skapades nämli-Häpna!
gen inom loppet av endast några år en livaktig svensk science fi ction-rörelse 
som under de närmaste decennierna skulle komma att växa sig allt större, och 
som trots periodvisa nedgångar lever kvar än idag. Själva idén med en rörelse 
för sf-läsare uppkom dock inte på svensk mark, utan importerades som så 
mycket annat på 950-talet från USA, där ingen mindre än den immigrerade 
radiohandlaren och tidskriftsredaktören Hugo Gernsback varit kraftigt in-
volverad i grundandet av vad som av anhängarna själva ofta kallats fandom.

Den anglosaxiska science fi ction-rörelsens födelse spåras vanligen till det 
sena 920-talet och ses ofta som en direkt följd av att Hugo Gernsback började 
uppmana de entusiastiska läsarna av Amazing Stories och Amazing Stories och Amazing Stories Amazing Stories
Quarterly att ta kontakt med varandra. För att underlätta kommunikationen Quarterly att ta kontakt med varandra. För att underlätta kommunikationen Quarterly
erbjöd han sig att publicera deras kontaktuppgifter i tidskrifternas insändar-
spalter, och redan 929 hade ett antal korrespondens klubbar uppkommit på 
fl era håll i USA. Snart började klubbarnas fans, som de organiserade sf-läsarna 
kom att kalla sig själva, också träff as på riktigt. Från att under de första åren 
främst ha uppmuntrat den nya rörelsen genom att förklara sig villig att publi-
cera såväl adresser som rapporter från klubbarnas verksamhet, men i övrigt 
överlåta organisationen åt sf-fansen själva, bytte Gernsback några år senare 
strategi, möjligen för att han insåg klubbarnas kommersiella potential. År 
934 instiftades Th e Science Fiction League, som var ämnat att bli en världs-
omfattande organisation med lokala underavdelningar i form av klubbar. När 
denna kort efteråt föll samman efterlämnade den klubbar främst i USA, men 
också i Storbritannien och Australien, av vilka många levde vidare på egen 
hand. Medlemmarna träff ades regelbundet för att diskutera och samla på sf-
litteratur, förde intensiv brevväxling med andra klubbar eller isolerade fans, 
gav ut egna amatörpublikationer, s.k. fanzines, utvecklade sin egen jargong, 
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men lade av allt att döma också ned avsevärd tid och energi på att gräla och 
intrigera.159

Så småningom började klubbarna samlas till större möten, s.k. kongres-
ser. En av de första kongresserna ägde rum 937, när en grupp fans från New ser. En av de första kongresserna ägde rum 937, när en grupp fans från New ser
York tog bussen för att hälsa på fansen i Philadelphia. Redan två år senare 
hölls i New York vad som kallades den första världskongressen, World Sci-
ence Fiction Convention (eller Worldcon), vilken sedan dess nästan årligen 
kommit att arrangeras på nya orter, om än endast undantagsvis utanför USA. 
På kongresserna fanns redan i slutet av 930-talet många av de inslag som 
skulle utmärka sf-kongresser nästan 70 år senare, t.ex. inbjudna hedersgäster, 
banketter, maskerader, strider med låtsasvapen och sena fester på överfyllda 
hotellrum. Om världskongressen i New York 939 endast lyckades samla 
högst ett par hundra deltagare skulle kongresserna från och med 950-talet 
växa betydligt, och de kunde mot slutet av 900-talet ofta uppvisa fl er än 
5000 besökare. På samma explosionsartade sätt växte även sf-rörelsen. Från 
att ha utgjorts av några hundra amerikanska och ett par dussin brittiska och 
australiensiska fans har rörelsen sedan 930-talet spritt sig till större delen av 
världens industrialiserade länder, men med tiden också splittrats i en rad frak-
tioner med sina särskilda inriktningar – förutom fans med ett huvudsakligt 
intresse för science fi ction i litterär form och fans med ett bredare intresse för 
alla slags manifestationer av genren i serietidningar, TV-serier, fi lmer, data- TV-serier, fi lmer, data- TV
och rollspel fi nns också smalare sammanslutningar av fans kring specifi ka 
fi ktionsvärldar, författarskap, fi lmer eller TV-serier.TV-serier.TV 160

Science fi ction som fankultur

Ett av sf-litteraturens främsta särdrag i förhållande till många andra genrer 
och litteraturformer är att den under lång tid varit nära förknippad med en 
livlig och för genren avgörande rörelse av entusiaster som inte bara påverkat 
skrivandet av utan ofta även utgivningen av litteraturen.161 De fl esta av gen-
rens författare, förläggare och redaktörer har haft en solid bakgrund inom 
rörelsen, och det har hävdats att få, om några, litterära genrer haft ett lika 
intensivt, långvarigt och nära utbyte mellan dess konsumenter och produ-
center.162

Den anglosaxiska sf-rörelsen är ett tidigt exempel på en utpräglad fan-
kultur eller kultur eller kultur fandom, en företeelse som skulle bli allt vanligare i takt med po-
pulärkulturens expansion i olika medier under 900-talet. Faktum är att sf-
 rörelsen, trots att den i sina former och uttryck svårligen kan betraktas som 
mer unik än någon annan fankultur, var så tidig med att uppfatta sig själv 
som en egen fankultur att den av dess anhängare världen över fortfarande ofta 
kallas rätt och slätt fandom.163

Enligt kommunikationsforskaren John Fiske är företeelsen med fankultu-
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rer ett vanligt inslag i populärkulturen i industrialiserade samhällen.164 Enkelt 
uttryckt är de människor som identifi eras och identiferar sig med en fankul-
tur, fansen, de mest hängivna konsumenterna av en viss populärkulturell vara 
eller tjänst. Genomgående för fankulturer är att föremålet för fansens intresse 
– som kan sträcka sig från en känd skådespelare, popmusiker eller idrottsstjär-
na till specifi ka fotbollslag, popgrupper, TV-serier eller litterära genrer – ofta TV-serier eller litterära genrer – ofta TV
associeras med kommersiell masskultur, dålig smak och en marginaliserad 
publik vad gäller faktorer som kön, ålder, klass, sexuell läggning och etnicitet. 
Vad som utmärker en fankultur är att fansen, till skillnad från merparten 
av konsumenterna, tar sitt intresse ett steg längre och placerar de specifi ka 
kulturella produkterna i centrum för en egen, avgränsad kultur som ofta har 
sina egna former av produktion, distribution och konsumtion av kulturella 
produkter skapade inom fankulturen.165 En fankultur är dessutom ofta vad 
man efter Stanley Fish kallar en tolkningsgemenskap (interpretive community) 
med egna strategier, normer och konventioner för tolkning av de produkter 
fankulturen kretsar kring.166 Orsakerna till engagemanget i en fankultur skif-
tar, men har enligt Fiske inte sällan sitt upphov i en känsla av brist på erkänt 
kulturellt kapital, en brist som sedan kompenseras med en investering i ett 
specifi kt symboliskt kapital som emellertid endast skänker social prestige och 
identitet inom en smalare fankultur. Detta är dock långt ifrån alltid fallet, 
och medan John Fiske hävdat att fankulturer inte alltid är begränsade till de 
kulturellt och socialt marginaliserade har forskare som Henry Jenkins dess-
utom påpekat att det i fl era fankulturer inte är föremålet lika mycket som den 
sociala gemenskapen som är det centrala, varför föremålet för fansens intresse 
också kan förändras med tiden.167

Andra forskare har menat att det i åtskiljandet av fankulturer från andra 
typer av kulturella intressen fi nns en uppenbar hierarkisk maktaspekt, och 
att det egentligen saknas inherenta skillnader mellan en fan och t.ex. en kon-
nässör eller forskare med ett snävt intresse inom ett kulturellt område eller en 
akademisk disciplin, frånsett att den förre förknippas med populärkultur och 
den senare med elitkultur. Kommunikations forskaren Joli Jensen har hävdat 
att det är denna statusskillnad mellan fansen och de som vanligen förmedlat 
den off entliga bilden av fankulturer som lett till uppkomsten av de frekvent 
förekommande nidbilderna av fans som besatta, socialt och psykologiskt av-
vikande individer (eller grupper av individer) vilka i fankulturer söker kom-
pensation för brister i det moderna livet, t.ex. samhörighetskänsla, identitet, 
makt och socialt erkännande. Jensen menar att dessa nidbilder genom att 
upprätthålla elitistiska och konservativa kulturideal – bildning, exklusivitet 
och känslomässig behärskning – endast tjänar till att markera ett avstånds-
tagande och bekräfta icke-fansens makt, sundhet och normalitet samtidigt 
som föremålen för deras kulturella intressen i grund och botten fyller samma 
behov.168

Även om Jensens resonemang inte är invändningsfritt fi nns det anledning 
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för sociologiskt inriktade forskare att särskåda sin egen position och sträva 
efter att varsamt analysera fankulturer utan att falla in i förutsägbara klichéer 
eller ett okritiskt glorifi erande av undersökningsobjekten. Idealet torde vara 
att vägra ta ställning vare sig för eller emot företeelserna, och på så vis försöka 
kringgå problematiken med att akademiska undersökningar oundvikligen 
själva ingår i kampen om att defi niera legitima kulturyttringar och inte säl-
lan riskerar att, mer eller mindre förtäckt, antingen stöpa fankulturer efter 
ideologiskt färgade teoribildningar eller försvara status quo genom ett ofta 
subtilt förtryck av heterodoxa tendenser.169

Varför dras då vissa entusiaster till sammanslutningar med särintressen, 
och hur skiljer sig dessa från varandra? Utmärkande för sf-rörelsen är att de 
fans som engagerat sig ofta intagit fl era roller samtidigt, som sf-läsare, fanzine-
utgivare och kongressarrangörer, men dessutom som professionella författare, 
förläggare, redaktörer, översättare och/eller kritiker av science fi ction eller 
annan litteratur. Eftersom aktörerna på så vis intagit en mängd skiftande och 
ibland motsägelsefulla positioner inom både det bredare litterära fältet och 
inom sf-delfältet, tenderar relationerna mellan aktörer, positioner och såväl 
ekonomiska som symboliska maktförhållanden ibland att bli aningen svåra 
att överskåda. Detta gör också att fenomenet till en början kan te sig vanskligt 
att analysera med Bourdieus fältbegrepp.170

Liksom i det nationella litterära fältet pågick dock inom det svenska sf-
delfältet under 950- och 960-talen en ständig kamp eller förhandling om 
hur ämnet för fältet, i det här fallet främst sf-litteraturen, skulle värderas, tol-
kas och avgränsas. De som hade investerat mest specifi kt symboliskt kapital 
i denna kamp var de sf-läsare som också var engagerade i sf-rörelsen, varför 
denna – dvs. ett någorlunda begränsat antal konkreta aktörer i form av fans 
aktiva i klubbar, fanzines och kongresser – i mångt och mycket sammanfaller 
med det mer abstrakta delfältet av relationer mellan positioner. Det ganska 
lösa, informella nätverk som den svenska sf-rörelsen bildade utgör på så vis 
centrum i tidens sf-delfält och torde därför vara tillgängligt för en fältbe-
skrivning.171

Sf-delfältets specifi ka symboliska kapital bestod i kunskaper, kontakter 
och aktiviteter förknippade med genren och dess fankultur. Frånsett beläsen-
het inom sf-litteraturen, kunskaper om och kontakter med sf-författare, kän-
da fans, fanzines och klubbar samt bildning inom med science fi ction delvis 
överlappande fält såsom teknik och naturvetenskap, utgjordes det specifi ka 
symboliska kapitalet också av produktion av egna alster inom genren – både 
fanzines riktade till rörelsen och sf-verk för en bredare publik – engagemang 
och uppoff ringar, t.ex. att arrangera kongresser och klubbaktiviteter, men 
dessutom av ägandet av böcker och andra samlarföremål och rariteter vilka 
tillskrevs symboliskt värde. Detta kapital, som i likhet med allt symboliskt 
kapital tjänar till att skänka makt, prestige och en aktad position i det fält 
eller delfält där kapitalet tillerkänns värde, skiljer sig dock från det kulturella 
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kapitalet i det bredare litterära fältet genom att det, eftersom de sanktionerade 
karriärvägarna varit betydligt färre, endast till viss del var möjligt att växla till 
ekonomiskt kapital.172 Vad detta kapital sedan användes till är inte heller helt 
uppenbart, då mycket tyder på att kampen inom delfältet under åtminstone 
dess första tid inte lika mycket handlade om makten att defi niera föremålet 
för intresset, att lansera tolkningsperspektiv eller värdera olika berättelsetyper 
och/eller författarskap, som om själva formerna för rörelsen och kontrollen 
över diskussions- och publiceringsfora.173

Frågan är också i vilken mån detta sf-delfält, i jämförelse med det natio-
nella litterära fältet, var autonomt eller inte. Donald Broady har föreslagit 
tio tumregler med vilka ett litterärt fälts grad av autonomi kan uppskattas. 
I något förkortad och generaliserad form lyder dessa: () egen specifi k art av 
kapital; (2) polarisering mellan erkända och ringaktade aktörer och uttrycks-
former samt mellan stort och litet innehav av det för fältet specifi ka kapitalet; 
(3) ett eget rum av möjligheter, dvs. uttrycksformer eller verkningsmedel som rum av möjligheter, dvs. uttrycksformer eller verkningsmedel som rum av möjligheter
står aktörerna till buds; (4) en omvänd ekonomi där det fältspecifi ka kapitalet omvänd ekonomi där det fältspecifi ka kapitalet omvänd ekonomi
värderas högre än det ekonomiska; (5) egna slag av inträdeskrav, insatser och 
vinster; (6) egna trosföreställningar (dvs. doxa); (7) ett eget slags drivkrafter, 
engagemang, hängivenhet och intresse (illusio) som uppmuntrar deltagarna 
att göra insatser i spelet; (8) egna konsekrationsinstanser eller inrättningar 
som hallstämplar deltagare och deras insatser; (9) en förmåga att översätta 
externa diskussioner till fältets egen logik; samt (0) att man fäster vikt vid 
att skriva fältets egen historia.174

Som kommer att framgå kan sf-delfältet på fl era sätt, även om det i likhet 
med det nationella litterära fältet var högst beroende av utländska fält varifrån 
de fl esta idéer importerades, ses som någorlunda autonomt redan under 950-
talet. Fansen hade till att börja med () sin egen form av specifi kt symboliskt 
kapital som vanligen hade ganska låg växelkurs utanför delfältet och de (2) 
gjorde stor åtskillnad mellan kapitalstarka och kapitalsvaga svenska sf-fans 
och författare, mellan svenska och anglosaxiska sf-författare, mellan erkända 
utländska sf-författare som Isaac Asimov, Robert A. Heinlein och Arthur C. 
Clarke och massmarknadsförfattare som dolde sig bakom förlagspseudony-
mer, men också mellan genrer och delgenrer som science fi ction, deckare, 
space opera och fantasy. Genom space opera och fantasy. Genom space opera genre sf, som i mycket skapats av aktörer inom genre sf, som i mycket skapats av aktörer inom genre sf
sf-rörelsen, hade de (3) en rik megatext att hämta uttrycksformer och verk-
ningsmedel ur, men de utvecklade också sina egna koder och umgängesfor-
mer i t.ex. jargong, fanzines, klubbar och kongresser. De lade dessutom ofta 
(4) liten vikt vid ekonomisk vinning av aktiviteter förknippade med genren, 
och det förekom inte sällan ekonomiska uppoff ringar för att producera och 
distribuera fanzines. Vidare hade de (5) egna inträdeskrav såsom beläsenhet 
inom science fi ction eller engagemang i rörelsen, vinster i form av det egna 
symboliska kapitalet, (6) egna doxa som förhandlades fram inom rörelsen 
samt (7) egna drivkrafter i tron på sf-litteraturens bredare relevans. Förutom 
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att fansen (8) instiftade egna priser och utmärkelser växte också andra kon-
sekrationsinstanser fram med grindväktare som tidskriften Häpna! och de Häpna! och de Häpna!
ledande fanzinen. I sina sf-alster, lekar och spel kunde de (9) bearbeta större 
politiska händelser, och redan tidigt började de också (0) nedteckna rörel-
sens egen historia. Denna relativa autonomi skulle dessutom komma att öka 
under senare delen av 900-talet, i takt med att delfältet skapade alltfl er egna 
konsekrationsinstanser, ägnade sig åt mer omfattande historieskrivning, då 
insatserna i diskussionerna av sf-litteraturen blev högre, men då fansen också 
konsoliderade sina egna organ för produktion och distribution av texter och i 
allt högre grad vände erkända litteraturkritiker och förlag ryggen.

Delfältets doxa ter sig aningen svårfångade, men förefaller i mycket ha 
bestått i övertygelsen att sf-litteraturen utgör en exklusiv, ofta missförstådd 
litteraturform med en unik förmåga att säga något viktigt om människan, 
samhället och framtiden med dess tekniska och vetenskapliga utveckling. 
En liknande syn på genren hade också lanserats i programförklaringarna i 
Häpna!, vilka bör ha påverkat fansen. Merparten av de aktiva fansen i Sverige Häpna!, vilka bör ha påverkat fansen. Merparten av de aktiva fansen i Sverige Häpna!
under 950- och 960-talen verkar dessutom ha varit övertygade om genrens 
vetenskapliga värde och premierat de skönlitterära verkens vetenskapliga kor-
rekthet – även om fansens kännedom om vetenskapernas senaste rön och 
 ortodoxa tolkningar i många fall kan ifrågasättas med tanke på att kunska-
perna ibland förefaller ha hämtats ur spekulativa, populära framställningar, 
och då relativt få av dem verkar ha haft mer än en elementär naturvetenskap-
lig bildning.175

I sin bok om 990-talets amerikanska sf-rörelse, Science Fiction Culture
(2000), menar Camille Bacon-Smith att det i det nutida sf-delfältets doxa 
ingår inte endast en övertygelse om att sf-litteraturen följt och haft starka 
kopplingar till, utan att den i hög grad också påverkat den tekniska och 
 vetenskapliga utvecklingen: ”Science fi ction, most fans will tell you, put a 
man on the moon. And science fi ction put a computer in your living room. 
Th e degree to which this is true may be debatable, but the belief in it is not.”176

I vilken mån en liknande syn på genren fanns hos de svenska fansen på 950- 
och 960-talet är svårt att avgöra. Så mycket kan ändå sägas att den svenska 
sf-rörelsen förefaller ha hyst en stark, men knappast okritisk framtidstro och 
att inte så få fans givit uttryck för en fast tro på att både sf-litteraturen och 
sf-rörelsen haft en kraftfull potential att styra framtiden i rätt riktning, eller 
ibland rentav varit delaktiga i utvecklingen.

Varför de entusiastiska sf-läsarna slöt sig samman, bildade klubbar och höll 
kontakten via brev och fanzines kan diskuteras. Edward James har hävdat att 
det inte hade lika mycket att göra med intresset för själva sf-litteraturen som 
med fansens gemensamma vision om mänsklighetens plats i universum och 
de löften framtiden hade att erbjuda – en vision som också medförde att fan-
sen kände ett stort utanförskap eftersom de antog att de fl esta andra inte ville 
diskutera liknande frågor. Han menar vidare att de tidiga sf-fansen delade 
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den teknokratiska världsuppfattning som kom till uttryck i Hugo Gernsbacks 
tidskrifter, och att de såg den sf-litteratur för vilken de ofta missionerade 
som ett medel med vilket människor kunde upplysas och världen därmed 
förbättras.177 Bortser man från att själva sf-litteraturen med sina svindlande 
perspektiv kan betraktas som något av ett religiöst surrogat (se Fansen som 
läsare, nedan) fi nns också paralleller mellan sf-rörelsen och organiserade re-
ligioner, t.ex. tendensen att umgås i avskild gemenskap (s.k. communitas), 
känslan av samhörighet inom något större, övertygelsen att man är förföljd av 
ett oförstående etablissemang, tron att man ensam besitter hemliga sanningar 
eller de rätta tolkningarna av viktiga texter (till vilka man dessutom ofta kän-
ner äganderätt), det frekventa brev- och fanzineskrivandet för att förhandla 
om och bekräfta rörelsens doxa samt vallfärdandet till avlägsna kongresser för 
att umgås med likasinnade och åhöra rörelsens förgrundsgestalter.178 Påpekas 
bör dock att åtminstone den svenska sf-rörelsen, till skillnad från vissa reli-
giösa sammanslutningar och andra fankulturer, under 950- och 960-talet 
gav ett jämförelsevis öppet och tillåtande intryck – möjligen beroende på att 
de svenska fansen såg det som sin uppgift att få så många som möjligt intres-
serade av vad fl era av dem betraktade som framtidens litteratur.179

Övergår man från religiösa till mer världsliga paralleller kan Hugo Gerns-
backs initiativ att samla sina läsare i en organisation – i likhet med det kon-
taktnät som skulle komma att byggas upp i Häpna! – ses som samma slags Häpna! – ses som samma slags Häpna!
framkallande av vanor och inramning av en läsande publik som var vanligt 
förekommande i läsecirklar, bokklubbar och litterära specialserier. Robert 
Escarpit har beskrivit strategin som att den går ut på att förläggaren ”’ramar 
in’ publik kollektivet för att få bättre grepp om det och för att upprätta nästan 
personliga band mellan det och förlagets författare”.180 Denna inramning, 
som Escarpit anser vara vanlig ”inom genrer med särskilt framträdande drag, 
såsom detektiv romanen, science fi ction-romanen och thrillern, etc.”, utförs 
”med hjälp av specialtidskifter, bokklubbar och medlemsblad”, varvid ”[d]et 
skapas […] en doktrin och en estetik för genren, och gemenskapen mellan 
publik och författare bär tecknet för varje kollektivt medvetande i vardande: 
en ortodoxi”.181

Betraktar man Gernsbacks projekt ur detta perspektiv blir alltså den 
 ideella sf-rörelsen, men kanske också hela den moderna anglosaxiska sf-tradi-
tionen med dess särskilda megatext, en kvarleva av ett kommersiellt experi-
ment ämnat att skapa trogna och hängivna konsumenter – en kvarleva som 
ironiskt nog, när några av de unga läsarna så småningom själva blev författare, 
redaktörer eller förläggare, också skulle bli central i skapandet av den vara som 
skulle säljas, men därtill även delaktig i vinsten. Ironin är emellertid knap-
past lika tydlig för svenska förhållanden, då science fi ction i Sverige sällan 
slagit an kommersiellt, varför den svenska sf-rörelsen snarare än en köptrogen 
publik med förutsägbara konsumtionsmönster stundtals utvecklats till att bli 
en grupp entusiastiska initiativtagare till föga lönsamma litterära företag, av 
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vilka det kanske tidigaste exemplet är bröderna Kindbergs tidskrift.
Trots de kommersiella inslagen i fankulturer som sf-rörelsen är det viktigt 

att minnas att de fl esta kulturella produkter i någon mån är kommersiali-
serade, och att fl era fankulturer, med deras ofta ideella inslag, snarare än 
horder av lättduperade konsumenter även kan betraktas som tysta motstånds-
handlingar, som motkulturer eller subkulturer i vilka entusiaster med ett 
inom de bredare kulturella fälten diskvalifi cerat intresse kan sluta sig samman 
och utöva en egen kultur.182 John Fiske har betonat att all konsumtion av 
kulturella produkter bör betraktas som en form av produktion, och har för 
analytiska ändamål föreslagit tre olika typer av produktion vanliga inom en 
fankultur. Den första är den semiotiska produktionen (semiotic productivity), 
som är kännetecknande för all populärkultur och betecknar hur den enskilde 
kulturkonsumenten ur produkten och dess semiotiska resurser alstrar mening 
för sin sociala identitet och erfarenhet. När denna mening sedan uttalas, 
delas och förhandlas med andra fans handlar det om artikulerad produktion 
(enunciative productivity), dvs. socialt bruk av den privata, semiotiska pro-
duktionen. Den artikulerade produktionen är emellertid inte begränsad till 
verbala utsagor, utan innefattar också allt från klädmoden, frisyrer och andra 
attribut till icke-verbala beteenden, vilka alla bidrar till att skapa och markera 
en social identitet – inte sällan en identitet som av utomstående uppfattas 
som avvikande eller rentav provocerande. Den tredje typen, den textuella 
produktionen (textual productivity), är till skillnad från den artikulerade inte 
begränsad till en omedelbar, social interaktion, utan utgörs av en produktion 
av artefakter som i mycket kan likna de kommersiella produkter fankulturen 
har som föremål för sitt intresse, men som skiljer sig från dessa i det att de 
sällan har ett kommersiellt syfte och oftast bara är ämnade att spridas inom 
fankulturen.183 Möjligen kan man hävda att syftet med alla dessa typer av pro-
duktion inom en fankultur först som sist är att producera en gemenskap och 
en särskild identitet som delaktig i denna gemenskap.184 Inom den svenska 
sf-rörelsen fanns, som kommer att framgå, gott om exempel på alla de tre 
typerna av produktion, från skrivandet och mångfaldigandet av fanzines till 
diskussioner om science fi ction i klubbar och på kongresser, utvecklandet av 
en egen jargong och identifi kationen med fi ktiva gestalter för att stärka den 
egna självbilden, och gemensamt för de fl esta av dem var att de bör ha tjänat 
till att skapa en identitet som hängivna anhängare av en föregivet missför-
stådd genre som sågs hålla framtiden i sitt grepp.

De kanske viktigaste frågorna när det gäller science fi ction och sf-rörelsen 
– vilka det var som engagerade sig i rörelsen, varför de gjorde det, och vilken 
funktion sf-litteraturen hade i fansens liv – är alltför breda för att slutgiltigt 
kunna besvaras i följande nedslag, varför endast några få preliminära försök 
till svar kan formuleras. Vad gäller vilka som blev fans och vilket behov sf-
rörelsen fyllde kan dock redan här konstateras att den typiske svenske fanen 
under 950- och 960-talet förefaller ha varit en manlig yngling i de sena ton-
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åren, ofta bosatt i någon av de större städerna. Vad gäller yrkesval, utbildning, 
social, kulturell och ekonomisk bakgrund är tyvärr materialet ännu alltför 
ofullständigt för att några säkra slutsatser ska kunna dras, men det verkar 
som att åtminstone de mest aktiva fansen kom ur de fl esta samhällsklasser 
och sociala miljöer.185 Intresset för teknik, vetenskap och skönlitteratur var 
naturligt nog en gemensam nämnare för merparten, och de fans som gav 
ut egna fanzines hade rimligen stor lust att uttrycka sig i skrift, men om 
dragningen till sf-rörelsen berodde på socialt utanförskap (eventuellt orsakat 
av eller förstärkt av intresset för science fi ction) kan inte säkert konstateras. 
Något som ofta glimtar till i klubbspalter och andra källor är fansens intel-
lektuella brådmogenhet och nyfi kenhet, parad med en excentrisk, stundtals 
pueril humor, drag av trots mot auktoriteter i form av föräldrar, kulturetablis-
semang och andra normbildare, liksom ett ofta utvecklat hävdelsebehov. För 
inte så få fans verkar sf-rörelsen i likhet med andra fankulturer, rörelser eller 
ansedda kulturella sammanslutningar ha blivit något av en kompensatorisk 
värld i vilken de kunde få ett socialt erkännande, en gemenskap, identitet och 
position som inte erbjudits dem i livet utanför.

De första svenska science fi ction-klubbarna

Det kanske tidigaste svenska omnämnandet av den amerikanska sf-rörelsen 
publicerades redan under brinnande världskrig, nästan tio år innan Futura 
bildades. Våren 94 kunde man i Jules Verne-Magasinet läsa att amerikanerna Jules Verne-Magasinet läsa att amerikanerna Jules Verne-Magasinet
hade hittat på ett namn för de berättelser tidningen publicerade, scientifi ction, 
och eftersom det var ”ett faktum att smaken för vetenskapligt-fantastisk läs-
ning har en otrolig förmåga att förena människor av de mest skilda åldrar, 
yrken och stånd i gemensam entusiasm” hade läsarna på andra sidan Atlan-
ten börjat organisera sig i ”åtskilliga, hela Staterna omfattande föreningar av 
ivriga läsare av sådana berättelser”.186

Trots de framgångar Jules Verne-Magasinet skördade skulle det dröja till Jules Verne-Magasinet skördade skulle det dröja till Jules Verne-Magasinet
950-talet, Futura och Häpna! innan liknande samman slutningar skulle få Häpna! innan liknande samman slutningar skulle få Häpna!
fotfäste i Sverige.187 Redan ett par månader innan Häpna! utkommit med Häpna! utkommit med Häpna!
sitt första nummer fi ck också den för tidskriften så viktiga klubben Futura 
sitt kanske första off entliga omnämnande, i samband med att Elisabeth Ty-
kesson uppmärksammade science fi ction i Bonniers Litterära Magasin. Den 
amerikanska sf-rörelsen och dess klubbar, med vilka hon stiftat bekantskap 
via L. Sprague de Camps Science Fiction Handbook (953), omtalades som Science Fiction Handbook (953), omtalades som Science Fiction Handbook
redan framgått inte i helt smickrande ordalag: ”De Camp […] uppehåller 
sig utförligt vid denna vildväxande fan-rörelse, vid intrigerna och rivaliteten 
klubbarna emellan och vid det faktum att ’fans’ i allmänhet är att betrakta 
såsom en smula raggiga och i överkant originella.”188

Tykesson nämner att det enligt de Camp ska ”fi nnas eller ha funnits en 
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sådan klubb i Stockholm, betitlad ’Futura, Förening för Science-Fiction’”, 
och i de redaktionella kommentarerna i samma nummer publicerades en 
kortare intervju med klubbens ordförande Sture Lönnerstrand, som fi ck svara 
på ”några frågor om Futuras verksamhet och syften”.189 Enligt redaktören Åke 
Runnquist menar denne att klubben ”ännu inte har särskilt många medlem-
mar, men att fl ertalet av dessa är i vuxen ålder och att man huvudsakligen 
verkar genom informationsverksamhet och litteraturförmedling”. Frånsett 
att Lönnerstrand i intervjun fi ck förklara vad han ansåg utgöra genrens ”hög-
re syften”, dess fokus på mänsklig psykologi, meddelas också att klubben 
skymtade en ljus framtid:

Futura anser sig, förmodligen med en viss rätt, kunna se fram mot bättre tider 
efter den stora framstöt för SF som fl era svenska förlag i höst har gjort och 
man ämnar starta ortsgrupper på många håll.

”Tiderna förändras”, sade hr Lönnerstrand med den ljusa men illusions-
fria tonen hos en pionjär. ”När jag började blev det ett förskräckligt liv. Pro-
fet i sitt fädernesland tycks han inte ha blivit, skrev en tidning. Det var väl 
humor.”190

Som redan framhållits hade klubben Futura och Sture Lönnerstrand varit 
kraftigt involverade i tillkomsten av Häpna!. I intervjun antyds dock att de 
planer på en riksomfattande rörelse som tidskriften snart skulle avtäcka i 
mycket kan ha övertagits från Futura.

Det enklaste sättet att komma åt den svenska sf-rörelsens ursprungliga 
intentioner är genom en granskning av de klubbspalter som publicerades i 
Häpna! och genom vilka rörelsen växte fram. Redan i det första numret av Häpna! och genom vilka rörelsen växte fram. Redan i det första numret av Häpna!
Häpna! fanns en avdelning, ”Klubbnytt”, där tidskriftens medarbetare re-Häpna! fanns en avdelning, ”Klubbnytt”, där tidskriftens medarbetare re-Häpna!
dogjorde för sina planer att organisera landets sf-läsare.191 Bakom den första 
klubbspalten låg redaktionsmedlemmen Sigvard Östlund, tillika en av Futu-
ras första medlemmar.192 Anmärkningsvärt med denna första klubbspalt är 
att den är riktad till äldre läsare som kommit i kontakt med science fi ction 
redan tidigare, innan genren var känd under sitt amerikanska namn:

Det är först på senare år, som litteraturarten science-fi ction eller SF, som den 
för korthetens skull brukar kallas, blivit mera allmänt känd i Skandinavien 
genom radio, tidningar, tidskrifter och böcker. Intresset för vad som tidigare 
kallats utopier, framtidsromaner, teknisk äventyrslitteratur m. m. har levat 
kvar hos många sedan ungdomsåren. Inom SF-kretsarna har vi den bestämda 
uppfattningen, att det fi nns gott om svenska läsare, som fortfarande är roade 
och intresserade av denna genre och av de vetenskapliga resultat, varpå den 
bygger. Att man inte har hört av dessa läsare i större utsträckning eller vetat 
om deras existens beror nog mest på bristande kontakt, vilken i sin tur beror 
på bristen på svenskspråkig SF-litteratur. Dessa brister avser HÄPNA! att 
avhjälpa.193
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Redaktionen levde med andra ord i förvissningen att det redan under det ti-
diga 950-talet fanns en stor skara till åren komna sf-läsare i Sverige, måhända 
gamla läsare av Jules Verne-Magasinet, men att denna inte gjort något väsen Jules Verne-Magasinet, men att denna inte gjort något väsen Jules Verne-Magasinet
av sig eftersom den inte hade något forum att mötas i. Idén med klubbspalten 
var alltså att agera kontaktförmedling för redan intresserade, kanske rentav 
nostalgiska entusiaster:

HÄPNA! ser nämligen som sin uppgift inte bara att tillhandahålla god SF åt 
sin läsekrets med fantasi, vision och kritikförmåga. Vi vill också hjälpa alla 
för oss okända SF-intresserade att fi nna varandra för tankeutbyte och annat 
i samband med SF. Detta kan ske i HÄPNA!:s spalter och genom att bilda 
föreningar. I Stockholm fi nns redan en förening, FUTURA, som söker samla 
stockholmsområdets ”fans”, som det heter på amerikanska. I Jönköping-
Huskvarna fi nns en annan grupp, i Göteborg en tredje. Inom dessa träff as 
man ganska fl itigt för diskussioner, föredrag, besök på SF-fi lmer m. m. Stock-
holmsföreningen har också ett lånebibliotek för medlemmarna, vilket dock 
för närvarande huvudsakligen innehåller engelsk och amerikansk SF.194

De aktiviteter som skisseras påminner om verksamheten i folkrörelser som 
nykterhetsrörelsen, frireligiösa grupper och arbetarrörelsen, men den stora 
skillnaden är att det som för samman medlemmarna snarare än en ideologi, 
religion eller klasstillhörighet är en fankulturs typiska intresse för en lågt 
värderad, populärkulturell artefakt. Med undantag för jazzen bör fenomenet, 
när det uppkom i USA på 920-talet, ha varit ganska ensamt i sitt slag. När USA på 920-talet, ha varit ganska ensamt i sitt slag. När USA
denna rörelse med Häpna! på allvar kom till Sverige fanns en tydlig vilja från Häpna! på allvar kom till Sverige fanns en tydlig vilja från Häpna!
den svenska tidskriftens håll att stå i centrum, kanhända för att man i klub-
barna såg möjligheten att skapa en stor och hängiven läsarskara över vilken 
man med tidskriften kunde utöva visst infl ytande:

HÄPNA! vill nu medverka till bildandet av liknande grupper landet runt, 
helst i form av föreningar. Enligt vår mening bör varje förening vara en obe-
roende enhet, men alla kan mötas i denna tidskrifts spalter, där förenings-
nyheter kommer att meddelas, brev från läsekretsen införas och besvaras, 
om de har allmännare intresse (i annat fall personligt i mån av tid). HÄPNA!
avser dessutom att småningom ordna konferenser m. m. med deltagare från 
hela landet. Kort sagt, vi skall hjälpa er att träff as.195

För att kunna sammanföra de sf-intresserade behövde dock redaktionen 
adresser och kontaktuppgifter. Ett stort arbete att spåra upp sf-läsare påbör-
jades, och för att kunna samla uppgifter uppstod idén med kontaktmän på 
olika orter. Redan i det första numret fanns en aningen kryptisk kupong som 
under en tid skulle återkomma frekvent:

Bli kontaktman för Science fi ction på Er ort!
Har Ni intresse för science fi ction – då är Ni rätte mannen. Det blir en lätt 
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men mycket intressant och stimulerande uppgift. Närmare upplysningar 
lämnas om Ni ifyller och insänder denna kupong i öppet kuvert, frankerat 
med ett 0-öres frimärke, till Science Fiction-Föreningen i Sverige, adress 
Redaktionen för HÄPNA!, S:t Larsgatan 3, Jönköping.196

I klubbspalten förklarades initiativet närmare, i samband med att redaktio-
nen skisserade planerna på ett omfattande nätverk:

Men för att vi skall kunna hålla vad vi lovar måste vi få veta vilka läsare vi har 
och var de fi nns. Vi måste också kunna hänvisa en person exempelvis i Norr-
köping till andra ”fans” i den staden. Där en förening redan fi nns är detta en 
lätt sak. Men på andra orter behövs det någon, som har tid och intresse att 
vara en samlande punkt för andra intresserade och ta initiativet till en sådan 
förening. Vi vill med andra ord ha ett besked från åtminstone en läsare i varje 
stad och ort, att han vill och kan vara vår och sina kamraters kontaktman på 
orten. [– – –] Målet bör vara en SF-klubb i varje stad och större ort.197

För att föregå med gott exempel listades sedan namn och telefonnummer 
till kontaktmännen i Stockholm, Göteborg och Jönköping-Huskvarna, inga 
mindre än Sture Lönnerstrand, Roland Adlerberth respektive Kurt Kindberg, 
samtliga äldre än 30 år. I nästa nummer tillkom ytterligare två kontaktmän, 
Göte Ekström i Karlstad och Leif Helgesson. Måhända var det förväntningar 
på att de fl esta sf-läsare skulle vara i samma ålder som tidskriftens medarbe-
tare som gjorde att den sistnämnde angavs vara kontaktman för ”ungdoms-
avdelningen” i Stockholm, och att två notiser från unga sf-läsare i Göteborg 
publicerades under rubriken ”Nya ungdomsklubbar”:198

Alla science fi ction-intresserade pojkar och fl ickor kan gå med i en SF-klubb 
i Göteborg för ungdom. Klubben har redan sex medlemmar och har för 
avsikt att försöka få ihop ett SF-bibliotek. Skriv eller sätt Eder i förbindelse 
med mig.

ERIC SETTERBORG, Omvägen 3 E, Göteborg, 5 år.

Med stor förväntan öppnade jag Eder tidskrift och den motsvarade helt mina 
fordringar på god science fi ction. Då jag nu såg att Ni behöver kontaktmän 
på varje ort anmäler jag mig frivilligt. Jag är 6 år och går i 34 b på Östra 
Realskolan.

LARS-ERIK HELIN, Kaggeledsgatan 8, Göteborg Ö, telefon 25  83.199

I kommande nummer publicerades långa förteckningar över fans som ville 
ha kontakt med likasinnade, inte få av dem tonåringar. Redan i tidskriftens 
tredje nummer fanns en lista över kontaktpersoner (av manligt kön) på hela 
33 orter – från storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö till små orter 
som Ovesholm i Skåne, Sunne i Värmland, Hakkas i Norrbotten och Lögdeå 
och Flarken i Västerbotten.200
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Så småningom tillkom också kortfattade klubbpresentationer. Namnen 
på klubbarna var i många fall snarlika, och förutom att de gärna anknöt 
till genrens megatext och vanliga temata skvallrar de om en viss förkärlek 
för det engelska språket, som vid denna tid bör ha uppfattats som relativt 
exotiskt. Nämnas kan, förutom Futura, Star SF Club och Cosmos Club i 
Stockholm, Club Cosmos och Corona Science Club i Göteborg, Utopia och 
Nova i Lund, club Meteor i Malmö, Space Club i Örebro, Ad Astra i Norr-
köping och Comet i Norrtälje.201 Att döma av beskrivningarna kretsade ak-
tiviteterna främst kring sammanträden med föredrag om och diskussioner 
av sf-litteratur, rymdforskning och annan populärvetenskap, högläsning av 
favoritförfattare, besök på observatorier, snickrande av fanzines, anskaff ande 
av mindre sf-bibliotek, auktioner och byten av sf-litteratur, korrespondens 
med fans i Europa och USA och konstruerande av egna språk.USA och konstruerande av egna språk.USA

Av de drygt 30 sf-klubbar som startades i Sverige fram till det tidiga 960-
talet torde två av de mest berömda vara den infl ytelserika Futura i Stockholm 
och den mer kaotiska club Meteor i Malmö. Redan våren 954 ökade Futuras 
medlemsantal från blygsamma sex till ett helt tjog, och efter årsskiftet var de 
uppe i ett trettiotal medlemmar.202 Dessa träff ades regelbundet var artonde 
dag, och från att ha ”ambulerat länge från hem till café” fi ck klubben efter 
ett tag fasta mötesplatser, först på Kungsholmens studiehem på Pipers gatan 
och senare på konditori Globen på Tunnelgatan (sedermera Olof Palmes 
gata). Sammanträdena var enligt ordföranden Sture Lönnerstrand ”festliga 
och harmoniska, ibland nästan alltför festliga med påföljd på Tennstopet, 
Metropol eller Rådhuskällaren”. Aktiviteterna verkar främst ha utgjorts av 
diskussioner och uppläsningar av sf-litteratur, och Lönnerstrand har beskrivit 
Futura som ”den idylliska klubben dit man gick och kopplade av och pratade 
SF-slang och bytte böcker som frimärken”. Klubben drabbades dock av inre 
slitningar, inte minst vad gällde relationen till Häpna!, och upplöstes bakom Häpna!, och upplöstes bakom Häpna!
ryggen på Lönnerstrand redan hösten 957, efter konfl ikter och intriger mel-
lan konkurrerande falanger.203 Vid upplösningen bör Futura med sina fl er än 
60 medlemmar ha varit den dittills största sf-klubben i Sverige.204

Den Malmöbaserade club Meteor, Sveriges andra sf-klubb, grundades av 
Per-Ingvar Persson hösten 952 som en ren umgängesklubb ”för särlingar och 
idealister”, men redan året efter ombildades den till en sf-klubb när den tidi-
gare klubbens sf-sektion, med eldsjälen Dénis Lindbohm i spetsen, tog över 
all verksamhet.205 Klubben, som endast hade fj orton medlemmar efter denna 
ombildning, ägnade sig mest åt mötesverksamhet, utgivandet av Dénis Lind-
bohms fanzine Clloev (uttalas [klø:v]), och inspelning av egna amatörfi lmer Clloev (uttalas [klø:v]), och inspelning av egna amatörfi lmer Clloev
– klubben meddelades redan 955 ha färdigställt den första svenska sf-fi lmen, 
den 40 minuter långa Den stora nattens vålnad.Den stora nattens vålnad.Den stora nattens vålnad 206 Genom Häpna! fi ck man Häpna! fi ck man Häpna!
kontakt med andra sf-klubbar, men även med enskilda fans som via klubb-
spalterna hittade till club Meteor. På klubbens fasta veckomöten diskuterades 
främst science fi ction och vetenskaper av olika slag, vilka de  mestadels för-
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värvsarbetande medlemmarna förkovrade sig i genom självstudier.207 Redan 
956 splittrades dock klubben efter interna motsättningar, och några av med-
lemmarna bildade då den kortlivade Club Chaos. Under de följande åren, när 
klubbens medlemstal ökat, drabbades den emellertid återigen av konfl ikter, 
denna gång med resultatet att fl era medlemmar som hyste extrema politiska 
sympatier uteslöts. Medlemmarna uppges ha varit mellan 6 och 60 år gamla 
och medlemsantalet låg som mest över tjugo, men minskade med åren till ett 
tiotal i början av 960-talet.208

Om Futura var en av landets största sf-klubbar bör club Meteor ha tillhört 
de mellanstora. De gånger medlemsantal för klubbar nämndes i Häpna! rörde Häpna! rörde Häpna!
det sig oftast om en handfull till ett trettiotal medlemmar. Sammantaget 
var också den svenska sf-rörelsen under 950- och 960-talen ganska liten, 
och omfattade högst ett par hundra fans, av vilka endast några dussin bör 
ha utgjort dess mest aktiva kärna.209 I Ingvar Svenssons första Skandifandom
förtecknas ca 20 fans, men många av dessa hade endast under en kortare pe-
riod varit medlemmar i en klubb eller med någon enstaka artikel, novell eller 
illustration medverkat i ett svenskt fanzine. Även om det fanns så många som 
200 aktiva svenska fans och samtliga dessa köpte Häpna! utgjorde de ändå Häpna! utgjorde de ändå Häpna!
bara några enstaka procent av tidskriftens uppskattningsvis mellan 5000 och 
8000 köpare. Åldersmässigt sträckte sig fansen från de tidiga tonåren till 
medelåldern, men påfallande många förefaller ha varit i de sena tonåren.

Den svenska sf-rörelsen var en mycket homogen värld av pojkar och män. 
Försök att få fl ickor och kvinnor engagerade förekom emellertid, vilket ett 
stycke i klubbspalten i det andra numret år 955 vittnar om:

Finns det inga fl ickor i Göteborgstrakten, som är intresserade av science-fi c-
tion, frågar oroligt Club Cosmos och låter hälsa genom Häpna!, att kvinnligt 
inslag i klubben är välkommet och efterlängtat. Adressen är antingen Lars-
Erik Helin, Kaggeledsgatan 8, eller Lars-Eric Setterborg, Omvägen 3 E.210

Drygt ett år senare rapporterades i klubbspalten att två kvinnliga fans i Lund 
startat klubben Nova och gav ut det maskinskrivna fanzinet Space Reporter.Space Reporter.Space Reporter 211

Klubben hade grundats av en av de två kvinnliga fans som besökt landets för-
sta sf-kongress i Lund 956, studenten Gisela Molander, och var endast öppen 
för fans av det kvinnliga könet. Nova, vars humoristiska Space Reporter lär ha 
varit respektlöst mot de manliga fans som tog science fi ction på stort allvar, 
upphörde dock redan efter ett par år.212

Många av tidens klubbar sprudlade av energi och hade storslagna planer. 
Nämnas kan den tidiga Lundaklubben Utopia, grundad av Kjell Pettersson 
redan 954 och utannonserad i det tredje numret av Häpna!, dessutom med Häpna!, dessutom med Häpna!
ett av tidens få exempel på bruk av nya svenska namn på genren:

Jag ger Er min högsta beundran för att Ni gett ut en science fi ction- eller 
teknovisionstidskrift. Jag är redaktör för en skoltidning och med hjälp av 
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två andra fans har jag bildat en teknovisionsklubb (odöpt t. v.). Vi har lokal, 
som enbart skulle stå till klubbens förfogande, vidare har vi åtskilliga science 
fi ctionböcker, uteslutande ungdomsböcker, men vi håller på och skaff ar Ek-
lunds-serien, och så tänker vi ge ut en klubbtidning.

Kjell Pettersson, St. Tvärgatan 24 A, Lund213

Frånsett fanzinet, som skulle utkomma varje månad, hade klubben planer på 
att spela in egna fi lmer och konstruera ett eget sf-språk som medlemmarna 
kunde tala. Liksom i fl era andra klubbar förblev dock många av planerna 
orealiserade. Den första fi lmen, Mutant, färdigställdes aldrig, språket glöm-Mutant, färdigställdes aldrig, språket glöm-Mutant
des snart bort, och fanzinet Utoskopet, som började utkomma först hösten Utoskopet, som började utkomma först hösten Utoskopet
955, överlevde inte sitt första år.214

Om Utopia mest liknade en skolförening kunde aktiviteterna i andra 
klubbar föra tankarna till frimurarloger. Som exempel kan anföras Sam J. 
Lundwalls presentation i Häpna! av en klubb han grundade under 960-talets Häpna! av en klubb han grundade under 960-talets Häpna!
första år:

Legio de Hyborealis är ett nybildat sällskap med litterär inriktning. Fören-
ingen har karaktären av ordenssällskap; sammanträden föregås av invecklade 
ceremonier, och sällskapet har en sträng strataindelning. Syftet är emellertid 
helt och hållet litterärt, och inträdessökande måste bevisa sina litterära kva-
lifi kationer för att bli medlem.215

Enligt Ingvar Svensson, som dessutom anger att klubben var en ombildning 
av Cosmos Club i Hägersten, var medlemsantalet begränsat till tolv medlem-
mar, vilka på mötena bar svarta eller röda slängkappor och delades in i rang-
erna lorder och lorder och lorder kadetter. Då Svensson anger att det i inträdesceremonierna kadetter. Då Svensson anger att det i inträdesceremonierna kadetter
ingick inslag som ”toalettspolning” och rekvisita som ”dödskallebägare”, och 
vidare att klubbens devis löd ”Praeteria [sic!] Censeo Meteorem Esse Delen-
dam” (”För övrigt anser jag att meteoren bör förstöras”) – tydligt riktat till en 
viss Malmöklubb – fi nns det anledning att misstänka att det hela inte togs på 
alltför stort allvar av medlemmarna själva.216 Hyboriska Legionen, som klub-
ben också kallades, levde dock kvar till 970-talet och utgjorde grunden för 
det första svenska Tolkiensällskapet, Forodrim, bildat 972.217

För de fl esta klubbar var formen sällan lika strikt. Merparten av klubbar-
na bör ha saknat egentliga stadgar, och medlemmarna förefaller ha kommit 
och försvunnit lite hur som helst. I sitt hälsningsanförande på en kongress i 
Stockholm 957 beskrev Sture Lönnerstrand, strax innan Futura upplöstes, 
hur gränserna mellan aktiva och passiva medlemmar och falanger tenderade 
att skifta:

[…] SF-intresset har en egendomlig egenskap att fascinera till en viss gräns 
för att sedan plötsligt stagnera eller låt oss säga bli latent. Därför skall man 
inte tro att det försvinner. Helt oväntat skjuter det upp friska skott igen. Det 
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har många orsaker, bl.a. sammanhänger det med att inget föreningsintresse 
är så individualistiskt som detta. Föreningsformen är därför i regel ytterst 
löslig. Den som blir missnöjd med sin klubb eller sitt klubbfanzin vid ett 
sammanträde ena dagen grundar en ny klubb och utger ett nytt fanzin påföl-
jande dag. I nästa vecka återgår han till det gamla igen, något desillusionerad 
kanske men har dessförinnan dock hunnit ge sin SF-idé mer eller mindre 
vällyckad form.218

Flera av klubbarna lade med jämna mellanrum ned verksamheten, och många 
blev ytterst kortlivade. Fluktuationerna i aktivitet kan spåras i klubbspalterna 
i Häpna!. Under en period åren 959–960 kunde det dröja allt från ett halvår 
till ett helt år mellan nya klubbspalter, och enligt en klubbspalt sensommaren 
96 hade antalet klubbar och fanzines i landet minskat rejält kring decen-
nieskiftet, så att endast fyra aktiva klubbar återstod – club Meteor i Malmö, 
Cosmos Club i Hägersten, Skandinavisk Förening för Science Fiction (SFSF) 
i Stockholm och Club Megalax i Uppsala.219

Denna varierande aktivitet framhålls också i Djursholmsfanen Bo Sten-
fors krönika över den svenska sf-rörelsen, Tre fandoms – och en fj ärde (963). Tre fandoms – och en fj ärde (963). Tre fandoms – och en fj ärde
Stenfors delar efter amerikansk förebild in den svenska sf-rörelsens historia 
i fyra anmärkningsvärt korta perioder, vilket kan tyda på att rörelsen under 
denna tid upplevde intensiva förändringar. Den första perioden 954–956 
ansågs präglas av entusiasm, den andra 957–958 var en blomstringstid om 
än med fejder och konkurrens, medan den tredje 959–96 utmärktes av 
återhämtning och den fj ärde ansågs ha inletts med något ökad aktivitet år 
962.220

Mest intressant med Bo Stenfors skrift är kanske ändå inte de föränd-
ringar han spårar, utan att denna typ av krönika – som kan sägas upprepas 
i Ingvar Svenssons Skandifandom och Ahrvid Engholms Fandboken – är ett 
exempel på en intern historieskrivning som i likhet med de fl esta interna för-
sök att skriva ett visst ämnesområdes eller en viss rörelses historia, men kanske 
också de fl esta former av biografi skrivande eller historisk forskning, torde ha 
det outtalade syftet att skänka den egna verksamheten värde, mening och 
avgränsad identitet. Skapandet av egna epokindelningar synes alltså, förutom 
att tjäna till att strukturera och begripliggöra den egna rörelsens historia, lika 
mycket ha haft funktionen att visa att dess historia överhuvudtaget tillmättes 
betydelse. Nedtecknandet av den egna historien kan dessutom, som framgått, 
ses som ytterligare ett steg i delfältets autonomisering, då bevarande av liv och 
verk i form av biografi er, bibliografi er och krönikor ofta är ett pålitligt tecken 
på att ett fält konstituerats.221

Under drygt tio års tid förblev Häpna! med sina klubbspalter ett centralt Häpna! med sina klubbspalter ett centralt Häpna!
inslag i den svenska sf-rörelsen. Kontakterna med sf-rörelsen var från redak-
tionens sida omfattande, och förutom att de fl esta i redaktionen var eller hade 
varit med i Futura gick många av dem, t.ex. Karl Gustav Kindberg, Roland 
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Adlerberth, Sigvard Östlund, Björn Nyberg och Kurt Kindberg, också på 
fl era svenska sf-kongresser för att träff a de yngre fansen.222 Med tiden blev 
alltfl er unga, aktiva sf-fans också medarbetare i Häpna!, och redan efter ett Häpna!, och redan efter ett Häpna!
par år överlät Sigvard Östlund klubbspalten åt fans som Alvar Appeltoff t, Leif 
Helgesson, Sam J. Lundwall och Sture Hällström. År 964 togs den slutligen 
över av den unge John-Henri Holmberg (f. 949), som redan under en tid 
fi gurerat frekvent i spalten med sina mångahanda fanzineprojekt.223

UNIONER

Ett märkligt kapitel i den svenska sf-rörelsens historia är de otaliga försök 
som under åren gjordes för att skapa en paraplyorganisation, en s.k. union, 
för landets samtliga sf-klubbar. Möjligen var den drivande kraften tanken att 
fansen, enade till något större än små lokala klubbar, i likhet med en orga-
niserad folkrörelse kunde uträtta mer för genrens spridande och anseende i 
Sverige; möjligen handlade det lika mycket om att vissa fans, som ledare för 
en union, trodde att de kunde utöva makt över landets andra klubbar.

Det antagligen första försöket att skapa en union för Sveriges sf-fans gjor-
des av Club Cosmos i Göteborg, som redan våren 954 ville skapa något de 
kallade Union SF, vars syfte enligt en presentation i Häpna! året därpå var Häpna! året därpå var Häpna!
att binda samman både klubbar och enskilda medlemmar i Sverige så att 
ingen sf-läsare skulle behöva vara isolerad från ”meningsfränder”. Trots stort 
intresse från fl era av landets klubbar rann dock planerna ut i sanden redan 
956, möjligen för att ingen var villig att ge ut unionens gemensamma fanzine 
eller arrangera en kongress.224

Mellan åren 956 och 959 bildades inte färre än sju nya unionsliknande or-
ganisationer, de fl esta av dem kortlivade: Union SF, senare Star Stuff  SF Uni-
on (956–957); Union SF, även kallad Lunconunionen (956); Stocon unionen 
(957); SF-Union Skandinavien (957–959); Swedish Branch Offi  ce (SBO) av 
International Science Fiction Society (ISFS) (959–96); Science Fiction Club 
Europas (SFCE) svenska avdelning (959); samt Malconcirkeln (959).225

Det skakiga unionsarbetet kan skymtas i klubbspalterna i Häpna! under Häpna! under Häpna!
950-talets sista år. En av de två nya unioner som bildades i Stockholm hösten 
957, SF-Union Skandinavien, presenterades i tidskriften efter årsskiftet. Dess 
främsta ändamål var att ”samla alla SF-klubbar, fanzines och enskilda fans 
under en fana för att främja Science Fiction, och skapa en stark och enad 
fandom”, att utge ett fanzine under unionens namn där alla klubbar och fans 
fi ck medverka, att varje år se till att en kongress ordnades, men också att skaff a 
medlemmarna medlemskort och ”Unionsnål”. Dessutom skulle olika sek-
tioner upprättas, som ansvarade för allt från redigering av det gemensamma 
fanzinet och underhåll av ett bibliotek för science fi ction till insamlande av 
aktuellt tidningsmaterial, reklam, fi lm- och bandinspelningar. Vidare skulle 
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reklam för unionen spridas i pressen, i radio och i TV, viss sf-forskning skulle TV, viss sf-forskning skulle TV
främjas (t.ex. indexering av alla på svenska utgivna sf-verk) och en bokservice 
med ”förmånliga priser” inrättas.226 Planerna tyder alltså på skapandet av en 
veritabel folkrörelse komplett med arkiv och forskning, men av de storslagna 
planerna verkställdes endast några få, mycket på grund av att pengarna tog 
slut och att många av medlemmarna inte förnyade sina medlemskap. Resul-
taten av detta unionsarbete var bl.a. att man lär ha fått löfte om ett radiopro-
gram om science fi ction där unionen skulle få medverka, att det ett tag såg 
ut som att man skulle få statsanslag från Stockholms Ungdomsråd, att man 
åren 958–959 gav ut sexton nummer av fanzinet Union SF och att unionen SF och att unionen SF
arrangerade 958-års sf-kongress i Stockholm.227

Dock skulle endast någon enstaka unionsbildning resultera i ett gemen-
samt fanzine eller en kongress. Undantaget är en förening som, kanske för att 
den aldrig utgav sig för att vara någon union, blev betydligt mer framgångs-
rik, Skandinavisk Förening för Science Fiction (SFSF). Denna, som bildades 
kring årsskiftet 960, är aktiv än idag, om än med något mindre verksamhet 
än under andra halvan av 970-talet, då föreningens fanzine Science Fiction 
Forum (960–) med redaktören Steve Sem-Sandberg (f. 958) närmade sig 
en professionell tidskrift med kulturstöd, då föreningen drev en bokhandel 
för sf-litteratur i Stockholm och dessutom hade ett eget förlag. Syftet med 
föreningen var att främja intresset för science fi ction i både Sverige och de 
andra nordiska länderna, och förutom utgivandet av Science Fiction Forum
bedrev föreningen under 960-talet en intensiv mötesverksamhet, ofta med 
föredrag av inbjudna talare, arrangerade kongresser och fi lmvisningar, hade 
ett eget bibliotek och erbjöd dessutom medlemmarna rabatt på den svenska 
sf-tidskriften Galaxy.228

Bland föreningens grundare och tidiga medlemmar märks många av tidens 
mest aktiva fans – tidningsbudet George Sjöberg (930–2004), juristen Bo 
Stenfors (f. 928), den blivande författaren, översättaren och förläggaren Sam 
J. Lundwall (f. 94), jazzentusiasten Sture Hällström (f. 94), den mångårige 
eldsjälen inom den svenska sf-rörelsen, tjänstemannen vid försäkringsbolaget 
Skandia, Lars-Olov Strandberg (f. 929) samt ingenjören Jörgen Peterzén (f. 
94), sedermera översättare och förlagsredaktör på Askild & Kärnekull och 
Natur och Kultur, men också en av de som tillsammans med Sam J. Lundwall 
grundade Tolkiensällskapet Forodrim.229

Från att ha haft ett drygt tjugotal medlemmar under dess första år växte 
föreningen ganska långsamt och kunde kring mitten av 960-talet endast 
uppvisa ett 50-tal medlemmar, vilka under 970-talet emellertid skulle öka 
till omkring 800 i samband med att föreningen övertog förlaget Askild & 
Kärnekulls sf-bokklubb.230
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KONGRESSER

Vid sidan av verksamheten i klubbarna har en av sf-rörelsens viktigaste mö-
tesplatser varit sf-kongresserna, där geografi skt isolerade fans haft möjlighet 
att träff a likasinnade. I klubbspalterna i Häpna! publicerades redan tidigt Häpna! publicerades redan tidigt Häpna!
rapporter från utländska sf-kongresser.231 I ett reportage från ett besök i Lon-
don år 95 berättar Sigvard Östlund hur fans och författare träff as för att 
dricka öl på en rökig pub, och hur en sf-kongress med hundratals deltagare 
kretsat kring en diskussion om att föra ut budskapet om science fi ction till fl er 
människor, fanzinebyten, auktioner med sf-tidskrifter och böcker, gemensam 
middag och fi lmvisning på kvällarna.232 Senare publicerades också artiklar av 
britterna Kenneth Bulmer och John Carnell om världskongresserna i Cleve-
land år 955 respektive London år 957, vilket gjorde att de svenska fansen fi ck 
aktuell information om händelser i den anglosaxiska sf-rörelsen.233 Möjligen 
tjänade dessa utblickar som inspiration för den svenska sf-rörelsen.

Den första svenska sf-kongressen utannonserades i Häpna! sommaren Häpna! sommaren Häpna!
956. Tidskriften hade tidigare varit i kontakt med olika klubbar runtom 
i landet för att samordna planerna, men i vilken utsträckning den var in-
volverad i arrangerandet av den första kongressen är oklart.234 Luncon, som 
den första svenska sf-kongressen kallades, hölls i Lund den 8–9 augusti 
956 i den lokala klubben Utopias regi, med planerade föredrag av bl.a. ast-
ronomen Knut Lundmark, auktion, fi lmvisning, debatt om science fi ction 
och ”konfi dentiella upplysningar om forskningen ifråga om rymdstationer 
och ’antigravitationen’”.235 I den rapport som publicerades i Häpna! fanns Häpna! fanns Häpna!
ett par fotografi er från tillställningen, och det berättades att begivenheterna 
uppmärksammats av både dagspressen och Dagens Eko. Bilderna föreställde 
mestadels kostymklädda pojkar och män, och de 39 deltagarna kom enligt 
rapporten ”från Luleå i norr till Malmö i söder”. Knut Lundmarks föredrag 
hade ställts in, men förutom ett föredrag om mutationer, hållet av doktor 
Arne Lundquist, ett annat om antigravitation av Karl Gustav Kindberg, och 
ett tredje om fl ygande tefat av den tidigare club Meteor-medlemmen Lars 
”Inca” Persson, fi ck tidigt anlända fans dessutom beskåda SMIL (siff erma-SMIL (siff erma-SMIL
skinen i Lund), en av landets första matematikmaskiner, dvs. datorer. På kon-matematikmaskiner, dvs. datorer. På kon-matematikmaskiner
gressen fördes vidare, efter att ett brev från den danske sf-författaren Niels E. 
Nielsen hade lästs upp, en debatt huruvida science fi ction var att betrakta som 
ren underhållning eller som en litteratur med varnande funktion, och båda 
åsikterna lär på kongressen ha funnit sina förespråkare.236

Trots att unionsplanerna inte fortlöpte som många fans önskat följde som 
ett resultat av det ökade samarbetet klubbarna emellan fl era kongresser i Sve-
rige under 950-talets sista år. Nämnas kan Stockon  och 2, vilka samlade 
ett femtiotal deltagare och hölls i nykterhets organisationen IOGT:s lokaler i 
Stockholm sensomrarna 957 och 958. Medan Tord Hall på den förra höll 
ett föredrag om vetenskapen i Aniara, fl era svenska fans läste upp egna no-
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veller, debatterade och deltog i frågesport förekom på den andra vid sidan 
av amatörfi lmvisning också föredrag om allt från fanzines och sf-fi lm till 
astronomi och forskningsraketer. På bägge kongresserna visades sf-relaterad 
konst av sf-fanen Sven O. Emilsson (senare Gripsborn), och det anordnades 
dessutom auktioner med begagnade sf-böcker och tidskrifter.237 Dessa Stock-
holmskongresser följdes sedan av en liten kongress i Halmstad sensommaren 
959, Halmcon, som endast lockade ett dussin deltagare, men där poeten Elsa 
Grave inför applåderande fans läste sina egna dikter, möjligen ditbjuden av 
dottern Cecilia Grave-Nyman, aktiv i Halmstadklubben Polaris.238

Trenden med få deltagare skulle sedan fortsätta under 960-talets första 
år. Stockon 3, 4 och 5, vilka hölls i Stockholm på våren eller vårkanten 96, 
963 och 965, förefaller endast ha samlat ett drygt tjog fans. I samband med 
dessa kongresser antyds också att de svenska fansen allt oftare började umgås 
på lokal, och Stockon 4, som hölls på Farsta Ungdomsgård och Restaurang 
Baldakinen, stoltserade dessutom med planer på en egen bar, något som se-
nare lär ha blivit ett stående inslag.239 Söndagen den 7 november 963 hölls 
vidare i NTO-lokalen i Uppsala en liten kongress, kallad Uppsala SF-möte 
eller Uppcon. Denna samlade ett tjugotal deltagare från Uppsala, Stockholm 
och Borlänge, vilka debatterade sf-litteraturens roll i samhällsdebatten och 
den på kongressen medverkande disponenten Sven Nybloms (f. 93) skrift 
Den runda staden. Framtidens livsform (962). Förutom bokauktion och vis-
ning av Biokemiska institutionen ingick i programmet också utdelning av ett 
pris, kallat Imperias Nobelpris i Science Fiction. Detta gick till Sam J. Lund-

Fans i en paneldiskussion på kongressen Stockon 2 i Stockholm augusti 1958. Från 
vänster: Sture Hällström, Sam J. Lundwall, Jacob Palme, Carl Olof Elsner och Lundwall, Jacob Palme, Carl Olof Elsner och Lundwall, Jacob Palme, Carl Olof 
Carl-Hermann Bierbaum, dåvarande ordförande i SF Union Skandinavien. 
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wall för hans arbete med den bibliografi  över science fi ction och fantasy som 
publicerades 962, och skulle senare följas av liknande priser – ett exempel på 
hur den svenska sf-rörelsen skapade sina egna utmärkelser och konsekrations-
instanser för att uppmärksamma insatser som gagnade det egna delfältet.240

I samband med de svenska sf-kongresserna publicerades i de svenska dags-
tidningarna ofta små artiklar eller notiser om begivenheterna, i vilka fansen 
fi ck uttala sig om sitt intresse för genren. Dessa artiklar utgör några av de få 
samtida källor som avslöjar något om hur den bredare allmänheten bör ha 
uppfattat sf-rörelsen med dess kongresser och fanzines. Den första kongressen 
att arrangeras i Stockholm, Stockon  hösten 957, uppmärksammades t.ex. 
i en rad små notiser, troligen till följd av att fansen informerat tidningarna 
om evenemanget. Bortser man från kortare notiser i Expressen, Stockholms-
Tidningen, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter Svenska Dagbladet och Svenska Dagbladet och Svenska Dagbladet Morgon-Tidningen, i vilka 
det främst talas om bildandet av en union för landets 35 sf-klubbar, fanns i 
Morgon-Tidningen också ett längre reportage om kongressen, dessutom på 
tidningens förstasida.241 Under en bild på Sture Lönnerstrand, en synnerli-
gen ung Alvar Appeltoff t och Futurasekreteraren Runo Sundin meddelas att 
”jordiska rymdmän” samlats i Stockholm för att diskutera allt från paradiset 
och kommunismen till sf-litteraturens idéinnehåll.242

Den kanske mest anmärkningsvärda rapporteringen i samband med kon-
gressen fanns emellertid i en kort notis i Svenska Dagbladet, där Greta Svenska Dagbladet, där Greta Svenska Dagbladet Bolin 
(signaturen Corinna) under rubriken ”En fl äkt av universum i eftermiddags-
brådskan” skrev om ett möte med en ung sf-fan, Super SF FanzinesSF FanzinesSF  utgivare  Fanzines utgivare  Fanzines
Sture Hällström, strax innan kongressen skulle gå av stapeln: 243

Strax före kl. 7 knackade det på dörren till marg.-redaktionen. In trädde en 
6-årig yngling, som presenterade sig som utgivare av tidningen ”Super”. Vi 
studsade lätt, men det visade sig att titeln inte anspelade på något som nyk-
terhetsrörelsen kunde intressera sig för, utan på science fi ction.

– En science fi ction-kongress börjar i morgon på restaurang Gondolen, 
berättade han. Den fortsätter på lördag med ett tal av författaren Sture Lön-
nerstrand i en lokal vid S:t Eriksgatan. Arrangör är föreningen Future [sic!], 
som utger tidningen ”Star Stuff  Science Fiction Fancies” [sic!].

– Det låter amerikanskt. Använder ni ingen svenska?
– Jo – delvis.
Vi frågade om föreningens verksamhet och fi ck veta att den omfattar 

studium av rymdfärdsteknik och litteratur om ämnet. Någon månfärd har 
man ännu inte antecknat sig för, men ett fl ygplan skall inköpas till nästa 
kongress. Harry Martinson diskuteras givetvis, och också något som heter 
”sverifandomen”.

– Sverifandomen är i avtagande i Sverige, förklarade den unge chefre-
daktören för tidningen ”Super” och lämnade snabbt redaktionen utan att 
vi lyckats bli klokare på vare sig science fi ction eller vad som menas med 
”sverifandomen”.244
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Detta närmast aparta intryck fansen torde ha gjort på tidens journalister 
hade knappast minskat när den inbjudne journalisten och fi lmkritikern Jonas 
Sima (f. 937) för Upsala Nya Tidnings räkning bevakade Uppsala Upsala Nya Tidnings räkning bevakade Uppsala Upsala Nya Tidnings SF-möte 
senhösten 963.245 På en helsida, under rubriken ”Hobby, lek, fantasteri och 
ibland – litteratur. Science fi ction”, granskades efter årsskiftet den svenska 
sf-rörelsen. Simas intryck var att det rörde sig om en ytterst intern företeelse 
och att fansen präglades av viss omognad:

Medlemmarna håller […] styvt på exklusiviteten. Klubbarna, som närmast 
(och ganska följdenligt) rekryteras bland gymnasister, är närmast att betrakta 
som slutna sällskap. Den manliga dominansen tycks vara lika kompakt som i 
ett fotbollslag. SF är fortfarande, kanske, ett intresse för ynglingar. [– – –]

Att accepteras som SF-fan har således inneburit att man inlemmats i ett 
frimureri av gossar i alla åldrar, och där man i fantasin annekterat rymden 
långt före ryska och amerikanska rymdforskare.

Till den något puerila sekteristiska attityden bland SF-fansen hör också 
en intern jargong, som använder sig av ett mer eller mindre eget-tillverkat 
språkbruk, med en ibland dråplig vokabulär. [– – –]

SF-fanen betonar med skärpa att han är individualist. Han är en särskild 
typ av människa, som enl. SF-litteraturens egna kvasipsykologiska teorier, 
hämmats i sin barndom och som i sin ungdom gått in i ett ”fandom” – som 
måhända ibland bör ses som substitut för mandom.246

Redan dagen efter kongressen publicerades dock notiser i både Dagens Ny-
heter och heter och heter Upsala Nya Tidning, i vilka en föga hedrande bild av företeelsen Upsala Nya Tidning, i vilka en föga hedrande bild av företeelsen Upsala Nya Tidning
förmedlades. Notisen i den förra börjar med att återge den inbjudne författa-
ren Arvid Rundbergs intryck av kongressen som ”[e]n liten grupp sekterister 
som samlats i en trång, egendomlig lokal”, och hans förslag att föreningen 
SFSF skulle ”upplösa sig själv” eftersom Rundberg ansåg att genren, och i 
synnerhet hans egna verk, var ”en form att presentera aktuell dagsdebatt” och 
inte skulle ”odlas i en isolerad krets”.247 Den senare notisen gav en något mer 
positiv bild av mötet och dess debatter, men avslutades likväl med att nämna 
Arvid Rundbergs åsikt att ”föreningssekterismen är av ondo” och Jonas Simas 
kritik av ”SF-anhängarnas klickanda, deras mani att skriva på ett internt, för 
utomstående obegripligt språk och deras missriktade litterära ambitioner”.248

Dessa samtida åsikter om sf-rörelsen i dagstidningarna kan ses som uttryck 
för journalisters och andras oförmåga att relatera till den nya fankulturen, 
men inläggen kan också tolkas som delar av en pågående social förhandling, 
där de svenska sf-fansen, i likhet med bl.a. 950-talets föregivet trafi kfarliga 
skinnknuttar, konstruerades som en motpol till ett accepterat kulturellt och 
socialt beteende.249 Till skillnad från t.ex. arbetarrörelsen, idrottsrörelsen eller 
scoutrörelsen, vilka var sanktionerade av samhälleliga institutioner, saknade 
också den mycket unga sf-rörelsen förankring i accepterade ideologier. Det 
är därför svårt att värja sig för misstanken att fansen, med sin avvikande 
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smak, sina umgängesformer, sina publikationer och sin interna kod kan ha 
uppfattats som ett smärre hot mot rådande normer, varför man tog avstånd 
från rörelsen eller rentav försökte oskadliggöra den genom att förlöjliga an-
hängarna.

Den svenska sf-rörelsens umgängesformer uppstod dock inte ur ett vaku-
um. Trots deras ringa format liknade t.ex. de svenska kongresserna de anglo-
saxiska, vilka kunde samla hundratals deltagare. Bortsett från formatet torde 
den största skillnaden ha bestått i att de senare hade tillgång till betydligt mer 
celebra gäster, inte sällan dussintals av tidens mest kända sf-författare, medan 
de svenska länge fi ck hålla till godo med upplästa brev, Sture Lönnerstrand 
och några av landets unga talanger.250

Anmärkningsvärt med den information som framkommer om den inter-
nationella sf-rörelsen ur klubbspalterna i Häpna! är att de svenska sf-fansen i Häpna! är att de svenska sf-fansen i Häpna!
jämförelse med både kontinentala och andra nordiska fans förefaller ha varit 
mycket välorganiserade och aktiva, måhända för att många länder saknade 
sf-tidskrifter som aktivt uppmuntrade till bildandet av klubbar och nätverk. 
Att döma av Ingvar Svenssons båda Skandifandom, vilka täcker hela den skan-
dinaviska sf-rörelsen, var inte minst de norska och danska sf-rörelserna under 
denna tid marginella jämfört med den svenska.251 Faktum är att i Svenssons 
förteckning över de drygt 30 klubbar som bildades i Norden mellan åren 
950 och 963 nämndes inga danska eller fi nska klubbar, och endast en norsk, 
Osloklubben Club Phobos, bildad 962.252 Den mest intensiva fankontakten 
med övriga nordiska fans var också med norrmännen, i synnerhet en Roar 
Ringdahl (f. 935) i Drammen. Hans namn förekom ofta i klubbspalterna i 
Häpna!, och förutom att hans fanzines lär ha nått många svenska läsare sam-Häpna!, och förutom att hans fanzines lär ha nått många svenska läsare sam-Häpna!
arbetade han också med svenska fans i gemensamma fanzineprojekt.253

Svenskt besök hos brittiska fans i London i april 1960, i samband med 
kongressen Eastercon 1960. Från vänster: Don Ford, Brian Jordan, Bill 
Temple, Sture Hällström och Ron Bennett. 
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Fanzines

Det tydligaste uttrycket för textuell produktion inom sf-rörelsen har länge 
varit dess fanzines. Ett fanzine är en jämförelsevis anspråkslöst och billigt 
framställd publikation utan större vinstintresse, avsedd att i första hand dist-
ribueras och läsas inom den fankultur eller intressegrupp i vilken den pro-
ducerats. De första fanzinen anses oftast ha varit de amerikanska sf-fansen 
Raymond A. Palmers Th e Comet och Allen Glassers Th e Comet och Allen Glassers Th e Comet Th e Planet, vilka började Th e Planet, vilka började Th e Planet
utkomma redan i maj respektive juli 930, men eftersom de innehöll mer 
material om vetenskap än om science fi ction har vissa hellre velat peka på 
Julius Schwartz och Mort Weisingers Th e Time Traveller, vars första num-Th e Time Traveller, vars första num-Th e Time Traveller
mer utkom i januari 932, som det första egentliga sf-fanzinet. Begreppet 
fanzine – en kontraktion av fanzine – en kontraktion av fanzine fan magazine – myntades i vilket fall först 94 av fan magazine – myntades i vilket fall först 94 av fan magazine
sf-fanen Louis Russell ”Russ” Chauvenet för att beteckna amatörtidskrifter 
gjorda av sf-fans, och har åtminstone sedan 970-talet kommit att beskriva 
alla möjliga typer av lågbudgetpublikationer inriktade på ett snävt intresse 
– allt från punkrock, serietidningar och rollspel till anarkafeminism, fotboll 
och utgivarens egen person. De publiceras numera lika ofta elektroniskt (s.k. 
e-zines eller e-zines eller e-zines webzines) som i pappersform.webzines) som i pappersform.webzines 254

Det första svenska fanzinet var enligt en klubbspalt i Häpna! sommaren Häpna! sommaren Häpna!
954 Göteborgsfanen Lars-Erik Helins m.fl . Cosmos News, organ för Club 
Cosmos, vars första nummer utkom redan i april samma år.255 Begreppet 
fanzine torde för övrigt ha lanserats i Sverige av fanzine torde för övrigt ha lanserats i Sverige av fanzine Häpna!, där det redan i det Häpna!, där det redan i det Häpna!
andra numret förklaras som ”magasin av fans för fans med nyheter, bok- och 
magasinsrecensioner och annat”.256 I Ingvar Svenssons första Skandifandom
defi nieras fenomenet som en ”[o]ftast stencilerad men ibland handgjord el-
ler på annat sätt tryckt publikation för SF, innehållande noveller, recensio-
ner, teckningar, insändare, skämt mm.”.257 I bägge defi nitionerna antyds att 
fanzinen kunde innehålla allt tänkbart som intresserade sf-fansen, och de 
svenska fanzinen under 950- och 960-talen innehöll förutom noveller, dik-
ter och följetonger (oftast svenska original men också en del översättningar), 
populärvetenskapliga artiklar, ledare, kåserier, skämtsidor, sidor på engelska 
för internationella fans, illustrationer, tecknade serier och medlemsmatriklar 
också ofta rikligt med insändare, debattartiklar och recensioner av sf-litte-
ratur, fanzines och sf-fi lm. Kännetecknande för fanzinen var att de ofta var 
mycket personliga och speglade utgivarens särskilda intressen och läggning 
– inte sällan skrev denne också merparten av materialet. Medan vissa fanzines 
dominerades av sf-noveller eller seriösa artiklar om vetenskap kunde andra 
kretsa kring studentikosa hyss av olika slag, eller, som i fallet med Ingvar 
Svenssons Forum Lingua Galaxa och Forum Lingua Galaxa och Forum Lingua Galaxa Seria Marziana, artiklar, ordlistor och 
grammatikor om marsianska och andra påhittade språk.258 Enstaka fanzines, 
t.ex. Alvar Appeltoff ts Star Dust, var dessutom helt skrivna på engelska och Star Dust, var dessutom helt skrivna på engelska och Star Dust
riktade till i första hand utländska fans.259 Att döma av en kommentar av 
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Roland Adlerberth i Häpna! år 960 var det mesta av innehållet i de svenska Häpna! år 960 var det mesta av innehållet i de svenska Häpna!
fanzinen inte alltid särskilt starkt koncentrerat på just science fi ction, varför 
han lyfte fram Sture Hällströms fanzine Science Fiction Times: ”[V]et ni av 
att det faktiskt fi nns ett fanzine här i Sverige som enbart handlar om SF och 
inte huvudsakligen sysslar med mer eller mindre ’humoristiska’ utskällningar 
av redaktörens vänner och ovänner?”260

Både i Sverige och utomlands fanns en uppsjö av olika typer av fanzines, 
vilka i sf-rörelsen förärades sina egna fantasifulla genrebeteckningar bero-
ende på innehåll, målgrupp och hur de uppfattades. Nämnas kan crudzines, 
som ansågs innehålla smörja eller ohyfsat innehåll, genzines, som var allmänt 
distribuerade och/eller innehöll allmänt, ej endast sf-specifi kt innehåll, letter-
zines, som främst bestod av insändare, brev och kommentarer samt newszines, 
som till stor del upptogs av nyheter inom bl.a. sf-rörelsen.261

De svenska och nordiska sf-fanzinen och deras kontaktuppgifter anmäl-
des regelbundet i Häpna!. Enligt klubbspalterna kostade prenumerationerna 
på dessa, när de inte delades ut gratis, högst någon krona. Vanligt förekom-
mande var också att de som medverkat i ett fanzine fi ck sig ett nummer till-
sänt, och fanzineredaktörer bytte av allt att döma ofta fanzines med varandra, 
antingen brevledes eller på sf-kongresser. Utmärkande för fl ertalet fanzines 
förefaller ha varit deras informella och ideella karaktär – eventuella intäkter 
från försäljning av lösnummer och prenumerationer bör endast ha räckt till 
att täcka delar av porto- och tryckkostnaderna, och de fl esta fanzineredak-
törer verkar ha varit minst sagt givmilda med att sprida gratisnummer bland 
likasinnade.262

Fanzinens layout, format, tryckmetoder, papperskvalitet, omfång, utgiv-
ningstakt och upplaga varierade avsevärt. Medan vissa kunde likna profes-

Sture Hällström vid en skrivmaskin i 
januari 1957. Hällström skrev och redi-
gerade amatörtidningar som Ditt och 
datt och Deckarexpressen redan innan 
han blev engagerad i science fi ction-
 rörelsen.
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sionella publikationer med svartvita fotografi er och prydlig text kunde andra 
mest påminna om slarvigt ihophäftade skoltidningar med klotterfi gurer till 
illustrationer och tätt satt, ofta knappt läsbar och dessutom illa korrekturläst 
text. De fl esta fanzines hade sidor i A4-format, men några fans satsade på 
betydligt mindre sidformat, t.ex. George Sjöberg med Star Science Fiction 
Fanzine, av vilket något nummer endast mätte ca 0 x 5 cm (A6) och hade 
mycket liten text.263 När fanzinen inte var stencilerade med en mimeograf 
(stencilapparat) var de allt från hektograferade, spritduplicerade, fotostat-
tryckta, karbontryckta, tryckta med kontorsoff set (dvs. litoduplicerade eller litoduplicerade eller litoduplicerade
rotaprintade) till i enstaka fall gjorda för hand. Inte sällan blandades också rotaprintade) till i enstaka fall gjorda för hand. Inte sällan blandades också rotaprintade
tryckmetoderna, så att t.ex. ett omslag kunde tryckas med off set medan res-
ten av fanzinet var spritduplicerat.264 Förutom papperskvaliteten, som sträckte 
sig från det hållbara och glatta till det sträva och numera gulnade, fanns också 
skillnader i tryckkvalitet och tryckfärger, de senare möjliggjorda av de många 
olika tryckmetoderna: förutom svart tryck förekom en rad andra färger som 
kunde spritdupliceras, t.ex. lila, blått, rött, grönt och rosa (se bild 2). Det 
förekom att inte bara bilder, utan också textavsnitt trycktes i olika färger, och 
eftersom vissa fanzines ibland också trycktes på färgade pappersark kunde de 
emellanåt ge ett minst sagt färgglatt intryck.

Enligt Ingvar Svensson utkom i Sverige och Norge fram till mitten av 
960-talet minst 80 olika fanzines, många av dem med högst oregelbunden 
utgivning.265 Många av fanzinen var dessutom s.k. one-shots som endast, och one-shots som endast, och one-shots
ofta avsiktligt, utkom med ett enda nummer.266 Genom Bo Stenfors Tre fan-
doms – och en fj ärde och Ingvar Svenssons sammanställningar i doms – och en fj ärde och Ingvar Svenssons sammanställningar i doms – och en fj ärde Skandifandom
kan man ringa in drygt tjugo svenska fanzines vilka torde ha varit de vikti-
gaste, mest spridda och långlivade under 950- och första hälften av 960-talet 
(tabell 6).

En sida ur fanzinet Union SF, nr. 2 vol. 2, 
1959, med Lars Lamberts novell ”Den nya 
 dagen”.
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TABELL 6.
De viktigaste svenska science fi ction-fanzinen 1954–1966.

Fanzine Utgivningsår Nr. Utgivare  Ort

Futura 954–956 6 Runo Sundin  StockholmFutura 954–956 6 Runo Sundin  StockholmFutura
Clloev 954–966 30 Dénis Clloev 954–966 30 Dénis Clloev Lindbohm Malmö
Utoskopet/
Ut I Tid och Rymd 955–956 9 Kjell Pettersson  LundUt I Tid och Rymd 955–956 9 Kjell Pettersson  LundUt I Tid och Rymd
Star Science
Fiction Fanzine 955–957 5 George Sjöberg  Stockholm Fiction Fanzine 955–957 5 George Sjöberg  Stockholm Fiction Fanzine
Star Stuff SF Fanzine 956–957 5 Leif SF Fanzine 956–957 5 Leif SF Fanzine Helgesson  Stockholm
Komet 956–958 7 Torsten Malmqvist BrobyKomet 956–958 7 Torsten Malmqvist BrobyKomet
    Alvar Appeltoff t  Halmstad
Andromeda 957–958 3 Sam J. Andromeda 957–958 3 Sam J. Andromeda Lundwall Hägersten
Fhan SF Fanzine 957–959 4 George Sjöberg  StockholmFhan SF Fanzine 957–959 4 George Sjöberg  StockholmFhan SF Fanzine
Super SF Fanzine 957–958 4 Sture Super SF Fanzine 957–958 4 Sture Super SF Fanzine Hällström  Vällingby
Urvoat 957–958 2 Clas-Otto Wene TyringeUrvoat 957–958 2 Clas-Otto Wene TyringeUrvoat
Sexy Venus 957–959 9 Bo Stenfors  DjursholmSexy Venus 957–959 9 Bo Stenfors  DjursholmSexy Venus
Wröfwel 957–959 4 Karl Gustav Jakobsson LudvikaWröfwel 957–959 4 Karl Gustav Jakobsson LudvikaWröfwel
Union SF  958–963 7 Leif Union SF  958–963 7 Leif Union SF Helgesson  Stockholm
    Carl-H. Bierbaum Tumba
    Sture Hällström  Vällingby
    Alvar Appeltoff t  Halmstad
    John-Henri Holmberg Stockholm
Science Fiction Nytt 958–964 24 Sam J. Science Fiction Nytt 958–964 24 Sam J. Science Fiction Nytt Lundwall Hägersten
Science Fiction Times 958–964 40 Sture Science Fiction Times 958–964 40 Sture Science Fiction Times Hällström  Vällingby
    John-Henri Holmberg Stockholm
Cactus 959–96 6 Sture Cactus 959–96 6 Sture Cactus Hällström  Vällingby
Science Fiction Forum 960–966 30 George Sjöberg  Stockholm
    Bo Stenfors  Djursholm
    John-Henri Holmberg Stockholm
    Mats Linder  Rotebro
    Lars Sjöström  Bandhagen
Club Megalax Journal 96–964  Ingvar Svensson  UppsalaClub Megalax Journal 96–964  Ingvar Svensson  UppsalaClub Megalax Journal
Zlewwy 962–963 8 Zlewwy 962–963 8 Zlewwy John-Henri Holmberg Stockholm
Fanac 963–966 34 Fanac 963–966 34 Fanac John-Henri Holmberg Stockholm
Makromegas 963–966  Sven Makromegas 963–966  Sven Makromegas Eklund  Borlänge

Källor: SFB, Stenfors 963, Svensson 964, Svensson 966 och Forsgren 979.267
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Fanzinens omfång varierade från en eller ett par sidor, som i något num-
mer av John-Henri Holmbergs Fanac eller Sture Hällströms Fanac eller Sture Hällströms Fanac Science Fiction 
Times, till en riktig lunta som Science Fiction Forum, vilken några gånger 
överskred 00 sidor.268 Vanligen var dock fanzinen mellan knappt tio och 
drygt tjugo sidor långa. Upplagorna skiftade också, från ett enda exemplar, 
som gissningsvis cirkulerade bland fl era läsare, till fl era hundra, vilka rim-
ligen bör ha varit svåra att hitta lika många intresserade läsare till, trots att 
fanzinen distribuerades nationellt, stundtals även internationellt. I allmänhet 
blev upplagorna högre med åren i takt med ökad tillgång till pålitliga sten-
cileringsapparater, men om läsekretsen växte i samma utsträckning låter sig 
inte enkelt avgöras.

Bo Stenfors nämnda krönika, där den svenska sf-rörelsens historia dela-
des in i fyra epoker, baserades i mycket på tidens fanzineutgivning. I Ingvar 
Svenssons två Skandifandom återfi nns en liknande historieskrivning, men 
till skillnad från Stenfors bygger denna på noggrann statistik över fanzine-
utgivningen, vilken han menar ”kan […] tas som ett kvantitativt mått på 
total fannisk aktivitet”.269 Ur Svenssons statistik, som täcker åren 954–965, 
kan man utläsa att antalet fanzines i Norden under loppet av några år ökade 
kraftigt, från 7 st. år 954 till 27 st. år 958, och att utgivningen av nummer 
samtidigt fl erdubblades, från ett knappt dussin till ett femtiotal nummer per 
år (tabell 7). En tillfällig nedgång kan märkas under 960-talets första år, när 
antalet utgivna fanzines, nummer och sidor under en tid mer än halverades 
jämfört med det sena 950-talet, och med undantag för år 960 kompensera-
des inte heller minskningen av någon nämnvärd ökning i fanzinens tjocklek. 

John-Henri Holmbergs under pseudonymen 
Carl J. Brandon, Jr. utgivna fanzine Fanac
nr. 17, utdelat på Stockon 5 i april 1965.
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De 4 utgivna fanzinenumren innehöll sammanlagt 603 sidor, vilket ger ett 
genomsnittligt sidantal på 4,8 sidor. Trots en tillbakagång 96–963 ökade 
det totala antalet producerade fanzinesidor rejält sett över hela perioden, från 
ett drygt hundratal sidor 954–955 till omkring ett tusental 964–965. Den-
na nytändning efter nedgångsperioden uppmärksammades också i Häpna!, i Häpna!, i Häpna!
vars allra sista klubbspalt hävdades att det endast under året 964 hade publi-
cerats över 200 fanzinesidor i Skandinavien.270

TABELL 7.
Antal utgivna nordiska science fi ction-fanzinetitlar, nummer och sidor 1954–1965.

År Antal fanzines Antal nummer Totalt antal sidor Antal sidor/nr.  
      i genomsnitt

954 7      0,
955 9    25  ,4
956 3  27  400  4,8
957 20  28  470  6,8
958 27  50  850  7,0
959 7  5  60  2,0
960 6  39  630  6,2
96 3  24  300  2,5
962 3  9  260  3,7
963 20  36  400  ,
964 32  56  939  6,8
965 25  59  008  7,

Källa: Svensson 966, s. 34.271

Ska man som Ingvar Svensson mäta sf-rörelsens aktivitet i antal utgivna fan-
zines och fanzinesidor torde periodens två höjdpunkter utgöras av åren 958–
960 och 964–965, när det utkom ungefär ett fanzinenummer i veckan, och 
när dessa oftast var tjockare än genomsnittet. Dessa år sammanfaller också 
i stort sett med de epoker Svensson, med en reservation för det pretentiösa 
i företaget, kallar ”Blomningens tid” (958–960) och ”Renässansens tid” 
(963–).272 De i särklass mest aktiva skribenterna och utgivarna var under 
perioden 954–963 de i Stockholm verksamma sf-fansen Sture Hällström och 
Sam J. Lundwall, vilka med sina 45 respektive 39 nummer och 528 respektive 
565 sidor stod för en ansenlig del av tidens fanzineproduktion.273 Av de nio 
mest aktiva svenska fanzineutgivarna, vilka med sina 24 nummer och 2809 
sidor stod för mer än en tredjedel av den samlade nordiska produktionen dessa 
år, var det bara var tredje som bodde utanför Stockholmsområdet.274

För att underlätta spridningen började de nordiska fansen, återigen efter 
amerikansk förebild, så småningom att samordna distributionen i något som 
kallats amateur press associations (APA), vilka i någon form lär ha funnits i USA
redan i slutet på 800-talet. Dessa gick ut på att de skribenter som var med i en 
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sammanslutning skickade sina bidrag till en samordnare (ofta kallad offi  cial 
editor), som mångfaldigade dessa och skickade ut dem till samtliga medlem-editor), som mångfaldigade dessa och skickade ut dem till samtliga medlem-editor
mar. Metoden är inte olik senare tiders elektroniska brevlistor, men lever fort-
farande kvar för bl.a. distribution av pappersfanzines. Den första nordiska, 
SAPA (Scandinavian Amateur Press Alliance), startades sommaren 964 av SAPA (Scandinavian Amateur Press Alliance), startades sommaren 964 av SAPA
John-Henri Holmberg och innebar ett uppsving för antalet sf-fanzines som 
gavs ut, även om några fans menade att kvaliteten härigenom blev lidande. 
Med de till en början två årliga utskicken av fanzines producerade inom SAPA
bifogades också fanzinet Sapabulletinen, men antalet medlemmar verkar ha 
varit begränsat till ett femtontal, i stort sett samtliga av dem svenska fans.275

*

Även om sf-fanzinen kallades just fanzines förefaller de i förstone inte särskilt fanzines förefaller de i förstone inte särskilt fanzines
olika de publikationer som brukar benämnas unglitterära tidskrifter. Dessa, unglitterära tidskrifter. Dessa, unglitterära tidskrifter
som Claes-Göran Holmberg menar funnits i Sverige sedan Uppsalaroman-
tikernas Phosphoros (80–84), utmärks av att de har liten spridning, låg Phosphoros (80–84), utmärks av att de har liten spridning, låg Phosphoros
produktionskostnad (ofta var de stencilerade), kort livslängd, inte ges ut i 
kommersiellt syfte, att de ”innehåller bidrag av unga, oetablerade författare”, 
fungerar som ”debut- och debattorgan” och att de ofta, men inte alltid, har 
en avantgardistisk hållning.276

Likheterna är emellertid bedrägliga, eftersom det främst är formen, och 
inte funktionen, som gör att fanzinen påminner om dessa. Bortser man från 
att fanzinen ofta var helt gratis fi nns också en avgörande skillnad i det att 
sf-fanzinen inte hade något större intresse av att deltaga i det bredare litterära 
fältets kamp om den goda smaken. Fanzinen saknade helt enkelt en avant-
gardistisk, revolutionär hållning gentemot ett litterärt etablissemang och kan 
svårligen ses som stridsskrifter ämnade att läsas av andra än en exklusiv grupp 
redan frälsta. Medan de unglitterära tidskrifterna främst bör ha haft en funk-
tion inom den begränsade produktionens delfält – och i huvudsak lästes av 
kritiker, författare, förläggare, redaktörer och andra unglitterära redaktioner 
– spreds fanzinen aldrig utanför sf-rörelsen och hade därmed ingen verkan 
utanför det jämförelsevis autonoma sf-delfältet. Faktum är att sf-delfältet vad 
gäller just fanzinen kan ses som mer autonomt än det nationella litterära 
fältets autonoma pol – fanzineutgivare gick t.ex. ofta med ekonomisk förlust 
och det torde ha varit synnerligen svårt för en utomstående att få tag på ett 
fanzine, eller ens få kännedom om dem, annat än genom Häpna!, andra fan-Häpna!, andra fan-Häpna!
zines eller sf-kongresser. Snarare än att utgöra ett forum för uppror, uppmärk-
samhet eller ens bredare smakbildning var fanzinen ett sätt för litteraturläsare 
med ett förbisett intresse att hålla kontakten med varandra, och sf-fansen 
verkade i stor utsträckning också nöja sig med att kommunicera inbördes. 
De många strider som ändå utkämpades i fanzinen förefaller oftast ha varit 
personliga eller mellan rivaliserande klubbar, och de få gånger kampen gällde 
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den goda smaken verkar det alltid ha rört sig om interna skärmytslingar där 
insatserna gällt sf-fältets specifi ka symboliska kapital. Bland entusiasterna 
fanns visserligen en handfull som närde författardrömmar såväl inom som 
utanför sf-genren, och några av fansen kämpade också för genrens status i det 
bredare litterära fältet, drivna av en vilja att övertyga andra om sf-litteraturens 
uttrycksmöjligheter och brännande aktualitet i samtiden. Pretentioner att på 
allvar nå parnassen var dock relativt sällsynta, och i den mån de förekom var 
de billigt framställda fanzinen aldrig en del i planen. Fadersupproret, i den 
mån det alls fanns i fanzinen, gjordes alltså på behörigt avstånd från fadern 
– och dessutom helt utan dennes vetskap.277

Noteras bör vidare en kvantitativ skillnad. Claes-Göran Holmberg an-
ger att det i Sverige, under hela 900-talet, sammanlagt utkom ett trettiotal 
unglitterära tidskrifter.278 Under de knappa femton år som här står i fokus 
utkom mer än det dubbla antalet sf-fanzines i Sverige, och med fotokopiering-
ens genomslag skulle denna siff ra snart komma att mångdubblas. Fanzinen 
var i betydligt större utsträckning än de unglitterära tidskrifterna snabbpro-
ducerade färskvaror, i vissa fall fullt jämförbara med senare tiders elektro-
niska gruppbrev eller massutskick. Betraktar man samtliga sf-fanzines som 
unglitterära tidskrifter skulle alltså de tidskrifter som hittills betraktats som 
unglitterära rent kvantitativt bli en liten parentes i de svenska unglitterära 
tidskrifternas 900-talshistoria.

Till jämförelsen hör emellertid att det i fl era fall verkar ha varit besläktade 
intressen som gjorde att unga författare och kritiker gav ut en unglitterär 
tidskrift som ett fanzine – och av de svenska fans som var aktiva inom sf-rö-
relsen var det också en handfull som antingen själva gav ut eller åtminstone 
medverkade i tidens unglitterära tidskrifter: Roland Adlerberth var under en 
tid redaktör för Paravan, men skrev också i Arkade; Lennart Sörensen skrev 
för Upptakt och Sture Upptakt och Sture Upptakt Lönnerstrand medverkade i Odyssé, liksom Per Odyssé, liksom Per Odyssé Lind-
ström, som även gav ut sin egen litterära tidskrift Pan. Det rörde sig dock om 
en annan typ av material än de skrev i fanzinen, där texterna inte var ämnade 
att läsas av andra än sf-fans – i inte så få av fallen rörde det sig dessutom om 
just artiklar om science fi ction, där genren förklarades för oinvigda.279

Vilken funktion hade då alla dessa fanzines, om de inte var ämnade att ut-
göra medel med vilka unga litterära röster kunde revoltera mot rådande normer 
i det litterära fältet? Trots att många fanzines hade utrymme för skönlitterära 
alster, och att fansen i dem sålunda kunde pröva sina litterära vingar inför en 
publik som delade deras litterära preferenser, torde deras primära funktion 
ha varit social. Vad fanzinen gjorde var att producera och upprätthålla en 
gemenskap, ett nätverk och en identitet som en fan, en fullvärdig medlem i 
denna gemenskap som blev alltmer betydelsefull ju mer tid och intresse som 
investerades i den.280 Möjligen kan detta också bidra till att förklara varför 
så många fanzines gavs ut. Genom fanzinen kunde sf-läsarna umgås, utbyta 
idéer och engagera sig i mer eller mindre allvarliga fejder. Om detta vittnar 
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inte minst de s.k. LoC:s, Letters of Comment, vilka ofta upptog en ansenlig del LoC:s, Letters of Comment, vilka ofta upptog en ansenlig del LoC:s, Letters of Comment
av fanzinen och bestod av personliga refl exioner av fanzinens läsare, liksom 
det faktum att många fanzines kunde fyllas av långa, privata monologer som 
endast i förbigående berörde sf-litteraturen. På samma sätt som många senare 
skulle komma att använda de elektroniska motorvägarna som ett substitut 
för verklig kontakt kunde fansen ge utlopp för sitt behov att uttrycka sig och 
upprätthålla kontakten med likasinnade på avlägsna orter. Det har också på-
ståtts att det var sf-fanzinen och deras diskussionskultur – som senare skulle 
inspirera andra fanzines inom en rad områden – som utgjorde modellen för 
de sätt på vilka människor mot slutet av seklet skulle komma att börja träff as 
genom olika elektroniska diskussionsfora, brevlistor, m.m.281

Avslutningsvis bör noteras ytterligare en funktion – inte revolterandet 
mot ett avogt inställt litterärt etablissemang, men väl spridandet av genren 
bland yngre människor. I en klubbspalt i Häpna! hösten 955 skriver Futura-Häpna! hösten 955 skriver Futura-Häpna!
medlemmen George Sjöberg att hans Star Science Fiction Fanzine, Sveriges 
första off settryckta fanzine, har till uppgift att ”skapa intresse för, och aktivt 
medverka till spridandet av science-fi ction här i Sverige. Vi är så att säga ’mis-
sionärer’ för SF.”282 Hur vanlig denna uppgift var, och i vilken mån den togs 
på allvar är svårt att säga, men det är inte orimligt att de svenska sf-fanzinen 
med sina fejder och sin interna jargong skrämde bort lika många läsare som 
de lyckades locka.

FRÅN FANS TILL FÖRFATTARE

Som redan antytts hade fanzinen andra funktioner utöver de rent sociala.  I sf-
rörelsens självuppfattning ingår ett slags myt eller berättelse om fandom som 
ett drivhus i vilket fans, genom att skriva för och möta sina kamraters kritik i 
fanzinen slipar sin genrespecifi ka kompetens till den grad att de så småningom 
kan ta steget till att publiceras i sf-tidskrifter, och slutligen kanske debutera i 
bokform. Faktum är att kopplingen mellan sf-rörelsen och sf-författarna i den 
anglosaxiska världen alltid varit mycket stark, och som exempel kan nämnas 
att fl era av de amerikanska sf-författare som publicerades i Sverige under 950- 
och 960-talet – Isaac Asimov, James Blish, Damon Knight, C. M. Kornbluth, 
Frederik Pohl och Donald A. Wollheim – hade ingått i den mytomspunna, 
redan på 930-talet aktiva New York-klubben Futurians.283

Tvärtemot vad många fans och sf-författare själva anser har det framhållits 
att detta snäva kretslopp och den socialisation in i traditioner och ortodoxier 
som den innebär inte är utan risker.284 Edward James har påpekat att sf-förfat-
tare, av vilka de fl esta läst science fi ction från tidig ålder och redan därigenom 
lärt sig en hel del om genrens konventioner (t.ex. kännedom om megatexten), 
i mötet med sf-rörelsen riskerar att cementera sin uppfattning om hur verk i 
genren ska skrivas, och vilken typ av innovation som bör premieras:
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A young reader learns a great deal about the expectations of the genre, about 
the standard themes and viewpoints, and about the kinds of plots and dilem-
mas which are exciting and intriguing. Th e early experience of reading sf, 
essential though it has been in the education of sf-writers, may thus impose 
serious limitations, by implanting restricted views of the nature of sf and of 
its readership. Not a few professional writers have achieved success by writing 
basically what would have appealed to their adolescent selves. If that adoles-
cent reader then manages to learn about and contact fandom […] then the 
situation may grow worse. Fandom will introduce the reader to knowledge 
of the traditions and the classics of the fi eld; it will enforce an internal view 
of those traditions. It may well also impose the idea that the most important 
thing for a would-be writer is to be original; but originality, for most fans, 
means generating original ideas, not original in terms of the nature of fi ction 
or narrative, but as regards novum, plot-line, story gimmick, exotic planet, 
or colourful alien. Fan critics have established originality – or, better, novelty 
– as one of the greatest challenges to the writer […], and have also, on the 
whole, been severe on anyone who has attempted to be ’original’ by emulating 
the literary techniques of the ’mainstream’ writer.285

Denna socialisationsprocess påverkar emellertid inte bara de unga fans av 
vilka fl era senare möjligen blir sf-författare. Det intensiva umgänget mellan 
författare och fans i sf-rörelsen gör det svårt att bortse från den medvetna eller 
omedvetna påverkan de redan publicerade författarna utsätts för. Sf-fansen, 
som endast utgör en marginell, men mycket hängiven del av den läsande sf-
publiken, har här alltså en unik position att i ett socialt kretslopp eller rentav 
en accelererande social spiral utöva infl ytande över att sf-litteraturen skrivs 
som de mest trogna läsarna (och därmed en stor del av de blivande förfat-
tarna) helst vill ha den.286 Detta utgör för övrigt lite av ett specialfall av det 
skapande samspel Johan Svedjedal, i sociologen Johan Asplunds efterföljd, 
har kallat litterär responsivitet. I detta fall har dock förläggaren, som vanligen 
agerar ställföreträdande publik i den sociala förhandling som ett litterärt verk 
oftast är ett resultat av, en kraftigt reducerad roll eftersom publiken de facto 
träff ar och diskuterar författarens verk med denne.287

I sin genreöversikt framhåller Sam J. Lundwall att detta samband mellan 
fans, fanzines och sf-författande blev giltigt för svenska förhållanden först 
med den sf-rörelse som Häpna! med sina klubbspalter var med att skapa:Häpna! med sina klubbspalter var med att skapa:Häpna!

Under dess moderliga beskydd blomstrade den svenska sf-rörelsen upp och 
fi ck kontakt med den i bästa mening internationella sf-rörelsen, fanzinen 
började uppenbara sig, och i fanzinens alltid öppna spalter slipade de gryende 
sf-begåvningarna sina talanger inför den dag då de skulle kunna uppträda 
off entligt. Sf-rörelsen har alltid varit sf-författarnas startplats, utan sf-rörelse 
inga sf-författare av klass. Bristen på kontakt utåt kompenseras mer än väl 
av den hårdhjärtade kritik som en skribent utsätts för inom sf-rörelsen. Där 
är det sannerligen allt annat än inbördes beundran, något som fördelaktigt 
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skiljer sf-rörelsen från andra intressegrupper. När skribenten så småningom 
är beredd att publicera sig off entligt, behärskar han/hon överraskande ofta 
den komplicerade genren.288

Ur detta perspektiv kan det vara intressant att se i vilken mån de svenska 
författare som skrev i Häpna! hade kontakt med den svenska sf-rörelsen, Häpna! hade kontakt med den svenska sf-rörelsen, Häpna!
skrev i fanzines, och i vilken utsträckning de blev fullfj ädrade, professionella 
sf-författare. Miriam Hollmer har kartlagt vad som hände med de svenska 
författare som medverkade i Häpna! och kommit fram till att rörelsens själv-Häpna! och kommit fram till att rörelsens själv-Häpna!
bild som ett slags drivhus faktiskt rymde ett korn av sanning när det gäl-
ler de svenska sf-fansen under 950- och 960-talet. De svenska författarnas 
disparata levnadsöden tål därför att blixtbelysas i ett antal korta biografi er 
om deras författardrömmar, engagemang i sf-rörelsen, yrkesval och fortsatta 
karriärer.289

Den förste svensken att medverka med en novell i Häpna! var också Häpna! var också Häpna!
den äldste och mest berömde, Futuragrundaren Sture Lönnerstrand (99–
999).290 Som framgått hade denne varit produktiv sf-författare redan under 
940-talet, och eftersom han dessutom hunnit skriva fl era poesiböcker ut-
givna på mindre förlag, Ung mans gåtor. Dikter (939), Ung mans gåtor. Dikter (939), Ung mans gåtor. Dikter Där (94) och Där (94) och Där Den 
oupphörliga (incestrala) blodsymfonien (95), men också en reportagebok om 
ett vid tiden mycket omdiskuterat mordfall, Sanningen om Viola Widegren. 
Flickan som försvann (95) samt boken Psykoanalys och erotik. Tre artiklar
(953), var hans tre noveller i de första två årgångarna av Häpna! knappast Häpna! knappast Häpna!
någon debut.291 Lönnerstrand medverkade dessutom under några år på 950-
talet i den unglitterära tidskriften Odyssé (953–955), vars redaktion ansåg att Odyssé (953–955), vars redaktion ansåg att Odyssé
han var förbisedd som ”en av våra förnämsta moderna författare”.292 Vid sidan 
av professionella skriverier för bl.a. familjetidningen Allers, ofta om science 
fi ction och besläktade ämnen, bidrog han också med fl era artiklar och dikter 
till det ledande fanzinet Futura (954–956).Futura (954–956).Futura 293 Hans engagemang i sf-rörelsen 
minskade dock redan under andra hälften av 950-talet. Möjligen var det rö-
relsens eviga fejder, möjligen sviterna av den svåra skallskada han åsamkats i 
en trafi kolycka under en reportageresa i Tyskland år 952 – och inte minst den 
sjukpension som lär ha gjort honom närmast ekonomiskt oberoende – som 
gjorde att han med tiden istället började vända sitt intresse mot mysticism, 
parapsykologi och det som senare skulle komma att kallas new age. När Fu-
tura upplöstes av missnöjda medlemmar 957 slutade Lönnerstrand i stort sett 
umgås med andra sf-entusiaster.294

Sam J. Lundwall (f. 94), som debuterade i Häpna! hösten 959 med no-Häpna! hösten 959 med no-Häpna!
vellen ”Den åttonde”, men som skulle medverka i tidskriften med inte mindre 
än sex noveller och fl era klubbspalter, är antagligen ett av de namn som de 
fl esta förknippar med science fi ction i Sverige. Som internationellt erkänd 
författare, fl itig översättare, förläggare, redaktör och bibliograf har han sedan 
det tidiga 970-talet – inte minst med förlagen Delta och Fakta & Fantasi 
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samt med den återuppståndna Jules Verne-Magasinet – mer än de fl esta bor-Jules Verne-Magasinet – mer än de fl esta bor-Jules Verne-Magasinet
gat för att svenska läsare haft relativt god tillgång till översatt science fi c-
tion, fantasy och skräcklitteratur från världens alla hörn. Hans bana började 
emellertid som en av 950-talets mest hängivna entusiaster inom den svenska 
sf-rörelsen. Lundwall, som i nästan ett decennium arbetade som rittekniker, 
ingenjör och teknisk skribent på L. M. Ericsson, bildade tillsammans med 
några andra fans Cosmos Club i Hägersten år 956, gav ut fl era fanzines, t.ex. 
Cosmos, Andromeda och Cosmos, Andromeda och Cosmos, Andromeda Science Fiction Nytt, och arrangerade med åren fl era Science Fiction Nytt, och arrangerade med åren fl era Science Fiction Nytt
stora sf-kongresser. Vid sidan av de litterära aktiviteterna har Lundwall också 
varit fotograf, vissångare, journalist och producerade under 960-talets sista 
år en kort TV-serie, TV-serie, TV Science fi ction i dag, som sändes i Sveriges Television i Science fi ction i dag, som sändes i Sveriges Television i Science fi ction i dag
fyra avsnitt.295

Dénis Lindbohm (927–2005) debuterade i Häpna! under eget namn 956 Häpna! under eget namn 956 Häpna!
med novellen ”Nattens sådd” och var i likhet med Lönnerstrand och Lund-
wall en av Sveriges i särklass mest kända sf-fans, ordförande i club Meteor i 
Malmö, utgivare av det långlivade fanzinet Clloev, bidragsgivare till en rad 
andra fanzines och eldsjäl bakom fl era amatörfi lmprojekt. Lindbohm hade 
blivit intresserad av science fi ction redan i mitten av 930-talet, när han vid 
åtta års ålder började läsa ”Blixt Gordon” i veckotidningen Levande Livet.296

Tio år senare, 945, debuterade han som tonåring i Veckans Äventyr/Jules Ver-
ne-Magasinet med den två sidor långa berättelsen ”Atombranden”.ne-Magasinet med den två sidor långa berättelsen ”Atombranden”.ne-Magasinet 297 Sam-
manlagt skulle han skriva sju noveller för Häpna! – två av dessa publicerades Häpna! – två av dessa publicerades Häpna!
emellertid under hans frus, Anna-Brita Lindbohms namn, vilket gör att hans 
egentliga debut i Häpna! ägde rum redan hösten 955, med novellen ”Tingets Häpna! ägde rum redan hösten 955, med novellen ”Tingets Häpna!
dag”. Märkligt nog publicerades vid novellen också en kort presentation av 
frun, en ”charmerande författarinna”, med ett svartvitt fotografi  på Anna-
Brita Lindbohm sittande vid en fi lmprojektor.298 Dénis Lindbohm, som länge 
arbetade som fototekniker innan han i mitten av 970-talet övergick till att 
leva på sitt författarskap, var en av Sveriges mest produktiva sf-författare, 
men skrev också deckare, rysare, pornografi  och åtskilliga verk om ockultism 
– han uttryckte bl.a. stark tro på parapsykologi och reinkarnation, påstod sig 
minnas fl era tidigare liv och var av allt att döma ett respekterat namn inom 
den svenska new age-rörelsen.299

Den unge Bertil Mårtensson (f. 945), blivande lektor i fi losofi  och ve-
tenskapshistoria, skrev två noveller för Häpna!, varav den första publicera-Häpna!, varav den första publicera-Häpna!
des julen 963. Mårtensson engagerade sig i sf-rörelsen först under det tidiga 
960-talet, i club Meteor i Malmö, men bildade tillsammans med John-Henri 
Holmberg och Mats Linder senare Witterhetssellskapet Din Vän Fandom, 
en av det sena 960-talets mest aktiva fansammanslutningar. Förutom att 
ge ut egna fanzines, främst den satiriska Ogre, var Mårtensson en fl itig in-
sändarskribent i andras fanzines och redigerade under en lång tid dessutom 
fanzinet Science Fiction Forum. Efter romandebuten på Bonniers med Detta 
är verkligheten hösten 968 skrev han ett fl ertal uppskattade verk inom science 
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fi ction, fantasy och deckargenren, och hans sf-noveller har publicerats i både 
svenska och utländska tidningar och tidskrifter, såväl inom som utanför gen-
respecifi ka publikationer.300

Bosatt i Malmö var också samme Lennart Sörensen (f. 936) som fi gure-
rade frekvent som artikelskribent i Häpna!, men som dessutom bidrog med Häpna!, men som dessutom bidrog med Häpna!
fyra egna noveller. Debuten ägde rum redan 957 med ”År 2956”, innan han 
började skriva recensioner för tidskriften. Sörensen var till skillnad från Lind-
bohm och Mårtensson medlem i Club Chaos, en klubb som uppstått när club 
Meteor splittrades år 956. Engagemanget i sf-rörelsen förefaller dock ha varit 
begränsat till utgivandet av fanzinet Chaos och medverkan i några andra av Chaos och medverkan i några andra av Chaos
tidens fanzines, främst Urvoat. Mycket snart övergick nämligen Sörensen till 
en mer off entlig produktion – förutom att skriva om science fi ction i Häpna!
och Galaxy blev han under samma tid också fl itig sf-recensent i Galaxy blev han under samma tid också fl itig sf-recensent i Galaxy Aftonbladet
och Sydsvenska Dagbladet Snällposten, men medverkade dessutom i Bonniers 
unglitterära tidskrift Upptakt (955–958) samt i Upptakt (955–958) samt i Upptakt Bonniers Litterära Magasin. 
Sörensen blev sedermera litteraturkritiker, universitetslektor i engelska och 
läromedelsförfattare, men redigerade också ett antal litterära antologier för 
skolbruk, skrev textkommentarer till engelskspråkig skönlitteratur för Her-
mods och var under en kort period verksam som översättare.301

Betydligt större aktivitet inom sf-rörelsen uppvisade Halmstadfanen Al-
var Appeltoff t (942–976), som i Häpna! endast bidrog med novellen ”Vi ska Häpna! endast bidrog med novellen ”Vi ska Häpna!
återvända” år 958, men som under fl era år skrev tidskriftens klubbspalter och 
översatte en ansenlig del av dess noveller. Appeltoff t är ihågkommen som en 
av de i särklass mest energiska svenska sf-fansen under senare hälften av 950-
talet. Förutom att redigera egna fanzines, bl.a. Komet och Komet och Komet Union SF, SF, SF bidrog 
den unge Futuramedlemmen med material till andras fanzines, arrangerade 
kongresser, förde oerhört fl itig brevkorrespondens och verkade närmast fana-
tiskt för spridandet av science fi ction i Sverige, något som förärade honom 
epitetet ”Sveriges Mr. Science Fiction”. Den brådmogne och begåvade Ap-
peltoff t förefaller ha tagit science fi ction på mycket stort allvar, så till den 
grad att fl era vänner vittnat om en något bristande verklighetsförankring. 
I början av 960-talet förbjöd emellertid Appeltoff ts föräldrar honom att ha 
vidare kontakt med sf-rörelsen, som upptog all hans tid och gick ut över det 
tidigare så framgångsrika skolarbetet, och gjorde sig dessutom av med hans 
stora samling sf-litteratur. I vilken mån detta hade något samband med Ap-
peltoff ts senare öden kan antagligen diskuteras. Hursomhelst greps han strax 
efter sin studentexamen för skadegörelse på sin tidigare skola, började umgås 
med ett drogbrukande motorcykelgäng, drabbades av psykisk ohälsa och till-
bringade fl era år på vårdhem. När han väl blev utskriven i slutet av 960-talet 
led han av kraftig sinnesförvirring, hamnade i alkoholmissbruk och gick runt 
beväpnad med en luger eftersom han var övertygad om att större delen av 
Sverige i hemlighet var ockuperat av utomjordingar. Den tragiska historien 
om Appeltoff t fi ck sin upplösning när han strax före julen 976, vid endast 34 
års ålder, tog livet av sig.302
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Flera av författarna var i likhet med Appeltoff t medlemmar i Futura, som 
grundaren Sture Lönnerstrand påstod ”efter hand [blev] en sorts plantskola 
för unga litteratörer och debattörer”.303 Detta gäller t.ex. poeten Per Lind-
ström (926–956), som fi ck sin novell ”Livet går vidare” publicerad postumt 
på sommaren samma år som han, endast 29 år fyllda, gick bort i cancer. Vid 
sidan av sina artiklar i Stockholms-Tidningen och Arbetaren, sin egen sten-
cilerade litterära tidskrift Pan (953–954) och den unglitterära tidskriften 
Odyssé (953–955) medverkade han också i fanzinen Odyssé (953–955) medverkade han också i fanzinen Odyssé Futura och Futura och Futura Star Science 
Fiction Fanzine. Lindström, som hade studerat fi losofi  och litteraturhistoria 
vid Stockholms högskola, gav dessutom 952 ut en diktsamling på eget förlag, 
På en främmande planet, som innehöll fl era dikter med inslag från sf-genrens På en främmande planet, som innehöll fl era dikter med inslag från sf-genrens På en främmande planet
megatext.304

Löjtnanten vid fl ygvapnet, redaktionsmedlemmen och Conan-författaren 
Björn Nyberg (f. 929), vars novell ”Väktaren” publicerades i Häpna! först Häpna! först Häpna!
958, hade varit medlem i Futura sedan det tidiga 950-talet.305 Medlem i sam-
ma klubb var även den unge Jack Ramström (f. 939), som i samband med sin 
debut i Häpna! redan i december 954 presenterades som en begåvad 5-årig Häpna! redan i december 954 presenterades som en begåvad 5-årig Häpna!
sf-entusiast och tredjeringare på Norra latin i Stockholm. Om Ramströms 
senare öden är dessvärre inget känt, men bredvid fotografi et på den pigge 
och propert kammade ynglingen meddelades att denne just var i färd med 
att företa en längre USA-vistelse efter att ha vunnit en uppsatstävling i regi av 
New York Herald Tribune. Ramström fi ck endast en novell publicerad i tid-
skriften, och hans engagemang i sf-rörelsen synes dessutom ha varit kortvarigt 
och av ganska ringa omfattning, med en dikt och ett par noveller publicerade 
i fanzinet Futura, för vilken han under en kort tid också var medredaktör. 
En av hans noveller, möjligen den i Häpna! publicerade ”Scen från Mars”, Häpna! publicerade ”Scen från Mars”, Häpna!
översattes dock till engelska och publicerades i den amerikanska Authentic 
Science Fiction Monthly redan 953, som ”How Th ey Landed” – dessutom i Science Fiction Monthly redan 953, som ”How Th ey Landed” – dessutom i Science Fiction Monthly
samma nummer som en novell av Ray Bradbury.306

Jämngammal med Ramström vid debuten var ytterligare en Futuramed-
lem, Jacob Palme (f. 94), som debuterade i Häpna! med novellen ”Mästaren” Häpna! med novellen ”Mästaren” Häpna!
år 956. Vid sidan av artiklar och noveller till fanzines som Union SF bör-SF bör-SF
jade Palme redan kring mitten av 950-talet recensera science fi ction i Stock-
holms-Tidningen, men han blev snart också politiskt engagerad, bl.a. som 
ordförande i SECO, sedermera Elevorganisationen. Jacob Palme, som bedrev 
studier vid Kungliga tekniska högskolan, skulle senare bli pionjär inom dator-
forskningen och är i skrivande stund professor vid Institutionen för data- och 
systemvetenskap vid Stockholms universitet. Hans intresse för science fi ction 
förefaller ha minskat redan i början av 960-talet, men förutom facklitteratur 
och läromedel inom sitt specialområde har han senare skrivit fl era deckare 
och ett par debattböcker.307

En annan författare som i likhet med Palme endast fi ck en novell publi-
cerad i Häpna!, den korta ”Maskin” julen 956, var juristen och Stockholms-Häpna!, den korta ”Maskin” julen 956, var juristen och Stockholms-Häpna!
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fanen Bo Stenfors (f. 928). Denne medverkade dock ofta med illustrationer i 
tidskriften, inte sällan föreställande synnerligen lättklädda eller rentav nakna 
unga kvinnor i sf-miljöer. Liknande, lätt pornografi ska alster fanns också i 
Stenfors egna fanzines, Sexy Venus och Sexy Venus och Sexy Venus Candy F, vilka förutom futuristiska Candy F, vilka förutom futuristiska Candy F
pin-up-bilder dessutom innehöll noveller som kretsade kring samma slags 
tematik. Stenfors blev från och med mitten av 950-talet en av landets mest 
aktiva sf-fans, involverad i en rad fanzines, bl.a. Science Fiction Forum, men 
också som krönikör med den redan nämnda, korta historiken över den svens-
ka sf-rörelsen, Tre fandoms – och en fj ärde (963). Efter tiden med Tre fandoms – och en fj ärde (963). Efter tiden med Tre fandoms – och en fj ärde Häpna! har Häpna! har Häpna!
han endast fått någon enstaka novell publicerad, men av och till medverkat 
med artiklar i DAST MagazineDAST MagazineDAST  och på eget förlag givit ut en handfull verk  Magazine och på eget förlag givit ut en handfull verk  Magazine
i serien Erotiska arabesker, angivna som översättningar av författaren Abu 
Saud, men troligen skrivna av Stenfors själv.308

Gabriel Setterborg (f. 939), presenterad som ”sekreterare i den livaktiga 
SF-klubben Cosmos i Göteborg”, debuterade i Häpna! redan sommaren 955 Häpna! redan sommaren 955 Häpna!
med ”Tidsfaktorn”, och skulle sammanlagt skriva sex noveller och ett par 
klubbspalter för tidskriften.309 Setterborg hade blivit aktiv inom den svenska 
sf-rörelsen redan några år in på 950-talet, och var bl.a. involverad i det första 
svenska fanzinet Cosmos News. Engagemanget ledde också till att ett av hans 
novellbidrag i Häpna!, den humoristiska ”Oss fans emellan”, handlade om Häpna!, den humoristiska ”Oss fans emellan”, handlade om Häpna!
inget mindre än hur svenska fans kidnappas av utomjordingar för att hindra 
att sf-intresset sprids i Sverige.310 Setterborg skrev under det sena 950-talet 
fl era böcker utgivna under pseudonym, bl.a. tre västernromaner som Luke 
Devery, och skulle också, under pseudonymen Eric Crane, få en sf-roman 
publicerad i Pingvinförlagets pocketserie Atom-boken, Anfall från rymden
(958). Han är sedan 970-talet verksam som översättare, bl.a. av science fi c-
tion, deckare, agentromaner och facklitteratur.311

Bosatt i Göteborg var även Erland Dahm (f. 926), som i samband med 
att hans enda novell, ”Den yttersta sömnen”, publicerades i Häpna! 957 pre-Häpna! 957 pre-Häpna!
senterades som reklamman, aktiv inom sf-rörelsen och ”[k]ulturmedarbetare 
i ett fl ertal tidningar och tidskrifter, oftast med artiklar om socialistisk etik 
och arbetslivsfrågor”.312 Dahm skrev fl era artiklar om science fi ction i svenska 
dagstidningar som Aftonposten och Ny Tid och medverkade i bl.a. fanzinen 
Komet och Komet och Komet Super SF FanzineSF FanzineSF , men verkar ha dragit ned på sina aktiviteter 
inom sf-rörelsen redan i slutet av 950-talet.313

Några av de svenska författarna i Häpna! förefaller inte ha haft någon kon-Häpna! förefaller inte ha haft någon kon-Häpna!
takt med sf-rörelsen eller senare skrivit mer science fi ction. Dessa är Anders 
Almquist (f. 937), sedermera docent i skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksu-
niversitet (SLU), som inte förrän år 200 fi ck reda på att hans novell ”Mannen 
på månens baksida” antagits för publicering i februarinumret av Häpna! år Häpna! år Häpna!
960; Wåge Anderson, som synes ha blivit fl itig översättare av deckare, rysare, 
romantik, science fi ction och västerns för de Malmöbaserade populärförlagen 
Wennerbergs, Winthers och Richter; och Lars Bergquist  (f. 936), historiker, 
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förlagsredaktör, medförfattare till en rad facklitterära verk samt typsnitts-
formgivare som på 960-talet gav ut två diktsamlingar.314 Tre av författarna 
har inte gått att identifi era, varför uppgifter saknas om S. Endén, Yngwe C. 
Engztröm och Sven Torstensson. Såvida det inte rör sig om pseudonymer före-
faller de inte ha haft någon kontakt med sf-rörelsen.315 Elsa Grave, vars dikt 
”Månen” publicerades i Häpna! 964, hade åtminstone visst samröre med sf-Häpna! 964, hade åtminstone visst samröre med sf-Häpna!
rörelsen, om än kanske främst genom sin dotter. Förutom att hon läste poem 
på sf-kongressen i Halmstad 959 fi ck hon också dikterna ”Den blåa himlen” 
och ”Stjärnorna” publicerade i fanzinet Union SF.SF.SF 316

Exposén över de svenska författarna i Häpna! är tämligen lätt att sam-Häpna! är tämligen lätt att sam-Häpna!
manfatta. Som redan tidigare nämnts var 9 av de 20 svenska författarna av 
manligt kön, och för de 5 manliga författare vars ålder är känd var genom-
snittsåldern vid den skönlitterära debuten i Häpna! 23 år. Vad gäller kopp-Häpna! 23 år. Vad gäller kopp-Häpna!
lingen till den svenska sf-rörelsen var två tredjedelar, 4 av de 20 svenska 
författarna i Häpna!, på ett eller annat sätt aktiva inom rörelsen.Häpna!, på ett eller annat sätt aktiva inom rörelsen.Häpna! 317 Av dessa 
4 hade exakt hälften någon gång givit ut ett eget sf-fanzine, medan av de 
resterande samtliga utom Björn Nyberg vid något tillfälle medverkat i ett 
(Nyberg medverkade dock fl era gånger med artiklar i Häpna!). Av de förfat-Häpna!). Av de förfat-Häpna!
tare som fi ck fl er än en novell publicerad i tidskriften – Dénis Lindbohm (7), 
Sam J. Lundwall (6), Sture Lönnerstrand (3), Bertil Mårtensson (2), Gabriel 
Setterborg (6) och Lennart Sörensen (4) – var alla utom Lönnerstrand ut-
givare av egna fanzines och, möjligen med undantag för Sörensen, ytterst 
aktiva inom den svenska sf-rörelsen. Författarna i Häpna! inkluderar med Häpna! inkluderar med Häpna!
några få undantag – t.ex. John-Henri Holmberg, Sture Hällström, George 
Sjöberg och Lars-Olov Strandberg – de fl esta av 950- och 960-talets mest 
namnkunniga svenska sf-fans, vilket återigen pekar på det nära sambandet 
mellan Häpna! och sf-rörelsen.Häpna! och sf-rörelsen.Häpna!

När det gäller professionellt författande inom genren fi nns också ett sam-
band. Av de 20 författarna var det nästan var tredje som någon gång ägnade 
sig åt att skriva science fi ction och/eller fantasy på professionell basis utanför 
de svenska sf-tidskrifterna: Dénis Lindbohm, Sam J. Lundwall, Sture Lön-
nerstrand, Bertil Mårtensson, Björn Nyberg och Gabriel Setterborg. Dessa 
siff ror bör emellertid modifi eras om man ska undersöka sf-rörelsen och Häp-
na! en som ett drivhus – Sture na! en som ett drivhus – Sture na! Lönnerstrand var ju redan när han började 
medverka i Häpna! publicerad författare och poet, Elsa Graves dikt ”Månen” Häpna! publicerad författare och poet, Elsa Graves dikt ”Månen” Häpna!
kan svårligen räknas som ett försök att sadla om till sf-författare, och Björn 
Nyberg hade av allt att döma redan fått sin Conan-bok publicerad i USA
när han gjorde sin skönlitterära debut i Häpna!.318 Exkluderar man dessa får 
man 7 debutanter, av vilka  var aktiva inom sf-rörelsen, men där endast 4 
skulle ägna sig åt professionellt skrivande inom genren efter debuten i Häpna!. 
Dessa var dock inte vilka som helst, utan tre av dem, Dénis Lindbohm, Sam J. 
Lundwall och Bertil Mårtensson, skulle efter det sena 960-talet bli några av 
Sveriges mest kända sf-författare. Eftersom de dessutom var fl itiga skribenter 
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i fanzines gör detta sammantaget att den bild sf-rörelsen hade om sig själv 
som ett drivhus för sf-författarskap får sägas rymma viss sanning. Till detta 
kommer dock att åtminstone 4 av de 20 svenska författarna i Häpna! på Häpna! på Häpna!
ett eller annat sätt hade eller skulle komma att ha kontakt med den svenska 
bokmarknaden, som författare, poeter, förläggare, redaktörer, översättare el-
ler kritiker, antingen inom eller utanför sf-genren. Av dessa hade så många 
som  givit ut eller medverkat i ett sf-fanzine, vilket kan tyda på att fanzinen 
uppfostrade sina medarbetare till verksamhet inom bokmarknaden, eller en-
dast på att de unga människor som redan hade ett behov av att uttrycka sig i 
skrift i fanzinen fi ck utlopp för detta.319

DEN HEMLIGA KAMPANJEN

Utöver de sociala och litterära funktionerna kunde fanzinen också använ-
das för andra ändamål. Ett fanzine som ter sig särskilt intressant var den 
unge  Alvar Appeltoff ts Top Secret, som utkom med ett stencilerat, fyrsidigt, Top Secret, som utkom med ett stencilerat, fyrsidigt, Top Secret
tämligen slarvigt layoutat nummer i oktober 958. Dess hemliga syfte, som 
antyddes dels av undertiteln SF-Propaganda FhanzineSF-Propaganda FhanzineSF , dels av de i fanzinet 
handskrivna parollerna ”Let’s fi ght for S-F!” och ”’Till kamp för kosmos’”, 
var att ”medelst en propagandakampanj sprida intresse för science fi ction i 
Sverige”.320

En del av planen gick ut på att sprida en reklambroschyr om science fi ction 
till samtliga svenska gymnasielever, men så småningom även övrig skolung-
dom, värnpliktiga, m.fl . En uppräkning visar att femton fans hade anmält 

Kopia av Alvar Appeltoff ts fanzine 
Top Secret, utgivet hösten 1958.
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sig för att distribuera allt från 200 till 000 reklambroschyrer vardera, och 
sammanlagt var broschyren tänkt att tryckas i minst 7500 exemplar. Trots att 
målet var att varje gymnasist i landet skulle få tag på denna var dock nästan 
samtliga av de fans vars adresser listades bosatta i Stockholmstrakten. Om 
någon broschyr någonsin trycktes, eller ens skrevs, har dessvärre inte kunnat 
fastslås.

Den hemliga delen av kampanjen, som också gjorde att innehållet i fanzi-
net inte fi ck spridas utanför den krets av fans som anmält sig som intresserade 
att deltaga, bestod i att organisera en insändarkampanj för science fi ction i 
några av rikets största dagstidningar. Fansen skulle, med start den första no-
vember 958, efter en uppgjord tidsplan skriva insändare om science fi ction 
till insändarspalterna i Expressen, Morgon-Tidningen, Stockholms-Tidningen, 
Dagens Nyheter och Dagens Nyheter och Dagens Nyheter Aftonbladet. Den första insändaren skulle vara fi ngerad 
och framföra synnerligen negativa och naiva synpunkter – ”för att undvika 
misstankar om ugglor i mossen” – men sedan bemötas med fl era välformule-
rade försvarstal där genren visades upp i all sin glans. Proceduren skulle sedan 
upprepas och varieras för att hålla kampanjen vid liv, och i bästa fall också 
involvera allmänheten i en ”hälsosam och positiv debatt”. Kampanjen, som 
Appeltoff t kallade ”ett reklamtrick”, involverade åtta i fanzinet namngivna 
fans, däribland Sam J. Lundwall och Jacob Palme.321

I Top Secret fanns, för att underlätta för fansen att klaga på sin favoritlektyr, Top Secret fanns, för att underlätta för fansen att klaga på sin favoritlektyr, Top Secret
två exempelinsändare med kraftfulla argument mot sf-genren. De argument 
som föreslogs anslöt till traditionalistens, antiamerikanens och skeptikerns 
idealtypiska kritikerpositioner – det rörde sig om en menlig, kvasivetenskap-
lig litterär avart med schablonmässig karaktärsgestaltning, inslag av fascism, 
sadism och pornografi , vilken således borde förbjudas:

Skräpdeckarna har fått en efterföljare. Den kallas science fi ction. Det är egent-
ligen samma sak som dålig äventyrslitteratur. Det är samma maskinmässigt 
stereotypa människoskildring, samma lösa intriger, samma hävdande av den 
råa styrkans förträffl  ighet, samma halvpornografi ska kvinnoskildring.

Men det är en skillnad. Dåliga deckare handlar i alla fall om männis-
kor. Science fi ction handlar om maskiner. Jag har tittat på några böcker 
re[p]resenterande denna konstiga litteraturart. Redan framsidorna skräm-
mer en. Praktiskt taget nakna människor går omkring i en underlig framtids-
stad, full av mystiska maskiner. På en annan synes en konstig fi gur i så kallad 
rymddräkt, som i handen håller en fantasifullt utformad pistol. En tredje bild 
är rena sadismen – en grottmänniska slår till en kontakt, varvid en nästan 
naken människokropp placerad på en stålplatta nås av blixtar från alla håll.

Vad är bakgrunden till denna nya art av skräplitteraturen? Jo, det är så, 
att många människor vill ha en underlitteratur som handlar om tider då man 
tänker sig att människorna har undermaskiner, som kan göra vad som helst. 
De används av hjältar som med dem kan skaff a sig obegränsad makt över 
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maskiner, människor och kvinn[o]r. Science fi ction är en direkt skadlig lit-
teratur, som stimulerar våra sämsta egenskaper. Den borde förbjudas.

En av avarterna inom nutidens förströelseläsning är ”science f[ictio]n”, vilk[e]n 
på sistone spritt sig hit från USA. Det är förvånande, att den har tagits på 
allvar av själsligt friska personer. Det är fantastiskt svammel om rymdresor, 
allsköns dr[a]vel som uppstått i en futuristisk form, om man så vill.

Trots att ”science” betyder vetenskap, har den inget att göra med veten-
skapen i verkligheten. Författarna svamlar på om framtida teknisk apparatur, 
med vilken man kan utföra [all]ting – vad säger sakkunskapen? Personerna, 
i den mån de fi nns där bland all kvasivetenskapen, är hjältar i avsaknad av 
alla mänskliga känslor, som skjuter ner allting[.]

Vetenskapsmännen har nu lyckats få upp sina sputnikar – inte för att man 
förstår, vad de har däruppe att göra! – men inte är det därmed sagt att man 
kan resa universum runt fortare än ljuset och genom tiden (!). Fantastiskt! 
Uppmanar inte science fi ction också hysteri mot tillvaron? Dess anhängare 
är ofta neurotiska original. De tror att de fl ygande tefaten är fi entliga rymd-
skepp som väntar på att döda oss (det är ju vetenskapligt bevisat, att de är 
synvillor och hägringar!) – en del av dem har i USA också förklarat, att de USA också förklarat, att de USA
bjudits på skjuts i tefat till Mars. De tror det bor ”smådjävlar” under jorden, 
vilka vållar allt ont i världen.

Man hoppas att eventuella anhängare här snart tröttnar på det hela. Sci-
ence fi ction är sagor för naiva vuxna (?), något löjligt o[c]h oförnuftigt!

”Mångårig lösnummerköpare”322

Några svenska fans har gjort gällande att Alvar Appeltoff ts plan misslyckades 
då dagstidningarna gärna publicerade de negativa insändarna, men refuserade 
fansens bemötanden; andra har menat att planen aldrig ens sattes i verket.323

Faktum är dock att en genombläddring av insändarspalterna i de berörda 
tidningarna under november och december 958 tyder på att kampanjen trots 
allt hade viss framgång.

Bland diskussioner av rymdfartens nytta, Boris Pasternaks nobelpris (för 
övrigt också en organiserad debatt, som tvingade författaren att avsäga sig 
priset), barnuppfostran och högertrafi k dök i Expressen, den 3 november 958, 
en kort insändare upp som var ett generalangrepp på sf-litteraturen. Under 
rubriken ”Ang. science fi ction” gjorde den tvetydiga signaturen ”A reader” sitt 
bästa för att ställa denna litteraturform i dålig dager:

En ny form av ”förströelseläsning” har de senaste åren gjort sitt intåg i vårt 
land. Denna löjliga avart av riktig litteratur kallas för ”science fi ction”. Kan 
det vara någon uppbyggelse för den yngre generationen att läsa dessa orimliga 
och neurotiska ”framtidssagor”?

Anhängarna av denna ”litteratur” sväljer allt; de tror på fl ygande tefat 
 t ex, det är ju vetenskapligt bevisat att det är påhitt och synvillor.

De tror också att mänskligheten skall inta universum med våld för att 
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sedan härska och befalla över alla maskiner och kvinnor som fi nns där! Hur 
det nu skall gå till eftersom det ju inte fi nns några varelser att skjuta ihjäl.

Nej, ”science fi ction” borde förbjudas eftersom det är en ovanligt naiv och 
vidrig läsning, som endast frammanar de sämsta och råaste egenskaperna hos 
människan!324

Flera av ordvändningarna är snarlika formuleringar i Appeltoff ts exempel-
insändare i Top Secret, inte minst dessas argument om de fl ygande tefaten Top Secret, inte minst dessas argument om de fl ygande tefaten Top Secret
– ”det är ju vetenskapligt bevisat, att de är synvillor och hägringar!” – om att 
sf-litteraturens hjältar ”kan skaff a sig obegränsad makt över maskiner, män-
niskor och kvinn[o]r” samt att det rör sig om ”en direkt skadlig litteratur, som 
stimulerar våra sämsta egenskaper. Den borde förbjudas”.325

Ett svar på insändaren kom redan efter en vecka, och måhända var det 
menat som ett internt skämt att signaturen denna gång löd ”Also a reader” 
– skribenten kan ju ha varit identisk med den som skrev den första insända-
ren, eller i likhet med denne åtminstone också sf-läsare.326 Till skillnad från 
den första insändaren hade svaret en jämförelsevis saklig ton, och skribenten 
förklarade pedagogiskt och i ganska lugna ordalag att fenomenet science fi c-
tion knappast var något nytt och farligt, utan funnits sedan 800-talet:

Sign ”A reader” förfasar sig över ”science fi ction” – skrifterna som utkom-
mit på senare år. Jag måste protestera och upplysa att det inte är allenast de 
senaste åren som dessa givits ut. Så tidigt som på 800-talet fanns det sådana 
skrifter.

Den mest framstående författaren till dessa ”neurotiska framtidssagor” 
som sign kallar dem, var en fransman som hette Jules Verne. Han har bl a 
skrivit ”Jorden runt på 80 dagar”, ”En världsomsegling under havet” m fl .

Jag förmodar att Jules Verne på sin tid blev utpekad som tokig då han 
var dumdristig nog att påstå att man i framtiden skulle kunna segla under
havet.

Ja, hur blev det? Snart nog konstruerades en mystisk tingest som kallades 
u-båt, som inte för så länge sedan t o m gick under polarisen.327

Signaturen ”Also a reader” fortsätter sedan med fl er liknande exempel, och 
vill visa hur uppfi nningar som fl ygplanet, televisionen, den trådlösa radion 
och de då aktuella satelliterna tidigare ansetts vara rena fantasier. Vad gäller 
de fl ygande tefaten intar ”Also a reader” ståndpunkten att inget ännu är be-
visat, men att det åtminstone förefaller troligt att det fi nns ”växter och djur” 
på andra himlakroppar. Han menar också att man ”inte [får] sätta för stor 
tillit till vetenskapen”, och att det mycket väl kan fi nnas något slags liv även 
på månen.328 Argumentationen följde i viss mån de förslag som Appeltoff t 
hade lagt fram i Top Secret, och vilka antyder hur genren skulle legitimeras Top Secret, och vilka antyder hur genren skulle legitimeras Top Secret
inför allmänheten:
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Något som de som ”är för” SF kan framhålla: God science fi ction är för det God science fi ction är för det God
första inget löjligt svammel utan dess vetenskapliga teorier har i regel verklig-
hetsbakgrund och bedömer de väldiga landvinningar, som vi kan vänta oss 
av vetenskap och teknik i framtiden. Att människor i allmänhet skrattar åt 
detta beror helt enkelt på att det går över de[ra]s trånga horisont men detta 
gäller ju också t. ex. modern astronomi!329

En insändare publicerad i Stockholms-Tidningen den 2 december samma år, 
signerad ”Populärvetenskapare”, var förmodligen också ett resultat av Ap-
peltoff ts kampanj eftersom den innehåller fl era av de argument som föreslås 
i Top Secret.330 Förutom att den påminner mycket om den första insändaren i 
Expressen tar den också upp handlingen i den redan tidigare ofta kritiserade 
romanen Sjätte kolonnen av Robert A. Heinlein:

Inget gott utan att det för något ont med sig. Senare tiders vetenskapliga 
framsteg, speciellt jordsateliterna [sic!], har medfört att den avart av litteratur, 
som kallar sig för ”science fi ction”, har fått vind i seglen. Detta är sorgligt 
eftersom den till allra största delen endast kan jämföras med de sämsta detek-
tivromanerna. Författarna bollar lättvindigt med alla kända naturlagar och 
där de inte räcker till skapar de gladeligen nya.

Som exempel kan nämnas de med elektromagnetism besläktade vågor 
som förekommer i en berättelse och som används till att utrota mongoler 
med, vilket går mycket lätt emedan dessa vågor inte påverkar vita. De män-
niskor som förekommer i SF-historierna är ofta stålmän med övernaturliga 
fattningsgåvor, vilket gör att man ofta undrar om ”SF-fansen” inte eventuellt 
är hemliga anhängare av den Hitler-tyska idén om övermänniskan.331

Möjligen kan det tyckas underligt att insändarskribenten kände till så mycket 
om sf-litteraturen, till och med hur genren skulle förkortas och vad dess an-
hängare kallades internt. Att denna insändare bör ha varit besläktad med de 
två tidigare i Expressen framgår dock främst av att den på sätt och vis besvarar 
signaturen ”Also a reader”:s försök att legitimera genren med Jules Verne, men 
måhända avslöjar sig samtidigt den eventuelle sf-fanen bakom insändaren i 
det att vissa typer av rymdresor ändå tas för givna:

Ett annat sorgligt kapitel är de sätt på vilka man i SF-historierna tar sig fram 
genom universum. Man nöjer sig inte med små rimliga tripper till Månen 
eller Mars utan man lämnar gladeligen solsystemet och Vintergatan, ja till på 
köpet vårt tredimensionella rum och far över till ”parallella världar” eller åker 
fram och tillbaka genom tiden. Som försvar för allt detta säger man att Jules 
Vernes [sic!] skrev om ubåten långt innan den var uppfunnen. Men kunde 
man inte redan då, med hjälp av kända naturlagar säga att det är möjligt att 
färdas under vattnet även om man inte riktigt visste hur den apparat med 
vilket det skulle ske, i detalj skulle konstrueras.332
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De första argumenten påminner om Appeltoff ts förslag i Top Secret, där det Top Secret, där det Top Secret
talas om att ”resa universum runt fortare än ljuset och genom tiden (!)”.333  I 
avslutningen anknyter insändaren också tydligt till den första insändaren i 
Expressen:

Att så är fallet, kan man i de fl esta fall inte säga om det som står i de – all right 
– ”moderna” SF-historierna. De får istället sina läsare att tro att människan 
är någon slags gud, som kan göra som hon vill med allt och detta kan inte 
undgå att sätta spår i vår redan så svårt ansatta ungdom.

Att en från förlagens sida frivillig men sträng censur måtte införas mot 
detta slag av litteratur, önskar med många

Populärvetenskapare.334

Fanzinet Top Secret och dess hemliga kampanj blir slutligen ett ganska ex-Top Secret och dess hemliga kampanj blir slutligen ett ganska ex-Top Secret
tremt exempel på ett slags gerillataktik som användes för att få den svenska 
allmänheten att uppmärksamma sf-litteraturen. Fansen utnyttjade helt enkelt 
dagstidningarnas godtrogenhet för en form av raffi  nerad opinions bildning, 
men det faktum att kampanjen förefaller ha slutat i det knappast önskade 
resultatet att det publicerades fl er insändare mot än för genren gör att de 
svenska sf-fansen helt enkelt sköt sig själva i foten.335

DET FANNISKA KRIGET

En bland de svenska fansen särskilt ihågkommen företeelse inom sf-rörelsen 
under det tidiga 960-talet var vad som kallats det fanniska kriget eller det fanniska kriget eller det fanniska kriget den 
interfanniska fejden, en påhittad, skämtsam konfl ikt i vilken fansen sinsemel-
lan delade upp Sverige och de nordiska länderna i regioner med fi ktiva namn 
och sedan utkämpade strider i bandinspelningar, brev och fanzines. Detta 
låtsaskrig, som är ett exempel på såväl fansens artikulerade som textuella 
produktion, kan ses som ett tydligt uttryck för hur fansen i sf-rörelsen kunde 
fi nna eller skapa ett utrymme för lek och spel, en frizon utanför vardagen och 
dess normbildares allvarliga och alltsomoftast dömande ögon.

I en av Sam J. Lundwalls klubbspalter i Häpna! år 96 antyddes denna låt-Häpna! år 96 antyddes denna låt-Häpna!
saskonfl ikt vara en av orsakerna till att klubbar som Cosmos Club i  Hägersten 
och club Meteor i Malmö ”har hållit sig både levande och vid god vigör”.336

I en klubbspalt våren 963 beskriver Lundwall sedan i detalj ”det väldiga och 
ärohöljda krig som rasar mellan ett antal föreningar i landet”, och jämför 
detta dessutom med inslag i Grönköpings Veckoblad. Sam J. Grönköpings Veckoblad. Sam J. Grönköpings Veckoblad Lundwall, själv 
i högsta grad involverad som ledare för det fi ktiva ”Hyboria”, sammanfattar 
konfl ikten:

Historien började – enligt dessa fanzines – med att spritbåtarna över Öresund 
fråntogs sina privilegier; Skåne gjorde uppror och bildade en autonom stat, 
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kallad Autarkatet. Snabbt följde sedan Hyboria, Cosmonia, Wärke och Im-
periet, vilka gjort uppdelning av landet och till yttermera visso bytt namnet 
till Sverifandom. De fl esta yttre större händelser har sedan givit eko i denna 
strid; när Kubakrisen var som hetast, annekterade Hyboria ön Saltholm ut-
anför Autarkatets huvudstad, Autark[a]tet släppte ut muterade bläckfi skar, 
Hyboria drog sig tillbaka… Det vore omöjligt att gå in på en bråkdel av 
alla de skeenden som försig[g]år i denna sällsamma fantasivärld; men för en 
lyhörd person kan det ha sitt värde.337

De inblandade i denna märkliga fantasikonfl ikt, som väl närmast kan jäm-
föras med ett slags tidigt rollspel eller konfl iktspel av typen play-by-mail, play-by-mail, play-by-mail
var till en början Dénis Lindbohm (”Autarken”) i Malmö (”Strateborg”), 
med fanzinet Clloev ledare för det fi ktiva ”Autarkatet” (södra Sverige, med Clloev ledare för det fi ktiva ”Autarkatet” (södra Sverige, med Clloev
bl.a. Skåne, Blekinge och Småland), Sam J. Lundwall (”Th e Overlord” eller 
”Lord Th eo”) i Stockholm (”Th eopolis”), med bl.a. fanzinet Nytt Hyboriskt 
Tidende ledare för ”Hyboria” (bl.a. Stockholmsregionen, Södermanland och Tidende ledare för ”Hyboria” (bl.a. Stockholmsregionen, Södermanland och Tidende
Östergötland) och Ingvar Svensson (”Imperator”) i Uppsala (”Imperia”), med 
Club Megalax Journal ledare för ”Imperiet” (bl.a. Uppland, Västmanland och Club Megalax Journal ledare för ”Imperiet” (bl.a. Uppland, Västmanland och Club Megalax Journal
Dalarna). Snart tillkom dock en mängd andra kombattanter, baserade i bl.a. 
Göteborg, på Essingeöarna, i Karlskoga och Norge.338

Konfl ikten upptog av allt att döma en ansenlig plats i tidens fanzines, men 
trots allianser och erövringar av olika regioner (öarna Gotland och Öland med 
deras huvudstad ”SF-by”, Visby, förefaller ha varit särskilt utsatta) hade den 
antagligen marginell inverkan på relationerna fans och klubbar emellan.339

Frågan är dock om dessa stridigheter och den vid tiden ganska ansenliga fan-
zineproduktionen lämnade utrymme för att faktiskt hinna läsa sf-litteratur. 
I en av Roland Adlerberths recensionsavdelningar i Häpna! påstås nämligen Häpna! påstås nämligen Häpna!
i förbigående att den svenska sf-rörelsen i mycket upprepade beteenden från 
den anglosaxiska – ”fans som är så intensivt sysselsatta med sina fanzines att 
de varken har tid eller lust att läsa vanlig hederlig SF är ju inte alldeles okända 
här heller”.340 Anmärkningsvärt är i vilket fall att Lundwalls ovan nämnda 
klubbspalt från 963, där det vid sidan av det fanniska kriget visserligen också det fanniska kriget visserligen också det fanniska kriget
redogörs för några nya fanzines, avslutas med konstaterandet att ”sf-rörelsen i 
detta land håller på att uppnå en mognad som är mycket tacknämlig”.341

”Fans are slans!” Jargong och föreställningar

Inom sf-rörelsen, både utomlands och i Sverige, utvecklades med tiden en 
särskild intern jargong med en hel del anglicismer, neologismer, akronymer 
och kontraktioner. Jargongen, ibland kallad fanslang, ger uttryck för ett starkt fanslang, ger uttryck för ett starkt fanslang
infl ytande från den anglosaxiska sf-rörelsen och kan för svenska förhållanden 
ses som ett tecken på hur exotiskt det engelska språket framstod under en 
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tid när engelskan i allt högre grad höll på att ersätta tyskan som det första 
främmande språket. Syftet med jargongen bör ha varit detsamma som för de 
fl esta andra former av jargong eller fackspråk – dels att skapa termer för nya 
företeelser som är svåra att ringa in med äldre uttryck, dels att med en intern 
kod – en typ av artikulerad produktion – skapa sammanhållning, identitet 
och möjlighet att enkelt avslöja dem som inte är invigda i gemenskapen. Där-
till kommer för sf-rörelsens del också ett icke ringa intresse för fantasifulla 
ordlekar.

Som exempel på ord och uttryck som fl orerade inom den svenska sf-rörel-
sen redan på 950- och 960-talet, men som i viss utsträckning fortfarande lär 
vara i bruk, kan anföras några av de vanligast förekommande:342

BLOG: Dryck för sf-fans – ofta skämtsamt, och i synnerhet om alkohol.
CoA: Adressändring (eng. Change of Address).
DNP: Förkortning i privata brev till fanzineredaktörer när brevet inte varit 
avsett för publicering (eng. Do Not Print). Senare ersatt av Do Not Print). Senare ersatt av Do Not Print DNQ (eng. DNQ (eng. DNQ Do 
Not Quote).
EGOBOO: Positiv känsla som infi nner sig efter beröm från andra fans (eng. 
ego boost).ego boost).ego boost
FANAC: Aktivitet inom sf-rörelsen (eng. fan activity).
FANFICTION: Sf-berättelse skriven på amatörbasis av sf-fan, ibland om 
sf-fans.
FANNISK: Något som har med sf-fans eller sf-rörelsen att göra – ofta i be-
märkelsen skämtsam, inte helt på allvar. inte helt på allvar. inte helt på allvar
FIAWOL: Entusiastiskt stridsrop – åsikten eller inställningen att sf-rörelsen 
är en hel livsstil (eng. Fandom Is A Way Of Life).
FIJAGH: Åsikten eller inställningen att sf-rörelsen inte bör inkräkta på alla 
delar av livet och tas på dödligt allvar (eng. Fandom Is Just A Ghoddamned 
Hobby).
GAFIA: Att upphöra med sin verksamhet inom sf-rörelsen och ägna sig åt an-
nat (eng. Getting Away From It All). Vanligen i försvenskad form som verbet 
gafi era (jfr eng. gafi era (jfr eng. gafi era gafi ate).
GoH: Hedersgäst på sf-kongress (eng. Guest of Honour).Guest of Honour).Guest of Honour
ILLO: Förkortning av illustration (plur. illos eller illos eller illos illon).
LoC: Brev med kommentarer om ett fanzine, publicerat i ett fanzine (eng. 
Letter of Comment).Letter of Comment).Letter of Comment
NEOFAN: Nybliven fan, till skillnad från oldfan eller fanvet, som betecknar fanvet, som betecknar fanvet
äldre fans.
SERCON: Med allvarlig inställning till science fi ction (eng. serious, con-
structive). Ofta i sammansättningar som serconfanzine, ett fanzine som tar 
science fi ction på allvar, eller som verbet serconisera, att sträva efter ett allvar 
med sf-aktiviteterna.
TRUFAN: Äkta, sann sf-fan (eng. true fan). Härtill adjektivet trufannisk, 
äkta fannisk.
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Till jargongen hör också de ord och uttryck som ger tydliga ledtrådar till 
sf-fansens självbild, och vilka är klara exempel på semiotisk produktion som 
vunnit anklang när den tagit steget till artikulerad produktion. Det främsta 
exemplet är kanske ordet slan, och den därtill hörande sloganen Fans are 
slans!. Som uttrycket antyder identifi erade sig sf-fansen, såväl i Sverige som 
utomlands, stundtals med de överintelligenta men föraktade slanmutanterna 
i A. E. van Vogts roman Slan (940). Denna inom sf-rörelsen kultförklarade 
roman publicerades i Häpna! redan i dess första årgång, och av ”Analytiska Häpna! redan i dess första årgång, och av ”Analytiska Häpna!
laboratoriet” att döma uppskattades den också av den svenska läsekretsen 
– åtminstone de aktiva läsare som skickade in enkätsvar.343

Måhända kunde van Vogts Slan läsas som en gestaltning av de svenska 
fansens marginaliserade sociala situation och villkor. Romanen utspelas i 
en avlägsen framtid på 3500-talet, när slanerna sedan hundratals år tvingats 
under jorden, förföljda av vad som framställs som de avundsjuka och medel-
måttigt begåvade människorna. Förutom slanernas överlägsna intelligens 
och fysik saknar människorna också slanernas telepatiska förmågor, vilka 
möjliggörs av det enda fysiska attribut som skiljer slanerna från människorna 
– spröt på huvudet. Protagonisten är den unge, föräldralöse slanen Jommy 
Cross, som växer upp och gradvis når insikten att slanerna är människorna 
överlägsna och att de med sin suveräna atomteknik kan omkullkasta män-
niskornas styre. Det visar sig också efter en rad äventyr och förvecklingar 
att slanerna redan infi ltrerat människornas värld, med den hemlighetsfulle 
diktatorn Kier Gray i spetsen. På romanens sista sidor blir så Jommy dennes 
förtrogne och det antyds att han som slanernas kronprins kommer att få 
Grays vackra slandotters hand.

Medan många av tidens sf-berättelser kan ses som futuristiska varianter 
av pojkböcker som fl ygböcker, västerns eller deckare är likheterna mellan 
Slan och den gamla folksagan närmast övertydliga, med den skillnaden att 
alla övernaturliga inslag kläs i pseudovetenskaplig terminologi. Inslag som 
för tanken till folksagorna är allt från förekomsten av en föräldralös hjälte, 
en envåldshärskare som bor i ett gigantiskt slott, en ensam prinsessa, en ond 
styvmoder, underjordiska lönngångar, hemliga familjeband, vigselringar 
med gömda atomgeneratorer, hypnotiska kristaller till högteknologiska 
atomvapen med vilka man viftar med som trollstavar för att antagonisterna 
ska upplösas i tomma luften. Som för att accentuera vetenskapens närmast 
magiska egenskaper bygger Jommy i romanen också en fl ygande, osynlig, 
kärnvapenbestyckad pansarbil som kan färdas genom berg, under vatten och 
till andra planeter. Denna uppfi nning ansluter till romanens vetenskapssyn: 
de få gånger vetenskapen behandlas mer utförligt rör det sig med ytterst få 
undantag om situationer där den blir bevis på intellektuell överlägsenhet eller 
används som ett medel med vilket man kan skaff a sig oinskränkt makt och 
infl ytande över andra. Inte sällan går denna syn på vetenskapen hand i hand 
med en känslokall, teknokratisk människosyn, som i följande, ur Häpna!
citerade passage i vilken Jommy får besök av sin grannfru:
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Jommy log invärtes när han följde henne in i huset. Hos henne fanns all 
den okunnighet som utmärker människor som bor i efterblivna trakter, i 
en värld där bildningen har blivit en blek skugga, en matt återspegling av 
den offi  ciella cynismen. Hon hade inte riktigt klart för sig vad en slan var 
för något, men hon trodde att han var en slan och hon hade kommit för att 
försöka få visshet om det. Han fann det intressant att pröva sin hypnosmetod 
på henne. Det var fängslande att se hur hon hela tiden stirrade på den lilla 
kristall som han hade lagt på bordet vid sidan om hennes stol, och att iaktta 
hur hon pratade på utan att märka när hon upphörde att ha en fri vilja och 
blev hans slav. [– – –]

Följande dag mötte Jommy hennes man, en svartskäggig jätte, ute på vä-
gen. En stunds samspråk, en annorlunda inställd kristall ledde till att Jommy 
fi ck makt även över honom.

Redan tidigare hade han med hjälp av hypnos förvandlat [sin styvmor] 
Granny till en snäll och rar gumma, och under de följande månaderna skaf-
fade han sig själslig kontroll över alla de hundratals invånarna i dalen. I bör-
jan behövde han kristallerna, men dag för dag ökade hans kunskaper om 
människornas psyke och snart fann han att han kunde nå samma resultat 
utan den, fast detta tog längre tid.

Han gjorde beräkningar. Om han kunde hypnotisera tvåtusen männis-
kor på ett år skulle han – om man inte tog hänsyn till de nya generationerna 
– kunna hypnotisera jordens fyra miljarder människor på två miljoner år. 
Följaktligen skulle två miljoner slaner kunna göra det på ett år, under förut-
sättning att de kände till hemligheten med hans kristaller.344

Romanens redundanta stil, dess påfallande oregelbundna växling mellan sce-
nisk och sammanfattande framställning och dess osmidiga exposition ger 
intrycket att Slan skrivits mycket snabbt och utan mer än rudimentär plane-
ring från författarens sida. Dessa drag, liksom de fi ktiva gestalternas många 
ironiska leenden och de upprepade beskrivningarna av föremål som glittrar 
likt ädelstenar, förstärker intrycket av en saga ur en muntlig tradition, återbe-
rättad för mycket unga läsare. Mot detta kontrasterar emellertid kortare pas-
sager som behandlar större samhälleliga strukturer, och vilka ibland präglas 
av en subversiv, cynisk politisk analys:

Unge man, det var en fantastisk tid. Etthundratusen slaner tog praktiskt 
taget herraväldet över jorden. Vad du måste förstå är att människor som 
massa nästan alltid befrämjar någon annans intressen – inte sina egna. De 
är fast i fällor som de inte kan komma ur. De tillhör grupper, de är medlem-
mar i  organisationer, de är lojala mot idéer, individer, geografi ska områden. 
Om man kan få makten över de institutioner som de stöder – det är rätta 
metoden.345

Bortser man från de associationer som väcks av protagonistens namn och 
hans frälsaruppdrag leder Slan med sin berättelse om det överlägsna och ut-
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valda, men förorättade och skingrade folkslaget tankarna till såväl gammal-
testamentliga krönikor som till den rasbiologi och fascistiska ideologi som 
redan när romanen skrevs fått obehagliga konsekvenser runtom i Europa. 
Parallellerna till historiska förföljelser av olika folkslag är tydliga, och torde 
ha varit det redan i romanens samtid:

Under den onämnbara perioden jagades slanerna som vilda djur. Det fi nns 
inget motstycke i historien till den grymhet som människorna visade mot det 
släkte som de ansåg bar ansvaret för katastrofen. Det var omöjligt för slanerna 
att organisera sig eff ektivt. Våra förfäder försökte allt – de gömde sig under 
jorden, de opererade bort spröten, de sökte dölja spröten med hudliknande 
ämnen. Men ingenting hjälpte.

– Människornas misstänksamhet var fruktansvärd. Man angav sina 
grannar, man lät läkarna undersöka dem. Polisen gjorde razzior vid minsta 
anledning. Den största svårigheten för slanerna var när barnen föddes. Även 
om föräldrarna hade lyckats dölja att de var slaner, avslöjade barnet dem 
– åtminstone i tättbebyggda trakter. Så småningom insåg man att släktet 
knappast hade några utsikter att överleva. De spridda resterna koncentrerade 
sig slutligen på försök att behärska mutationskraften. Till sist fann de ett sätt 
att forma de stora genmolekylerna. De fann ett ämne som reglerar genernas 
byggnad, liksom generna i sin tur reglerar organens och kroppens form.346

A. E. van Vogts Slan kan för en sentida läsare ge ett lätt besynnerligt intryck, 
men vad romanen förefaller ha erbjudit generationer av sf-fans världen över 
är en synnerligen förförisk, teknokratisk revanschfantasi i vilken hjälten, den 
unge, föräldralöse Jommy Cross, med sitt vetenskapliga kunnande och sina 
tekniska manicker lyckas få både prinsessans hand och möjligheten att ärva 
åtminstone halva det imperium som rätteligen tillhör de unga, utstötta och 
missförstådda.347

Romanens ideologiska genomslag bland fansen bör kanske inte överdrivas, 
och den slogan Slan gav upphov till förefaller åtminstone senare ha brukats 
med viss självironi.348 Inom den svenska sf-rörelsen på 950- och 960-talet 
användes dock substantivet slan, förutom som synonym till fan, ibland också 
för att beteckna synnerligen intelligenta sf-fans. Till uttrycket kom också 
adjektivet slannish, som antingen betydde ”benägen att tänka framåt i tiden, 
förutseende” eller användes som synonym till fannisk.349

Ett besläktat, endast i Sverige brukat uttryck var starbegotten, som i likhet 
med slan tjänade syftet att kunna identifi era sig med en utvald grupp som 
förstått något som andra utanför gemenskapen ännu inte upptäckt. Uttrycket 
kom från H. G. Wells roman Star Begotten. A Biological Fantasia (937), och Star Begotten. A Biological Fantasia (937), och Star Begotten. A Biological Fantasia
betecknade i denna en grupp människor vars själar utvecklas till ett högre 
stadium, antagligen tack vare mutationer orsakade av kosmisk strålning från 
Mars. Svenska fans förefaller ha identifi erat sig lika ofta med dessa som med 
slans, då uttrycket starbegotten inom sf-rörelsen användes för att beteckna en 
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”person med öppet sinne för kosmos och framtiden, gärna av övermännisko-
karaktär”. I Malmö bildades år 955 också en ”exklusiv orden”, Universal Orden 
of Starbegotten, i vilken fans som ansåg sig vara starbegotten organiserades. En 
av klubbens ledande gestalter, Dénis Lindbohm, utarbetade i samband med 
dessa idéer också en individualistisk moralkodex, som enligt Ingvar Svensson 
löd: ”’Varje existerande ting har rätt att existera med oinskränkt egenart så 
länge det ej verkar förgörande på andra tings egenart.’”350

I sitt vanligen humoristiska fanzine Clloev presenterade Dénis Clloev presenterade Dénis Clloev Lindbohm 
ofta liknande, besläktade fi losofi ska tankebyggen, vilka gick under namn 
som duodoxalism, logomatik, kosmonomi och duodoxalism, logomatik, kosmonomi och duodoxalism, logomatik, kosmonomi stratelogi. Dessa kosmiska läror 
– märkbart inspirerade av dualistisk, österländsk mystik – verkar ha gått ut 
på att universum är uppbyggt av två stridande principer, det positiva och det 
negativa, och att det är spänningen mellan dessa som står bakom universums 
förändringar.351 Inom club Meteor diskuterades kring decennieskiftet dess-
utom ofta ”möjligheterna att införa en ny administration på jorden, ett slags 
’stjärnålderns administration’”, och ett av de slagord som lanserades inom 
den svenska sf-rörelsen på 950-talet var Alvar Appeltoff ts ”Kosmiskt kamrat-
skap”, som syftade på övertygelsen att fansen utgjorde en synnerligen vidsynt 
del av den mänskliga befolkningen, förenade inte bara genom sitt intresse för 
rymden och framtiden, utan också av sin exceptionella tolerans.352

Frågan i vilken utsträckning dessa identifi kationer och fi losofi er togs på 
allvar är svårbesvarad.353 Möjligen kan identifi kationen med slans och slans och slans starbe-
gotten avfärdas som ett slags kompensatoriska fantasier, men oavsett i vilken 
mån identifi kationen var på fullt allvar står det ändå klart att dessa och lik-
nande idéer bör ha tjänat stärkande för fansens självbild och på så vis – och 
kanske i likhet med det ställföreträdande ägande och regerande som kan 
läsas in i aktiviteterna kring det fanniska kriget – hade reella konsekvenser för det fanniska kriget – hade reella konsekvenser för det fanniska kriget
hur fansen upplevde, hanterade och stod ut med sin sociala tillvaro utanför 
sf-rörelsen.354 Redan inom den tidiga amerikanska sf-rörelsen hade det funnits 
många omvittnade elitistiska inslag, och identifi kationen med slans var där slans var där slans
verklig i den mån att amerikanska fans ofta betraktade människor som inte 
läste science fi ction som mindre vetande.355

Trots dessa aningen suspekta, identifi katoriska inslag, och trots det fak-
tum att fl era sf-fans både förr och senare varit nyfi kna på såväl parapsykologi 
som fl ygande tefat bör det påpekas att sf-rörelsen, i den anglosaxiska världen 
och i Sverige, oftast varit jämförelsevis avskild från grupperingar och organi-
sationer som annars ofta förknippas med science fi ction, t.ex. scientologerna 
och UFO-rörelsen. Faktum är att dessa inom sf-rörelsen ofta kallats  the lunatic 
fringe, eftersom de anses ha tagit vissa av genrens spekulationer på för stort 
allvar.356
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Fansen som läsare

När det gäller läsningen av science fi ction har fansen åtminstone sedan 940-
talet ofta talat om en tillfredsställelse i form av sense of wondertalet ofta talat om en tillfredsställelse i form av sense of wondertalet ofta talat om en tillfredsställelse i form av , den svindel- sense of wonder, den svindel- sense of wonder
känsla som sf-litteraturen med sina stora perspektiv och perspektivomkast-
ningar i tid och rum kan ge upphov till, och som i alla fall sedan 970-talet 
påståtts vara besläktad med romantikernas det sublima – ett förhållande som det sublima – ett förhållande som det sublima
blir tydligt redan i många sf-tidskrifters titlar, från Amazing Stories, Astoun-
ding Science-Fiction och Th rilling Wonder Stories till det lakoniska svenska Th rilling Wonder Stories till det lakoniska svenska Th rilling Wonder Stories
Häpna!.357 Trots att den endast i undantagsfall skildrar explicita övernaturlig-
heter (jfr den novologiska defi nitionen) behandlar science fi ction inte sällan 
religiösa temata – t.ex. olika former av transcendens – inom en vetenskaplig 
eller pseudovetenskaplig ram, och den svindelkänsla som är nära förknippad 
med läsningen av genren kan rentav ses fylla ett behov som uppkommit ur 
ett religiöst vakuum. Edward James har påpekat att även om behandlingen 
av traditionell religion i science fi ction ofta är skämtsam och till och med 
respektlös kan sf-litteraturen, som ju också ofta framhållits som arvtagare till 
den gotiska skräckromantiken med dess mystik och dragning till det sublima, 
tillfredsställa religiösa behov:

[I]n general sf has been against the dogma of revealed religion. If it draws 
on the traditional myths of the established religions of the present or past, 
whether Christian or Buddhist or pagan, it generally does so tongue in cheek. 
Yet, in doing so, it can create a rival sense of wonder, which acts almost as a 
replacement religion: a religion for those deprived of all traditional certainties 
in the wake of Darwin, Einstein, Planck, Gödel, and Heisenberg.358

I vilken utsträckning detta gällde för de svenska sf-fansen på 950- och 960-
talet är svårt att utröna, men anmärkas bör att fl era fans under denna tid 
talade om science fi ction som ett slags substitut för religion, så t.ex. Ingvar 
Svensson i förordet till sin första Skandifandom: ”Science fi ction har inom 
denna rörelse ofta förts fram som nutids- och framtidsmänniskans religiösa 
ekvivalent, inte så mycket i egenskap av litteratur som ett medel att projicera 
människans situation och problematik mot ett oändligt rikt och mångfacet-
terat universum.”359

John Fiske har hävdat att fans i allmänhet utgör typiska, någorlunda re-
presentativa konsumenter av en viss populärkulturell produkt, och att i den 
mån de skiljer sig från majoriteten av produktens konsumenter är det ifråga 
om grad snarare än art.360 Om detta stämmer torde de gallupundersökningar 
som genomfördes inom den svenska sf-rörelsen under sent 950- och tidigt 
960-tal kunna kasta ett ovärderligt ljus över tidens sf-läsare vad gäller allt 
från litterära preferenser till deras syn på genren. Även om Fiske har fel kan 
dessa läsarundersökningar ändå ge några ledtrådar till vilka det var som enga-
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gerade sig i sf-rörelsen, varför just de läste science fi ction, hur mycket de läste 
samt vilka verk och författare de föredrog.

I Ingvar Svenssons första Skandifandom presenteras resultaten av tre gal-
lupar. Den första, vars svar på tio övergripande fl ervalsfrågor sammanfattas 
på endast två sidor, genomfördes av Jacob Palme på kongressen Stockon 2 i 
augusti 958 med hjälp av en s.k. skvallerspegel, dvs. ett slags mentometer.skvallerspegel, dvs. ett slags mentometer.skvallerspegel 361

Ingvar Svenssons egen gallup är betydligt mer avancerad och genomfördes 
i samband med att fans skickade inträdesansökningar till den landsomfat-
tande Club Megalax hösten 96 och våren 962. Fans har där fått svara på 22 
frågor om allt från ålder och sysselsättning till favoritförfattare, favoritverk 
och aktivitet inom sf-rörelsen. Svensson, som när den första Skandifandom
utkom var fi losofi e licentiat i biokemi vid Uppsala universitet, redovisar re-
sultaten på inte mindre än tolv sidor, och analyserar dessutom utförligt hur 
svaren fördelats mellan fans av olika åldrar. Ett smärre problem är emellertid 
att fl era av de fans som skickat in handlingar påfallande ofta struntat i att 
svara på hans frågor, varför gallupen inte alltid är helt fullständig eller pålitlig. 
Till detta kommer också att de fans som ville vara med i den ambitiöse Svens-
sons klubb torde ha varit några av landets mest aktiva, varför svaren kanske 
bör ses som representativa endast för gräddan av de aktiva sf-läsarna.362 Den 
tredje, s.k. Zlewwy-gallupen, genomfördes av John-Henri Holmberg efter ett 
upprop i fl era svenska fanzines i juni 963 och rör endast fansens litterära 
preferenser.363 Medan Palmes gallup pendlar mellan 20 och 40 svarande och 
Svenssons har 35 ansökningar att beakta, har Holmbergs gallup endast 7 
svar att tillgå – stickprov som Svensson i de två första fallen själv är nöjd med 
”[i] betraktande av det relativt låga antalet fans inom svensk fandom”, även 
om han påpekar att Stockholmsfansen i den första gallupen är något över-
representerade.364

Vilken bild av fansen framträder då ur dessa gallupar? Att döma av Jacob 
Palmes och Ingvar Svenssons gallupar var den typiske svenske sf-fanen under 
denna tid en språkbegåvad studerande yngling. Ur Palmes gallup från 958 
framgår att hälften av de svarande var mellan 5 och 7 år gamla och nästan 
hälften äldre än 20 år, medan endast var sjätte var äldre än 25 år. Den genom-
snittliga åldern bör därför ha legat kring 20 år.365 Två tredjedelar av fansen 
uppgav sig vara studerande (65 %), men det framgick också att de i betydligt 
högre grad förstod tyska (80 %) än engelska (65 %) eller franska (55 %).366 I 
Svenssons gallup var fansen, trots att den genomfördes några år senare, lite 
yngre än i Palmes. De tre yngsta fansen var 5 år gamla, den äldste 28 år, och 
genomsnittsåldern låg på 8,7 år. Till skillnad från hos Palme var endast var 
femte (7 av 35) äldre än 20 år.367 Så många som 30 av 33 fans (9 %) angav att 
de var studerande, medan resterande uppgav yrkena ritare, korrespondent och 
ingenjör. Av de studerande gick 2 i realskola, 9 på gymnasiet, 7 på högskolan 
och 2 ägnade sig åt någon annan typ av utbildning. Att fansen var jämförel-
sevis välutbildade framgår vidare av att endast 6 av 35 (7 %) uppgav att de 
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uteslutande läste på svenska, medan resten också läste utländsk sf-litteratur. 
Hela 29 av 35 fans (83 %) behärskade engelska, 6 av 35 (46 %) tyska, men 
endast några enstaka franska (2 av 35), spanska (2 av 35) eller esperanto ( av 
35). De fans som ville gå med i Svenssons klubb var alltså, drygt tre år efter 
Palmes gallup, i betydligt större utsträckning studerande (9 % mot 65 %) och 
medan engelskan börjat dominera över tyskan som andraspråk har intresset 
för franskan svalnat.368

De fl esta frågorna i de tre galluparna kretsade kring sf-läsning. Redan 
Palmes första fråga rörde vilken typ av science fi ction fansen föredrog, och 
frånsett att det i efterhand kan te sig svårt att veta exakt vad fansen syftade 
på och förstod med de olika alternativen är det påfallande att drygt två tred-
jedelar förefaller ha ogillat space opera och hälften space opera och hälften space opera fantasy, medan så gott som 
samtliga i någon utsträckning uppskattade såväl vetenskaplig science fi ction 
som science fantasy (tabell 8).science fantasy (tabell 8).science fantasy

TABELL 8.
Svarsfördelning på frågan ”Vilket slags SF föredrar du?” på Stockon 2, 1958.

Mindre bra Bra Mycket bra [Summa]

Space opera 75 25 0 [0]
Lättare SF 20 60 0 [90]
Vetenskaplig SF 0 40 55 [05]
Science Fantasy 0 50 55 [05]
Fantasy 50 35 5 [00]

Källa: Svensson 964, s. 8.

I en annan, mer specifi k fråga i samma gallup fi ck fansen uppge vilka av 9 
angivna sf-författare de tyckte om. Föga förvånande fanns bland de 9 förfat-
tare som fl er än 60 procent av de svarande uppskattade många av genrens 
största namn, inklusive två av föregångarna från 800-talet: Isaac Asimov 
(90 %), Arthur C. Clarke (90 %), Ray Bradbury (85 %), H. G. Wells (80 %), 
A. E. van Vogt (80 %), Robert A. Heinlein (75 %), Raymond F. Jones (75 %), 
Jules Verne (75 %) och Eric Frank Russell (70 %).369

I Svenssons gallup redovisas fansens litterära preferenser i två utförliga ta-
beller, den ena över de bästa sf-författarna, den andra över de bästa sf-böcker-
na. Den första tabellen, sammanställd utifrån att 34 fans namngivit sina fem 
favoriter, omfattar 33 författare, och toppas även den av Asimov, Bradbury och 
Clarke. Dessutom återfi nns 6 av de 9 mest omtyckta i Palmes gallup bland de 
0 mest uppskattade (tabell 9).370 Några smärre åldersmässiga skillnader kan 
också urskiljas, i synnerhet vad gäller listans två toppnamn, då Asimov var 
aningen mer omtyckt bland de yngre fansen, medan de äldre i något större 
utsträckning föredrog Bradbury.371
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TABELL 9.
De tio mest uppskattade science fi ction-författarna i Ingvar Svenssons gallup 1961–1962.

Författare  Röstetal

Isaac Asimov  24
Ray Bradbury  24
Arthur C. Clarke  8
Robert A. Heinlein  7
Fredric Brown  4
A. E. van Vogt  0
Cliff ord D. Simak  7
Th eodore Sturgeon  6
Robert Sheckley  5
H. G. Wells  5

Källa: Svensson 964, s. 27 f. 372

Den andra tabellen är en sammanställning av 32 åsikter om de 0 bästa sf-
böckerna. Ser man till de 20 mest uppskattade av listans 48 böcker framgår 
att det inte alltid var de mest omtyckta författarna som skrivit de bästa böck-
erna (tabell 0). Nästan samtliga listade böcker hade översatts till svenska, 
vilket antingen kan tyda på att fansen trots sina språkkunskaper förefaller ha 
uppskattat att läsa science fi ction på sitt modersmål, eller på att de svenska 
förlagen lyckades översätta de bästa sf-verken. Listan innehöll dessutom fl era 
exempel på okategoriserad sf, förutom verk av Aldous okategoriserad sf, förutom verk av Aldous okategoriserad sf Huxley, George Orwell 
och Jevgenij Zamjatin även Karin Boyes Kallocain, Karel Čapeks Salaman-
derkriget, Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs derkriget, Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs derkriget Strålen, William Goldings 
Flugornas herre, Nevil Shutes På stranden samt en fantasyroman, J. R. R. 
Tolkiens Sagan om ringen.373 Endast vaga åldersmässiga skillnader kan ur-
skiljas, och då frågan explicit handlade om böcker är det tänkbart att många 
populära följetonger publicerade i Häpna! och Häpna! och Häpna! Galaxy av många inte uppfat-Galaxy av många inte uppfat-Galaxy
tades som relevanta.374

TABELL 0.
De tjugo mest uppskattade science fi ction-böckerna i Ingvar Svenssons gallup 1961–1962.

Författare Titel  Röstetal

Frederik Pohl &
C. M. Kornbluth Th e Space Merchants (Venus är vår!)  5Venus är vår!)  5Venus är vår!
Arthur C. Clarke  Childhood’s End (Mot nya världar)  4Mot nya världar)  4Mot nya världar
George Orwell Nineteen Eighty-Four (Nittonhundraåttiofyra)  3
Fredric Brown What Mad Universe (Vilken vanvettig värld)  2Vilken vanvettig värld)  2Vilken vanvettig värld
Ray Bradbury Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451)  Fahrenheit 451)  Fahrenheit 451
Ray Bradbury Th e Martian Chronicles (Th e Martian Chronicles (Th e Martian Chronicles Invasion på Mars)  0Invasion på Mars)  0Invasion på Mars
Isaac Asimov I, Robot (Jag, robot)Jag, robot)Jag, robot  9 
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Ray Bradbury Th e Illustrated Man (Den illustrerade mannen)  8
Robert A. Heinlein Double Star (Dubbelstjärna)  8
L. Ron Hubbard Return to Tomorrow (Return to Tomorrow (Return to Tomorrow Återkomst till morgondagen (Återkomst till morgondagen ( )  7
John Wyndham Th e Day of the Triffi  ds (Triffi  dernas uppror)  7Triffi  dernas uppror)  7Triffi  dernas uppror
Cliff ord D. Simak City  7City  7City
Aldous Huxley Brave New World (Du sköna nya värld)  7Du sköna nya värld)  7Du sköna nya värld
A. E. van Vogt Mission Interplanetary (Mission Interplanetary (Mission Interplanetary Uppdrag i världsrymden)  6
Alfred Bester Th e Demolished Man (Ensam mot universum)  5
Jevgenij Zamjatin My (Vi)  5
Fred Hoyle Th e Black Cloud (Det svarta molnet)  5Det svarta molnet)  5Det svarta molnet
John Wyndham Re-Birth/Th e Chrysalids (Re-Birth/Th e Chrysalids (Re-Birth/Th e Chrysalids Den stora hemsökelsen)  5
Poul Anderson Brain Wave (IK 400)  5
Isaac Asimov Foundation (Stiftelsen)  5

Källa: Svensson 964, s. 29 ff .

I den s.k. Zlewwy-gallupen från 963 redovisas på ett liknande sätt litterära 
preferenser hos 7 fans. Den ena av John-Henri Holmbergs frågor handlade 
om vilka tre sf-böcker fansen ansåg vara de bästa, den andra vem som var 
favoriten bland sf-författarna. Åsikterna var i det förra fallet snarlika dem i 
Ingvar Svenssons gallup, och av de 8 verk som fått fl er än en röst (tabell ) 
hade 7, om än i lite annan ordning, funnits bland de 20 mest uppskattade i 
den tidigare gallupen (tabell 0). Den författare vars verk saknades hos Svens-
son, Th eodore Sturgeon, kunde i gengäld hittas högt upp på listan över de 
bästa sf-författarna (tabell 9). Holmbergs andra fråga bekräftade endast att 
genren vid denna tid hade något av ett triumvirat, då bland de fyra författare 
som fått mer än en röst återfanns Arthur C. Clarke (4 röster), Ray Bradbury 
(3 röster) och Isaac Asimov (2 röster).375

TABELL .
De åtta mest uppskattade science fi ction-böckerna i Zlewwy-gallupen 1963.

Författare Titel  Röstetal

Cliff ord D. Simak City  5City  5City
Ray Bradbury Th e Martian Chronicles (Th e Martian Chronicles (Th e Martian Chronicles Invasion på Mars)  4Invasion på Mars)  4Invasion på Mars
George Orwell Nineteen Eighty-Four (Nittonhundraåttiofyra)  4
Arthur C. Clarke Childhood’s End (Mot nya världar)Mot nya världar)Mot nya världar  3
Isaac Asimov I, Robot (Jag, robot)  2Jag, robot)  2Jag, robot
Ray Bradbury Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451)  2Fahrenheit 451)  2Fahrenheit 451
Th eodore Sturgeon More Th an Human  2
Fred Hoyle Th e Black Cloud (Det svarta molnet)Det svarta molnet)Det svarta molnet  2

Källa: Svensson 964, s. 32.376
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Vad i science fi ction var det då som lockade? Förutom att två av tre fans (65 %) 
i Jacob Palmes gallup hade svarat jakande på frågan ”Anser du dig intelligent 
för att du läser SF?” framgår också, kanske aningen förvånande, att vad de 
främst angav sig uppskatta i en bra sf-berättelse var ”fantasi” (90 %) och 
”människoskildring” (75 %), medan endast drygt hälften framhöll ”humor” 
(65 %), ”språkbehandling” (65 %), ”spänning” (60 %), ”vetenskapl. korrekt” 
(60 %) samt ”psykologi” (55 %), och något färre ”teknik” (45 %) och ”slags-
mål” (30 %).377

I Ingvar Svenssons gallup redovisades 5 olika svarsalternativ på en lik-
nande fråga, från läsareff ekter som ”spänningen” och ”möjlighet t. eskapism” 
till tematiska inslag som ”interplanetariska resor” och ”mutanter”. Av de 49 
rösterna föll fl est på alternativen ”teknik och vetenskap” (9) och ”humanis-
tiska perspektiv” (8), med något fl er unga fans (högst 8 år) som föredrog 
det förra. De andra svaren tyder också på att de aspirerande megalacterna, 
som medlemmarna kallades, var ungefär lika nyfi kna på humaniora som på 
naturvetenskap.378

En central fråga i Svenssons gallup gällde huruvida science fi ction hade 
någon uppgift. Svaren kan sägas bekräfta sf-rörelsens doxa, då fl era svar tyder 
på en stark övertygelse att sf-litteraturen kan påverka framtiden, i synnerhet 
när det gäller att varna för oönskade framtida händelseutvecklingar (tabell 
2).379 Denna positiva bild bestyrktes ytterligare när 25 fans gav sina priva-
ta defi nitioner av science fi ction och – förutom att det rörde sig om någon 
form av extrapolerade framtidsfi ktioner med vetenskapliga inslag – framhöll 
att genren var originell, fängslande, fantasifull och underhållande, att den 
skildrade ovanliga miljöer, gestalter och händelseförlopp, men också att den 
hade verklighetsförankring, breda perspektiv samt att den innehöll varningar, 
ställde frågor eller provocerade läsaren att tänka själv.380 Närbesläktade åsikter 
framkom också i John-Henri Holmbergs gallup, i vilken fansen skulle mo-
tivera sina läspreferenser. Gemensamt för de fl esta av de motiveringar som 
redovisas är ett premierande av språklig utformning, idérikedom, levande 
människoporträtt, vetenskaplig korrekthet, intern logik, stora perspektiv och 
angelägna budskap, men även spänning och humor.381

TABELL 2.
Svar på frågan ”Har SF någon mission?” i Ingvar Svenssons gallup 1961–1962.

a. Eftertanke.      Antal svar
tankeväckande      2
vidgar perspektiven     2
visar oss vår plats i universum    
debattväckande      

b. Kritik.
påpekar skevheter i nutidens samhälle    2

c. Tendens.
den har ett budskap     2
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d. Profetia.
förbereda människorna för framtiden    3

e. Varning.
avskräckande mot supervapen, militarism och totalitarism etc 8
mildra verkningarna av tredje världskrig   

f. Bildning.
orientera om vetenskap och rymdproblem   
stimulera till utforskning av det okända   3
i specialgebit som rymdmedicin    

Källa: Svensson 964, s. 24.382

När det gäller vad som väckt sf-intresset redovisar Svensson i sin gallup 9 
olika svarsalternativ, på vilka 2 svar hade fördelats. Det i särklass mest po-
pulära alternativet var ”läste en SF-bok” (8 svar), medan det näst vanligaste 
var ”intresse för astronomi” (4 svar). Alternativen ”läste Häpna” och ”läste 
svenska Galaxy” fi ck så få som två svar vardera, vilket antyder att det var 
vanligare att svenska fans fastnade för science fi ction genom sf-böcker eller 
astronomi än genom de svenska sf-tidskrifterna, vilka med sina upplagor och 
sin riksomfattande spridning rent kvantitativt överskuggade den i bokform 
utgivna sf-litteraturen.383 Att fansen ansåg sig vara mer nyfi kna på ortodox 
snarare än spekulativ vetenskap framgår ur svaren på frågan om vilka när-
stående ämnen som intresserade dem. De fyra mest populära alternativen var 
nämligen ”astronomi”, ”fysik”, ”allmän naturvetenskap” och ”matematik”, 
medan intresset var ganska ljumt för ”spökhistorier”, ”Ufo:s”, ”mytologi” och 
”parapsykologi”.384

Flera frågor i Jacob Palmes och Ingvar Svenssons gallupar rörde läsvanor 
och bokägande, och måhända medförde det faktum att Svenssons gallup 
baserades på ansökningshandlingar att fansen i denna framstår som betydligt 
mer engagerade och belästa – antingen det sedan rör sig om att fansen över-
drivit sina svar för att framstå i god dager eller för att det var de mest aktiva 
fansen som ville gå med i Club Megalax. Redan svaren på dess andra fråga 
avslöjar att av 23 fans ansåg 7, merparten av dem yngre än 9 år, att deras 
sf-intresse var dominerande.385

En av de mest påfallande skillnaderna mellan Ingvar Svenssons och Jacob 
Palmes gallupar gäller antalet lästa sf-böcker. Av Palmes gallup framgår att 
nio tiondelar av fansen (9 %) hade läst fl er än 25 sf-böcker och exakt hälften 
(50 %) fl er än 50 böcker, medan en knapp fj ärdedel (23 %) läst fl er än 00 
och endast en av sju (4 %) fl er än 200. Den typiske Stockonbesökaren hade 
således läst mellan 25 och 00 sf-böcker (68 %). I Svenssons sammanställning 
uppgav fansen att de läst betydligt mer – 20 fans av 28 (7 %) hade läst fl er 
än 00 sf-böcker och så många som 3 fans (46 %) fl er än 200 böcker (tabell 
3).386
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TABELL 3.
Svarsfördelning på påståendet ”Läst sammanlagt antal SF-böcker” i Ingvar Svenssons gallup 
1961–1962.

Ålder: 15 16 17 18 19 20 >20 Summa:

Antal:
0–25 – – –  – –  2
25–50    – – –  4
50–00 – – – 2 – – – 2
00–200 2 –  2 –   7
200–500 –   2 3 – 2 9
>500 – – 2 – – 2 – 4
Antal svar: 3 2 5 7 3 3 5 28

Källa: Svensson 964, s. 2.

Ingvar Svensson ställde också frågor om hur många sf-böcker fansen läste per 
år samt om antalet sf-böcker de hade i sin ägo. Svaren tyder på att de allra 
fl esta (85 %) läste färre än 00 sf-böcker per år, och att hälften av dessa läste 
ungefär en sf-bok varje till varannan vecka. Av de fyra fans (5 %) som uppgav 
att de läste minst två, men i ett fall fl er än fyra sf-böcker per vecka var tre 20 
år eller äldre.387 Vad gäller bokägandet bör den typiske fanen ha haft mellan 
50 och 00 sf-böcker i sin samling, med tanke på deras utförande vid denna 
tid gissningsvis en dryg hyllmeter. Nästan hälften (4 %) ägde dock fl er än 
00 sf-böcker, och av den knappa tredjedel (29 %) som ägde fl er än 200 var 
nästan samtliga (90 %) över 8 år. Fyra äldre fans (2 %) gav sig ut för att vara 
riktiga storsamlare, med fl er än 500 sf-böcker i sin ägo, och två av dessa på-
stod att de ägde fl er än 000 sf-böcker, dvs. uppskattningsvis mer än femton 
hyllmeter.388

Av Ingvar Svenssons gallup framgår vidare att nästan samtliga fans (87 %) 
läste Häpna!, men att endast en handfull läste utländska sf-tidskrifter, att Häpna!, men att endast en handfull läste utländska sf-tidskrifter, att Häpna!
hälften hade börjat läsa science fi ction före 3 års ålder, men att ingen börjat 
senare än som 7-åring, att drygt två tredjedelar läst science fi ction i mer än 
fyra år samt att av de 2 fans som var 9 år eller äldre uppgav samtliga att de 
läst science fi ction i minst fyra år, dvs. sedan hösten 957 eller våren 958, tre 
av dessa (och en 6-åring) veteraner som påstod sig ha varit med åtminstone 
sedan samma vår Häpna! började utkomma.Häpna! började utkomma.Häpna! 389

Många av frågorna berörde också intresset för och aktivitetsgraden inom 
den svenska sf-rörelsen. Ur svaren framgår att endast var tredje fan ansåg sig 
vara ”SF-aktiv” och att endast drygt var tredje fan sedan tidigare var ansluten 
till en klubb. Desto fl er, nästan två av tre fans, läste fanzines, men endast en 
fan av fyra, företrädesvis de äldre, brevväxlade med andra fans. Exakt hälf-
ten av fansen skrev själva science fi ction, med en något ökande benägenhet 
med stigande ålder, men färre än en tredjedel hade fått något publicerat, och 
av dessa i sin tur endast var tredje utanför fanzines.390 Vad gäller sf-fanzi-



233

nen framgick också att det som intresserade dem mest var bokrecensioner, 
brevspalter och debatter samt artiklar, medan det skönlitterära materialet 
hamnade längre ned.391

Sammanfattningsvis förmedlar de tre galluparna en bild av den typiske 
svenske sf-fanen i slutet av 950- eller början av 960-talet som en knappt 
20 år gammal, både naturvetenskapligt och humanistiskt orienterad manlig 
gymnasist eller student som läste science fi ction på både svenska och engelska; 
som läst ca 50–200 sf-böcker men endast ägde en dryg hyllmeter sf-böcker 
(50–00 sf-böcker); som vid sidan av Häpna! läste en sf-bok varje till varannan Häpna! läste en sf-bok varje till varannan Häpna!
vecka; som föredrog hard sf före hard sf före hard sf space opera och helst läste Isaac space opera och helst läste Isaac space opera Asimov, Ray 
Bradbury och Arthur C. Clarke, och i synnerhet värdesatte dessas Jag, robot, Jag, robot, Jag, robot
Invasion på Mars, Fahrenheit 451 och Fahrenheit 451 och Fahrenheit 451 Mot nya världar, men som till de bästa Mot nya världar, men som till de bästa Mot nya världar
sf-böckerna också räknade George Orwells Nittonhundraåttiofyra, Frederik 
Pohls och C. M. Kornbluths Venus är vår! samt Cliff ord D. Simaks Venus är vår! samt Cliff ord D. Simaks Venus är vår! City; 
som uppskattade genrens fantasifullhet och vetenskapliga inslag och ansåg 
att science fi ction kunde väcka eftertanke och varna för hotfulla händelseut-
vecklingar; som hade börjat läsa science fi ction redan kring 3 års ålder efter 
att en sf-bok väckt intresset; som var mer intresserad av astronomi och annan 
ortodox naturvetenskap än parapsykologi och UFO:n; som just var i färd 
med att gå med i sin första sf-klubb; som inte brevväxlade med andra fans, 
men som kanske skrev egna sf-noveller, om än med liten sannolikhet att de 
publicerades ens i de fanzines denne läste, och i vilka den typiske fanen främst 
uppskattade bokrecensionerna, brevspalterna och debatterna.392

Ur både Palmes och Svenssons gallupar framgår också att långt fl er än 
hälften av fansen kunde tillgodogöra sig science fi ction på engelska, tyska 
och/eller franska, och detta parat med att Svenssons gallup tyder på att allra 
minst ett drygt dussin aktiva fans hade läst fl er sf-böcker än vad som rimligt-
vis fanns översatta, föranleder frågan om i vilken utsträckning fansen hade 
tillgång till science fi ction på andra språk.

TILLGÅNGEN TILL UTLÄNDSK SCIENCE FICTION PÅ ORIGINALSPRÅK

Att döma av antalet samtida recensioner i både dagstidningar och i Häpna!
som behandlar utländsk science fi ction på originalspråk fanns hos svenska 
läsare redan under 950-talets första hälft ett relativt stort intresse för eng-
elskspråkig sf-litteratur. I fl era källor framkommer dessutom att tillgången till 
engelsk science fi ction i Sverige bör ha varit god, i vilket fall i de välsorterade 
bokhandlarna i landets större städer: redan i samma nummer av Bonniers 
Litterära Magasin som Elisabeth Tykessons artikel publicerades annonserade 
Sandbergs Bokhandel i Stockholm för sf-titlar på både svenska och engelska; 
i redovisningen av den skyltningskampanj som förlaget Eklunds ordnade för 
sin serie Science Fiction sommaren 955 fanns bilder där åtminstone på Gum-
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perts Bokhandel i Göteborg de svenska sf-böckerna samsades med anglosax-
iska i skyltfönstret; i en artikel av Björn Nyberg i Häpna! samma år påpekas Häpna! samma år påpekas Häpna!
att det ”för de anglosachsiskt språkkunniga fi nns […] särskilda hyllor, ja 
till och med speciella skyltfönster i de större bokhandlarnas domäner, ehuru 
man vid urvalet ibland tycks ha gått till verket snarare med gourmandens 
än gourmetens entusiasm”; och i Gabriel Setterborgs recension av ett tio-
tal amerikanska pocketböcker i svenska Galaxy julen 958 konstaterades att Galaxy julen 958 konstaterades att Galaxy
”samtliga böcker fi nns i de större bokhandlarna – eller bör åtminstone fi nnas 
där”.393 Utöver engelska verk fanns också ett intresse att köpa och läsa verk på 
tyska, danska och norska, måhända för att många i Sverige under åtminstone 
950-talet behärskade dessa språk bättre än engelska. Ett tecken på detta är 
att den i Göteborg belägna bokhandeln Hartelius under samma tid fi rman 
annonserade i Häpna!, åren 954–958, gav ut åtta påkostade sf-kataloger med Häpna!, åren 954–958, gav ut åtta påkostade sf-kataloger med Häpna!
särskilda avdelningar för science fi ction på svenska, danska, norska, tyska och 
engelska, men även för facklitteratur inom områden som kunde intressera sf-
läsare, såsom astronomi och raketforskning.394

Vad gäller tillgången under 960-talet påpekar fotografen och Uppsala-
fanen Christer Landergren (94–2006) i en kortare artikel i den andra delen 
av Skandifandom att bokhandlarna sålde inbunden science fi ction från hela 
världen, förutom på engelska också på tyska och franska, men att tillgången 
till de avsevärt billigare pocketböckerna var sämre eftersom bokhandlarna 
sällan ansåg att de lönade sig. Istället rekommenderade Landergren fansen att 
själva beställa sina böcker från USA, i synnerhet några specialfi rmor i New 
York, något som trots leveranstiden på en månad var mycket billigare än att 
köpa dem i den svenska bokhandeln.395

SJÖBERGS BOKSERVICE

Om tillgången till välsorterade bokhandlare var begränsad och de inte ville 
beställa från de utländska bokhandlare som annonserade i Häpna! kunde de Häpna! kunde de Häpna!
svenska fansen kring mitten av 950-talet vända sig till Sveriges antagligen 
första postorderfi rma för sf-litteratur, Sjöbergs Bokservice. Bakom postorder-
fi rman stod tidningsbudet George Sjöberg, som kommit i kontakt med Fu-
tura redan innan Häpna! publicerade sin första klubbspalt.Häpna! publicerade sin första klubbspalt.Häpna! 396 Efter att under 
fl era år ha medverkat med illustrationer i Häpna!, givit ut ledande fanzines Häpna!, givit ut ledande fanzines Häpna!
som Star Science Fiction Fanzine och Star Science Fiction Fanzine och Star Science Fiction Fanzine Fhan Science Fiction Fanzine, startat Star 
SF Club samt varit ordförande för Skandinavisk Förening för Science Fiction 
(SFSF) åren 959–962, uteslöts dock Sjöberg ur den svenska sf-rörelsen i ok-
tober 962 ”pga politiska meningsskiljaktligheter [sic!]”.397

Sjöbergs lilla postorderfi rma, som antagligen grundades 954, utmärktes 
av småskalig verksamhet. De böcker som såldes beställdes i första hand från 
amerikanska bokklubbar, även om viss begagnad litteratur också köptes in. 
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Kundkretsen var begränsad och uppgick till högst ett femtiotal personer, 
medan lokalen endast bestod av ett rum i Sjöbergs mors lägenhet på Dalaga-
tan i Stockholm.398 Verksamheten upphörde redan hösten 956, enligt Sjöberg 
för att han upptäckte att den vän som han drev Sjöbergs Bokservice med och 
vars postbox användes hade börjat plocka ut de mest eftertraktade böckerna 
för att sälja dem på egen hand.399

Genom små annonser i Häpna! under 955 fi ck presumtiva kunder möj-Häpna! under 955 fi ck presumtiva kunder möj-Häpna!
lighet att skicka efter annonsblad från bokfi rman.400 Ett bevarat annonsblad 
med titeln ”Science Fiction katalog nr. 2. från Sjöbergs Bokservice” består 
av fyra sidor i A5-format och bör att döma av de svenska titlar som listas 
ha utkommit kring årsskiftet 954–955.401 Under rubriken ”Science Fiction 
– vetenskaplig skönlitteratur” anges däri vad som gissningsvis ansågs utgöra 
genrens kärna:

För Er som är intresserad av morgondagens värld, med spännande rymdfär-
der och fantastiska tidsresor till främmande dimensioner och fj ärran solsys-
tem, har vi här sammanställt en ny förteckning över vårt välsorterade lager 
av Science Fiction-litteratur. [– – –]

Vi är helt specialiserade på Science Fiction och Fantasy-litteratur och ställer 
härmed över 0 års kunskap i genren till Ert förfogande.

Bokservicen kan möjligen betecknas som en liten bokförmedlingsrörelse vars 
främsta syfte snarare än att tjäna pengar bör ha varit att göra den anglosaxiska 
sf-litteraturen lättillgänglig för svenska fans. Detta bekräftades till viss del 
också av Sjöberg i en intervju sensommaren 2004, då han hävdade att fi rman 
endast gått med förlust, men att han på den tiden såg science fi ction som ”en 
fantastisk litteraturform” och att hans främsta mål med sin aktivitet inom 
sf-rörelsen var att sprida genren till så många som möjligt. Enligt en klubb-
spalt i Häpna! år 955, skriven av Sjöberg själv, var dock syftet med Sjöbergs Häpna! år 955, skriven av Sjöberg själv, var dock syftet med Sjöbergs Häpna!
Bokservice att fi nansiera tryckningen av fanzinet Star, vilket i sin tur hade Star, vilket i sin tur hade Star
till uppgift att sprida kunskap om science fi ction.402 Oavsett om fanzinet Star
eller de svenska läsarnas litteraturtillgång ställdes i främsta rummet torde 
Sjöbergs fi rma utgöra ännu ett exempel på fansens ideella förhållande till 
genren, på sf-rörelsens övertygelse att science fi ction hade en mission värd att 
investera såväl fritid som pengar i.

Sjöbergs Bokservice blev som framgått kortlivad, men idén spred sig till 
andra klubbar, och enligt en klubbspalt i Häpna! julen 956 hade både Stock-Häpna! julen 956 hade både Stock-Häpna!
holmsklubben Star Stuff  SF Club, som gav ut Star Stuff  Science Fiction Fanzi-
ne, och Malmöklubben Club Chaos, med fanzinet Chaos, någon form av bok-
service för sf-fans.403 Fortfarande på 960-talet förekom liknande verksamhet, 
då Bertil Mårtensson i Malmö år 963 startade Ogres Bokservice, med syftet 
att förmedla både gamla och nya sf-böcker, och då Skandinavisk Förening för 
Science Fiction organiserade samköp av science fi ction från USA.404
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Häpna! läggs ned 

Våren 964, när Häpna! fyllde tio år, kommenterade redaktionen tidskriftens Häpna! fyllde tio år, kommenterade redaktionen tidskriftens Häpna!
framgångar och menade att den ”inte bara överlevt i hela tio år, den har rent 
av blomstrat, och just nu ter sig utsikterna ljusa för den kommande tioårs-
perioden”.405 Överraskningen bör därför ha varit stor när det redan nästa år 
endast utkom fyra häften av Häpna!, hälften av dem dessutom dubbelnum-Häpna!, hälften av dem dessutom dubbelnum-Häpna!
rerade, och att det, när det sista numret utkom i början av 966, aldrig ens 
antyddes att tidskriften skulle upphöra.

Redan i samtiden spekulerades det över varför Häpna! lades ned. I Häpna! lades ned. I Häpna! John-
Henri Holmbergs nyhetsfanzine Fanac meddelades sommaren 965 till en Fanac meddelades sommaren 965 till en Fanac
början att Häpna! trots vad rykten gjorde gällande inte skulle sluta utkomma, Häpna! trots vad rykten gjorde gällande inte skulle sluta utkomma, Häpna!
men att arbetet med tidskriften blivit lidande då en av bröderna Kindberg 
råkat ut för en olycka.406 I ett lite senare nummer av fanzinet stod att läsa 
att Häpna! publicerat noveller som inte betalats eller ens varit ”tillgängliga Häpna! publicerat noveller som inte betalats eller ens varit ”tillgängliga Häpna!
för översättning”, och att en internationell stämning var att vänta från den 
amerikanska Th e Magazine of Fantasy and Science Fiction, ur vilken kanske 
så mycket som nio tiondelar av det skönlitterära materialet i Häpna! då häm-Häpna! då häm-Häpna!
tades.407

Oavsett anledningen till nedläggningen skulle med Häpna! en epok gå i Häpna! en epok gå i Häpna!
graven. Minnena från den långlivade, kanske mest infl ytelserika svenska sf-
tidskriften är många, och få av de fans som växte upp med Häpna! har kunnat Häpna! har kunnat Häpna!
låta bli att ge uttryck för sina ofta blandade känslor. Flera av dem är också 
överens om att kvaliteten i tidskriften varierade kraftigt, och att den särskilt 
under de sista åren uppvisade brister i både urvalet och översättningen av de 
skönlitterära alstren.408

Kritik mot Häpna! förekom dock redan när det begav sig. I en klubbspalt Häpna! förekom dock redan när det begav sig. I en klubbspalt Häpna!
med en rapport från kongressen i Uppsala år 963 nämns t.ex. att det ”[u]nder 
Christer Landergrens ledning diskuterades och antogs en resolution angående 
tidskriften” samt att denne ”uppdrogs att utarbeta och tillställa tidskriften 
en skrivelse med synpunkter på innehållet”.409 I Jonas Simas artikel i Upsala 
Nya Tidning var tonen fränare, när han rapporterade att Nya Tidning var tonen fränare, när han rapporterade att Nya Tidning Häpna! var ”en rent Häpna! var ”en rent Häpna!
kommersiell produkt av synnerligen låg kolorerad klass. Vilket också SFSF
med skärpa påpekade vid den aktuella kongressen i Uppsala.”410med skärpa påpekade vid den aktuella kongressen i Uppsala.”410med skärpa påpekade vid den aktuella kongressen i Uppsala.”

Medan fl era fans kommenterat tidskriftens insatser för science fi ction i 
positiva ordalag har andra varit mer skeptiska, och menat att den bidragit till 
att skapa något av ett ghetto för sf-litteraturen även i Sverige.411 John-Henri 
Holmberg diskuterade redan på 960-talet hur Häpna! på många sätt snarare Häpna! på många sätt snarare Häpna!
var att betrakta som ett oerhört påkostat fanzine än en vinstgivande, profes-
sionell tidskrift. Detta drag gjorde sig enligt Holmberg också märkbart i 
urvalet av det skönlitterära materialet, som istället för att vara kommersiellt 
gångbart eller besitta större litterära kvaliteter i första hand bör ha tilltalat sf-
fansen och den åt nostalgi lagda redaktionen.412 Betänker man dessutom att 
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redaktionen till största delen utgjordes av entusiaster, att tidskriften fl era år 
verkar ha gått med förlust och att en del av arbetet kan ha utförts på närmast 
ideell basis av unga svenska sf-fans, framträder också en bild där Häpna! synes Häpna! synes Häpna!
mycket nära besläktad med tidens sf-fanzines, låt vara att den var en bark 
bland briggar.

Sam J. Lundwall ansåg i sin översikt att tidskriftens insats att presentera 
science fi ction på svenska och ge nya svenska författare utrymme var att be-
trakta som ”högst positiv”.413 Han uttryckte dock i likhet med Holmberg vissa 
betänkligheter vad gällde dess skönlitterära urval, och antydde att detta kan 
ha lett till dess vikande popularitet:

Det framgick […] med all önskvärd tydlighet att redaktionen var låst i den 
ämnesvärld som science fi ction utbildade under 40-talet, och man hade svå-
righeter att följa med de nya strömningarna. [– – –] Häpna! levde lyckligt Häpna! levde lyckligt Häpna!
kvar bland Asimovs stjärnimperier och Williamsons Rymdlegioner, och upp-
lagan sjönk markant.414

Sf-fanen Bo Stenfors har senare också beklagat att Häpna! inte blev en bättre Häpna! inte blev en bättre Häpna!
tidskrift än som var fallet, men har snarare än på det skönlitterära urvalet 
tagit fasta på den publicistiska kompetensen. Han anser att redaktörerna var 
”amatörer när det gällde tidningsutgivning” och att de ”saknade ekonomiska 
resurser att göra en journalistiskt slagkraftig produkt”. Detta kompenserades 
emellertid av en entusiasm som enligt Stenfors omfattade Karl Gustav Kind-
bergs ”högtfl ygande planer på att göra HÄPNA! till ett litterärt magasin, som 
skulle kunna rentav tävla med Bonniers Litterära Magasin”, och på att ”starta 
en exklusiv klubb för de SF-intresserade i en högklassig miljö, där man kunde 
tillsammans med likasinnade ägna sig åt ohämmad fantasifl ykt, grundad på 
den nya, så tänkvärda och överlägsna, SF-litteraturen”.415 Dessa planer kom 
väl främst till uttryck i ambitionerna att blåsa liv i den svenska sf-rörelsen, 
men kan möjligen också skönjas i tidskriftens undertitel under en period, 
Litterär-Vetenskapligt Magasin, eller i den inrikting på äldre fans som kunde 
skymtas i de allra första klubbspalterna.

Häpna! utkom under sina knappa tolv år nästan varje månad, vilket gör Häpna! utkom under sina knappa tolv år nästan varje månad, vilket gör Häpna!
att dess insats för att popularisera science fi ction i Sverige under 950- och 
960-talet saknar motstycke. Även med en lågt skattad upplaga på 0 000 
exemplar per nummer skeppades det från bröderna Kindbergs tryckeri med 
åren ut över en miljon häften av Häpna!, vilkas färgglada omslag bör ha mött Häpna!, vilkas färgglada omslag bör ha mött Häpna!
tiotusentals om inte hundratusentals potentiella konsumenter. Att endast en 
försvinnande bråkdel av dem köpte tidskriften, och att av dessa ännu färre 
valde att engagera sig i den sf-rörelse tidskriften ville bygga upp, visar att 
intresset för science fi ction var svalt.

Det faktum att Häpna! trots de små upplagorna utkom under så lång tid Häpna! trots de små upplagorna utkom under så lång tid Häpna!
tyder på att dess främsta syfte bör ha varit att förse svenska sf-läsare med mate-
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rial – att utgöra ett brohuvud genom vilket man kunde kontrollera tillgången 
till den egna favoritlektyren. Med sin småskaliga verksamhet och den ekono-
miska olönsamheten satte Häpna! också ett mönster för senare sf-utgivning Häpna! också ett mönster för senare sf-utgivning Häpna!
i Sverige, men det är möjligt att tidskriften med skapandet av en sf-rörelse 
dessutom satte käppar i hjulet för ett bredare genomslag för science fi ction på 
den svenska bokmarknaden. Att det egna nätverk, litterära kretslopp och sys-
tem som blev en följd av denna rörelse och dess fanzines knappast alltid gag-
nat genren och dess ställning har föreslagits av ingen mindre än John-Henri 
Holmberg, som i Inre landskap och yttre rymd argumenterar för att science Inre landskap och yttre rymd argumenterar för att science Inre landskap och yttre rymd
fi ction i Sverige fått lida av två skäl – dels att det litterära klimatet dominerats 
av psykologiserande samtidsrealism, dels att ”mycket sf-intresserade svenskar 
varit alldeles för duktiga på att själva publicera science fi ction”:

[D]e större, etablerade förlagen i Sverige [har] egentligen aldrig upplevt något 
incitament att försöka sig på science fi ction. När det verkat fi nnas efterfrågan 
har det också funnits expertutgivare som tillfredsställt den. Och varför satsa 
pengar på att försöka konkurrera med dem, i synnerhet som ju lönsamheten 
aldrig verkat särskilt imponerande (specialförlagen har ju antingen upphört 
eller förblivit små)? 416

Med andra ord kan fansens vilja att förse andra entusiaster med översatt sci-
ence fi ction ha medfört att de stora förlagen sällan kommit att uppmärk-
samma genren och med sina exponeringskanaler skapat eller tillgodosett ett 
bredare intresse för den. Vidare är det fullt tänkbart att de svenska entusias-
ternas visserligen ofta kvalitativa utgivning på små specialiserade förlag som 
Sam J. Lundwalls Delta och Fakta & Fantasi samt i tidskrifter som Sam J. 
Lundwalls Jules Verne-Magasinet (972–) eller Jules Verne-Magasinet (972–) eller Jules Verne-Magasinet John-Henri Holmbergs Nova 
science fi ction (982–987, 2004–) kan ha bidragit till att genom åren alltmer 
förknippa science fi ction med lågt kulturellt kapital och format en bild av 
genren som en kufi sk angelägenhet för en avvikande minoritet med dålig 
smak, och att större förlag velat undvika att alltför starkt sammankopplas 
med genrens särskilda aura.

Vittnesmålen och åsikterna om den rörelse Häpna! efterlämnade är många-Häpna! efterlämnade är många-Häpna!
handa. Medan vissa fans verkar ha skrivit under på tron att science fi ction 
lästes av en exklusiv skara vidsynta människor med framtiden i sitt grepp före-
faller andra ha tagit betydligt lättare på rörelsens doxa. Bo Stenfors avslutade 
t.ex. sin krönika Tre fandoms – och en fj ärde (963) med ett kort omdöme som Tre fandoms – och en fj ärde (963) med ett kort omdöme som Tre fandoms – och en fj ärde
torde varit giltigt för många av tidens sf-fans:

SF-fandomen är givetvis ingenting annat än en rolig och stimulerande hobby, 
som ger utrymme för fantasi och leklynne, kanske också för ett visst skapande. 
Enligt min mening är det en mycket fi n hobby, som dessutom ger vänskapliga 
kontakter med likasinnade i många andra länder runt jordklotet.417
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Som exempel på en mycket avvikande åsikt kan dock anföras Bertil Falks 
senare refl exion, i vilken han var skeptisk mot sf-rörelsens självbild och me-
nade att den knappast var den typ av sammanslutning den gärna framställde 
sig som:

Jag hade en gång i tiden trott att science fi ction-läsarna skulle bli de som 
formade framtiden. Förutsättningslöst skulle de ge sig ut i tillvaron och pröva 
alla möjligheter, anta alla utmaningar, iscensätta ett samhälle, där allt var 
möjligt. När jag med tiden kom i kontakt med fandom och fi ck se denna 
skara av människor med våldsamt självhävdelsebegär, som stencilerade pri-
vatbrev, baktalade kamrater, låg i meningslösa fejder som aldrig ledde till 
något konstruktivt och visade prov på omognad i största allmänhet, miss-
tröstade jag. [– – –]
Jag har med tiden upptäckt att de science fi ction läsare, som inte hamnade i 
fandomen, utan i stället blev fysiker, ingenjörer, psykologer etc faktiskt fört 
med sig det bästa i sf i sin skapande forskning och dagliga verksamhet. [D]e 
kvaliteter som jag trodde att sf skulle skapa hos människor fi nns där, men 
de fi nns inte inom det stickspår som kallas fandom, som bara tycks vara en 
privat tummelplats för litterära idéer och primitiva debatter i politik och 
livsåskådning.418

Oavsett om man ser sf-rörelsen som en sluten klick intriganta eskapister eller 
som en ideell subkultur med siktet inställt på att sprida kunskap om science 
fi ction fi nns det många exempel på fans som uppfostrats inom rörelsen men 
som sedan valt att agera på en större arena. Bortsett från fl era redaktörer, över-
sättare och författare som senare tagit steget ut på den professionella bok- och 
tidskriftsmarknaden förekom redan under 950-talet en handfull kritiker som 
i samband med rymdkapplöpningen bereddes utrymme att granska sf-litte-
raturen på en av tidens mest off entliga scener – de svenska dagstidningarnas 
kultursidor.
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6. Sputnikfeber 
Science fi ction i Sverige 957–96

Denna förkättrade, från kultursidorna vanligtvis bannlysta littera-
turart måste väl då i all rimlighets namn vara något annat än enbart 
en äventyrsromanens renässans, en budskapslös underhållning för 
sysslolösa höstkvällar.

LENNART SÖRENSEN, Sydsvenska Dagbladet Snällposten (957)1

Endast ett drygt halvår efter att Svenska Dagbladet publicerat en översatt Svenska Dagbladet publicerat en översatt Svenska Dagbladet
understreckare där sf-författaren Arthur C. Clarke skriver om den högak-
tuella rymdforskningen och uttrycker en förhoppning om att ”våra dagars 
nationalism icke skall utsträckas till världsrymden” drabbades större delen av 
världen av sputnikfeber.2 Uppskjutningen av den sovjetiska satelliten Sputnik 
  den 4 oktober 957 blev startskottet för såväl rymdkapplöpningen som för ett 
ökat intresse för rymden, vilket kom att hålla i sig ända tills den amerikanska 
rymdfl ygstyrelsen NASA den 2 juli 969 lyckades med företaget att landsätta NASA den 2 juli 969 lyckades med företaget att landsätta NASA
två astronauter på månen. Under senare delen av 950-talet och merparten av 
960-talet kom denna fokusering på världsrymden att inte bara påminna om 
naturvetenskapernas ständiga utveckling, men också avsätta spår i allt från 
populärkultur till arkitektur. Nämnas kan allt från serietidningar, barnböck-
er, spel, leksaker, kläder, livsmedel, möbler och andra vardags föremål med på-
tagligt futuristisk utstyrsel till musik med rymdtematik (t.ex. Sveriges första 
internationellt framgångsrika popgrupp, Th e Spotnicks) och Skandinaviens 
dittills högsta byggnad, det i Stockholm belägna 55 meter höga Kaknästornet 
(962–967), vars ena arkitekt Bengt Lindroos (f. 98) beskrivit själva tornet 
som en raket och dess bas som en avfyrningsramp.3

Redan under de första åren satte sputnikfebern tydliga spår också i de 
svenska dagstidningarna. Antalet artiklar, notiser och stort uppslagna rubri-
ker som behandlar astronomi, rymdresor och satelliter mångdubblades, fl era 
seriestrippar tog upp mer eller mindre fantastiska rymdresor, och intresset för 
science fi ction ökade överlag.4 Ytterligare en följd var att det på kultursidorna 
publicerades åtskilliga artiklar om tidiga rymdfärder i litteraturhistorien. 
Dessa behandlade bl.a. Lukianos, Kepler, Cyrano de Bergerac och Voltaire, 
och skrevs ofta av etablerade kritiker och författare som Ralf Parland, Gunnar 
Qvarnström och Göran Printz-Påhlson. Inte sällan betraktades denna typ av 
berättelser som en tidig form av science fi ction.5
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Med de sovjetiska Sputnik-satelliterna kom ett av sf-litteraturens äldsta 
och mest populära motiv – resan ut i världsrymden – fl era steg närmare att 
förverkligas. Förutom att fl era svenska sf-fans förefaller ha upplevt händelsen 
som en upprättelse för deras marginaliserade intresseområden verkar satelli-
terna också ha fått följder för den bredare synen på genren i Sverige.6 Arbetar-
bladets Sture Schött (signaturen Bunter) menade att om science fi ction med bladets Sture Schött (signaturen Bunter) menade att om science fi ction med bladets
Martinsons Aniara blivit ”salongsfähig”, så innebar uppskjutningen av Sput-Aniara blivit ”salongsfähig”, så innebar uppskjutningen av Sput-Aniara
nik att den blev ”tekniskt rumsren”.7 Det senare bekräftas av andra artiklar 
från dessa år, då recensionerna från och med slutet av 950-talet uppvisar en 
större försiktighet i utlåtanden om brister i sf-berättelsernas naturvetenskap-
liga innehåll.8 Detta gällde också en tongivande kritiker som Bengt Holm-
qvist, som i en recension av några av Ray Bradburys verk i Dagens Nyheter
hösten 959 verkar betrakta framtida rymdresor som en realitet:

Det kan fi nnas skräckplaneter där den sovande är utlämnad åt gammal mör-
dande ondska. Det kan fi nnas planeter som är paradis bara man inte förgriper 
sig på dem, bara man älskar dem som man älskar en kvinna. Vi vet inte. 
Men vi håller på att stiga in i en tid där ingenting är otänkbart utom vår 
återvändo.9

Andra kritiker menade att framstegen i rymdforskningen blivit något av ett 
problem för genren. Dagens Nyheters Sven Dagens Nyheters Sven Dagens Nyheters Hallén påstår redan 959 att satel-
literna och rymdraketerna ”tagit en del av musten ur science-fi ction på senare 
tid”:

Denna litterära art handlar ju enligt en av de bättre defi nitionerna om ting 
som är tekniskt tänkbara men ännu icke förverkligade, och härav följer att 
åtskilliga goda gamla uppslag måste skrotas som fi ction, som fantasidrivme-
del, i samma ögonblick de börjar omvandlas i påtagliga järnvaror. Så särdeles 
många nya idéer har inte heller dykt upp som ersättning för de förlorade 
– man kan på sin höjd notera ett ökat intresse för mutations- och övermän-
niskotemat, sociala framtidsblickar och för den gamla frågan vad som skall 
hända vid mötet med en utomjordisk intelligens. I gengäld har emellertid 
dessa teman, och särskilt det sista, börjat behandlas med en helt annan de-
taljskärpa och nyansrikedom än i den äldre rymdlitteraturen, kanske för att 
det börjat rycka så nära mänsklighetens reella synkrets att man måste börja 
ta det på allvar.10

Liknande åsikter kom också till uttryck i en artikel av Göran O. Eriksson i 
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning tidigare samma år, där han menar att Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning tidigare samma år, där han menar att Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
intresset för science fi ction i Sverige ”mattats en aning” och anger som skäl 
såväl stormakternas utnyttjande av genren i sin propaganda som den tekniska 
utvecklingen:
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När det fantastiska blir verklighet mister det en del av sin lockelse; eller 
rättare sagt, dess lockelse blir en annan än nyss, mindre ofarlig men också 
mindre förförisk. I den mån science-fi ction speglade och tillfredsställde en 
dröm om en fl ykt från jorden förlorade genren en del av sin magi i samma 
ögonblick som det visade sig att också månraketer och interplanetära projekt 
är underkastade bittert jordiska villkor, den blev likgiltig som pappersskräpet 
efter ett politiskt massmöte.11

De sovjetiska Sputnik-satelliternas betydelse för science fi ction skall måhända 
inte överdrivas. Tidsmässigt sammanfaller de emellertid med både en ökning 
i den svenska sf-utgivningen och med ett växande antal recensioner av och 
artiklar om science fi ction i svenska tidningar. Under åren 957–959 publice-
rades i de 6 största dagstidningarna i själva verket mer än dubbelt så många 
artiklar om science fi ction som under den föregående treårsperioden.12 Dessa 
behandlade långt ifrån alltid översatta verk, utan fl era tidningar upplät ut-
rymme för specialiserade kritiker, svenska sf-entusiaster, att skriva om både 
den inhemska och den utländska sf-utgivningen.

De svenska entusiasternas litteraturkritik

Det sena 950-talets off entliga diskussion om science fi ction fördes, med un-
dantag för recensioner av Ray Bradburys verk, sällan på de stora huvudstads-
tidningarnas prestigefyllda kultursidor. Trots att 950-talet ibland beskrivits 
som tidnings dödens tid fanns under detta årtionde en mängd regionala dags-
tidningar som upplät sina kultursidor till diskussioner av sf-litteraturen.13 De 
dagstidningar som främst sticker ut är Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 
Kvällsposten och Göteborgs-Tidningen, vilka anlitade en handfull kunniga 
sf-entusiaster som regelbundet anmälde utländska och översatta sf-verk. Så 
småningom engagerades några av dessa också av landets enda två riksspridda 
kvällstidningar, Aftonbladet och Aftonbladet och Aftonbladet Expressen, vilka förefaller ha fått upp ögo-
nen för genren i samband med den intensifi erade rymdkapplöpningen under 
decenniets sista år.14 Dessa kritiker hade en bakgrund inom den svenska sf-
rörelsen och kom således från ett relativt autonomt kulturellt delfält med 
egna värderingar, konsekrationsinstanser och en specifi k form av symboliskt 
kapital. Anmärkningsvärt är dock att dessa entusiaster, som ivrade för genren 
både inom en fankultur och i off entligheten, samtliga verkar ha minskat sitt 
engagemang i rörelsen och dess fanzines i takt med att de skrev fl er artiklar 
i större tidningar.

Den i särklass mest fl itige av de svenska sf-anmälarna var Roland Adler-
berth. Redan från lanseringsåret skrev han regelbundet om science fi ction i 
främst Göteborgs-Tidningen, men så småningom också i Expressen och Bon-
niers Litterära Magasin.15 Hans iver att sprida kunskap om genrens läsvärda 
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verk genomsyrar de fl esta av hans recensioner, och i åtminstone ett fall refe-
rerar han uttryckligen handlingen i en sf-novell ”för att visa, att science-fi c-
tions-författarna inte är de humorlösa, sadistiska framvevare av historier om 
dödsstrålar, atomkrig och sjubenta marsianer som åtskilliga svenskar fortfa-
rande tror”.16 I Adlerberths mycket breda syn på science fi ction ingick som 
framgått åsikten att genren funnits ända sedan antiken, och att det sedan dess 
skrivits någon form av science fi ction, med undantag för medeltiden – ”då 
brände man folk som visade SF-tendenser istället för att publicera dem; ett 
slags egendomlig preventiv litteraturkritik, utövad av religiösa skäl.”17 Vad 
gäller genrens särdrag och uppgift vidhåller Adlerberth genom åren åsikten 
att science fi ction i första hand är en form av underhållningslitteratur, men 
att den i bästa fall innehåller ”undertoner” eller ”tankestoff ”.18 I en artikel i 
Bonniers Litterära Magasin 955 framhåller han att genren rymmer enorma 
möjligheter, men att dessa endast i undantagsfall realiserats av författarna:

[A]tt jag för min del satt in så pass mycket tid och energi på att få in genren 
i Sverige beror på att jag betraktar SF som den fi naste typ av underhållning 
som existerar, den ger ett friare fält åt både ens egen och författarens fantasi 
än någon annan litteraturart, och det ligger fantastiska möjligheter att ställa 
problem under debatt i den, möjligheter som dess författare hittills knappast 
mer än nosat på.19

I en artikel i Nya Argus hösten 959 uttrycker han sig i liknande ordalag, men Nya Argus hösten 959 uttrycker han sig i liknande ordalag, men Nya Argus
visar samtidigt att han har viss förståelse för de argument som framförts av 
genrens belackare:

Vad är science-fi ction?
Stoff  för nya tankar och katalysator för nya idéer, säjer vi som tycker om 

genren. Nya horisonters öppnare, vetenskapen som önskedröm och framtids-
dröm, trevare mot nya världar, världen som vilja och galaföreställning – och 
en förbenat trevlig underhållning. Säjer vi.

Pangpanggossar, travande i Spillanes fotspår, säjer genrens motståndare. 
Rövarromaners arvtagare, säjer Elisabeth Tykesson i Sveriges radio, skriven 
av onda, slemma giriga män som låter skrivmaskinen smattra i tanketom 
tomgång eftersom det fi nns pengar att hämta i människors escapism och 
atombombsrädsla.

Och det märkliga är att alla har rätt. Eller fel. Precis som vanligt. Stryk 
vad som ej önskas.20

I samma artikel framhåller Adlerberth att de svenska sf-fansen har rätt om de 
”bortser från de cirka 50 % av SF-utgivningen, vilka precis som i alla andra un-
derhållningsgenrer utgör mer eller mindre ren smörja, enkla gottköpshistorier 
utan vare sig psykologi eller yttre eller inre mening, drällande av monster och 
strålpistoler”.21
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I Adlerberths litteraturkritik utanför Häpna!, i kanaler som inte var rikta-Häpna!, i kanaler som inte var rikta-Häpna!
de till redan frälsta, framhölls kraftfullt vikten av naturvetenskaplig korrekt-
het.22 Måhända var denna uppfattning, där den vetenskapliga trovärdigheten 
utgjorde ett av de tyngst vägande kvalitetskriterierna, särskilt framträdande 
i hans mer off entliga sf-kritik för att han där på ett annat sätt var nödd att 
legitimera genren inför en skeptisk allmänhet.23

Från och med sommaren 957, under sin studietid vid Lunds universi-
tet, anmälde Lennart Sörensen science fi ction i Aftonbladet och Aftonbladet och Aftonbladet Sydsvenska 
Dagbladet Snällposten. Han har senare berättat att recensionsverksamheten 
skedde på eget initiativ och att intresset för genren från dagstidningarnas håll 
under denna tid var att betrakta som ganska ljumt. Undantaget var Afton-
bladet, vars sf-intresserade kulturredaktör Karl Vennberg år 958 till och med bladet, vars sf-intresserade kulturredaktör Karl Vennberg år 958 till och med bladet
erbjöd den unge Sörensen en halvtidstjänst på tidningen under förutsättning 
att denne fl yttade till Stockholm. Sörensen avböjde erbjudandet.24

I vad som sannolikt är hans första artikel i Aftonbladet påstår Lennart Aftonbladet påstår Lennart Aftonbladet
 Sörensen att science fi ction är ”en litteraturart som blivit märkvärdigt neglige-
rad och betraktad som blott en ny variant på de gamla kära indianböckerna”. 
Han är mån om att påpeka att det inom genren fi nns ”en rad författare som 
verkligen vill mer än att underhålla för stunden”, som vill varna och skrämma 
läsaren, och önskar att svenska läsare i större utsträckning kom i kontakt med 
dessa.25 I en artikel i Sydsvenska Dagbladet Snällposten från samma år uppre-
pas i stort sett samma inställning till genren – en inställning som han också 
framförde i Häpna!, och som skiljer sig aningen från Adlerberths i det att Häpna!, och som skiljer sig aningen från Adlerberths i det att Häpna!
Sörensen vid sidan av det naturvetenskapliga kraftfullt understryker genrens 
civilisationskritiska uppgift:

Sf bygger på kända vetenskapliga fakta och drar ut deras konsekvenser på ett 
logiskt rimligt sätt. Den vill framför allt varna, varna människan för henne 
själv. Det tredje världskriget, atom- och vätebombskriget, skulle troligen 
medföra att mänskligheten förintas – sf söker hindra detta. Ordets makt är 
visserligen inte stor, men det fi nns likväl författare, som känner ett behov att 
skrika innan lungorna fylls med radioaktiv luft.26

I den svenska sf-tidskriften Galaxys tionde nummer (juni 959) skrev Sörensen Galaxys tionde nummer (juni 959) skrev Sörensen Galaxys
en lång, personlig artikel om sin syn på science fi ction, ”Strängt personligt. 
En sf-läsares bekännelser”. I denna förklarade den drygt tjugoårige entusias-
ten hur han skaff ade sig sin ”nuvarande svåra last: sf-läsning”.27 Artikeln ger 
dessutom en inblick i de kretsar Sörensen umgicks i, i vilken syn på science 
fi ction allmänheten uppfattades ha och i hur engagemanget för genren ma-
nifesterades i realiteten:

När jag var yngre klappade folk mig på axeln och sade med överlägset med-
lidsamma leenden: ”Det går över med åren, ska du se”. Nu betraktar man mig 
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med misstänksamma blickar, påstår att jag inte är andligt rumsren och har 
givit upp hoppet om att jag någonsin skall bli en ordinärt duglig medborgare. 
Det har nämligen inte gått över med åren; jag är fortfarande en sf-fan(tast), 
dvs. en av dem som med tragisk brist på urskiljning läser allt som publiceras 
inom genren. Och tillbringar sena nattimmar med att hetsigt diskutera sf i 
likasinnades sällskap; så många tidiga gryningar vi sett det grå ljuset sila in 
genom gardinspringan, så många trötta förmiddagar vi försökt sova med 
cigarrettröken som bly i lungorna och grannens baby på sitt trilsknaste hu-
mör…28

Det som fängslade Sörensen när han, efter att tidigare mest ha läst space opera, 
på allvar upptäckte genren och dess allvarliga sidor ”sommaren före tredje 
ring” var något som var svårt att fi nna i andra litteraturformer: ”Ty – för att 
vara ordentligt patetisk – i sf fann jag det jag kanske omedvetet sökt inom lit-
teraturen: kombinationer av handling och tanke, moraliteter framförda med 
profana gester, spänning med problemöverbyggnad, underhållning med me-
tafysiska dimensioner.” Återstoden av artikeln kretsar sedan kring de tre kate-
gorier Sörensen menar att man kan dela in sf-genren i, om man ”bortser från 
bihangen space opera och fantasy” – den vetenskapliga, den politiska och den politiska och den politiska
fi losofi sk-psykologiska. I redogörelserna för dessa ger Lennart Sörensen uttryck 
för en mycket mörkare framtidssyn än Roland Adlerberth. När han diskute-
rar den vetenskapliga sf-litteraturen uppehåller han sig vid den tekniska och 
naturvetenskapliga utvecklingens nackdelar och hot – vetenskaplig science 
fi ction ”utgör dels en vitglödgad protest mot mekaniseringen, robotiseringen, 
som är på väg att förvandla människan till en zombi, en äta-sova-maskin utan 
personliga känslor; dels en varning för dessa allt vanvettigare experiment med 
vätebomber o. d. som äger rum”.29 I genomgångarna av de andra två katego-
rierna lyser dessutom ett individualistiskt patos igenom, liksom ett intresse 
för psykologi som inte i samma utsträckning återfanns hos Adlerberth. Ett 
exempel på det förra är diskussionen av den politiska sf-litteraturen, som en-
ligt Sörensen ofta handlar om framtida statsskick: ”[K]ommer individen att 
förvandlas till en färglös kugge i en grottekvarn? Kommer allt det vi kallar 
mänskligt att undertryckas: handlings- och tankefrihet, rätten att efter eget 
behag välja livsstil eller underlåta att välja?”30

Likheterna med Adlerberth är trots detta många: Sörensen menar att sci-
ence fi ction funnits sedan antiken och att genren omfattar de fl esta äldre 
utopier och fantastiska berättelser så länge de inte företer alltför många över-
naturliga inslag. I likhet med Adlerberth försökte han också informera eller 
rentav omvända ovana sf-läsare genom att skriva om science fi ction i andra 
sammanhang än i dagstidningarna och de svenska sf-tidskrifterna – i den 
unglitterära tidskriften Upptakt skrev han 958 en artikel där han menade att Upptakt skrev han 958 en artikel där han menade att Upptakt
sf-litteraturen ”så gott som fullständigt negligerats” trots att den på många 
sätt påminner om de satiriska, humoristiska eller absurdistiska verk som un-
der denna tid åtnjöt stort anseende.31 En förklaring till att han på detta sätt 
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missionerade för genren kan sökas i den ovan behandlade bekännelseartikeln 
i Galaxy, där han framhöll hur variationsrik genren var och hur den kunde 
fi nna en mängd olika typer av läsare i olika folkskikt – om än underförstått 
främst manliga:

[S]f [är] en litteratur som omfattar så mycket att den aldrig riskerar att bli trå-
kig och enformig; konformitet är det sista man kan beskylla den för. Därmed 
är förklarat hur den har kunnat attrahera så olika slags läsare: akademiker och 
skogshuggare, skolpojkar och pensionärer, bodbiträden och direktörer. Sf är 
en regnbåge där var och en kan fi nna den färg som passar just honom.32

Lennart Sörensens uppfattning att genren i fantasifull form kan ställa grund-
läggande religiösa och fi losofi ska frågor – ”vara tankeväckande, få vardags-
människan att någon gång bryta sina invanda, alltför trånga cirklar och se 
tillvaron ur evighetens synvinkel” – möter man också hos den unge sf-entu-
siasten Jacob Palme, som redan som 5-åring började anmäla science fi ction 
i Stockholms-Tidningen 956.33 Palme blev snart aktiv inom studentpolitiken, 
och i en artikel om sf-genren i Sveriges Socialdemo kratiska Studentförbunds 
tidskrift Libertas år 962 skymtar en förkärlek för politiska spekulationer, Libertas år 962 skymtar en förkärlek för politiska spekulationer, Libertas
då han menar att science fi ction ofta uppvisar en radikal politisk tendens.34

Under 960-talet engagerade sig Palme också i kampen mot den kristna mo-
raliska upprustningen, MRA (Moral Re-Armament, tid. Oxfordgrupprörel-
sen), bl.a. i den av Verdandi utgivna skriften Varning för MRA (962).35

Dessa entusiasters regelbundna bidrag stod för nästan en tredjedel av de 
drygt 300 artiklar om och recensioner av kategoriserad sf som publicerades kategoriserad sf som publicerades kategoriserad sf
i de 6 största dagstidningarna under hela perioden 953–968.36 I samband 
med att antalet artiklar steg under 950-talets sista tre år förekom också en-
tusiasterna alltmer frekvent, men deras bidrag minskade kraftigt redan efter 
960. I de allra fl esta fall rörde det sig om kortare anmälningar, även om 
Roland Adlerberths artiklar i Göteborgs-Tidningen ofta tog större delen av en 
kultursida i tabloidformat i anspråk. Vad gäller förhållandet mellan utländsk 
och översatt sf-litteratur var det något vanligare att entusiasterna, i synnerhet 
Adlerberth, anmälde anglosaxiska original, inte sällan i samlingsrecensioner 
med uppemot ett tiotal granskade titlar.37 De få inhemska original som gavs 
ut under denna tid gick – undantaget okategoriserad sf – i allmänhet kul-okategoriserad sf – i allmänhet kul-okategoriserad sf
tursidorna förbi, och inte heller entusiasterna föreföll särskilt imponerade: 
den enda svenska kategoriserade sf som förefaller ha fått ett någorlunda gott kategoriserade sf som förefaller ha fått ett någorlunda gott kategoriserade sf
mottagande var Sture Lönnerstrands Rymdhunden och de få gånger Carl Hen-
ners (dvs. Henrik Nannes) verk uppmärksammades betraktades de, av både 
entusiaster och andra kritiker, som misslyckade imitationer av utländska fö-
rebilder.38

Roland Adlerberth och Lennart Sörensen recenserade emellanåt även po-
pulärvetenskapliga eller pseudovetenskapliga verk med viss anknytning till 
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genren. Medan Adlerberth i några artiklar erkände att han trodde på det vid 
tiden mycket omtalade fenomenet med fl ygande tefat, eller åtminstone på 
någon form av intelligent liv i rymden, intog Sörensen en mer skeptisk håll-
ning.39 Detsamma kan knappast sägas om Sture Lönnerstrand, vars intresse 
för parapsykologi blev alltmer märkbart i hans få artiklar i dagstidningarna. 
På en helsida i Aftonbladet sommaren 956 varnar han, med utgångs punkt i Aftonbladet sommaren 956 varnar han, med utgångs punkt i Aftonbladet
verk av Ray Bradbury och E. M. Forster, för människans underkastelse under 
maskinerna. Han menar där att ”[u]tvecklingen har slagit in på fel väg” och 
att människan utan hjälp av maskinerna måste lära sig att utnyttja ”den al-
lestädes närvarande kraften”.40 Liknande tankegångar, liksom ett självklart 
accepterande av förekomsten av parapsykologiska fenomen, framträder även 
i en artikel i Stockholms-Tidningen ett par månader senare, där Lönnerstrand 
diskuterar sf-författaren Isaac Asimovs ”psykohistoria” i samband med biody-
namikern Birger Torstenssons senaste rön.41 Lönnerstrands dragning till mys-
ticismen förde också in honom på ett intresse för reinkarnation, och under 
950-talet skrev han en rad artiklar om fallet Shanti Devi – ett pionjärarbete 
som påståtts vara ett bevis för att fenomenet reinkarnation existerar – vilka 
publicerades i ett tiotal europeiska länder.42

Redan när Sture Lönnerstrand med manuset till Rymdhunden vann Bon-
niers science fi ction-tävling våren 954 fi ck han i fl era artiklar och notiser 
kommentera sin syn på genren. Som off entlig talesman för genren ansåg även 
Lönnerstrand att den naturvetenskapliga korrektheten var mycket viktig. 
Samtidigt skymtade, i synnerhet i en notis i Morgon-Tidningen, en naturve-
tenskapligt heterodox världsuppfattning:

– Jag håller inte för otroligt, säger författaren, att Werner von Brauns tre-
stegsraket redan är byggd (den raket som har konstruerats på papperet i 
Amerika) och att satelliten redan fi nns och att i så fall de fl ygande skivorna 
utsänds därifrån. Det fi nns mycket som tyder på det. Det är klart att ryssarna 
också experimenterar och bygger rymdskepp och alldeles nyligen uttalade en 
framstående kanadensisk specialist på rymdfl yg som sin fasta övertygelse att 
amerikanarna eller ryssarna redan har nått månen.43

I Svenska Dagbladet, där nyheten om Sture Lönnerstrands pris i Bonniers Svenska Dagbladet, där nyheten om Sture Lönnerstrands pris i Bonniers Svenska Dagbladet
tävling blev förstasidesstoff , fanns en lite längre artikel om författaren. Jour-
nalisten Urban Stenström menar där att Lönnerstrand ser science fi ction som 
”en fascinerande hobby och kanske något mer än en hobby – en ideologi”, 
att han anser den ha futurologiska ambitioner och att det rör sig om ”en sorts 
framtidsberedskap, ett medel att anpassa sig efter vad som skall komma”. 
Trots att Lönnerstrand i samma intervju påstås erkänna att ”SF också har 
dålig litteratur på sitt samvete” menar han, inte alls olikt Adlerberth och Sö-
rensen, att det fi nns ”en rak utvecklingslinje från Platons dialog om Atlantis 
till Ray Bradburys ’Invasion på Mars’”.44
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Endast några månader senare, sommaren 954, tog Lönnerstrand tillfället 
i akt att i Svenska Dagbladet själv framföra sina idéer om sf-litteraturens nytta Svenska Dagbladet själv framföra sina idéer om sf-litteraturens nytta Svenska Dagbladet
inför framtiden:

Framtidsvisionen bör vara en beredskap och inget fatalistiskt konstaterande: 
vi hade ju inte ens [en] chans. [– – –] Den moderna människan börjar mer 
och mer inse att den intellektuella, vetenskapligt orienterade visionen är av 
stort värde som skolning inför framtiden. Den moderna science fi ctionförfat-
taren vill lära sin läsare att beräkna de eventualiteter som ligger gömda i ett 
skenbart likgiltigt nu.45

I likhet med Lennart Sörensen förefaller Sture Lönnerstrand ha uppfattat 
sf-författarnas framtidsskildringar som högst väsentliga varningar. När Lön-
nerstrand drygt tre år senare intervjuades i samband med en sf-kongress i 
Stockholm var det samma oro som präglade hans syn på genren: ”Science 
fi ction är någonting djupt allvarligt, någonting som vill väcka människorna 
till insikt om de faror som kan vänta i framtiden.”46till insikt om de faror som kan vänta i framtiden.”46till insikt om de faror som kan vänta i framtiden.”

Måhända var det för att mycket av den kritik som under hela 950-talet 
riktades mot science fi ction grundades på ideologiska värderingskriterier som 
entusiasterna inför en bredare allmänhet försökte legitimera genren genom 
att betona dess seriösa och varnande sidor. Det förekom även, som redan 
skymtat, inlägg där de naturvetenskapliga och tekniska inslagen, som fl era av 
entusiasterna värderade så högt, lyftes fram för granskning. Ännu ett exempel 
på detta är den salva mot ”sciencefi ction-infi ltrationen” med dess ”störtsjö 
av underhaltig översättnings litteratur” som en ung Per Wahlöö (926–975) 
avlossade i en understreckare i Norrköpings Tidningar redan 956. Han menar Norrköpings Tidningar redan 956. Han menar Norrköpings Tidningar
att det visserligen fi nns ”god eller åtminstone godartad science-fi ction, sådan 
som så långt det är möjligt bygger på tämligen korrekt relaterade vetenskap-
liga fakta och utvecklar uppslagen med frisk och frodig fantasi”, men under-
stryker att denna endast utgör en bråkdel av det som skrivs inom genren, att 
det mesta är ”oförbätterlig smörja” som präglas av ”den brutala anda och brist 
på samarbetsvilja, som löper som en röd tråd genom hela denna skumrasklit-
teratur”.47

Denna kritik av de naturvetenskapliga bristerna avtog som framgått under 
950-talets senare år, men det är svårt att blunda för att den i mycket kan ha 
varit en följd av att science fi ction av de svenska förlagen och den tongivande 
entusiasten Roland Adlerberth lanserades som en framtidens litteratur vilken 
på ett trovärdigt sätt spekulerar över framtida händelse utvecklingar, och att 
de på så vis introducerade en ovederhäftig förväntnings horisont. De svenska 
entusiasterna överdrev ofta genrens koppling till tidens naturvetenskap; en-
dast ett fåtal av de sf-författare som översattes förefaller ha varit särskilt in-
satta i den moderna naturvetenskapens senaste rön, medan fl ertalet verkar 
ha utnyttjat vetenskaplig eller pseudovetenskaplig terminologi för att skänka 
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sina berättelser en naturvetenskaplig atmosfär. Framhållandet av naturveten-
skapen verkar alltså främst ha varit ett sätt att legitimera och profi lera genren 
genom att ta fasta på ett av de få inslag som skilde den från de fl esta andra 
former av litteratur.

Pocketsatsningarna

Ninety percent of everything is crud.
Corollary : Th e existence of immense quantities of trash in sci-

ence fi ction is admitted and it is regretted; but it is no more unnatural 
than the existence of trash anywhere.

Corollary 2: Th e best science fi ction is as good as the best fi ction 
in any fi eld.

THEODORE STURGEON, den s.k. ”Sturgeon’s law”, mars 95848

När de sovjetiska Sputnik-satelliterna började avfyras mot den ryska kvälls-
himlen växte som nämnts intresset för världsrymden och science fi ction. Den 
tekniska utvecklingen gynnade emellertid sf-litteraturen också på ett betyd-
ligt mer jordnära plan eftersom starten på rymdkapplöpningen sammanföll 
med att pocketboken under 950-talets senare hälft på allvar kom till Sverige. 
Pocketbokens historia i Sverige är dock omstridd, och förutom att det saknas 
helt entydiga defi nitioner råder också viss förvirring vad gäller gränsen mellan 
kvalitetspocketböcker och kvalitetspocketböcker och kvalitetspocketböcker populärpocketböcker. Bägge pockettyperna cirkulera-populärpocketböcker. Bägge pockettyperna cirkulera-populärpocketböcker
de nämligen inom både det bildade kretsloppet och de populära kretsloppen, 
även om redan namnen antyder de huvudsakliga distributionskanalerna.

Vad är då en pocketbok, och när kom de första pocketböckerna till Sveri-
ge? I Per Gedins Den nya boken (966) defi nieras kvalitetspocketboken utifrån 
dess format (ca 0,5 x 8,5 cm), att den har mjuka pärmar (vilket möjliggör bl.a. 
smidig, trådlös häftning), lågt pris, serienamn (och ofta seriesymbol), eff ektiv 
typografi  (så tätt som möjligt men fortfarande läsbart), säljande omslag, stor 
upplaga (vanligen mellan 7000 och 20 000 ex.), kvalitativt innehåll samt att 
i dess marknadsföring självval står i centrum.49 Att defi nitionen, med mycket 
små förändringar, också är tillämpbar på populärpocketboken framgår av 
Hans Olof Johanssons defi nition i 968 års litteraturutredning: ”Alla de yttre 
kriterierna på en kvalitetspocketbok gäller också för populärpocketboken: 
det behändiga formatet, det enkla häftningssättet, den eff ektivt utnyttjade 
satsytan, serieutgivningen, omslagets ’säljande’ egenskaper och det låga pri-
set.”50 De skillnader som ändå fi nns menar Johansson i första hand gäller 
omslagen, där populär pocket böckerna snarare än sobra och stiliserade illus-
trationer har realistiska, ofta vålds- eller sexbetonade; innehållet, där populär-innehållet, där populär-innehållet
pocketböckerna ”syftar till att ge underhållning och spänning för stunden 
utan några framträdande konstnärliga biavsikter”; samt marknadsföringen, 
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där populärpocketboken kännetecknas av ”en mycket kort omloppstid, van-
ligen en månad till ett halvår”.51

Trots att kvalitets pocketboken enligt bl.a. Per Gedin infördes i Sverige 
först med Bonniers serie Aldus år 957 fi nns från det tidiga 950-talet, men 
också långt tidigare, fl era föregångare till både kvalitetspocketboken och den 
senare, vanligen limhäftade populärpocketboken. Bortser man från den po-
pulära Nick Carter-litteraturen samt enkronas- och tjugofemöresböckerna, 
vilka rymde såväl högt som lågt och trycktes i miljontals exemplar i Sverige 
redan under 900-talets första årtionden, är ett tidigt exempel det Göteborgs-
baserade Roman förlagets deckarserie Nyckel-böckerna, som började utkom-
ma redan 937 och som enligt 968 års litteraturutredning ”på sätt och vis [kan] 
betraktas som den allra första [svenska] populärpocketserien, eftersom den 
innan den så sent som 970 upphörde hade fått populärpocketbokens format 
och allmänna utseende”.52 Andra tidiga serier av liknande slag (med startår 
inom parentes) är Lindqvists pocket books (949), Wennerbergs Jaguarböck-
erna (950), Pingvinförlagets Pingvinböckerna (950), X-förlagets X-böckerna 
(95), B. Wahlströms Manhattan-böckerna (952), förlaget Dollarböckernas 
Dollarböckerna (953) samt Lindqvists Meteor-böckerna (954). Beroende på 
hur strikt man väljer att avgränsa och defi niera pocketboken kan fl era, eller 
möjligen samtliga dessa deckar- och västernbetonade serier betraktas som 
populär pocketserier, samtidigt som det hävdats att Bonniers serie Zebra, som 
startade redan 954, kan betraktas som en tidig kvalitetspocketserie.53

Två av de nämnda förlagen, Pingvinförlaget och Wennerbergs, lanserade 
hösten 957 de första svenska serierna med pocketutgiven science fi ction, 
Atom-boken respektive Rymd-böckerna. Trots sparsamma omnämnanden i 
litteraturkritiken bör dessa två populärpocketserier ha nått många fl er läsare 
än den serieutgivna sf-litteratur som utkom under 950-talets första hälft.54

PINGVINFÖRLAGETS ATOM-BOKEN (957–959)

Först ut med en svensk sf-pocketserie var det Göteborgsbaserade Pingvinför-
laget, som redan 950 börjat ge ut populärpocketböcker med västerns i serien 
Pingvinböckerna och således hade fl era års erfarenhet av de populära krets-
loppen.55 Pingvinförlagets sf-serie Atom-boken utkom mellan augusti 957 
och maj 959 med en titel i månaden, och kom sammanlagt att omfatta 22 
romaner.56 Av dessa var samtliga utom en översättningar av engelska sf-titlar 
som mellan åren 950 och 954 skrevs för och gavs ut på det brittiska förlaget 
Curtis Warren. Detta hade grundats 948 som ett massmarknadsförlag spe-
cialiserat på populärpocketutgivning, och innan det lades ned år 954 hade 
man hunnit ge ut fl er än 500 romaner, varav 98 var science fi ction, vanligen 
enklare space opera.57

Curtis Warren tillämpade fl era strikta regler och mallar som dess förfat-
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tare var tvungna att efterfölja: mellan åren 948 och 950 omfattade böckerna 
antingen 24 eller 32 sidor, mellan åren 950 och 953 var de 2 eller 28 sidor 
långa, och från och med 953 vanligen 60 sidor. Förlaget kännetecknades 
vidare av bruket av en rad s.k. house names, förlagspseudonymer om vilka fl era 
verkliga författare samsades. Exempel på sådana är de ofta fåstaviga namnen 
Neil Charles, Lee Elliot, Brad Kent, King Lang, Kris Luna och Van Reed, 
bakom vilka stod både okända brittiska författare och mer välkända sf-förfat-
tare som John Russell Fearn och E. C. Tubb, men i ett fall också en av de brit-
tiska giganterna inom genren, John Brunner, som under förlags pseudonymen 
Gill Hunt romandebuterade på förlaget med Galactic Storm (95).58

Bruket av förlags- och personliga pseudonymer var i Atom-boken både 
omfattande och förvirrande (tabell 4). Nästan två tredjedelar av titlarna 
bar en förlags pseudonym på omslaget, men bakom dessa dolde sig endast en 
knapp handfull författare. Bakom seriens samtliga 4 pseudonymer stod ock-
så endast 7 eller 8 författare, förutom svensken Gabriel Setterborg (pseud. Eric 
Crane) de jämförelsevis okända brittiska författarna William Henry Fleming 
Bird, David O’Brien, Edmund Cooper, John S. Glasby, Brian Holloway och 
Dennis Hughes. Den sistnämnde, en av de mest produktiva och innovativa 
av de snabbskrivande författare som skrev direkt för liknande populärpock-
etserier, stod dessutom bakom drygt hälften, åtminstone , av Atom-bokens 
2 översatta titlar.59

TABELL 4.
Titlar, författare och pseudonymtyper i Pingvinförlagets serie Atom-boken.

Nr. Författare, titel         Egentlig författare   Pseudonymtyp60

. Lee Elliot, Rymdspionen       William Henry
            Fleming Bird   Förlagspseudonym (3)
2. Brian Shaw, En förlorad värld     Brian En förlorad värld     Brian En förlorad värld Holloway  Förlagspseudonym (4)
3. Lee Elliot, Bortom tid och rum     okänd    Förlagspseudonym (3)
4. Kris Luna, Hemlig agent Z 90     William Henry
            Fleming Bird   Förlagspseudonym (2)
5. Rand Le Page, Fången

på planeten Amor         Brian på planeten Amor         Brian på planeten Amor Holloway  Förlagspseudonym (6)
6. Grant Malcolm, Gröna

mandarinmysteriet         mandarinmysteriet         mandarinmysteriet Dennis Hughes  Personlig pseudonym
7. Denis Hughes, Invasion mot Jorden   Dennis Hughes  Personlig pseudonym
8. Kris Luna, Radiumladdningen Stella   David O’Brien  Förlagspseudonym (2)Radiumladdningen Stella   David O’Brien  Förlagspseudonym (2)Radiumladdningen Stella
9. Brian Shaw, Skeppen från Vero     David O’Brien  Förlagspseudonym (3)
0. Neil Charles, Döden tur och retur    Döden tur och retur    Döden tur och retur Dennis Hughes  Förlagspseudonym (3)
. Dee Carter, Purpuröarna.

Flykten från Jorden         Dennis Hughes  Personlig pseudonym
2. George Kinley, Måndiktatorn     Edmund Cooper  Personlig pseudonym
3. Rand Le Page, Kriget i rymderna    Kriget i rymderna    Kriget i rymderna John S. Glasby  Förlagspseudonym (6)
4. Denis Hughes, Kriget på månen    Dennis Hughes  Personlig pseudonym
5. Neil Charles, De tre demonerna     De tre demonerna     De tre demonerna Dennis Hughes  Förlagspseudonym (3)



253

6. John Lane, Det herrelösa rymdskeppet  Dennis Hughes  Personlig pseudonym
7. Gill Hunt, Onda världar      Onda världar      Onda världar Dennis Hughes  Förlagspseudonym (5)
8. Von Kellar, Rymdens rivaler     Rymdens rivaler     Rymdens rivaler Dennis Hughes  Förlagspseudonym (2)
9. Eric Crane, Anfall från rymden     Gabriel Setterborg  Personlig pseudonym
20. Neil Charles, Den ödesdigra rubinen   Dennis Hughes  Förlagspseudonym (3)
2. John Lane, Okänd värld går under   Okänd värld går under   Okänd värld går under Dennis Hughes  Personlig pseudonym
22. Berl Cameron, Hämnaren     John S. Glasby  Förlagspseudonym (5)

Källa: SFB.

I en diskussion i 968 års litteraturutredning kommenterar Hans Olof 
 Johansson massmarknads förlagens syften med att tona ned eller rentav dölja 
de enskilda författarnamnen:

För att utgivningen ska bli så lönsam som möjligt söker förlagen hålla en lika 
stor försäljning på alla nummer i en serie. Det innebär att de måste göra det 
svårt för läsarna att på förhand bedöma böckernas kvalitet. Författarnamnen 
är fi nstilta på omslagen och serienamnen framhävs. I reklamen och på de 
kuponger för beställning som ofta fi nns i böckerna anges så gott som aldrig 
författarnamnen. 

Det har dock visat sig att denna politik i stor utsträckning misslyckas. 
Publiken gör klar skillnad mellan olika författare, och förlagen har av den 
anledningen försökt andra metoder. Dels har antalet serier som skrivs av en 
enda författare ökat betydligt sedan populärpocketböckernas genombrotts-
tid i början av 950-talet, och dels har en typ av serier, som för den vanlige 
läsaren förefaller vara skriven av en enda författare men egentligen inte är 
det, blivit vanlig.61

Hans Olof Johansson diskuterar sedan företeelsen med författarbolag, där författarbolag, där författarbolag
fl era författare gömmer sig bakom en och samma pseudonym, gemensam för 
en hel serie (t.ex. fi ktiva självbiografi er som Nick Carter, Hank Janson, Larry 
Kent och Jerry Cotton).62 I fallet med Atom-boken, med dess svåröverskådliga 
nätverk av relationer mellan författare som ofta samtidigt ingick i fl era förfat-
tarbolag, men som i några fall också gavs ut under personliga pseudonymer, 
öppnar sig fl era tänkbara strategier. Ett syfte med förlagspseudonymerna kan 
ha varit att förvirra läsarna om författarnas verkliga identitet för att undvika 
en författarkult, göra författarna utbytbara, försvåra enskilda författares krav 
på bättre villkor, men också att främja en jämnare och mer förutsägbar för-
säljning av de enskilda titlarna, med minskade returer och större ekonomisk 
profi t som mål. Andra tänkbara syften är att förlagspseudonymerna tjänade 
till att dölja det faktum att det bakom dessa gömde sig ett ringa antal verkliga, 
men i fl era fall mycket produktiva författare, eller att de, med fransk- och 
tyskklingande pseudonymer som Rand Le Page och Von Kellar, förlänade se-
rien och dess illusoriska författarkår en exotisk, internationell nimbus. Dessa 
senare strategier kan betraktas som en populärpocketseries försök att förknip-
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pas med högre kulturellt kapital, vilket i sin tur möjligen kunde leda till bättre 
försäljningssiff ror hos en kräsen publik. Oavsett syftet låg antagligen dessa 
strategier främst i det engelska förlaget Curtis Warrens intressen, och ärvdes 
helt enkelt till en svensk kontext.63

Pingvinförlagets Atom-boken påminner i några avseenden om den se-
rie med likartat namn, Atom-böckerna, som hade givits ut på Lindqvists 
954–956. Liksom Atom-böckerna var titlarna i serien Atom-boken i första 
hand mycket billiga, vilket möjliggjordes av ett fast sidantal. På omslagen till 
Pingvinförlagets Atom-boken framgick denna standardisering då det tydligt, 
under seriens logotyp, angavs att böckerna var 28 sidor långa och kostade 
en krona jämnt. Själva logotypen utgjordes av en röd ruta med serienamnet 
utskrivet i vitt och gult, och där inuti det stora, gemena a:et, mot en grön 
bakgrund, avtecknade sig ett gulrött svampmoln (se bild 40).

Ännu en likhet med serien Atom-böckerna är att de svenska titelnam-
nen var anmärkningsvärt likformiga: av de 22 titlarna uppvisar 2 någon typ 
av dramatisk koppling till världsrymden, med ord som rymd, värld, planet, 
jorden eller månen – t.ex. Rymdspionen, Fången på planeten Amor, Invasion 
mot Jorden, Måndiktatorn, Kriget på månen, Onda världar samt mot Jorden, Måndiktatorn, Kriget på månen, Onda världar samt mot Jorden, Måndiktatorn, Kriget på månen, Onda världar Anfall från 
rymden – och de 0 undantagen kan också anses markera att det rör sig om 
någon form av koppling till underhållningslitteraturen i allmänhet – t.ex. 
Hemlig agent Z 90, Döden tur och retur och Hemlig agent Z 90, Döden tur och retur och Hemlig agent Z 90, Döden tur och retur Den ödesdigra rubinen – och ibland 
till sf-megatexten i synnerhet – Bortom tid och rum, Radiumladdningen Stella, 
Skeppen från Vero och Det herrelösa skeppet.64 Av de engelska originaltitlarna 
uppvisar endast hälften så många en motsvarande koppling till världsrymden 
och ord som world, orbit, earth, moon och cosmos, vilket, liksom i fallet med 
Lindqvists Atom-böckerna, tyder på att förlaget valt att betona rymdinslagen 
i verken mer än vad som var fallet i ursprungslandet.65

Denna ganska enkla överföring av litterära produkter skrivna specifi kt 
för en brittisk marknad – verken gavs aldrig ut i USA – avspeglas också i USA – avspeglas också i USA
att de svenska omslagen i nästan samtliga fall var avteckningar eller rena 
kalkeringar av Curtis Warrens utländska originalomslag.66 Pingvinförlagets 
omslags illustrationer var dock, trots att de brittiska originalen redan var enkla 
i sig, ännu enklare vad gäller färgskalor och detaljer. Omslagsillustrationerna 
(se t.ex. bild 22–24) utmärks av klara och starka pastellfärger, och innehåller 
ofta motiv som rymdraketer och fl ygande tefat, stjärnhimlar och himlakrop-
par, explosioner och avfyrande av raketer eller vapen, och på de omslag som 
uppvisar levande varelser rör det sig i många fall antingen om rymdvarelser 
av något slag, eller män iklädda färgglada rymddräkter, inte sällan av den för 
serietidningar vanliga typ där hjälmen utgörs av en glaskula.

På dessa omslagsillustrationer skrevs sedan de svenska titelnamnen ut, 
ofta med en blandning av typsnitt, färger och dramatiska eff ekter (t.ex. brin-
nande bokstäver eller snett liggande text) som var vanlig i annonseringen av 
biograffi  lmer. Författarnamnet stod ofta mycket diskret – faktum är att för-
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fattarnamnet tycks ha varit så ointressant att det på tre titlar inte ens angavs 
på bokens framsida. Endast i 7 av de 2 översatta titlarna framgick vidare 
översättarna, vanligen Arnold och Saga Lindström, men i ett fall Hannes 
Oljelund.67

De limhäftade pocketböckerna i Atom-boken trycktes på Elanders Bok-
tryckeri i Göteborg och kostade alltid en krona, var alltid på exakt 28 sidor 
(8 numrerade tryckark om 6 sidor), och den sista fi ktions textsidan var alltid 
den sista möjliga. Vanligen var de förhållandevis glest satta med relativt stor 
typstorlek.68 Till formatet mätte böckerna i serien ca 2–2,5 x 8 cm, vilket 
gör att de kan anses något för breda för att klassas som renodlade, moderna 
pocketböcker, och hamnar också ganska nära det utländska s.k. digest-format digest-format digest
som de fl esta anglosaxiska sf-tidskrifter hade under denna tid (4 x 9 cm).69

De för de presumtiva köparna avgörande baksidorna uppvisar samtliga ett 
innehållsreferat, skrivet på mycket enkelt, om än emellanåt kryptiskt, osam-
manhängande och omedvetet komiskt språk. Tillsammans med de enkla och 
färgstarka omslagen, det låga priset, den glesa satsytan och typstorleken leder 
detta misstankarna till att serien riktades till en förhållandevis ung publik. 
Som exempel kan citeras baksidestexten till seriens trettonde titel, vilken möj-
ligen ger en aning om hur Pingvinförlaget ville nischa sin serie:

Kriget i rymderna
Det fanns många skäl varför Tidkungarna sände sina krigshorder tillbaka 
genom Tidens ändlösa korridorer. De forntida rymdskeppen hade blivit till-
intetgjorda av ett folk, vilket fått lida av följderna av det Galactiska kriget. 
Men fast rymdpassagerarna blev överlämnade till dem, var Tidkungarna i 
besittning av mer dödsbringande vapen än några andra – Amphichron. Sve-
pande fram genom de grå tidsåldrarna förstörde och plundrade krigarna det 
förfl utnas fridsamma tidevarv.

Här, i denna berättelse av Rand Le Pages penna, kan också Ni följa dessa 
makabra expeditioner och förena Er med Rick Evans längs vägen som ledde 
in i Imperiets Palats, där Th iera, vetenskaparen, Zreka den äldre och Rahni, 
Lord av Calgain väntade för att välkomna fångarna från det förfl utna. Och 
över det hela ruvade den olycksbringande närvaron av Kaa, Den Galne.

Många överraskningar väntade Rick Evans och Teratha Kerby innan de 
lyckades uppfi nna ett än mer dödsbringade vapen än Amphichron.

Överraskningar, i allra högsta grad sällsamma, då de var så stick i stäv 
mot allt vad de hade väntat sig i den fj ärran Framtiden.

Att förlaget inte hade några större ambitioner med att lansera en samman-
hängande bild av science fi ction som en strikt naturvetenskaplig genre antyds 
av formuleringar som att den tredje titeln, Lee Elliots Bortom tid och rum, 
skulle vara ”en fantasifull berättelse om övernaturliga ting”, men att man 
trots denna förklaring redan i nästa mening försökte framhålla kvaliteterna i 
sin populärpocketserie när man påstod att samma roman rymmer ”levande 
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handling, karakteristik av verkliga livet, spänning och autentisk vetenskaplig 
bakgrund – utspelande sig på en planet, där människor är fastkedjade vid en 
diktator kallad Överlorden”, och sedan avslutade texten med att avslöja vad 
det hela egentligen bör ha handlat om:

Om ni någonsin funderat över, vad det verkligen innebär att fl yga ett rymd-
skepp och att slåss i ett sådant, läs då BORTOM TID OCH RUM, där får ni 
svaret – och sensationen.

Men inte om ni lider av svaga nerver!

Böckerna i Atom-boken var som framgått utpräglade massmarknads pro-
dukter. De utgör också periodens enda renodlade exempel på science fi ction 
som närmar sig det som senare kommit att kallas kategoriböcker, ett begrepp kategoriböcker, ett begrepp kategoriböcker
som härstammar från Janice Radways category books och som av Ulf category books och som av Ulf category books Boëthius 
beskrivits som ”populär litteraturens hårda kärna – de standardiserade och 
språkligt sett enkla alster som ofta ges ut i långa serier, var och en med sin 
särprägel, där den ena boken är uppbyggd på samma sätt som den andra”. 
Kategoriböckerna utmärks enligt Boëthius bl.a. av att de ofta är billiga, trycks 
i stora upplagor, har tät utgivning och distribueras i de populära kretsloppen, 
men också av att de vanligen är lättlästa, har till syfte att underhålla, inte 
sällan är utgivna under pseudonym, har mycket lågt anseende samt ignoreras 
av litteraturkritiken.70

Atom-bokens eftermäle har, dels på grund av titelurvalet, dels på grund 
av översättningarnas och baksidestexternas kvalitet, inte varit det bästa bland 
svenska sf-entusiaster. Lars Jakobson kan i sitt annars relativt återhållsamma 
specialarbete inte låta bli att döma ut hela serien som ”veritabel skit och smör-
ja”, och i Inre landskap och yttre rymd menar Inre landskap och yttre rymd menar Inre landskap och yttre rymd John-Henri Holmberg att dessa 
böcker haft få senare motsvarigheter i Sverige:71

[M]ed ett undantag var de 22 romaner som publicerades nästan inspirerande 
usla: med sina valhänt tecknade omslag, näst intill obegripliga översättningar 
av de värsta brittiska sf-böcker som skrivits och till på köpet befängda baksi-
destexter lyckades den här serien med enastående konsekvens bli den värsta 
som någonsin publicerats i Sverige.72

Undantaget utgörs enligt Holmberg av seriens nittonde titel, Gabriel Setter-
borgs under pseudonymen Eric Crane utgivna debutroman Anfall från rym-
den (958), som enligt vad Setterborg själv berättat skrevs på en vecka ”med 
två fi ngrar, den andra handen gick åt till att hålla cigarretten, hukad över 
en Halda kontorsmaskin hemma i vardagsrummet”.73 Setterborg blev enligt 
Holmberg med denna roman ”den förste svenske aktive sf-fan som också ut-
gav en sf-roman”, ett uttalande som, med tanke på Sture Lönnerstrands fl era 
år tidigare utgivna Rymdhunden (954), möjligen kan modifi eras något.74
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WENNERBERGS RYMD-BÖCKERNA (957–960)

Den andra pocketserien, som utkom parallellt med Pingvinförlagets Atom-
boken, hette Rymd-böckerna och gavs ut av det Stockholmsbaserade mass-
marknadsförlaget Wennerbergs, ett dotterbolag till det internationella 
Winther Publishers Holding Ltd i Köpenhamn. Förutom science fi ction gav 
Wennerbergs, som under 960-talet var Sveriges största populärpocketförlag, 
ut deckare och västerns i bl.a. Jaguarböckerna, Spegelböckerna och Pyramid-
böckerna, av vilka den första serien hade startat redan 950.75

Wennerbergs Rymd-böckerna började utkomma hösten 957, ett par må-
nader efter Pingvinförlagets Atom-boken. Den första titeln listades i ”Svensk 
Bokförteckning” i det nummer av Svensk Bokhandel som daterades den 4 Svensk Bokhandel som daterades den 4 Svensk Bokhandel
oktober 957 – samma dag som nyheten om den första sovjetiska satelliten 
basunerades ut över världen.76 Rymd-böckerna utkom i långsammare takt än 
konkurrenten, med i genomsnitt en ny titel var sjätte vecka – den tjugonde 
och sista listades i ”Svensk Bokförteckning” först i april år 960.77 Det faktum 
att serien till skillnad från Atom-boken listades i dessa förteckningar antyder 
att Rymd-böckerna vid sidan av att säljas i kiosker och livsmedelsbutiker möj-
ligen också fanns att inhandla hos bokhandlare.78 Någon reklam för serien i 
Svensk Bokhandel har emellertid inte kunnat hittas, varför det är mest troligt Svensk Bokhandel har emellertid inte kunnat hittas, varför det är mest troligt Svensk Bokhandel
att den i första hand distribuerades via populära kanaler. Den enda annonse-
ring som påträff ats har varit i de svenska sf-tidskrifterna; Häpna! publicerade Häpna! publicerade Häpna!
vintern 958 en helsidesannons med rubriken ”En science fi ction-serie av hög 
klass”, en beställningskupong och ett långt, fördelaktigt citat av Aftonbla-
dets Lennart Sörensen om seriens första titel, L. Ron Hubbards dets Lennart Sörensen om seriens första titel, L. Ron Hubbards dets Återkomst till 
morgondagen:

”Wennerbergs Förlag har startat en sf-serie, Rymdböckerna, som att döma 
av det första numret kommer att hålla en efter svenska förhållanden hög 
standard. Det är på sin plats att överlämna en blomsterkvast till förlaget som 
vågat inleda en sf-serie med en bok som riktar sig till den trånga kretsen av 
sf-vänner utan att snegla alltför mycket åt den breda publiken.”79

Serien kom att omfatta 20 sf-romaner av 6 författare, av vilka de fl esta torde 
ha varit bekanta för tidens sf-läsare. Förutom Hubbards nämnda roman in-
gick t.ex. Raymond F. Jones Rymdens son och Pionjär i rymden, Lester del Reys 
Kapplöpning till månen, Donald A. Wollheims Marsianernas gåta och Marsianernas gåta och Marsianernas gåta Planet-
ringarnas gåta, Jack Williamsons Universums sista oas, Cliff ord D. Simaks 
Rymden vårt öde, Fredric Browns Vilken vanvettig värld och Vilken vanvettig värld och Vilken vanvettig värld Mot stjärnorna, 
Poul Andersons IK 400 och Världar i krig, Wilson Tuckers Världar i krig, Wilson Tuckers Världar i krig Spion från fram  t id-
en samt Robert Silverbergs under pseudonymen David Osborne  publicerade 
Främmande rymdskepp har landat.80 Merparten av romanerna var amerikansk 
genre sf av några av de mest kända namnen, och översättningarna anses dess-genre sf av några av de mest kända namnen, och översättningarna anses dess-genre sf
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utom ha varit förhållandevis goda.81 Utmärker sig särskilt gör ändå L. Ron 
Hubbard, vars roman Återkomst till morgondagen (Return to Tomorrow, 954) 
hade publicerats som följetong i Astounding Science-Fiction redan 950, under 
titeln ”To the Stars”, och var en av de sista sf-romaner Hubbard skrev innan 
han under fl era decennier kom att lägga ned alltmer tid på sin då nystiftade 
religion, scientologin.

Liksom i serien Atom-boken var de svenska titelnamnen ganska formel-
bundna, och innehöll i 7 fall av 20 något ord som syftade på världsrymden, 
t.ex. rymd, värld, planet, stjärna, universum eller månen.82 Jämför man med 
de utländska originaltitlarna ser man dock att det skett en något mindre 
anpassning till astronomisk tematik än i fallet med Atom-boken.83 Intresset 
för rymden märks emellertid inte bara i titlarna och serienamnet, utan också 
i seriens logotyp, som utgjordes av en cirkel med en stiliserad rymdraket (se 
bild 4). Jämfört med Atom-boken, vars titlar kostade en krona, var Rymd-
böckerna nästan dubbelt så dyra, och kan därför tänkas ha varit riktade till en 
något äldre, marginellt köpstarkare och möjligen mer kräsen publik.84 Priset 
låg till en början på :75 kr, men höjdes med den nionde boken till :95 kr, 
och med den nittonde och näst sista till 2:25 kr, kanske i ett sista försök att 
få en minskad upplaga att bli lönsam.85 Med undantag för två titlar trycktes 
hela serien i Danmark, på tryckeriet Uniprint i Köpenhamn.86 De första åtta 
titlarna omfattade 60 sidor vardera (0 numrerade tryckark om 6 sidor), 
men från och med seriens nionde titel togs ett tryckark bort, så att böckerna 
därefter bestod av 44 sidor.87 Samtidigt bytte böckerna format från  x 6 cm 
till ett något större,  x 8 cm, bägge ganska nära pocketbokens traditionella 
format, 0,5 x 8,5 cm.88 Strykningar av textpartier ur originalen lär ha före-
kommit, men eftersom fi ktionstextens längd trots detta inte var konstant va-
rierade radavstånd och typstorlek mellan titlarna.89 Variationen gjorde också 
att förlaget ibland fi ck fylla ut med reklam i slutet, bl.a. för förlagets andra 
populärpocketserier, men i två titlar också i fi ktionstexten, mellan några av 
kapitlen, med små rutor med reklam för svenska Galaxy.90

Till skillnad från Atom-boken angavs översättarna i samtliga fall. Elva av 
titlarna översattes av Bengt Öste (927–2004), sedermera känd som nyhetsan-
kare i TV, resterande nio av Börje TV, resterande nio av Börje TV Crona, Eva Håkanson, Gunnar Löfstrand, 
Björn Nyberg, Lennart Sörensen och Arnold Åkesson. Börje Crona (f. 932), 
tidigare musiker och journalist vid den år 956 nedlagda Aftontidningen, har 
senare berättat om de hårda villkoren för att översätta ”Sandkvist”, som hans 
fi nska fru Annikki kallade genren:

Den första sandkvistaren jag översatte hette på svenska Universums sista oas, 
en pangpang-historia i framtidsmiljö som var uselt skriven och sannerligen 
inte blev mycket bättre översatt, för fort skulle det gå. Honoraret var näm-
ligen uselt, det också. Minns jag rätt, låg det i början på 225 kr för att under 
de kommande fyra åren krypa upp till furstliga 350 kr. Större förlag betalade 
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redan då en dryg hundralapp för ett tryckark, vilket för en bok av normalt 
omfång betydde ca en tusenlapp.91

Börje Crona skulle snart bli en av seriens nyckelpersoner inte bara vad gällde 
översättningarna, men också urvalet av titlar. Efter att ha översatt sin första 
bok i serien och klagat på dess bristande kvalitet erbjöds han nämligen att bli 
seriens lektör, ”det verkliga drömjobbet”, vilket han skildrat med blandade 
känslor:

Det innebar att jag med jämna mellanrum fi ck en trave amerikanska böcker 
att läsa och skriva ett kort utlåtande om. För varje bok fi ck jag 25 kr, och 
eftersom jag tidigare kunnat sluka upp till ett par om dan alldeles gratis 
– ja, t.o.m. betalat dyra pengar för dem – förstår ni att jag blev omtumlad 
av lycka.

Drömjobb, tack så mycket. En mardröm var det.
Inte så mycket för att de fl esta böcker var bedrövliga, för det hade min-

sann inte hindrat mej från att läsa dem tidigare. Nej, snarare var det för att 
en kär hobby plötsligt förvandlades till ett jobb. En ny bok var inte längre 
nånting att fyllas med förväntan av utan 25 kr till nya barnskor eller elräk-
ningen. Jag kunde skjuta det framför mej i veckor.92

Eftersom han gärna fortsatte att läsa science fi ction som han inte fi ck betalt 
för att bedöma lyckades han också hitta en rad opåtänkta sf-verk vilka han 
ibland med framgång rekommenderade för utgivning, t.ex. Fredric Browns 
Vilken vanvettig värld och Vilken vanvettig värld och Vilken vanvettig värld Mot stjärnorna, Poul Andersons IK 400 samt Wil-
son Tuckers Spion från framtiden. Den typ av idémässigt avancerad science 
fi ction konnässörerna föredrog lockade emellertid inte någon större publik i 
de populära kretsloppen, åtminstone inte enligt Crona, som tagit på sig skul-
den för att han med sin kvalitetsstegring lyckades göra serien olönsam:

Dels höjde jag seriens standard med åtskilliga hundra procent – och dels slog 
jag ihjäl den.

Så här efteråt är det lätt att förstå varför. Jag ställde helt enkelt för stora 
krav på läsarna. Det här var folk som gick till kiosken för att köpa en deck-
are eller en cowboybok, och fi ck de se en rymdbok med tillräckligt lockande 
omslag kunde de för omväxlings skull köpa den. Bjöds de på fl ammande 
strålpistoler och hisnande jakter mellan kometerna var de alldeles nöjda.

I böckerna jag valt fi ck de istället en invecklad intrig, fi losofi ska utlägg-
ningar, tankeväckande samtids- och framtidsperspektiv. Klart att de blev 
besvikna. Ganska snart sjönk försäljningen katastrofalt och serien måste läg-
gas ner.93

Börje Crona, som under detta lektörs- och översättningsarbete själv skulle 
börja skriva science fi ction för svenska Galaxy, nämner seriens ”lockande 
omslag”. Vad som vid första anblick utmärker Rymd-böckerna är inte hel-
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ler valet av författare, titelnamnen, priset, logotypen, bindningen eller ens 
översättningarna och det idealistiska lektörsarbetet, utan de i de allra fl esta 
fall mycket påkostade omslagsillustrationerna. Med undantag för konstnä-
ren Ulf Onsbergs (f. 932) omslagsillustration till den första titeln, Hubbards 
Återkomst till morgondagen, uppvisar de – vars upphovsmän så gott som ald-
rig angavs – vanligen en strävan efter en fotorealistisk eff ekt, och istället för 
pastellfärgade är omslagen ofta jämförelsevis mörka (se bild 25 och 26).94

Illustrationerna föreställer ofta handlingskraftiga, beväpnade män iklädda 
rymddräkter i sedvanligt exotiska miljöer, oftast i den fria rymden eller på  
främmande himlakroppar. Vanligen skymtar en rymdraket eller någon form 
av rymdstation i bakgrunden, och de få kvinnor som fi nns avtecknade, ibland 
med långt, svallande hår och klarrött läppstift, intar inte sällan en passiv 
roll. Trots att många av de tidiga omslagen var påfallande handlingsbetonade 
företer några av de senare närmast surrealistiska eff ekter, med dimslöjor eller 
stiliserade humanoider (se bild 27).

Som med mycken kategoriserad sf utgiven i Sverige under 950-talet var kategoriserad sf utgiven i Sverige under 950-talet var kategoriserad sf
omslagsillustrationerna lika de utländska originalens. Vad som skiljer Rymd-
böckerna från de andra serierna är dock att omslagen i de allra fl esta fall inte 
bara var kraftigt inspirerade av de utländska omslagen, utan att det i själva 
verket rörde sig om rena avtryck. Endast i några enstaka fall rörde det sig emel-
lertid om omslag från motsvarande utländska originaltitlar – betydligt van-
ligare var att de hämtades från det amerikanska förlaget Aces omslag till helt 
andra sf-romaner.95 Omslagen till seriens fj ärde och sjuttonde titel, Raymond 
F. Jones Pionjär i rymden och Poul Andersons IK 400, var t.ex. från början de 
två omslagen till de på Ace utgivna Th e Solar Lottery av Philip K. Th e Solar Lottery av Philip K. Th e Solar Lottery Dick (förfat-
tarens debutroman) respektive Th e Big Jump av Leigh Brackett, vilka gavs ut 
i samma volym på Ace år 955, och omslaget till den nionde titeln, Donald A. 
Wollheims Planetringarnas gåta, är identiskt med omslaget till Lee Correys 
(pseud. för G. Harry Stine) Contraband Rocket, som utkom på Ace år 956.Contraband Rocket, som utkom på Ace år 956.Contraband Rocket 96

Några av de omslag som inte lånades från förlaget Ace hämtades från verk 
som illustrerats av Richard M. Powers, en av de mer kända sf-konstnärerna.97

De tre amerikanska illustratörer som tillsammans stod bakom åtminstone 
4 av de 9 omslag Wennerbergs återanvände, Ed Emshwiller (925–990), 
Richard M. Powers och Ed Valigursky (f. 926), är alla erkända inom den 
anglosaxiska sf-utgivningen, och stod vid sidan av sina hundratals omslag till 
bokutgiven science fi ction bakom många av tidens omslag till de mest kända 
av sf-tidskrifterna, t.ex. Amazing Stories, Th e Magazine of Fantasy and Science 
Fiction och Startling Stories.98

Förfarandet att hämta omslag från i första hand det ledande amerikanska 
förlaget inom sf-utgivningen (och när så inte var fallet, åtminstone från de 
mer kända sf-illustratörerna) kan betraktas som en utpräglad konkurrensstra-
tegi för att positionera sig mot den parallellt utgivna, något billigare Atom-
boken, vars omslag var av betydligt enklare slag och som med sina klara 
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pastellfärger bör ha tilltalat något yngre läsare: eftersom bägge serierna främst 
distribuerades inom de populära kretsloppen är det troligt att de påkostade 
omslagen utgjorde ett rent strategiskt drag ifråga om att fånga de presumtiva 
läsarnas uppmärksamhet i t.ex. kiosker och livsmedelsaff ärer.

Skillnaderna mot Atom-boken gäller dock inte endast omslagen. Rymd-
böckerna skrevs till skillnad från titlarna i Atomböckerna inte direkt för en 
särskild serie eller ett specifi kt förlag, och med sitt mycket varierande innehåll 
är de också svåra att betrakta som genuina kategoriböcker. Även om samtliga 
titlar i bägge serierna var numrerade, uppvisade seriesymbol och serienamn, 
hade ett fast pris och fast sidantal, varierade Rymd-böckernas innehåll och 
språk betydligt mellan titlarna – de fl esta av dem gavs dessutom ut under 
verkligt författarnamn, och utgivningstakten var också något långsammare 
än för de fl esta samtida populärpocketserier.

När det gäller Atom-bokens och Rymd-böckernas upplagor fi nns endast 
kvalifi cerade uppskattningar att tillgå. För att populärpocketutgivning ska vara 
lönsam krävs vanligen en betydligt större publik än för häftade och  inbundna 
böcker utgivna i det bildade kretsloppet. I 968 års litteraturutredning anges 
att en populärpocketserie år 970 hade en normalupplaga på  20 000 exemplar 
per titel, men att en försäljning på under 0 000 exemplar per titel var att be-
trakta som olönsam och ledde till att en serie lades ned. Dessa siff ror bör inte, 
tio år före litteraturutredningen, ha varit särskilt mycket lägre, varför upplagor 
på mellan 0 000 och 20 000 förefaller rimliga, även om försäljningen för både 
Atom-boken och Rymd-böckerna åtminstone efter det första året, med tanke 
på att bägge serierna lades ned, bör ha sjunkit till under 0 000 exemplar per 
titel.99

Ytterligare en skillnad mellan pocketserierna framträder på Rymd-böck-
ernas baksidor, vilka knappast var uniforma, utan uppvisade stor variation i 
typsnitt, färger, mönster och baksidestexter. De senare vittnar tydligt om se-
riens spännvidd, från de rena äventyrs berättelserna till mer fantasifulla tanke-
experiment. Genren kommenterades dock aldrig i sig, och ansatser till att 
rättfärdiga böckerna med utsagor om naturvetenskaplig korrekthet saknades, 
med undantag för de avslutande raderna i baksidestexten till Wilson Tuckers 
Spion från framtiden, som antyder någon form av sannolikhet eller trovär-
dighet: ”En fantasifull och spännande historia – som kanske just nu utspelas 
i verkligheten”. Trots att fl era av titlarna utomlands hade klassifi cerats som 
barn- och ungdomsböcker förekom inte heller några försök att marknadsföra 
genren som pedagogisk eller rentav futurologisk.100 Denna brist på legitime-
ring av genren kan utläsas som att förlaget ansåg att sf-litteraturen var sig 
själv nog, att den kunde ha sitt värde utan att några ytterligare funktioner 
blandades in för att, mer eller mindre trovärdigt, rättfärdiga genrens existens. 
En annan förklaring är att genren vid denna tid, åtminstone hos den publik 
som Wennerbergs hade i åtanke, ansågs vara allmänt känd och att den därför 
inte behövde någon introduktion.
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En sista skillnad från titlarna i Atom-boken, av vilka ingen, vare sig i Sve-
rige eller utomlands, någonsin kommit ut i en ny upplaga eller utgåva, är att 
en handfull av Rymd-böckerna under 970-talet utkom i nya utgåvor på Sam 
J. Lundwalls förlag Delta, ibland i bibehållen översättning. Rymd-böckerna 
har, till skillnad från Atom-boken, av svenska sf-entusiaster ofta beskrivits 
som en seriös, om än något blandad satsning på genren. I sitt specialarbete 
nämner Lars Jakobson i förbigående att serien innehöll ”ett par goda nummer 
– Anderson, Brown, Simak”, och John-Henri Holmberg anser i Inre landskap 
och yttre rymd att serien var ”utmärkt”: ”Wennerbergs förlag introducerade och yttre rymd att serien var ”utmärkt”: ”Wennerbergs förlag introducerade och yttre rymd
bland de tjugo titlarna i Rymd-böckerna sådana författare som Cliff ord D. 
Simak, Poul Anderson, Wilson Tucker, Fredric Brown och John D. Mac-
Donald, dessutom i berömligt god svensk språkdräkt.”101

*

Skillnaderna mellan Atom-boken och Rymd-böckerna uppmärksammades 
redan i deras samtid. Någon nämnvärd uppståndelse väckte dessa serier emel-
lertid inte, vilket kan förklaras med att de vad gäller marknadsföring och 
distribution var att betrakta som kommersiell massmarknads litteratur, och 
därför sällan hamnade i kulturredaktörernas händer. Med enstaka undantag 
skrevs de fåtaliga recensionerna av svenska entusiaster, som ville uppmärk-
samma kvalitets skillnaden mellan serierna – så t.ex. Stockholms-Tidningens
Jacob Palme, som menar att de svenska förlagen ”efter fl era års torka” satsar 
på genren med en ny strategi:

När man för några år sedan gav ut SF i dyrare upplagor blev försäljningen 
minimal. Endast billighetsserier tycks löna sig. Nu ger man ut små, tunna, 
tättryckta pocket-books för bara någon krona. Atomserien från ett Malmö-
förlag har låtit kvaliteten raka nedåt med priset och huvudsakligen publicerat 
dålig s. k. rymdopera. Wennerbergs förlag i Stockholm publicerar däremot 
en SF som är förvånande god med hänsyn till priset och till de allmänna SF-
utgivningsvanorna hos svenska förlag.102

Det råder ingen som helst tvekan om att de svenska entusiasterna var eniga 
om att Pingvin förlagets slarvigt översatta verk var direkt undermåliga, vilket 
inte minst framkommer i Lennart Sörensens anmälan i Aftonbladet av den Aftonbladet av den Aftonbladet
tredje av Pingvinförlagets sf-böcker, Lee Elliots Bortom tid och rum:

Det är en tidreseroman överfl ödande av logiska felslut och tvivelaktiga veten-
skapliga kalkyler, av schablonmässiga space opera-händelser och zombilik-
nande [sic!] människor. Inte ens den mest positive sf-läsare har någonting att 
hämta, det fi nns inte en detalj som man inte igenkänner från andra romaner. 
En nyhet markerar boken dock i förhållande till seriens tidigare; översät-
tarnamnen är utsatta och det är glädjande, då man därigenom får ett fi xerat 
mål för sina projektiler. Alltså, Arnold och Saga Lindström, översättningen är 
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vidrigt dåligt gjord och jag besparar bara motvilligt AB:s läsekrets en skräm-
mande inblick i konsten att översätta fel.103

Lennart Sörensen granskade också i Galaxy de två pocketserierna och menade Galaxy de två pocketserierna och menade Galaxy
då, i november 958, att ”[i]ngen Atombok har hittills varit läsvärd utom 
tvärtom gjort mycket för att degradera sf-genren i gemene mans ögon. Till 
råga på allt har fl era av dem inte ens varit läsbara, detta på grund av de otill-
ständigt ovederhäftiga översättningarna.” Vad gäller Rymd-böckerna, som ju 
använt sig av Sörensen i marknadsföringen, menade han att dessa ”står en bra 
bit över Atomboken”. Ändå anser han inte att de är några ”märkliga saker, 
de är handling mer än tanke men de är tämligen spännande och acceptabelt 
översatta”.104

I jämförelse med Pingvinförlagets serie ansåg Palme och Sörensen alltså 
att Wennerbergs Rymd-böckerna var av ett annat slag, och när det sena 950-
talets debatt om populärpocket böckernas litterära kvalitet rasade som värst 
ryckte också Roland Adlerberth ut för att nyansera debatten. I en artikel i 
Göteborgs-Tidningen våren 959 medger han att de svenska pocket böckerna 
förvisso är ett ”sorgligt kapitel” – ”fruktansvärt smakfördärvande skräp”, ”en 
enda oredig, sadistisk massa av sparkar, samlag och skott i magen” som utgör 
”den värsta och otäckaste kulturfaran just nu”. Ändå vill han ”förfäkta ett par 
av de där hökarnas rätt att leva”, vid sidan av Rymd-böckerna även Bonniers 
deckarserie En zebra-bok (Zebraböckerna), som utkom med drygt 250 titlar 
mellan åren 954 och 972.105 Förutom att Adlerberth själv under 960-talet 
kom att översätta böcker åt serien är det noterbart att just Zebraböckerna i 
968 års litteraturutredning ansågs ligga på gränsen mellan kvalitetspocket 
och populärpocket.106 Adlerberths inlägg kan i efterhand tolkas som ett pro-
pagerande för att också Wennerbergs Rymd-böckerna torde föras till en lik-
nande mellangrupp.

Raketböcker, svarta moln och stormaktspropaganda
Andra satsningar 1957–1961

Trots att Atom-boken och Rymd-böckerna med sina sammanlagt 42 titlar 
kvantitativt dominerade den svenska sf-utgivningen under 950-talets sista år 
saknades det knappast andra förlag villiga att, med enstaka eller en handfull 
titlar, försöka sig på utgivning inom en genre som av samtida tecken att döma 
föreföll ha fått ett uppsving.

Det enda förlag som parallellt med populärpocketförlagen gav ut en hel 
serie sf-böcker var det anrika barn- och ungdomsbokförlaget Svensk Lärare-
tidnings Förlag. Detta Stockholmsförlag hade grundats år 88 av folkskol-
läraren och riksdagsmannen Emil Hammarlund (853–90), i samband med 
att Hammarlund startade Svensk Läraretidning som organ för Sveriges All-Svensk Läraretidning som organ för Sveriges All-Svensk Läraretidning
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männa folkskollärarförening, vilken han var med att grunda året innan. Sitt 
namn fi ck Svensk Läraretidnings Förlag dock först år 897, och mest känt är 
förlaget för serien Barnbiblioteket Saga, som mellan åren 899 och 954 utkom 
med sammanlagt 256 bearbetade och rikt illustrerade titlar, och som vanligen 
räknas som en av de mest centrala serierna i den svenska barnlitteraturens 
historia.107

De elva översatta sf-romaner som mellan åren 955 och 96 gavs ut på 
Svensk Läraretidnings Förlag utkom samtliga i den nya serie, Saga, som år 
955 ersatte den tidigare serien. Saga var under dessa år uppdelad i en rad 
underkategorier med vidhängande seriesymboler: klassiska ungdomsböcker 
(tre pyramider), fackbetonade böcker (tre cylindrar), god och spännande 
 underhållning (tre ringar) och läsa-själv-böcker för de minsta (tre klotsar). 
Vid sidan av dessa fanns en femte kategori med symbolen tre raketer (se bild 
39), vilka enligt en helsidesannons i Svensk Bokhandel i november år 955, Svensk Bokhandel i november år 955, Svensk Bokhandel
där förlaget presenterade sina utgivningskategorier och gav nycklar till de 
olika symbolerna, ”betecknar science-fi ctionböcker med sakligt underlag”.108

Denna symbol, som medförde att böckerna kallades ”Raketböcker”, fanns på 
böckernas ryggar och baksidor. Trots att de första sf-titlarna i serien gavs ut re-
dan 955 var det dock inte förrän år 957, med den fj ärde titeln, som den ame-
rikanska genrebeteckningen började nämnas på böckerna.109 Några år senare 
tillkom också en sjätte kategori för blandad litteratur riktad till aningen äldre 
läsare, Pelarböckerna, i vilken några av Sagas senare sf-romaner utkom.

De sju titlar som utkom i serien Sagas Raketböcker åren 955–958 var 
norrmännen Jo Tenfj ords och Gunnar Oxaals Månen tur och retur, som 954 Månen tur och retur, som 954 Månen tur och retur
hade förärats ”Kulturdepartementets pris for barne- og ungdomslitteratur” i 
Norge, österrikaren Erich Dolezals RS 11 svarar inteRS 11 svarar inteRS  och  11 svarar inte och  11 svarar inte Månen i lågor, Robert Månen i lågor, Robert Månen i lågor
Heinleins Rymdkadetten och Nybyggare i rymden samt Isaac Asimovs under 
pseudonymen Paul French utgivna David Starr – rymdjägare och David Starr – rymdjägare och David Starr – rymdjägare Lucky Starr 
på Merkurius.110 Påpekandet i förlagets annons från 955 att underlaget i serien 
Raketböckerna var ”sakligt” tyder på att Svensk Läraretidnings Förlag ville 
motverka eller åtminstone reservera sig mot den stämpel av pseudovetenskap 
som science fi ction under delar av 950-talet drogs med.111

Raketböckerna gavs ut inbundna och kostade mellan 5:50 och 8:50 kr, be-
roende på böckernas omfång (mellan 22 och 20 sidor). Översättarna variera-
de avsevärt, och bland översättare som Birger Hultstrand och Saga och Claës 
Gripenberg märks också namn som Gustav Sandgren och fl ygboksförfattaren 
Alvar Zacke. Serien var till en början riktad till både pojkar och fl ickor i 
åldrarna 0–5 år, även om man misstänker att de färgglada omslagen med 
rymdmotiv såsom raketer, astronauter och himlakroppar – ofta illustrerade 
av Bo Andersson – i första hand bör ha lockat unga pojkar (se bild 7 och 8). 
Med den femte titeln byttes unisexmärkningen ut, och serien började samma 
år, 957, dessutom märka vissa av böckerna utan en övre åldersgräns.112

Även handlingen i Raketböckerna kan i första hand tänkas ha tilltalat 
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unga pojkar. Trots viss variation i utförandet kretsade berättelserna ofta kring 
ynglingars äventyr i en till en början inte alltför hotande eller farlig världs-
rymd. Den första titeln, Månen tur och retur av norrmännen Tenfj ord och Månen tur och retur av norrmännen Tenfj ord och Månen tur och retur
Oxaal, är en tydligt didaktisk och tämligen odramatisk berättelse om den 
tolvårige Jens och dennes hund Tom, vilka av misstag blir fripassagerare på 
en för både Jens och läsaren vetenskapligt lärofull första resa till månen; lika 
didaktiska är den österrikiske rymdexperten Erich Dolezals två titlar i serien, 
RS 11 svarar inteRS 11 svarar inteRS  och  11 svarar inte och  11 svarar inte Månen i lågor, vilka också behandlar resor till och anläg-Månen i lågor, vilka också behandlar resor till och anläg-Månen i lågor
gandet av kolonier på vår närmaste himlakropp. Först med de amerikanska 
titlarna av Robert Heinlein och Isaac Asimov började serien skildra en mer 
avlägsen och händelserik framtid och uppvisa en dragning åt äventyrsroma-
nen snarare än bildnings romanen: även om Heinleins Nybyggare i rymden i 
första hand beskriver koloniseringen av en av Jupiters månar, Ganymedes, 
handlar samme författares Rymdkadetten om en ung pojkes militärutbildning 
i en framtida fredsbevarande styrka i rymden, där mänskligheten också får 
kontakt med intelligenta varelser från Venus. Med Asimovs böcker, utgivna 
under pseudonymen Paul French, har äventyrsinslaget sedan tagit överhan-
den: både David Starr – rymdjägare och David Starr – rymdjägare och David Starr – rymdjägare Lucky Starr på Merkurius skildrar Lucky Starr på Merkurius skildrar Lucky Starr på Merkurius
interplanetariska intriger och konfl ikter, inte sällan med inslag av både space 
opera och agentberättelser, och rymdvarelser intar en central roll.opera och agentberättelser, och rymdvarelser intar en central roll.opera

Strax efter att den sista titeln i Sagas Raketböcker givits ut fl yttade förlaget 
sin utgivning av science fi ction till serien Pelarböckerna, vilken startade 958 
och var riktad till något äldre läsare. Enligt en annons i Svensk Bokhandel
rörde det sig om ”de tonårsläsare, som hunnit förbi den vanliga barnbokslit-
teraturen men ännu inte kommit riktigt så långt att de vuxnas böcker pas-
sar”, medan en annan annons endast nämner målgruppen som ”läshungrig 
ungdom”.113 I denna serie, som också räknades till den övergripande serien 
Saga, utkom hösten 959 Jules Vernes Hector Servadacs resor i rymden samt 
en titel av samme Heinlein som varit representerad i Raketböckerna, Egen 
rymddräkt fi nnes, vilken två år senare följdes av hans roman Vintergatans son. 
Dessa böcker var betydligt dyrare än Raketböckerna – de två första kostade 
2:50 kr inbundna medan den sista, som utkom två år senare, kostade hela 
3:75 kr, men för pengarna fi ck den läshungriga ungdomen också vanligen 
nästan hundra sidor mer läsning.

Utgivningen av Jules Vernes böcker fi ck ett stort uppsving under 950-
 talet, med nyutgåvor på förlag som Natur och Kultur, Bonniers och Lind-
qvists. Trots att det i en ledare i Häpna! några år in på 960-talet spekulera-Häpna! några år in på 960-talet spekulera-Häpna!
des över att han var ”en av världens mest lästa författare” och att han ”med 
atomsprängares och sputnikuppsändares hjälp defi nitivt […] vunnit slaget 
om den litterära odödligheten” var det emellertid få av dessa förlag som öppet 
deklarerade hans tillhörighet till genren.114 Möjligen var det också konkur-
rensen från andra förlag som gjorde att den roman av Jules Verne som gavs 
ut i Pelarböckerna, en skildring av en resa genom solsystemet som företas 
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på en komet som passerar mycket nära jorden, inte tillhör författarens mest 
kända.115 Enligt skyddsomslagets fl ikar ”bildar [verket] epok i SF-litteraturen 
– det var första gången en SF-författare vågade kasta loss från månen och de 
allra närmaste planeterna och ge sig ut på en långtur i planetsystemet”. På 
fl ikarna ges även ledtrådar till varför Svensk Läraretidnings Förlag valt att ge 
ut denna roman, som ofta anses som en av Vernes mindre trovärdiga:

Ju mer verkligheten börjar överträff a Jules Verne, desto aktuellare blir han. 
Stackars Phileas Fogg skulle nog betraktas som en ganska saktgående resenär 
i våra dagar, amerikanska fl ottans Nautilus är säkert obekvämare för sitt 
manskap men om möjligt ännu sjösäkrare än kapten Nemos, Michel Ardan 
och hans vänner kan när som helst ge sig av till månen – och de kan göra det 
i en raket där de inte behöver riskera att komma fram i form av fi nfördelat 
mos på projektilens innervägg.

Men Hector Servadacs resor i rymden kan aldrig förverkligas av vare 
sig oss eller framtidens människor. Och ändå hör den boken till topparna 
i Jules Vernes produktion – kanske just därför. För aldrig har Jules Verne 
låtit sin fl ödande fantasi spela så fritt som i denna roman om hur en fransk 
offi  cer och hans vänner åker komet genom världsrymden, här har han inte 
bekymrat sig om att låta handlingen anpassa sig efter vetenskapen, utan här 
har vetenskapen fått vara så vänlig att anpassa sig efter handlingen. Glädjen 
glittrar på sidorna, och det stora äventyrets vingslag förnims genom hela den 
spänningsfyllda boken.

Förlaget verkar alltså ha menat att i en tid när den äldre sf-litteraturens spe-
kulationer i allt snabbare takt börjat realiseras fanns ett behov av en typ av 
science fi ction som inte löpte risk att någonsin förverkligas, utan som fanns 
där enbart för sina vilda fantasiers skull.

För översättningen, bearbetningen (romanen är förkortad) och, att döma 
av tonfallet, möjligen också baksidestexten stod Roland Adlerberth, som ock-
så översatte de två Heinleintitlar som utkom i Pelarböckerna.116 I likhet med 
många andra av Heinleins berättelser för unga läsare skildrar dessa romaner 
ynglingar på väg att skapa sig en vuxen identitet. I Egen rymddräkt fi nnes får Egen rymddräkt fi nnes får Egen rymddräkt fi nnes
läsaren följa den unge Kip Russell, som vunnit en egen rymddräkt, på hans 
långa äventyr i världsrymden, där han besöker allehanda himlakroppar och 
intelligenta rymdvarelser och inser vikten av att skaff a sig en ordentlig ut-
bildning. Till skillnad från den samtidigt utgivna romanen av Verne betonas 
på bokens fl ikar tydligt att det rör sig om korrekt vetenskaplig spekulation: 
”’Egen rymddräkt fi nnes’ är en SF-roman av det verkligt stora formatet. Över 
de skiftande och vetenskapligt fullständigt korrekt tecknade miljöerna tum-
lar handlingen fram i halsbrytande fart och med en spelande fantasi som 
nästan tar andan av läsaren med sin uppslagsrikedom.” På samma fl ik går 
bokens översättare, presenterad som ”SF-experten och bibliotekarien Roland 
Adlerberth”, i god för bokens kvalitet. I en annons i Svensk Bokhandel i sep-Svensk Bokhandel i sep-Svensk Bokhandel
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tember 959 citeras också översättarens mycket positiva omdöme om Egen 
rymddräkt fi nnes: ”’En av de bästa ungdomsböcker, alla kategorier, jag har 
stött på under många år… Jag läste boken i ett svep och njöt oavbrutet … 
detta är en toppbok!!!’”.117 Några veckor senare förklarar förlaget i en annan 
annons varför de valt att ge ut just Heinleins verk: ”Det är genom sin humo-
ristiskt mänskliga inställning till den tekniska utvecklingens problem och 
vetenskapligt klara åskådlighet som Heinlein så fördelaktigt skiljer sig från 
alla andra science-fi ctionförfattare.”118

Den andra romanen, Vintergatans son, handlar om den unge slaven Th or-
by Baslim, som i en rad äventyr korsar världsrymden, möter olika samhällen, 
prövar olika yrken, uppnår personlig mognad och slutligen blir en av galaxens 
mest infl ytelserika män. På skyddsomslagets fl ikar fortsätter Svensk Lärare-
tidnings Förlag att lyfta Heinlein till skyarna, jämför rentav hans roman med 
samtidsrealistiska verk, och ger också sin ståndpunkt i frågan om vad som är 
att betrakta som god science fi ction:

Robert Heinleins förmåga att skriva science-fi ction, så att den verkar lika 
självklart övertygande som vilken realistisk samtidsroman som helst, fi rar 
nya triumfer i denna snabbrörliga bok om äventyr över hela vintergatan, 
om en pojkes mognad till man, om människans plikt och rättighet att satsa 
sig själv i striden för sina ideal. Vintergatans son är science-fi ction i yppersta 
toppklass, underhållning med allvar och mening på samma höga nivå som 
Heinleins förra bok, Egen rymddräkt fi nnes.

Sammanfattningsvis kan sf-utgivningen på Svensk Läraretidnings Förlag de-
las upp i tre ganska distinkta perioder där den första utgörs av utgivningen 
av didaktisk science fi ction av europeiska författare, den andra av äventyrs-
betonad science fi ction för yngre läsare, och den tredje av att förlaget valt att 
rikta sina företrädesvis amerikanska sf-böcker med inslag av bildningsroman 
till en något äldre målgrupp, ungdomar på väg att bli vuxna. Även om gen-
rebeteckningen inte började användas explicit på Raketböckerna förrän 957 
måste utgivningen, med tanke på det ansedda förlag som stod bakom, be-
traktas som en kvalitativ motvikt till den billiga, pocketutgivna sf-litteratur 
som under samma tid utkom i rikliga mängder, men samtidigt också som ett 
ställningstagande för genren och de didaktiska, pedagogiska eller moraliska för genren och de didaktiska, pedagogiska eller moraliska för
kvaliteter som den av förlaget ansågs kunna rymma, och vilka ibland lyftes 
fram på böckernas omslag eller fl ikar. Att entusiasten Roland Adlerberth 
anlitades åtminstone som översättare och affi  schnamn, men kanske också 
– direkt eller indirekt – seriens kvalitetsgarant, visar återigen vilket infl ytande 
några få, gamla Futuramedlemmar hade över tidens sf-utgivning.

Svensk Läraretidnings Förlag var emellertid inte ensamt om att under 
denna tid ge ut sf-romaner inom det bildade kretsloppet. Faktum är att de inte 
ens var ensamma om att ge ut kvalitativ sf-litteratur för barn och ungdom. 
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Tidens Förlag, ett förlag grundat redan 92 och till stor del ägt av Social-
demokratiska arbetarepartiet, förefaller under 950-talets sista år ha köpt upp 
Oskar Eklunds Förlag, men gav strax innan i samarbete med förlaget ut tre 
illustrerade sf-romaner för yngre läsare, av vilka en var inget mindre än en 
översatt titel av den brittiske sf-författaren John Wyndham, Den stora hemsö-
kelsen (958). Dessa tre böcker utkom i serien EKO-böckerna, som åren 957–
958 gavs ut på förlaget Eklund/Tiden och omfattade sammanlagt ett drygt 
tiotal verk.119 Av de tre sf-titlarna, som var inbundna och betingade mellan 
6:75 kr och 9:75 kr, var två skrivna av svenska författare, Lennart Kjellgrens 
Dödsklippans hemlighet (957) och Birgitta Bohmans Rapport från underjorden 
i Terona (957). Bägge böckerna skildrar hur ungdomar hamnar i högteknolo-i Terona (957). Bägge böckerna skildrar hur ungdomar hamnar i högteknolo-i Terona
giska, underjordiska samhällen och kommer i kontakt med allehanda främ-
mande varelser och tekniska innovationer.120 Även om dessa två böcker inte 
uppvisade genrebeteckningen signalerar såväl omslagsillustrationerna som 
baksidestexterna viss koppling till genren.121 Ännu tydligare anknytning har 
emellertid den tredje sf-titel som gavs ut i serien, Wyndhams Den stora hem-
sökelsen, i vilken skildras hur mänskligheten i framtiden, efter ett förödande 
kärnvapenkrig, bedriver en häxjakt på telepatiska mutanter. Romanen, som 
översattes av Jan Sjögren och illustrerades av Lennart Nordenswan, bär också 
explicit genrebeteckningen på baksidan.

Vid sidan av Svensk Läraretidnings Förlag och Eklunds, vilka givit ut 
översatt science fi ction redan kring mitten av 950-talet, fortsatte också några 
barn- och ungdomsförlag med mer populär prägel att satsa på enstaka sf-tit-
lar. J. A. Lindblads i Uppsala avslutade under dessa år sin sf-utgivning med två 
romaner om Sven Wernströms fantasifulla pojkgäng, Rymdgänget och mannen 
i trädet (957) samt i trädet (957) samt i trädet Mannen i lådan (958), och Lindqvists, som under åren 
954–958 gav ut sex romaner av Henrik Nanne under pseudonymen Carl 
Henner i serien Lindqvists Favoritböcker (se kapitel 4), gav år 959 i samma 
serie ut ett annat svenskspråkigt original om upptäcktsresor i världsrymden, 
Toivo Armas Engströms roman Rymdkulan, som publicerats på Söderströms 
i Helsingfors redan två år tidigare.122 B. Wahlströms gav, efter att ha avslutat 
utgivningen av W. E. Johns böcker om Rex med uppföljarna Rex åter till Mars
(957) och Rex på kometjakt (958), under det sena 950-talet ut två nya sf-titlar Rex på kometjakt (958), under det sena 950-talet ut två nya sf-titlar Rex på kometjakt
i serien B. Wahlströms Ungdomsböcker. Dessa var Kemlo från satellit K (958) Kemlo från satellit K (958) Kemlo från satellit K
och Kemlo vilse i rymden (959), skrivna av den brittiske författaren Reginald 
Alec (”Rex”) Martin och utgivna under pseudonymen E. C. Eliott. Ursprung-
ligen var dessa de två första delarna i en långserie omfattande hela femton 
böcker om den unge Kemlos och hans vänners liv och äventyr ombord på 
rymdstationer, men B. Wahlström upphörde alltså med sina Kemloöversätt-
ningar redan efter två romaner, antagligen för att de inte blev lönsamma.123

En annan sf-titel för yngre läsare gavs ut på Sven-Erik Berghs förlag år 
958, i serien Berghs Banérböcker, den brittiske författaren Douglas V. Duff s 
äventyrsroman Rymdpiraterna, i översättning av Sonja Pleijel. Denna, som var 
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riktad till ungdomar av bägge könen mellan  och 4 år, handlar enligt den 
aningen överlastade baksidestexten om

en hänsynslös liga desperados av alla nationaliteter, vilkas häpnadsväckande 
vetenskapliga upptäckter har givit dem en förkrossande makt och gör dem 
till fruktansvärda fi ender. I fantastiska tättsittande rymddräkter och med 
stora rymdskepp kan de med otrolig hastighet förfl ytta sig från sitt hemliga 
gömställe i den syriska öknen och obehindrat plundra oskyldiga resenärer. 
Unge Alan Pickard har blivit fånge hos dem, och det är till stor del tack vare 
hans uthållighet och företagsamhet som piraternas avskyvärda planer går om 
intet och deras olyckliga slavar återfår friheten. Men Alan måste uthärda de 
mest otroliga svårigheter och faror i piraternas våld innan han når det mål 
som är höjdpunkten i denna fantasirika och livfulla historia.

Om denna beskrivning för tankarna till den rena äventyrsromanen för unga 
läsare visar förlagets nästa satsning på genren, den amerikanske författaren 
Ben Barzmans romantiska sf-komedi för vuxna, Från en annan värld (960),  Från en annan värld (960),  Från en annan värld
att förlagets sf-utgivning främst var att betrakta som strötitlar utgivna för att 
sondera terrängen.

En vid första anblick liknande strösatsning, men som av allt att döma bör 
ha haft en betydligt större upplaga än de fl esta samtida sf-titlar, var Skoglunds 
Bokförlags år 959 utgivna Fångar på Mars av Fångar på Mars av Fångar på Mars Dennis Wheatley.124 Förlaget 
hade redan under mellankrigstiden börjat ge ut verk av den brittiske för-
fattaren, och fortfarande under 950- och 960-talet utkom hans historiska 
äventyrsromaner tätt.125 Vad som skiljer Fångar på Mars från förlagets övriga Fångar på Mars från förlagets övriga Fångar på Mars
utgivning är inte bara att den utspelas i världsrymden och är översatt av 
Roland Adlerberth, utan också att förlaget i bokens baksidestext – måhända 
för att övertyga trogna Wheatleyläsare om att även denna titel kunde vara 
värd att investera i – närmast försöker annektera hela sf-genren till Wheat-
leys jaktmarker i det att man framhåller att författaren ”behärskar den svåra 
specialform av thrillern som kallas science-fi ction”.126

En trend hos fl era svenska förlag kring decennieskiftet var att knyta an till 
den nyligen påbörjade rymdkapplöpningen och ge ut science fi ction skriven 
av verkliga vetenskapsmän. Ett exempel på detta är Gummessons Bokför-
lag, som 959 gav ut den tyske fysikern Hans K. Kaisers roman Rymdskeppet 
Hesperos på långfärd, en skildring av en farofylld resa från jorden till Venus. Hesperos på långfärd, en skildring av en farofylld resa från jorden till Venus. Hesperos på långfärd
På bokens baksida påpekas tydligt att författaren ”är välbekant i rymdforsk-
ningskretsar” och att han trots sin fantasi inte ”släpper […] kontakten med 
det vetenskapligt möjliga.”127

Två år senare utkom på Almqvist & Wiksell/Gebers Förlag en bok av den 
tysk-amerikanske raketkonstruktören Wernher von Braun, Tur-retur månen 
(96).128 Denna tillhör de mer udda av dessa års mer vetenskapsbetonade 
sf-böcker eftersom större delen av boken, som var illustrerad, upptas av en 
visserligen fi ktiv, men mycket saklig och faktaspäckad skildring av en tänkt 
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resa till och från månen.129 Det populärvetenskapliga intrycket förstärks av 
den femton sidor långa inledningen, där von Braun i frågor och svar förklarar 
den tänkta nyttan med att konstruera rymdraketer och diskuterar några av 
de praktiska detaljer liknande upptäcktsresor medför. Att boken såldes med 
hjälp av det respektingivande namnet framgår av att det på dess omslag hela 
två gånger påpekas att von Braun var USA:s främste expert inom rymd- och 
raketforskning.

Gummessons och Almqvist & Wiksell/Gebers satsningar på erkända 
 vetenskapsmän föregicks emellertid av det ansedda Albert Bonniers Förlag, 
ett par år efter att förlaget lagt ned serien Planetböckerna. Bortsett från att 
Bonniers 959 i Panacheserien publicerade den första svenska översättningen 
av Jevgenij Zamjatins berömda dystopi Vi, dock utan att på något sätt profi -
lera denna som science fi ction, gav förlaget under denna tid ut två sf-romaner 
för vuxna av den berömde brittiske astronomen Fred Hoyle (95–200).130

Den första av dessa, Th e Black Cloud (957), utkom i svensk översättning Th e Black Cloud (957), utkom i svensk översättning Th e Black Cloud
958 som Det svarta molnet och utgör en av periodens mest utpräglade exempel Det svarta molnet och utgör en av periodens mest utpräglade exempel Det svarta molnet
på hard sf. Romanen handlar om hur en grupp forskare i mitten av 960-hard sf. Romanen handlar om hur en grupp forskare i mitten av 960-hard sf
talet, dvs. en mycket nära framtid, får kontakt med ett uråldrigt, intelligent 
kosmiskt moln som besöker solsystemet. Utöver jordnära och detaljerade 
skildringar av astronomers dagliga arbete behandlar romanen fl era inveck-
lade politiska intriger, vilket skiljer den från mycken samtida science fi ction av 
underhållningskaraktär. Det svarta molnet är skriven i en torr, saklig prosastil Det svarta molnet är skriven i en torr, saklig prosastil Det svarta molnet
och rymmer många realistiska utläggningar om det gigantiska molnets eff ek-
ter på människor, djur, växter, atmosfär och temperatur.131 Om det gedigna 
naturvetenskapliga kunnandet vittnar redan en hastig genombläddring, då 
texten fl era gånger avbryts för formler, matematiska uträkningar och korta 
diagram samt innehåller fotnoter där naturvetenskapliga termer som rekta-
scension och albedo förklaras.132

Det svarta molnet tillvaratar också de rikliga möjligheterna att med sitt Det svarta molnet tillvaratar också de rikliga möjligheterna att med sitt Det svarta molnet
novum skapa kognitiv främmandegöring. Molnets diskussion av kärlek och 
litteratur står t.ex. i skarp kontrast till den romantiska människosynen i Sture 
Lönnerstrands Rymdhunden:

”Det är någonting som jag måste få klart för mig”, sa Molnet. ”Jag har lagt 
märke till att en stor del av er litteratur handlar om någonting som ni kallar 
för kärlek, vanligtvis ’köttslig’ kärlek. Ungefär fyrtio procent av er litteratur 
spinner på det temat. Jag har studerat er litteratur ingående utan att kunna 
komma underfund med vad ’kärlek’ vill säga. Alltså måste det röra sig om 
något mycket sällsynt. Döm om min förvåning när jag slutligen i läkarböck-
erna fann att ’kärlek’ bara är en enkel procedur som ni har gemensam med 
de fl esta djurarter.”133

Fred Hoyle, som år 958 blev professor i astronomi i Cambridge – samma 
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befattning som innehas av romanens huvudperson Chris Kingsley – är mest 
känd som en av de starkaste motståndarna till Big Bang-teorin; begreppet 
myntades i själva verket av Hoyle, och även i Det svarta molnet antyds teo-Det svarta molnet antyds teo-Det svarta molnet
rin vara felaktig.134 Till skillnad från de fl esta anglosaxiska sf-författare hade 
Fred Hoyle aldrig något samröre med sf-rörelsen, och romanen kan på fl era 
sätt  sägas falla utanför den snäva, amerikanska sf-traditionen. Förutom att 
 polacken Stanislaw Lems berömda Solaris (96) uppvisar fl era paralleller till Solaris (96) uppvisar fl era paralleller till Solaris
Det svarta molnet ansluter romanen, särskilt med sina beskrivningar av de 
globala förändringar som uppkommer i samband med det kosmiska mol-
nets  besök, till en genuint brittisk tradition av katastrofskildringar, med före-
gångare som H. G. Wells och John Wyndham.135 Inte desto mindre påmin-
ner romanen om den tidiga amerikanska sf-litteraturen i sin teknokratiska, 
elitistiska sensmoral. Ofta utmålas politiker av den egensinnige, subversive 
Kingsley som osympatiska, inkompetenta och maktfullkomliga, medan de 
rationella vetenskapsmännen anses bättre lämpade att styra världen:

Har du nån gång tänkt på att vi trots alla vetenskapens landvinningar fort-
farande dras med samma gamla nedärvda samhällsordning? Politikerna på 
toppen och sen militären och längst ner på skalan de verkliga begåvningarna. 
Det är ingen egentlig skillnad mellan våra dagars samhällsmaskineri och det 
som fanns i antikens Rom eller i Mesopotamien. Vi lever i ett samhälle som 
i sej rymmer monstruösa motsättningar. Det är tekniskt ultramodernt men 
fullkomligt urmodigt politiskt sett.136

På samma vis som A. E. van Vogts Slan kan läsas som de unga och maktlösas 
önskedröm innehåller alltså Det svarta molnet ansatser till motsvarande kom-Det svarta molnet ansatser till motsvarande kom-Det svarta molnet
pensationsfantasier för forskare och vetenskapsmän som upplever sig vara i 
klorna på politiker och lekmän.137 I romanen tangeras i samband med dessa 
diskussioner också ett problem som C. P. Snow två år senare i en berömd 
föreläsning skulle fästa uppmärksamheten på:

Jag menar inte att vetenskapen nödvändigtvis måste stå i harnesk mot resten 
av mänskligheten. Problemet är mer komplicerat än så. Det är helt enkelt 
fråga om en kollision mellan två olika åskådningar. Det moderna, tekniskt 
inriktade samhället tänker i siff ror. Men det fi nns också en annan del av 
samhället, hela förvaltningsmaskineriet. Där tänker man i bokstäver. När 
representanter för dessa båda falanger möts blir situationen ohållbar. Dom 
förstår inte varandras språk.138

Fred Hoyles nästa roman, Ossian’s Ride (959), en thrillerliknande berättelse Ossian’s Ride (959), en thrillerliknande berättelse Ossian’s Ride
om ett framtida, irländskt storföretag som gjort enorma vetenskapliga land-
vinningar till följd av ett samarbete med utomjordingar, gavs ut på Bonniers 
960 som Caraghs gåta. På de jämförelsevis sobra omslagen till både denna 
och Det svarta molnet (se bild 32) presenterades författaren som en av sam-
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tidens viktigaste vetenskapsmän, och trots att man fl era gånger åberopade 
romanernas vetenskapliga vederhäftighet angav förlaget på bägge böckerna 
att det rörde sig om science fi ction.139

Måhända bidrog också sättet på vilket Fred Hoyle presenterades till att 
denne, som överlag fi ck mycket goda vitsord, undkom mycket av den kritik 
mot bristande naturvetenskaplig korrekthet som av och till riktades mot gen-
ren under 950-talet. Även om fl era kritiker ställde sig tveksamma till Fred 
Hoyles förmåga att teckna trovärdiga fi ktiva gestalter framgår det tydligt att 
de såg fl era avgörande kvaliteter redan i det faktum att Det svarta molnet var Det svarta molnet var Det svarta molnet
skriven av en världsberömd vetenskapsman.140 Sydsvenska Dagbladet Snällpos-
tens Göran tens Göran tens Bengtson, som med åren uppvisade tämligen skiftande åsikter om 
genren, verkar i sin recension betrakta Hoyle som ett av få undantag inom en 
i övrigt undermålig genre, och kommenterar samtidigt entusiasternas över-
drifter:

Obegripligt många har tyvärr fått för sig att all s. k. sf utan undantag måste 
handla om strålpistoler, den grönhyade och sexbente marsianen Gllrrgq eller 
romantik bland rymdpiloter. Sf-apologeter av det enklare slaget har väl sin del 
i skadan: de gör i varje fall ingen gladare med sina glödheta front bildningar, 
sitt tal om ”framtidens litteratur”, sina försök att kedja Platon, Swift och 
Georg[e] Orwell vid triumfvagnen. Ty på detta område har alla defi nitioner 
visat sig leda till missförstånd.

Naturligtvis är det oftast fråga om ren underhållning, och det kan man 
rimligtvis inte ha något emot. Men det är självklart att sf lika väl som all an-
nan litteratur sysselsätter en viss procent, eller promille, tänkande skribenter; 
och deras böcker bör man inte förkasta därför att de är utstyrda i framtids- 
eller världsrymdskostymering – den är när allt kommer omkring bara ett sätt 
bland många att få oss att inte grina illa när vi sväljer sagans sensmoral.141

En tendens vid sidan av den att ge ut science fi ction av respekterade veten-
skapsmän var att svenska förlag kring decennieskiftet, under den amerikan-
ska genrebeteckningen, gav ut explicit politiska framtidsskildringar. Detta 
gäller kanske främst ett förlag som inom loppet av några år gjorde en blygsam 
om än högkvalitativ satsning på sf-genren, Folket i Bilds förlag. Detta Stock-
holmsförlag hade grundats redan år 937, men ägdes sedan 948, i likhet med 
den arbetartidning den var knuten till, Folket i Bild, av Tidens Förlag, vilket Folket i Bild, av Tidens Förlag, vilket Folket i Bild
i sin tur till största delen ägdes av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. 
Folket i Bilds satsning bestod av två översatta böcker, den första en nyöversätt-
ning år 958 av den i Sverige redan fl itigt översatta Järnhälen, Jack Londons 
socialistiska framtidsskildring från 907 av en blodig klasskamp i USA under USA under USA
900-talets första årtionden, den andra en av tidens mest berömda amerikan-
ska sf-romaner, Frederik Pohls och Cyril M. Kornbluths socialistiska satir om 
ett framtida reklamsamhälle, Th e Space Merchants (953), utgiven år 960 som Th e Space Merchants (953), utgiven år 960 som Th e Space Merchants
Venus är vår!.142
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Jack Londons dystopiska roman, som senast hade utkommit på svenska 
endast fyra år tidigare i Olle Mobergs översättning på Arbetarkultur, gavs 
ut i samband med att Folket i Bild under åren 958 och 959 publicerade 
nästan ett tiotal av Londons verk i nya översättningar. För nyöversättningen 
av Järnhälen stod J. H. Landén, och på baksidan av den inbundna boken, 
vars omslagsillustration av konstnären Eric Palmquist (908–999) påminner 
något om en kampaffi  sch, beskrivs verket som ”en roman som kanske kunde 
kallas en blandning av socialism och science fi ction”, vilket kan sägas tyda på 
att förlaget vid denna tid knappast skydde genrebeteckningen.143

Denna oproblematiska acceptans av en amerikansk genrebeteckning 
märks kanske ännu tydligare i baksidestexten till den två år senare utgivna 
Venus är vår!, som tål att citeras i sin helhet inte bara för att den ger en god Venus är vår!, som tål att citeras i sin helhet inte bara för att den ger en god Venus är vår!
sammanfattning av bokens intrig, utan också för att den ger klara ledtrådar 
till varför Folket i Bilds förlag valt att ge ut romanen:

I Mitchell Courtenays framtidsvärld är det de stora reklamfi rmorna som be-
sitter jorden. Det är en värld där allting går att sälja med mördande reklam, 
och där reklamen också bokstavligt talat kan vara mördande. Detta kommer 
Courtenay till sin förfäran snart underfund med när han väl kört i gång med 
sitt uppdrag att sälja planeten Venus till en reklamförgiftad mänsklighet. 
Flera reklambyråer än Fowler Schockens, där han själv är anställd, vill göra 
feta förtjänster på att frakta över lättlurade människor till den helvetesplanet 
som reklamen målar ut som ett paradis.

Venus är vår är inte bara en strålande äventyrsthriller utan också en frän Venus är vår är inte bara en strålande äventyrsthriller utan också en frän Venus är vår
satir över två av vår tids stora vanarter: rovdriften mot jordens naturtillgångar 
och reklamens ökade makt över sinnena. Eftersom den därtill har den verk-
ligt goda sciencefi ction-romanens ohämmade fantasirikedom och förmåga 
att göra det otroliga inte bara troligt utan till och med självklart, förvånar det 
näppeligen att den på båda sidor om Atlanten betraktas som en av de tre-fyra 
förnämsta science-fi ctionromaner som någonsin skrivits.

Förutom att betona romanens närmast övertydliga politiska tendens antyder 
baksidestexten att förlaget ansåg att kvalitet, underhållning och seriös sam-
hällskritik kunde förenas i en amerikansk kulturartefakt, dessutom utgiven 
under sin utländska genrebeteckning. Den svenska utgåvan, som översattes 
av Börje Crona, försågs vidare med ett suggestivt färgomslag av rymdexperten 
Eugen Semitjov, vilket ännu tydligare signalerade att det rörde sig om just 
science fi ction (se bild 33).144 Bägge Folket i Bilds sf-böcker gavs ut inbundna 
till det facila priset av 6:95 kr respektive 6:75 kr – möjligen var utgivningen 
genom annonser eller erbjudanden kopplad till veckotidningen Folket i Bild
och dess nätverk av återförsäljare, vilket, såvida inte utgivningen var subven-
tionerad på annat sätt, skulle kunna förklara de upplagor böckerna bör ha 
tryckts i för att vara lönsamma.145

Folket i Bilds förlag var dock inte ensamt om att ge ut politisk science fi c-
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tion. Samma år som Venus är vår! utkom publicerades också en av den ryska Venus är vår! utkom publicerades också en av den ryska Venus är vår!
litteraturens mest berömda socialistiska framtidsskildringar på svenska, pa-
leontologen, biologen och författaren Ivan Jefremovs Andromeda, utgiven på 
Stockholmsförlaget Arena i Arthur Magnussons översättning.146 Romanen, 
som skildrar en utopisk framtid i vilken hela jorden uppgått i ett högteknolo-
giskt, kommunistiskt samhälle vars vetenskapliga strävan inriktats på att ut-
forska världsrymden och söka kontakt med intelligenta varelser, profi lerades 
tydligt som ett sovjetiskt, vetenskapligt alternativ till en amerikansk populär 
litteraturform.147 Redan på bokens fl ikar presenterade t.ex. förlaget förfat-
taren som en bildad vetenskapsman, nästan en sovjetisk motsvarighet till en 
amerikansk selfmade man, och framhöll gärna att Jefremovs ”vetenskapliga 
skolning och intressen har […] satt djupa spår i hans författarskap”. Veten-
skapligheten underströks vidare av att man i bokens baksidestext hävdade 
att författaren ”till utgångspunkt [har] vissa vetenskapliga fakta och bygger 
i övrigt i största utsträckning på av sovjetforskare uppställda hypoteser om 
den kommande tekniska utvecklingen”. Boken avslutas dessutom med tre 
sidor ordförklaringar, där läsaren kan slå upp termer som kvantumgräns eller kvantumgräns eller kvantumgräns
repagulär beräkning.repagulär beräkning.repagulär beräkning

Att Jefremovs Andromeda, som ursprungligen skrevs före de sovjetiska 
framgångarna med Sputnik-satelliterna hösten 957, gavs ut i Sverige kring 
decennieskiftet 960 kan till stor del ha att göra med det utbredda intresset 
för det sovjetiska rymdprogrammet och dess världspolitiska implikationer. 
Anknytningen till Sputnik-satelliterna är i vilket fall stark, då författaren i det 
förord till romanens tredje upplaga som fi nns översatt i den svenska utgåvan 
påpekar att romanens första upplaga knappt hade hunnit tryckas färdigt ”för-
rän de första konstgjorda satelliterna började snurra kring vår planet”, och att 
han ”hade därvid glädjen konstatera, att det som skedde endast bekräftade 
riktigheten av de id[é]er, som legat till grund för romanen”. Att romanen 
rymde en framtidsskildring som var starkt politiskt laddad gick inte heller att 
ta miste på av samma förord, som förutom att visa hur rymdkapplöpningen 
påverkade sf-litteraturen också för tankarna till ett manifest:

Fantasibilderna av mänsklighetens tekniska frammarsch och tron på ett för-
nuftigt samhälles oavlåtliga fullkomnande och lysande framtid, allt detta 
har påtagligt och åskådligt understrukits av de små månarnas signaler. Det 
överraskande snabba förverkligandet av en av drömmarna ur ”Vägen till An-
dromeda” ställde mig inför frågan: i vad mån kan de i romanen utvecklade 
historiska framtidsperspektiven betraktas som riktiga? Redan innan jag skri-
vit boken färdig måste jag ändra på tidsavståndet fram till de skildrade hän-
delserna. Jag ansåg i början att den väldiga omdaning av planeten och dess liv, 
som beskrivits i romanen, inte kunde ha ägt rum på kortare tid än tretusen år. 
I mina beräkningar hade jag utgått från den mänskliga historien i dess helhet, 
men räknat fel på den tekniska utvecklingens fortgående tempostegring och 
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även i hög grad på de gigantiska möjligheter och praktiskt taget obegränsade 
krafter, som det kommunistiska samhället ger mänskligheten.148

Detta politiska drag återkommer vidare på bokens fl ikar, där det påstås att 
romanen, trots att den utspelas i en avlägsen framtid, ”berör en hel del frå-
gor av ideologisk och rent praktisk natur som varit och fortfarande är aktu-
ella i sovjetsamhället. Dit hör t. ex. frågan om höjandet av individens och 
kollektivets etiska nivå och skapandet av en anda som undanröjer de sista 
resterna av den ur sovjetsynpunkt förkastliga ’borgerliga egoismen’”. Endast 
på skyddsomslagets fl ikar har förlaget vågat nämna den amerikanska genre-
beteckningen, och då främst för att påpeka att romanen ”[s]om science-fi c-
tionprodukt höjer sig […] åtskilligt över liknande verk av amerikanskt och 
västeuropeiskt ursprung”.

En av rymdkapplöpningens följder för det svenska mottagandet av  science 
fi ction var att de ideologiska värderingskriterierna fi ck ett uppsving i sam-
band med att den ryska sf-litteraturen mot slutet av 950-talet och början av 
960-talet kom att uppmärk sammas i svenska dagstidningar. Särskilt tydliga 
blev dessa i det nästan genomgående välvilliga mottagandet av Ivan Jefre-
movs framtids optimistiska Andromeda. I Artur Lundkvists mycket positiva 
recension av den engelska översättningen framhålls det t.ex. att författaren, 
särskilt när det gäller ”specialiserade kunskaper och djärv fantasikonsekvens”, 
är intressantare än den vid denna tid konsekrerade Ray Bradbury (se ka-
pitel 7), och att man vid läsningen av verket ”tycker sig inse varför Sovjets 
rymdvetenskap är och antagligen kommer att förbli Amerikas överlägsen”.149

 Anmärkningsvärt är också att den ryska sf-litteraturen i den kommunistiska 
tidningen Ny Dag – där genren tidigare stämplats som ett led i den amerikan-Ny Dag – där genren tidigare stämplats som ett led i den amerikan-Ny Dag
ska kultur imperialismen – överlag möttes av närmast översvallande lovord.150

Även de få kritiker som motsatte sig Jefremovs roman argumenterade ofta 
utifrån ideologiska övertygelser, t.ex. liberala Kvällspostens även i övrigt sf-kri-Kvällspostens även i övrigt sf-kri-Kvällspostens
tiske Alex Esser, som skrev att den skildrade utopin är ”något av det vidrigaste 
och hopplösaste” han läst om, att den ger upphov till ”psykiskt illamående” 
och att dess livsinställning är ”så söt och banal att man äcklas”.151

Intresset för rysk och östeuropeisk science fi ction höll i sig några år in på 
960-talet, men följdes inte upp av några satsningar av svenska förlag. Att så-
väl de vanliga kritikerna som entusiasterna ändå uppmärksammade den och 
ofta uppfattade den som högintressant bör ha haft ett samband med att det 
vid tiden var en relativt utbredd uppfattning att Sovjetunionen låg långt före 
USA i den pågående rymdkapplöpningen. I en recension av ny östeuropeisk USA i den pågående rymdkapplöpningen. I en recension av ny östeuropeisk USA
och rysk science fi ction i Göteborgs-Tidningen i januari 96 – bara ett par 
månader innan Jurij Gagarins rymdfärd med Vostok  den 2 april samma år 
– menar t.ex. Roland Adlerberth att den ryska sf-litteraturen är ”otvivelaktigt 
Europas intressantaste och bästa utanför England”. Visserligen anser han att 
det fi nns ”en del propaganda i den”, men påpekar att det inte är ”särskilt 
mycket, inte mer än hygglig amerikansk SF har för sin världsbild”.152
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Bortsett från dessa artiklar om rysk science fi ction var Sputnikfeberns 
inverkan på sf-intresset knappast långvarigt, och några större följder för ut-
givningen av översatt science fi ction fi ck den aldrig. Redan vid utgången av 
960 hade både Atom-boken och Rymd-böckerna lagts ned och den svenska 
versionen av sf-tidskriften Galaxy slutat utkomma. I en artikel i Galaxy slutat utkomma. I en artikel i Galaxy Aftonbladet i Aftonbladet i Aftonbladet
mars 960 påpekar Mario Grut att även recensionerna av science fi ction börjat 
lysa med sin frånvaro:

Situationen är på något sätt högfärdigt komisk. Håller sig en bok på jorden 
fi nns det inget som hindrar att dess undermålighet granskas i utförliga an-
mälningar, men råkar en välbyggd, fängslande och idérik bok ha ett omslag 
med interstellära anknytningar ligger den genast ogill. På andra sidan vårt 
magnetfält och vår tid ligger ingenting. Men här har å andra sidan det jord-
provinsiella snobberiet antagit nästan science fi ction-artade proportioner.153

Även i de andra stora dagstidningarna funderades det kring genrens framtid 
i Sverige. Medan Sven Christer Swahn i en lång artikel i Expressen sommaren 
960 misstänkte att det minskade intresset för genren dels hade att göra med 
rymdforskningens framsteg, som lockat sf-läsarna till populärvetenskaplig 
lektyr, dels med att många av sf-författarna på senare tid börjat upprepa sig, 
menade Dagens Nyheters Sven Dagens Nyheters Sven Dagens Nyheters Hallén ett knappt halvår senare att problemet 
snarare var regionalt, att orsaken till att science fi ction ”än så länge bara [fått] 
ett ytterst knappt fotfäste på svensk språkbotten” främst torde vara de svenska 
förlagens oförmåga att hitta och översätta de riktigt läsvärda verken.154

En sammanställning över kategoriserad sf utgiven av svenska förlag mel-kategoriserad sf utgiven av svenska förlag mel-kategoriserad sf
lan åren 957 och 96 visar, om man räknar med bl.a. relevanta verk av Jules 
Verne och Ray Bradbury, ett mönster där fl era förlag med åren antingen lade 
ned eller minskade sina satsningar, medan andra förlag endast gav ut någon 
enstaka titel (tabell 5).

Totalt utkom under perioden 76 titlar vilka av de svenska förlagen mark-
nadsfördes som science fi ction. Jämfört med den föregående femårsperioden 
952–956, när 65 titlar utkom (tabell 2), kan alltså en viss ökning uppfat-
tas. Denna berodde dock främst på de två populärpocketserier som gavs ut 
mellan 957 och 960, vilka stod för hela 55 % (42 av 76) av periodens titlar. 
Atom-boken och Rymd-böckerna förklarar också varför just åren 957–959 
uppvisade ett uppsving utan motsvarighet de föregående åren, möjligen med 
undantag för året 955, när också 9 titlar utkom. Även om den kan bedömas 
som i huvudsak mycket kvalitativ var utgivningen under åren 960 och 96 
försvinnande liten inte bara jämfört med de närmast föregående åren, men 
också med den tidigare perioden.
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TABELL 5.
Sammanställning över de svenska förlagens utgivning av kategoriserad science fi ction 1957–
1961.155

Förlag, ev. serie (total)  1957 1958 1959 1960 96

Eklund/Tiden (3)   2  – – –
J. A. Lindblads Förlag (2)    – – –
Pingvinförlaget, Atom-boken (22) 7 2 3 – –
B. Wahlströms Bokförlag (4)   2  – –
Lindqvists Förlag (4)   2  – –
Wennerbergs, Rymd-böckerna (20) 4 6 9  –
Svensk Läraretidnings Förlag, Saga (7) 3  2 – 
Albert Bonniers Förlag (2)  –  –  –
Folket i Bilds förlag (2)  –  –  –
Sven-Erik Berghs Förlag (2)  –  –  –
Norstedts [Bradbury] (3)  –   – 
Gummessons Bokförlag ()  – –  – –
Skoglunds Bokförlag ()  – –  – –
Arena ()    – – –  –
Almqvist & Wiksell/Gebers Förlag () – – – – 
Biblioteksförlaget/Prisma ()  – – – – 

Summa titlar:   19 29 19 5 4
Summa förlag:   7 11 8 5 4

Källa: SFB.

Från att 7 svenska förlag valde att ge ut science fi ction under 957 ökade 
antalet förlag till  påföljande år, för att under åren 959–96 sjunka till 8, 5 
respektive 4 – en nivå inte alltför olik det tidiga 950-talets. Jämfört med hela 
den föregående femårsperioden var också det totala antalet förlag som gav ut 
kategoriserad sf ungefär lika stort – 8 förlag åren 952–956 och 6 förlag åren 
957–96. Av de 6 förlagen hade en dryg tredjedel, 6 förlag, satsat på genren 
redan under den förra femårsperioden, men av dessa gav nu hela 5 ut fl er än 
en titel.156 Av de 0 förlag som först under åren 957–96 gav ut science fi ction 
var det bara de två massmarknadsförlagen som gav ut fl er än 3 titlar, medan 
4 förlag endast gav ut en enda. En tydlig tendens är att fl era förlag kring 
decennieskiftet lade ned sina satsningar på genren, och att de serier som gavs 
ut under det sena 950-talet, i likhet med de som utkom under den föregå-
ende perioden, vanligen lades ned efter en försökstid på två eller tre år. Det 
kan tolkas som att serierna under sina första år inte sålde tillräckligt dåligt 
för att serierna omedelbart skulle läggas ned, men att en förlängd försökstid 
på ytterligare ett eller två år visade att det inte handlade om någon särskilt 
vinstbringande verksamhet.

950-talets sista år torde ha varit en särdeles intressant tid för landets sf-lä-
sare. Förutom att dagstidningarna nästan dagligen innehöll artiklar som dis-
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kuterade de senaste framstegen inom rymdforskningen, svenska entusiaster 
recenserade sf-litteratur på kultursidorna och det vid sidan av annan sf-utgiv-
ning utkom två parallella populärpocketserier med science fi ction lanserades 
också en ny svensk sf-tidskrift som med siktet inställt på hög kvalitet tog upp 
kampen med Häpna!.

Svenska Galaxy (1958–1960)

Science fi ction – the fact needs emphasizing – is no more written 
for scientists and technologists than ghost stories were written for 
ghosts.

BRIAN W. ALDISS, ur förordet till Penguin Science Fiction (960)157

I september 958, endast några månader efter att fotbolls-VMI september 958, endast några månader efter att fotbolls-VMI september 958, endast några månader efter att fotbolls-  avslutats i Sverige 
och den svartvita enkanalstelevisionen fått sitt stora genombrott i landet, såg 
en ny svensk science fi ction-tidskrift dagens ljus. Galaxy, som skulle bli kort-
livad och inte överleva sitt andra år, var en svensk version av en framgångsrik 
amerikansk förlaga med samma namn, vars första nummer utkom redan år 
950, det sista så sent som 980.158

Redaktör för amerikanska Galaxy Science Fiction var under det första 
dryga decenniet sf-författaren Horace Leonard Gold (94–996), och under 
större delen av 960-talet sf-författaren Frederik Pohl (f. 99). Tidskriften, 
som utkom månadsvis till och med årsskiftet 958–959, då den för en lång 
tid övergick till att utkomma varannan månad, kännetecknades dels av att 
redaktören H. L. Gold betalade bra för alstren, vilket borgade för att Galaxy
snart blev en av de ledande sf-tidskrifterna vid sidan av Astounding Science-
Fiction och Th e Magazine of Fantasy and Science Fiction, dels av att innehållet 
präglades av redaktörens och författarnas stora intresse för psykologi, socio-
logi, samhällskritik, satir och ironi.159 Till framgången bidrog också att Gold 
lyckades publicera alster av många av tidens mest framstående sf-författare, 
bl.a. Isaac Asimov, Alfred Bester, Robert A. Heinlein, C. M. Kornbluth, Fre-
derik Pohl och Th eodore Sturgeon, inte sällan satiriska berättelser med en vass 
udd mot konsumtionssamhället.160

I Golds aff ärsplaner ingick redan från början att, med högkvalitativa tex-
ter och omslags illustrationer, nå läsare utanför den vanliga sf-publiken, men 
också att marknadsföra den amerikanska sf-litteraturen utomlands.161 Mycket 
snart exporterades Galaxy också över Atlanten. En brittisk utgåva började ut-Galaxy också över Atlanten. En brittisk utgåva började ut-Galaxy
komma redan 953, en fransk (med titeln Galaxie) samma år, och en italiensk Galaxie) samma år, och en italiensk Galaxie
958.162 När Kingsley Amis kring 960 skrev sitt översiktsverk New Maps of 
Hell utkom Hell utkom Hell Galaxy dessutom i Belgien, Schweiz, Tyskland, Finland och Sve-Galaxy dessutom i Belgien, Schweiz, Tyskland, Finland och Sve-Galaxy
rige. Vad gäller tidskriftens förekomst i det sistnämnda landet kommenterar 
Amis svenskarnas, som han uppfattar det, ovanliga förmåga att snabbt ta till 
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sig utländska kultur yttringar: ”Th e Swedes are reported to be particularly 
keen, which recalls the fact that they are also the most jazz-conscious nation 
in Europe.”163 Likheter mellan science fi ction och jazz var för övrigt något 
som den svenska Galaxy-redaktionen hade uppmärksammat redan innan 
Amis omtalade bok staplades på bokdiskarna. I tidskriftens ledare bedrev 
redaktionen inte helt oväntat en kampanj för sf-genren, men åsikterna om 
genren skilde sig på fl era punkter från t.ex. de i huvudkonkurrenten Häpna!. 
Måhända berodde detta på att redaktionens bakgrund och sammansättning, 
åtminstone på papperet, var olik de fl esta sf-tidskrifters.

REDAKTIONEN

Svenska Galaxys redaktion utgjordes enligt tidskriftens innehållssida av den Galaxys redaktion utgjordes enligt tidskriftens innehållssida av den Galaxys
ansvarige utgivaren Sten Möllerström (97–990), redaktionssekreteraren, 
men så småningom redaktören Henrik Rabe (f. 932), konsulenterna Uno 
Florén (95–983), Gustaf-Adolf Mannberg (f. 97) och Pär Rådström (925–
963) samt Olle Eksell (f. 98), som med det grafi ska ansvaret fi ck det aning-
en kryptiska epitetet ”fasadputsare”.164 Gemensamt för fl era av dessa nästan 
medelålders män är att de var verksamma som journalister, författare eller 
konstnärer i Stockholm, i vars publicistiska hjärta, de beryktade Klarakvar-
teren, Galaxys redaktion också låg. Sten Möllerström gav under sin levnad Galaxys redaktion också låg. Sten Möllerström gav under sin levnad Galaxys
sammanlagt ut hela 7 tidskrifter och tidningar, men medverkade i desto fl er; 
Uno Florén skrev förutom journalistik även lättsam lyrik och var redaktör 
för litteraturtidskrifterna Sesam under 940-talet och Böckernas värld under Böckernas värld under Böckernas värld
960-talet; Gustaf-Adolf Mannberg var verksam som litteratör, barnboksför-
fattare och översättare; Olle Eksell var erkänd illustratör, grafi sk formgivare 
och affi  schkonstnär, medan den mest namnkunnige av redaktionsmedlem-
marna, Pär Rådström, vid denna tid var en av landets mer betydande förfat-
tare.165 Faktum är att Rådström var en av de författare som Uno Florén lan-
serade redan i Sesam (946–947), tidens motvikt till den pessimistiska 40-tal 
(944–947), och att Möllerström, Florén, Rådström och Eksell under 940-
talet samtliga hade varit medarbetare i den politiskt konservativa tidskriften 
OBS! (944–955).OBS! (944–955).OBS! 166 Det ganska ringa intresse för politik som kan urskiljas i 
Möllerströms memoarer, Tidningsmakaren (988), tyder på att svenska Galaxy
inte lär ha grundats av några starka politiska övertygelser, och i synnerhet inte 
sådana som anses ha utmärkt den amerikanska förlagan.167

Redaktionens sammansättning skilde sig alltså både vad gäller det 
marknads professionella som det symboliska kapitalet från redaktionen på 
huvudkonkurrenten Häpna!. Henrik Rabe har dock senare berättat att den 
bild läsarna gavs av en redaktion bestående av en handfull publicister och 
kulturpersonligheter i mycket kunde betraktas som en respektabel fasad. Den 
som i den källarliknande lokalen på förlaget AB Illustrerade Klassiker, Klara 
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Norra Kyrkogata 0, lär ha skött det mesta av arbetet var nämligen just den 
drygt 25-årige Henrik Rabe, för vilken Galaxy innebar hans första förlags-Galaxy innebar hans första förlags-Galaxy
anställning, och som enligt ett samtida vittne satt ”i ett ruffi  gt kontorsland-
skap tillsammans med tre, fyra kvinnliga kontorister”.168 Rabe, som redan 
före tio års ålder upptäckt science fi ction via Jules Vernes romaner och Jules 
Verne-Magasinet, hade under tio års tid varit måttligt intresserad av genren Verne-Magasinet, hade under tio års tid varit måttligt intresserad av genren Verne-Magasinet
innan han kring mitten av 950-talet, via en väns Häpna!, åter fastnade för Häpna!, åter fastnade för Häpna!
science fi ction. Han kände ingen av de andra i redaktionen, utan hade våren 
958, när han arbetade på ett försäkringsbolag, fått syn på en annons om 
översättning av sf-noveller i Dagens Nyheter. Efter att ha svarat på denna och Dagens Nyheter. Efter att ha svarat på denna och Dagens Nyheter
gjort några provöversättningar kallades han, som under en tid hade översatt 
sf-texter för nöjes skull, till en intervju med Möllerström, som erbjöd honom 
jobbet på Galaxy. Någon kontakt med de andra i redaktionen hade Henrik 
Rabe sedan inte, bortsett från Sten Möllerström, och i den mån de övriga i 
redaktionen medverkade bör det främst ha varit i tidskriftens tidiga plane-
ringsstadium.169

Jämfört med konkurrenten Häpna! var Häpna! var Häpna! Galaxys kontakter med sf-rörel-Galaxys kontakter med sf-rörel-Galaxys
sen ganska begränsade. Det närmaste rörelsen tidskriften skulle komma var 
entusiasterna Lennart Sörensens och Gabriel Setterborgs artiklar om och 
recensioner av sf-litteratur, det faktum att Henrik Rabe, på Möllerströms 
förslag, besökte kongressen Stockon 2 i Stockholm i slutet av augusti 958 för 
att förhandsvisa det första numret av svenska Galaxy samt att Henrik Rabe Galaxy samt att Henrik Rabe Galaxy
i sf-fanen Sture Hällström fi ck en kontakt inom sf-rörelsen.170 Någon klubb-
spalt liknande den i Häpna! blev det aldrig tal om och insändarsidorna, som Häpna! blev det aldrig tal om och insändarsidorna, som Häpna!
oftast var blygsamt få till antalet, behandlade så gott som aldrig svenskt sf-liv, 
även om insändarna i fl era fall visar sig ha skrivits av svenska fans. Trots viss 
försiktighet eller skepsis mot sf-rörelsen hade redaktionen på svenska Galaxy
ändå en mycket positiv, om än något avvikande syn på science fi ction, och 
drog sig inte för att i tidskriftens många ledarartiklar strida för genrens goda 
rykte i Sverige.

GALAXYS SYN PÅ SCIENCE FICTION

Redan i det första numret av svenska Galaxy, i september 958, redogör Sten 
Möllerström för syftet med den nya sf-tidskriften. I programförklaringen 
”Inte bara rymdskeppar historier” lyser också ett intresse för genren igenom, 
som i efterhand ter sig aningen märkligt i ljuset av hur sällan science fi ction 
nämns i utgivarens memoarer.171 Möllerströms ledare bygger på att sf-gen-
rens seriösa sidor kontrasteras mot dess drag av underhållnings litteratur, och 
inleds med påpekandet att science fi ction har stora likheter med sagor, men 
att genren ändå inte kan reduceras till en samling underhållande, fantastiska 
berättelser:
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Och vad är science fi ction annat än vår tids sagor. Sagor om en framtid, där 
det omöjliga blir möjligt eller åtminstone det otroliga troligt. Den goda fen 
har blivit vetenskapsman, de hemska trollen kommer från främmande pla-
neter, de goda gåvorna är uppfi nningar som kan göra oss lyckligare, de snälla 
pysslingarna kan vara robotar av godartad natur, och trollspöet som svänger 
över det hela är alla de nya krafter som atomåldern redan låter oss ana.

Men bara socker gör ingen saga. Och bara underverk och lyckodrömmar 
blir inte science fi ction.172

Passagen bär reminiscenser av Elisabeth Tykessons artikel från 954, där hon 
påstod att science fi ction var starkt besläktad med äldre tiders trivialroma-
ner.173 Oavsett om Sten Möllerström medvetet anknöt till Tykessons fördö-
mande av stora delar av genren eller inte går hans argumentation ut på att 
skapa nyfi kenhet för science fi ction genom att lyfta fram dess underhållande 
sidor, dess släktskap med oskyldiga sagor, men samtidigt också antyda att 
genren har mycket mer än så att erbjuda. För att, som det verkar, på förhand 
bemöta anklagelser om genrens brister påpekar Möllerström i sitt fortsatta 
resonemang att science fi ction i Sverige ännu befi nner sig ”i koltåldern”, med 
undantag för ”ett fullvuxet diktverk som Harry Martinsons Aniara”, men att 
genren i den anglosaxiska världen hunnit något längre.174 Att Möllerström 
hyser en hög aktning för dess potential till seriös litteratur framkommer också 
i hans diskussion av genrens status och den svenska tidskriftens utländska 
förlaga:

Den bästa science fi ction – de bästa framtidssagorna – som nu skrivs i Ame-
rika publiceras i några tidskrifter, varav Galaxy kanske är den mest ambitiösa. 
De författare och redaktörer som försökt kämpa fram science fi ction till en 
ställning som fullvärdig litteratur har mött dubbelt motstånd. De har klämts 
mellan den näsrynkande bildade publiken med konservativa läsvanor och 
den massätande stålmanskonsumenten utan läsvanor alls. Det klimatet har 
knappast gjort de bättre sf-tidskrifterna till guldgruvor och deras författare 
till miljonärer. Närmast har deras tioåriga kamp för sina intressen och sina 
idéer liknat den jazzens pionjärer fi ck föra. I Sverige har tidskriften Häpna 
utfört en liknande gärning.175

Möllerström antyder att science fi ction inte är någon särskilt kommersiellt 
betonad genre och att det fi nns likheter mellan sf-genren och den under det 
sena 950-talet i stort sett accepterade jazzmusiken.176 Förutom att han lyfter 
fram både konkurrenten Häpna! och den amerikanska förlagan till den nya Häpna! och den amerikanska förlagan till den nya Häpna!
tidskriften är det också anmärkningvärt att han får det att framstå som att 
science fi ction hamnat i kläm mellan den bildade publiken och serietidnings-
läsarna – dvs. att genren blivit diskvalifi cerad i den begränsade produktionens 
delfält samtidigt som den inte kunnat nå en bredare publik, eftersom denna 
antas föredra mer lättsmälta fi ktions produkter.
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Varför ger man då ut ännu en svensk sf-tidskrift? Sten Möllerström menar 
att tiderna har förändrats, att kampen för genrens anseende ”börjar nu närma 
sig sitt slut”, och att detta till stor del har med rymdkapplöpningen att göra: 
”När sputnikarna gick till väders, gick solen upp för science fi ction som litte-
ratur.”177 Efter att ha argumenterat mot att science fi ction i första hand skulle 
gå ut på att tjäna pengar bemöter Möllerström en annan utbredd uppfattning 
om genren – att den skulle utgöras av futurologiska profetior. Han anser att 
den amerikanska Galaxy-redaktionen gjort rätt i att avböja medverkan i TV
i samband med uppskjutningen av Sputnik: ”Det länder Galaxy-folket over 
there till heder att de snabbt sade ifrån att de inte gjorde anspråk på att vara 
spåmän och tekniska profeter. De skrev science fi ction, berättade framtids-
sagor u. p. a.”178 Möllerström medger visserligen att science fi ction har ett nära 
förhållande till den snabba tekniska utvecklingen, men betonar att genren har 
andra syften än vad många vill tillskriva den:

För en god sf-författare är det tekniska och vetenskapliga vetande, som ofta 
i hög grad kännetecknar honom, inte något självändamål. Det är fakta för 
fantasin. Det är material för miljöteckning och dekorationer. Men utan män-
niskokännedom och intuition kommer han inte långt. Han måste skriva 
för att upplysa, varna, roa, oroa sina medmänniskor. Han begagnar sitt mer 
eller mindre nya stoff  till tänkbara visioner om hur mycket lättare och hur 
mycket svårare det blir att leva och överleva i raket- och rymdåldern. Eller 
han väljer att utnyttja framtidens mekanik för att belysa samtidens orättvisor. 
Den amerikanske sf-författaren är inte sällan ute i samhällskritiska ärenden. 
Han väcker oss till insikt om i hur ringa grad vi andligt anpassat oss till den 
tekniska värld vi redan lever i. Men han behöver inte, har lyckligtvis inte 
heller allvarsmasken på hela tiden. Han måste underhålla också, han måste 
bli läst.179

Med denna redogörelse för genrens funktioner hamnar Sten Möllerström 
mycket nära optimistens kritikerposition – en idealtypisk kritikerposition 
som ingen mindre än redaktionsmedlemmen Pär Rådström intagit redan un-
der lanseringsåret 953. Betonandet av ”människokännedom” och ”samhälls-
kritiska ärenden” tyder dessutom på en lutning åt det som ibland kallats soft 
sf, dvs. fokus på det sociologiska, psykologiska och humanistiska snarare än sf, dvs. fokus på det sociologiska, psykologiska och humanistiska snarare än sf
det naturvetenskapliga och tekniska, vilket ju enligt Möllerström främst bör 
tjäna som ”material för miljöteckning och dekorationer”. Med tanke på hur 
nära programförklaringen ligger den gängse uppfattningen om den ameri-
kanska förlagan, och med tanke på hur få spår genren har satt i Möllerströms 
memoarer, är det inte heller otänkbart att en stor del av den är inspirerad av 
redaktionella artiklar i amerikanska Galaxy.

Hur som helst är det tydligt att Möllerströms uttalade mål med svenska 
Galaxy var att kämpa för genrens acceptans i det litterära fältet, att samtidigt Galaxy var att kämpa för genrens acceptans i det litterära fältet, att samtidigt Galaxy
som han ville framhålla att science fi ction har ett tydligt drag av underhåll-
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ning lyfta fram dess allvarliga sidor, att försöka visa att sf-genren var något 
mer än vad den vid tiden uppfattades som. Detta blir också explicit uttryckt 
i programförklaringens sista rader, när Möllerström menar att redaktionen 
med ”programmet hoppas […] kunna värva nya vänner till science fi ction och 
vidga begreppen om vad som är science fi ction. Det är inte bara rymdskep-
parhistorier.”180

Redan på baksidan av samma nummer fanns en annan, mer personligt 
hållen bekännelse av Sten Möllerström. Med tanke på dess placering är det 
troligt att denna var tänkt att locka den presumtive köparen och redan i 
 kiosken avväpna dennes fördomar om genren:

Jag måste bekänna att jag varit ganska ljum för science fi ction.
Visst reste jag med nöje tillsammans med Jules Verne till månen, på den 

tiden det var omöjligt, och visst har jag liksom H. G. Wells velat skaff a mig 
en tidsmaskin, men mest för chansen att återvända till något behagligare 
århundrade.

Men modern science fi ction, det trodde jag var en urspårad litteraturart, 
seriekomiska stålmän som utförde så otroliga bedrifter att de blev innerligt 
ointressanta.

Då började jag läsa GALAXY, Amerikas kanske förnämsta tidning för GALAXY, Amerikas kanske förnämsta tidning för GALAXY
science fi ction. Och vad fann jag? En stridsskrift mot den tekniska diktatu-mot den tekniska diktatu-mot
ren som hotar världen i sputnikarnas, robotarnas och atomkraftens århund-
rade.

Jag fann humor och spänning, fantasi och fakta, men främst de rätta 
frågorna och de möjliga svaren om människans situation i den hisnande 
framtiden. 

Jag fann en ny stor grupp författare, med det nya kunnandet i hjärnan, 
men den gamla bävan i hjärtat.

Jag hade fått en ny hobby, som jag gärna ville dela med andra.181

Bekännelsen anspelar på både teknikskepsis och vad man kunde kalla tradi-
tionella humanistiska värden, och är ett uppenbart försök att omvända even-
tuella tvivlare – gissningsvis något äldre sådana än de unga läsare till vilka 
merparten av den översatta sf-litteraturen riktades.

I de kommande numrens ledare förekom en mängd olika betraktelser över 
fenomenet science fi ction. I det andra numret fanns exempelvis en artikel av 
Uno Florén, ”Klassiska gubbar om gubben i månen”, som diskuterade rymd-
kapplöpningens senaste landvinningar i förhållande till berättelser av bl.a. 
Lukianos, biskop Francis Godwin, Cyrano de Bergerac, Edgar Allan Poe, 
Jules Verne och H. G. Wells, och i det tredje en lång artikel av Lennart Sö-
rensen, ”Det bästa och det sämsta i svensk SF”, där Sörensen går igenom den 
svenska sf-utgivningen och liksom i sina artiklar i dagstidningarna fi nner att 
den ofta lämnar mycket att önska.182 De redaktionella artiklarna i Galaxy kan Galaxy kan Galaxy
sammantaget sägas utgöra en kampanj för genren. Med undantag för Lennart 
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Sörensen, som egentligen inte ingick i redaktionen, skrevs de också vanligen 
av redaktionsmedlemmarna själva. Anmärkningsvärt är dock att Sörensen 
under just denna tid bereddes stort utrymme att skriva om genren i bägge de 
svenska sf-tidskrifterna, och att han som språkrör för dessa i stor utsträck-
ning medverkade till att konstruera det sena 950-talets bild av genren.183 I 
den nämnda artikeln kan Sörensen inte minst ses formulera Galaxys något Galaxys något Galaxys
kritiska ståndpunkt vad gäller science fi ction på den svenska bokmarknaden, 
i jämförelserna av sf-genren med deckare och romantiklitteratur, och i bekla-
gandet av bokläsarnas smak. Sörensen anser nämligen att ”[s]cience fi ction 
på svenska är ett sorgebarn, försummat av förlagen och svårt klämt mellan 
den hurtfriske privatdeckaren och den ömme förste älskaren”, och menar att 
det är svårt att vara sf-läsare i Sverige om man inte behärskar engelska eller 
andra större europeiska språk:

Jag begär visst inte att förlagen skall vara ideella, att de med förlust skall ge 
ut sf-böcker (poesikarusellen räcker mer än väl). Det är bara så att det i USA, 
England, Frankrike, Tyskland och Spanien (för att nu bara ta de länder vars 
bokmarknad jag personligen känner till) går att tjäna grova pengar på sf. 
Varför skulle det då inte gå i Sverige? Varför skulle man inte kunna förmå 
svenska läsare att överge de schablonmässiga deckarna till förmån för den 
minst lika spännande och åtskilligt mer tankeväckande sf?184

Efter denna inledande kommentar om läget för science fi ction på den svenska 
bokmarknaden – där Sörensen till skillnad från Möllerström framhåller att 
det åtminstone utomlands går att tjäna pengar på science fi ction, och där den 
framgångsrika deckargenren får en brasklapp – recenserar Sörensen några 
nyutkomna sf-verk.185 Granskningen av den svenska, men även den utländska 
sf-utgivningen skulle fortsätta, och redan från och med det fj ärde numret 
förekom, om än oregelbundet, en särskild avdelning där Lennart Sörensen 
och Gabriel Setterborg recenserade science fi ction. Tonläget var i jämförelse 
med Roland Adlerberths ”SF-hyllan” i Häpna! både sobert och fritt från jar-Häpna! både sobert och fritt från jar-Häpna!
gong och neologismer, och inte sällan var det dessutom okategoriserad sf som okategoriserad sf som okategoriserad sf
recenserades, något som kan ses rimma väl med tidskriftens strategi att vidga 
genren.

Att svenska Galaxy på detta sätt erbjöd en plattform för ett par av de Galaxy på detta sätt erbjöd en plattform för ett par av de Galaxy
svenska entusiasterna är särskilt intressant eftersom redaktionens inställning 
till sf-rörelsen var ganska kluven. Det framgår inte minst av Henrik Rabes 
ledare ”Elvis Presley och rymdoperan”, i vilken han diskuterade de likheter 
mellan jazzen och science fi ction som Möllerström hastigt snuddat vid i sin 
program förklaring, och som Kingsley Amis senare skulle komma att behand-
la i sin översikt New Maps of Hell. Henrik Rabe påstår att både science fi ction New Maps of Hell. Henrik Rabe påstår att både science fi ction New Maps of Hell
och jazzen utsatts för en kommersialisering:
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I båda lägren fi nner vi en liten kärna allvarligt syftande utövare med egna 
idéer om hur ”det ska gå till”. Men de dränks mer eller mindre fullständigt 
i en fl od av för det mesta lågklassig kommersiell underhållning, dirigerad av 
smarta aff ärsmän med självtagna åsikter om ”vad folk vill ha”.

Frågar man en genomsnittsamerikan vad han anser om science fi ction 
blir det troligaste svaret: – Science fi ction? Jaså, ni menar det där i TV.TV.TV 186

I sin fortsatta jämförelse hävdar Rabe att skriven science fi ction förhåller sig 
till televiserad space opera på samma sätt som jazzmusiken förhåller sig till space opera på samma sätt som jazzmusiken förhåller sig till space opera
Elvis Presley. Han menar också att det är detta missförstånd som orsakat 
nedvärderingen av sf-genren, men indirekt också det motstånd mot den kon-
sekrerade kulturen som sf-fansen uppvisar:

Såväl jazzen som sf är alltså utsatta för en hel del missförstånd, som kom-
mersialiseringen har huvudsaklig skuld till. Och när dessa missförstånd till 
råga på allt tar sig uttryck i ringaktning från de ”erkända” konstarternas 
företrädare – då utbildas gärna en trotsattityd, i synnerhet hos de unga och 
entusiastiska. Man sluter sig samman i klubbar, utnämner en viss epok till 
”guldålder” och ägnar sig inte så sällan åt ren mytbildning kring sina respek-
tive storheter.187

Henrik Rabe påstår att dessa sammanslutningar kring särintressen också 
hänger sig åt olika former av intern normbildning, t.ex. att det diskuteras 
”hetsigt om vad som är äkta sf – och det som inte blir godkänt är följaktligen 
inte värt att läsa”, och att detta slags beteende leder till ytterligare margina-
lisering: ”Denna trångsynthet och intolerans minskar naturligtvis inte det 
ringaktande överseende med vilket många betraktar både jazz och sf.” Rabe 
anser emellertid inte att ”sektbildningen” endast är av ondo, utan att ”[d]et 
fi nns en god portion aktningsvärd idealism bakom denna front mot förfl ack-
ning och dålig smak”.188 I förlängningen hoppas han nämligen på att det 
med sf-genren ska gå som med jazzen – att några av de unga entusiasterna så 
småningom ska ta steget ut från sammanslutningarna och sprida sina ideal 
bland en bredare publik:

Och det är här som denna jämförelse mellan två i allt övrigt så olika uttrycks-
former kanske kan ge oss en fi ngervisning. Inom science fi ction-klubbarna 
har man siktet envist inställt på att verka för god science fi ction. Man nedläg-
ger ett imponerande arbete på att åstadkomma prydliga medlemstidningar 
och anordnar diskussioner där sf belyses ur de mest skiftande synvinklar. 
Ur dessa kretsar träder kanske fram en grupp läsare (och även en och annan 
författare) som kan betrakta science fi ction och dess outtömliga möjligheter 
med mera tolerant och vidsynt blick än som i dag är vanligt.189

Henrik Rabes artikel ger, tillsammans med det faktum att Galaxy aldrig di-Galaxy aldrig di-Galaxy
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rekt lierade sig med sf-rörelsen eller ägnade företeelsen någon större uppmärk-
samhet, intrycket att tidskriften försökte positionera sig som en instans mel-
lan sf-rörelsen och den mer traditionella litterära kulturen, dvs. med dubbla 
positioner i sf-delfältet och det nationella litterära fältet, men positioner som 
i vare sig det ena eller det andra fältet var förknippade med särskilt högt spe-
cifi kt symboliskt kapital. Detta intryck förstärks också av att i redaktionen 
angavs ingå en ansedd författare och kritiker som Pär Rådström, samtidigt 
som tidskriften anlitade entusiaster som Lennart Sörensen och Gabriel Set-
terborg.190 Den kritik av sf-rörelsen som Rabes artikel trots allt innehåller 
skvallrar om att svenska Galaxy bör ha varit en av jämförelsevis få sf-tidskrif-Galaxy bör ha varit en av jämförelsevis få sf-tidskrif-Galaxy
ter, historiskt och internationellt, som varken omhuldade eller redigerades av 
sf-entusiaster med stark koppling till sf-rörelsen.

I de första fyra numren av Galaxy publicerades redaktionella texter också Galaxy publicerades redaktionella texter också Galaxy
på baksidorna. På det andra numret fanns t.ex. ännu en kort betraktelse 
av Sten Möllerström, där han menar att man antingen kan läsa bidragen 
i Galaxy som allvarliga, men spännande diskussioner av den tekniska och Galaxy som allvarliga, men spännande diskussioner av den tekniska och Galaxy
vetenskapliga utvecklingens ”inverkan på vårt liv” eller som ”verkligt under-
hållande läsning”, ”som en thriller eller deckare”. Anmärkningsvärt är dock 
att Möllerström i denna betraktelse, om än kanske inte fullt på allvar, sneg-
lar åt ett futurologiskt betraktelsesätt av genren när han skriver att ”[v]arje 
nummer håller sig […] aktuellt åtminstone till den tidpunkt då författarens 
visioner bekräftas av verkligheten”.191 Denna syn går stick i stäv med den långa 
programförklaringen från det föregående numret och kan tolkas som ett sätt 
att värva läsare till tidningen, eller också som ett tecken på att Möllerströms 
övertygelse om genrens funktion och särart inte var helt bergfast.192

Senare artiklar publicerade på ledarutrymmet handlade om allt från sf-
fi lmen i Sverige och ett gästspel från Ralf Parland, som i det nionde num-
ret diskuterade Einsteins relativitetsteori och människans tidsuppfattning, 
till en översatt artikel om tänkbara former av intelligent liv, skriven av den 
amerikanske redaktören H. L. Gold.193 Värd att nämnas är Henrik Rabes 
osignerade ledare i tidskriftens tolfte nummer (augusti 959), ”Sf är ingen 
kristallkula”, där redaktionen än en gång ville tydliggöra sin ståndpunkt att 
science fi ction, trots genrens ”meriter och möjligheter i spådomsbranschen”, 
inte i första hand har en profetisk eller futurologisk funktion, utan att den 
”åtminstone i sina bästa stunder” är ”en litteratur om vår egen tid”.194 Vad 
Rabe här ville betona var att sf-författarna utgår från samtida förhållanden 
eller tendenser och experimenterar med att ändra på olika faktorer för att se 
vad som händer – ”sf-författaren är inte så intresserad av vad som kommer att kommer att kommer
hända, som av vad som skulle kunna hända (eller skulle kunna hända (eller skulle kunde ha hänt)”.kunde ha hänt)”.kunde 195

Att redaktionen på detta sätt blev tvungen att upprepa sin hållning i frå-
gan tyder på att den motsatta uppfattningen var utbredd, eller åtminstone att 
redaktionen levde i tron att den var det. För Galaxys del gick denna syn på Galaxys del gick denna syn på Galaxys
genren också hand i hand med en mycket överseende attityd till den natur-
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vetenskapliga trovärdigheten, måhända för att de som ingick i redaktionen 
saknade djupare naturvetenskaplig utbildning, men i stället bör ha varit for-
made av de litterära värderingar som var rådande i det nationella litterära fält 
i vilket några av dem och tidskriftens andra medverkande hade symboliska 
investeringar. I det åttonde numret bemöter Sten Möllerström under rubri-
ken ”Fantasi och faktasi” den kritik han påstår att tidskriften fått utstå för att 
vissa av novellerna inte varit vetenskapligt korrekta, och ger tydligt uttryck 
för en avvikande syn på genren:

– E de verkligen sajens fi cktjen?
Ni får förlåta om vi på Galaxy börjar tröttna på den frågan. Den fram-

ställs av renhetsivrande sf-läsare i telefon och brev och vid välkomna per-
sonliga besök och är i allmänhet kritiskt menad. Frågeställaren medger till 
exempel att han mot sin vilja blivit starkt fängslad av en Sturgeon-novell, men 
reagerar för samvetsfridens skull med:

– E de sajens fi cktjen?
Amerikanare och engelsmän, som borde veta vad science fi ction betyder 

och vilken litteraturart ordet har kommit att avgränsa, för en ändlös och så 
småningom ganska ändamålslös diskussion i frågan.

Renhetsivrarnas krav på att utopistiska framtidsberättelser också skall 
vara vetenskapligt hållbara är en ren – utopi. Man kan begära att det som i 
nuläget kan vetenskapligt kontrolleras skall vara någorlunda rätt och rimligt, 
därefter bör författarens fantasi få fria tyglar. Men också en vetenskaplig bluff  
eller en medveten karikatyr på kända fakta bör kunna belönas med namnet 
science fi ction, om de resulterar i en läsvärd historia.196

Möllerström propagerar alltså för en mycket vid syn på genren när det gäl-
ler det vetenskapliga inslaget, men förutom att han sprider visst löje över 
”renhetsivrande” läsare vill han samtidigt ge genrebeteckningen en positiv 
laddning – berättelser kan ”belönas med namnet science fi ction”. Det är yt-
terligare ett tecken på att redaktionen på svenska Galaxy hade litet av en egen Galaxy hade litet av en egen Galaxy
dagordning, en som till delar avvek från både sf-delfältets och det nationella 
litterära fältets behandling av genren.

*

Sammanfattningsvis ger Galaxys redaktion uttryck för en syn på science fi c-Galaxys redaktion uttryck för en syn på science fi c-Galaxys
tion där genren inte har några futurologiska eller profetiska funktioner, och 
där dess naturvetenskapliga inslag bör hamna i bakgrunden för författarnas 
syften att underhålla, varna och ställa sociala problem under debatt. Kra-
ven på vetenskaplig trovärdighet var dessutom förhållandevis låga, och även 
om författarna antogs vara någorlunda kunniga i teknik och naturvetenskap 
skulle denna kunskap främst utnyttjas för miljöskildring. Redaktionen beto-
nade dessutom fl era gånger att science fi ction kunde kombinera humor och 
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underhållning med ett seriöst syfte, t.ex. när det gäller genrens samhällskri-
tiska potential, och detta parat med det relativt ringa intresset för naturveten-
skaperna gör att redaktionen sedd som helhet kan beskrivas inta optimistens 
idealtypiska kritikerposition, även om enskilda texter ibland vetter något åt 
såväl nöjesläsarens som sf-entusiastens håll.

Vad gäller genrens kommersiella inslag var redaktionen mån om att på-
peka att detta oftast var litet, men att det ändå emellanåt, liksom med popu-
lärmusiken, kunde hota både den konstnärliga integriteten och den allmänna 
uppfattningen om genren. Redaktionen framhöll gärna att det inte gick att 
tjäna några stora pengar på science fi ction – något som också kan ses bekräf-
tas av att svenska Galaxy inte ens hann utkomma i två år. Ett uttalat syfte Galaxy inte ens hann utkomma i två år. Ett uttalat syfte Galaxy
med tidskriften var för övrigt att kämpa inte bara för genrens status, utan 
också för dess spridning och en breddning av genrebegreppets innebörd. De 
få gånger redaktionen nämnde den svenska sf-rörelsen var det oftast med 
en viss skepsis, då den ansåg att rörelsen riskerade att motverka ett bredare 
genomslag för genren.

GALAXY SOM TIDSKRIFTSPRODUKT

Den svenska versionen av Galaxy gavs ut på förlaget Galaxy gavs ut på förlaget Galaxy AB Illustrerade Klas-
siker i Stockholm och trycktes hos Svenska Tryckeriaktiebolaget i samma 
stad. Förlaget hade grundats av Sten Möllerström redan 956 för att publi-
cera en svensk utgåva av den amerikanska serietidningen Classics Illustrated 
– Illustrerade Klassiker – och förutom – Illustrerade Klassiker – och förutom – Illustrerade Klassiker Galaxy startades under förlagets fl agg Galaxy startades under förlagets fl agg Galaxy
även Sagoserien, en serietidning för barn vilken åtminstone till en början blev 
framgångsrik. Till skillnad från Illustrerade Klassiker, som började med en Illustrerade Klassiker, som började med en Illustrerade Klassiker
upplaga på över 25 000 exemplar, förefaller Galaxy ha haft en ganska liten Galaxy ha haft en ganska liten Galaxy
upplaga, uppskattningsvis kring 0 000 exemplar per nummer.197 Nils Bejerot 
hade i sin debattbok Barn – Serier – Samhälle (954) särskilt kritiserat idén Barn – Serier – Samhälle (954) särskilt kritiserat idén Barn – Serier – Samhälle
med klassikerserier, ”den litterära våldtäkt som serieproducenterna begår mot 
världslitteraturens pärlor”, och här fanns alltså i AB Illustrerade Klassiker en 
direkt koppling mellan science fi ction och serietidningar.198 Enligt Henrik 
Rabe var det också det amerikanska förlaget Classics Illustrated, som höll 
på att expandera i Europa, som mer eller mindre krävde att den med science 
fi ction föga bekante Möllerström skulle starta en svensk version av Galaxy, 
antagligen för att de hade ett avtal med Galaxy Publishing Corp. att sälja 
rättigheterna till tidskriftens europeiska utgåvor och versioner.199

Det första numret av svenska Galaxy utkom i september 958, och det sista, Galaxy utkom i september 958, och det sista, Galaxy
nittonde numret i juli 960. Till en början gavs tidskriften, som hade löpande 
numrering, ut med ett nummer i månaden.200 Detta ändrades dock med det 
sjuttonde numret (februari 960), när tidskriften, i likhet med den amerikan-
ska förlagan ett år tidigare, övergick till att utkomma varannan månad.
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Distributionen sköttes liksom i fallet med Häpna! genom Svenska Press-Häpna! genom Svenska Press-Häpna!
byrån, och tidskriften bör därmed ha nått läsare över hela landet.201 Antalet 
Pressbyråer uppgick under åren 958–960 till ca 250 om man räknar de egna 
försäljningsställena, men till detta tillkom ca 7 000 återförsäljare – främst 
livsmedelsaff ärer, kiosker, tobakister, varuhus och liknande.202 De trogna lä-
sarna kunde också prenumerera på tidskriften, vilket redaktionen i otaliga 
notiser och annonser uppmanade läsekretsen att göra.203

Till själva utförandet var Galaxy en klammerhäftad publikation som Galaxy en klammerhäftad publikation som Galaxy
mätte ca 3 x 9 cm, dvs. något mindre än konkurrenten Häpna!. Sidantalet 
var till en början 30 paginerade sidor, men dessa utökades med de sista tre 
numren till 94.204 Dessa tre tjocka nummer hade också, till skillnad från de 
tidigare, ett på baksidorna angivet tema, t.ex. ”Måttbeställda människor” 
eller ”Mars nästa!”. Lösnumren kostade länge två kronor, men med de två 
första temanumren höjdes priset till 3:50 kr, och med det allra sista till 3:65 
kr. Tecknade man en prenumeration blev det något billigare – 20 kr för en 
helårsprenumeration på 2 nummer, ett pris som till 960 års temanummer 
ändrades till 8 kr för 6 nummer.205

Omslagen på Galaxy, formgivna av Olle Eksell, var till skillnad från de 
i Häpna! mycket enhetliga och stilrena (se bild 28–3).Häpna! mycket enhetliga och stilrena (se bild 28–3).Häpna! 206 Under ett litet gult 
fält där tidskriftens namn stod i röd text och där en klatschig slogan fanns 
utskriven – ”Morgondagens tidning redan idag!” – fanns en vit ram, de-
korerad med svarta, gröna och röda cirklar föreställande himlakroppar, en 
Sputniksatellit, en atommodell och en varudeklaration i form av genrebeteck-
ningen ”science fi ction”.207 Inom ramen rymdes sedan en illustration i färg, 
hämtad ur den amerikanska förlagan. Dessa omslagsillustrationer föreställde 
i så gott som samtliga fall raketer, främmande himlakroppar, robotar, astro-
nauter och  utomjordiska varelser, inte sällan i samma slags spänningsfyllda 
och exotiska situationer som omslagen till tidens sf-böcker. På innehållssidan 
fanns också i regel en kortare text, där omslagsillustratörens namn angavs, 
och där motivet ibland försågs med en kortare förklaring, emellanåt med vissa 
populärvetenskapliga inslag: ”Omslaget av JACK COGGINS visar gruvdrift i 
asteroidbältet. En av de många småplaneterna mellan Mars och Jupiter halas 
just in för vidare befordran till Jorden, där värdefulla metaller och mineral tas 
om hand.”208 Utförandet på omslagen skiljde sig en del från de amerikanska 
omslagen, som ramade in illustrationerna med en relativt sober, vit kant eller 
halvram, vilket gör att Eksells svenska omslagsmall i jämförelse gav ett mer 
färgglatt och ungdomligt intryck.

På baksidan av de första fyra omslagen fanns, som nämnts, en kort spalt 
där Sten Möllerström lade ut texten om Galaxy och sitt förhållande till gen-Galaxy och sitt förhållande till gen-Galaxy
ren. Från och med det femte numret byttes denna ut mot tecknaren och 
korsordskonstruktören Björn Wigardts (930–997) tecknade serie ”Pansar 
Bengtssons bravader”, vilken gick i tolv delar innan de tre sista temanumren 
ersatte denna med korta glimtar ur numrens innehåll. Enligt en kort presen-
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tation i det femte numret handlar ”Pansar Bengtssons bravader” om ”denne 
moderne riddare, som med aldrig svikande hjältemod fullföljer sin uppgift 
att försvara mänskligheten (och sig själv) mot onda anslag från diverse inter-
planetariska monster, alla av avgjort värsta sort”.209 Serien ifråga var en ganska 
enkel, humoristisk superhjälteserie och publicerades antagligen för att locka 
yngre läsare att köpa tidskriften.210

Bakom dessa omslag upptogs det mesta av utrymmet av skönlitterärt 
 material i form av översatta noveller av anglosaxiska sf-författare. Mellan no-
vellerna fanns emellertid saker av lite annan karaktär, förutom ledarartiklar 
och recensioner t.ex. populärvetenskapliga artiklar, författarpresentationer 
och faktarutor. Den tyskfödde raketexperten Willy Leys (906–969) po-
pulärvetenskapliga avdelning ”Fakta för fantasin” fanns i så gott som varje 
nummer och hämtades ur den amerikanska förlagan.211 Avdelningen behand-
lade oftast världsrymdens utforskande, med ämnen som ”Kan man bila på 
Mars?”, ”Månens baksida”, ”Vem skall äga planeterna?” och ”Cape Canaveral 
– porten mot rymden”, även om mer pseudovetenskapliga spörsmål också 
behandlades, t.ex. ”Bor vi grannar till Atlantis?” eller ”Okända världar i jor-
dens inre”.212

Författarpresentationerna utgjordes av ett slags faktaruta på vanligen en 
knapp halv- till en helsida där några av numrets medverkande författare in-
troducerades, med kortare biografi ska fakta och omnämnanden av mer be-
römda verk. I många av numren fanns dessutom ett annan typ av faktarutor, 
oftast på en spalt (dvs. en halvsida), under rubriken ”Galaxy lexikon”. I dessa 
presenterades olika, vanligen naturvetenskapliga, termer eller företeelser. I 
det första numret förklarades t.ex. ordet ”Galaxy”, medan andra exempel på 
fenomen som togs upp är ”Kokande blod”, ”Nervvallen” och ”Rymdmis-
sionär”.213

Layoutmässigt bestod större delen av tidskriften av tvåspaltig, läsvänlig 
text. Både det skönlitterära och det populärvetenskapliga materialet åtföljdes 
dock ofta av illustrationer, inte sällan en större illustration i samband med 
en novellingress, nästan alltid hämtad ur den amerikanska förlagan. Mindre, 
till stilen ganska enkla, komiska illustrationer med kortare text av signatu-
ren GURR förekom också i fl era av numren. Bakom signaturen låg skämt-GURR förekom också i fl era av numren. Bakom signaturen låg skämt-GURR
tecknaren Rolf Gustafson (923–962), som arbetat med Möllerström redan 
i OBS!, och som under denna tid medverkade i en rad svenska tidningar och !, och som under denna tid medverkade i en rad svenska tidningar och !
tidskrifter.214

I varje nummer fanns en kortare presentation av innehållet i nästföljande 
nummer. I den första anges dessutom att den tänkta målgruppen för tidskrif-
ten var manlig:

Om Ni råkar ha en för science fi ction oförstående fru, fästmö, moder eller 
moster… locka henne att läsa DEN SENFÖDDE och Ni kommer att slåss om 
Galaxy i fortsättningen.
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Skulle det perspektivet inte locka Er, föreslår vi att Ni i all tysthet lär Er 
det rätta handlaget med kvinnor av en specialist från Mars i Poul och Karen 
Andersons novell.215

I övrigt användes dessa presentationer främst för att ge mersmak, även om 
utrymmet ibland också utnyttjades av redaktionen för att propagera för sin 
syn på genren. Ett exempel på detta fi nns redan i tidskriftens andra nummer, 
när det förklaras vad nästa nummer inte kommer att innehålla: ”Ondskefulla 
monster med dödsbringande strålpistoler är det däremot mera ont om. Vi 
tycker nog faktiskt att science fi ction har intressantare saker än så att bjuda 
på.”216

ANNONSERINGEN I GALAXY

Redan det första numret av svenska Galaxy innehöll annonser för olika varor. Galaxy innehöll annonser för olika varor. Galaxy
En närmare granskning av reklamen, som skvallrar om dels den läsekrets 
 redaktionen trodde sig ha, dels vilka läsare annonsörerna trodde sig kunna nå, 
visar att den oftast var tydligt genuskodad och riktad till lite äldre, manliga 
läsare.217 På insidorna av omslagen i de första sex numren fanns en helsidesan-
nons från Ragnar Bergs Aktiebolag för den italienska skrivmaskinen Lettera 
22, tillverkad av företaget Olivetti. Med en svartvit bild på maskinen och 
slogans som ”Lika oumbärlig som klocka, telefon och radio” och ”Redan den 
smakfulla blixtlåsta väskan kommer att göra Er glad” ger annonsen intryck 
av att rikta sig till relativt köpstarka, i första hand vuxna läsare som ville ha 
en vacker skrivmaskin att bära med sig och som – med tanke på vilken typ 
av produkt det rörde sig om – möjligen hyste journalist- eller författardröm-
mar.218

Även andra annonser ger detta för en färgglad sf-tidskrift aningen märk-
liga intryck av att sälja varor till vuxna konsumenter. I de första fyra numren 
samsades reklamen för Lettera 22 med en helsidesannons för Volvos bilmodell 
Amazon: ”Den har ras, den har grace, den har fart och temperament”. Från 
och med det femte numret ersattes reklamen för Amazon med en annons för 
SAAB och Philipsons Automobil-Aktiebolag, där svartvita fotografi er av dels 
jaktplanet Draken, dels personbilen SAAB-93 åtföljs av sloganen ”fl ygkvalite-
ten ger mervärde”, och en fi nstilt text där personbilens förtjänster lyfts fram 
genom en jämförelse med fl ygplanen.

De två annonserna för bilar ter sig än mer besynnerliga än reklamen för 
Lettera 22, eftersom priserna på personbilar under denna tid var så pass höga 
att i regel endast en förvärvsarbetande och myndig person med körkort kunde 
ha övervägt ett bilinköp.219 Annonserna går att tolka som att antingen annon-
sörerna eller redaktionen på Galaxy trodde att läsekretsen främst utgjordes av Galaxy trodde att läsekretsen främst utgjordes av Galaxy
unga, teknikintresserade män som umgicks med skrivardrömmar och tyckte 
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om bilar. En annan möjlighet är förstås att annonsörerna med sina annonser 
ville bygga upp ett intresse för sina varumärken, vilket dock kan te sig lite 
tveksamt i ljuset av hur specifi ka annonserna är för tidsbundna modeller av 
produkterna. En tredje möjlighet fi nns emellertid – att antingen annonsö-
rerna eller redaktionen gissade att läsarna främst utgjordes av tonåringar och 
yngre män, men att de också kalkylerade med att Galaxy skulle hamna i Galaxy skulle hamna i Galaxy
manliga släktingars händer, där annonserna kunde göra större verkan.220

Annonsen för SAAB-93 förekom endast i fyra nummer, och när annonsen 
för Lettera 22 upphörde med det sjätte numret ändrade reklamen på insidan 
av omslagen karaktär. Istället för skrivmaskiner och personbilar dyker med 
det sjunde numret en helsidesannons upp för förlagets egna Illustrerade Klas-
siker, i synnerhet omarbetningar av verk av Jules Verne och siker, i synnerhet omarbetningar av verk av Jules Verne och siker H. G. Wells, vilka 
marknadsförs som ”Klassisk science fi ction” och ”6 världsberömda sf-klassiker 
som serietidningar i 4-färgstryck”. Från och med tidskriftens nionde nummer 
fi ck annonserna på insidorna av omslagen sedan en fast profi l som skulle vara 
till tidskrifens tolfte nummer (augusti 959), varefter annonseringen i stort 
sett uteblev, med undantag för redaktionens erbjudanden att beställa äldre 
nummer av tidskriften. I de sista vanliga annonserna på omslagens insidor 
görs reklam dels för tidskriften själv, dels för förlaget Wennerbergs pocket-
satsning Rymd-böckerna. I reklamen för svenska Galaxy passar tidskriften Galaxy passar tidskriften Galaxy
på att sälja av restnummer som semesterläsning under sommaren 959, och 
i dessa framhålls i första hand hur mycket läsning man får för lite pengar 
– ”500 sf-sidor för en femma”. I annonserna för Wennerbergs Rymd-böcker-
na framhålls dessas kvaliteter med slogans som ”–fantastiska fantasi eggande 
framtidsvisioner” och ”–nu mer aktuella än någonsin”. Att samarbetet med 
Wennerbergs upphörde under hösten 959 kan möjligen ha ett samband med 
att förlaget endast ett halvår senare skulle lägga ned sin pocketsatsning Rymd-
böckerna.221

Annonseringen i Galaxys inlaga, som inte är lika iögonenfallande och Galaxys inlaga, som inte är lika iögonenfallande och Galaxys
lättåterfunnen som den på insidan av omslagen, var relativt sparsam om man 
undantar reklamen för den egna produkten. Redan i det andra numret in-
fördes en annons från Norstedts förlag för Ray Bradburys samma år utgivna 
Fahrenheit 451 och Fahrenheit 451 och Fahrenheit 451 Oktoberlandet. Kring helsidesannonsen, som främst byg-
ger på citat från kritikerna Artur Lundkvist, Bengt Holmqvist och Roland 
Adlerberth, löper en ram där verken karakteriseras som ”Fascinerande, onda 
sagor” och ”Science fi ction från Norstedts”, ett ställningstagande för Bradbu-
rys genretillhörighet som inte skulle bli lika självklart i Norstedts annonsering 
i andra media (se kapitel 7), men som i en specialiserad tidskrift som Galaxy
tydligen befanns tillbörligt.222 I det fj ärde numret fanns sedan en halvsidesan-
nons från den svenska sf-rörelsen, där den ganska kortlivade SF-Union Skan-
dinavien försökte värva medlemmar, men därefter uteblev alla annonser i in-
lagan, bortsett från tidskriftens egna, ända tills det trettonde numret, i vilket 
förekom en helsidesannons för två fl ygböcker, Nils Kindbergs Motorfl yg för 
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alla och alla och alla Flyghandboken.223 Efter det första året skulle dock inga andra externa 
annonsörer återkomma i tidskriften, vare sig på omslagen eller i inlagan.

Annonseringen för den egna produkten gick mest ut på att uppmana 
 läsarna att teckna en prenumeration eller beställa tidigare nummer. I ett fall 
utnyttjade redaktionen också pressröster för att övertyga tidskriftens läsare 
om dess förträffl  ighet. I en tvåspaltig helsidesannons i inlagan fi nns citat ur 
både dagstidningar och brev som kommit redaktionen tillhanda. Citaten ur 
dagstidningarna är hämtade ur Östgöta Correspondenten, Expressen, Nordsven-
ska Dagbladet, ska Dagbladet, ska Dagbladet Aftonbladet och Aftonbladet och Aftonbladet Svenska Dagbladet och intygar att ”standarden Svenska Dagbladet och intygar att ”standarden Svenska Dagbladet
håller genomgående trivsam nivå”, att ”[d]et första fantasifulla numret lovar 
gott” och att Galaxy står ”skyhögt över deckarmagasinens nivå”.Galaxy står ”skyhögt över deckarmagasinens nivå”.Galaxy 224 Av de tre 
läsarkommentarer som citerats, vilka uttrycker glädje över och lyckönskar 
den nya tidskriften, kan anmärkas att två var skrivna av välbekanta sf-fans, 
Dénis Lindbohm och Sam J. Lundwall. Reklamen för Galaxy bestod annars Galaxy bestod annars Galaxy
huvudsakligen, från och med marsnumret 959, av ett par sidor med korta ge-
nomgångar av innehållet i de tidigare numren, samlade under uppmaningen 
”Komplettera Er samling!”. Andra grepp var att införa talonger med vilka 
man kunde beställa äldre nummer, att under rubriken ”Galaxy-biblioteket” 
lista noveller av de mest kända författarna och uppmana läsarna att beställa 
de relevanta numren, eller helt enkelt att, som i omslagens insidor i de tre sista 
numren, lista innehållet i de första sexton numren och erbjuda samtliga dessa 
till mycket låga priser.225

Sammantaget kan annonseringen i svenska Galaxy tydas som att tidskrif-Galaxy tydas som att tidskrif-Galaxy
ten med tiden fi ck svårt att hitta annonsörer, och var tvungen att i allt större 
utsträckning göra reklam för den egna produkten, men också som att redak-
tionen till en början sålde annonsutrymme till företag som erbjöd produkter 
riktade till en äldre och köpstarkare målgrupp än tidskriften rimligen bör ha 
haft som sin främsta läsekrets. Att tidskriften ända in i det sista sökte annon-
sörer framgår av att den lilla ruta på innehållssidan där annonspriserna anges 
(500 kr för en helsida i inlagan, 600 kr för en helsida i omslagets innersidor) 
fanns med ända till sista numret, trots att de för en tidskrifts överlevnad 
ofta avgörande annonsörerna alltså uteblev. De ständiga uppmaningarna att 
beställa restnummer skvallrar också om att tidskriften aldrig fi ck ett enda 
nummer slutsålt, och att returerna antagligen var omfattande.

FÖRFATTARNA OCH FIKTIONSMATERIALET

Största delen av innehållet i svenska Galaxy utgjordes av översatta, anglo-Galaxy utgjordes av översatta, anglo-Galaxy
saxiska sf-noveller. Till skillnad från de ofta äventyrsbetonade berättelserna i 
Häpna! rörde det sig till stor del om de humoristiska, samhällskritiska satirer Häpna! rörde det sig till stor del om de humoristiska, samhällskritiska satirer Häpna!
för vilka amerikanska Galaxy blivit berömd.Galaxy blivit berömd.Galaxy

Redan i Sten Möllerströms programförklaring gavs läsarna inblick i hur 
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redaktionens arbete och urvalet av material ur den amerikanska förlagan var 
tänkt att gå till. Anmärkningsvärt är att Möllerström antyder att redaktionen 
inte betraktade sig själva som experter, utan att de hade lektörer till vilka 
materialet skickades på remiss:

Det svenska urvalet går till så här. Vi skickar alla originalnovellerna till trä-
nade svenska sf-läsare, som rekommenderar eller avstyrker. Utav de noveller 
som de rekommenderar utväljer vi dem som vi själva begriper.

Därtill söker vi efter lovande europeiska och svenska sf-författare, ty hela 
framtiden skall ju ändå inte försiggå i USA.226

Det mesta av arbetet med urvalet, efter det första numret, utfördes dock av 
Henrik Rabe.227 Denne fi ck välja efter eget tycke, till en början ur den senaste 
årgången av amerikanska Galaxy, men efter att ha påtalat problemen med 
att upprätthålla kvaliteten gavs han fyra eller fem äldre årgångar att arbeta 
med, något som gjorde att svenska Galaxy tidvis kan ha varit bättre än sin Galaxy tidvis kan ha varit bättre än sin Galaxy
amerikanska förlaga. Utöver de utländska alstren fanns också möjligheten att 
publicera svenska författare.228

Merparten av de litterära alster svenska Galaxy sållade fram för publi-Galaxy sållade fram för publi-Galaxy
cering var samtida, anglosaxiska sf-noveller hämtade ur den amerikanska 
förlagan. Till undantagen hör dels Alfred Besters följetong ”Tigermannen”, 
en översättning av romanen Th e Stars My Destination, som publicerades i 
amerikanska Galaxy 956–957 (men som redan 956 utkommit i bokform i Galaxy 956–957 (men som redan 956 utkommit i bokform i Galaxy
Storbritannien som Tiger, Tiger), dels de alster som publicerades under rub-Tiger, Tiger), dels de alster som publicerades under rub-Tiger, Tiger
riken ”Klassisk science fi ction”, t.ex. noveller eller kortare utdrag ur längre 
verk av Camille Flammarion, Jack London och H. G. Wells.229 Svenska bidrag 
saknades å andra sidan inte heller, utan fanns redan i det första numret, i form 
av Pär Rådströms novell ”372 möter kärleken”.230 Sammanlagt skulle också 
Galaxy, om man bortser från att utdrag ur verk av Sven Hedin och Claës 
Lundin i två nummer publicerades som ”Klassisk science fi ction”, komma att 
innehålla 3 svenska noveller, dvs. ett svenskt bidrag i två av tre nummer.231

Trots att Rådström endast skulle skriva två noveller för tidskriften – förutom 
nämnda novell också ”Utan att bländas” i det tredje numret – presenterades 
han som ”en av de få svenskar som fått greppet på science fi ction som konst-
art”, och som ”den svenske författare, som har bäst öga för science fi ction”, 
vilket tyder på ett större intresse för genren än hans medverkan i tidskriften 
skulle hinna uppvisa.232

Vid sidan av Pär Rådström medverkade tio svenskspråkiga författare 
– Börje Crona, Erland Dahm, Börje Nordén, Erik Nyhlén, Ralf Parland, 
Gabriel Setterborg, Vic Suneson (pseud. för Sune Lundquist) och Lennart 
Sörensen samt, med eller mot sin vilja, Sven Hedin och Claës Lundin.233 De 
3 svenska novellerna, som med sina 3–0 sidor tillhörde tidskriftens kortaste, 
påminde ofta om varandra. Det typiska svenska bidraget utspelade sig i det 
samtida Sverige, skildrade vardagligt vuxenliv (ofta med inslag av både kärlek 
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och sex) och behandlade, inte sällan med en humoristisk ton, någon form 
av besök av utomjordingar – oftast genom att dessa infi ltrerat den svenska 
vardagen. Bortsett från tonfallet skilde sig inte novellerna nämnvärt från de 
svenska alstren i Häpna!, även om några av de i Häpna!, även om några av de i Häpna! Galaxy bör kunna uppfattas Galaxy bör kunna uppfattas Galaxy
som stilistiskt mer raffi  nerade.234

Inkluderar man Sven Hedin och Claës Lundin presenterades alltså sam-
manlagt  svenskspråkiga författare. Detta kan jämföras med att svenska 
Galaxy sammanlagt, i sina 9 nummer, publicerade fi ktionsprosa av 70 för-Galaxy sammanlagt, i sina 9 nummer, publicerade fi ktionsprosa av 70 för-Galaxy
fattare.235 Det totala antalet litterära alster uppgick, om följetongsavsnitten 
räknas som ett alster per nummer de sträckte sig över, till sammanlagt 28.236

I genomsnitt innehöll ett nummer 6,75 litterära alster, och även om de tre 
sista temanumren blev drygt 60 sidor längre innehöll de med sina åtta litte-
rära alster fortfarande ungefär lika många noveller som de tidigare numren. 
Novellerna sträckte sig från några enstaka noveller på endast ett par, tre sidor 
– ofta skrivna av Fredric Brown eller de svenska författarna – till noveller på 
över 50 sidor, och novellerna tenderade att bli längre i de sista numren.

Antalet författare som fi ck skönlitterära alster publicerade i fl er än ett 
nummer (varmed Alfred Besters följetong ”Tigermannen” räknas som fl era 
alster) uppgick endast till 25, alltså drygt en tredjedel av det totala antalet 
publicerade författare.237 Till den lilla grupp sf-författare som med sina fl er 
än två publicerade alster ingick i tidskriftens författarstall hörde också endast 
elva – i stort sett samtliga av dem några av tidens mest kända anglosaxiska 
sf-författare (tabell 6). Det stora undantaget är, förutom möjligen Arthur 
Sellings (pseud. för Robert Arthur Ley) och William Tenn (pseud. för Philip 
Klass), svensken Börje Crona. Denne, som hade börjat läsa science fi ction 
redan med Jules Verne-Magasinet på 940-talet och var verksam som frilans-Jules Verne-Magasinet på 940-talet och var verksam som frilans-Jules Verne-Magasinet
journalist, översättare och lektör åt bl.a. förlaget Wennerbergs, hade till skill-
nad från de fl esta andra svenska författare i Galaxy varken någon skönlitterär Galaxy varken någon skönlitterär Galaxy
karriär vid sidan av eller kontakt med Häpna! och sf-rörelsen.Häpna! och sf-rörelsen.Häpna! 238

TABELL 6.
Författare i svenska Galaxy representerade med tre eller fl er skönlitterära alster.Galaxy representerade med tre eller fl er skönlitterära alster.Galaxy

Författare    Födelseår  Nationalitet  Ev. verkligt namn  Alster

Robert Sheckley    928   USA        0
Fredric Brown    906   USA         8
Alfred Bester    93   USA        6
William Tenn    920   USA   Philip Klass   6
Frederik Pohl    99   USA        5
Isaac Asimov    920   USA        4
Fritz Leiber    90   USA        4
Cliff ord D. Simak   904   USA        4
Th eodore Sturgeon   98   USA        4
Börje Crona    932   Sverige        3
Arthur Sellings    92   Storbritannien Robert Arthur Ley 3

Källa: SFB, Clute & Nicholls [m.fl .].
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De författare som endast fi ck två litterära alster publicerade uppgår till 4. 
Bland dessa utmärker sig namn som Damon Knight, James E. Gunn och Ro-
bert Silverberg, men också Ralf Parland och Pär Rådström.239 Antalet förfat-
tare som endast fi ck ett alster publicerat är högt – hela 45 stycken – och bland 
dessa fi nner man namn som James Blish, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, 
Robert A. Heinlein och Jack Vance, men också klassiker som Camille Flam-
marion, Jack London, H. G. Wells samt de fl esta av de svenska författarna.

En närmare analys av författarnas språk, nationalitet, ålder och kön be-
kräftar det intryck som tidskriften omedelbart ger – att det rör sig om över-
satta noveller skrivna av relativt unga, manliga, amerikanska sf-författare. Av 
de 70 medverkande författarna var visserligen hela 3 (9 %) författare som 
skrev på ett annat språk än engelska – en fransman (Camille Flammarion), 
en dansk (Erik Clausen), en fi nlandssvensk (Ralf Parland) och tio svenskar. 
Dessas andel av fi ktionsmaterialet blir, trots att de utgör nästan en femtedel 
av författarnamnen, ändå ganska marginell då de endast stod bakom 8 (4 %) 
av de 28 litterära alstren. De elva svenskspråkiga författarna (6 % av samtliga 
författare) stod med sina sammanlagt 5 alster för en dryg tiondel (2 %) av 
allt material. Undantaget Börje Crona, Ralf Parland och Pär Rådström med-
verkade dessa också med endast ett bidrag per författare.

Vad gäller författarnas nationalitet har denna med någorlunda stor säker-
het kunnat fastställas för 65 av de 70 författarna, även om de återstående 5 av 
namn och litterär verksamhet att döma tillhör det anglosaxiska språkområ-
det. Av de 65 är så många som 47 (72 %) amerikaner, medan resten är européer 
(varav endast 5 britter). Listan över de elva mest publicerade författarna (tabell 
6) är alltså ganska representativ för språk- och nationalitetsfördelningen i 
svenska Galaxy, med nio amerikaner i täten, följda av en svensk (Börje Crona) 
och en britt (Arthur Sellings). Uppgifter om födelseår har kunnat hittas för 
63 av de 70 författarna. Liksom i Häpna! var två tredjedelar (42 av 63) födda Häpna! var två tredjedelar (42 av 63) födda Häpna!
under 90- och 920-talet, medan det genomsnittliga födelseåret var 95, 
dvs. en författare som 958–960 var drygt 40 år.240

Andelen kvinnliga författare i svenska Galaxy är försvinnande liten. En-Galaxy är försvinnande liten. En-Galaxy
dast 4 (6 %) av de 70 författarna var kvinnor, amerikanerna Karen Anderson, 
Katherine MacLean, Evelyn E. Smith och Margaret St. Clair. Dessa stod till-
sammans för en proportionellt sett ännu mindre andel av innehållet i svenska 
Galaxy: 5,5 (4 %) av tidskriftens 28 litterära alster.241

Sammantaget utgör alltså de anglosaxiska bidragen skrivna av manliga 
amerikanska författare födda på 90- och 920-talet en mycket stor andel 
av tidskriftens fi ktionsmaterial. Av de 57 förmodat anglosaxiska författarna 
omnämns också inte mindre än 48 (84 %) i John Clutes och Peter Nicholls 
standardverk Th e Encyclopedia of Science Fiction – något som visserligen kan 
tyda på hur täckande uppslagsverket är, men i detta fall kanske snarare pekar 
på hur välbekanta namnen var och i många fall fortfarande är för sf-läsarna.

Jämför man författarna i Galaxy med de som publicerades i Galaxy med de som publicerades i Galaxy Häpna! upp-Häpna! upp-Häpna!
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täcker man snart att de svenska bidragen i allmänhet skrevs av olika författare 
i de två tidskrifterna. Endast Erland Dahm, Lennart Sörensen och Gabriel 
Setterborg skrev bidrag till bägge tidskrifterna, medan fl era författarnamn 
som var starkt förknippade med sf-rörelsen, som Dénis Lindbohm, Sam J. 
Lundwall och Sture Lönnerstrand, lyste med sin frånvaro i svenska Galaxy. 
Bland de anglosaxiska författarna fi nner man naturligt nog en viss överlapp-
ning bland de mest frekvent förekommande i Galaxy, t.ex. vad gäller namn 
som Isaac Asimov, Fredric Brown, Fritz Leiber, Frederik Pohl, Robert Sheck-
ley, Cliff ord D. Simak eller Th eodore Sturgeon, även om endast Asimov och 
Brown tillhörde de mest publicerade i Häpna!. Inga bidrag av Ray Bradbury, 
som var ett av de vanligare namnen i Häpna!, publicerades i svenska Häpna!, publicerades i svenska Häpna! Galaxy, 
vilket dock förklaras av att Bradbury endast fi ck ett fåtal noveller publicerade 
i den amerikanska förlagan.242 Andra namn som förekom frekvent i Häpna!, Häpna!, Häpna!
men som helt eller delvis uteblev i svenska Galaxy var britterna Arthur C. Galaxy var britterna Arthur C. Galaxy
Clarke, Robert Presslie, Eric Frank Russell, E. C. Tubb och John Wyndham, 
danskarna Edmund W. Hansen och Niels E. Nielsen samt amerikanerna 
Raymond F. Jones, Robert A. Heinlein, L. Ron Hubbard, Murray Leinster 
och A. E. van Vogt. De fl esta av dessa publicerades inte heller särskilt ofta, om 
alls, i den amerikanska förlagan.243

Vilka översättarna var angavs aldrig i samband med novellerna, och de 
utländska original titlarna skrevs endast ut i numren 3–7. Översättarnas 
namn framkommer dock i Sten Möllerströms sista ledare, ”Med Galaxy in 
i 60-talet”, i vilken denne hävdar att tidskriften kommer att erbjuda ”den 
kräsna svenska publiken det allra bästa, i de bästa av översättningar”, men 
också tillägger:

Detta är ett skryt som mest anspelar på redaktörens verksamhet. Henrik 
Rabe rodnade då han läste det och hänvisade till raden av våra andra för-
träffl  iga översättare: Börje Crona, Kerstin Hallén, Eva Håkanson och Jan 
Rosengren. Men han kan inte förbjuda mig att som part i målet påpeka, att 
så väl har science fi ction inte tidigare låtit på svenska.244

Nästan allt material som publicerades hade, med undantag för de svenska 
och danska bidragen, av allt att döma tidigare publicerats i den amerikanska 
förlagan. Att detta material ofta hade fl era år på nacken framgår inte minst 
ur en brevväxling i det elfte numret (juli 959) mellan redaktionen och den 
kräsne läsaren Sture Fjordland i Karlskrona, som menade att alldeles för få 
av texterna i både Häpna! och Häpna! och Häpna! Galaxy var så nya att en van sf-läsare inte Galaxy var så nya att en van sf-läsare inte Galaxy
hunnit läsa dem tidigare, i de amerikanska tidskrifterna, antologierna eller 
novellsamlingarna. I redaktören Henrik Rabes svar framhölls emellertid att 
det, till skillnad från vad Fjordland misstänkte, var ren kräsenhet, och inte 
några ekonomiska skäl, som lett till att svenska Galaxy köpt översättningsrät-Galaxy köpt översättningsrät-Galaxy
ten till äldre material ur den amerikanska förlagan. Rabe antydde dessutom 
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att det kanske inte i första hand var de redan frälsta som var den viktigaste 
målgruppen:

Vi kan alltså tyvärr inte tillmötesgå Er önskan att Galaxy (som t. ex. den 
brittiska upplagan) strängt ska följa sin amerikanska förlaga. Jag hoppas i 
alla fall att Ni har förståelse för vår strävan att hålla högsta möjliga kvalitet, 
och vi tror att detta i längden är den enda möjligheten att göra en ordentlig 
insats för sf i Sverige på lite bredare front.245

ÅTERKOPPLING OCH INSÄNDARE

Redaktionen på Galaxy var mån om att få ta del av sina läsares åsikter om Galaxy var mån om att få ta del av sina läsares åsikter om Galaxy
tidskriften, vilket gjordes på fl era olika sätt. För att få reda på vilket slags 
science fi ction läsarna önskade sig publicerades redan i det tredje numret en 
enkät på en helsida, där läsarna ombads rangordna de tio bästa av de noveller 
som dittills publicerats. Som lockbete utlovades gratis årsprenumerationer till 
de läsare som med sina listor lyckades pricka in två av de tre mest populära på 
de tre första placeringarna – en i förbigående sagt ganska dubiös enkätmetod 
som förstås kan ha påverkat deltagarna att gissa fram en rangordning.246

Intressant med dessa omröstningar är inte bara att de i viss mån speglar 
läsarnas, och i synnerhet kanske de mest aktiva läsarnas smak, utan att i re-
dovisningarna av dem även redaktionens egna preferenser tydligt framträder. 
Under rubriken ”Ordet är ert!” i det sjätte numret av Galaxy meddelades i en Galaxy meddelades i en Galaxy
ledare av Henrik Rabe att omröstningarna glatt redaktionen:

Här har man gått och trott att en ganska stor del av den svenska sf-publi-
ken varit försvuren åt den enklaste formen av rymdäventyr, och att noveller 
som inte handlar om tuff a tuggummihjältar med strålpistolen i högsta hugg 
alltför lätt kommer i skymundan i jämförelse med stillsammare men kanske 
mer tankeväckande ting.

Men dessa farhågor har kommit fullständigt på skam.247

I Rabes ledare i tidskriftens sjunde nummer (mars 959), ”Läsarnas val”, redo-
gjordes sedan i detalj för resultatet av enkäten om de tio bästa novellerna i de 
första tre numren. De tre författarna med fl est röster blev Isaac Asimov, Fritz 
Leiber och Robert Sheckley (med novellerna ”Den senfödde”, ”Sjunde gå-
van från ovan” resp. ”Olycksfågeln Anton”), men redaktionen klargjorde att 
den förstnämnde vunnit med stor marginal: ”Asimovs seger var förkrossande 
överlägsen, nära 50 procent av de röstande hade satt hans novell främst, och 
endast 7 procent nämnde honom överhuvudtaget inte bland de tio bästa.”248

Redan i numret innan hade redaktionen givit sina synpunkter på dessa tre 
författare, och menat att de är ”nyanserade framtidsprofeter”, ”typen för den 
sorts sf-författare som har förmågan att ställa problem under debatt utan att 
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någonsin göra avkall på spänning och underhållningsvärde”.249 Läsarna hade 
med andra ord endast bekräftat den inriktning på tidskriften som Sten Möl-
lerström i sin programförklaring i det första numret hade presenterat, men 
man misstänker samtidigt att utformningen av enkäten kan ha bidragit till 
att ge Asimov så många röster.250

En ny omröstning utlystes redan i det sjätte numret. Uppgiften var denna 
gång att välja ut och motivera de bästa två eller tre novellerna i numren 4–6 
(förstapris var denna gång 50 kr, andra och tredje pris en prenumeration 
för återstoden av året, och priserna delades nu ut till de läsare som hade de 
bästa motiveringarna). Resultaten redovisades tyvärr aldrig, med undantag 
för att pristagarna sent omsider avslöjades i det trettonde numret (september 
959).251

Dessa enkäter och omröstningar var som antytts inte den enda formen 
av återkoppling som fanns i tidskriften. Så småningom infördes en insändar-
avdelning, ”Bästa Galaxy!”, i vilken läsarna på allt från en halvsida till fl era 
sidor fi ck uttrycka sina åsikter.252 Denna avdelning återkom med jämna mel-
lanrum, och insändarna handlade om allt från smärre fel i de illustrationer 
som publicerades med novellerna till spekulationer om hur trovärdiga vissa 
noveller var, och i vilken mån de kunde kallas science fi ction, med betoning 
på det förra ordledet. Ibland förekom också angrepp på faktafel i Willy Leys 
populärvetenskapliga artiklar.253 Så mån om läsarnas reaktioner var redak-
tionen att de från och med det elfte numret utlovade ett honorar på 0 kr för 
varje publicerad insändare, en summa som vid denna tid skulle ha räckt till 
en halv årsprenumeration på tidskriften.254

De publicerade insändarna, som naturligt nog oftast var positivt inställda, 
avslöjar möjligen något om vilka som läste Galaxy – eller åtminstone vilka Galaxy – eller åtminstone vilka Galaxy
som var tillräckligt engagerade för att skriva insändare som blev publicerade. 
Så skriver t.ex. en Leif Svensson från Helsingborg och tackar för att han 
”äntligen har fått en tidskrift i [sin] hand, som [han] utan betänkligheter kan 
presentera bland […] vänner och lumparkompisar” – tack vare Galaxy har, Galaxy har, Galaxy
påpekar han, science fi ction dessutom blivit ”ett erkänt begrepp på ’luckan’”.255 

Något senare får tidskriften in en limerick från ”juris studeranden och rymd-
poeten Håkan Hultén från Uppsala”, och en av de kommentarer som publi-
cerades i samband med redovisningen av den första enkäten var av en mycket 
kritisk ”fi l. mag. Sten Dahlskog” från Sollentuna.256 Enstaka insändare var 
uttryckligen skrivna av sf-läsare engagerade i sf-rörelsen, t.ex. redaktören för 
fanzinet Wröfwel, Ludvikafanen Karl Gustav Wröfwel, Ludvikafanen Karl Gustav Wröfwel Jakobsson, och Sundsvallsfanen 
Anders S. Fröberg.257

Överhuvudtaget ter sig inslaget av svenska fans till en början inte så stort, 
men vid närmare granskning ser man att det i fl era nummer ändå nämndes 
personer som på olika sätt varit i kontakt med sf-rörelsen. I redovisningen 
av den första omröstningen citeras Malmöfanen Åke Hanssons åsikter om 
Galaxy, samtidigt som man får reda på att, förutom Åke Hansson, Halmstad-
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fanen Alvar Appeltoff t, Älvsjöfanen Hans Eklund, och Stockholmsfansen 
Håkan Elmquist och Bengt-Olof Ringberg fanns bland de 25 prenumera-
tionsvinnarna.258 Det visar sig också att den ovan citerade Leif Svensson i 
Helsingborg högst troligen var en sf-fan, och att den kritiske Sture Fjordland 
i Karlskrona kan ha varit identisk med en fan med samma namn som senare 
skulle verka som ingenjör i Hägersten, och som angivits som kontaktman i 
Visby i Häpna! redan 956.Häpna! redan 956.Häpna! 259 Nämnas kan vidare att insändare av Åke Hans-
son i Malmö, den unge Alvar Appeltoff t, ”Sveriges Mr. Science Fiction”, lik-
som Göteborgsfanen Arne Sjögren och Åsedafanen Kjell Hjalmarsson publi-
cerades i senare nummer av tidskriften, och att en av vinnarna av den andra 
omröstningen kan ha varit den danske fanen Anders H. Hansen.260 Trots 
inriktningen på att ge ut science fi ction för en bredare publik var alltså fl era 
av de mest trogna läsarna sf-fans, och dessa förvägrades inte utrymme att 
uttrycka sig på insändarsidorna, trots att de ibland efterlyste recensioner av 
fanzines eller nyheter från sf-rörelsen.261

Ur insändarna kan man också ana vad i sf-novellerna det var läsarna främst 
ansåg sig uppskatta. Föga förvånande verkar originalitet, god människoskild-
ring och uppbyggliga budskap ha varit populära, men korta, koncentrerade 
noveller framhölls dessutom ofta som föredömliga.262 Enstaka gånger disku-
terades också genrens status, och en åsikt som framfördes fl era gånger var 
att inte bara monsterfi lmer och space opera, utan också superhjälteserier gav 
science fi ction dåligt rykte i Sverige.263 Det senare framkommer t.ex. ur Boris 
Torstenssons insändare i det artonde numret (april 960):

Upprepade gånger har Ni i ledarna talat om faran att förväxla sf med space 
opera. Jag håller 00 % med. Det farligaste som kan hända sf är då en erkänt 
god sf-tidning förfaller till undermåliga noveller och romaner. Jag undrar 
hur mycket skada Jules-Verne-magasinet gjorde genom att förfalla i sitt sista 
skede. Direkt straff bart borde det vara att såsom de stora dagstidningarna 
låta ”Blixt Gordon” eller ”Stålmannen” vara exempel på sf. Inte undra på att 
så många endast har ett överseende småleende till svar då man bekänner sig 
som ivrig sf-läsare.264

Ytterligare en avdelning för läsarrespons, ”Frågan är fri”, infördes i det tolfte 
numret (augusti 959). Syftet med denna var att svara på läsarnas frågor om 
vetenskapliga spörsmål, och de frågor som redaktionen inte själva kunde svara 
på skulle ”överlämnas till svenska vetenskapsmän och experter på olika om-
råden”. Redaktionen lovade dessutom svara på samtliga frågor, oavsett om 
de antogs för publicering eller inte. Avdelningen blev dock av allt att döma 
inte särskilt populär. Två ”Frågan är fri” översattes ur amerikanska Galaxy, 
och handlade bl.a. om solsystemet, matematik och ljusets hastighet, men 
några fl er ”Frågan är fri” publicerades sedan inte.265 Måhända var de svenska 
Galaxy-läsarna måttligt intresserade av naturvetenskap, men tänkbart är ock-
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så att  läsarna ställde alldeles för avancerade frågor för att redaktionen skulle 
bedöma dessa som intressanta för en bredare läsekrets.

I det trettonde numret utlystes, efter att en FN-soldat stationerad i Gaza 
(med signaturen CRAIG) skickat in ett kort litterärt alster, också en tävling 
om att skriva den bästa amatörnovellen. Kravet var att novellen skulle vara re-
lativt kort, och som förstapris utlovades 25 kr och en ”ständig prenumeration”, 
medan alla publicerade bidrag skulle honoreras med 0 kr.266 Alster publicera-
des sedan i insändaravdelningarna i de följande numren, vilket möjligen gav 
redaktionen tillgång till billigt material att fylla några sidor med, men också 
läsarna en chans att komma i kontakt med fl er inhemska sf-berättelser, något 
som fl era insändarskribenter efterlyste mer av.267

GALAXY LÄGGS NED

Det sista numret av svenska Galaxy utkom i juli 960. Redan på senhösten 959 Galaxy utkom i juli 960. Redan på senhösten 959 Galaxy
var stora förändringar på gång inför det nya årtiondet. I Sten Möllerströms 
artikel ”Med Galaxy in i 60-talet”, som publicerades både i det femtonde och 
sextonde numret (november och december 959), antyds att tidskriften efter 
en del problem gick ljusare tider till mötes, trots att Galaxy lagts ned både i Galaxy lagts ned både i Galaxy
Finland och Tyskland:

Det är verkligen inte så lätt att locka världens otaliga deckarläsare över i sf-
entusiasternas glesare led, det vet vi nu i Sverige på grund av dyrköpt men 
stimulerande erfarenhet. Men i höst tycks ett genombrott ha skett, inte lika 
överväldigande som ryssarnas månskott, men ändå märkbart i vår halvtom-
ma börs. Stickprov, läsarbrev, det välklingande ordet ”slutsålt” från intres-
serade återförsäljare och en ökad prenumeration, visar att den kvalifi cerade 
bokpubliken allt lättare börjar hitta till Galaxy. Ledande litteraturkritiker 
som Karl Vennberg i Aftonbladet, som tycker BRA GALAXY BLIR BÄTTRE 
visar också vägen.268

Möllerström förklarar därefter att tidskriften under det kommande året kom-
mer att övergå till utgivning varannan månad, men i dubbelnummer ”på 60 
till 200 sidor”. Orsakerna anges vara att detta är det vanliga publiceringssät-
tet i USA och England vad gäller sf-tidskrifter, men också att USA och England vad gäller sf-tidskrifter, men också att USA Galaxy därmed Galaxy därmed Galaxy
kan ”snabbt publicera hela romaner utan att dra ut dem till följetongsleda” 
och ge mer utrymme åt svenska original. Antagligen fanns det ekonomiska 
orsaker bakom övergången, t.ex. en halvering av antalet tidningar att trycka 
och distribuera på en och samma gång; några romaner publicerades aldrig 
i de resterande numren och andelen svenska original ökade knappast heller. 
Samtidigt höjdes också priset på tidskriften från 2 kr till 3:50 kr, men Möl-
lerström försökte presentera denna nyhet på ett humoristiskt sätt:
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Vi måste också skryta, därför att vi ämnar ta 3:50 för nya dubbel-Galaxy, ett 
pris nästan lika svindlande som de ämnen sf behandlar. [– – –]

Vi ser alltså framåt mot 960 som det år då Galaxy-läsarna blev en liten 
smula fattigare och Galaxy-utgivarna en liten smula rikare. Och med dessa 
ombytta roller tror vi att Galaxy kör rakt igenom 60-talet och kommer ut på 
andra sidan – d. v. s. även 96.269

Något nummer av svenska Galaxy utkom emellertid aldrig under 96. I det Galaxy utkom emellertid aldrig under 96. I det Galaxy
nittonde och sista numret från juli 960 skriver Henrik Rabe under rubriken 
”Galaxy upphör” om de dåliga förutsättningarna att ge ut science fi ction i 
Sverige och om beslutet att lägga ned den svenska versionen av en av de mest 
kända amerikanska sf-tidskrifterna. Sommaren 960 hade det gått ett drygt 
år sedan Pingvinförlaget lagt ned Atom-boken, och endast några månader ti-
digare hade den sista av Wennerbergs Rymd-böckerna utkommit. Att tiderna 
var svåra för genren framgår tydligt av Rabes artikel, där det också påpekas att 
draghjälpen från rymdkapplöpningen inte tagit de proportioner många trott, 
i synnerhet inte för tidskrifterna, men även att genren aldrig varit så ensidigt 
inriktad på rymdfärder:

Välvilliga, men kanske inte så initierade granskare av sf-genren har länge trott 
sig förstå, att den explosionsartade utvecklingen på rymdfartsområdet mot-
svarats av ett lika explosionsartat uppsving för sf-tidskrifterna. Mer initierade 
granskare har i stället noterat de senaste årens förhärjande tidskriftsdöd på 
det här området, både i Europa och USA, och genast dragit slutsatsen att nu, 
när fantasierna blivit verklighet, fi nns det inte längre utrymme och intresse 
för spekulationer.

Den där sista synpunkten hör man rätt ofta, vilket inte gör den mindre 
felaktig. Alla som har den minsta kännedom om genren vet ju, att den långt 
ifrån är begränsad till att enbart vara ett slags litteratur om rymdens erövring. 
De vet, att den inte känner andra gränser än dem mänsklig, skapande fantasi 
sätter, låt vara att fantasin bör tyglas av hänsyn till vetenskaplig trovärdighet. 
Utvecklingen stannar inte upp, bara för att några konstgjorda satelliter börjat 
kretsa kring vårt lilla klot. Vi befi nner oss fortfarande i vetenskapens barn-
dom, och sf-författarna kommer säkert att fortsätta att drömma, fantisera 
och – varna.270

När det gäller beslutet att lägga ned svenska Galaxy menar Rabe att det inte Galaxy menar Rabe att det inte Galaxy
är sf-litteraturen det är några problem med – han nämner t.ex. att Bradbury, 
Heinlein och Hoyle med framgång gavs ut i Sverige vid denna tid – utan att 
det är svårt att ge ut smala tidskrifter:

Några subtila hänvisningar till världshändelserna tror vi som sagt inte behövs 
för att förklara varför Galaxy inte orkar längre. Orsaken är betydligt mera ba-
nal: det blir allt svårare att ge ut tidskrifter för en liten, begränsad publik, hur 
entusiastisk och positiv den än är. Utan jämförelser i övrigt behöver vi ju bara 



303

peka på sådana exempel som Söndagsnisse Strix, All världens berättare och 
OBS! – den senare också den en av Sten Möllerströms djärva satsningar.271

När Galaxy lagts ned satsade förlaget, efter ett namnbyte till Williams, istället Galaxy lagts ned satsade förlaget, efter ett namnbyte till Williams, istället Galaxy
på en långlivad svensk utgåva av den berömda humoristiska serietidningen 
Mad. Denna började utkomma redan senhösten 960 och kunde bland sina Mad. Denna började utkomma redan senhösten 960 och kunde bland sina Mad
medarbetare räkna inte bara redaktören Lasse O’Månsson (93–988), utan 
även Galaxys redaktör Henrik Rabe.Galaxys redaktör Henrik Rabe.Galaxys 272 Enligt en osignerad ledare i konkur-
renten Häpna! blev Häpna! blev Häpna! Mad, med sin samhällskritik, mycket populär bland sf-Mad, med sin samhällskritik, mycket populär bland sf-Mad
läsarna:

Egentligen är det på intet vis egendomligt att MAD verkar så attraherande 
på sf-konsumenter. Ett av sf:s kardinaldrag är ju den mer eller mindre blo-
diga uppgörelsen med den tid vi lever i, med den livsstil som hyllas som den 
enda saliggörande i den växande materialismens epok, med den oförmåga till 
varaktig kontakt med det mänskliga som synes utmärka nutidsmänniskan. 
[– – –]

Ja, som sagt, det är ju närmast självklart att den som anammat sf:s protest 
mot det sterila vardagstänkandet och den epidemiskt spridande göra-som-
Svensson-gör-mentaliteten också ställer sig sympatisk till MAD:s ecce homo-
granskning.273

*

Den svenska versionen av Galaxy skiljde sig på fl era sätt från sin huvud-Galaxy skiljde sig på fl era sätt från sin huvud-Galaxy
konkurrent Häpna!, som skulle överleva i ytterligare ett halvt decennium. Häpna!, som skulle överleva i ytterligare ett halvt decennium. Häpna!
Sammantaget tyder fi ktionsinnehållets profi l, redaktionens bakgrund och 
sammansättning, bristen på omfattande kontakter med sf-rörelsen samt 
annonseringen i tidskriften på att svenska Galaxy, trots sina färgglada och 
ungdomliga omslag, var ämnad för en något äldre, intressemässigt bredare 
och litterärt mognare läsekrets än Häpna!, även om den antagligen i stor ut-Häpna!, även om den antagligen i stor ut-Häpna!
sträckning lästes av samma läsare. Att tidskriften inte bar sig tyder också på 
att intresset för översatt science fi ction vid denna tid inte var tillräckligt stort 
för att två sf-tidskrifter skulle kunna konkurrera i samma distributionsnät, i 
synnerhet när det andra, billigare alternativet drevs av entusiaster villiga att 
gå med förlust. Ska man tro redaktionen på Galaxy var tiderna svåra också Galaxy var tiderna svåra också Galaxy
för andra smala tidskrifter.

Den insats som redaktionen gjorde med svenska Galaxy skall trots dess kor-Galaxy skall trots dess kor-Galaxy
ta utgivningstid inte underskattas, och tidskriften har fl era gånger  beskrivits 
som en kvalitativ sf-tidskrift som på allvar försökte lyfta fram science fi ction 
i förhållande till andra underhållningsgenrer, i synnerhet deckaren. Redan 
sommaren 960 beklagade Sven Christer Swahn nedläggningen av Galaxy i Galaxy i Galaxy
en lång artikel i Expressen med rubriken ”SF vilse i hyperrymden? Sven Chris-
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ter Swahn vid en galaktisk bår”. Frånsett att Swahn, till skillnad från Henrik 
Rabe, gissar att det minskade intresset för science fi ction mycket väl kunde ha 
att göra med att rymdforskningens framsteg ”gjort fi ktionen överfl ödig”, men 
också med en allmän stagnation inom genren, bidrar han till att ge tidskriften 
ett fi nt eftermäle:

I dagarna har en påkostad och ambitiös svensk SF-tidning kommit med sitt 
sista nummer.

Galaxy heter tidningen, eller hette, och nu har alltså ett oöverskådligt 
antal fj älliga venusianer och svagt lysande antropoider från Alpha Centauri 
lagts i en alltför tidig grav. Galaxy ägnade sig helhjärtat åt oändligheten, 
både tidens och rummets, och när perspektiven växer krymper stundom 
 läsekretsen.274

Författarna till de svenska översiktsverken är också samtliga ense om att 
Galaxy var av högre kvalitet än konkurrenten i Jönköping. Sam J. Galaxy var av högre kvalitet än konkurrenten i Jönköping. Sam J. Galaxy Lundwall 
menar i sin översikt att tidskriften ”innehöll en samhällskritik som var frän 
och hjärtlös och mycket aktuell”, att den ”målade fan på väggen och hånskrat-
tade åt alltsammans” och att den ”visade fram alla de värsta sidorna av den 
mänskliga dårskapens historia”.275 John-Henri Holmberg anser i Drömmar 
om evigheten (974) att Galaxy är ”den hittills litterärt mest högtstående sf-Galaxy är ”den hittills litterärt mest högtstående sf-Galaxy
tidskrift som publicerats i Sverige” och i Inre landskap och yttre rymd att den Inre landskap och yttre rymd att den Inre landskap och yttre rymd
när den kom ”visade sig hålla utomordentligt hög kvalitet”.276

Av de elva författare som kan sägas ha varit ledande i svenska Galaxy
tillhör de fl esta genrens mest ihågkomna namn, t.ex. Isaac Asimov, Alfred 
Bester, Frederik Pohl, Robert Sheckley, Cliff ord D. Simak och Th eodore Stur-
geon. Deras verk fi nns fortfarande i tryck och ges ut i olika klassikerserier. Att 
fl era av de mest frekvent förekommande författarna redan under sin samtid 
ansågs viktiga framgår av den ruta med texten ”Stjärnförfattare i Galaxy” och 
de 22 på måfå utplacerade författarnamn som fanns högst upp på omslagets 
baksida på de första tolv numren av tidskriften. Av dessa ingick åtta i den 
svenska versionens författarstall.277

Med det trettonde numret byttes texten i denna ruta ut mot rubriken 
”Vad är Galaxy?”, omgiven av ett slags varuförteckning med svaren ”uto-
pier”, ”framtidslitteratur”, ”tidsresor”, ”rymdäventyr”, ”’tänk om’-noveller”, 
”vetsagor”, ”faktasi” och ”teknovision”.278 Om de fl esta av dessa begrepp var 
tämligen bekanta för läsarna var de tre sista resultat av de försök som under 
950-talet gjordes för att fi nna en svensk motsvarighet till den amerikanska 
genrebeteckningen.



1. E. N. Tigerstedts antologi Morgondagens 
äventyr (Natur och Kultur, 1953). Omslags-äventyr (Natur och Kultur, 1953). Omslags-äventyr
illustratör okänd.

2. Ray Bradburys Invasion på Mars (Forum, 
1953).  Omslag av Lars Bramberg.

3. John Wyndhams Triffi  dernas uppror
(Eklunds, 1953). Omslag sannolikt av Gösta 
Kriland.



4. Isaac Asimovs Jag, robot (Eklunds, 1954). Omslag sannolikt av Gösta Kriland.



5. Robert A. Heinleins Mannen som sålde 
månen (Eklunds, 1954). Omslag sannolikt 
av Gösta Kriland.

6. Gabriel Lindes (pseud. för Gustav Sand-
gren) Rymdskeppens gåta (Bonniers, 1953). Rymdskeppens gåta (Bonniers, 1953). Rymdskeppens gåta
Omslag av Magnus Gerne.

7. Sture Lönnerstrands Rymdhunden (Bon-
niers, 1954). Omslag sannolikt av Magnus 
Gerne.



8. Arthur C. Clarkes Mot nya världar (Eklunds, 1955). Omslag av Gösta Mot nya världar (Eklunds, 1955). Omslag av Gösta Mot nya världar Kriland.



9. Robert A. Heinleins Varning för okänd 
planet (Lindqvists, 1954). Omslag av Björn 
Karlström.

10. Carl Henners (pseud. för Henrik Nanne) 
Alternativ Luna (Lindqvists, 1956). Omslag Luna (Lindqvists, 1956). Omslag Luna
av Björn Karlström.

12. T. A. Engströms Rymdkulan (Lind-
qvists, 1959). Omslag av Björn Karlström.

11. Raymond F. Jones Universum ockuperat
 (Lindqvists, 1954). Omslag av Björn Karl-
ström.



13. Alfred Besters Ensam mot universum (Lindqvists, 1955). Omslag av Björn Karlström. 



14. Georg Eliassons Rymdpirater (Åhlen & Rymdpirater (Åhlen & Rymdpirater
Åkerlund/Bonniers, 1954). Omslag sannolikt 
av B. O. Wennerberg.

15. Pseud. Alex Raymonds Blixt Gordon 
i dödsraketen (Sörlins, 1955). Omslags-
illustratör okänd.

16. Antologin Raketmännen från Jorden 
och andra Science Fiction historier (Saxon och andra Science Fiction historier (Saxon och andra Science Fiction historier
& Lindströms, 1956). Omslag hämtat från 
tidskriften Orbit Science Fiction, 1954.



17. Erich Dolezals Månen i lågor (Svensk Månen i lågor (Svensk Månen i lågor
Läraretidnings Förlag, 1957). Omslaget 
anges vara av Bo Andersson men bär signa-
turen ”Emma Olofsson –56”.

18. Robert Heinleins Nybyggare i rymden
(Svensk Läraretidnings Förlag, 1957). Om-
slag av Bo Andersson.



19. Det första numret av 
Häpna! (Grafi ska Förlaget, 
Kindberg & Söner, 1954). 
Omslag av Frank R. Paul, 
hämtat från Science Fic-
tion Plus, 1953.

20. Decembernumret av Häpna! 1963. 
Omslagsillustratör okänd.



21. Sven O. Emilssons (senare Gripsborn) omslag till fanzinet Union SF
nr. 11, november 1958.



22. Lee Elliots (förlagspseud. för okänd förfat-
tare) Bortom tid och rum (Pingvinförlaget, 
1957). Omslagsillustratör okänd.

23. Kris Lunas (förlagspseud., här för William 
Henry Fleming Bird) Hemlig agent Z 90
(Pingvinförlaget, 1957). Omslagsillustratör 
okänd.

24. Gill Hunts (förlagspseud., här för 
Dennis Hughes) Onda världar (Pingvin-Onda världar (Pingvin-Onda världar
förlaget, 1958). Omslagsillustratör okänd.



25. Frank Belknap Longs Rymdrese-
när kidnappas (Wennerbergs, 1959). 
Omslag av Ed Emshwiller, hämtat från 
det amerikanska originalet.

26. Poul Andersons IK 400 (Wennerbergs, 
1959). Omslag av signaturen Schultz.

27. David Osbornes (pseud. för Robert 
Silverberg) Främmande rymdskepp har 
landat (Wennerbergs, 1960). Omslag av 
Richard M. Powers.



28. Det första numret av svenska Galaxy (Illustre-Galaxy (Illustre-Galaxy
rade Klassiker, september 1958). Formgivning av Olle 
Eksell, illustration av signaturen Dember. 

29. Galaxy nr. 15, november Galaxy nr. 15, november Galaxy
1959. Illustration av 
Ed Emshwiller.

30. Baksidan av Galaxy nr. Galaxy nr. Galaxy
15, med Björn Wigardts serie 
”Pansar Bengtssons bravader”.

31. Galaxy nr. 17, februari Galaxy nr. 17, februari Galaxy
1960. Illustration av 
Ed Emshwiller.



32. Fred Hoyles Det svarta molnet
(Bonniers, 1958). Omslagsillustratör 
okänd.

33. Frederik Pohls och C. M. Kornbluths Venus 
är vår! (Folket i Bilds förlag, 1960). Omslag av 
Eugen Semitjov. (Bilden är lätt beskuren.)



34. Ray Bradburys Den illustrerade mannen
(Norstedts, 1961). Omslagsillustratör okänd.

35. Donald A. Wollheims Mike Mars i 
rymden (B. Wahlströms, 1965). Omslags-
illustratör okänd.



38. Lindqvists Atom-böckerna.

40. Pingvinförlagets Atom-boken.

37. Bonniers 
Planetböckerna.

39. Sagas 
 Raketböcker.

41. Wennerbergs 
Rymd-böckerna.

36. Eklunds Science Fiction.

Seriesymboler
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Teknovisioner och vetsagor – att namnge en genre 11

Trots att försöken att genom pristävlingar i Teknikens Värld och Teknikens Värld och Teknikens Värld Aftonbladet
år 953 utse ett svenskt namn åt science fi ction-genren misslyckats i så måtto 
att förslagen på nya beteckningar aldrig fi ck ett bredare genomslag, och trots 
att redaktionen på Häpna! med eftertryck ansett att det inte fanns skäl ”att Häpna! med eftertryck ansett att det inte fanns skäl ”att Häpna!
byta ut ett bra och organiskt framvuxet namn mot någon framhejad infö-
dingsbenämning bara för att namnet är engelskt”, utlystes lagom till julen 
958 i Galaxy ännu en pristävling med syftet att fi nna ett svenskt namn åt Galaxy ännu en pristävling med syftet att fi nna ett svenskt namn åt Galaxy
genren.279

I en baksidestext med personliga funderingar bekänner den ansvarige ut-
givaren Sten Möllerström att han ”ofta undrat varför vi behåller utländska 
beteckningar, även om de är långa och besvärliga och inte särskilt fyndiga”, 
och lyfter fram science fi ction som ett exempel: han menar att det ”är svårt 
att uttala – sajens fi cktjen – och inte kortare än den ordagranna översättning-
en ’vetenskaplig dikt’”. Dessutom erkänner han att redaktionen på Galaxy
”skäms en smula över att [den] inte kunnat fundera ut ett gott svenskt ord för 
en god ny litteraturform”, och ber läsarna om hjälp. Möllerström efterlyser ”etten god ny litteraturform”, och ber läsarna om hjälp. Möllerström efterlyser ”etten god ny litteraturform”, och ber läsarna om hjälp. Möllerström efterlyser ”
bra och täckande ord […], ett svenskt ord för de två engelska”, och lovar att 
den som lyckas komma på ett bra ord, ”[u]töver äran att ha berikat svenska 
språket”, kommer att belönas med ”200 kronor kontant” – en summa pengar 
som idag motsvarar ungefär det tiodubbla.280

Uppföljningen fi ck vänta till våren följande år, när Möllerström i en le-
dare i tidskriftens åttonde nummer (april 959) än en gång frågar sig ”om det 
är möjligt att skapa ett kortare och tolerantare svenskt uttryck för sf, innan 
det engelska begreppet eller dess förkortning hunnit bli dålig svenska”. Han 
 erkänner att julens tävling utlystes i ”ett svagt ögonblick”, och att redaktio-
nen vid tillfället inte tänkte på ”att sådana medvetna och mekaniska åtgärder 
vanligen är högst orealistiska”:

Det en sak har börjat kallas, det får den fortsätta att heta tills det som ligger 
bakom benämningen slagit igenom. Därefter är ord och begrepp oskiljak-
tiga. Och då har alla glömt vad det främmande ordet egentligen betydde på 
utrikiska.281

Sten Möllerström meddelar också att en läsare upplyst redaktionen om ett 
tidigare försök att namnge genren, och att den då vinnande beteckningen tek-
novision ”sedan inte avhörts. Förrän i denna nya tävling.” Ett annat inkommet 
förslag som Möllerström behandlar är Aniara-kännaren Tord Halls vetsagor:

En kvalifi cerad såväl science- som fi ctionbedömare som Tord Hall, deltar i 
tävlingen med sitt goda svenska ord vetsagor, som han redan använt i upp-vetsagor, som han redan använt i upp-vetsagor
märksammade artiklar och böcker. Det är sakligt sett kanske den bästa över-



322

sättningen och det mest svenskklingande korta ordet. Ändå tvivlar vi starkt 
på att sf-entusiasterna kan förmås att använda det.

Det nordiska ordet saga associeras tyvärr på modern svenska till saga associeras tyvärr på modern svenska till saga barnsaga, 
och den meningen sätter sig i halsen på unga läsare. Genom att underkänna 
ett så gott ord som vetsagor har vi också själva fått klart för oss att tävlingen är vetsagor har vi också själva fått klart för oss att tävlingen är vetsagor
orimlig. Vår lilla jury kan inte profetera om vilket svenskt ord som kan kallas 
”lyckat”, det vill säga komma att användas i praktiken.282

När tävlingen på detta sätt avlysts frågar sig Sten Möllerström vad redaktio-
nen ska ”göra med de 200 kronor, som övertecknad så lättsinnigt utlovade i 
nummer 4”:

Länge trodde vi att vi skulle kunna förverkliga en av våra nyårsföresatser 
– och spara pengarna till dem som bättre behöver dem, nämligen Galaxys 
redaktion. För inte kunde vi ge dem till den rara fru som föreslog vetefan
eller vetasi? Eller skulle vi slösa två goda hundralappar på futurologi, tekno-
dikt, framtidism? Utopiskildring och Utopiskildring och Utopiskildring vetenskapsdikt fann vi heller inte särskilt vetenskapsdikt fann vi heller inte särskilt vetenskapsdikt
lockande.

Då dök ordet FAKTASI upp. Insänt utan motivering av Carl-Göran 
Tengwall i Johanneshov. Vi tyckte det var en rolig kontamination som vi 
försökte glömma. Men vi upptäckte att ordet liksom stannade i hjärnan. Att 
vi tuggade på det då och då. Att det var en ganska perfekt sammandragning 
av två ord som är så vanlig i engelskan [– – –].

Dessutom täckte faktasi faktiskt ganska väl vad science fi ction tycks vara, faktasi faktiskt ganska väl vad science fi ction tycks vara, faktasi
nämligen fantasier byggda på fakta. Faktasi borde ha en 50-procentig chans Faktasi borde ha en 50-procentig chans Faktasi
att bli begagnat under förutsättning att ordet lanserades med frenesi.

Men redaktionen var ändå inte säkrare på sin sak än att den ställde dess 
användande i tidskriften på framtiden. Därför lekte vi Salomo och skickade 
00 kronor till herr Tengwall. Den resterande hundralappen får han den dag 
vi utbyter science fi ction på vårt omslag mot faktasi.283

Redaktionen försökte sedan på allvar lansera denna nya beteckning, till synes 
omedveten om att Sture Lönnerstrand med samma förslag, fem år tidigare, 
kammat hem andrapriset i Aftonbladets tävling.Aftonbladets tävling.Aftonbladets 284 Redan i nästa nummer av 
Galaxy, i maj 959, dök den korta sloganen ”Fakta / Fantasi / Faktasi” upp på 
tidskriftens innehållssida, och från och med april 960 pryddes även omslaget 
av formeln ”Fakta + fantasi = faktasi”, som emellertid endast hann stå på två 
omslag innan tidskriften lades ned.285 Som redan nämnts förekom också på 
omslagens baksidor från och med det trettonde numret (september 959) och 
till och med det sextonde (december 959) en samling genrebeteckningar och 
vanliga temata, t.ex. ”utopier”, ”framtidslitteratur” och ”tidsresor” – men även 
pristävlingsnamnen ”vetsagor”, ”teknovision” och ”faktasi”.286

Som om pristävlingarna inte var nog kan också nämnas att Sture Lön-
nerstrand försökte lansera beteckningen vetenskapism som en svensk motsva-
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righet till science fi ction. Förutom i en artikel i den unglitterära tidskriften 
Odyssé år 954 användes denna beteckning också i Odyssé år 954 användes denna beteckning också i Odyssé Expressen sommaren 957, i 
en kort, osignerad rapport från den första sf-kongressen i Stockholm:

Det viktigaste näst föreningsformen är att hitta på ett svenskt namn på 
 science fi ction, berättar redaktör Sture Lönnerstrand, som är ordförande i 
föreningen Futura.

– Litteraturen har ju ett namn, science fi ction, men inte själva idén. ”Ve-
tenskapism” har jag föreslagit, säger hr Lönnerstrand. Det är alltså en sam-
mandragning av vetenskap och eskapism.287

Exakt vad Sture Lönnerstrand menade med ”själva idén” framgår inte, men i 
hans manus för anförandet förklarades vetenskapismen som ”fl ykt från fakta 
in i fakta med hjälp av fakta, en slags kunnandets romantik”.288

Trots försök som teknovision, futurama, teknodikt, faktasi, vernism, fyr-de, 
teckare, futurologi, framtidism, vetenskapsdikt och teckare, futurologi, framtidism, vetenskapsdikt och teckare, futurologi, framtidism, vetenskapsdikt vetenskapism torde den enda 
av de nya beteckningarna som fått några som helst märkbara följder utanför 
sf-rörelsen och tidskriften Galaxy vara Tord Halls Galaxy vara Tord Halls Galaxy vetsaga, som han också an-
vände i fl era artiklar under perioden.289 Idag är beteckningen relativt sällsynt, 
men från och med 966 utkom i Sverige ett sf-fanzine med detta namn, och så 
sent som under 990-talets sista år användes begreppet i en undertitel till ett 
svenskt litterärt verk, Sylvia Brauns Hakings Sanningen om Vera. En vetsaga. 
Framtidsroman (999) – antagligen i ett försök att undkomma den ameri-
kanska genrebeteckningens negativa konnotationer.290 Värt att kommenteras 
är också att kritikern Bertil Falk närmast konsekvent använde faktasi i sina faktasi i sina faktasi
artiklar under senare delen av 960-talet, men numera verkar ha lagt beteck-
ningen åt sidan.291

Något bredare och varaktigt genomslag har som antytts ingen av perio-
dens nya beteckningar på genren fått, utan de bör kanske främst betraktas 
som en mindre kuriositet i svensk sf- och namngivningshistoria.292 Såväl bru-
ket som stavningen av begreppet science fi ction har med åren normaliserats, 
även om det fortfarande förekommer olika varianter när det gäller dess för-
kortning.293

Science fi ction och deckare

I de redaktionella artiklarna i svenska Galaxy nämndes fl era gånger den kon-Galaxy nämndes fl era gånger den kon-Galaxy
kurrerande deckargenren. Förutom att Lennart Sörensen talade om att få 
läsarna ”att överge de schablonmässiga deckarna till förmån för den minst 
lika spännande och åtskilligt mer tankeväckande sf” berördes ämnet också 
av Sten Möllerström, som skrev om svårigheterna med att ”locka världens 
otaliga deckarläsare över i sf-entusiasternas glesare led”.294
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Deckaren, i synnerhet pusseldeckaren, upplevde i Sverige under 950-talet 
något av en guldålder, med en betydande inhemsk produktion av författare 
som Stieg Trenter, Maria Lang (pseud. för Dagmar Lange), H.-K. Rönblom 
och Vic Suneson (pseud. för Sune Lundquist).295 Som skymtat förekom un-
der hela decenniet jämförelser mellan science fi ction och deckare, föranledda 
av ett åtminstone inbillat konkurrensförhållande mellan genrerna. Roland 
 Adlerberth påstod i Samtid och Framtid så tidigt som 952 att ”[d]etektiver Samtid och Framtid så tidigt som 952 att ”[d]etektiver Samtid och Framtid
och krigshjältar kan krypa in i skyddande hörn i de gammalmodigas bokhyl-
lor, rymdkaptenen och teknikern kommer”, och redan i annonseringen för 
E. N. Tigerstedts Morgondagens äventyr utsåg Natur och Kultur deckaren till Morgondagens äventyr utsåg Natur och Kultur deckaren till Morgondagens äventyr
den stora konkurrenten, med slogans och lockrop som ”Science fi ction slår ut 
deckaren!”, ”Deckarentusiaster! Pröva något nytt till helgen” eller ”I stället för 
deckare”.296 Förutom att Oskar Eklunds Bokförlag i sina förord menade att 
science fi ction i USA redan börjat överskugga deckarna i popularitet utmå-USA redan börjat överskugga deckarna i popularitet utmå-USA
lade dessutom fl era kritiker under 953 sf-genren som ett hot mot decenniets 
stora litterära fl uga, t.ex. den gamle deckarförfattaren Sten Björild, som i 
Göteborgs-Posten ansåg att Tigerstedts noveller ”gott [kunna] konkurrera med 
deckarhistorier”, eller Sven Sandstedt, som i Svenska Dagbladet menade att Svenska Dagbladet menade att Svenska Dagbladet
science fi ction ”lär slå ut deckarna” och att ”[t]hrillers och serier kan gärna 
få sig en omgång”.297 I Aftonbladet rapporterades julen samma år ingenjören Aftonbladet rapporterades julen samma år ingenjören Aftonbladet
G. V. Nordenswans förslag teckare som ett svenskt namn på sf-genren, men teckare som ett svenskt namn på sf-genren, men teckare
den som med förslaget teknodikt vann tävlingen bör ha varit samme Josef teknodikt vann tävlingen bör ha varit samme Josef teknodikt
Almqvist som i tidningen redan ett halvår tidigare skrivit en stort uppslagen 
recension med rubriken ”Ska deckaren slås ut av science fi ction?”.298

Konkurrensen mellan genrerna ter sig i efterhand knappast jämbördig, 
men att åtminstone enstaka kritiker tog den på allvar under 950-talets första 
år framgår av Almqvists långa artikel, i vilken han diskuterar stagnationen 
inom deckaren:

Är detta den nya stora förströelselitteraturen? Skall deckarna slås ut eller 
åtminstone få en jämbördig konkurrent? Det fi nns de som profeterar det.

Så svag som detektivgenren är, kunde ju saken a priori tänkas. [– – –] I 
verkligheten torde det vara ett bra år, om man förmår bärga in så mycket som 
fem riktigt förnäma, strama, spännande, helgjutna deckarböcker. Oftare är 
det en à två, ibland kanske ingen.

Vad är orsaken? Mest väl att motiven måste börja bli slitna efter sextio års måste börja bli slitna efter sextio års måste
överproduktion i spåren av Sherlock Holmes. Därtill kommer att en fram-
gångsrik kriminalskribent mycket snart blir jagad av förläggarens påtryck-
ningar, folkets åtrå och mänskligt eget vinstbegär. Följden blir brådska, slarv, 
trötthet, leda. Man tar till de enklaste tekniska medlen. Ett enda tunt motiv, 
som lagom kunde bära upp en novell, byggs ut till ryggrad för en hel bok. 
Handlingen görs krystad och laboratoriemässig, stängs in bland några få 
timmar eller minuter.299



325

Josef Almqvist trodde trots kritiken inte att sf-genren skulle konkurrera ut 
deckarna, men väl att den ”skulle kunna bli en schlager vid sidan av krimi-
nalromanen”.300 Kampen mellan genrerna kommenterades också av Elisabeth 
Tykesson, när hon ett halvår senare i Bonniers Litterära Magasin i förbigående 
diskuterade sf-författarnas åsikter om andra litteraturformer:

SF-författarna hyser visserligen som regel en stark aversion mot den allvarligt 
syftande psykologiskt-realistiskt-symboliska litteraturen och den fanatiske 
SF-entusiasten Reginald Bretnor utdömer i sin artikel om SF:s framtid all 
non-science fi ction såsom förvetenskaplig, infantil och psykopatisk, men 
för övrigt tycks det som om SF-författarna i allmänhet såg sina verkliga 
konkurrenter i de olika underhållningsgenrer, som fl orerar i de talrika och 
voluminösa amerikanska magasinen – kärleks-, detektiv- och vilda västern-
historierna.301

Tykessons iakttagelse kan ses bekräftas av de svenska entusiasternas jämfö-
relser; förutom att Roland Adlerberth ofta tangerade deckaren utropade ju 
också Jacob Palme i Stockholms-Tidningen, i samband med en diskussion av 
Aniara, att science fi ction ”är ju något helt annat än detektivromaner och 
’vilda västern’!”302

Jämförelser med deckarna blev under senare delen av 950-talet alltmer 
ovanliga i litteraturkritiken, men så sent som 958 kan påträff as enstaka ut-
talanden om att genren skulle utgöra ett allvarligt hot mot detektivromanens 
popularitet.303 Diskussionen dog emellertid inte, utan förefaller snarare ha 
förfl yttats till de svenska sf-tidskrifterna. Med start hösten 955 förklarade 
man i Häpna! krig mot deckaren, och att Tykessons karakteristik av entusias-Häpna! krig mot deckaren, och att Tykessons karakteristik av entusias-Häpna!
terna inte var helt orättvis framgick av att man i annonserna ansåg deckaren 
vara ”en förlegad litteraturart” eftersom den var enformig och endast skild-
rade en planet vid en viss tidpunkt i historien.304 Samtidigt som man fl era 
gånger anlitade illustrationer av Sherlock Holmes för att föra fram budskapet 
kan det tyckas ohederligt att man bakom ryggen också gav ut en föga fram-
gångsrik deckartidskrift, Th riller-Magasinet. Urval av världens bästa deckare
(959–960).305

Den antagonism som ibland kan skymtas mellan genrerna bör nog inte 
överdrivas, och har antagligen sin grund i uppfattningen att deckaren stal 
både läsare och värdefull uppmärksamhet från science fi ction. Den skulle 
emellertid också kunna förklaras med att vissa sf-entusiaster hade ett behov 
av att inte endast markera distinktion i förhållande till den konsekrerade 
litteraturens bejakare – en avlägsen instans långt utanför det egna delfältet 
– utan också mer närliggande konkurrenter i vad fankulturforskaren Matt 
Hills i Freuds efterföljd kallat de små skillnadernas narcissism (”narcissism of 
minor diff erences”), en företeelse som är central i skapandet av en avgränsad 
gruppidentitet när föremålet för det egna, smala särintresset riskerar att upp-
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fattas som alltför likt ett närliggande eller rentav besläktat intresse, och som i 
sf-litteraturens fall kunde gälla allt från skräck- och fantasylitteratur till scien-
tologi och UFO-rörelsen, men på senare tid även schatteringarna inom olika 
fankulturer, där vissa uteslutande intresserar sig för sf-litteraturen snarare än 
sf-fi lmer, TV-serier och tecknade serier.TV-serier och tecknade serier.TV 306

Att den markerade oviljan mot deckaren kan ha varit ett uttryck för ett 
liknande behov antyds av att beröringspunkterna eller likheterna mellan 
deckaren och science fi ction är många. I bägge fallen rör det sig om popu-
lära, företrädesvis anglosaxiska genrer vilka stundtals haft tvivelaktig status i 
det litterära fältet och uppfattats tjäna eskapistiska syften. Både deckare och 
science fi ction utspelas i en jämförelsevis realistisk eller kognitiv fi ktionsvärld kognitiv fi ktionsvärld kognitiv
och de många gånger osannolika händelseförloppen motiveras inte bara med, 
utan berättelserna kan dessutom åtminstone illusoriskt ses bekräfta, en ratio-
nell och vetenskaplig världsåskådning. Trots att i bägge genrerna de bakåt-
riktade och framåtriktade läsareff ekterna spelar stor roll, att de båda rymmer 
ett visst mått av underhållningsvåld, ansetts utmärkas av relativt platt karak-
tärsgestaltning och brist på stilistiska innovationer samt av sina anhängare 
utges för att vara litteraturformer som stimulerar och premierar intellektet, 
föreligger dock en skillnad i att deckaren nästan alltid är samtidsrealistisk 
och har starka moraliska undertoner, medan science fi ction ofta är kognitivt 
främmandegörande och många gånger utmärks av djupt romantiska och/eller 
explicit politiska hållningar.

Det faktum att den jordnära pusseldeckaren under 950-talet blev en be-
tydligt mer framgångsrik importerad litterär formel och, med både en ansen-
lig mängd översatta verk och inhemsk produktion inom genren, nådde stor 
popularitet bland bredare folklager kan möjligen förklaras av att den på ett 
bättre sätt lyckades fånga tidsandan, och som Sara Kärrholm hävdat, behand-
lade många för samtiden relevanta moraliska frågeställningar om rätt och fel, 
ont och gott. På ett avsevärt mer handfast sätt än science fi ction gestaltade 
och bearbetade måhända deckaren samtida problem, skapade mening i svår-
överblickbara sammanhang och utlovade – brott efter brott, avslöjande efter 
avslöjande – moralisk rättvisa i en tid som kännetecknades av misstro och 
osäkerhet – hotet mot den svenska folkhemsidyllen och det välfärdssamhälle 
som växte fram i skuggan av det kalla kriget.307

Ska man tro tidens sf-entusiaster och många forskare utmärks science 
fi ction, i alla fall när den anses vara som bäst, av en subversiv attityd och 
av ett kritiskt bejakande av tekniska och samhälleliga förändringar. Kanske 
var det genrens skenbart världsfrånvända tematik, dess inbyggda ifrågasät-
tande av status quo och dess ibland till det omoraliska eller rentav antiintel-
lektualistiska gränsande trolöshet som gjorde att science fi ction, med sina 
omvittnade svindlande perspektiv och vildsinta spekulationer, istället för att 
erbjuda välbehövlig tröst och normbekräftelse ansågs rucka på tryggheten 
och profanera mycket av det överenskommet värdefulla i en tid präglad av 
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hotfulla internationella händelseutvecklingar. I science fi ction hade man, 
och ofta i en vanvördigt lekfull ton, långt innan de första atombomberna 
fälldes över Hiroshima och Nagasaki skildrat alla upptänkliga varianter av 
hur massförstörelsevapen kan lägga civilisationer i ruiner; man hade, både 
som ironiska och allvarliga tankeexperiment, skildrat blodiga revolutioner 
eller invasioner där mutanter, robotar eller utomjordingar förklarat allt från 
mänskligheten och humanismen till kapitalismen, kommunismen och de-
mokratin vara förlegade historiska parenteser, och när rymdkapplöpningen 
fi ck sitt startskott mot slutet av 950-talet hade man i fantasin för länge sedan 
befolkat varje tänkbar vrå av världsrymden med allehanda förföriska löften 
och skrämmande hot.

Ställda bredvid de pittoreska deckarna frestade i vilket fall de färgglada 
böckerna och häftena med rymdskepp, robotar, strålpistoler och utomjor-
dingar inte i samma utsträckning i bokhandeln eller i Pressbyrån. Förutom 
att redan deras verklighetsfrämmande omslagsmotiv kan ha upplevts svära 
mot 950-talets konformism och gemenskaps tänkande var de tekniska fi k-
tionerna dessutom nästan uteslutande översatta och därmed en del av en allt 
ökande kulturexport från en supermakt vars populära kulturutbud bland 
normbildare inte alltid hade det bästa av rykten.

På gränsen till science fi ction

”Sf ’s no good,” they bellow till we’re deaf.
”But this looks good.” – ”Well then, it’s not sf.”

KINGSLEY AMIS, Spectrum II (962)Spectrum II (962)Spectrum II 308

I sin bok Med K-märkt mot månen (997) påstår Staff an Bengtsson och  Göran 
Willis att sf-litteraturen vid tillkomsttiden för Harry Martinsons Aniara an-Aniara an-Aniara
sågs ”lika förkastlig som pornografi n och seriemagasinen och såldes nästan 
bara i kioskerna”.309 Även om denna karakteristik kan tyckas aningen över-
driven, och dessutom missar målet med några år i och med att den torde vara 
giltig främst för senare delen av 950-talet, ligger det ändå ett korn av sanning 
i den. Science fi ction kom under loppet av 950-talet, måhända på grund av 
att alltfl er sf-produkter såldes i de populära kretsloppen, fi lmer om monster 
och rymdinvasioner gick upp på svenska biografer och tecknade sf-serier dök 
upp lite varstans, i ökande utsträckning få karaktären av en ungdomlig och 
kommersiell litteraturform. Mycket tyder på att relationen mellan science 
fi ction och den konsekrerade litteraturen av många samtidigt upplevdes som 
alltmer problematisk. Ett belysande exempel är de diskussioner av genren 
där själva genrebeteckningen mer eller mindre explicit sågs som ett värde-
rande begrepp, som ett slags kvalitativ vattendelare mellan verk med klara 
tematiska och motiviska likheter, men vilka å andra sidan ofta förmedlats i 
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skilda litterära kretslopp och av vissa kritiker kanske främst därför uppfattats 
som väsensskilda. Utmärkande för fl era av dessa diskussioner blev inte säl-
lan också en mekanism som parallellt kunde skymtas i mottagandet av Ray 
Bradburys verk (se kapitel 7) – att fl era litteraturkritiker vid konstruktionen 
av genren gärna avgränsade den snävt för att på så vis öppna möjligheterna 
att konsekrera delar av den.

Ett särskilt belysande exempel på denna strategi är den diskussion som 
fördes i Kvällsposten sommaren 958, när de nästan jämngamla kritikerna 
Jan Broberg (f. 932) och Göran Printz-Påhlson (93–2006) i några längre 
artiklar diskuterade sf-litteraturens särdrag och litterära kvaliteter. Menings-
utbytet inleddes med att deckarentusiasten Jan Broberg i en artikel i slutet av 
juni ställde sig frågan om det överhuvudtaget fanns något läsvärt i genren.310

Han kom snart fram till att den lämnade mycket att önska, vilket han också 
framhöll i en genomgång av några av dess mest uppskattade författare:

A. E. van Vogt skriver föga fantasifullt om monster och mutationer, Robert 
Heinlein frossar i dödsstrålar och andra mer eller mindre lyckade påhitt, 
John Wyndham et consortes söker trötta ut läsaren med torftiga variationer 
på temat om jordens undergång, Fredric Brown, Henry Kuttner, Th eodore 
Sturgeon och andra skriver noveller, som skall verka djupsinniga och egen-
domliga, men som hos läsaren bara framkallar gäspningar och längtan efter 
mästare som Edgar Allan Poe och E. T. A. Hoff mann, Isaac Asimov och 
Alfred Bester söker slå två fl ugor i en smäll och skriver framtids historier med 
svaga och föga genomtänkta deckarintriger, och en hel hord av SF-författare 
fl yttar helt enkelt och simpelt över Vilda Västern-rekvisitan från Jorden till 
andra planeter med ädla hjältar, sköna kvinnor, nattsvarta bovar och blodiga 
råkurr.

Mer än en gång nödgas den kritiske läsaren notera, att fantasin, som de 
värda herrarna använder sig av, är ganska urvattnad och enkelspårig, men 
det, som mest irriterar vid läsandet av dessa SF-författare, är den mestadels 
erbarmligt dåliga stilen. Artikelförfattaren anser sig sällan ha påträff at så 
många hafsiga, grovt tillyxade och illa skrivna romaner och noveller som 
inom SF-litteraturens räjong, ett intryck, som ytterligare förstärkts efter 
 genomläsningen av några årgångar av den svenska SF-tidskriften ”Häpna”.

Efter att på detta sätt ha exemplifi erat traditionalistens idealtypiska kriti-
kerposition och kommenterat hur påfrestande genren ter sig för honom, hur 
formelbunden den är och vilka stilistiska tillkortakommanden den rymmer, 
övergår Broberg till att diskutera genrens läsare och deras intresse för science 
fi ction. I samband med detta kommer han, som av allt att döma måste ha lagt 
ned avsevärd tid på att läsa in sig på genren, också in på frågan om hur man 
ska dra gränser mellan olika former av litteratur som innehåller tekniska och 
vetenskapliga framtidsspekulationer:
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Det förefaller som om många SF-fantaster själva är medvetna om, att  SF-
 litteraturen ur litterär synpunkt är minst sagt undermålig. De fängslas tyd-
ligen till övervägande del av den enkla äventyrs romantiken med smäckra 
rymdskepp, fasansfulla monster och tuff a rymdhjältar, men vill ändå, att 
deras intresse för genren skall sägas vara motiverat av dess rent litterära för-
tjänster och djupsinniga budskap. Talar man med en SF-fantast, som kommit 
till något så när ”mogen” ålder, vill han till varje pris föra in Jonathan Swift, 
Samuel Butler, Karin Boye och Harry Martinson m. fl . i diskussionen för att 
visa, hur bra SF-litteraturen kan vara.

Vad SF-fantasten i sin enkelspårighet bortser ifrån, är att SF-författarna 
och författare som Karin Boye och Harry Martinson har helt olika utgångs-
punkter. För de förra är Science fi ction ett mål, för de senare blott och bart 
ett medel. Erkännas skall dock, att det i SF-författarnas led fi nns några få 
författare, som har någonting att ge, t. ex. Arthur C. Clarke och framför 
allt Ray Bradbury, som verkligen hade något väsentligt att säga i sin roman 
”Fahrenheit 45” och novellcykeln ”Invasion på Mars”.311

Det mest påfallande i Jan Brobergs artikel är inte de estetiska värdeomdö-
men han fäller, vilka förekommit tidigare under 950-talet, utan det faktum 
att han väljer att utesluta bl.a. Boye och Martinson ur genren på ett slags 
instrumentella och intentionella bevekelsegrunder – de använder genren som 
ett medel snarare än ett mål och har något viktigt att säga. Slutsatsen blir 
att Broberg, efter att ha bekantat sig med ett urval verk anglosaxisk genre sfgenre sf, genre sf
helt enkelt defi nierar eller konstruerar science fi ction som en ytlig, okritisk 
och stilistiskt undermålig litteratur form. Diskussionen påminner således om 
ett cirkelresonemang, och de få läsvärda verk (av Bradbury och Clarke) han 
tvingas räkna till genren betraktas följdriktigt också som undantag.312

På ett helt annat sätt än Broberg resonerade en av den svenska litteraturens 
unga giganter, Göran Printz-Påhlson, som tidigare samma år hade kommit 
ut med essä samlingen Solen i spegeln. Essäer om lyrisk modernism (958). I sina 
två långa artiklar, vilka publicerades i samma tidning i slutet av augusti, gav 
Printz-Påhlson en avsevärt mer nyanserad, om än fortfarande ganska kritisk 
bild av genren. Den första var ett direkt svar på Jan Brobergs artikel, och 
Printz-Påhlson klargjorde redan från början att han hade en annan syn på 
såväl sf-litteraturen som dess läsare. Frånsett att han inte ville ”förneka att 
mycket av SF-litteraturen är litterärt undermålig”, men ansåg att denna insikt 
och en förmåga till urskillning också fanns hos sf-läsarna, framhöll han att 
genren rymde möjligheter som Broberg helt bortsett från i sitt alltför hastiga 
avfärdande: 313

Vad som är så förvånande med SF-litteraturens vidsträckta popularitet är 
tycker jag inte det förhållandet att folk läser spännande berättelser om monst-
ra och rymdäventyr, utan att så mycket av SF verkligen – ofta mycket tafatt 
ska det gärna erkännas – strävar efter att säga något om de möjliga föränd-
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ringar som den vetenskapliga och sociala utvecklingen kan medföra och om 
de sätt att reagera som mänskan kan tänkas tvingas till av sådana föränd-
ringar. Broberg tycks vara inne på en farlig väg om han vill utesluta sådana 
verk som ”Kallocain”, ”Brave New World”[,] ”984” etc., från SF enbart på 
grund av deras litterära förträffl  ighet. Tvärtom – de hör till den centralaste 
gruppen inom SF-genren och de har varit och är, det är lätt att se, normgi-
vande och använda som modeller av mindre högpannade SF-författare. Lit-
terära värderingar hör inte till de pålitliga kriterierna för genreindelningar, 
det tror jag är en god regel, och jag tror inte heller det är intressant eller ens 
möjligt att angripa SF – lika litet som annan populärlitteratur – med hjälp av 
vanliga litterära värderingar.

Till skillnad från Jan Broberg argumenterar Göran Printz-Påhlson således 
för att det instrumentella är något mycket vanligt förekommande inom gen-
ren, men att det nyttjats i verk av mycket skiftande litterär halt samt att 
fungerande genreindelningar inte är möjliga att genomföra utifrån kvalitativa 
värderingskriterier. Istället för att undersöka litterära kvaliteter föreslår Göran 
Printz-Påhlson, som kan sägas inta skeptikerns idealtypiska kritikerposition, 
att kritiker intresserade av science fi ction borde ”närmare granska de idéer 
och värderingar som ligger till grund för sådana skildringar av idealsamhäl-
len och skräcksamhällen som är vanliga inom SF”, särskilt när det gäller 
skillnader mellan det han kallar ”den ’högpannade’ och den ’lågpannade’ 
SF-litteraturen”. Printz-Påhlson misstänker nämligen att anledningen till att 
framtidsskildringarna blivit populära inte beror på någon form av längtan till 
framtiden, utan på en rädsla präglad av utvecklingspessimism – att sf-genren 
överlag, inklusive Martinsons Aniara, utmärks av reaktionära och framstegs-
fi entliga budskap:

Brobergs kritik är farlig eftersom den ger ett legitimt skäl att läsa SF som 
”ofarlig” avkoppling utan djupare budskap, bara man insett att SF är dålig lit-
teratur. Men det fi nns ingen litteratur utan budskap, och budskap är ungefär 
lika ofarliga som nitroglycerin på spiselkransen.314

Den centrala frågan för Göran Printz-Påhlson blir alltså inte genrens av-
saknad av litterära kvaliteter eller budskap, utan tvärtom vad han uppfattar 
som dess reaktionära och antiintellektualistiska ideologi, vilken han å andra 
sidan inte menar alltid behöver vara medveten från författarnas sida. Just 
detta utvecklar han också i nästa artikel, där han granskar genrens latenta 
ideologi genom att studera ”tre på måfå valda böcker från senare år”.315 Även 
om han fi nner tvivelaktiga budskap i två av dessa erkänner han att den tredje, 
Frederik Pohls Th e Case against Tomorrow (956), ”står fri från och kritiserar Th e Case against Tomorrow (956), ”står fri från och kritiserar Th e Case against Tomorrow
ideologierna”.316

Sommaren 958 – samma år som både utgivningen av kategoriserad sf och kategoriserad sf och kategoriserad sf
svenska fanzines nådde en kulmen, och någon månad innan Alvar Appeltoff t 
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med Top Secret skulle sätta sina planer i verket att propagera för genren i Top Secret skulle sätta sina planer i verket att propagera för genren i Top Secret
dagstidningarnas insändarspalter – förefaller science fi ction och dess litterära 
tillkortakommanden ha rönt ovanligt stor uppmärksamhet i svenska media. 
Nämnas kan att Elisabeth Tykesson denna sommar i Sveriges Radios P2 upp-
repade åsikter liknande dem hon redan fyra år tidigare förmedlat. Hennes 
radioföredrag verkar dock ha varit betydligt mindre nyanserat än den långa 
artikeln, i alla fall att döma av de ivriga påhejare som dök upp i två kortare 
artiklar i två av de största morgontidningarna. Medan den anonyme notisför-
fattaren i Dagens Nyheter mycket kortfattat upprepar Tykessons huvudteser Dagens Nyheter mycket kortfattat upprepar Tykessons huvudteser Dagens Nyheter
och förefaller instämma i att sf-rörelsen ”delvis röjer tecken på masspsykos, av 
beskrivningen att döma liknande 700-talets häxväsen”, är den något längre 
artikeln i Svenska Dagbladet mer utförlig. Greta Svenska Dagbladet mer utförlig. Greta Svenska Dagbladet Bolin (signaturen Corinna), 
som året innan fått uppleva närkontakt med en sf-fan i samband med en 
kongress, menar där att Tykesson gjort ”en briljant och elak analys av denna 
litterära avart”, eftersom hon lyft fram genrens kommersiella karaktär och 
bl.a. påtalat dess sadistiska drag:

Det farliga med SF är inte, att den äger ej någon litterär kvalitet utan att den 
vädjar till det hysteriska draget hos människor, att den skapar psykoser och 
uppammar vissa övermänniskofantasier. Den verkar som masspsykos och 
massneuros, säger moderna kritiker. Den ledande principen i all SF-rörelse är 
den ekonomiska: att tjäna pengar. [– – –] Dr Tykessons salva var befriande 
att höra, bara nu de SF-frälsta hörde den!317

De två olika sätt på vilka Jan Broberg och Göran Printz-Påhlson ville betrakta 
science fi ction kan sägas vara karakteristiska för fl era dåtida diskussioner, 
såväl i Sverige som utomlands.318 I en artikel av Roland Adlerberth i Nya 
Argus 959 diskuteras liknande strategier, och Argus 959 diskuteras liknande strategier, och Argus Adlerberth ger på sätt och vis 
genrens belackare rätt i deras påståenden att science fi ction är en undermålig 
litteraturform – förutsatt att den på förhand defi nieras just så:

[…] SF-hatarna har rätt – men bara om de dammar av Prokrustessängen 
och sätter den i verksamhet. Om de exempelvis gör som Tykesson gjorde 
i sitt radioföredrag och omedelbart mönstrar ut alla de stora SF-böckerna, 
romaner av typen ”Kallocain”, ”Du sköna nya värld”, ”Salamanderkriget”, 
”Fahrenheit 45” etc., och sedan döljer resten under några nerv- och underlivs-
pirrande omslag från den allra sämsta amerikanska och engelska SF-fl oran. 
Visserligen måste de i så fall bygga om defi nitionen på SF litet – i stället för 
exempelvis ”SF är en art av litteratur som tar upp inom nuet existerande för-
utsättningar (naturvetenskapliga, tekniska, sociologiska etc.) och i skönlitte-
rär form drar ut konsekvenserna av dessa förutsättningar” till ”SF är de dåliga 
böckerna inom den art av litteratur osv.”. Men vem har väl rätt att förmena 
dem det? Stämmer Tykessons tes att SF härstammar från rövarromanen kan 
ju god SF inte vara SF, eftersom det som härstammar från rövarromanen a 
priori måste vara dålig litteratur. Quod erat demonstrandum.319
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Att Jan Broberg och Elisabeth Tykesson inte var ensamma om denna typ 
av argumentation, där en defi nition av science fi ction utgår från estetiska, 
instrumentella eller intentionella kriterier och där alla negativa utsagor om 
genren riskerar att bli tautologier eller rena cirkelresonemang, framgår också 
av en ovanligt explicit artikel som publicerades i tidskriften Skolbiblioteket
så sent som i slutet av 960-talet. Stig Hamfors menar där att sf-författarnas 
”enda ambition är att få läsaren att uppleva en stunds nervpirrande länstols-
skräck”, och att betrakta verk av Boye, Orwell, Huxley och Martinson som 
science fi ction är enligt honom ”att sudda ut gränser”:

Vi måste bestämma oss för hur vi skall ha det, göra distinktioner och se 
till att framstående författare inte hamnar i dåligt sällskap. Diktarna kan 
använda samma yttre ram och handlingsschema som Science-fi ction-skri-
benterna, men de har alltid ett budskap, en lidelse, ett engagemang i någon 
mänsklig ödesfråga, och detta är för dem det väsentliga. Dessutom har de 
djup och gestaltnings förmåga. De är inte ute för att roa för stunden eller för 
att kittla våra sensationsnerver, de har anfäktats av en oro, och de skriver sitt 
mene tekel på väggen inför en utvecklingstendens för vilken de rädes. De 
andra, de fl yhänta Science-fi ction-skribenterna, har fabuleringsförmåga och 
äger talangen att sätta förströelseläsarens nerver i dallring. Men mer än yta 
och underhållning blir det aldrig.320

Åsikten att det fanns en klar motsättning mellan science fi ction och ett seriöst 
innehåll uttrycktes efter decennieskiftet också några gånger från förlagshåll. 
Ett exempel på detta är den text som pryder skyddsomslaget till Mordecai 
Roshwalds uppmärksammade roman om ett framtida kärnvapenkrig, Level 
7 (959), som gavs ut på Gummessons Bokförlag 962 som 7 (959), som gavs ut på Gummessons Bokförlag 962 som 7 Nivå 7: ”Att klas-
sifi cera denna fascinerande roman som science fi ction är att dölja dess oroande 
aktualitet.”321

Ser man till de recensioner och artiklar som publicerades i svenska tid-
ningar och tidskrifter under 950- och 960-talet tyder dock det mesta på att 
denna uppfattning började breda ut sig redan före decennieskiftet. Förutom 
att fl era kritiker avfärdade sf-genrens anspråk på allvarliga syften fanns även 
en tendens att konstruera science fi ction som en genre som dessutom saknade 
naturvetenskaplig korrekthet, måhända för att man på så vis kunde konse-
krera även de framtidsskildringar man uppfattade hade vetenskaplig förank-
ring. Ett exempel är det svenska mottagandet av en av tidens mest berömda 
anglosaxiska undergångsvisioner, Nevil Shutes On Th e Beach (957), där den  On Th e Beach (957), där den  On Th e Beach
vid denna tid välbekanta genrebeteckningen inte nämndes i nästan en enda 
recension. Ett av de få undantagen är Lars Holmqvists recension i Kvällposten, 
där också strategin demonstreras:

[Boken] är skriven i skuggan av vätebomben och den är Shutes syn på vad 
ett atomkrig kan föra med sig. Det kusliga är att hans uppfattning om de 
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tekniska detaljerna är så sakligt korrekt och välgrundad i fakta att man tyvärr 
inte kan avfärda skildringen som en mardröm av science-fi ction-typ.322

Att det kring decennieskiftet fanns en utbredd skepsis mot genren skymtar 
inte minst i en artikel av entusiasten Lennart Sörensen i Ord och Bild 959, i Ord och Bild 959, i Ord och Bild
vilken han reagerade på vad han ansåg vara en mycket orättvis behandling 
av science fi ction i off entligheten. Artikeln avslutas med att han förklarar att 
hela artikeln kan betraktas som ”ett försök att väcka intresse för en fi n och i 
Sverige vårdslöst försummad genre”:

Det vore naturligtvis absurt att önska att sf skulle bli allenarådande på par-
nassen men det vore trevligt om den fi ck fi gurera i litterära diskussioner som 
annat än spottkopp, om den liksom all annan litteratur bedömdes individu-
ellt. Är det för mycket begärt?323

Att genren knappast var fullständigt stigmatiserad inom det sena 950-ta-
lets litterära fält visar emellertid Rune Fröroths bok Författare och förfuskare
(959), en antologi litterära texter som var ämnad att användas i skolundervis-
ningen för att lära eleverna att skilja på god och dålig litteratur. I denna fanns 
nämligen en lista på 6 läsvärda verk inom genren ”morgondagens äventyr”, 
där man noterar att anglosaxisk genre sf som Ray Bradburys genre sf som Ray Bradburys genre sf Invasion på Mars
och Arthur C. Clarkes Mot nya världar samsas med både klassiker som Mot nya världar samsas med både klassiker som Mot nya världar H. G.
Wells Den första färden till månen och kanoniserade framtidsskildringar som 
Karin Boyes Kallocain och George Orwells Nittonhundraåttiofyra.324

*

När såväl den svenska kritikerkåren som den bokläsande allmänheten tagit 
Harry Martinsons Aniara till sina hjärtan hoppades, som framgått, fl era av Aniara till sina hjärtan hoppades, som framgått, fl era av Aniara
entusiasterna att genre beteckningen science fi ction åtminstone delvis skulle 
ha rentvåtts. Under åren som följde utkom dock en rad svenska verk som av 
många sf-läsare uppfattats som science fi ction trots att de inte marknadsfördes 
som en del av genren, t.ex. Nils Parlings Korset (957), Ann Margret Dahl-Korset (957), Ann Margret Dahl-Korset
quist-Ljungbergs Strålen. Koreografi sk vision (958), Ralf Parlands Hymner 
från Santsche-Pi (959) och från Santsche-Pi (959) och från Santsche-Pi Folke Fridells Äldst i världen (959). En granskning 
av mottagandet av dessa verk i de största svenska dagstidningarna kan, om 
man bortser från att de enskilda verkens släktskap med anglosaxisk genre sf
varierar betänkligt, belysa hur gränserna drogs i förhållande till science fi ction 
åren efter Aniara.325

Ser man närmare på mottagandet av den okategoriserade sf som utkom okategoriserade sf som utkom okategoriserade sf
under 950-talets sista år upptäcker man att det var ganska sällan kritikerna 
nämnde genrebeteckningen. När Nils Parlings (94–2002) roman Korset ut-Korset ut-Korset
kom 957 och möttes av blandad kritik i de största dagstidningarna var det 
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t.ex. nästan endast i Sven Halléns anmälan i Dagens Nyheter, där det också Dagens Nyheter, där det också Dagens Nyheter
påstås att ”[f]ramtids romaner är rätt sällsynta fåglar i svensk litteratur”, som 
genrebeteckningen användes. Hallén anser nämligen att Parling, i likhet med 
Harry Martinson, ”utnyttjar ett klassiskt science fi ction-tema för en högst 
personlig utveckling av den tankegång han varit inne på i tidigare arbeten, 
krigsteknikens allt svartare hot mot mänsklighetens framtid”. Måhända var 
det för att Parlings verk inte bedömdes vara någon särskilt viktig litteratur-
händelse som endast tre av de sex största dagstidningarna anmälde hans verk, 
och att det i Dagens Nyheter dessutom var sf-kännaren Sven Dagens Nyheter dessutom var sf-kännaren Sven Dagens Nyheter Hallén som fi ck 
recensera romanen.326

Något annorlunda ter sig mottagandet av konstnären och poeten Ann 
Margret Dahlquist-Ljungbergs (95–2002) första stora prosaförsök Strålen, 
som av de många och långa förstadags recensionerna i de största dagstidning-
arna att döma förefaller ha betraktats som en av de viktigare händelserna 
under bokhösten 958. Även om genrebeteckningen också i detta fall endast 
nämndes i undantagsfall höll sig ändå kritikerna, förutom att de ofta kom-
menterade Dahlquist-Ljungbergs form experiment och likheter med Kafka, 
ofta i närheten av de sedvanliga diskussionerna om sf-genrens gränser och 
särdrag. I Gunnar Brandells sena recension i Svenska Dagbladet framhålls Svenska Dagbladet framhålls Svenska Dagbladet
att verket är ”en framtidsroman” besläktad med Boyes och Huxleys dysto-
pier, och att Strålen med den senare delar ”en påtaglig glädje åt den pseudo-
vetenskapliga jargongen”.327 I Olof Lagercrantz förstadagsanmälan i Dagens 
Nyheter, där det påstås att Nyheter, där det påstås att Nyheter Strålen ”ansluter sig formellt till den långa raden 
av framtidsromaner som vårt sekel producerat”, diskuteras dessutom indirekt 
de läsarter som kan tillämpas på liknande litteratur. Trots att Lagercrantz 
anser att författaren ”uppbådat en otrolig uppfi nnings rikedom i skildringen 
av denna värld bortanför allt som är naturligt, varmt och spontant” anser han 
att den ”intellektuella genomlysningen är kanske otillfredsställande” – ”Det 
förblir oklart vad strålen som överläkaren förfogar över skall representera”. 
Uttalandet kan möjligen tolkas som att Lagercrantz inte förmår läsa verket på 
ett mer realistiskt plan, utan kräver att alla fi ktiva, framtida avvikelser måste 
kunna tolkas symboliskt eller allegoriskt.328

Till skillnad från dessa kritiker nämnde, kanske inte helt oväntat, Afton-
bladets Karl Vennberg den anglosaxiska genrebeteckningen, i samband med bladets Karl Vennberg den anglosaxiska genrebeteckningen, i samband med bladets
att han konstaterade att författaren skrivit en ”utopisk roman”:

Hon träder fram i medveten tävlan med Huxley, Boye och Orwell, lånar väl 
lite tabletter från Huxley, drömkontrollen från Boye och telescreenen, hos 
henne benämnd viserographen, från Orwell, men är eljest olik dem alla. Hon 
är upprördare, hetare, angelägnare och har tekniskt lärt mera av Kafka och 
science fi ction än av sina medtävlare i den negativa utopin.329

En annan kritiker som, om än på ett annat sätt, tog upp det anglosaxiska 
ordparet var Sydsvenska Dagbladet Snällpostens Nils Ivar Sydsvenska Dagbladet Snällpostens Nils Ivar Sydsvenska Dagbladet Snällpostens Ivarsson, som skrev 
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att verket tillhör den svenska litteraturens mest betydelsefulla skildringar av 
”människans framtid i naturvetenskapens tecken”, men också att författaren 
”skulle förmodligen ta illa upp, om man klassifi cerade den som science fi c-
tion” – något som tyder på att det främst var genrebeteckningens negativa 
konnotationer som fått anmälaren att deklarera sin tvekan.330 I sin artikel 
i Ord och Bild 959 kommenterade Lennart Sörensen just mottagandet av Ord och Bild 959 kommenterade Lennart Sörensen just mottagandet av Ord och Bild
Dahlquist-Ljungbergs Strålen:

Boken fi ck övervägande positiva recensioner men naturligtvis blev anmä-
larna i allmänhet en smula generade då man kom i närhet av det pinsamma 
faktum att det här nog måste rubriceras som sf. Sf, denna kräftsvulst på den 
värdefulla litteraturen, säg gärna amerikanska förolämpning mot den goda 
smaken… Nåja, om jag säger att jag anser fru Dahlquist-Ljungbergs verk vara 
en av de främsta sf-böckerna innevarande decennium är det att uppfatta som 
en komplimang. Hennes engagemang för nedrustning är lika sympatiskt 
som hennes förmåga att sätta budskapet med nya klichéer.331

Att genrebeteckningen kring decennieskiftet användes ganska sparsamt om 
okategoriserad sf framgår vidare av mottagandet av Folke Fridells (904–985) 
roman Äldst i världen och Ralf Parlands diktsamling Hymner från Santsche-
Pi. Medan Birger Norman i Stockholms-Tidningen kallar Fridells verk ”en 
framtids roman”, Gösta Attorps i Svenska Dagbladet kort jämför det med ”an-Svenska Dagbladet kort jämför det med ”an-Svenska Dagbladet
dra framtids skildringar” och Sten Björild i Göteborgs-Posten karakteriserar 
verket som en ”satirisk framtidsbild” är det återigen nästan endast i Karl 
Vennbergs mycket positiva recension i Aftonbladet som genre beteckningen Aftonbladet som genre beteckningen Aftonbladet
nämns, när Vennberg – som i egenskap av kulturredaktör och en av tidens 
mest ansedda kritiker knappast bör ha riskerat att förlora i anseende på att 
nämna genren och ge sken av att vara påläst inom den – menade att Fridells 
roman delvis kretsar kring ”ett hälso- och ålders experiment år 980 i ett pen-
sionärshem av måttfull science-fi ctionkaraktär”, men att författaren ”inte [är] 
ute för att avvinna sitt motiv några märkligare science-fi ctioneff ekter” och att 
han ”inte [har] mycket gemensamt” med ”de logiska, inte sällan överlogiska, 
konstruktörerna bakom science-fi ction”.332 Dessa jämförelsevis sällsynta om-
nämnaden av genren bekräftas vidare av att i de få recensioner som kunnat 
hittas av Ralf Parlands Hymner från Santsche-Pi påpekas i samtliga ett infl y-Hymner från Santsche-Pi påpekas i samtliga ett infl y-Hymner från Santsche-Pi
tande från Harry Martinsons Aniara, men trots att Folke Isaksson i Dagens 
Nyheter talar om en ”mytisk-teknokratisk rymdgemenskap” nämner ingen av Nyheter talar om en ”mytisk-teknokratisk rymdgemenskap” nämner ingen av Nyheter
kritikerna i tre av de största tidningarna genren.333

*

I några av diskussionerna av sf-genrens gränser och särdrag kan man, för-
utom ett mer eller mindre tydligt avståndstagande från det man uppfattade 
som genrens bristande estetiska potential eller dess tvivelaktiga ideologiska 
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budskap, också ana en skepsis mot möjligheten att överhuvudtaget använda 
science fi ction för varnande eller samhällskritiska ändamål. Genren betrakta-
des med andra ord ofta som en såväl estetiskt som moraliskt undermålig form 
av litteratur, och ansågs av vissa kritiker inte kunna användas för allvarliga 
syften utan att verken samtidigt löpte en risk att överskrida genren och dess, 
som det ibland närmast uppfattades som, inherenta oförmåga till seriös re-
fl exion. Eftersom estetiska omdömen ibland förefaller ha hängt samman med 
moraliska och ideologiska dito uppstår misstanken att det i några av fallen 
kan ha rört sig om vad man kunde kalla ett estetisk-ideologiskt felslut – att det estetisk-ideologiskt felslut – att det estetisk-ideologiskt felslut
som inte bedömdes vara vackert eller originellt uttryckt enligt det litterära 
fältets för tillfället rådande estetiska värderingskriterier inte heller kunde ha 
något viktigt att säga.

Det faktum att genrebeteckningen kring 950-talets sista år förefaller ha 
använts alltmer sällan om okategoriserad sf kan till stor del bero på att science okategoriserad sf kan till stor del bero på att science okategoriserad sf
fi ction i allt större utsträckning ansågs utgöra en form av undermålig och 
kommersiell populärlitteratur, förknippad med populärpocketutgivning, sf-
tidskrifter och en säregen fankultur. Många kritiker hade också en ganska 
snäv bild av sf-genren. Deras referens ramar sträckte sig sällan till anglosaxisk 
genre sf och därför undgick oftast de tematiska och motiviska likheterna mel-genre sf och därför undgick oftast de tematiska och motiviska likheterna mel-genre sf
lan verken dem – en frånvaro av referenser som i sin tur kan ha berott på en 
ovilja att bekanta sig med genren eftersom den på förhand ofta defi nierades 
som just undermålig.334 Vissa kritiker var emellertid mer benägna än andra att 
att hänföra okategoriserad sf till genren. Bortsett från de svenska entusiasterna okategoriserad sf till genren. Bortsett från de svenska entusiasterna okategoriserad sf
gäller detta bl.a. Sven Hallén och Karl Vennberg, vilka i likhet med entusi-
asterna också hyste ett intresse för science fi ction. Att dessa kritiker i fl era fall 
betraktade okategoriserad sf som science fi ction eller åtminstone diskuterade okategoriserad sf som science fi ction eller åtminstone diskuterade okategoriserad sf
genren i samband med dessa verk beror antagligen på att deras beläsenhet 
inom genren gjorde att de lätt kunde upptäcka likheter mellan verken, men 
i entusiasternas fall kan man knappast utesluta att det rörde sig om något 
av en motståndshandling – ett försök att vidga genrens territorium och höja 
dess status genom att rita upp en vid cirkel kring science fi ction. Gemensamt 
för dessa kritiker torde i vilket fall ha varit en strävan efter att avgränsa och 
defi niera sf-genren tematiskt och motiviskt, som en värderingsmässigt neutral 
genre som spänner från den enklare sortens kioskböcker till den konsekrerade 
litteraturens förnämsta framtidsskildringar.

Dessa territoriella strider var dock inte begränsade till diskussioner av verk 
skrivna av författare utanför den anglosaxiska sf-traditionen, utan kom också 
till uttryck i den svenska kritikerkårens mottagande av en författare som hade 
växt upp inom den amerikanska sf-rörelsen, som givit ut egna fanzines, som 
besökt sf-kongresser, som så småningom lyckades bli publicerad i amerikan-
ska pulp magazines och som från och med det sena 950-talet, när det anrika pulp magazines och som från och med det sena 950-talet, när det anrika pulp magazines
Norstedts lanserade hans verk i Sverige, skulle komma att uppmärksammas 
på så gott som varje svensk kultursida.
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7. Den svenskättade häxmästaren
Konsekrationen av Ray Bradbury

It is hard for the modern reader, born during the past two decades, 
to realize how diffi  cult times were in 949. We so-called science fi c-
tion writers have always had doubts about that rather dubious label. 
Mainly because gangs of intellectual apes have clubbed us for a full 
lifetime, and when they weren’t beating us were busily ignoring us. 
Th ere seemed no way for us to win or please. Naturally, most of us 
grew up with at least a tinge of self-doubt and inferiority.

What if what the bright apes said at their literary teas were true? 
[…] What if instead of reality being compassed by our imaginative 
fl ights, it had always escaped us, and we were merely kidding oursel-
ves about Space, Time, Eternity, mankind and his robots, humanity 
and its dreams? [– – –]

We were, then, fi gures of fun. Th e hilarity surrounding us as ridi-
culous social outcasts only began to fade in the late 950s, and at last 
becalm itself to embarrassment in 969 when we did actually reach did actually reach did
up and footprint the Moon.   

RAY BRADBURY, ”Th e Inherited Wish” (975)RAY BRADBURY, ”Th e Inherited Wish” (975)RAY BRADBURY 1

Hösten 953 framhöll poeten och Futuramedlemmen Per Lindström de 
många kvaliteterna i Ray Bradburys Invasion på Mars och menade att boken Invasion på Mars och menade att boken Invasion på Mars
är ”[s]å bra att den t.o.m. kan sägas inte längre vara science fi ction utan stå 
över den genren, liksom all verkligt god litteratur står över genrernas ste-
reotypa schemata”.2 Lindström förebådade här en diskussion om Bradbury 
som skulle fortgå på kultursidorna under många år från det sena 950-talet 
och en god bit in på 960-talet, när Ray Bradbury i allt högre grad började 
betraktas som en exotisk fågel bland sf-författarna, ett svårplacerat gränsfall 
vars kvaliteter antingen kunde tas till intäkt för att sf-genren trots allt hade 
något att erbjuda, eller ses som undantag från regeln att det mesta som hade 
med genren att göra var försumbart.

Bortsett från att en av Ray Bradburys tidiga sf-noveller, ”Jag är en raket”, 
hade publicerats i Jules Verne-Magasinet redan våren 946 och att tre av hans Jules Verne-Magasinet redan våren 946 och att tre av hans Jules Verne-Magasinet
noveller ingått i E. N. Tigerstedts antologi Morgondagens äventyr (953) fi ck Morgondagens äventyr (953) fi ck Morgondagens äventyr
författaren sin egentliga Sverige debut först när hans Th e Martian Chronicles
(950) gavs ut på kvalitetsförlaget Forum hösten 953, som Invasion på Mars.3

Det verkliga genombrottet dröjde dock till det sena 950-talet, när förlaget 
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Norstedts mellan åren 958 och 965 gav ut hela åtta titlar av Ray Bradbury. 
Drygt varannan av dessa, Fahrenheit 451,Fahrenheit 451,Fahrenheit 451  Solens gyllene äpplen, Den illustre-
rade mannen, Det eviga regnets dag och  Det eviga regnets dag och  Det eviga regnets dag Glädjens mekanismer, består helt eller Glädjens mekanismer, består helt eller Glädjens mekanismer
delvis av material som med sina framtidsskildringar, robotar, rymdresor m.m. 
faller under både en novologisk och en megatextuell defi nition av sf-genren, 
och som dessutom i stor utsträckning hade publicerats i anglosaxiska sf-tid-
skrifter.4 Med undantag för författarnamnet försåg dock Norstedts verken 
med få paratextuella genremarkörer som kunde fört tankarna till sf-genrens 
vedertagna temata. Tvärtom gavs böckerna, som fanns att tillgå både häftade 
och inbundna, som till omfånget vanligen låg på mellan 200 och 250 sidor 
och betingade ett pris på omkring 20 kr, ut som utpräglad kvalitetslitteratur, 
med sobra omslag, distribution i det bildade kretsloppet och självskrivna re-
censioner av dagstidningarnas erkända kritikerkår.5

Trots det blandade, om än övervägande positiva mottagandet av Invasion 
på Mars under lanseringsåret 953 uppstod hos kritikerkåren under 950-talets på Mars under lanseringsåret 953 uppstod hos kritikerkåren under 950-talets på Mars
sista år något av en konsensus kring Ray Bradburys författarskap. I jämförelse 
med annan science fi ction som gavs ut i Sverige under denna tid kan man 
när det gäller Bradburys verk se avgörande skillnader i såväl värderandet av 
hans förtjänster som författare som i vilka dagstidningar och kritiker som 
anmälde hans verk. Bradburys böcker spänner från genre sf till novellsam-genre sf till novellsam-genre sf
lingar där skräckberättelser och ett slags magisk realism står i första rummet; 
receptionen och de olika värderingskriterier som tillämpades illustrerar därför 
inte bara konsekrations förloppet för ett enskilt importerat författarskap, utan 
kastar samtidigt också ljus över synen på sf-genrens egenart. Konsekrationen 
av Ray Bradburys författarskap, som till viss del kan sägas ha inletts redan 
med att det var utpräglade kvalitetsförlag som valde att ge ut hans verk i 
Sverige, men som dessutom torde vara kraftigt påverkad av internationella 
strömningar, utgör på så vis ett särfall som kan sägas exemplifi era några pi-
ruetter, grand pliéer och elevationer i den välkoreograferade balett vid vilken 
Pierre Bourdieu liknat det litterära fältets praktik.6

En internationell framgångssaga

Den konsekration av Ray Bradbury som ägde rum i Sverige från och med 
950-talets sista år uppvisar föga förvånande många likheter med det sätt 
på vilket författaren behandlades i den anglosaxiska världen. Enligt en av 
författaren själv fl era gånger återberättad anekdot tog den unge Bradburys 
karriär en avgörande vändning en sommardag 950, när han i en bokhandel 
i Santa Monica av en slump fi ck syn på författaren och kritikern Christopher 
Isherwood (904–986). Th e Martian Chronicles hade nyligen utkommit på Th e Martian Chronicles hade nyligen utkommit på Th e Martian Chronicles
förlaget Doubleday, men endast uppmärksammats i några få recensioner – av 
allt att döma på grund av att omslaget bar etiketten ”Doubleday Science 
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Fiction”. Bradbury såg här sin chans, köpte och signerade ett exemplar av sitt 
verk och tryckte det i händerna på den suckande kritikern. Tre dagar senare 
ringde till Bradburys stora förvåning en entusiastisk Isherwood upp honom 
för att berömma verket, och anförtrodde samtidigt att han skulle skriva en 
tre sidor lång, lyrisk recension i tidskriften Tomorrow, för vars recensionsav-
delning Isherwood just blivit ansvarig.7 Med denna recension började så en 
varmluftsballong sakteliga fyllas, med vars hjälp Bradbury under 950- och 
960-talet skulle segla allt närmare parnassens krön och bli en av samtidens 
mest uppmärksammade och hyllade anglosaxiska författare – trots att han 
skrev i och var uppvuxen med genrer som vanligen betraktades som låga och 
ofta ignorerades av tidens litterära etablissemang.

Ray Bradbury (f. 920) hade redan som åttaåring, bosatt i den lilla staden 
Waukegan i Illinois, upptäckt den endast två år gamla Amazing Stories och Amazing Stories och Amazing Stories
fängslats så till den grad att intresset för science fi ction under de följande 
decennierna skulle komma att prägla stora delar av hans liv. Redan under 
930-talets första år började han skriva egna berättelser om äventyr i världs-
rymden, och när han som tonåring fl yttade med sin familj till Kalifornien 
upptäckte han snart sf-rörelsen i form av den berömda klubben Los Angeles 
Science Fiction League, i vilken han blev medlem 937. I likhet med många 
andra fans började han att ge ut ett eget sf-fanzine, Futuria Fantasia, men 
företog även samma år som han blev fanzineutgivare, 939, en resa till östkus-
ten och den första sf-världskongressen, World Science Fiction Convention i 
New York. Endast två år senare, när han som tjugoåring gick på författaren 
Robert A. Heinleins skrivarkurs för sf-fans, lyckades han också sälja sin första 
novell, ”Pendulum” (skriven tillsammans med Henry Hasse), till tidskriften 
Super Science Stories. Under 940-talets förra hälft kom sedan Bradbury att, 
med hjälp av mentorer som författarna Leigh Brackett och Henry Kuttner, 
utveckla en för sf-sammanhang ganska särpräglad, personlig stil med tonvikt 
på det poetiska, nostalgiska och symboliska, och hans noveller låg ofta lika 
nära skräck och fantasy som den vid denna tid vedertagna sf-genren, med dess 
försök till naturvetenskapliga spekulationer.8

Trots att Ray Bradbury inledde sin författarbana med att skriva noveller i 
fanzines, och från och med 942 skrev på heltid för i första hand amerikanska 
pulp magazines, började han redan under 940-talets senare hälft nå en publik 
utanför detta snäva kretslopp och placera alster i tidskrifter som Mademoi-
selle, Harper’s och selle, Harper’s och selle, Harper’s MacLean’s.9 Hans debut i bokform utgjordes visserligen 
av novellsamlingen Dark Carnival (947), utgiven på det lilla skräckförlaget Dark Carnival (947), utgiven på det lilla skräckförlaget Dark Carnival
Arkham House, men det var alltså inte förrän efter att några av hans sf-no-
veller samlats och omarbetats till Th e Martian Chronicles, utgiven i det rela-
tivt ansedda New York-förlaget Doubledays nystartade sf-serie år 950, som 
Bradburys karriär tog fart på allvar.10 Episodromanen eller novellsamlingen, 
som utkom på svenska redan tre år senare och av många betraktats som hans 
främsta verk, gav författaren möjligheter att i ännu större utsträckning sälja 
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sina noveller till ansedda tidskrifter som Esquire, Th e Saturday Evening Post, 
McCall’s och McCall’s och McCall’s Collier’s Weekly. Under 950-talet, med verk som Th e Illustrated 
Man (95), Th e Golden Apples of the Sun (953), Fahrenheit 451 (953) och Fahrenheit 451 (953) och Fahrenheit 451
Th e October Country (955), blev Th e October Country (955), blev Th e October Country Bradbury snart erkänd som ”the ’Poet of 
the Pulps’”, den förste författaren som skolats och växt upp inom sf-rörelsen 
som på allvar slog igenom hos en bredare publik, som regelbundet möttes 
av positiv kritik i erkända litteraturpublikationer och som ofta betraktades 
som ett närmast unikt undantag från en i övrigt undermålig genre.11 Någon 
egentlig efterföljare kom han inte heller att få förrän Kurt Vonnegut (f. 922) 
slog igenom under 960-talets senare hälft, även om Vonneguts förhållande 
till sf-genren är minst lika problematiskt som Bradburys.12

Ray Bradburys framgångssaga fortlöpte inte utan komplikationer inom 
de kretsar författaren i allt högre grad höll på att lämna bakom sig. Från att 
ha hyllats av sf-fansen för sin framgång kom författaren, samtidigt som han 
fi ck sitt verkliga genombrott under 950-talet, i ökande utsträckning att möta 
motstånd från deras håll. Om han till en början betraktats som ett tecken på 
att hela genrens status var på väg att höjas uppfattades hans roll som off entlig 
representant för sf-genren snart som något av ett hot, mycket beroende på att 
hans verk på vissa avgörande sätt ansågs avvika från genren.13 Många fans 
tyckte nämligen att han, kanske i takt med att hans verk kom att nå en helt 
annan publik, frångick genrens grundläggande konventioner och i sina texter 
överdrev vad de uppfattade som hans ointresse för korrekt naturvetenskap, 
hans symboliska och allegoriska användande av genrens rekvisita, hans senti-
mentala, sockersöta, naiva och rentav eskapistiska läggning samt hans rädsla 
för naturvetenskapliga framsteg.14 Under 960-talet började Ray Bradbury 
dessutom, med varierande framgång, syssla mer med dramatik och poesi, och 
blev med den ständigt växande berömmelsen en etablerad media personlighet 
– till många fans stora förtret ofta uppfattad som sf-genrens ansikte utåt.15

Även om det var först mot 960-talet som Ray Bradbury internationellt och 
på allvar – även i Europa – började betraktas som en av samtidens mer intres-
santa amerikanska författare (hans noveller publicerades under denna tid i fl er 
än 800 antologier, och det har påståtts att han numera är världens mest anto-
logiserade författare) anses vanligen, och i all synnerhet inom sf-kretsar, hans 
viktigaste och mest hågkomna verk ha skrivits redan mellan åren 946 och 
955, t.ex. Th e Martian Chronicles, Th e Illustrated Man och Fahrenheit 451.16

Denna internationella framgångssaga, i vilken en författare med vad som 
kan framstå som helt fel habitus, uppväxt och skolad inom den amerikanska 
sf-rörelsen, genom sin talang, sin avvikande stil, sina strategiska karriärval 
och vad som ibland förefaller vara rena tillfälligheter genomgick en kraftfull 
konsekration och lyckades nå utanför sitt ursprungliga publiceringssamman-
hang, speglas också i lanseringen och mottagandet av Bradbury i Sverige. Det 
man stundtals skulle kunna likna vid en symbolisk retuschering av förfat-
tarens höga panna tog sig emellertid något annorlunda uttryck i Sverige än 
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utomlands, eftersom det kvalitetsförlag som valde att ge ut Bradburys verk, 
Norstedts, inte följde den ursprungliga utgivningsordningen. Dessutom var 
de svenska litteraturkritikerna inte alltid medvetna om att en ansenlig del 
av de noveller som ingick i hans novellsamlingar långt tidigare publicerats i 
amerikanska pulp magazines – ofta redan under 940-talet.pulp magazines – ofta redan under 940-talet.pulp magazines

Primus inter parias? Ray Bradbury och genrens gränser

Redan året efter att Forum givit ut Invasion på Mars var större delen av den Invasion på Mars var större delen av den Invasion på Mars
svenska kritikerkåren ense om att särskilt Ray Bradbury borde lyftas fram 
bland övriga sf-författare. I en stort uppslagen artikel i Sydsvenska Dagbladet 
Snällposten framhåller Nils-Gösta Sellman, inte olikt Elisabeth Tykesson ti-
digare samma år, att genren än så länge ”egentligen bara kunnat uppvisa en
författare av litterär klass, kanske t. o. m. en diktare”, och skräder sedan knap-
past orden när han menar att Th e Martian Chronicles är ”verkligen ganska Th e Martian Chronicles är ”verkligen ganska Th e Martian Chronicles
märklig”, ”en ensam toppunkt, det enda verk i hela genren som har drag av 
ett konstverk”, ”en skräck projektion av mänsklighetens öde och dilemma, en 
blandning av poetisk vision, hatisk diatrib och ironisk fantasi”, som Sellman 
dessutom sätter långt framför både Orwells och Huxleys vid denna tid grund-
ligt konsekrerade dystopier.17 Trots detta välvilliga mottagande av Invasion 
på Mars och det faktum att Natur och Kultur år 957 gav ut en illustrerad på Mars och det faktum att Natur och Kultur år 957 gav ut en illustrerad på Mars
barnbok av författaren, Pojken som inte tyckte om Natten (Switch on the Night, Switch on the Night, Switch on the Night
955), var det emellertid först under åren 958 och 959, när Norstedts förlag 
gav ut romanen Fahrenheit 451 och novellsamlingarna Fahrenheit 451 och novellsamlingarna Fahrenheit 451 Oktoberlandet och Oktoberlandet och Oktoberlandet So-
lens gyllene äpplen, som Ray Bradbury fi ck sitt defi nitiva kritikergenombrott 
i Sverige.18 Samtliga tre verk uppmärk sammades i de största dags tidningarna 
och anmäldes av ledande litteratur kritiker.19 Innan en närmare granskning av 
mottagandet företas kan det dock vara på sin plats att se efter vilken typ av 
verk det rörde sig om, i vilken mån de verkligen ansluter till sf-genren samt 
hur Norstedts i verkens paratexter valde att presentera och forma bilden av det 
författarskap förlaget just bestämt sig för att lansera i Sverige.

Det första av Bradburys verk Norstedts gav ut, Fahrenheit 451 (953), är an-Fahrenheit 451 (953), är an-Fahrenheit 451
tagligen författarens mest kända roman. Den skildrar hur brandmannen Guy 
Montag i en dystopisk, nära framtid där brandkårens främsta uppgift blivit 
att söka upp och bränna böcker bestämmer sig för att revoltera och kämpa 
för den förbjudna litterära kultur som anses stå i vägen för det konformistiska 
samhällets gemensamma lycka. Med biografi författaren David Mogens ord 
behandlar den i första hand ”the potentially poisonous superfi ciality of mass 
culture”, paradoxalt nog i en genre som vid denna tid av många uppfattades 
som en del av detta hot.20 Romanen, som till stor del skrevs under loppet av 
nio sommardagar på en hyrskrivmaskin i källaren på ett bibliotek på UCLA, 
publicerades först som kortromanen ”Th e Fireman” i Galaxy 95, men arbe-Galaxy 95, men arbe-Galaxy
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tades om och såldes till den då nystartade Playboy, i vilken den publicerades 
som följetong våren 954, när romanen redan givits ut på det amerikanska 
förlaget Ballantine.21

Norstedts utgåva, i översättning av Siv Nordin, utkom i mars 958 med ett 
suggestivt omslag där bokstäverna i romanens titel utgörs av brinnade text-
massor. På omslagets baksida presenteras Ray Bradbury som ”den mest rykt-
bare av de amerikanska science-fi ction-författarna”: ”Hans stil är av hög ar-
tistisk valör, hans fantasi är blixtrande och hans intellekt klart och rörligt. Av 
många anses han vara en av Amerikas verkligt märkliga författare.” Förlaget 
beskrev vidare romanen som ”en gastkramande thriller med vår mardrömda 
framtid som spelplats”, men måhända var det användandet av den amerikan-
ska genrebeteckningen i författar presentationen som föranledde baksidestex-
tens sista rader: ”’Fahrenheit 45’ är en fantasi, en framtidsversion [sic!]. Men 
den lämnar aldrig helt vår egen atomålders verklighet. Det är det kusliga och 
tankeväckande.” I Svensk Bokhandel, dvs. främst för bokhandlarna och för-Svensk Bokhandel, dvs. främst för bokhandlarna och för-Svensk Bokhandel
läggarna själva, marknadsfördes romanen som ”[e]n spännande thriller med 
inslag av science fi ction och samtidigt en tänkvärd mardrömsvision av vår 
framtid”.22 Bägge dessa karakteristiker, där den utländska genrebeteckningen 
används med vissa förbehåll, kan tydas som att förlaget medgav att verket var 
besläktat med sf-genren, men samtidigt gärna framhöll att den spelade i en 
annan division än den litteratur med färgglada omslag som under samma tid 
fanns att införskaff a i landets Pressbyråer.

Norstedts andra verk av Ray Bradbury, novellsamlingen Oktoberlandet
(Th e October Country, 955), gavs ut redan på hösten samma år och skiljer sig 
i fl era avseenden från Bradburys övriga produktion. Samlingen utgörs av no-
veller av närmast gotisk eller skräckromantisk art, och enligt författaren själv 
är dessa av ett slag som han i stort sett slutade skriva redan 946 – inte mindre 
än 5 av samlingens 9 noveller är omarbetningar av de 27 noveller som ingick 
i bokdebuten Dark Carnival (947), och de fl esta av novellerna härrör i sin ur-Dark Carnival (947), och de fl esta av novellerna härrör i sin ur-Dark Carnival
sprungliga form från perioden 943–947.23 Verket har få kopplingar till genre 
sf och dess megatext, och 7 av de 9 novellerna publicerades ursprungligen i sf och dess megatext, och 7 av de 9 novellerna publicerades ursprungligen i sf
den amerikanska skräcktidskriften Weird Tales, varför samlingen svårligen 
kan klassifi ceras som science fi ction.24 I Sverige gavs verket ut med ett sobert, 
gult omslag där illustrationen (med tre viktorianska hus i kraftig blåst) var 
hämtad från det amerikanska originalet, och med undantag för att bokens 
baksida listade några av Bradburys sf-verk fanns inget som tydde på att novell-
samlingen var ämnad att uppfattas som science fi ction.25 För att ingen skulle 
missta sig på dess kvalitet försågs innerfl ikarna med Artur Lundkvists lyriska 
recension av det amerikanska originalet.

Det tredje verket, novellsamlingen Solens gyllene äpplen, gavs ut på Nor-
stedts hösten 959, men hade utkommit i USA redan sex år tidigare som USA redan sex år tidigare som USA Th e 
Golden Apples of the Sun (953).26 Denna var liksom Oktoberlandet översatt Oktoberlandet översatt Oktoberlandet
av Torsten Blomkvist och försedd med Joe Mugnainis illustrationer till det 
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amerikanska originalet. Till skillnad från Oktoberlandet bestod dock sam-Oktoberlandet bestod dock sam-Oktoberlandet
lingen av ungefär hälften sf-noveller, hälften realistiska noveller och noveller 
som närmar sig det fantastiska, övernaturliga eller magiskt realistiska utan att 
egentligen bli vare sig renodlad science fi ction, fantasy eller skräck. Vissa av de 
realistiska novellerna skildrar dessutom det enkla, fattiga livet i Mexiko, ett 
inslag som skulle bli alltmer markant i senare novellsamlingar. Sammanlagt 
innehåller samlingen 20 noveller publicerade mellan åren 945 och 953, av 
vilka nästan en fj ärdedel förekommit i amerikanska sf-tidskrifter. Några av 
de sf-noveller som torde rymmas inom en novologisk defi nition av genren 
handlar om den sista, havslevande dinosaurien som i sin ensamhet lockas av 
ett fyrtorns mistlur, men i brist på besvarad kärlek raserar det; om en fotgäng-
are, som blir arresterad för avvikande beteende i ett framtida samhälle där alla 
äger en bil; om en man som tröttnar på pipande armbandstelefoner, radioap-
parater och muzak, och bestämmer sig för att revoltera mot vardagstekniken 
för att hamna i en tyst isoleringscell; om en tidsresenär på dinosauriejakt, som 
råkar trampa ihjäl en fj äril och förändra den framtid i vilken han hör hemma, 
samt om en rymdexpedition i färd med att hämta en del av självaste solen.27

Novellsamlingens omslag, vars illustration föreställer en fl ygmaskin av trä 
och papper i kraftig blåst (hämtad från novellen ”Flygmaskinen”), visar få 
tecken på att samlingen skulle innehålla sf-noveller, även om baksidestexten 
nämner ”kusliga framtidsvisioner” bland beskrivningar som ”mjukt tonande 
sagor på andra sidan det öververkligas gräns” och ”friskt fantasifulla historier 
om vår vanliga men makabra vardag”. Värt att anmärkas är att förlaget inför 
denna bok fått veta att Ray Bradbury är svenskättad, och på omslaget pre-
senteras han som ”[d]en amerikanske författaren – med svenskt påbrå […]”.28

Uppgiften att Bradbury har svenska rötter skulle under de kommande åren 
dyka upp i många sammanhang, från omslag och innerfl ikar till recensioner 
och annonser.29

Den bild av författaren som förmedlades i verkens paratexter, där Brad-
bury till en början sågs ha viss koppling till sf-genren, men där denna tonades 
ned på omslagen till de två senare verken, skiljer sig en aning från kritikernas 
syn på Bradbury. Förutom en återkommande diskussion av Bradburys gen-
retillhörighet kännetecknas dock receptionen i första hand av en växande 
uppskattning av författaren.

Vad gäller just Fahrenheit 451 fi ck romanen överlag ett mycket gott mot-Fahrenheit 451 fi ck romanen överlag ett mycket gott mot-Fahrenheit 451
tagande, och i de ofta långa och stort uppslagna recensionerna jämförs det 
samhällskritiska verket fl era gånger med dystopier som George Orwells Nine-
teen Eighty-Four (949) och Karin Boyes teen Eighty-Four (949) och Karin Boyes teen Eighty-Four Kallocain (940). Bradbury påstås 
dessutom, enligt några av kritikerna, skriva en ”expressiv prosa” och samti-
digt som det någon gång talas om hans ”suveräna stilistiska talang” och att 
han är en ”ytterst suggestiv berättare” understryks i fl era av recensionerna att 
romanen handlar mer om vältecknade gestalter än om tekniska mardröm-
mar – månaden efter att den utkommit hamnade romanen också på Svenska 



344

Dagbladets bokbarometer över de mest lästa böckerna i Sverige.Dagbladets bokbarometer över de mest lästa böckerna i Sverige.Dagbladets 30 Kritikernas 
uppskattning av Bradbury hade dock knappast ännu nått sin höjdpunkt: de 
två novellsamlingarna fi ck ett ännu bättre mottagande, måhända för att de i 
något mindre utsträckning innehöll sf-relaterat material. Gemensamt för de 
fl esta recensionerna av dessa är att kritikerna – inte sällan ur positioner som 
skeptikerns, optimistens och modernistens – tar fasta på vad de anser vara 
Bradburys säregna, träff säkra stil, vilken dessutom föranleder jämförelsevis 
långa utläggningar. Kanske uppnås en kulmen redan i Bengt Holmqvists 
karakteristik av författaren i en tidig recension av Oktoberlandet i Oktoberlandet i Oktoberlandet Dagens 
Nyheter:

Han arbetar med behärskade, ytterligt knappa rörelser, försöker aldrig distra-
hera med pratsamhet eller skenmanövrer. Det är vanskligt att jämföra förfat-
tare i deras egenskap av ”stilister”, men inte förefaller det som om Bradbury 
skulle ha många övermän bland de unga amerikanerna i konsten att skriva 
ekonomiskt, spänstigt och rytmiskt levande. Han kan göra prosa som är 
eff ektiv genom sin omärklighet; han kan vid behov låta aldrig förr sedda 
metaforer slå ut i mörk och magisk glans.31

I samma recension av Holmqvist utnämns Bradbury också till ”en häxmäs-
tare av rang”, ett epitet som mycket snart kom att upprepas av fl era ledande 
kritiker, och som skulle komma att dyka upp i recensioner av författarens verk 
ända in på 960-talet.32 Epitetet, utbasunerat trenne gånger i stora bokstäver, 
kom också att dominera baksidan av Solens gyllene äpplen.

Baksidan av Ray Bradburys Solens gyllene äpplen, utgiven på 
 Norstedts 1959. (Bilden är beskuren.)
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Förutom att författaren förlänades med ett fast epitet kännetecknas många 
av recensionerna av att Bradbury av kritikerna mycket ofta jämförs med för-
fattare som Mark Twain, Truman Capote, John Steinbeck, William Saroyan 
och Ernest Hemingway snarare än med andra skräck- eller sf-författare – nå-
got som vittnar om recensenternas höga aktning och vilja att strö symboliskt 
kapital över författarskapet, men möjligen också om en brist på referensramar 
inom Bradburys genrer.33

Parallellt med denna konsekration löpte alltså en diskussion om i vilken 
genre författaren skrev. Under dessa två år går det att i många recensioner 
av Ray Bradburys sf-relaterade verk spåra ett mer eller mindre öppet ställ-
ningstagande, där författaren betraktas antingen som ett undantag från en i 
övrigt undermålig litteratur form, eller som ett bevis för att det går att skriva 
högtstående litteratur även om det man skriver ofta är science fi ction.

Den första åsikten företräds under dessa år kanske främst av Sydsvenska 
Dagbladet Snällpostens Göran Dagbladet Snällpostens Göran Dagbladet Snällpostens Bengtson, som i sin recension av Fahrenheit 451
våren 958 anser att Bradbury inte är ”någon förstarangens författare”, men att 
han, ”omgiven av enbart science-fi ction-författare kan […] se ut som en gi-
gant”. Han beskriver vidare Bradbury som ”denna litteraturgenres kulturella 
alibi” och anser att författaren, en ”intelligent och medveten skribent”, ”ivrar 
för Kulturen på ett sätt som är mycket amerikanskt, mycket patetiskt och 
mycket aktningsvärt”.34 I en något mer välvillig anmälan av Oktoberlandet
på hösten samma år anmärker Bengtson att Bradbury nu nått samma status i 
Sverige som i USA, men ser samtidigt en risk med det goda mottagandet:

Faran med den plötsligt påkomna entusiasmen är att våra inhemska sf-fans 
vädrar morgonluft och försöker slå i folk att det fi nns många, många sf-förfat-
tare av samma höga klass som Bradbury. Det vore en överdrift: science fi ction 
är av många, bl.a. sociologiskt färgade anledningar en högst intressant littera-
turgenre, angelägen på ett helt annat sätt än t.ex. detektivromanen, men stor 
litterär lyskraft har aldrig utmärkt någon majoritet bland dess utövare.35

Till denna första åsikt kan även räknas de kritiker som kontrasterar Ray 
Bradbury mot sina egna fördomar om science fi ction- och skräckgenren. Mor-
gon-Bladets Göran Palm, vid denna tid en av de mest infl ytelserika av de unga gon-Bladets Göran Palm, vid denna tid en av de mest infl ytelserika av de unga gon-Bladets
kritikerna, skriver om sitt första möte med Bradbury att ”[m]an hade väntat 
sig åtminstone något sjukligt över honom, något sadistiskt eller i största all-
mänhet sinnesrubbat”, men att han till sin förvåning snarast upptäckt ”en 
övervägande munter och sprudlande vital, låt vara makaber artist […]”.36 En 
liknande åsikt kommer till uttryck i Anders Österlings recension av Fahren-
heit 451 i heit 451 i heit 451 Stockholms-Tidningen, när Österling framhåller att ”Ray Bradbury 
har fått sitt rykte som en av Amerikas bästa science-fi ction-författare, men 
för den som nu för första gången lär känna honom, är hans talang en verklig 
överraskning.”37 Även Th omas von Vegesack förefaller betrakta Bradbury som 
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något av ett undantag när han i en recension av Solens gyllene äpplen i Ny Tid
utnämner honom till ”en humanist som arbetar inom den kanske råaste och 
mest brutala av nutidens litterära genrer”.38

Som representant för den andra åsikten, att Bradbury är ett bevis på att 
science fi ction kan vara god litteratur, kan anföras Hufvudstadsbladets Henry Hufvudstadsbladets Henry Hufvudstadsbladets
G. Gröndahl, som påpekar att Bradbury är en av de unga amerikanska förfat-
tare som ”tydligt bevisat att ’science-fi ction’ är helt annat än underhållning 
för stora barn”.39 Av liknande åsikt var även Karl Vennberg, som i sin upp-
skattande anmälan av Solens gyllene äpplen i Aftonbladet dessutom tar upp Aftonbladet dessutom tar upp Aftonbladet
problematiken kring att på förhand defi niera och avfärda science fi ction som 
ren underhållningslitteratur:

Det fi nns litterära renhetsivrare som har svårt att nämna Martinsons Aniara 
utan att inskjuta att den naturligtvis inte kan betraktas som science fi ction, 
fast den har lånat motiv och uppläggning från det hållet. Att börja tvista om 
var en bok hör hemma kan vara onödigt. Men varför skulle beblandelsen 
med science fi ction vara en sådan skam? [– – –] Science fi ction kan vara en 
modern romantiks förberedelse eller avart, enkla attacker mot ryggmärg och 
nervknutar. Men det kan också vara konst av stor rörelsefrihet och allvarsam 
syftning. Att bli nämnd tillsammans med Ray Bradbury skulle vara en heder 
för de fl esta.40

Omnämnanden av Harry Martinsons Aniara i samband med Ray Aniara i samband med Ray Aniara Bradbury 
var för övrigt inte alldeles ovanliga under 950-talet. Både Erland Dahm och 
Göran Bengtson antar att Bradbury tjänat som central inspirationskälla för 
rymdeposet, och ett av den då aktuella nykritikens starkaste namn, Bengt 
Holmqvist, menar att man inte behöver avfärda Bradburys ”rymdraketer och 
främmande världar” som ”harmlös s k science fi ction” – ”Rycker vi på axlarna 
åt ’Aniara’?”41åt ’Aniara’?”41åt ’Aniara’?”  Karl Vennberg och Bengt Holmqvist räknas till de verkliga gi-
ganterna inom 900-talets svenska dagskritik, och deras uttalanden medförde 
antagligen mycket liten risk att förlora i anseende eller position i fältet – för-
utom dessa två var det också ganska få som vågade sig på liknande yttranden 
om genren som helhet, med undantag för de svenska sf-entusiasterna.42 Till 
saken hör dock att Karl Vennberg under denna tid var Aftonbladets kultur-Aftonbladets kultur-Aftonbladets
redaktör, och att det således torde ha varit hans inställning till science fi ction 
som gjorde att Lennart Sörensen så ofta gavs utrymme att skriva om genren 
i tidningen.

Hållningar liknande Karl Vennbergs, där Bradbury betraktas som en 
fullödig författare trots att han skriver science fi ction, återfi nns emellertid 
hos fl era kritiker. Göteborgs-Postens Karl-Axel Häglund framhåller att man 
”har klassat honom som science-fi ctionförfattare” men att ”det vore synd 
om denna genrebeteckning skulle verka hämmande för hans kontakt med 
läsare intresserade av samtida problem”.43 Snarlika uttalanden står även att 
fi nna i Jan Hemmels recension i Kvällsposten, där han menar att Fahrenheit 
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451 är ”en lämplig träff punkt” för ”sciencefi ctionhatare” och ”science-fi ction-451 är ”en lämplig träff punkt” för ”sciencefi ctionhatare” och ”science-fi ction-451
älskare”, liksom i Ingegärd Martinells anmälan i Aftonbladet, där hon hoppas Aftonbladet, där hon hoppas Aftonbladet
att boken ska ”drabba en vidare publik än den som vanligen läser science 
fi ction, dels för att Bradbury är så spännande att göra bekantskap med, dels 
för att något av den äventyrliga och lättsinniga aura som omger genren ska få 
sig en grundstöt. Även bakom framtidsvisionens planslipat fantasifulla mask 
döljer sig en och annan god författare.”44döljer sig en och annan god författare.”44döljer sig en och annan god författare.”

En tredje ståndpunkt, där Ray Bradburys status i förhållande till genrens 
andra författare ifrågasätts, företräddes nästan enbart av Roland Adlerberth 
– en av de kritiker som hyllat Bradbury som ”utan tvekan SF:s främste” när 
hans Invasion på Mars utkom på svenska hösten 953.Invasion på Mars utkom på svenska hösten 953.Invasion på Mars 45 I en i övrigt positiv 
recension av Fahrenheit 451 i Fahrenheit 451 i Fahrenheit 451 Bonniers Litterära Magasin våren 958 förefal-
ler han dock ha ändrat åsikt, och intar tydligt sf-entusiastens konnässörsroll 
när han radar upp många av genrens kända namn som mer värda att sätta 
tänderna i:

Ray Bradbury är inte världens främste science-fi ctionförfattare just nu – trots 
att det tycks vara den allmänna meningen utanför de invigdas esoteriska 
krets. Hans stil är en aning överlastad, och kan knappast jämföras med t.ex. 
Sturgeons eller Sprague de Camps, och hans fantasi är litet för hårt bunden 
vid driften att predika – han har aldrig lyckats skriva någonting lika svepande 
SF-mässigt som Simaks våldsamt övertygande ”City”, som Hal Clements fan-
tastiskt skickliga studier i alien psychology, som Arthur C. Clarkes nyktert 
trovärdiga historier ur vår närliggande framtid i rymden, knappast ens som 
Van Vogts ibland hopplöst tilltrasslade men fullständigt fantasisprutande 
romaner. Dessutom är han misstänkt både för heresi och avhoppartenden-
ser.46

Under 950-talets sista år kan man, parallellt med att de böcker av Bradbury 
som ges ut i Sverige ändrar karaktär, dessutom ana en tilltagande polarisering 
i mottagandet av hans verk. Med Oktoberlandet och Oktoberlandet och Oktoberlandet Solens gyllene äpplen – två 
novellsamlingar som alltså innehåller berättelser som ibland ligger närmare 
skräcknovellen och den realistiska eller magiskt realistiska novellen snarare 
än anglosaxisk genre sf – blir de mer framstående kritikerna, till skillnad från genre sf – blir de mer framstående kritikerna, till skillnad från genre sf
några av entusiasterna, ännu mer positivt inställda, måhända för att dessa 
genrers symboliska kapital vid denna tid stod högre än sf-genrens. Mot kö-
ren av kritiker som i lyriska ordalag utnämnde Bradbury till en häxmästare 
ställde sig inte helt oväntat en återhållsam Roland Adlerberth, som i en annan 
recension i Bonniers Litterära Magasin slog fast att novellerna i Oktoberlandet
inte var att betrakta som science fi ction, utan som ”skräck, horror, fantasy, 
makabrerier, humor, fasa och mycket annat, men inte SF”. Recensionen vitt-
nar om hur genrebeteckningen science fi ction och den typ av berättelser det 
stod för i det delfält där Adlerberth hade sin starkaste position var förknippat 
med ett högt mått av specifi kt symboliskt kapital, ty för den mer skräckorien-
terade Bradbury hade han inte så mycket till övers:



348

Novellerna är inte heller mycket släkt med den tidskritiker och framtids-
predikare Bradbury som tidigare framträtt på svensk bokmarknad. Det här 
är två andra Bradbury: den morbide nattarbetaren och själsborraren – men 
med en ganska klen borr – Bradbury, och den glade och trevlige berättaren 
Bradbury, som skriver för att det är så innerligt kul. Det sällsamma är bara 
att det är den morbide själsborraren som skriver om vanliga människor, och 
den glade och trevlige som tar makten när det är varulvar, vampyrer och 
halvspöken som kryper ut ur Bradburys skrivmaskin.

När är han som bäst? Svårt att säga. Personligen tycker jag allra bäst om 
den litet fränglättade Bradbury som skrivit ”Th e Illustrated Man”. Vilket 
dock inte hindrar att också ”Oktoberlandet” är en fullt läsvärd bok. Ett par 
av novellerna, främst ”Närmast i tur”, kan visserligen läsas nästan som stu-
dier i den bradburyska stilens avigsidor, detta att bygga upp stämningen så 
omsorgsfullt att läsaren kan chockslutet redan innan Bradbury kommit på 
det själv.47

Denna växande klyfta mellan de vanliga kritikerna och entusiasterna vad gäl-
ler mottagandet av de verk av Bradbury som ligger nära sf-genrens utkanter 
(och som ju också gjorde sig gällande i den anglosaxiska receptionen) fram-
kommer också i några recensioner av de engelskspråkiga originalen. Medan 
en erkänd kritiker som Artur Lundkvist – även när det gäller de typiska sf-
novellerna – är närmast lyrisk i sin hyllning av Bradburys A Medicine for Me-
lancholy (959) visar Roland lancholy (959) visar Roland lancholy Adlerberth tydligt avvikande värderings kriterier 
när han, i en recension av den något reviderade brittiska utgåvan Th e Day it 
Rained Forever, beklagar att det ”på senare år […] allt oftare hänt att [Bradbu-Rained Forever, beklagar att det ”på senare år […] allt oftare hänt att [Bradbu-Rained Forever
rys] sköna språk alldeles tagit makten över honom, vuxit över hans tankar och 
hans idéer som en vacker men mördande mossa, dränkt innehållet i en ström 
av vackra ord”.48 Även om Adlerberth inte menar att detta gäller samlingen 
som helhet är kontrasten mot Artur Lundkvists avslutande omdöme tydlig:

Bradbury leker när han skriver: leker inte så mycket med orden som med mo-
tiven, förloppen, idéerna. Han stryker nära intill verklighetens värld också när 
han fl yger som vildast: han leker fram fara, spänning, svindelsyner, skräck-
rämnor, men framför allt skönhet. Hans hårt trimmade stilkonst eftersträvar 
svingande rytm, vällustig beröring, skulptural belysning. Hans melankoli är 
sugande ultraviolett. Hans genomlysning verkar, likt radiumstrålars, på en 
gång farlig och frigörande. Hans litterära magi har en besk smak av modern 
kemi, eller alkemi. I vetenskapens marginal leker han fantasifullt. Vackert 
och obevekligt.49

*

Norstedts Bradburyutgivning under 960-talet inleddes med den nostalgiska 
och magiskt realistiska barndomsskildringen Dandelion Wine (957), utgiven Dandelion Wine (957), utgiven Dandelion Wine
hösten 960 i Torsten Blomkvists översättning som Blommande vin.50 Roma-
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nen, som svårligen kan betraktas som science fi ction även om den kan anses 
innehålla enstaka megatextuella inslag, möttes av om möjligt ännu mer posi-
tiva recensioner än Bradburys tidigare översatta verk. Att detta hade att göra 
med att författaren bytt genre går också att utläsa bl.a. hos Svenska Dagbladets
tidigare kulturchef Martin Rogberg:

Emellertid är det inte fråga om spökerier och science fi ction i Ray Bradburys 
ursprungliga, skickligt utövade och livligt uppskattade genre. Han tar med 
”Blommande vin” steget till en fi nare och rikare litteraturart, till diktens 
förvandling av nuet och vemodigt ironisk genomlysning av verkligheten med 
poesiens laterna magica.51

En liknande åsikt hade torgförts av Jan Broberg redan ett år tidigare, när han 
i en recension av det utländska originalet i Kvällsposten menade att Dande-
lion Wine ”är om man så får säga Bradburys första försök att skriva ’riktig’ lion Wine ”är om man så får säga Bradburys första försök att skriva ’riktig’ lion Wine
litteratur, och det lär nog inte råda något tvivel om att romanen blivit hans 
hittills mognaste verk”.52 Detta kan vidare jämföras med en av Ray Brad-
burys främsta förkämpars, Artur Lundkvists ord i den året innan utgivna 
Utsikter över utländsk prosa (959), där Utsikter över utländsk prosa (959), där Utsikter över utländsk prosa Bradbury beskrivs som ”en avvikande 
science-fi ction-författare”med ”ypperligt skrivna” sf-verk bakom sig och som 
med den barndoms nostalgiska Dandelion Wine ”fullbordat sitt nedstigande Dandelion Wine ”fullbordat sitt nedstigande Dandelion Wine
till den riktiga litteraturen”.53 Talande är också Lundkvists karakteristik av 
författarens mer skräck orienterade noveller:

Bradbury är en mästare i förrädiska glidningar och gradvisa scenförändring-
ar. Hans fallucksteknik är subtil och förråder sig bara med svaga knäppning-
ar i mekanismen: som ett ackompanjemang av dödsbringande syrsor. Han 
snärjer skickligt in läsarens fantasi och låter den arbeta för sina syften. Själv 
säger han aldrig för mycket, tar aldrig det steg för långt som skulle komma 
illusionen att brista som tunna ishinnor eller trollspegelglas. Hans uppslag 
är originella och känns alls inte ansträngda: han låter dem med en egenartad 
fantasis logik utveckla sig ur det närliggande, det välbekanta, för att inom 
kort låta historien slå ut i lågor och stormvind eller i självlysande vanvett.54

Lundkvists antydan att Ray Bradbury skulle ha börjat lämna sf-genren bakom 
sig kan jämföras med Bengt Holmqvists åsikter om författaren. Holmqvist 
lade nämligen fram en klar utvecklingstanke om författarskapet och förut-
satte rentav att Bradbury rörde sig bort från sf-berättelserna. En första glimt 
av denna idé framkommer redan i Holmqvists recension av Oktoberlandet, Oktoberlandet, Oktoberlandet
där han menar att författaren ”uppträder […] som en modern lärjunge till 
de ’gotiska’ författarna och till Edgar Allan Poe. Han gör det på ett alldeles 
suveränt vis, med hela den förmåga att åstadkomma sannolikhet på svåra 
villkor som han har lärt sig inom science fi ction […]”.55

Vad som inte framkommer är emellertid att av de 9 noveller som in-
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gick i Oktoberlandet hade inte mindre än 5 publicerats redan i debutboken Oktoberlandet hade inte mindre än 5 publicerats redan i debutboken Oktoberlandet
Dark Carnival 947, att Dark Carnival 947, att Dark Carnival Bradbury enligt egen utsago i stort sett lämnat denna 
typ av berättelse bakom sig redan 946, dvs. fl era år innan han debuterade 
i bokform som sf-författare, och att han i USA, för att kritikerna inte skulle 
tro att han genomgått en kreativ regression, var noga med att poängtera att 
hans skräcknoveller tillhörde det förfl utna. Inte heller framkom att Bradburys 
korta karriär som skräckförfattare i mitten av 940-talet var en följd av att han 
misslyckats med att sälja sina tidigaste sf-noveller till tidens pulp magazines, 
eller att den hyllade Blommande vin också koncipierats under samma tid.56

En mognande häxmästare?

Ray Bradburys position kom att förstärkas ytterligare under 960-talet, ett år-
tionde när Norstedts förutom Blommande vin gav ut de tre novellsamlingarna 
Den illustrerade mannen, Det eviga regnets dag och Den illustrerade mannen, Det eviga regnets dag och Den illustrerade mannen, Det eviga regnets dag Glädjens mekanismer samt Glädjens mekanismer samt Glädjens mekanismer
romanen Oktoberfolket, och när förstadags recensioner av några av landets Oktoberfolket, och när förstadags recensioner av några av landets Oktoberfolket
mest framstående kritiker blev vardagsmat för den svenskättade häxmästa-
ren.

Den illustrerade mannen (Th e Illustrated Man, 95) utkom i Sverige först 
96, ett helt decennium efter det amerikanska originalet, och utgörs trots 
den övernaturliga ramberättelsen om en man vars tatueringar får liv och visar 
berättelser ur en möjlig framtid nästan uteslutande av renodlade sf-noveller, 
ursprungligen publicerade så tidigt som 947–95, i mer än hälften av fal-
len dessutom i amerikanska sf-tidskrifter som Planet Stories, Startling Stories 
och Th rilling Wonder Stories.57 Bakom det abstrakta omslaget på den svenska 
utgåvan, där författarnamnet tydligt framhävs på bekostnad av titelnamnet 
(se bild 34), döljer sig frånsett ramberättelsen 8 noveller, samtliga översatta av 
Torsten Blomkvist. Här fi nns skildringar av hur avancerad simuleringsteknik 
kan få barn att vända sig mot sina föräldrar; av den siste vite mannen, som 
fl yr från en ödelagd jord till de svarta kolonisatörernas Mars; av män som i 
det regniga Venus djungler letar efter fristäder; av en familj som förlorar sin 
far när denne störtar med sitt rymdskepp i solen; av en marsiansk invasion 
av jorden, som misslyckas eftersom den kommersiella masskulturen tar emot 
nya konsumenter med öppna armar, samt av äkta män och fruar som bestäl-
ler robotkopior på sig själva när de vill undslippa familjelivets isolering och 
slentrian.58 Boken bör ha sålt mycket bra med tanke på att en andra upplaga 
trycktes redan samma år – ett år då Norstedts dessutom köpte rättigheterna 
till Forums gamla översättning av Th e Martian Chronicles, och gav ut verket 
i Bokklubben Vår Bok.59

I baksidestexten till Den illustrerade mannen presenteras verket som ”Ray 
Bradburys kanske mest fantastiska och mest berömda bok”, men trots att 
det talas om ”en på en gång kuslig och tjusande framtidsvärld, en värld utan 
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gränser för inbillningen och en rymd som i sin oändlighet bjuder nya världar 
och upplevelser för dem som färdas där i sina rymdskepp” nämns aldrig ut-
tryckligen att verket eller författaren skulle ha någon koppling till sf-genren. 
Istället nämns, föga originellt och med fl era lånade formuleringar, att bo-
ken ”utstrålar häxmästaren och sagoberättaren Ray Bradburys alla märkliga 
egenskaper som diktare: hans blåsigt storslagna fantasikraft, hans förmåga 
att framskapa både skräckstämningar och skönhetssyner, hans rädsla för den 
moderna samhällsutveckling som leder rakt in i den framtid han skildrar, 
hans humor och hans mänsklighet”.60

Den andra novellsamlingen, Det eviga regnets dag (Det eviga regnets dag (Det eviga regnets dag A Medicine for Melan- (A Medicine for Melan- (
choly, 959; i Storbritannien utgiven samma år med viss variation i novellur-
valet som Th e Day it Rained Forever), utkom på svenska 963 och innehåller Th e Day it Rained Forever), utkom på svenska 963 och innehåller Th e Day it Rained Forever
22 noveller i översättning av Torsten Blomkvist.61 Till nästan hälften rör det 
sig om noveller som vetter starkt åt sf-genren, även om den återstående delen 
utgörs av realistiska eller magiskt realistiska noveller, ibland med motiv häm-
tade från de fattigas liv i Mexiko eller på Irland. De mer renodlade sf-novel-
lerna skildrar ofta familjeangelägenheter i framtiden – t.ex. i en novell om ett 
äldre par som bevittnar en raketuppskjutning där deras son är astronaut, eller 
en novell om en familj som deltar i kolonisationen av Mars, men upptäcker 
hur de dag för dag lämnar det jordiska bakom sig och förvandlas till gracila, 
fredsälskande marsianer.62 Varken konstnären Martin Lamms (929–983) 
omslagsillustration, som föreställer en samling pittoreska hus och regnskyar, 
eller förlagets egen baksidestext ger dock några helt klara besked om innehål-
let. Till största delen består baksidestexten av ett citat ur Artur Lundkvists 
fyra år gamla recension av det amerikanska originalet, och där meddelas 
för den presumtive köparen att Bradbury åtminstone en gång i tiden skrivit 
science fi ction:

Från science-fi ction-hållet har Ray Bradbury smugit sig över oss: något av 
ett litterärt fenomen, en smula overklig, helsvetsad, guldförkromad, med 
en fantasi obevekligt knäppande som en helvetesmaskin. Han rör sig med 
förtidsmyter och framtidssyner utan att göra större skillnad mellan dem: 
elegant detaljarbetade kentaurer och sjöjungfrur omväxlar med nybyggare på 
Mars och viljeburna stjärnfl ygare. Hans verklighet är på en gång hårt metall-
skimrande och poröst genombruten, luckor öppnas oväntat men självfallet 
neråt mot det gamla avgrundsdjupet eller uppåt, utåt mot den universella 
framtidsnatten.63

I recensionscitatet, där det också framhålls att Bradbury inte längre är en 
”övervägande svart berättare”, jämförs författaren med Harry Martinson på 
ett sätt som antyder att Martinsons epos, och dessutom av rymdpoetens egen 
gamla kollega från tiden med Fem unga (929), hade börjat betraktas som syn-Fem unga (929), hade börjat betraktas som syn-Fem unga
nerligen profetiskt: ”Bradbury är en ovanligt rymdmedveten författare: han 
var det innan några interplanetariska raketer skjutits upp, ja, till och med före 
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’Aniara’.” Jämförelsen pekar tydligt på att Bradburys verk, av såväl Lundkvist 
som av Norstedts, numera med självklarhet ansågs tillhöra de konsekrerade 
framtidsskildringarna; någon jämförelse med ännu tidigare, men på symbo-
liskt kapital fattigare sf-berättelser kom inte ifråga.

Om Oktoberfolket (Oktoberfolket (Oktoberfolket Something Wicked Th is Way Comes, 962), som utkom 
964 i Olov Jonasons översättning, ligger ganska långt från sf-genren och 
främst kan betecknas som en karnevalisk skräckroman med självbiografi ska, 
barndomsnostalgiska inslag, kan detsamma inte sägas om den tredje novell-
samlingen, Glädjens mekanismer (Glädjens mekanismer (Glädjens mekanismer Th e Machineries of Joy, 964), som dessutom 
blev den sista nya titel av Bradbury Norstedts gav ut under decenniet.64 Denna 
samling, som utkom 965 och vars omslag pryds av en illustration av Tore 
Hultcrantz med ett mycket abstrakt motiv av korsade linjer, innehåller näm-
ligen till ungefär en fj ärdedel sf-noveller, om än resterande tre fj ärdedelar 
utgörs av realistiska eller magiskt realistiska berättelser, även denna gång fl era 
med motiv från Mexiko och Irland. De 2 novellerna, översatta av Olov Jo-
nason, hade ursprungligen publicerats under perioden 947–963, ofta i Play-
boy. Novellerna med starkast anknytning till sf-genren sträcker sig från en 
annorlunda invasionsberättelse, där svampvarelser infi ltrerar jorden genom 
att unga pojkar i teknik- och hobby tidskrifter uppmanas att odla delikatess-
svampar i sina källare, till en televisionskritisk novell om två män som levt 
en tid i vildmarken och som vid sin återkomst till civilisationen upptäcker 
att den sprudlar av energi och kreativitet eftersom TV-sändningarna tvingats TV-sändningarna tvingats TV
upphöra på grund av påverkan från solfl äckar.65

Inte heller här angavs på omslaget att det till viss del rörde sig om science 
fi ction. Att Bradbury vid denna tid var en både välkänd och ansedd förfat-
tare gick emellertid inte att ta miste på av bokens baksidestext, som dessutom 
vittnar om att författaren vid denna tid hade börjat betraktas som något av 
en institution:

En Bradbury-entusiast är, skrev Per Olov Enquist i UNT för två år sedan, en 
människa som anser att ”bokhöstarna är långa pinsamma uppehåll mellan 
höjdpunkterna när hans böcker uppenbarar sig”.

”Glädjens mekanismer” är alltså höstens höjdpunkt: en ny samling berät-
telser ur trollkarlens hatt, färdiga att börja skimra i läsarens minne, färdiga 
för skrämsel och lysande underhållning.66

Förlagets nedtonande av Bradburys släktskap med sf-genren speglas också 
i en förändring i litteraturkritiken under 960-talet. En tydlig tendens är 
nämligen ett ofta starkt avståndstagande från sf-genren och ett ifrågasättande 
eller rentav förtigande av författarens tillhörighet inom denna. I fallet med 
just Den illustrerade mannen kan man med Robert Escarpit nästan tala om 
ett skapande förräderi, dvs. företeelsen att läsa in nya intentioner i ett litterärt 
verk, att föra in det i en kontext och ett referenssystem för vilket det ursprung-
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ligen inte var avsett, för att på så vis rädda verket för en ny publik.67 I sin 
förstadagsrecension sensommaren 96 av den tio år gamla Den illustrerade 
mannen skriver Aftonbladets Ingegärd Martinell att ”Aftonbladets Ingegärd Martinell att ”Aftonbladets Bradbury har förkärlek 
för skrämmande eller vemodsfulla framtids visioner”, men tycker att det ändå 
inte är motiverat att ”helt sonika inordna honom bland science fi ction-förfat-
tarna”, eftersom han hellre ska betraktas som ”en modern sagoberättare” som 
inte behöver ”anstränga läsaren med invecklade tekniska beskrivningar”.68

Martinell anser snarast att Bradbury, som hon ser som ett undantag från 
en i övrigt fattig genre, endast ”förklär sina sagor till science fi ction”, en 
åsikt som återkommer i Artur Lundkvists recension i Stockholms-Tidningen
dagen därpå, när han påstår att Bradburys berättelser ”[o]ftast förklädda till 
framtida äventyr i kosmiska rymder satte […] in en kännbar kritik mot den 
amerikanska dragningen till maktnemos [sic!] och teknikdiktatur”.69 Med en 
genomgång av fl era typiska sf-inslag, men utan att en enda gång nämna sf-
genren, avslutar Lundkvist sin recension med vad som för eftervärlden kanske 
kan synas vara överord:

Svindelperspektiv och satiriska praktnummer omväxlar med mardröm-
mar, såsom vandringen genom den oupphörliga regnstormen på Venus eller 
skräckförfattarnas senkomna hämnd för att deras böcker blivit brända på 
jorden. Tvåhundra sekler i efterhand svarar en ödelagd planet med att sända 
pest baciller till jorden, och ett ungt par fl yr från ett framtida vätebombskrig 
tillbaka till det förfl utna.

Just nu förefaller Bradburys novellkonst eff ektivare och mera tankeväck-
ande än till exempel Hemingways. Hos Bradbury är den sakliga berättar-
skickligheten tillsatt med en fantasins rörlighet som är mycket ovanlig. Hans 
magiska bilder glöder i tre dimensioner, friska som nyskurna rosor med dagg-
droppar mellan bladen.70

Inte heller många av de andra kritikerna, t.ex. Bengt Holmqvist, Jan Hem-
mel, Gunnar Brandell, Tord Herne och Lennart Fröier, nämnde genre-
beteckningen trots att de beskrev temata som resor i tid och rum, möten med 
utomjordingar och framtida konsekvenser av teknikutvecklingen.71 Några av 
undantagen är Göran Bengtson, som i Sydsvenska Dagbladet Snällposten me-
nar att det är ”ostridigt att den innehåller hans bästa science fi ction-noveller, 
och därmed de bästa science fi ction-noveller man gärna kan tänka sig”, och 
Carl Johan Holzhausen, som i Göteborgs-Posten framhåller att man inte kan 
avfärda novellerna som ”billig sience [sic!] fi ction”, dels för att det fi nns ”en 
skärpa i utformningen och en klarhet i stilen som ofta lyfter dem utanför 
det området”, dels för att man ”ibland anar […] något av symbolens kraft i 
uppslaget”.72 Tilläggas bör att många kritiker var medvetna om att novellsam-
lingen hade ett helt decennium på nacken, men trots denna vetskap bedömde 
de fl esta samlingen ur ett rent samtida perspektiv, oftast utan att nämna den 
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relativt snäva anglosaxiska ursprungskontext i vilken berättelserna en gång 
skrevs, publicerades, lästes och diskuterades.

Denna tvekan om hur sf-genren skulle avgränsas och värderas återkom 
nästan ständigt när Ray Bradburys verk kom på tal inom 960-talets svenska 
litteraturkritik. Många kritiker blev ställda när en av samtidens mest läsvärda 
internationella författare hade en solid bakgrund inom en på symboliskt ka-
pital fattig genre som ofta uppfattades som populär, våldsam och utpräglat 
kommersiell. I de fall kritikerna inte kunde kringgå de typiska sf-inslagen 
 motiverades dessas kvaliteter också utifrån några av de värderingskriterier 
som för tillfället förefaller ha stått högt i kurs, i synnerhet fantasifull origina-
litet, stilistisk skärpa och intresse för psykologi och symboler. Som skymtat 
var en återkommande tankemodell dessutom att Bradbury genomgått någon 
form av utveckling. I en lång recension av Bradburys skräckromantiska Some-
thing Wicked Th is Way Comes 963 diskuterar thing Wicked Th is Way Comes 963 diskuterar thing Wicked Th is Way Comes Dagens Nyheters Ingrid Dagens Nyheters Ingrid Dagens Nyheters Arvids-
son frågan om Bradburys genretillhörighet, och tangerar då vad som kan 
betecknas som de erkända svenska kritikernas dubbelapologi för Bradburys 
storhet – dels övertygelsen att författaren förändrats och frångått den sedvan-
liga sf-tematiken, dels att den samtida sf-genren, bortsett från Bradburys verk, 
karikeras med stereotyper som kanske i första hand är giltiga för en del av den 
science fi ction Bradbury läste i sin ungdom på 920- och 930-talet:

Den märkvärdige och förföriske Ray Bradbury har med lyskraften i sin prosa Bradbury har med lyskraften i sin prosa Bradbury
för länge sedan sprängt, eller vidgat, den trånga benämningen science fi ction. 
Hans rymdberättelser handlar inte om seriehjältar i kamp med oformliga 
planetmonster, men om det mänskligas möjligheter när människans värld 
håller på att vidgas ut i det fantastiska.73

I samma recension fördjupar Arvidsson en tankegång om Bradburys dragning 
till det irrationella och fantastiska, som i närmast romantisk anda förefaller 
betraktas som något högst efter strävansvärt, måhända för att den moderna 
naturvetenskapliga världsbilden betraktades som ett hot:

[A]lla hans fantasier rör sig djupast om det mänskligas villkor, skarpt och 
hetsigt belysta i en värld som oavbrutet avslöjar både nya fasor och nya under-
verk. Det fantastiska sipprar in överallt och kan inte längre utestängas eller 
förnekas av förnuftet. Det är denna osäkerhet som Ray Bradbury med skön 
och mörk suggestionskraft skildrar, och det är dess rysningar och visioner 
han återger. I den världen tycks ofta mänsklig kärlek och insikt vara det enda 
bräckliga fästet mellan underjorden och världsrymden, ett fäste som gungar 
i ett allt skörare nät av ordning och förnuft, tid och rum.74

Till skillnad från Arvidsson, som aldrig explicit talar om en radikal föränd-
ring eller utveckling hos författaren, menar Carin Mannheimer i Göteborgs 
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Handels- och Sjöfarts-Tidning att det verkligen går att skönja ett tonartsbyte Handels- och Sjöfarts-Tidning att det verkligen går att skönja ett tonartsbyte Handels- och Sjöfarts-Tidning
i författarskapet:

[…] Bradbury har förändrats som författare. Samtidigt som hans intensitet 
har växt och kommit till en punkt, där hans språk slår kullerbyttor och 
hotar att kvävas i sina egna bilder, har han kommit att sätta människan i 
centrum för skildringen och omge henne med en medkänsla, som är nära 
släkt med sentimentaliteten. Men det är en sentimentalitet, som känns frisk 
och naturlig, hur paradoxala två sådana adjektiv än förefaller i Bradburys 
författarskap.75

Denna tanke kunde i fallet med Oktoberfolket (Oktoberfolket (Oktoberfolket Something Wicked Th is Way 
Comes) ses som kronologiskt någorlunda motiverad, även om romanen går 
tillbaka på idéer från mitten av 940-talet.76 Situationen är emellertid mer 
komplicerad med novellsamlingen Det eviga regnets dag. Även i mottagandet Det eviga regnets dag. Även i mottagandet Det eviga regnets dag
av denna framgår det tydligt hur fl era kritiker förutsatte en utveckling hos 
författaren, vars verk dessutom ställdes i kontrast mot vad den övriga sf-gen-
ren hade att erbjuda. I sin positiva förstadagsrecension i Svenska Dagbladet
sensommaren 963 pekar Caj Lundgren på denna utvecklingstendens och 
menar att Bradbury ”trätt fram ur [sf-författarnas] led”, men att ”avstån-
det mellan honom och kollegerna […] med tiden blivit allt mera markerat 
från konstnärlig såväl som motivisk synpunkt”. Lundgren förefaller mena att 
Bradbury saknar den pessimism som enligt honom utmärker stora delar av 
sf-genren, och anser vidare att det är ”svåråtkomliga sinnes förnimmelser och 
själsförlopp som Bradbury ägnar sitt ständiga intresse” samt att författaren 
”därigenom vidgar […] science fi ction-begreppets horisont även när han ar-
betar med dess mest välbekanta rekvisita”.77

Synen på Bradbury som något av ett unikt undantag kan för övrigt skym-
tas i fl era andra recensioner, även om kritikerna här inte kommenterar någon 
starkare utveckling i författarskapet. I Lars Gustafssons lyriska anmälan i 
Expressen beskrivs Bradbury, som enligt Gustafsson med denna samling lyck-
ats förnya sig, som ”något av ett unikt fenomen, en modern sagoberättare 
som [bl.a.] hittar sina incitament i science fi ction-magasinens värld”, och i 
Carin Mannheimers recension i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning står Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning står Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
att läsa att Bradbury, som ”med förkärlek [hämtar] sina ämnen från science-
fi ction”, i sina första böcker ”raffi  nerat och formfulländat gav en populär 
underhållnings genre ett komplicerat och meningsfullt innehåll”.78 Ännu mer 
intressant blir det dock i Bengt Holmqvists korta anmälan i Dagens Nyheter, i Dagens Nyheter, i Dagens Nyheter
vilken novellsamlingen betecknas som ”en av Bradburys allra fi naste böcker”. 
Holmqvist menar nämligen återigen att det går att spåra en utveckling i Brad-
burys författarskap, men antyder nu dessutom att även samlingens rymdbe-
rättelser på något vis överskridit genren:
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Ray Bradbury började sin bana som författare av s k science fi ction, men 
på 950-talet hände det något märkvärdigt med honom: utan att off ra sin 
tekniska lekfullhet och sin ambition att ”underhålla” förvandlade han sig till 
poet och moralist, en sagoberättare som med skimrande antydningar talade 
om människans inre villkor i en civilisation på väg mot rymdåldern. Det är 
denne mogne Bradbury som möter oss i Det eviga regnets dag […].Det eviga regnets dag […].Det eviga regnets dag 79

Att denna utvecklingsförklaring möjligen kunde vara förrädisk framgick ur 
Göran Bengtsons förstadags recension i Sydsvenska Dagbladet Snällposten re-
dan en dryg månad tidigare. Bengtson, som vid denna tid blivit betydligt mer 
vänligt inställd till sf-genren, hade funnit en amerikansk Bradbury-bibliografi  
med alla novellernas ursprungsår och framhåller i sin recension att det inte 
riktigt förhåller sig så som man kanske får intryck av om man endast följer 
Norstedts utgivning noggrant – att Bradbury ”skulle ha lämnat den enklare 
sf-tematiken bakom sig på väg mot mer litterära eller rent av poetiska dimen-
sioner”.80 Bengtson menar snarare att samlingen ”erbjuder […] ett slags tvär-
snitt genom Bradburys blixtsnabba karriär, från den tid då han mest förekom 
i publikationer som ’Weird Tales’ och ’Th rilling Wonder Stories’ och fram till 
de fetare år då ’[P]layboy’, ’Harper’s’ och ’Saturday Evening Post’ slås[s] om 
hans sparsamt utportionerade manuskript”. Trots att Bengtson förnekar att 
författaren ”skulle ha genomgått någon form av utveckling” påstår han ändå 
att Bradbury, ”drabbad av framgång”, ”blivit sötare, söktare och suddigare”. 
Förändringen betraktas som en följd av ett publikbyte:

I själva verket har Bradbury alltid haft nära till tom skönprosa, fadd nostalgi 
och tårögd retorik om Konsten och Människan; men så länge han var hänvi-
sad till den rätt hårdkokta sf-marknaden fi ck han hålla sig i skinnet, till glädje 
för alla parter. Nu, när de glättade familjetidningarna står öppna för honom, 
undslipper man inte längre de missljud som kan presteras av mästaren till 
”Invasion på Mars”, ”Den illustrerade mannen” och ”Fahrenheit 45”, denna 
sf-treklang utan motsvarighet. [– – –]

[M]an [kan] aldrig riktigt glömma, eller förlåta, att ”Det eviga regnets 
dag” innehåller (minst) sju riktigt dåliga och banala och förljugna och allde-
les vanliga historier.81

Göran Bengtson har till viss del rätt i sin syn på Bradburys utveckling. De 22 
noveller som ingick i den svenska utgåvan av Det eviga regnets dag publicera-Det eviga regnets dag publicera-Det eviga regnets dag
des ursprungligen under åren 948–959, och även om de drygt tio realistiska 
novellerna först trycktes under den senare hälften av denna period, åren 954–
959, härstammar de sf-betonade novellerna inte endast från periodens första 
hälft, utan skrevs i fl era fall parallellt med de realistiska, dock med en tydlig 
höjdpunkt under åren 952–956. Lundgrens och Holmqvists utvecklings-
förklaringar kan följaktligen ses som ett slags försök att rentvå Bradburys 
litterära rykte genom att dels bortförklara hans tidigare sf-verk som en form 
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av ungdomsförsyndelse, dels på felaktiga grunder hänföra de sf-betonade no-
veller Bradbury skrev under hela 950-talet till en senare period och utanför 
den genre och kontext i vilken de ofta hade publicerats. Tongivande kritiker 
motiverade alltså gärna sin konsekration med en typ av psykologisk förkla-
ringsmodell där en utveckling från science fi ction till realism och magisk rea-
lism i samklang med vid tiden rådande värderingskriterier tolkades som något 
positivt, trots att någon utveckling kanske aldrig till fullo ägt rum. Enligt 
Bradburyforskaren David Mogens biografi  kan Ray Bradburys litterära kar-
riär inte helt enkelt delas in i särskilda utvecklingsstadier eftersom tematiken 
oftast varit densamma även om rekvisitan ibland genomgått förändringar.82

Vad de svenska kritikerna således främst kan ha vänt sig mot när de ville tala 
om en utveckling hos författaren var hans tidigare något mer fl itiga utnytt-
jande av sf-genrens yttre maskineri, vilket med tanke på genrens låga position 
inom fältet gång på gång också tvingade dem att kontrastera författarens verk 
mot annan science fi ction. Måhända är förklaringen till dessa psykologiska 
manövrer ännu enklare – det är fullt tänkbart att Göran Bengtson träff ar 
mitt i prick när han i en artikel i studenttidningen Lundagård 964 påpekar Lundagård 964 påpekar Lundagård
att Ray Bradbury i Sverige ”betraktas som en så betydande författare att man 
knappast får tala högt om att det faktiskt är sf han skriver”.83

Naturvetenskap, pastoralism och humanism

Bland de science fi ction-författare som under 950- och 960-talet gavs ut i 
Sverige fi nns, om man bortser från Harry Martinson, ingen som åtnjöt till-
närmelsevis samma uppskattning och uppmärksamhet som Ray Bradbury. 
Från ett försiktigt men övervägande välvilligt mottagande av Invasion på Mars
under 950-talets första hälft, över det stora genombrottet 958 med Fahren-
heit 451 och heit 451 och heit 451 Oktoberlandet och till det sena 950-talets och tidiga 960-talets Oktoberlandet och till det sena 950-talets och tidiga 960-talets Oktoberlandet
kavalkad av lyriska omdömen som mötte romanerna Blommande vin och 
Oktoberfolket samt novellsamlingarna Oktoberfolket samt novellsamlingarna Oktoberfolket Solens gyllene äpplen, Den illustrerade 
mannen, Det eviga regnets dag och Det eviga regnets dag och Det eviga regnets dag Glädjens mekanismer växte ständigt Brad-Glädjens mekanismer växte ständigt Brad-Glädjens mekanismer
burys berömmelse i Sverige. Parallellt med att författarskapet ackumulerade 
symboliskt kapital förlorade samtidigt sf-genren i Sverige överlag – kanske till 
viss del på grund av de under åren 957–960 utgivna populär pocketserierna 
– stadigt i anseende, och kom i allt högre grad att betraktas som en låg och 
populär litteraturform, inte sällan stereotypiserad i syfte att framhäva Brad-
burys storhet.

Vad i Bradburys författarskap var det då som gjorde att svenska kritiker 
gärna såg honom som ett undantag från övrig sf-litteratur? Var konsekratio-
nen till någon del en naturlig följd av att en författare utgiven på ett kvali-
tetsförlag, med verken förpackade som litterära kvalitetsprodukter, inte gärna 
förknippades med science fi ction, eller skiljer sig hans verk från normen inom 
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genren på något annat än det ofta omtalade stilistiska planet? Även om det 
förra kan ha haft viss inverkan på synen på författarskapet ligger det mest 
troliga svaret i det senare, åtminstone att döma av uttalanden i den samtida 
kritiken. Att Bradburys stil och ton på fl era sätt avviker från den gängse inom 
sf-genren kan det knappast råda någon tvekan om, även om han kanske inte 
i alla avseenden utgör det unikum i genren som många velat göra honom 
till. Bruket av bildspråk, metaforer m.m. kan enkelt exemplifi eras genom 
en passus ur den första bok av författaren att översättas till svenska, Invasion 
på Mars. Utdraget består av hela den korta, för bokutgivningen nyskrivna 
textbrygga som torde ha givit verket dess brittiska, för det bildade kretsloppet 
mer anpassade titel Th e Silver Locusts:84

Februari 2002: GRÄSHOPPORNA

Raketerna satte eld på de knotiga ängarna, förvandlade berg till lava, träd till 
träkol, vatten till ånga, gjorde sand och kiselsyra till grönt glas som låg som 
sönderslagna speglar och refl ekterade invasionen runtomkring. Raketerna 
kom som trummor dånande i natten. Raketerna kom som gräshoppor, svär-
mande och myllrande som blommor av skär rök. Och ur raketerna sprang 
män med hammare i händerna för att hamra den underliga världen till en 
form som var välkänd för ögat och för att hugga bort allt det underliga. Deras 
munnar var fransade med spikar så att de liknade köttätare med ståltän-
der, och de spottade spikarna i sina snabba händer när de slog upp baracker 
och kilade över taken med spån för att stänga ute de trolska stjärnorna och 
när de passade in gröna fönsterluckor som kunde stänga ute natten. Och 
när snickarna hade raskat färdigt kom kvinnorna med blomsterkrukor och 
möbelöverdrag och köksgrejor och började slamra i köket för att överrösta 
marstystnaden som väntade utanför dörren och fönsterluckorna.

På sex månader hade ett dussin städer vuxit upp på den nakna planeten, 
fyllda med fräsande neonrör och gula elektriska lampor. Allt som allt hade 
ungefär nittio tusen människor kommit till Mars, och fl era packade sina 
kappsäckar på Jorden.85

Textpassagen visar på ett för fl ertalet sf-författare relativt ovanligt bruk av 
metaforer, liknelser och anaforer (”Raketerna”, ”Raketerna”, ”som trummor 
dånande i natten”, ”som gräshoppor, svärmande och myllrande som blommor 
av skär rök”), originellt bildspråk (”Deras munnar var fransade med spikar 
så att de liknade köttätare med ståltänder”) och allusioner (till bl.a. gräs-
hopporna i Gamla Testamentet), men också den brist på natur vetenskapliga 
termer och begrepp och den dragning till det familjeidylliska, jordnära och 
vardagliga (”gröna fönsterluckor”, ”blomsterkrukor och möbelöverdrag och 
köksgrejor och började slamra i köket”) som fl era samtida svenska kritiker 
kommenterade. Samtidigt uppvisar passagen fl era för sf-litteraturen typiska 
drag – förutom rekvisitan och tematiken med raketer, kolonisation och him-
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lakroppen Mars skymtar även det vanligt förekommande intresset för stora 
händelseförlopp, där individerna hamnar i skymundan när fokus läggs på 
större skeenden (”På sex månader hade ett dussin städer vuxit upp på den 
nakna planeten”).

För att belysa hur Ray Bradburys förhållande till den övriga sf-litteratu-
ren uppfattades i samtiden kan några jämförelsepunkter granskas närmare, 
såsom värderandet av den naturveten skapliga korrektheten, synen på män-
niskan, hennes känslor och förhållande till naturen, graden av optimism kon-
tra pessimism inför den tekniska och naturvetenskapliga utvecklingen samt 
inställningen till det metafysiska och religiösa.

Jämsides med diskussionerna om Ray Bradburys många förtjänster av-
handlades redan under 950-talet frågan om de naturvetenskapliga grunder-
na, både vad gäller sf-genren i allmänhet och Bradburys verk i synnerhet. Till 
skillnad från många andra sf-författares verk har Ray Bradburys ofta ansetts 
utmärkas av pastorala drag, en tydlig (om än ofta selektiv) pessimism vad 
gäller den tekniska utvecklingen och avsaknad av korrekt natur vetenskapligt 
baserad spekulation.86 Faktum är att David Mogen framhållit att Bradbury i 
den anglosaxiska världen, med sin teknikkritik, ”was often praised for virtues 
that seemed suspiciously contradictory to the very spirit of science fi ction”.87

Redan i Christopher Isherwoods centrala recension i Tomorrow år 950 lyftes Tomorrow år 950 lyftes Tomorrow
också fl era av dessa drag fram, när han påpekade att Bradburys framtidsmil-
jöer främst tjänar en konstnärlig funktion – ”’his interest in machines seems 
to be limited to their symbolic and aesthetic aspects’” – en åsikt som ju ofta 
kom att tangeras i den svenska Bradburyreceptionen.88

En av de svenska kritiker som tidigt avfärdade frågan om det naturveten-
skapliga som irrelevant var Gösta Attorps, som i en understreckare i Svenska 
Dagbladet redan 954 framhöll starka kvaliteter i Dagbladet redan 954 framhöll starka kvaliteter i Dagbladet Invasion på Mars, och me-
nade att den kritik som riktats mot dess vetenskapliga grunder var ”som att 
utdöma ’Hamlet’ därför att det inte går att döda en människa genom att 
drypa bolmörtssaft i örat på henne”.89 Åsikten att den naturvetenskapliga 
korrektheten skulle ge vika för konstnärliga syften – karakteristisk för kri-
tikerpositioner som nöjesläsarens, optimistens och i viss mån modernistens 
– företräddes också av Henry G. Gröndahl, som i en lång artikel i Hufvud-
stadsbladet 958 argumenterar för att korrekt vetenskaplighet inte alltid leder stadsbladet 958 argumenterar för att korrekt vetenskaplighet inte alltid leder stadsbladet
till de djärvaste typerna av spekulation som möjliggörs inom genren:

Bradbury hör till dem som skapat verklig ”science-fi ction” utgående från 
att framtidens människa kan vara helt olik dagens och att allt därför ligger 
inom möjligheternas gräns. Medan övriga författare beskriver människor 
som rusar mot Mars med otrolig hastighet, liknar Bradburys ”morgonda-
gens män” ofta våra förfäder, de älskar, tänker och handlar på samma sätt. 
Människan som Bradbury beskriver är olik oss, hon är från en annan planet, 
en ”inre” planet; de rymder hon utforskar och som skrämmer henne, fi nns 
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inom henne, hon upptäcker varje ögonblick sig själv och fi nner sig annor-
lunda än hon trodde sig vara. Bradbury försmår det billiga framläggandet av 
elementär vetenskaplighet och falsk rationalism, han upplever framtiden som 
en fantastisk dimension, som öppen poetisk form.

[– – –] Bradburys rymdskepp är vetenskapligt absurda, vi vet ingenting 
om deras tekniska egenskaper, endast att de är vackra, att de är förkroppsliga-
de drömmar som ”kommer från stjärnorna och deras hisnande avgrunder, att 
de lämnar bakom sig en glödande, tyst och ren fåra, att de återspeglar månens 
vithet och stjärnornas blå, att de doftar tid och rymd, eld och luft”.90

Andra kritiker avfärdade inte frågan om det naturvetenskapliga lika hastigt, 
utan föreföll tvärtom anse det vara av lika stor vikt som det stilistiska. Bengt 
Sjögren menar i en lång artikel i Kvällsposten 955 att hela genren har ”spårat 
ur så illa, att uttrycket science-fi ction numera i regel måste betraktas som en 
falsk ursprungsbeteckning”, och att särskilt Ray Bradbury i sina verk ”följ[er] 
minsta motståndets lag och bara ljug[er] på”. Sjögren intar sedan den tradi-
tionalistiska och antiamerikanska positionen och anser att det som ”saluföres 
under beteckningen science-fi ction […] i allmänhet inget annat [är] än en 
produkt som ur litterär synpunkt är likvärdig med snyftnoveller och sjunde 
klassens detektivhistorier”, och tillägger att det är typiskt att genrens ”för-
nämsta kännetecken har blivit en besinningslös jakt efter allt vildare sensa-
tioner” samt att ”den jakten har lett fullständigt ad absurdum – en utveckling 
som inte bara är bedrövlig och ur mentalhygienisk synpunkt skadlig utan 
också alldeles onödig”.91

Denna sporadiska kritik mot den naturvetenskapliga korrektheten i Brad-
burys verk avmattades dock betydligt under 950-talets sista år, och i stället 
var det andra, nästan diametralt motsatta kvaliteter som började diskuteras 
– kvaliteter som tycks ha bidragit till det mycket goda mottagandet av hans 
verk från och med decenniets slut. I sin recension av Det eviga regnets dag i Det eviga regnets dag i Det eviga regnets dag
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning sätter Carin Mannheimer, i en diskus-Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning sätter Carin Mannheimer, i en diskus-Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
sion av Bradburys tidiga verk, fi ngret på en punkt som fl era svenska kritiker 
både före och efter henne oftast bara snuddat vid, nämligen vad de uppfat-
tat som Bradburys intresse för människan snarare än naturvetenskapen och 
tekniken. Detta fokus har kanske också möjliggjort en mer traditionell, psy-
kologisk och identifi katorisk läsning av hans verk:

Hans rymdfarkoster styrdes inte av stereotypa hjältar; i dem färdades emi-
granter och pionjärer, vanliga människor med hem och familj, som kände 
skräck och förväntan, äventyrslusta och hemlängtan. Det var i praktiskt ta-
get varje ögonblick möjligt att identifi era sig med dem. Bradbury laborerar 
i vetenskapens utkanter. Hans skräckfantasier följer obevekliga lagar. Men 
det intressanta för honom är ändå inte att skildra framtidsvisionen i dess tek-
niska perfektion, dess upphävande av normala tids- och rumsbegrepp utan 
att placera in människan i den nya värld hon skapat åt sig och se, hur hon 
kan tänkas reagera i den.92
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Även om det inte sägs rakt ut kan en motsättning anas mellan storheter som 
konsten, humanismen och psykologin å den ena sidan och naturvetenskapen 
och tekniken å den andra, där Bradburys kvaliteter vaskas fram genom att 
hans dragning till de förra betonas. En liknande karakteristik av författaren 
inledde också Petter Bergmans recension av Den illustrerade mannen i Bon-
niers Litterära Magasin ett par år tidigare:

Det som skiljer Ray Bradbury från andra science fi ction-betonade skräckför-
fattare är inte det faktum att han skriver bättre eller att hans berättelser kan 
utläsas som allegorier över den samtida västerländska civilisationen. Det är 
sant att han skriver en utomordentligt fi n, böjlig prosa med stora lyriska kva-
liteter, och det är också sant att hans farhågor för den andliga likriktningen 
tycks mer än väl grundade. Men det som särskiljer honom är ändå snarast det 
centralt humana i hans vision. Var hans hjältar än befi nner sig: på jorden eller 
på Mars eller någonstans mitt emellan, hjälplöst svävande i rymden efter en 
rymdskeppskollision, är de ute efter samma mål, att skapa lite värdighet och 
respekt åt människolivet, att bevara fantasin i en maskinålder och förnuftet 
i en tid full av fantastiska förvandlingar.93

Att dessa humanistiska kvaliteter värderades högt inom det litterära fältet 
framgick kanske ännu tydligare när Glädjens mekanismer utkom 965. Denna Glädjens mekanismer utkom 965. Denna Glädjens mekanismer
fi ck visserligen ett svalare mottagande än Bradburys tidigare verk, i första 
hand för att många kritiker tyckte att han i alltför hög grad hade upprepat 
sig; Per Olov Enquist ville i sin förstadags recension i Svenska Dagbladet ändå Svenska Dagbladet ändå Svenska Dagbladet
se något gott i novellsamlingen (som han menade präglades av romantiska, 
naivistiska och idylliska tendenser), ty ”genom allting blänker ändå humorn, 
den äkta medkänslan och värmen från någon som skulle kunna kallas ’en 
äkta humanist’”.94 Detta kan jämföras med Ingrid Arvidssons recension i 
Dagens Nyheter samma dag: ”Och det är alltid människan Dagens Nyheter samma dag: ”Och det är alltid människan Dagens Nyheter Bradbury berät-
tar om, även när han leker suveränt med hennes konturer och dimensioner. 
Hans fantasier skjuter ut i rymden med raketfart, men det är kring jorden de 
kretsar som längtansfulla satelliter.”95 Uttalandena kan möjligen tolkas som 
ställnings taganden mot andra författare inom närliggande genrer, men de 
kan också ses bekräfta C. P. Snows tankar om de två kulturerna, av vilka den 
ena förefaller ha stått lågt i kurs inom den begränsade produktionens delfält. 
Ännu mer explicit blev emellertid den karakteristik av de läsare som kan tän-
kas uppskatta Bradbury i Lennart Fröiers anmälan samma dag i Arbetet:

Tvivel på teknik och förvirring inför stadens tempo, detta förenar Bradbury 
med ett ständigt påpekande, att det fi nns krafter som överstiger människan 
och hennes förstånd. [– – –] Han knyter i synnerhet an till den plötsliga 
insikten, att något är sorgligt förändrat, att världen undergår en hotfull för-
vandling. Men så gott som aldrig till en lycklig upptäckt av förändringen.

Därför möter han förmodligen starkast gensvar hos läsare, vars livskänsla 
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är präglad av landsbygd och religiositet, av skepsis inför städer, teknik och 
reformer, av ett ständigt hinder att i förändringen se något gott och löftes-
rikt.96

Denna skepsis hade påpekats av fl era kritiker redan i mottagandet av Solens 
gyllene äpplen och Blommande vin, och i Göran Bengtsons recension av det 
senare verket i Sydsvenska Dagbladet Snällposten betecknades fenomenet dess-
utom som Bradburys på nostalgin grundade ”apokalyptiska tidshat”.97

Det förefaller alltså som att det, vid sidan av de ofta framhävda stilis-
tiska kvaliteterna, kan ha varit de pastorala, humanistiska och teknikfi entliga 
dragen som ledde till att Bradburys verk värderades högt inom det svenska 
litterära fältet. Att hans verk också innehöll många religiösa och teologiska 
ansatser uppmärksammades inte lika ofta. Ett undantag var entusiasten Ber-
til Falk, som under 960-talet i en rad artiklar skrev om de religiösa drag 
han tyckte sig spåra i sf-litteraturen, och då i synnerhet i Ray Bradburys 
författarskap. I en artikel i Nerikes Allehanda sommaren 967 kommente-Nerikes Allehanda sommaren 967 kommente-Nerikes Allehanda
rar han Bradburys position i det litterära fältet, och menar att författaren 
”blivit lika rumsren bland en skönlitterär allmänhet som någonsin Harry 
Martinson med Aniara”, och detta ”vid en tidpunkt då genren som sådan 
alltjämt kunde kallas för smutslitteratur med motiveringen att fantasterierna 
var så våldsamma att de måste betecknas som en smula sjuka”.98 I en något 
tidigare artikel gissar Falk också att Bradbury har ”en större läsekrets bland 
skönlitterärt intresserade läsare än vad han har bland sf-entusiasterna”.99 Att 
detta skulle bero på de pastorala dragen förefaller troligt, i alla fall att döma 
av tonsättaren Jan W. Morthensons (f. 940) kommentarer i en lång artikel 
om science fi ction i Bonniers Litterära Magasin sommaren 968. Morthenson 
menar nämligen att det rör sig om något mer eller mindre inbyggt i det huma-
nistiskt dominerade och konservativa svenska kulturlivet: ”Med de litterära 
värderingar som utbildats i gymnasier, universitet, i den svenska kulturdebat-
ten och i vår allmänna sociala och fi losofi ska miljö blir SF av Asimovs virtuosa 
typ något stötande, medan Bradburys betydligt varmare, mer livsnära stil är 
lättare att acceptera.”100

*

Vad konsekrationen av Ray Bradburys författarskap i Sverige slutligen visar 
på är förekomsten av och strategierna hos grupper av kritiker med olika läsar-
intressen och värderingskriterier. Dessa kan något förenklat delas in i dels den 
grupp kritiker som hade investerat i kulturellt kapital i det nationella litterära 
fältet och dess rådande doxa, dels de kritiker som, antingen för att de haft 
kontakt med sf-rörelsen eller besatt en längre tids bekantskap med science 
fi ction, kan anses ha haft vissa särintressen och viss hemvist i ett sf-delfält, 
vilket kännetecknades av avvikande värderingskriterier och egna former av 
specifi kt symboliskt kapital. Den förra gruppen, utmärkt av så vitt skilda 
kritikerpositioner som skeptikerns, nöjesläsarens, optimistens och modernis-
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tens, såg i Bradbury en författare som vid sidan av sin stilkonst tog parti för 
det traditionellt humanistiska – människan, hennes känsloliv, naturen och 
skepsisen mot tekniska framsteg – och som man i många fall ansåg överskrida 
eller gradvis mogna från vad man uppfattade utgöra sf-genren. Den senare 
gruppen, däremot, såg i Bradbury en författare som med tiden allt mindre 
kom att utmärkas av det som inom sf-delfältet gällde för ett av de främsta vär-
deringskriterierna, nämligen fokus på större, gärna naturveten skapligt kor-
rekt skildrade händelseförlopp och sammanhang som sträcker sig utanför den 
enskilde individen eller den begränsade umgängeskretsen, i Bradburys novel-
ler ofta i form av en idealiserad kärnfamilj. Eftersom Norstedts utgivning inte 
följde de amerikanska och brittiska förlagens, och då såväl novellsamlingar 
som romaner ofta bestod av material som tidigare publicerats i helt andra 
sammanhang, kan i mottagandet skymtas en snedvriden bild av författarens 
utveckling, där i första hand kritiker som besatt stor konsekrationsmakt i 
sin vilja att bejaka författarens smärre kursändringar från den lågt ansedda 
sf-rekvisitan tillskrev författaren en psykologisk utveckling vilken ibland inte 
hade någon motsvarighet i verkens faktiska kronologi.

Viktiga instanser i den svenska förhandlingen om Ray Bradburys kvali-
teter och genretillhörighet utgjorde vad som skulle kunna kallas den natur-
vetenskapliga respektive den traditionellt litterära eller humanistiska polen. 
Medan sf-entusiasterna tydligt premierade tankeväckande naturvetenskaplig 
spekulation och ett visst mått av underhållning kan man i de mer namnkun-
niga kritikernas recensioner i högre grad ana preferenser för avancerad eller 
originell stil, fokus på psykologi, symboler och allegorier – eller i vissa fall ett 
föredragande av särskilda ideologier, sannolikt sådana som uppvisar en över-
ensstämmelse med kritikerns personliga politiska hållning och världsbild. 
Detta medförde att medan Bradbury, med sina stilistiska och symboliska 
innovationer, i det nationella litterära fältet kom att konsekreras och delvis 
sorteras ut ur den på kulturellt kapital torftiga sf-genren, kom författaren 
inom sf-delfältet att alltmer förskjutas som en författare som bröt mot några 
av sf-delfältets doxa – intresset för spekulation med naturvetenskapliga inslag 
tycktes avta något samtidigt som de språkliga experimenten ansågs lägga sig 
i vägen för det förstnämnda. I det nationella fältet kom Bradbury med tiden 
att betraktas som språkligt nydanande, smalare och mindre kommersiell (ef-
tersom han inte längre uppfattades skriva populärlitteratur), medan han i sf-
delfältet ansågs ha sålt sig genom att både stilistiskt och distributionsmässigt 
bredda sin publik utöver den som utgjordes av hängivna sf-läsare.

Denna utveckling förefaller i den anglosaxiska litterära världen ha fått 
ett lite annorlunda resultat än i Sverige. Medan många infl ytelserika ang-
losaxiska sf-fans så småningom skulle komma att förneka att Bradbury var 
en betydande sf-författare, eller en författare av science fi ction överhuvudta-
get (där genre beteckningen science fi ction inom sf-delfältet så gott som alltid 
varit förknippat med mycket högt specifi kt symboliskt kapital), betraktade 
tongivande anglosaxiska kritiker honom som genrens främste och kanske 
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ende läsvärde författare.101 I Sverige var det tvärtom litteraturkritikerna som 
ville tona ned hans bakgrund inom genren, medan inte bara sf-entusiasternas 
recensioner, utan också sf-rörelsens egna gallupar tyder på att svenska fans 
räknade honom som ett av genrens största namn, om än de främst lär ha 
uppskattat hans tidiga verk. Den anglosaxiska konsekrationen av Ray Brad-
bury fi ck dessutom till följd att hela sf-genren under en tid kom att betrak-
tas med delvis nya, optimistiska ögon, även om detta fl era gånger ledde till 
att enskilda sf-författare råkade ut för minst sagt osmickrande jämförelser.102

Något liknande kan visserligen sägas ha inträff at i Sverige i samband med 
Aniara-receptionen åren 953–956, när kritikerna till en början inte helt tog 
avstånd från genren, men under det sena 950-talet och under 960-talet blev 
de svenska kritiker som besatt stor konsekrationsmakt alltmer överens om att 
Ray Bradbury (i likhet med Harry Martinson) inte skulle räknas till sf-lit-
teraturen.

Medan anmärkningsvärt mycket anglosaxisk genre sf har en utvecklings-
optimistisk grundton (där de problem som teknikutvecklingen leder till inte 
sällan löses med hjälp av ännu mer teknik) är det vanligt förekommande att 
framtidsskildringar skrivna av konsekrerade författare och utgivna på kvali-
tetsförlag präglas av pessimistiska tongångar.103 Detta var också något som 
vissa kritiker uttryckte explicit redan på 950-talet, så t.ex. Gösta Attorps i 
Svenska Dagbladet sent 957: ”När en diktare i våra dagar – en riktig diktare, Svenska Dagbladet sent 957: ”När en diktare i våra dagar – en riktig diktare, Svenska Dagbladet
han må heta Harry Martinson eller Ray Bradbury – skriver om rymdresor, 
är grundtonen tragisk: Jorden har blivit en omöjlig plats att vistas på, den är 
förstörd av kärnvapenexplosioner, rymdresan är räddning, fl ykt.”104 Denna 
optimism och pessimism förefaller dessutom ha premierats och värderats an-
norlunda i olika delar av det litterära fältet. Bland entusiasterna verkar det ha 
varit viktigt att behålla tron på de naturvetenskapliga framstegen, till skillnad 
från de tongivande kritikerna, vilka i hög grad – om än med vissa undantag 
– uppskattade en pessimistisk hållning i verken och i några fall rentav förefal-
ler ha ansett att de litterära verken blev bättre ju mer av en deprimerande och 
nattsvart framtid de kunde visa upp. Möjligen kan detta ses som en följd av 
att naturvetenskap och teknik inom fältets höga positioner förknippades med 
ett hot mot hela den humanistiska kultur för vilken de ansedda författarna 
och kritikerna ivrade.105 Trots sin bakgrund inom det smala amerikanska sf-
kretsloppet avviker Ray Bradbury från många sf-författare genom sitt relativa 
ointresse för skildringar av korrekta naturvetenskapliga fakta, och genom att 
hans berättelser ofta är pessimistiska, samtidskritiska och dessutom stilistiskt 
relativt avancerade. I ljuset av detta blir kanske konsekrationen av hans verk 
och författarskap, liksom den därmed sammanhängande oviljan att betrakta 
honom som riktig sf-författare, ännu mer förståelig, då originalitet, personlig 
stil, pessimism, metafysiska inslag och tydlig samtidskritik var några av de 
drag som värderades synnerligen högt inom tidens nationella litterära fält.

Sammanfattar man de egenskaper och omständigheter som verkar ha ut-
gjort de främsta anledningarna till Ray Bradburys konsekration i Sverige får 
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man fram ett slags framgångsrecept, som kanske närmast kan liknas vid en 
dygdekatalog:

()  redan föreliggande konsekration (t.ex. i utlandet),
(2)  utgivning på ansedda kvalitetsförlag, och i böcker med sobra paratexter,
(3)  originell och relativt avancerad stil (med personligt bildspråk, bruk av sym-

boler, metaforer, m.m.),
(4)  starka drag av utvecklingspessimism och samtidskritik, främst vad gäller 

tillämpningen av vissa teknologier,
(5)  bristande intresse för detaljerade naturvetenskapliga utläggningar,
(6)  omtanke om traditionella humanistiska värden och intressen (t.ex. psyko-

logi, etik, kultur, natur),
(7)  jämförelsevis konservativ hållning i frågor som rör bl.a. könsroller och fa-

miljebildning,
(8)  fokus på personliga relationer och en romantisk, modernistisk intimisering 

av medvetandet,
(9)  intresse för metafysik, det religiösa och övernaturliga,
(0) författande i andra genrer vid sidan av science fi ction, och möjlighet att 

uppfatta en utveckling bort från sf-genren.

Jämför man denna korta förteckning med andra författarskap inom och i 
närheten av sf-genren under denna tid fi nner man snart att mycket få kunde 
uppvisa samma uppsättning egenskaper och omständigheter. De författare 
som kommer i närheten är i första hand de vars framtidsskildringar gavs ut 
på kvalitetsförlag vilka inte marknadsförde dem som tillhöriga genren, dvs. 
författarna av viss okategoriserad sf. Vid en jämförelse av de tio faktorerna med okategoriserad sf. Vid en jämförelse av de tio faktorerna med okategoriserad sf
t.ex. Harry Martinson framkommer också tydligt att i stort sett samtliga vik-
tiga faktorer kan sägas stämma in på författaren och hans Aniara, vilket anty-
der något om hur gångbart detta recept var hos de litterära smakdomarna.

Ray Bradburys författarkarriär och konsekration kan dock sättas in i ett 
större sammanhang, som inte bara kastar ljus över de viktigaste anglosaxiska 
sf-författarnas typiska karriärvägar, utan också deras introduktion i Sverige, 
vilket i sin tur kanske indikerar hur importstrukturerna för genren såg ut 
överlag. Granskar man tjugo av de mest centrala anglosaxiska sf-författar-
skap som lanserades i Sverige på 940-, 950- och 960-talen märker man till 
att börja med att samtliga författare utom en, C. L. Moore, var män och att 
merparten (6 av 20) i likhet med Ray Bradbury var amerikaner (tabell 7). 
Deras födelseår sträcker sig från 896 (Murray Leinster) till 928 (Philip K. 
Dick), med ett genomsnittligt födelseår på 93, och deras skönlitterära tid-
skriftsdebuter ägde i genomsnitt rum vid 26 års ålder (år 939). I samtliga fall 
rörde det sig om att de fi ck en novell antagen till en specialiserad amerikansk 
populärtidskrift – i nästan hälften (8 av 20) av fallen i den under 940-talet 
ledande Astounding Science-Fiction. Ray Bradbury hörde alltså till de yngsta, 
och debuterade dessutom redan som 2-åring i Super Science Stories.
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TABELL 7.
Tjugo centrala science fi ction-författares debut i anglosaxiska länder .106

Författare Föd. Nation.  Tidskriftsdebut  Bokdebut 

Poul Anderson 926 USA  Astounding   Vault of the Ages
    Science-Fiction (947)  (Winston, 952)
Isaac Asimov 920 USA  Amazing Stories (939)  Amazing Stories (939)  Amazing Stories Pebble in the Sky 
      (Doubleday, 950)
Alfred Bester 93 USA  Th rilling Wonder Stories (939) Th rilling Wonder Stories (939) Th rilling Wonder Stories Th e Demolished 
      Man (Shasta, 953)
Ray Bradbury 920 USA  Super Science Stories (94)  Super Science Stories (94)  Super Science Stories Dark Carnival
       (Arkham House,  
      947)
Fredric Brown 906 USA  Captain Future (94)  Captain Future (94)  Captain Future Th e Fabulous Clip- 
      joint (Dutton, 947)       joint (Dutton, 947)       joint
Arthur C. Clarke 97 Storbrit.  Astounding Science-Fiction (946) Prelude to Space
      (World Editions, 
      95) 
Philip K. Dick 928 USA  Planet Stories (952)  Planet Stories (952)  Planet Stories Solar Lottery (Ace,  Solar Lottery (Ace,  Solar Lottery
      955)
Robert A. Heinlein 907 USA  Astounding Science-Fiction (939) Rocket Ship Gali- 
      leo (Scribner, 947)
Fred Hoyle 95 Storbrit.  Magazine of F & SF (967) Magazine of F & SF (967) Magazine of F & SF Th e Black Cloud  Th e Black Cloud  Th e Black Cloud
      (Heinemann, 957)
L. Ron Hubbard 9 USA  Astounding Science-Fiction (938) Buckskin Brigades
      (Macaulay, 937)
Raymond F. Jones 95 USA  Astounding Science-Fiction (94) Renaissance (Gno- 
      me Press,95)
Murray Leinster 896 USA  Argosy (99)  Argosy (99)  Argosy Scalps (Brewer &  Scalps (Brewer &  Scalps
      Warren, 930)
C. L. Moore 9 USA  Weird Tales (933)  Weird Tales (933)  Weird Tales Fury (Grosset &  Fury (Grosset &  Fury
      Dunlap, 950)
Frederik Pohl 99 USA  Super Science Stories (940) Super Science Stories (940) Super Science Stories Th e Space Mer- 
      chants (Ballantine,        chants (Ballantine,        chants
      953) 
Eric Frank Russell 905 Storbrit.  Astounding Science-Fiction (937) Sinister Barrier  Sinister Barrier  Sinister Barrier
      (World’s Work,  
      943)
Cliff ord D. Simak 904 USA  Wonder Stories (93)  Wonder Stories (93)  Wonder Stories Th e Creator (Craw- 
      ford, 946)
Th eodore Sturgeon 98 USA  Astounding Science-Fiction (939) Without Sorcery  Without Sorcery  Without Sorcery
      (Prime Press, 948)
A. E. van Vogt 92 USA  Astounding Science-Fiction (939) Slan (Arkham  
      House, 946)
Jack Williamson 908 USA  Amazing Stories (928)  Amazing Stories (928)  Amazing Stories Th e Girl from  
      Mars (Stellar, 929)      Mars (Stellar, 929)      Mars
John Wyndham 903 Storbrit.  Wonder Stories (93)  Wonder Stories (93)  Wonder Stories Th e Secret People 
      (George Newnes, 
      935)
Källor: ISFDB, Clute & Nicholls, Index to Science Fiction Anthologies and Collections, Library 
of Congress Online Catalog, British Library Integrated Catalogue.
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Författarnas bokdebut inträff ade i genomsnitt vid 33 års ålder (år 946), dvs. 
sju år efter den genomsnittliga tidskriftsdebuten, även om tiden mellan tid-
skrifts- och bokdebut i realiteten varierade avsevärt. Debutböckerna utkom 
på 9 olika förlag, från stora New York-baserade förlag till fem unga, på sci-
ence fi ction och närliggande genrer specialiserade småförlag drivna av fans 
utspridda över hela USA – Arkham House, Crawford Publications, Gnome USA – Arkham House, Crawford Publications, Gnome USA
Press, Prime Press och Shasta Publishers. Medan åtta av författarna, däribland 
Isaac Asimov, Robert A. Heinlein och Fred Hoyle, debuterade på anrika eller 
stora förlag i New York eller London fi ck inte färre än sex av författarna sin 
första bok utgiven på de små fandrivna förlagen, förutom Ray Bradbury även 
författare som Alfred Bester och A. E. van Vogt.

I Sverige introducerades nästan hälften (8 av 20) av författarna, inklusive 
Ray Bradbury, redan i Jules Verne-Magasinet. Hälften fi ck sedan sin svenska 
tidskriftsdebut i Häpna! (7 författare) eller Häpna! (7 författare) eller Häpna! Galaxy (3 författare), i vilka samt-Galaxy (3 författare), i vilka samt-Galaxy
liga utom Fred Hoyle skulle bli representerade med ett eller fl er alster (tabell 
8). Författarnas tidskriftsintroduktion ägde i genomsnitt rum 95, dvs. tolv 
år efter den genomsnittliga amerikanska tidskriftsdebuten, och deras första 
böcker översattes i genomsnitt sju år senare, 958. De svenska bokdebuterna 
fördelades på elva olika förlag, det mest framträdande av dem Eklunds, som 
med sin tidiga serie Science Fiction lanserade fem av författarna. Därefter 
utmärker sig Lindqvists och Wennerbergs, vilka i serierna Atom-böckerna 
och Rymd-böckerna introducerade fyra respektive tre.107

TABELL 8.
Tjugo centrala science fi ction-författares debut i Sverige .108

Författare  Tidskriftsdebut i Sverige Bokdebut i Sverige

Poul Anderson Galaxy (958)  Galaxy (958)  Galaxy IK 400 (Wennerbergs, 959)
Isaac Asimov Jules Verne-Magasinet (94) Jules Verne-Magasinet (94) Jules Verne-Magasinet Jag, robot (Eklunds, 954)Jag, robot (Eklunds, 954)Jag, robot
Alfred Bester Jules Verne-Magasinet (94) Jules Verne-Magasinet (94) Jules Verne-Magasinet Ensam mot universum (Lindqvists,  
     955)
Ray Bradbury Jules Verne-Magasinet (946) Jules Verne-Magasinet (946) Jules Verne-Magasinet Invasion på Mars (Forum, 953)Invasion på Mars (Forum, 953)Invasion på Mars
Fredric Brown Lektyr (95)  Lektyr (95)  Lektyr Död dvärg i manegen (Gebers, 949)
Arthur C. Clarke Häpna! (954)  Häpna! (954)  Häpna! Mot nya världar (Eklunds, 955)Mot nya världar (Eklunds, 955)Mot nya världar
Philip K. Dick Galaxy (960)  Galaxy (960)  Galaxy Datorkriget (B. Wahlströms, 973)
Robert A. Heinlein Jules Verne-Magasinet (94) Jules Verne-Magasinet (94) Jules Verne-Magasinet Sjätte kolonnen (Eklunds, 953)
Fred Hoyle okänt   Det svarta molnet (Bonniers, 958)Det svarta molnet (Bonniers, 958)Det svarta molnet
L. Ron Hubbard Häpna! (955)  Häpna! (955)  Häpna! Döden på vingen (Romanförlaget, 953)
Raymond F. Jones Häpna! (954)  Häpna! (954)  Häpna! Universum ockuperat (Lindqvists, 954)Universum ockuperat (Lindqvists, 954)Universum ockuperat
Murray Leinster Jules Verne-Magasinet (946) Jules Verne-Magasinet (946) Jules Verne-Magasinet Glömd planet (Lindqvists, 969)Glömd planet (Lindqvists, 969)Glömd planet
C. L. Moore Häpna! (960)  Häpna! (960)  Häpna! Rymdens härskare (Lindqvists, 955)
Frederik Pohl Jules Verne-Magasinet (943) Jules Verne-Magasinet (943) Jules Verne-Magasinet Venus är vår! (Folket i Bild, 960)
Eric Frank Russell Häpna! (956)  Häpna! (956)  Häpna! Rymdens väktare (Tomas, 954)Rymdens väktare (Tomas, 954)Rymdens väktare
Cliff ord D. Simak Jules Verne-Magasinet (945) Jules Verne-Magasinet (945) Jules Verne-Magasinet Rymden vårt öde (Wennerbergs, 959)Rymden vårt öde (Wennerbergs, 959)Rymden vårt öde
Th eodore Sturgeon Galaxy (958)  Galaxy (958)  Galaxy Mer än människa (Kindbergs, 980)Mer än människa (Kindbergs, 980)Mer än människa
A. E. van Vogt Häpna! (954)  Häpna! (954)  Häpna! Uppdrag i världsrymden (Eklunds, 953)
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Jack Williamson Jules Verne-Magasinet (943) Jules Verne-Magasinet (943) Jules Verne-Magasinet Universums sista oas (Wennerbergs,  Universums sista oas (Wennerbergs,  Universums sista oas
     958)
John Wyndham Häpna! (955)  Häpna! (955)  Häpna! Triffi  dernas uppror (Eklunds, 953)Triffi  dernas uppror (Eklunds, 953)Triffi  dernas uppror

Källor: SFB, Claesson 993, Persson 996, Lundwall 997, SBK, Libris.SBK, Libris.SBK

Ur genomgången utkristalliseras några tendenser. Efter en debut inom ett 
amerikanskt, populärt kretslopp i form av specialiserade pulp magazines lotsa-pulp magazines lotsa-pulp magazines
des alltså var tredje av tidens centrala sf-författare, däribland Ray Bradbury, in 
i ett särskilt litterärt system eller kretslopp där de bokdebuterade på fandrivna 
småförlag, innan de så småningom tog steget över till större förlag. När det 
gäller debuterna i Sverige är det tydligt hur merparten centrala anglosaxiska 
sf-författare inte bara introducerades i särskilda sf-publikationer som Jules 
Verne-Magasinet, Verne-Magasinet, Verne-Magasinet Häpna! och Häpna! och Häpna! Galaxy, men att två av tre bokdebuter (3 av 20) 
gavs ut i genrespecifi ka serier som Eklunds Science Fiction, Lindqvists Atom-
böckerna och Wennerbergs Rymd-böckerna. Det främsta undantaget är här 
Ray Bradbury, som visserligen hann publiceras både i Jules Verne-Magasinet
och i Tigerstedts antologi, men vars Th e Martian Chronicles handplockades Th e Martian Chronicles handplockades Th e Martian Chronicles
att bli kvalitetsförlaget Forums enda satsning på kategoriserad sf under 950- kategoriserad sf under 950- kategoriserad sf
och 960-talen, varefter Norstedts tog över författarskapet och gjorde Brad-
bury till en av sina få framtidsskildrare.

Går man från den litterära processens produktionsled, författandet och 
publiceringen, till distributionen och konsumtionen visar det sig att mer-
parten av författarna i Sverige bör ha gått både de ansedda kritikerna och 
den stora publiken förbi.109 Undantagen var här förutom Ray Bradbury och 
Fred Hoyle – vilka lanserades av kvalitetsförlag och som redan gjort sig ett 
namn utomlands – några av de författare som visserligen tillhörde de mer 
kända inom genren, men som också bör ha fått draghjälp av nyhetens behag 
när deras första översättningar gavs ut i Eklunds tidiga serie Science Fiction: 
Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert A. Heinlein, A. E. van Vogt och John 
Wyndham. Inte bara fl era av dessa, utan också de fl esta andra centrala sf-för-
fattarskap från tiden torde emellertid fortfarande vara tämligen okända för en 
bredare allmänhet, möjligen med undantag för scientologirörelsens grundare 
L. Ron Hubbard och den ofta fi lmatiserade Philip K. Dick. Trots att deras 
böcker och noveller i samtiden distribuerades i både det bildade kretsloppet 
och de populära kretsloppen gjorde de fl esta av dessa tjugo författare endast 
ett minimalt avtryck i det allmänna medvetandet och den svenska littera-
turhistorien. Deras böcker kan dock fortfarande, i ett otal utgåvor, hittas på 
antikvariaten, i bokhandeln och på biblioteken, där de ofta sorterats ut ur 
det allmänna fi ktionsbeståndet och, inte sällan tillsammans med genrer som 
skräck, fantasy och deckare, beretts separata hyllor eller egna avdelningar. 
Med denna inrättning skyddar man inte bara de vanliga konsumenterna och 
boklånarna från att utsättas för författarna, men kring dessa fi ktionsreservat 
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löper alltjämt ett osynligt bröstvärn av ömsesidig smaklig distinktion, inn-
anför vilket invigda kan botanisera utan risk att utsättas för alltför vardagligt 
banalt eller estetiskt innovativt innehåll.

Att Ray Bradbury var det stora undantaget och redan under 960-talet 
kom att åtnjuta en unik position i det svenska litterära fältet råder det ingen 
som helst tvekan om, och genom François Truff auts (932–984) fi lmatisering 
av Fahrenheit 451 år 966, vilken till på köpet resulterade i Fahrenheit 451 år 966, vilken till på köpet resulterade i Fahrenheit 451 Dagbok med Fah-
renheit 451 (967), rönte författaren också stor uppmärksamhet utanför den renheit 451 (967), rönte författaren också stor uppmärksamhet utanför den renheit 451
litterära världen. Både tidiga upplagesiff ror och nyutgivningen i Norstedts 
kvalitetspocketserie PAN åren 967–973 tyder dessutom på att Ray Bradbu-
rys böcker blev stora framgångar på den svenska bokmarknaden.110 Samtida 
vittnesmål om det breda publika genombrottet fi nns inte minst i Torsten 
Jungstedts artiklar om författaren. En av dessa var ett författarporträtt i serien 
Litterära toppmöten i Folket i Bild sommaren 960, där Folket i Bild sommaren 960, där Folket i Bild Jungstedt framhåller 
hur vitt Bradburys verk blivit lästa på senare tid. Jungstedt konstaterar där 
att Bradbury är ”[e]n av världens mest lästa novellister”, att de fl esta har läst 
något av honom utan att känna till hans namn, och att Bradbury, förutom 
att ha ingått i ett par svenska antologier, under det senaste året fått noveller 
publicerade i fl era svenska tidskrifter och upplästa i svensk radio.111 Denna 
popularitet bekräftas också några år senare, när Jungstedt skrev ännu en ar-
tikel om Bradbury, denna gång i Röster i Radio TV, föranledd av att Sveriges TV, föranledd av att Sveriges TV
Television sommaren 964 sände ett 25 minuter långt författarporträtt. Ur 
denna artikel framgår dessutom att författarens verk översatts till 8 språk, att 
han blivit en ”institution” i sitt hemland, och redan i ingressen påstås det, inte 
alls olikt många svenska kritiker under 950- och 960-talen, att man ”kan 
säga att Bradbury var en av de första som lyckades göra konst av genren”. 112
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8. De tysta långa åren
Science fi ction i Sverige 962–968

50-talet var ett lysande decennium för sf, bl. a. i den mening att den 
kulturellt började uppmärksammas efter förtjänst, att dess produkter 
fl yttades från barnbokshyllan till den för de mycket vuxna. Så rivig 
som starten för dess vidkommande har varit vid inträdet i 60-talet 
vågar man spå att det blir under innevarande decennium som sf får 
den allt överskuggande betydelsen då det gäller att öppna perspekti-
ven och hålla dem öppna.

OSIGNERAD LEDARE, Häpna! sommaren 960Häpna! sommaren 960Häpna! 1

[M]an kan inte låta bli att fråga sig varför en litteratur som sf, en 
litteratur som tveklöst skulle ha mycket mer att ge människorna än 
mycket av den sanktionerade litteraturen, skall i stort sett behandlas 
som ett slags kulturell spottkopp.

OSIGNERAD LEDARE, Häpna! våren 963Häpna! våren 963Häpna! 2

Strax efter decennieskiftet förändrades förutsättningarna för science fi ction i 
Sverige radikalt. Förutom att både Pingvinförlaget och Wennerbergs lagt ned 
sin utgivning av science fi ction i populärpocketserier, svenska Galaxy utkom-Galaxy utkom-Galaxy
mit med sitt sista nummer och den svenska sf-rörelsen hamnat i en svacka 
skulle större delen av 960-talet också komma att präglas av ett påtagligt oin-
tresse från förlagens och dagstidningarnas sida att befatta sig med genren. Ett 
av de få livstecknen var bröderna Kindbergs Häpna!, i vilken tidens tendenser Häpna!, i vilken tidens tendenser Häpna!
redan våren 96 observerades i en ledare av Lennart Sörensen:

Som bekant tvingades Galaxy läggas ner på grund av bristande läsarintresse; 
den gångna bokhösten har presenterat ett bottenrekord i fråga om publicerad 
sf; Wennerbergs Rymdböcker, som fi ck ett så markant kvalitetsuppsving, 
 förefaller ha självdött; antalet sevärda sf-fi lmer har varit lika med noll […] 
osv. osv. Vad beror det egentligen på och vad är att göra? Det var ju inte alls 
länge sedan sf-situationen här i landet var så fruktbar, det var ju för förbluf-
fande kort tid sedan som heta drömmar smiddes om ännu starkare sf-infi lt-
rering på tidningarnas kultursidor o. d. Och nu – en tystnad som skrämmer 
och förbryllar.3

Lennart Sörensen gissar, som så många andra gjorde under stagnationspe-
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rioder för genren, att intresset för rymdkapplöpningen tagit över intresset för 
science fi ction – att verkligheten upplevdes som så spännande att de veten-
skapliga spekulationerna blivit överfl ödiga.4

Två år senare ställdes i en osignerad ledare i Häpna! åter frågan varför Häpna! åter frågan varför Häpna!
science fi ction tappat fotfästet i Sverige. Denna gång lyftes dess fördelar fram 
i jämförelser med andra populära genrer, samtidigt som man framhöll dess 
samhällsengagemang:

Sf-litteraturen är ju sällsport rik om man med den införlivar space opera 
och fantasy. Den kan erbjuda fartfylld underhållning, som är avsevärt mer 
spännande än deckarna, vilkas höga upplagesiff ror inte torde vara obekan-
ta. Den kan skänka avsevärt mer gastkramning än de horror stories i olika 
tappningar, som har serverats i veckopressen och mottagits med förtjusning. 
Och – det viktigaste, givetvis – den rena sf tillhandahåller den stimulerande 
pro[b]lemdebatt som kulturskribenterna gång på gång efterlyser i den sam-
tida ”riktiga” litteraturen. Ändå skyr folk sf.5

Allt talar för att situationen för sf-litteraturen i Sverige av genrens läsare upp-
levdes som brydsam. Ändå saknades det inte svenska förlag som under 960-
talet gav ut allt från enstaka till en handfull verk med anknytning till science 
fi ction.

De svenska förlagens satsningar 1962–1968

I de svenska genreöversikterna framställs 960-talet som en tid när förlagen 
var mycket återhållsamma med att ge ut science fi ction, måhända för att 
satsningarna under 950-talet visat sig vara föga lönsamma.6 Tystnaden var 
visserligen märkbar, men kanske inte fullt så kompakt som den i förstone 
verkar. Mellan åren 962 och 968 skulle, om man bortser från Norstedts 
utgivning av Ray Bradbury, ett tiotal svenska förlag ge ut kategoriserad sf, om kategoriserad sf, om kategoriserad sf
än det i merparten av fallen rörde sig om någon enstaka titel.

Ett av de förlag som återkom med satsningar på fi ktiva rymdskildringar 
var B. Wahlströms Bokförlag, som återigen riktade in sig på böcker för manlig 
ungdom. Istället för att, som under 950-talet, ge ut romaner av brittiska för-
fattare satsade förlaget denna gång på ett av den amerikanska sf-litteraturens 
mest kända namn, den berömde förläggaren, redaktören och sf-fanen Donald 
A. Wollheims serie ungdomsböcker om astronauten Mike Mars. Dessa ut-
kom i USA i åtta delar 96–964, men B. Wahlströms nöjde sig med att åren USA i åtta delar 96–964, men B. Wahlströms nöjde sig med att åren USA
963–965 endast ge ut de första fyra titlarna, Mike Mars, astronaut, Mike 
Mars fl yger X–15, Mike Mars vid raketbasen och Mike Mars i rymden, översatta 
av Karl-Rune Östlund och Henrik Rabe. I likhet med de tidigare utgivna 
böckerna om Rex och Kemlo utkom dessa i billiga kartonnageutgåvor med 
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färgade ryggar i serien B. Wahlströms Ungdomsböcker. Böckernas omslag (se 
bild 35) knyter an till tidens rymdkapplöpning, med ord som ”Aktuell” och 
”Spännande!”, och på Mike Mars fl yger X–15 dessutom med en beskrivning Mike Mars fl yger X–15 dessutom med en beskrivning Mike Mars fl yger X–15
som ”Äventyr med vår tids moderna hjältar… Mysterier och dramatik bland 
djärva astronauter.” Trots att omslagen med titlarna, det välkända författar-
namnet och sina färgglada bilder på astronauter, rymdraketer och rymdkaps-
lar bär omisskännliga paratextuella genremarkörer nämns dock ingenstans 
på omslagen den amerikanska genrebeteckningen science fi ction. Den dyker 
emellertid upp redan på smutstitelbladet i några av böckerna, där förlaget i 
sin presentation av serien betonar att dessa böcker inte ska betraktas som en 
del av genren:

MIKE MARS – blivande astronaut – är huvudpersonen i en serie böcker som 
här presenteras med sin tredje volym.

MIKE MARS-böckerna är inte science fi ction. De är tvärtom helt verklighets-inte science fi ction. De är tvärtom helt verklighets-inte
trogna i alla faktiska och tekniska detaljer. Men de är mer än så…

MIKE MARS är en modern hjälte, som upplever spännande äventyr och kus-
liga mysterier i det mest dramatiska av alla yrken.7

Genrebeteckningen nämndes också i det mycket korta författarporträtt som 
i fl era av böckerna fanns infl ikat mellan romantexten och de därpå följande 
reklamsidorna. Där presenteras Donald A. Wollheim först och främst som 
”aktiv medlem i American Rocket Society”, och det framhålls att han ”[f]ör 
att samla fakta som underlag för böckerna om Mike Mars […] besökt samt-
liga viktiga fl ygbaser, särskilt förstås Cape Canaveral”. Först i porträttets an-
dra stycke nämns sedan att Wollheim är ”känd förlagsman i New York och 
ägare till en av de största samlingarna av science fi ction i Amerika”. Efter att 
genrebeteckningen nämnts infogar dock förlaget genast en reservation, möjli-
gen för att den vid denna tid bar på ovetenskapliga konnotationer: ”Men fast 
science fi ction är hans hobby, har han i böckerna om Mike Mars velat ge en 
helt saklig och initierad skildring av vad som faktiskt kan hända i det mest 
spännande och farofyllda av alla yrken.”8

Dessa reservationer, som infogats i en serie ungdomsromaner om en fi ktiv 
astronauts väg ut i världsrymden, marknadsförd med tydliga paratextuella 
genremarkörer och dessutom skriven av en av de förläggare som under 900-
talet starkast förknippats med den amerikanska genrebeteckningen, ger må-
hända ett förbryllande intryck. Reservationerna kan möjligen tolkas som ett 
sätt att kringgå den stämpel av undermålig litteratur som under 960-talet 
fastnat vid genren, och som att de främst var riktade till de föräldrar som 
kunde tänkas inhandla böckerna till sina unga pojkar. En annan tolkning 
är att böckerna, med sin aktuella tematik och huvudsakligen korrekta veten-
skap, faktiskt ansågs ligga så nära verkligheten att förlaget bedömde dem vara 
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för realistiska för att tillhöra en genre som genom åren uppvisat ganska vilda 
naturvetenskapliga spekulationer. Oavsett vilket som var syftet pekar Mike 
Mars-serien på fenomenet att en serie romaner om rymdfärder, som bara ett 
decennium tidigare torde ha avfärdats som rena fantasier, med den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen på rymdfartens område nu kunde betraktas 
som alltför prosaiska för att räknas till sf-genren.

En roman som till skillnad från Mike Mars-serien uttryckligen gavs ut som 
en del av genren var den österrikiske ungdomsboksförfattaren Karl Bruckners 
Bara robotar?, utgiven på Gummessons Bokförlag år 964. Förlaget menade Bara robotar?, utgiven på Gummessons Bokförlag år 964. Förlaget menade Bara robotar?
dock i baksidestexten att romanen, som skildrar en framtid i vilken veten-
skapsmän lyckats konstruera logiskt tänkande robotar som på fl era sätt över-
träff ar deras skapare, är ”en science fi ction-roman som ger läsaren betydligt 
mer än vad som är vanligt inom den genren”. Trots det försiktiga avståndsta-
gandet från merparten av genren pekar uttalandet, liksom beskrivningen av 
boken som ”lika spännande och roande som lärorik”, på att science fi ction 
under dessa år inte av samtliga svenska förlag ansågs stigmatiserad. Anmärkas 
bör dock att samma förlag, som framgått, två år tidigare uppvisade en helt 
annan bild av genren i den för vuxna utgivna framtidsskildringen Nivå 7 av Nivå 7 av Nivå 7
Mordecai Roshwald, vilket kan tyda på att man betraktade science fi ction 
som en ungdomskategori.

Redan innan Gummessons Bokförlag utkom med sin roman hade förlaget 
Prisma givit ut två sf-titlar i pocket av två av genrens mest berömda författare. 
Den första av dessa var Robert A. Heinleins roman om en skådespelare som 
måste rycka in för att spela solsystemets viktigaste politiker, Dubbelstjärna, 
vilken gavs ut i samarbete med Biblioteksförlaget i Roland Adlerberths över-
sättning redan 96. På bokens baksida fi nns en jämförelsevis utförlig författar-
karakteristik där förlaget, förutom att framhäva Heinleins bevandring inom 
vetenskaperna, valt att lyfta fram något för genren så ovanligt som stilistiska 
och psykologiska kvaliteter – en form av avväpnande marknadsföring som 
kanske kunde bidra till att sälja den stora upplaga som en pocketbok vanligen 
utkom i:

Vetenskapsmannen, ingenjören, f. d. sjöoffi  ceren, fi lmmanus- och roman-
författaren, kritikern m. m. Robert A. Heinlein räknas till de absoluta topp-
namnen i science fi ction-genren. Han är kvick och elegant stilist, håller spän-
ningen på toppunkten och befolkar sin framtidsvärld med människor som 
man verkligen kan tro på.

Den andra titeln, Arthur C. Clarkes skildring av ett räddningsuppdrag på 
månen, SOS från månenSOS från månenSOS , utkom i pocket två år senare i översättning av Hans 
Nygren. Trots författarens berömmelse var romanen endast Clarkes tredje 
sf-titel att ges ut på svenska, varför även här en försvarlig del av bokens bak-
sidestext gick åt till att presentera författaren:
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Arthur C. Clarke har gjort sig känd och uppskattad över hela den anglo-
saxiska världen som en ”rymdvetare” och science fi ctionförfattare i särklass 
– ”originell, fantasirik, oroande” för att låna ett kritikerord. Men den kanske 
njutbaraste egenskapen hos Clarke är den fi na balansen mellan skapande fan-
tasi och trygg vetenskaplig auktoritet, som förlänar ett drag av sannolikhet 
även åt de mest otroliga förvecklingar.

Lägg därtill en väl tyglad men helt oemotståndlig humor av bästa eng-
elska märke […] och ni har en ganska komplett bild av en ny fascinerande 
författarbekantskap och hans hittills bästa roman.

Bägge Prismas böcker, som utkom i kvalitetspocket och betingade ett pris på 
endast 3:50 kr respektive 5:50 kr, hade relativt sobra omslag, vilket tyder på 
att den tänkta målgruppen bör ha varit äldre tonåringar, men också vuxna 
läsare.9 Att Prisma, som grundats 959 som ett pocketförlag för bl.a. populär-
vetenskap och som 963 köptes av Socialdemokratiska arbetarepartiet, under 
dessa år gav ut två sf-romaner av några av genrens mest berömda författare i 
billig pocketutgåva kan ses som ett försök att nå ut med vad förlaget kan ha 
uppfattat som god litteratur till en större publik än de redan frälsta. Trots 
dess ringa omfattning i titlar räknat kan satsningen också betraktas som en 
av 960-talets mest betydelsefulla, inte minst för att bägge romanerna blivit 
något av sf-klassiker i Sverige, återutgivna inte mindre än tre gånger under 
970- och 980-talet.10

Till det fåtal förlag som gav ut fl era sf-titlar i billiga utgåvor kring mitten 
av 960-talet hör också det Uddevallabaserade massmarknadsförlaget IBA, 
International Book Automation, som 964 publicerade två romaner av Jules 
Verne i sin serie med översatta, standardiserade, billiga, kartonnerade romaner 
i serien 0-i-topp-böckerna. Eftersom de två sf-titlarna av Verne som ingick i 
serien, En världsomsegling under havet och En världsomsegling under havet och En världsomsegling under havet En resa till månen (den senare sam-
manbunden med Jorden runt på 80 dagar), hade ett uniformt sidantal fi nns Jorden runt på 80 dagar), hade ett uniformt sidantal fi nns Jorden runt på 80 dagar
det anledning att misstänka att det rörde sig om kraftigt förkortade texter.11

Intressant är att förlaget på baksidan av den första av dessa, En världsomsegling 
under havet, är något försiktigt i sin genrebestämning:under havet, är något försiktigt i sin genrebestämning:under havet

Fransmannen Jules Verne […] har skrivit närmare 00 romaner, som kan 
innefattas under det moderna begreppet science fi ction. Med slösande fantasi 
låter han sina hjältar uppleva det ena hisnande äventyret efter det andra, han 
lättar ofta upp framställningen med en godmodig humor, och han har en 
märklig förmåga att lägga fram de mest befängda vetenskapliga teorier på 
ett trovärdigt sätt.

En del av hans förutsägelser har faktiskt slagit in, och detta gäller inte 
minst En världsomsegling under havet, som skrevs år 873, långt innan un-
dervattensbåten hade hunnit bli något annat än en uppfi nnares önskedröm.
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På baksidan av den andra, En resa till månen, har förlaget, möjligen på grund 
av bokens nära koppling till den moderna sf-litteraturens vedertagna temata, 
tagit i lite mer, men samtidigt modifi erat sin syn på böckernas profetiska 
värde:

Fransmannen Jules Verne […] har betecknats som den störste av alla sci-
ence-fi ction-författare. Många av hans förutsägelser har slagit in, även om 
problemen har fått en annan lösning i praktiken än i böckerna. En resa till 
månen, som skrevs på 870-talet, har sin stora aktualitet i månraketernas och 
sputnikarnas tidevarv.

I det första fallet är det uppenbart hur förlaget, till skillnad från andra förlag 
som under denna tid gav ut verk av Jules Verne, möjligen lite respektlöst velat 
betrakta hans romaner som ren underhållning snarare än som moraliskt upp-
byggliga eller didaktiska verk. Anmärkningsvärt är också att förlaget i bägge 
fallen fått ursprungsåren om bakfoten, vilket tillsammans med serienamnet, 
standardiseringen och avsaknaden av angivna översättare tyder på att förlaget 
inte var särskilt intresserat av kvalifi cerad klassikerutgivning.

Under senare hälften av 960-talet utgav sedan en handfull svenska förlag, 
av vilka fl era tidigare hade givit ut verk inom genren, några enstaka sf-titlar. 
Förutom att Lindqvists med unga pojkar som målgrupp gav ut amerikanen 
Bruce Cassidays roman om raketbyggande ungdomar, Stjärnfararen (965), 
gav också Rabén & Sjögren år 967, i samband med att den fi lm på vars manus 
romanen är baserad gick upp på biograferna, ut Isaac Asimovs Den fantastiska 
resan. Förlaget tog fasta på fi lmanknytningen i omslaget till romanen, då 
denna, som skildrar hur en grupp forskare med den moderna vetenskapens 
hjälp krymps ned till mikroskopisk storlek för att utforska människokroppens 
skrymslen och vrår, pryds av en händelsemättad stillbild ur fi lmen. Under 
dessa år utkom också två ungdomsromaner av Sven Wernström, Resa på en 
okänd planet (967) och Rymdskeppets gåta (968). Medan den förra, något Rymdskeppets gåta (968). Medan den förra, något Rymdskeppets gåta
så ovanligt som en kritikerhyllad, politisk svensk science fi ction, utkom på 
Almqvist & Wiksell/Gebers, gavs den senare ut i Åhlén & Åkerlunds serie 
Pojkarnas julbok. År 968 återkom för övrigt även Sven-Erik Berghs Förlag 
och B. Wahlströms Bokförlag, som lagt ned sin Mike Mars-serie, med yt-
terligare varsin sf-roman, det förra förlaget med Jeff  Suttons berättelse om 
anläggandet av den första månbasen, Månstationen, det senare med en kort 
roman i serien B. Wahlströms Ungdomspocket, den tämligen okände förfat-
taren Edwin Johnsons äventyrsbetonade Rymdpatrullen.12

Om större delen av 960-talets sf-utgivning, med undantag för Prismas 
två kvalitets pocketböcker, präglades av en inriktning på unga läsare fanns en 
motvikt i det anrika Albert Bonniers Förlag. Bortsett från att förlaget i serien 
Önskeböckerna publicerade en svensk roman i vilken marsianer i fl ygande 
tefat kommer för att förbereda en invasion på jorden, Hans-Eric Hellbergs 
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…men mars är kall och blåsig. En thriller på skoj (968), gav Bonniers under …men mars är kall och blåsig. En thriller på skoj (968), gav Bonniers under …men mars är kall och blåsig. En thriller på skoj
periodens sista år ut fl era relevanta titlar för något äldre läsare. Den första var 
den brittiske astronomen Fred Hoyles i samarbete med sonen Geoff rey Hoyle 
skrivna Den femte planeten (966), en skildring av hur forskare i framtiden 
kommer i kontakt med utomjordiska intelligenser. I boken fanns ett tre si-
dor långt förord av författarna där bl.a. fysikens fyrdimensionella världsbild, 
tidspilens gåta och det subjektiva nuet diskuteras på en hög akademisk nivå, 
vilket bör ha förlänat romanen en för tiden ovanligt naturvetenskaplig aura.

En annan av Bonniers titlar var norrmannen Axel Jensens dystopiska 
framtidsskildring Epp, som utkom i Sverige 967. På det karga omslagets 
baksida beskrivs verket som ”en satir om människans framtid, en roman som 
har förbindelse både med den absurda dramatiken och med science-fi ctionlit-
teraturen”, något som tyder på att den amerikanska genrebeteckningen mot 
slutet av 960-talet plötsligt inte längre var lika negativt laddad, måhända 
för att det under denna tid, när även Häpna! gått i graven, i Sverige saknades Häpna! gått i graven, i Sverige saknades Häpna!
populärt distribuerad sf-litteratur. Att just Bonniers verkar ha gått i bräschen 
för denna nyorientering bekräftas av det faktum att när förlaget året efter 
gav ut Italo Calvinos Kosmokomik marknadsfördes denna på bokens baksida Kosmokomik marknadsfördes denna på bokens baksida Kosmokomik
explicit som ”fantasieggande science fi ction och skimrande poetisk lek”. En-
ligt baksidestexten ”glider [Calvino] lekfullt genom årmiljarderna samtidigt 
som han ställer en naturvetenskaplig hypotes bakom var och en av bokens 
tolv episoder: materiens sammansättning, universums uppkomst, galaxernas 
hastighet, skräcködlornas utdöende osv.”13 Ytterligare ett tecken på Bonniers 
ändrade inställning var den nyutgåva av Jules Vernes Till Jordens medelpunkt 
som utkom i pocket i Delfi nserien 968. Detta verk, som hade utkommit på 
förlaget i samma översättning redan 956 i serien De Odödliga Ungdoms-
böckerna, gavs nu alltså ut för något äldre läsare, och denna gång nämndes på 
boken, till skillnad från den tidigare utgåvan, närmast demonstrativt vilken 
genre förlaget ansåg att romanen tillhörde:

Jules Vernes roman, Till jordens medelpunkt, var science fi ction när den 
kom ut för mer än hundra år sedan, och är det ännu. Den har bevarat sin 
spänning och har en lustig tidscharm, som gör den dubbelt underhållande 
för dagens läsare. I många länder upplever Jules Vernes äventyrsromaner en 
välförtjänt renässans tack vare sin fantastiska och underbara humor.

*

En sammanställning över de svenska förlagens utgivning av kategoriserad sf
mellan åren 962 och 968, inklusive bl.a. den genremässigt svårbestämda 
Mike Mars-serien, de verk av Jules Verne som gavs ut under genrebeteckning-
en och de av Bradburys verk som låg närmast sf-genren, visar att utgivningen 
trots allt var mycket mager (tabell 9).
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TABELL 9.
Sammanställning över de svenska förlagens utgivning av kategoriserad science fi ction 1962–
1968.14

Förlag (total) 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Biblioteksförlaget/Prisma () –  – – – – –
Norstedts [Bradbury] (2) –  –  – – –
B. Wahlströms Bokförlag (5) –  2  – – 
Gummessons Bokförlag () – –  – – – –
IBA, International Book

Automation (2) – – 2 – – – –
Lindqvists Förlag () – – –  – – –
Albert Bonniers Förlag (5) – – – –   3
Almqvist & Wiksell/

Gebers Förlag () – – – – –  –
Rabén & Sjögren () – – – – –  –
Sven-Erik Berghs Förlag () – – – – – – 
Åhlén & Åkerlunds Förlag () – – – – – – 

Summa titlar: 0 3 5 3 1 3 6
Summa förlag: 0 3 3 3 1 3 4

Källa: SFB.

Det totala antalet titlar uppgick under dessa sju år till endast 2, vilket kan 
jämföras med 65 titlar åren 952–956 (tabell 2) och 76 titlar åren 957–96 
(tabell 5). De 2 titlarna gavs ut på  förlag, av vilka 7 under dessa år endast 
publicerade en titel. Eftersom det rör sig om så få titlar är det vanskligt att 
dra några större slutsatser, annat än att utgivningen under periodens allra sista 
år hade ökat något, och att 964-års utgivning till största delen utgjordes av 
gränsfall som Mike Mars-böckerna och de två verk av Jules Verne som gavs 
ut på IBA.

Science fi ction-utgivningen under hela perioden 1952–1968

Under hela perioden 952–968, från det att Natur och Kultur lanserade sin 
serie verk av H. G. Wells till det att Bonniers började visa science fi ction nytt 
intresse, var det inte färre än 29 svenska förlag som på ett eller annat sätt 
valde att ge ut kategoriserad sf. Sammanlagt utkom, om man både räknar kategoriserad sf. Sammanlagt utkom, om man både räknar kategoriserad sf.
med böcker utgivna i explicita sf-serier och böcker där de paratextuella genre-
markörerna sträckte sig från färgglada illustrationer med futuristiska motiv 
till omnämnanden av genrebeteckningen i baksidestexter, 62 titlar.15 Få av 
förlagen publicerade mer än någon enstaka titel, och faktum är att de 7 förlag 
som satsade på sf-serier med både serienamn och seriesymbol stod för nästan 
två tredjedelar, 02 (63 %), av titlarna, och att nästan hälften av periodens 
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kategoriserade sf, 80 titlar (49 %), utkom i dessas sf-serier (tabell 20).kategoriserade sf, 80 titlar (49 %), utkom i dessas sf-serier (tabell 20).kategoriserade sf, 16 Ett 
förlag, B. Wahlströms, satsade aldrig på någon renodlad sf-serie, men gav 
ändå ut  titlar, merparten av dem i serien B. Wahlströms Ungdomböcker, 
t.ex. Bigglesförfattaren W. E. Johns böcker om Rex och Donald A. Wollheims 
böcker om Mike Mars. I en mellankategori hamnar de tre förlagen Natur 
och Kultur, J. A. Lindblads och Norstedts, vilka tillsammans gav ut 8 verk, 
men främst satsade på enskilda författare som H. G. Wells, Sven Wernström 
eller Ray Bradbury. De återstående 8 förlagen gav som mest ut ett par, tre 
sf-titlar vardera och stod med sina sammanlagt 3 titlar endast för en knapp 
femtedel (9 %) av sf-utgivningen. Dessa förlag förefaller med sina satsningar 
antingen ha velat sondera terrängen, t.ex. Rabén & Sjögren, Tomas, Saxon & 
Lindström och Biblioteksförlaget/Prisma, eller hade, som i fallet med förlag 
som Forum, F. A.-Press, Arena och Folket i Bild, funnit enstaka kvalitativa 
sf-böcker som passade förlagens ideologiska eller estetiska profi l, t.ex. verk 
av Ray Bradbury, C. S. Lewis, Ivan Jefremov samt Frederik Pohl och C. M. 
Kornbluth.17

TABELL 20.
Svenska förlag med utgivning av science fi ction i särskilda serier.

Förlag         Serie        År       Antal titlar

Oskar Eklunds Bokförlag     Science Fiction   953–956    8
Albert Bonniers Förlag      Planetböckerna   953–956    5
Lindqvists Förlag         Atom-böckerna   954–956    2
Sörlins Förlag         Blixt Gordon    955–956    6
Svensk Läraretidnings Förlag    Sagas Raketböcker  955–958    7
Pingvinförlaget         Atom-boken    957–959    22
Wennerbergs         Rymd-böckerna   957–960    20

Källa: SFB.

Utgivningen av kategoriserad sf var knappast jämnt fördelad över perioden kategoriserad sf var knappast jämnt fördelad över perioden kategoriserad sf
952–968, utan beskrev en brant kurva som – med undantag för en svacka 
år 956 – från och med utgivningen av H. G. Wells år 952 och de stora sats-
ningarna lanseringsåret 953 steg till en kulmen 958, innan den med viss för-
dröjning sjönk till en ibland försvinnande nivå åren 960–968 (diagram ).  
Eftersom nästan hälften av periodens utgivning bestod av böcker publicerade 
i särskilda sf-serier är det inte heller förvånande att de mest markanta ökning-
arna i utgivningen ofta sammanföll med att fl era förlag inledde satsningar 
på särskilda sf-serier. Den kvantitativa höjdpunkten inföll under perioden 
954–959, när i genomsnitt 9 sf-titlar gavs ut årligen. Bland dessa år utmär-
ker sig särskilt åren 957–959, när i genomsnitt 22 titlar utkom varje år – och 
bland dessa i sin tur 958, när inte färre än 29 sf-titlar publicerades. Då Galaxy
dessutom började ges ut 958, då Bonniers samma år gav ut Fred Hoyles Det 
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svarta molnet och då Norstedts genremässigt omtvistade utgivning av Ray svarta molnet och då Norstedts genremässigt omtvistade utgivning av Ray svarta molnet
Bradbury våren detta år inleddes med Fahrenheit 451 kan kanske just 958 Fahrenheit 451 kan kanske just 958 Fahrenheit 451
även kvalitativt sägas utgöra periodens absoluta höjdpunkt.

Av de 62 titlarna klassifi cerades i Svensk Bokkatalog 62 titlar (38 %) som Svensk Bokkatalog 62 titlar (38 %) som Svensk Bokkatalog
uH, skönlitteratur för barn och ungdom. Merparten av dessa, 44 titlar (7 %), 
utkom i Svensk Läraretidnings serie Saga ( titlar), i B. Wahlströms Ung-
domsböcker (9), i Lindqvists Favoritböcker (8), på Sörlins (6) och J. A. Lind-
blads Förlag (5) samt i Bonniers Planetböckerna (5). Vanligast var barn- och 
ungdomsutgivningen åren 953–958, men den förekom under hela perioden 
och avviker inte mycket från sf-utgivningen överlag, med undantag för att 
dess andel av den totala sf-utgivningen minskade åren 958–959 (25 %), och 
att mer än hälften (57 %) av den lilla sf-utgivningen åren 964–968 bestod av 
barn- och ungdomsböcker (diagram ).

Att science fi ction blev en kategori för främst anglosaxisk översättningslittera-
tur framgår av att mer än två tredjedelar av utgivningen,  av de 62 titlarna 
(69 %), översattes från engelska. Resterande verk fördelar sig jämnt mellan 
översättningar från norska, danska, tyska, franska, ryska och italienska (25 
titlar, 5 %) – t.ex. Sörlins Blixt Gordon-serie och verk av Niels Meyn, Erich 
Dolezal, Jules Verne, Ivan Jefremov och Italo Calvino – och mellan svenska 
original (26 titlar, 6 %), merparten av dem skrivna för barn och ungdom. De 
inhemska författare som stod bakom fl est titlar var Henrik Nanne (8 titlar), 
Sven Wernström (5) och Gustav Sandgren (2), medan översättningslittera-
turen dominerades av anglosaxiska författare, med många av genrens mest 
berömda namn i täten (tabell 2). Den manliga dominansen var kompakt; 
endast 4 av de 80 (5 %) författarna var kvinnor, samtliga utom C. L. Moore 
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nordiska författare av barn- och ungdomsböcker – Birgitta Bohman, Eva 
Håkanson och Jo Tenfj ord.18

TABELL 2.
De i Sverige mest översatta författarna av kategoriserad science fi ction 1952–1968.

Författare   Nationalitet  Antal övers. titlar

Dennis Hughes  Storbritannien  
Robert A. Heinlein  USA   8
H. G. Wells   Storbritannien  7
Jules Verne  Frankrike   7
Ray Bradbury  USA   6
Pseudonymen Alex Raymond [Norge?]   6
Donald A. Wollheim USA   6
Isaac Asimov  USA   5
John Wyndham  Storbritannien  4
Arthur C. Clarke  Storbritannien  3
Fred Hoyle  Storbritannien  3
W. E. Johns  Storbritannien  3
Raymond F. Jones  USA   3
A. E. van Vogt  USA   3

Källa: SFB.

Periodens utgivning av science fi ction uppvisar som framgått kraftiga fl uktua-
tioner, men dessa bör kanske inte endast tillskrivas förlagens vilja att publicera 
fi ktiva framtidsskildringar eller naturvetenskapliga spekulationer. Eftersom 
avgränsningen av materialet bygger på den paratextuella defi nitionen säger 
variationerna kanske också något om förlagens benägenhet att marknadsföra 
verk som tillhöriga sf-genren, och därmed, indirekt, något om det mått av 
kulturellt kapital som förknippades med science fi ction under delar av pe-
rioden. Att utgivningen steg året 968 har t.ex. inte bara med ett nymornat 
intresse för framtidsskildringar att göra, men också med Bonniers villighet 
att marknadsföra några av dessa som tillhöriga sf-genren.

Då det är problematiskt att dra en exakt gräns mellan okategoriserad sf och okategoriserad sf och okategoriserad sf 
litteratur som inte ens till liten del faller under den novologiska defi nitionen 
kan någon fullgod statistik inte upprättas. En prognos baserad på det material 
som redovisas i Science fi ction i Sverige 1950–1968. En bibliografi  antyder emel-Science fi ction i Sverige 1950–1968. En bibliografi  antyder emel-Science fi ction i Sverige 1950–1968. En bibliografi 
lertid, trots att förteckningen i dess ”öppna lista” knappast är heltäckande, 
att utgivningen av okategoriserad sf under perioden 952–968 torde ha varit okategoriserad sf under perioden 952–968 torde ha varit okategoriserad sf
någorlunda jämn, med i genomsnitt ett tiotal förstagångsutgivna, sf-besläk-
tade titlar per år. Ett litet uppsving ägde visserligen rum åren 959–964, 
från vilka i genomsnitt ett drygt dussin titlar per år kunnat hittas, men den 
största skillnaden föreligger mellan perioderna 952–959 och 960–968, där 
åren på 950-talet uppvisar i genomsnitt åtta titlar per år och åren på 960-
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talet tolv titlar per år. En slutsats som, med vederbörliga reservationer, skulle 
kunna dras är att utgivningen av berättelser som faller under den novologiska 
defi nitionen inte varierade fullt så mycket mellan decennierna som statistiken 
baserad på kategoriserad sf antyder, utan att det också fanns en mindre be-kategoriserad sf antyder, utan att det också fanns en mindre be-kategoriserad sf
nägenhet från förlagens sida att under 960-talet marknadsföra litterära verk 
som science fi ction, måhända för att genren förknippades med lågt kulturellt 
kapital eller ansågs sälja dåligt. Statistiken över kategoriserad sf kan alltså inte kategoriserad sf kan alltså inte kategoriserad sf
bara sägas visa hur mycket science fi ction som faktiskt gavs ut i Sverige, men 
kanske till någon del också hur genrens status och kommersiella potential 
förändrades i det litterära fältet och på bokmarknaden.

Tystnaden kring den okategoriserade science fi ction-litteraturen

Bortsett från kategoriserad sf publicerades i synnerhet under 960-talet myck-kategoriserad sf publicerades i synnerhet under 960-talet myck-kategoriserad sf
en okategoriserad sf som kan anses ha tematisk och motivisk släktskap med okategoriserad sf som kan anses ha tematisk och motivisk släktskap med okategoriserad sf
anglosaxisk science fi ction. Kortare nedslag i mottagandet av några inhemska 
verk, Arvid Rundbergs De sista (962) och De sista (962) och De sista Mr Bilks död (963), Sven Delblancs Mr Bilks död (963), Sven Delblancs Mr Bilks död
Eremitkräftan (962) och Homunculus. En magisk berättelse (965), Hannes Homunculus. En magisk berättelse (965), Hannes Homunculus. En magisk berättelse
Alfvéns under pseudonymen Olof Johannesson utgivna Sagan om den stora 
datamaskinen. En vision (966) och P. C. Jersilds Grisjakten (968), bidrar till 
att belysa förändringarna i synen på science fi ction under denna tid.19

När det gäller mottagandet av dessa verk framgår snart att det efter de-
cennieskiftet i allt större utsträckning endast var svenska sf-entusiaster och 
andra kritiker bevandrade inom science fi ction som ville ta upp genren och 
dess gränser till diskussion. Ett illustrativt fall är det blandade mottagandet 
av Arvid Rundbergs (f. 932) två framtids romaner; medan De sista av Th omas De sista av Th omas De sista
von Vegesack i Stockholms-Tidningen jämfördes med bl.a. Ray Bradburys verk 
och av Ivar Harrie i Expressen med ”Nevil Shutes drömspel i sciencefi ction-
teknik” är det noterbart att det i mottagandet av den senare, Mr Bilks död, Mr Bilks död, Mr Bilks död
inte på någon av de sex stora tidningarnas kultursidor, trots beskrivning-
arna av rymdskepp och gröna planeter, nämndes ett ord om genren.20 I de 
mindre dagstidningarna anmäldes verket av tidningarnas sf-kännare, Roland 
Adlerberth, Göran Bengtson och Jonas Sima, vilka i Göteborgs-Tidningen, 
Sydsvenska Dagbladet Snällposten respektive Upsala Nya Tidning betraktade Upsala Nya Tidning betraktade Upsala Nya Tidning
Rundberg som en självklar sf-författare.21 Medan Adlerberth ville lyfta fram 
Rundberg som en av nordens bästa sf-författare diskuterade Göran Bengtson, 
i likhet med Jonas Sima, också genren i allmänhet:

Framtiden, rymden, atomdöden: det är science fi ction-författarnas verktyg 
när de tar fatt på sin samtids värderingar för att trassla till dem och göra narr 
av dem. Alla bra sf-författare är moralister.

Och nu – efter den berusande seglatsen med Aniara, efter Bradburys 
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sologenombrott – kommer säkert också svenska moralister i tätnande skaror 
att träda fram på sf-scenen. Och inget ont i det, så länge de bär sig någorlunda 
anständigt åt mot sina oöversatta förebilder.22

Under återstoden av 960-talet nämndes genrebeteckningen mycket sällan 
i samband med okategoriserad sf, måhända för att vissa av verken hade ett okategoriserad sf, måhända för att vissa av verken hade ett okategoriserad sf
ganska avlägset släktskap med anglosaxisk genre sf. I recensionerna av Sven genre sf. I recensionerna av Sven genre sf
Delblancs (93–992) debutroman Eremitkräftan förekommer aldrig ord-
paret science fi ction, även om kritikerna i de största dagstidningarna kom-
menterar att berättelsen lånat ”fabelns form”, att det rör sig om en ”politisk 
allegori”, att romanen är en ”symbolisk berättelse” som kan jämföras med 
andra framtidsvisioner, att den är att betrakta som ”en blandning av legend 
och allegori”, eller helt enkelt ”en idéroman”.23 Den enda gången de kommer 
i närheten av sf-genren är när Karl Vennberg i Aftonbladet ”inte ett ögonblick Aftonbladet ”inte ett ögonblick Aftonbladet
[tvekar] att dra fram den allegoriska romanens moderna stornamn för en 
jämförelse: Samjatin, Huxley, Boye och Orwell”, och menar att ”[d]en som 
irriteras av problematik kan förströ sig med den som med en äventyrsbok”.24

Ett liknande mottagande fi ck samme författares Homunculus några år senare. Homunculus några år senare. Homunculus
Även om det återigen talades om att romanen var ett slags allegori eller en 
idéroman är det intressant att Bo Strömstedt i Expressen, Björn Håkanson i 
Stockholms-Tidningen och Erik Hjalmar Linder i Göteborgs-Posten jämförde 
den med en James Bond-fi lm, och att Olof Lagercrantz i Dagens Nyheter me-Dagens Nyheter me-Dagens Nyheter
nade att romanen var ”till hälften ett spex”, och att ”[r]esten är saga, legend, 
pamfl ett, pikaresk, politisk satir” – vilket föranledde honom, liksom Svenska 
Dagbladets Knut Dagbladets Knut Dagbladets Ahnlund, att göra en kort jämförelse med Stanley Kubricks 
då aktuella sf-thriller Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and 
Love the Bomb (964).Love the Bomb (964).Love the Bomb 25

Frånvaron av jämförelser mellan okategoriserad och okategoriserad och okategoriserad kategoriserad sf märks kategoriserad sf märks kategoriserad sf
vidare i mottagandet av P. C. Jersilds roman Grisjakten, som av kritikerna 
oftast betecknades som en satir.26 Än mer anmärkningsvärt är kanske att 
genren dessutom inte nämndes i någon av de få recensioner som kunnat hit-
tas av Hannes Alfvéns (908–995) under pseudonymen Olof Johannesson 
utgivna Sagan om den stora datamaskinen. Det närmaste man kommer är när 
Aniara-kännaren Tord Hall i Svenska Dagbladet framhåller att det ”i princip” Svenska Dagbladet framhåller att det ”i princip” Svenska Dagbladet
inte är ”fråga om vetsaga, utan om en verklighet som vi i princip kan möta i 
en inte alltför avlägsen framtid”.27

I väntan på nya raketer

Kring mitten av 960-talet blev det alltmer tydligt att konstruktionen av sci-
ence fi ction för tillfället var att betrakta som färdigförhandlad och att genren 
av den litterära institutionen förpassats till rollen som en knappt märkbar 
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del av den populära, direktimporterade mass marknadslitteraturen. Samtidigt 
som de svenska förlagen endast gav ut enstaka sf-titlar, företrädesvis för unga 
läsare, blev också artiklarna och recensionerna – bortsett från de tämligen 
regelbundna recensionerna av Ray Bradburys verk – med åren allt färre. Det 
minskade utrymme genren fi ck under större delen av decenniet verkar också 
ha fått till följd att science fi ction, liksom den rörelse fansen under 950-talet 
byggt upp, ofta uppfattades som en närmast sekteristisk angelägenhet. I de få 
artiklarna om genren från dessa år fi nner man skeptiska utlåtanden om gen-
rens läsare och entusiaster, ofta i samband med nedlåtande kommentarer om 
vad man uppfattade som deras syn på sf-litteraturen och dess vida ramar.28

Förutom att Sven Christer Swahn i en artikel från 963 i förbigående på-
pekade att förkortningen, ”sf-litteratur, får en att tänka på en privat klubb”, 
menade Jonas Sima i den tidigare behandlade artikeln om sf-rörelsen i Upsala 
Nya Tidning i januari 964 att genrens ställning i Sverige kunde ha att göra Nya Tidning i januari 964 att genrens ställning i Sverige kunde ha att göra Nya Tidning
med det sätt på vilket fansen själva behandlat den: ”Ett problem för SF här i 
landet är trots allt att fenomenet inte fått vare sig någon tillräckligt energisk 
försvarare eller insiktsfull introduktör. Nu betraktas Science Fiction, inte utan 
fansens egen förskyllan, som mer eller mindre dubiöst pubertetsfantasteri.”29

Denna kritik återkom när Anders Ternström ett halvår senare, dock utan 
att nämna bibliografens namn, i Dagens Nyheter anmälde Sam J. Lundwalls Dagens Nyheter anmälde Sam J. Lundwalls Dagens Nyheter
Bibliografi  över science fi ction och fantasy 1830–1961 (962) och raljerade över Bibliografi  över science fi ction och fantasy 1830–1961 (962) och raljerade över Bibliografi  över science fi ction och fantasy 1830–1961
Lundwalls och andra fans ambitioner att inlemma delar av den kanoniserade 
litteraturen i science fi ction- och fantasygenrerna:

Det är här inte fråga om en sekt som under slutna former förmerar sitt esote-
riska vetande i stilla förakt för de oinvigda. Fastmer träder man ut i världen 
i den fasta förvissningen att alla stora män egentligen hört till detta broder-
skap.

Sålunda möts läsaren redan under A av en imponerande rad av klassiska 
diktare: Almquist med ”Ormus och Ariman”, Atterbom med ”Lycksalig-
hetens ö”, Apuleius med ”Den gyllene åsnan”, Aristofanes med ”Fåglarna” 
etc. Häpnande över genrens ålder och tidiga mästare fi nner man här vidare 
Goethes ”Faust”, Platons dialoger, ”Nalle Puh”, Miltons ”Paradise Lost”, 
Rabelais, Pär Lagerkvist, Beowulf, Dan Andersson, ja, de fl esta namn ur vår 
andliga odling.30

Göran Bengtson hade en betydligt mer tolerant inställning till Lundwalls 
företag.31 Ändå gick han samma år till angrepp mot fans och entusiaster när 
han i en i övrigt uppskattande artikel i studenttidningen Lundagård menade Lundagård menade Lundagård
att man, för att kunna defi niera science fi ction, ”[f]örst måste […] göra rent 
hus med utanverken och de endast skenbart genrebildande attributen, ty i 
dem har fantaster och kultister och Roland Adlerberth sin boning”. Bengtson, 
som ville lyfta fram sf-litteraturens samhällskritiska potential, menade vidare 
att genrens natur vetenskapliga aspekter ”fått göra tjänst som det intellektuella 
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alibi som sf nu i många år känt sig behöva”, att dess funktion som varnande 
profetia inte var ”tillräckligt för att hålla en hel litteraturgenre, eller littera-
turindustri, vid liv”, och att man ”[f]örr eller senare måste […] erkänna att 
oerhört mycket sf, kanske 80 proc, helt enkelt är skräp – roligt skräp ibland, 
skräp som tillfredsställer enkla och fullkomligt hedervärda begär inom oss 
alla, skräp som följer den enklaste underhållningens breda väg men garnerar 
den med en del ljusår, strålpistoler, marsianer och annan rekvisita”.32

Bortsett från de kritiserade fansen och entusiasterna, av vilka Roland 
Adlerberth, om än i mindre omfattning än tidigare, även under 960-talet 
recenserade sf-litteratur på kultursidorna, fanns under större delen av årtion-
det endast ett fåtal skribenter som försökte återinföra en diskussion om sf-lit-
teraturen på dagordningen. En av dessa var en relativt ung sociolog, Johan 
Asplund (f. 937), som i en stort uppslagen artikel i Stockholms-Tidningen som-
maren 964 menade att science fi ction, som i Sverige ”för en tynande tillvaro”, 
”ur skilda synpunkter vore värd ett bättre rykte än det närmast tvivelaktiga 
den nu åtnjuter.”33 Artikeln, med rubriken ”Tankeexperimentet som littera-
tur”, utgör en av årtiondets kraftfullaste och mest välformulerade pläderingar 
för att sf-litteraturen var värd att tas på allvar – om inte för sina stilistiska 
eller psykologiska kvaliteter, så för dess potential att ställa relevanta frågor 
om människan och hennes framtid. Asplunds tes var nämligen att genren i 
grund och botten bygger på tankeexperi mentet, ”uppställandet av spekulativa 
modeller”, t.ex. i form av sociologiska eller samhälls kritiska sf-berättelser:

Låt oss börja med att presentera ett exempel på en vanlig typ av science 
fi ction: berättelser där huvudsaken är att beskriva och att i dramatisk form 
manipulera olika sociala fenomen och mekanismer i ett framtida samhälle. 
Det är frågan om ett egenartat slag av samhällsforskning – innebörden och 
konsekvenserna av förhållanden i dagens samhälle utsätts för indirekt analys 
eller kritik eller en allmänt drastisk belysning genom att handlingen förläggs 
till framtiden och genom en självsvåldig, inte sällan hisnande renodling, ka-
rikering eller extrapolation av fenomen som nu omger oss.34

Johan Asplund menar vidare att ”[t]ankeexperimentet – både ett långt strik-
tare och ett långt lösligare än det som återfi nns i science fi ction – är en integre-
rande del av all intellektuell verksamhet”, men att ”många science fi ction-verk 
är såtillvida märkliga att huvudsaken i dem är tankeexperimentet som sådant, som sådant, som sådant
i sin egen rätt”, – ”[d]et är inte underställt några syften, det är inget medel”.35

Han diskuterar också genren som en syntes av C. P. Snows två kulturer:

Science fi ction är tankeexperimentet presenterat eller defi nierat som litte-
ratur. Det tycks fi nnas anledning att anse att både science fi ction-böckerna 
själva och författandet av dem innebär något av en syntes av de två kulturerna 
– i många fall en synnerligen lättköpt syntes, men dock ett sätt att förena ett sätt att förena ett
viktiga karaktäristika ur bägge lägren. Säger man från naturvetenskapligt 
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håll att science fi ction utgör en naturvetenskapernas prostitution och säger 
man från litterärt håll att t ex den vidlyftiga teknologiska apparaten i science 
fi ction-berättelsen omöjligt kan vara litterärt intressant, så har man, tycks 
det, ytterligare en gång demonstrerat existensen av en klyfta mellan kultu-
rerna.36

Förutom att Asplund anser att tankeexperimentet ”i vidare mening” också 
är centralt i annan skönlitteratur påstår han avslutningsvis att detta drag av 
att befi nna sig mitt i kulturklyftan leder till att det egentligen inte går att 
värdera sf-litteraturen. Hans slutord kan betraktas som något av ett svar på 
de problem den svenska kritikerkåren haft med genren i allmänhet och dess 
litterära, naturvetenskapliga och samhällskritiska sidor i synnerhet under det 
föregående dryga decenniet, och som endast Pär Rådström snuddade vid i sin 
recension av Tigerstedts antologi under lanseringsåret 953:

Svaret på frågan om science fi ction-litteraturens värde torde vara att vi inte 
är förmögna att diskutera, väga eller i någon mening avgöra det. Denna avvi-
kande litteraturart ställer värderingsproblem som med hjälp av det existeran-
de kritikerspråket knappast ens går att formulera. Ur en mindre vanlig aspekt 
framträder här återigen torftigheten, snävheten och ineff ektiviteten hos våra 
kritiska instrument. Invanda läsarter lämnar oss när det gäller något sådant 
som science fi ction utan argument, utan begrepp. Häri ligger ytterligare ett 
skäl att ta science fi ction på allvar – i öppenhetens och förnyelsens namn.37

Johan Asplunds artikel utgör alltså ett av få undantag från ett vid denna tid 
relativt utbrett ointresse att befatta sig med genren.38 Mönstret bekräftades 
när Bonniers Litterära Magasin två år senare gav ut ett specialnummer om uto-
pier och framtiden, och saknade alla ansatser att behandla science fi ction:

Vi har avsiktligt undvikit allt material som skulle kunna föra tanken till 
Science Fiction, fast det hade varit lätt att översätta ett par bra noveller ur 
den enorma anglosaxiska litteraturen. Det beror inte på någon programma-
tisk motvilja mot genren, utan bara på en känsla av att denna speciella form 
av det som av gammalt brukar kallas Art Fantastique har kommit att på ett Art Fantastique har kommit att på ett Art Fantastique
egendomligt sätt monopolisera framtidsupplevelsen i vår generation.39

Redaktören Lars Gustafsson framhåller vidare att sf-litteraturen, bortsett från 
enstaka undantag som C. S. Lewis och Olaf Stapledon, är begränsad i sina 
perspektiv och att genren i sin helhet ”snarare [är] ett monument över de 
ofruktbaraste inslagen i vår fantasi än över vår förmåga att formulera vår 
situation i fruktbara myter.”40situation i fruktbara myter.”40situation i fruktbara myter.”

Inte förrän 968 verkar intresset för att diskutera science fi ction öka, och 
bortsett från att artiklarna från detta år uppvisar en mer tolerant inställning 
sätts genren allt oftare också in i ett politiskt sammanhang och diskuteras i 
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samband med författare som William S. Burroughs, vars Nova Express samma 
år utkom på Bonniers.41 Förutom att genren under året uppmärksammades i 
Biblioteksbladets BBL-Revy, i en lång artikel signerad Göran Frankel, ”Science 
fi ction – mimarobens smyglektyr?”, ägnades också sommarens temanummer 
av Bonniers Litterära Magasin åt science fi ction, drömmar och fantastik.42

I den längsta och mest polemiska av artiklarna i temanumret argumente-
rar Jan W. Morthenson för att det fi nns anledning att omvärdera den utbred-
da negativa synen på sf-litteraturen, vilken han menar uppstått till följd av 
brist på översättningar och därmed exponering i litteraturkritiken, de svenska 
bokhandlarnas benägenhet att begränsa sig till underhållande pocketböcker 
med dubiösa omslag, men också det snäva svenska litteraturklimatet:

Litteraturkritikernas skolning medger inte gärna att de tar upp litterära gen-
rer med ämnen som ligger utanför den humanistiska traditionen. Därmed 
skapas en favorisering av mer traditionella motiv som sedan upptas av stora 
läsargrupper. Det kan möta stora hinder att introducera nya litterära äm-
nesområden i denna etablerade intressehegemoni; den politiskt engagerade 
litteraturen fi ck, som ett exempel, vänta på Vietnamkriget innan den blev 
central. Vad beträff ar SF så har här allmän hetens blygsamma kunskaper 
medfört en ytligt avfärdande inställning, som i cirkelgång avhåller kritiker 
från att riskera sitt anseende genom att propagera för denna överenskommet 
försumbara litteratur.43

För att ge en motbild diskuterar Jan W. Morthenson i sin rika artikel ut-
förligt en rad aspekter av sf-litteraturen. Vid sidan av att artikeln kan ses 
som en lång sammanfattning av de argument för genren som framförts från 
entusiasters och sf-fans håll under 950- och 960-talen, antyder den också 
fl era av de positioner ur vilka sf-forskare från och med 970-talet skulle legiti-
mera sitt akademiska intresse för science fi ction. Morthenson framhåller t.ex. 
att genren, trots dess traditionella stil och enkla personteckningar, rymmer 
samhällskritiska, satiriska och rentav futurologiska kvaliteter, att många av 
sf-författarna har en naturvetenskaplig bakgrund, att deras berättelser ofta 
innehåller trovärdig naturvetenskaplig spekulation och fl era gånger förutsett 
tekniska uppfi nningar, men också att det rör sig om en ganska avancerad och 
svårtillgänglig litteraturform:

En stor del av SF är, trots allt, avsedd för erfarna läsare med en utbildning 
motsvarande minst studentexamen. Den tekniska terminologien, de ofta in-
vecklade replikväxlingarna med anspelningar på olika teorem, den intrikata 
symboliken och kraven på att kunna visualisera exotiska miljöer ställer läsa-
ren inför höga fordringar.44

Morthenson tangerar vidare megatexten när han beskriver science fi ction 
som ”ett slags ’kumulativ’ litteratur” som kräver stor beläsenhet inom genren 
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innan man behärskar alla referenser, och bortsett från att han så småningom 
kommer in på ett marxistiskt perspektiv, när han menar att mycken science 
fi ction ”[i]deologiskt beskriver […] en rent materialistisk historieuppfatt-
ning” och att ”[b]etoningen på tekniken som den styrande produktivkraf-
ten är helt i marxistisk anda”, diskuterar han också dess främmandegörande 
egenskaper:45

Först efter något hundratal SF-volymer börjar det hela fungera; man börjar 
kunna skilja mellan god och dålig SF, man börjar få en ny rumsupplevelse. 
Men allra viktigast: man ser sitt eget liv i ett tidskontinuum – man överblickar 
en fi ktiv tidsskala där den egna tillvaron blir en mikroskopisk enhet. Nutiden 
upplöses, den vardagliga upplevelsen av tidsfl ödet kan bli i det närmaste neu-
rotiskt distorderad. Isaac Asimovs magnifi ka Foundation trilogy – de bästa 
SF-verk jag känner – krymper vår planetariska historia till dimensioner som 
vår traditionella rums- och tidsupplevelse vägrar att acceptera. Ändå är några 
medvetna om, att denna enorma distans någon gång blir verklighet. För dem 
kan homo-mensura-referensen momentant upphöra att gälla – en viktig och 
unik psykologisk eff ekt av SF, likaväl som av vissa klassiska myter.46

En stridslysten, rentav antihumanistisk hållning kan också anas när Mor-
thenson, påtagligt infl uerad av tidens cybernetiska diskurs, inte bara efter-
lyser recensioner av science fi ction i dagstidningarna, utan också diskuterar 
nödvändigheten av att lyfta in den naturvetenskapliga världsbilden i kul-
turdebatten; han anser att alltför många viktiga beslut rörande framtiden 
fattas av politiker och forskare bakom ryggen på allmänheten, och att detta 
underlättas av ”de humanistiska rosenhäckarna med deras introspektiva exhi-
bitionism”. Utan att vilja överdriva dess genomslagskraft menar Morthenson 
att science fi ction här kunde fungera som ”ett litterärt komplement, i goda 
fall en injektion för eftertanke, en retning för ett personligt engagemang i 
framtids problematiken”.47

Jan W. Morthensons långa artikel uppvisar alltså en närmast aggres-
sivt positiv bild av genren. Publiceringen av denna och de andra artiklarna 
i sommarnumret 968 kan ha varit en medveten strategi att lansera en ny, 
ungdomlig och rebellisk bild av science fi ction, vilken Bonniers sedan tes-
tade inte bara med utgivningen av sf-fanen Bertil Mårtenssons fi losofi ska 
debutroman Detta är verkligheten samma höst, utan också genom att skriva 
ut genrebeteckningen på böcker som Axel Jensens Epp och Italo Calvinos 
Kosmokomik.48

Utgivningen av science fi ction fi ck som redan antytts något av en nystart 
under 960-talets sista år. Ulrike Nolte menar att det politiska klimatet också 
medförde att svenska författare som tidigare inte intresserat sig för genren 
började skriva science fi ction, och anför som exempel Per Wahlöös Mord på 
31:a våningen (964) och Stålsprånget (968), Hannes Alfvéns (pseud. Olof Stålsprånget (968), Hannes Alfvéns (pseud. Olof Stålsprånget
Johannesson) Sagan om den stora datamaskinen (966), Ivar Lo-Johanssons 
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Elektra. Kvinna år 2070 (967), Rune Pär Olofssons Morgonlandet (967), Kjell Morgonlandet (967), Kjell Morgonlandet
Sundbergs Den förvirrade medborgaren (967), Berit Bergströms Exekutionen
(968), Christer Perssons Den inre fi enden (97), Staff an Seebergs Lungfi sken. 
En framtidsroman (97), Bengt V. Walls Rapport från Zenotien (97), P. C.
Jersilds Djurdoktorn (973) och Tomas Löfströms Rörelsen. Roman om en se-
nare verklighet (974), men diskuterar också verk av Sven nare verklighet (974), men diskuterar också verk av Sven nare verklighet Delblanc, Per Olov 
Enquist och Lars Gustafsson.49

Frånsett att det politiska intresset kan ha haft viss inverkan fanns också 
andra orsaker till att genren från och med slutet av 960-talet plötsligt rönte 
stor uppmärksamhet. Vid sidan av att den första bemannade månlandningen 
sommaren 969 föregicks av tre stora, men sinsemellan mycket olika sf-fi lmer 
på de svenska biograferna, Barbarella – galaxens drottning (968), Barbarella – galaxens drottning (968), Barbarella – galaxens drottning Apornas pla-
net (968) och net (968) och net 2001 – ett rymdäventyr (968), gjorde under denna tid också fl era 2001 – ett rymdäventyr (968), gjorde under denna tid också fl era 2001 – ett rymdäventyr
sf-fans sitt intåg i off entligheten. Några år efter Bertil Mårtensson debuterade 
även Sam J. Lundwall och Dénis Lindbohm i bokform, den förre i USA med USA med USA
No Time for Heroes och No Time for Heroes och No Time for Heroes Alice’s World (97), den senare med Alice’s World (97), den senare med Alice’s World Soldat från jorden 
(974) på Lindfors förlag.50 Innan dess hade Sam J. Lundwall i samband med 
sitt översiktsverk från 969 producerat en programserie om science fi ction för 
svensk television, Science fi ction i dag. Mest avgörande för sf-litteraturens del Science fi ction i dag. Mest avgörande för sf-litteraturens del Science fi ction i dag
var dock att de svenska förlagen under åren kring och efter decennieskiftet 
återigen började ge ut science fi ction, med förlag som Lindqvists, Sven-Erik 
Berghs, Askild & Kärnekull, Hedenlans, Delta, B. Wahlströms, Lindfors, 
Regal, Bernces och Bokád i spetsen – i fl era fall i nära samarbete med fans 
uppväxta inom den svenska sf-rörelsen.51
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9. Raketsommar – Slutdiskussion

tills vi en dag av förste astroloben
fi ck veta att vi inte längre låg
i det interna fältet, men att allt
som kunde göras skulle göras för
att livet i externa fältet blev
en pionjärfärd och en trevare,
den längsta hittills ut mot nästa fält.

När sedan det gick upp för Ledningen
att ingen återvändo mera fanns
och att externa fältets lagar var
av annat slag än de som klart bestämmer
interna rymdens trygga färdrutin
kom först paniken, sedan apatien
som mellan stormar av förtvivlan lade
sin kalla stiltjevärld av känslodöd,
tills miman som en tröstare i nöden
och fylld av prover ifrån andra världars liv
till allas tröst slog upp visionens skrin.

HARRY MARTINSON, Aniara (956)Aniara (956)Aniara 1

Kring sekelskiftet 900 uppstod i USA en marknad för billig, snabbproduce-USA en marknad för billig, snabbproduce-USA
rad underhållningslitteratur publicerad och distribuerad i vad som snart blev 
en fast uppsättning marknadskategorier. För att utmana den växande skaran 
s.k. pulp magazines med deckare, västerns, skräckromantik och kärlekshis-pulp magazines med deckare, västerns, skräckromantik och kärlekshis-pulp magazines
torier bestämde sig den invandrade radiohandlaren Hugo Gernsback för att 
våren 926 starta en ny typ av tidskrift, Amazing Stories, där han kunde pu-
blicera både gamla och nya berättelser om fantasifulla tekniska uppfi nningar. 
Berättelserna, som snart kom att betecknas science fi ction, skulle inte bara 
vara underhållande, utan också upplysa läsarna om naturvetenskapernas och 
teknikens landvinningar och framtida möjligheter. Tidskriften blev en fram-
gång, och när en rad konkurrenter dök upp hade en ny marknadskategori 
fötts. Garvade författare började anpassa framgångsrika litterära formler som 
deckaren och äventyrsromanen till den nya kategorin, men så småningom 
sökte sig allt fl er unga författare till vad som betraktades som en ny genre. I 
tidskrifternas insändarspalter gavs de vanligen unga, manliga läsarna utrym-
me att förhandla om åt vilket håll denna genre skulle utvecklas, men också 
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att ta kontakt med varandra för att brevväxla och umgås i särskilda klubbar. 
I dessa klubbar började fansen, som anhängarna kallades, redan på 930-talet 
skriva och cirkulera amatörpublikationer, s.k. fanzines, vilka främst tjänade 
som sociala och litterära diskussionsfora, men också lät många av morgon-
dagens författare pröva sina litterära talanger. Trots att Gernsbacks tanke 
varit att sälja en litterär vara och samtidigt uppfostra framtidens ingenjörer 
visade det sig nämligen snart att de mest hängivna läsarna helst av allt själva 
ville skriva liknande berättelser. Så småningom startade också fl era fans min-
dre förlag där de mest framstående unga talangerna kunde publiceras, medan 
andra rekryterades som redaktörer av kommersiella tidskrifter och förlag vil-
liga att satsa på en genre som ansågs ha framtiden för sig. Science fi ction hade 
blivit ett eget system för produktion, distribution och konsumtion – men 
också för litterär inlärning och smakbildning.

Redan tidigt uppstod inom och utanför rörelsen diskussioner om hur 
gränserna för den nya genren skulle dras, och under 900-talet lade förfat-
tare, läsare, fans och forskare fram en rad olika förslag på defi nitioner. Störst 
genomslag fi ck forskaren Darko Suvin, som på 970-talet hävdade att science 
fi ction i en eller annan form funnits sedan antiken, och att det centrala i 
berättelserna var deras kognitiva främmandegöring. Det innebär att de skild-kognitiva främmandegöring. Det innebär att de skild-kognitiva främmandegöring
rade en fi ktionsvärld med normer som avvek från normerna för författarens 
samtid, men där dessa, till skillnad från normerna i övernaturliga berättelser, 
alltid byggde på en materialistisk snarare än metafysisk världsåskådning. De 
för berättelserna centrala avvikelserna – ofta i form av olika tekniska innova-
tioner – benämndes nova (sing. nova (sing. nova novum), men med alltför strikta krav på att 
dessa skulle bottna i ett rationellt normsystem riskerade stora delar av genren 
falla utanför defi nitionen. Ett steg vidare kom diskussionen när Damien Bro-
derick på 990-talet inte bara granskade enskilda texters retorik, utan också 
betonade genrens interna referenssystem, megatexten, ur vilken berättelserna 
hämtade sina gemensamma motiv och temata.

Science fi ction kan betraktas på åtminstone tre olika sätt. Ser man till 
innehållet i enskilda litterära verk kan de anses tillhöra genren om de faller 
under en essentialistisk, novologisk defi nition, vilket innebär att de utspelas i 
en fi ktionsvärld som på ett eller fl era för berättelserna avgörande sätt skiljer 
sig från författarens samtid, men där skillnaderna baseras på eller motiveras 
med åtminstone en illusorisk vetenskaplig spekulation. Ser man däremot till 
genrer som traditioner med utpräglade förväntningshorisonter kan science 
fi ction beskrivas med en megatextuell defi nition, enligt vilken genren utmärks 
av ett gemensamt förråd av specifi ka temata, motiv, och institutionaliserade 
nova. Ett tredje sätt att betrakta science fi ction är att acceptera tanken på att 
genrebeteckningen är en ren marknadskategori inom vilken, mer eller mindre 
godtyckligt, vissa böcker och tidskrifter ges ut i syfte att hittas av sina tänkta 
läsare. Med en paratextuell defi nition, som tar hänsyn till paratexter såsom paratexter såsom paratexter
böckers och tidskrifters omslag, titlar och marknadsföring, kan man skilja 
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på de verk som publicerats som tillhöriga genren, kategoriserad sf, och de verk kategoriserad sf, och de verk kategoriserad sf
som inte marknadsförts som science fi ction trots att de kan anses falla under 
den novologiska eller megatextuella defi nitionen, okategoriserad sf.

*

Den svenska litteraturen kan åtminstone sedan slutet av 800-talet uppvisa 
prov på fantastiska berättelser som ansluter till en modern naturvetenskaplig 
världsbild och i varje fall ger sken av att sätta det handfasta och rationella 
framför det övernaturliga. Med inhemska författare som Claës Lundin, Iwan 
T. Aminoff  och Otto Witt samt översatta författare som Camille Flamma-
rion, Jules Verne och H. G. Wells kunde svenska läsare decennierna kring 
sekelskiftet fantisera om ett morgondagens Stockholm fyllt av tekniska inno-
vationer, om hur kommande krig skulle göra bruk av vetenskapens mira-
kel, om osynliga män, invasioner från Mars samt fantasifulla resor under 
hav, i jordens innandömen och i världsrymden. Till Sverige kom den science 
 fi ction-litteratur som i USA skrivits för den nya kategorin också tidigt ur USA skrivits för den nya kategorin också tidigt ur USA
ett europeiskt perspektiv, med den under 940-talet utgivna tidskriften Jules 
Verne-Magasinet (940–947). Oavsett om det berodde på att de fantasifulla Verne-Magasinet (940–947). Oavsett om det berodde på att de fantasifulla Verne-Magasinet
spekulationerna mötte hård kritik från lärarkåren eller på att det saknades 
publikunderlag bytte tidskriften redan tidigt namn till Veckans Äventyr, och Veckans Äventyr, och Veckans Äventyr
efter att man alltmer inriktat sig på annan populärlitteratur lades den slut-
ligen ned. Redan på 930-talet hade också svenska författare börjat skriva 
liknande berättelser för barn och ungdom, och under 940-talet kunde en ung 
journalist och författare som Sture Lönnerstrand livnära sig på att vid sidan 
av annan underhållningslitteratur skriva science fi ction-noveller för svenska 
tidningar och tidskrifter.

När Lönnerstrand sommaren 950 träff ade den unge bibliotekarien Ro-
land Adlerberth i Varberg bestämde de två sig för att främja sitt intresse för 
science fi ction genom att grunda den första svenska science fi ction-klubben, 
Futura. Denna kom att bli en katalysator för mycket av det som ägde rum 
under 950-talets första år, när den anglosaxiska genrebeteckningen science 
fi ction importerades och började betraktas som en egen kategori i det svenska 
litterära systemet. Med långa introduktionsartiklar i kulturtidskrifter, idogt 
recenserande i svenska dagstidningar, produktion av inhemska noveller och 
romaner samt inte minst utgivandet av den långlivade tidskriften Häpna!
(954–966) förefaller det som att en handfull entusiaster i hög grad infl uerade 
lanseringen och mottagandet av genren. Drivkrafterna synes ha varit en fast 
övertygelse att sprida science fi ction till så många som möjligt, men bakom 
resonemangen skymtar även en strävan att legitimera den egna smaken i ett 
litterärt klimat präglat av skepsis inför populära fenomen importerade från 
den anglosaxiska kultursfären.
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Med Häpna! skapades också förutsättningarna för svenska och nordiska Häpna! skapades också förutsättningarna för svenska och nordiska Häpna!
läsare att komma i kontakt med varandra. Efter amerikansk förebild föddes 
inom loppet av några år en svensk science fi ction-rörelse med egna nätverk, 
kommunikationskanaler och konsekrationsinstanser i form av klubbar, kon-
gresser och fanzines. Rörelsen blev emellertid begränsad till som mest ett par 
hundra, oftast unga manliga anhängare, där den aktiva kärnan endast utgjor-
des av några dussin hängivna fans. De anlitades av Häpna! som översättare Häpna! som översättare Häpna!
och skribenter, men fl era av dem debuterade också i tidskriften i skönlitterär 
form.

Strax efter att serietidningar som Stålmannen börjat spridas i svenska 
Pressbyråer, amerikanska fi lmer som Månraketen och Mannen från Mars gått Mannen från Mars gått Mannen från Mars
upp på svenska biografer och de utländska framgångarna för den nya littera-
turkategorin börjat uppmärksammas, gjorde fl era svenska förlag kortvariga 
satsningar på science fi ction. Först ut var det framstegsoptimistiska Natur och 
Kultur, som redan 952 marknadsförde en serie verk av H. G. Wells under den 
nya genrebeteckningen. Våren 953 följdes denna upp med den första svenska 
bok som innehöll bidrag ur den moderna amerikanska traditionen, profes-
sor E. N. Tigerstedts antologi Morgondagens äventyr. Inom kort lanserade tre Morgondagens äventyr. Inom kort lanserade tre Morgondagens äventyr
förlag varsin sf-serie med olika profi l, det nykterhetsvänliga Oskar Eklunds 
sin kvalitativa serie Science Fiction, det anrika Albert Bonniers sin barn- 
och ungdomsserie Planetböckerna och underhållningsförlaget Lindqvists 
sin  Atom-böckerna. Serierna kan ses som sonderingar av olika publiker att 
marknadsföra den nya genren för, men att samtliga lades ned inom loppet av 
några år tyder på ett ringa svenskt intresse för science fi ction. På kultur sidorna 
och på bokhandelsdiskarna ägnades hellre uppmärksamheten åt Harry Mar-
tinsons rymdepos Aniara (956), vilken till en början av både kritikerna och Aniara (956), vilken till en början av både kritikerna och Aniara
författaren själv ansågs besläktad med genren, men som med åren alltmer 
kom att betraktas som ett unikum i den svenska litteraturen. 

Inom litteraturkritiken pågick samtidigt en dragkamp om genrens värde 
och estetik, och redan tidigt utkristalliserades ett antal idealtypiska förhåll-
ningssätt gentemot science fi ction. De mest kritiska rösterna intog ofta en 
traditionalistisk eller antiamerikansk position och underkände den kommer-
siellt präglade genrens såväl litterära som naturvetenskapliga anspråk, eller 
betraktade genren som ett uttryck för en amerikansk kulturimperialism som 
förmedlade en förljugen världsbild. Andra kritiker valde att bortse från förla-
gens och författarnas höga anspråk på vetenskaplig anknytning och menade 
att science fi ction var en fullgod underhållningslitteratur, eller hävdade rentav 
att den kunde användas för att skriva allt från politiskt och naturvetenskap-
ligt till etiskt och estetiskt nydanande skönlitteratur. Ett viktigt inlägg var 
Elisabeth Tykessons långa artikel i Bonniers Litterära Magasin 954. Trots att 
hon var mycket kritisk mot det mesta som givits ut inom genren fanns dock 
i artikeln inget essentiellt fördömande av science fi ction, och hon ansåg att 
enstaka verk kunde vara konstnärligt avancerade.
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Under både 950- och 960-talet utkom vid sidan av Aniara fl era svenska Aniara fl era svenska Aniara
original som i varierande grad anslöt till den populära anglosaxiska sf-tra-
ditionen, men inte uttryckligen marknadsfördes som science fi ction. Dessa 
ofta pessimistiska framtidsskildringar, t.ex. Ann Margret Dahlquist-Ljung-
bergs Strålen (958), Folke Fridells Äldst i världen (959), Sven Delblancs 
Eremitkräftan (962) och Olof Johannessons (pseud. för Hannes Alfvén) Sa-
gan om den stora datamaskinen (966), sågs vanligen som tillhöriga en europe-
isk, dystopisk tradition med galjonsfi gurer som Karin Boye, Aldous Huxley 
och George Orwell snarare än den föregivet populärlitterära anglosaxiska 
genren. Inte så få kritiker betraktade science fi ction som något främmande, 
kommersiellt och estetiskt lättsmält som saknade trovärdig vetenskaplig spe-
kulation, vars fantiserande tjänade som självändamål och som inte kunde 
behandla några seriösa eller dagsaktuella frågeställningar. Ofta drog kriti-
kerna gränsen mellan science fi ction och annan litteratur utan större hjälp av 
motiviska eller tematiska jämförelser, utan snarare med estetiska, moraliska 
och ideologiska värderingskriterier, där genrebeteckningen blev ett negativt 
laddat värderande begrepp.

Sammanlagt utkom i Sverige åren 952–968 drygt 60 boktitlar kategori-
serad sf, utgivna av ett trettiotal förlag. Hälften av titlarna gavs ut i särskilda serad sf, utgivna av ett trettiotal förlag. Hälften av titlarna gavs ut i särskilda serad sf
sf-serier, och en dryg tredjedel av verken var riktade till barn och ungdom 
– bland dessa fanns också större delen av den lilla inhemska produktionen. 
Inget förlag förefaller dock ha fått genren att löna sig längre än några få år, 
och inte ens när två massmarknadsförlag (Pingvinförlaget och Wennerbergs) 
i slutet av 950-talet försökte sig på tätt utgiven, översatt science fi ction i de 
billiga populärpocketserierna Atom-boken och Rymd-böckerna visade sig 
detta vara något framgångsrikt recept. En såväl kvantitativ som kvalitativ 
höjdpunkt inträff ade dock 958, ett år efter att rymdkapplöpningen fått sitt 
startskott. Då introducerade förlaget Illustrerade Klassiker en svensk version 
av den framgångsrika amerikanska tidskriften Galaxy (958–960), Bonniers Galaxy (958–960), Bonniers Galaxy
lanserade science fi ction av den berömde brittiske astronomen Fred Hoyle och 
Norstedts påbörjade sin utgivning av den internationellt uppmärksammade 
Ray Bradbury. Denne hade en solid bakgrund inom den amerikanska sf-
 rörelsen, och åberopades emellanåt som ett bevis på att genren kunde rymma 
både estetiskt och ideologiskt relevant litteratur, men med tiden började kri-
tikerna alltmer betrakta honom som ett unikt undantag som överskridit gen-
rens begränsningar. Parallellt med att Bradbury konsekrerades och placerades 
i samma undantagskategori som Harry Martinson minskade utgivningen av 
science fi ction redan efter decennieskiftet, för att först mot slutet av 960-talet 
åter öka.

Lanseringen av science fi ction i Sverige blev knappast den framgångssaga 
förlagen önskade sig. Att de fl esta endast försökte sig på enstaka titlar och att 
merparten av de specialiserade sf-serierna endast överlevde i några enstaka 
år tyder på att det bör ha rört sig om misslyckade satsningar. Att ge ut litte-
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rära varor på en kommersiell bokmarknad har förvisso ofta varit ett riskabelt 
och svårförutsägbart företag. Förlagens situation i de kapitalistiska länderna 
under 950-talet har av Robert Escarpit rentav liknats vid ett avfyrande av 
opålitliga raketer:

Från och med det ögonblick boken lanseras går dess öde förläggaren ur hän-
derna. [– – –] Boken uppför sig ungefär som de första fj ärrstyrda raketerna, av 
vilka de fl esta föll till marken innan de hunnit gå in i sin bana, medan en del 
undandrog sig all kontroll och företog en ojämn och oförutsägbar luftfärd.2

Även om denna iakttagelse enligt Hans Olof Johansson inte helt gäller för 
svenska förhållanden, där förläggare och bokhandlare vanligen haft god 
kontakt med varandra, är det med tanke på de svenska förlagens varierande 
framgångar med att lansera science fi ction åren 952–968 ändå möjligt att 
betrakta denna period som en kort raketsommar, där förläggarna en som-
markväll samlats för att på ett öppet fält avfyra en rad olika prototyper mot 
en mörknande sensommarhimmel.3 Av försöken att nå framgång med den 
nya genren blev det som bäst kortvariga fyrverkerier, knappt skönjbara i ske-
net från de erkända författare som ansågs ha lånat raketerna för sina egna 
syften.

*

Lanseringen, mottagandet och konstruktionen av science fi ction som en egen 
genre eller kategori i det svenska litterära systemet på 950- och 960-talet 
kan, med dess tendenser och reaktioner, beskrivas utifrån åtminstone två 
olika modeller som fångar olika aspekter av hur science fi ction stegvis för-
vandlades till ett nästan eget kretslopp och avskilt litterärt system med egna 
distributionskanaler och aktörer, men också hur dessa aktörer i olika off ent-
ligheter positionerade sig i kampen om kulturell legitimitet.

Förloppet kan beskrivas utifrån Lars Furulands välbekanta modell över 
den litterära processen, med dess tre led produktion, distribution och kon-
sumtion. Börjar man i den kategoriserade sf-litteraturens produktionsled kan kategoriserade sf-litteraturens produktionsled kan kategoriserade sf
konstateras att en stor majoritet av texterna (ca 70–85 %) hämtades från en 
anglosaxisk författarpopulation, medan endast en liten minoritet (ca 5–5 %) 
utgjordes av inhemsk produktion. De översatta verken gavs ut av allt från sto-
ra och anrika kvalitetsförlag som Bonniers, Natur och Kultur och Norstedts 
till mindre kvalitetsförlag som Eklunds, förlag specialiserade på barn- och 
ungdomslitteratur, t.ex. Svensk Läraretidnings Förlag, massmarknadsförlag 
som Wennerbergs eller genrespecifi ka tidskrifter som Häpna! och Häpna! och Häpna! Galaxy. 
Endast enstaka aktörer som Bonniers och tidskriften Häpna! uppmuntrade Häpna! uppmuntrade Häpna!
aktivt inhemsk produktion, men vid sidan av sf-tidskrifterna antog förlag 
som Bonniers och Lindqvists svenska manuskript för publicering, oftast i sina 
serier riktade till barn och ungdomar.
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Övergår man till distributionsledet ser man att kategoriserad sf cirkule-kategoriserad sf cirkule-kategoriserad sf
rade i böcker publicerade av kvalitetsförlag och distribuerade i det bildade 
kretsloppet, dvs. genom bokhandel och bibliotek, men också i tidskrifter och 
pocketböcker i de populära kretsloppen, med Pressbyråer, tobakister, kiosker 
och varuhus. Viss direktförsäljning förekom också – förutom att tidskrif-
terna Häpna! och Häpna! och Häpna! Galaxy erbjöd förmånliga prenumerationer kunde abon-Galaxy erbjöd förmånliga prenumerationer kunde abon-Galaxy
nemang tecknas på åtminstone Lindqvists Atom-böckerna och Wennerbergs 
Rymd-böckerna, medan enskilda titlar av Ray Bradbury dessutom utkom i 
särskilda bokklubbsutgåvor. Hälften av den i bokform utgivna sf-litteraturen 
publicerades i sju specifi ka sf-serier, men av dem var endast två massmark-
nadsserier. Eftersom de översatta texterna i många fall ursprungligen hade 
skrivits för tidskrifter och bokserier som främst distribuerades i de populära 
kretsloppen – inte sällan ett snävt kretslopp av genrespecifi ka pulp maga-
zines, fandrivna specialförlag och särskilda bokserier redigerade av sf-fans 
– innebar detta att många texter som egentligen varit anpassade för utländsk 
massmarknads utgivning i Sverige lyftes in i det bildade kretsloppet. Även 
om de mest ansedda svenska förlagen ofta satsade på författare som redan 
konsekrerats utomlands, t.ex. Ray Bradbury och Fred Hoyle, kunde ibland 
samma författare (och i enstaka fall exakt samma texter) publiceras parallellt i 
det bildade kretsloppets kvalitetsböcker och i de populära kretsloppens grälla 
sf-tidskrifter och populärpocketböcker. Till de svenska förlagens och tid-
skrifternas utgivning kommer också att en ansenlig mängd utländsk science 
fi ction på originalspråk importerades av välsorterade bokhandlare – förutom 
inbundna kvalitetsböcker såldes i den svenska bokhandeln också anglosax-
iska populärpocketböcker, vilka i Sverige på detta sätt bytte kretslopp utan 
att svenska förlag agerade som mellanhänder.

När det gäller inplaceringen av litteraturen i värdesystem blir en skiktning 
tydlig inte bara mellan den kategoriserade sf som distribuerades i det bildade kategoriserade sf som distribuerades i det bildade kategoriserade sf
respektive de populära kretsloppen, där den senare sällan uppmärksammades 
i litteraturkritiken, men också mellan olika typer i den förra. Förutom att den 
science fi ction som var riktad till barn och ungdom vanligen recenserades 
av särskilda kritiker, ofta i samlingsrecensioner och inte sällan utanför de 
fasta kultursidorna, förekom också i fl era dagstidningar och i sf-tidskrifterna 
specialiserade kritiker med bakgrund inom sf-rörelsen. Dessa anmälde både 
översatt science fi ction och utländska original, och litade ofta till värderings-
kriterier som avvek från litteraturkritikens gängse. Den ledande av dessa en-
tusiaster, Roland Adlerberth, påverkade dessutom genom sina recensioner i 
Biblioteksbladet de svenska bibliotekens inköp. Skiktningen blev också märk-Biblioteksbladet de svenska bibliotekens inköp. Skiktningen blev också märk-Biblioteksbladet
bar när det gällde ett konsekrerat författarskap som Ray Bradburys. Från 
början behandlades hans verk ofta, och särskilt då de utländska originalen, av 
sf-kritikerna, men med tiden fi ck alltmer namnkunniga smakdomare överta 
ansvaret att diskutera de litterära kvaliteterna, ibland genom ett skapande för-
räderi, när verken inte bedömdes med hänsyn till den särskilda anglosaxiska 
kontext i vilken de ursprungligen tillkommit.
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Vad gäller konsumtionsledet tyder satsningarnas korta livslängd på att de 
svenska förlagen och tidskrifterna oftast bara fann en liten publik. En del av 
denna publik nöjde sig emellertid inte med att passivt konsumera den science 
fi ction som sporadiskt fanns till buds, utan ville aktivt försäkra sig om stän-
dig tillgång till litteraturen. Parallellt med de off entliga bildade och populära 
kretsloppen uppstod därför snart ett embryo till ett halvoff entligt, kopplat till 
den rörelse som tidskriften Häpna! skapade.Häpna! skapade.Häpna!

Redan i den anglosaxiska litterära processen producerades, distribuerades 
och konsumerades science fi ction ofta i ett eget, avskilt kretslopp bestående av 
fanzines, halv- och helprofessionella sf-tidskrifter samt entusiastdrivna special-
förlag, innan några av författarna lyckades punktera kokongen och genom 
större förlag nå vidare läsekretsar. Ett liknande kretslopp uppkom i Sverige på 
allvar först på 970-talet, när de svenska fansen förutom att ge ut fanzines och 
tidskrifter också öppnade en egen bokhandel för science fi ction, och när några 
tongivande fans dessutom anlitades som redaktörer av professionella förlag 
med specialiserad sf-utgivning, ibland med direktdistribution i bokklubbar.

Utvecklingen påbörjades dock redan på 950-talet, med den i särklass mest 
hängivna svenska science fi ction-distributören, Häpna!, som rentav kan lik-Häpna!, som rentav kan lik-Häpna!
nas vid ett ideellt organ för den svenska sf-rörelsen – tidskriften var nämligen 
ekonomiskt föga framgångsrik och hade som främsta syfte att förse genrens 
anhängare med översatt science fi ction. Det nästan separata kretslopp som 
växte fram hade beröringspunkter med de mer off entliga främst genom sf-
tidskrifterna och genom de entusiastiska expertkritikerna, men bestod vid 
sidan av Häpna! också av en rad andra kanaler för produktion, distribution Häpna! också av en rad andra kanaler för produktion, distribution Häpna!
och konsumtion.

I det halvt separata kretsloppets produktionsled återfi nns inte bara de 
svenska och utländska författare som publicerades i Häpna! och Häpna! och Häpna! Galaxy, men 
också svenska skribenter som gav ut eller fi ck sina texter utgivna i tidens över 
80 olika fanzines. Det egna kretsloppet blir dock mer urskiljbart i distribu-
tionsledet, med dess omfattande bruk av Postverket. Vid sidan av att sf-tid-
skrifterna erbjöd prenumerationer distribuerades de fl esta fanzines via brev, 
men eftersom det svenska utbudet var begränsat direktimporterade många 
fans också utländsk science fi ction i original. Det kunde göras personligen, via 
klubbarna eller genom en småskalig, olönsam och kortlivad postorderfi rma 
(Sjöbergs Bokservice). Inom rörelsen fanns också en betydande andrahands-
marknad, då fansen i klubbarna, på kongresserna och via fanzinen organise-
rade byten, lån och auktioner med både inhemska och utländska sf-böcker 
och tidskrifter, och då vissa klubbar inrättade gemensamma klubbibliotek. 
Vad gäller inplaceringen i värdesystem fi nns en viss överlappning med de 
off entliga kretsloppen, då några av sf-kretsloppets aktörer kunde recensera 
science fi ction i dagstidningarna och sf-tidskrifterna. En del recensenter skrev 
dock endast i rörelsens fanzines, och eftersom många fans var anslutna till 
klubbar kan det knappast uteslutas att mycket av värderingen skedde natur-
ligt inom dessa.
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Följaktligen kan den svenska science fi ction-rörelsen kanske redan på 950-
talet sägas ha varit ett eget litterärt system i vardande, låt vara att det till an-
talet aktörer var av ringa omfattning. Detta litterära system kan rentav, med 
dess separata kretslopp av småskaliga, sällan lönsamma förlag och tidskrifter 
i regi av svenska fans, ha stått i vägen för ett bredare genombrott för science 
fi ction i Sverige. Förutom att entusiasterna genom att fylla den smala nischen 
på den svenska fi ktionsmarknaden kan ha fått de stora förlagen att avstå från 
att uppmärksamma genren, är det också tänkbart att de med sina specialför-
lag och specialtidskrifter genom åren förstärkt bilden av science fi ction som 
en lågt värderad angelägenhet för en smakmässigt avvikande minoritet.

Detta science fi ction-kretslopp var en utpräglat manlig sfär, både i den 
anglosaxiska världen och i Sverige – från författarna, förläggarna och redak-
törerna till kritikerna, läsarna och fansen. De få undantagen var enstaka 
kvinnliga författare, ett mycket litet antal kvinnliga fans och några svenska 
litteraturkritiker som främst hörde hemma i det mer off entliga kretsloppet. 
Bland dessa kritiker fanns några ansedda namn, ett fåtal som var specialise-
rade på barn- och ungdomslitteratur, och några enstaka med särskild exper-
tis inom populärlitteratur, de bägge senare grupperna alltså specialiserade 
på marginaliserade former av litteratur. Det kan faktiskt inte uteslutas att 
det i några av motsättningarna mellan fans och kritiker förelåg genuskodade 
aspekter som påverkade det ömsesidiga bemötandet, t.ex. vad gäller unga 
manliga fans revolterande mot vad som kan ha uppfattats som moraliserande 
auktoriteter.

Betraktar man science fi ction och dess fankultur som ett specialiserat fält
vars aktörer hade egna särintressen och stred för kulturell legitimitet både 
inom och utanför det egna fältet, framträder en liknande bild av en separat 
manlig, litterär värld med egna vanor, institutioner och normer. Faktum är 
att den svenska science fi ction-rörelsen redan tidigt kan beskrivas som ett 
relativt autonomt delfält, även om det (liksom det nationella svenska litterära 
fältet) var kraftigt infl uerat av utländska strömningar i allt från idéer och 
värderingar till umgängesformer.

Inom det svenska sf-delfältet uppstod tidigt en egen form av fältspecifi kt 
symboliskt kapital, vilket bestod i kunskaper om, kontakter inom och insat-
ser för genren. Aktörer som förknippades med högt innehav av det specifi ka 
 kapitalet fi ck aktning och status, men till skillnad från gängse kul turellt kapi-
tal var detta kapital föga användbart utanför delfältet, och eftersom karriärvä-
garna var få gick det endast undantagsvis att växla till ekonomiskt kapital.

Inom rörelsen förhandlades det också fram egna doxa, allmänna för-
santhållanden om genren, t.ex. en orubblig tro på sf-litteraturens värde, inte 
endast som en form av litteratur ämnad att underhålla, utan också varna 
för framtida händelseutvecklingar, och i någon mån kanske även förutsäga 
tekniska och vetenskapliga framsteg. Alternativa värdehierarkier skapades, 
där underhållningsvärde, naturvetenskaplig korrekthet, svindlande perspek-
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tiv och politiska undertoner premierades framför psykologisk skärpa, intim 
 individcentrering och estetisk förnyelse. Man framhöll, åtminstone utåt, 
gärna sf-litteraturens nära kopplingar till naturvetenskap och teknik. Värt 
att notera är dock att både de svenska fansen och de anglosaxiska författarna 
i liten utsträckning förefaller ha haft en naturvetenskaplig bakgrund.

Fansen och entusiasterna skapade vidare egna fora, uttrycks- och um-
gängesformer, främst i fanzines, klubbar och kongresser, men också egna 
koder och en jargong delvis importerad från den anglosaxiska sf-rörelsen. 
Förutom att ledande klubbar och fanzines kunde fungera som konsekrations-
instanser förekom även priser och utmärkelser, som delades ut till fans som 
hade gjort insatser som gagnade delfältet. De svenska fansen började också 
tidigt nedteckna rörelsens egen historia, vilket tyder på att den tillmättes 
betydelse och var ett viktigt led i att skapa en gruppidentitet. Den kanske 
viktigaste konsekrationsinstansen inom rörelsen var emellertid Häpna!, som Häpna!, som Häpna!
i likhet med fanzinen kunde fungera som en plantskola inte bara vad gällde 
framtida sf-författande, utan också för yrken inom litteraturvärlden såsom 
kritiker, redaktör, förläggare och översättare.

I dessa egna fora – klubbarna, fanzinen, kongresserna och Häpna! – tävla-Häpna! – tävla-Häpna!
de fansen om anseende och makt. Kampen förefaller dock inte, i det tidigaste 
stadiet, i så stor utsträckning ha gällt rätten att defi niera vad som var god sci-
ence fi ction eller hur genrens gränser skulle dras, utan kanske oftare kontrol-
len över distributionskanaler och umgängesformer. De ledande fansen, som 
besatt mest av delfältets eget kapital, verkar ha varit de som syntes mest ge-
nom att bilda klubbar, arrangera kongresser, skriva fl est artiklar, recensioner 
och noveller samt ge ut de fl esta, mest kvalitativa, omfångsrika och estetiskt 
tilltalande fanzinen. De var också de som hade läst mest science fi ction, ägde 
fl est böcker eller hade störst personliga nätverk. Häri skiljer sig rörelsen inte 
nämnvärt från andra fankulturer, från litterära sällskap, folkrörelser, religiösa 
sällskap eller akademiska discipliner. Vad som utmärkte sf-rörelsen, i USA
och i Sverige, var snarare att fankulturen inte anslöt till etablerade politiska 
eller religiösa ideologier eller på annat sätt sanktionerades av samhälleliga 
institutioner. I likhet med de samtida jazzentusiasterna och skinnknuttarna 
rörde det sig om en företeelse som kretsade kring populärkultur, i detta fall 
dessutom uppkommen i anslutning till en lågt värderad kommersiell ameri-
kansk populärlitterär genre. Kanske kan detta – och rörelsens ringa omfatt-
ning – också förklara varför sf-fansen, till skillnad från skinnknuttarna och 
jazzentusiasterna, inte sågs som något omedelbart hot mot vare sig folkhälsan 
eller den traditionella kulturen. Genom sina intressen, koder och umgänges-
former förbryllade de likväl omgivningen, och de få gånger fenomenet togs 
upp i off entligheten blev de förlöjligade som socialt avvikande drömmare 
med dålig smak.

Betraktar man rörelsen endast som ett delfält som uppstått kring en in-
tern kamp om att defi niera legitima kulturyttringar riskerar man dock att 
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bortse från en central aspekt: eftersom science fi ction i Sverige till största 
delen varit en importerad litteraturform där de viktigaste innovationerna 
och strömningarna alltid försiggått utomlands verkar det ofta ha varit minst 
lika angeläget att säkra tillgången till litteraturen och till egna diskussions-
fora som att tvista om värderingar och tolkningsperspektiv. Därför kan den 
svenska science fi ction-rörelsen kanske bäst beskrivas som en löst samman-
hållen intresseorganisation eller social gemenskap i vilken striderna oftare 
gällt distributions- och kommunikationskanaler än positioner ur vilka den 
goda smaken kan defi nieras.

*

Lanseringen och mottagandet av science fi ction i Sverige 950–968 är må-
hända i första hand en berättelse om brinnande eldsjälar, skeptiska kritiker, 
misstrogna läsare och besvikna förläggare. Varför succén uteblev och utgiv-
ningen minskade är inte helt lätt att förklara.

Förutsätter man att det fanns en intresserad publik vore en tänkbar för-
klaring till den lilla, och efter 950-talet försvinnande utgivningen att genren 
fi ck dåligt rykte bland förläggarna, och att de därför undvek satsningar på 
science fi ction. Denna förklaring kan dock snart avfärdas. Troligt är förvisso 
att fl era förlag under 960-talet avstod från att ge ut science fi ction eftersom 
de hade sett hur 950-talets investeringar kommit till korta, men att redan 
de första satsningarnas misslyckanden skulle ha avskräckt andra förläggare 
från att pröva genren motsägs av det faktum att inte mindre än ett trettiotal 
olika förlag, under loppet av ett drygt decennium, med allt från en eller ett 
par till över ett tjog titlar prövade genren och fann den olönsam. Satsning-
arna uteblev dessutom inte helt under 960-talet, och hade det då funnits 
tillräckligt med köpare är det mer än sannolikt att förlagen hade följt upp 
med fl er titlar.

Andra tänkbara förklaringar vore att förlagen skulle ha översatt fel verk 
och författarskap, eller att genren fi ck lida av bristande exponering i allt från 
Pressbyråer, kiosker och bokhandlare till kultursidor och Svensk Bokhandel. Svensk Bokhandel. Svensk Bokhandel
Det förra motsägs dock inte bara av de svenska fansens läspreferenser som de 
avtecknade sig i några samtida undersökningar, men också jämförelser med 
utländsk, genrespecifi k historieskrivning. Det faktum att inte så få av verken 
senare utkommit i nya utgåvor tyder vidare på att de svenska förlagen oftast 
gav ut de mest uppskattade och hågkomna verken av tidens största sf-förfat-
tare, om än översättningarna inte alltid var de bästa tänkbara. Att genren 
skulle fått för liten exponering kan också avfärdas, då kategoriserad sf åtmin-kategoriserad sf åtmin-kategoriserad sf
stone under 950-talet diskuterades och recenserades på fl era dagstidningars 
kultursidor och i litterära tidskrifter, då annonsering ibland förekom i Svensk 
Bokhandel, och förutom att den reguljära bokhandeln under både 950- och Bokhandel, och förutom att den reguljära bokhandeln under både 950- och Bokhandel
960-talet sålde både inhemsk och översatt kategoriserad sf fanns allt från en kategoriserad sf fanns allt från en kategoriserad sf
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till stundtals fyra olika sf-publikationer att tillgå i de populära kretsloppen.
Förutsätter man att rätt titlar och författarskap översattes och att genren 

fi ck tillräcklig exponering infi nner sig emellertid ytterligare en tänkbar för-
klaring till misslyckandet i det att marknaden för genren under 950-talet, 
med de många sonderingarna, kan ha drabbats av överetablering. De svenska 
förlagens satsningar uppvisar en tendens att sammanfalla tidsmässigt, och 
förutom att sf-serierna utkom jämlöpande lades de också ofta ned i tandem. 
Under åren 953 och 954 introducerades inte färre än tre bokserier och en 
månatlig tidskrift, och efter att ytterligare två förlag under 955 lanserat varsin 
serie (Sörlins och Svensk Läraretidning med Blixt Gordon respektive Raket-
böckerna) lades fyra av de sammanlagt fem serierna ned inom loppet av ett 
år. När utgivningen fi ck en nystart hösten 957 gav två massmarknadsför-
lag ut sina populärpocketserier parallellt i samma kretslopp, där de från och 
med nästa år fi ck konkurrens av ytterligare en svensk sf-tidskrift. Sommaren 
960 hade inte bara Galaxy utkommit med sitt sista nummer, men bägge Galaxy utkommit med sitt sista nummer, men bägge Galaxy
pocket serierna lagts ned på grund av bristande lönsamhet. Måhända hade det 
funnits tillräckligt många intresserade läsare för att ett förlag i taget skulle 
ha kunnat ge ut en serie med översatt science fi ction. Som lanseringarna ge-
nomfördes under 950-talet är det möjligt att alltför många förlag samtidigt 
försökte få genren lönsam, och att de därför slog undan benen på både sin 
egen och konkurrenternas utgivning. Därtill kommer att åtminstone de mest 
hängivna läsarna köpte utländsk science fi ction i original, och även om klub-
barnas direktimport endast bör ha haft marginell inverkan hade de svenska 
förlagen fortfarande ett visst utbud av importerade böcker i bokhandeln att 
konkurrera med.

Än mer rimliga förklaringar är dock att konkurrerande litteraturformer 
tilltalade en större läsekrets och att tidens kulturella kontext var ogynnsam. 
Vid sidan av att science fi ction emellanåt diskuterades i samband med allt 
från tecknade serier och västerns till jazzmusik var jämförelserna särskilt 
frekventa mellan sf-litteraturen och tidens i särklass mest populära litterära 
genre, deckaren, som under 950-talet upplevde en guldålder i Sverige med en 
omfattande inhemsk produktion. Jämförelser mellan genrerna förekom un-
der hela 950-talet, och många svenska sf-entusiaster förefaller ha upplevt att 
den konkurrerande underhållningsgenren stal uppmärksamhet från science 
fi ction, men det kan också ha rört sig om en vilja att profi lera sig mot en genre 
som i stor utsträckning, med sitt premierande av intellektet och en strävan 
att bekräfta en rationell världsbild, påminde om science fi ction. Kanske be-
rodde det stora genombrottet för deckaren på att den på ett mer handfast sätt 
lyckades gestalta relevanta moraliska frågeställningar i skuggan av det kalla 
kriget, medan science fi ction med sina tankeexperiment uppfattades som en 
alltför spekulativ och orealistisk litteraturform.

Möjligen var det också något i det jordnära, svenska kulturklimatet och 
folklynnet som gjorde att endast en liten minoritet kunde tänka sig att re-
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gelbundet läsa översatt kategoriserad sf, medan enstaka estetiskt avancerade, kategoriserad sf, medan enstaka estetiskt avancerade, kategoriserad sf
pessimistiska framtidsskildringar som Harry Martinsons Aniara eller Ray Aniara eller Ray Aniara
Bradburys Fahrenheit 451 inte bara konsekrerades av tongivande kritiker, utan Fahrenheit 451 inte bara konsekrerades av tongivande kritiker, utan Fahrenheit 451
också kunde hamna högt upp på försäljningslistorna. Framgång i det lit-
terära fältet står visserligen ofta i motsats till ett bredare folkligt genomslag, 
och antagligen var det varken stilistiska brister eller sf-genrens kommersiella 
prägel som hindrade succén. Snarare går misstankarna till att science fi ction 
av den bok- och tidskriftsköpande allmänheten uppfattades som en världs-
frånvänd litteraturform med ett osunt bejakande av en teknikutveckling som 
inte befanns plausibel eller relevant. Då både science fi ction-litteraturen och 
science fi ction-fi lmerna till största delen utgjordes av importerade berättelser 
anpassade till en publik i en annan sociopolitisk och estetisk kontext upp-
levdes måhända hela genren som ett alltför främmande frö i den svenska 
fi ktionsmyllan.

För en liten och hängiven läsarskara, främst bestående av manliga gym-
nasister och studenter, utövade emellertid dessa berättelser en lockelse utan 
dess like. Man såg i science fi ction inte bara fängslande naturvetenskapliga 
och politiska spekulationer, utan också en originell genre obegränsad av tid 
och rum. Dessa eldsjälar byggde snabbt upp ett nätverk av klubbar, skapade 
mötesplatser och fora i fanzines och kongresser, men utvecklade också egna 
koder, doxa, värdehierkarier och konsekrationsinstanser, allt i syfte att be-
främja och kontrollera tillgången till science fi ction. De uppfattades kanske 
ofta som kufi ska sociala avvikare, men tog i själva verket framtiden i egna 
händer. Inte så få av dem klev snart som författare, förläggare, kritiker, över-
sättare och redaktörer ut på den bredare bokmarknaden för att försöka sprida 
genren till de ännu inte frälsta.

*

Femtio år efter att science fi ction lanserades på den svenska bokmarknaden 
har glöden inte falnat. Många datum ur gårdagens framtider har visserligen 
passerat: Storebror sov igenom hela 984, de första Marsraketerna smälte ald-
rig snön i Ohio vintern 999 och någon mystisk monolit har ännu inte påträf-
fats på månen. Utgivningen av kategoriserad sf har i Sverige sedan länge varit kategoriserad sf har i Sverige sedan länge varit kategoriserad sf
försvinnande liten, men entusiasterna läser nu som förr anglosaxiska original 
och många fl er har sällat sig till den skara författare som kring mitten av 
förra seklet presenterades för en avvaktande svensk publik. Man spekulerar 
fortfarande över huruvida det fi nns liv i rymden, men riktar numera fantasin 
långt utanför solsystemet; man diskuterar än huruvida den bräckliga biolo-
giska människokroppen snart kommer att vara ett passerat stadium i cyber-
åldern; man resonerar om artifi ciella intelligenser och simulerade verklighe-
ter, skisserar alternativa politiska system och könsidentiteter, och talar med 
skräckblandad förtjusning om hur informations- och nanoteknik kommer att 
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revolutionera minsta beståndsdel i vår ständigt föränderliga vardag. Även om 
de med sin lidelse ovetande kan ha stått i vägen för ett bredare genombrott 
för science fi ction i Sverige har många av entusiasterna aldrig givit upp hop-
pet om att fl er ska upptäcka och hänföras av vad man alltjämt betraktar som 
framtidens litteratur.
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Summary

Rocket Summer: Science Fiction in Sweden 1950–1968

Th is dissertation is a study on the introduction and reception of science fi ction lite-
rature in Sweden 950–968. It is rooted in a Swedish tradition of the sociology of 
literature, which has often combined textual and sociological analyses and frequently 
taken interest in neglected fi elds of literature, such as popular literature, online and 
digital literature, Noncomformist literature, proletarian or working class literature, 
or the writings of the temperance movement. Th ese studies have usually relied on se-
veral diff erent models and theories, for instance Robert Escarpit’s descriptions of the 
‘cultured’ and ‘popular’ circuits, Jürgen Habermas’s theories on the public sphere, 
Lars Furuland’s model of the literary process (with the production, distribution and 
consumption of works of fi ction), and Pierre Bourdieu’s well-known concept of the 
fi eld of cultural production.

In the introductory chapter the aims and perspectives of the study are presented; 
it also includes a succinct overview of the hitherto scarce Swedish studies on science 
fi ction and related subjects. Th e purpose of the dissertation is to scrutinize how 
science fi ction, preceded by US movies and comic books from the same genre, from 
the early 950s on was established as a category on the Swedish book and magazine 
market, and what consequences the introduction had on the Swedish literary system. 
From the publishers’ selection and publication, in books and magazines, both of 
translated texts and of Swedish originals, through the dissemination of these texts in 
various distribution channels or literary circuits, to their reception in the literary cri-
ticism of newspapers, popular and cultural magazines, and their consumption by the 
most devoted readers, the study is based on a large empirical material consisting of 
books, magazines, articles, reviews, advertisements and fanzines, but also a handful 
of interviews with a few critics, editors and notable science fi ction fans. Th e intro-
duction concludes with a discussion on genres, literary circuits, cultural fi elds and 
subfi elds, notions such as ‘quality’ and ‘popular’ literature, and ‘the mainstream’.

Th e second chapter (“Cognitive Market Arrangement”) deals with science fi ction 
as a genre and as a market category, and forms an investigation into diff erent attempts 
at defi ning and describing science fi ction as to its borders, origins, relationships to 
other genres and media, and its status in the fi eld of literature. After a brief survey 
of fi ve earlier defi nitions of science fi ction – Hugo Gernsback’s, Kingsley Amis’s, 
Brian Aldiss’s, Darko Suvin’s and Damien Broderick’s – three new defi nitions are 
presented. Th e fi rst one is the novological, which draws heavily on the work of Darko novological, which draws heavily on the work of Darko novological
Suvin and demarcates the genre as a form of fi ction in which crucial deviations from 
the norms of the author’s reality are presented, but where these disparities (‘novums’) 
are explained or motivated by an at least illusionary adherence to a scientifi c, mate-
rialistic or rational world view. In the mega-textual defi nition, infl uenced by Damien mega-textual defi nition, infl uenced by Damien mega-textual
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Broderick, science fi ction is seen as a genre or tradition with a specifi c horizon of 
expectations, and a distinct, generic ‘mega-text’ or array of common themes, tropes 
and motifs. Th e third defi nition, the paratextual, treats science fi ction as a deliberate, paratextual, treats science fi ction as a deliberate, paratextual
albeit often arbitrarily used marketing category, identifi able by ‘paratexts’ such as 
illustrations on book and magazine covers, blurbs, titles, author and serial names. 
With the third defi nition, a line can be drawn between books and magazines overtly 
marketed as science fi ction, categorized science fi ction, and works of fi ction not ad-
vertised as belonging to the genre, but falling under the novological or mega-textual 
defi nition and thus in various degrees related to the genre and its common themes, 
noncategorized science fi ction. Furthermore, diff erent claims on the origins of science 
fi ction are briefl y explored, from the Sumerian epic Gilgamesh to the pulp magazines Gilgamesh to the pulp magazines Gilgamesh
of Hugo Gernsback, and the relationships to genres and subgenres such as fantasy, 
horror, science fantasy, hard science fi ction, soft science fi ction, space opera, utopian 
and dystopian fi ction are considered.

Chapter three (“Technological Fairy Tales”) is a cursory survey of science fi ction 
and related stories published in Sweden before the year 950. In the late 9th century, 
when the works of Camille Flammarion, Jules Verne and H. G. Wells were fi rst 
translated into Swedish, domestic authors set out writing comparable fi ctions. In 
the following decades, authors such as Claës Lundin (825–908), Iwan T. Aminoff  
(868–928) and Otto Witt (875–923) devised stories about future cities, wars and 
space travel. Otto Witt even started his own magazine, Hugin. Tidskrift för naturve-
tande i roande form [Hugin: Magazine for Entertaining Science] (96–920), in which Hugin: Magazine for Entertaining Science] (96–920), in which Hugin: Magazine for Entertaining Science
he published both popular science and science fi ction. In the interwar period, similar 
stories about scientifi c experiments and space travel were written for both adults and 
young adults, for instance Per Freudenthal’s Resa till Venus [Resa till Venus [Resa till Venus Voyage to Venus] (923), Voyage to Venus] (923), Voyage to Venus
Elfred Berggren’s Robotarnas gud [Robotarnas gud [Robotarnas gud God of the Robots] (932), Gustav Sandgren’s God of the Robots] (932), Gustav Sandgren’s God of the Robots Den 
okända faran. En framtidssyn [Th e Unknown Menace: A Vision of the Future] (933) Th e Unknown Menace: A Vision of the Future] (933) Th e Unknown Menace: A Vision of the Future
and Vladimir Semitjov’s 43.000.000 mil i världsrymden [43 Million Miles in Space] 43 Million Miles in Space] 43 Million Miles in Space
(936). Meanwhile, several authors depicted future wars and totalitarian regimes in 
utopian and dystopian works of fi ction, among them Axel Klinckowström’s Skräck 
över Norden [Horror over Scandinavia] (935), Rütger Essén’s De släckta metropolerna
[Th e Extinguished Metropolises] (937) and Karin Th e Extinguished Metropolises] (937) and Karin Th e Extinguished Metropolises Boye’s Kallocain. Roman från 2000-
talet [talet [talet Kallocain: A Novel from the 21st Century [Kallocain: A Novel from the 21st Century [ ] (940).

Modern American science fi ction, written for mass market pulp magazines such 
as Hugo Gernsback’s Amazing Stories and Amazing Stories and Amazing Stories John Campbell, Jr.’s Astounding Science-
Fiction, appeared in Sweden during the Second World War. In Jules Verne-Magasinet
[Th e Jules Verne Magazine] (940–947), a weekly periodical with translated texts Th e Jules Verne Magazine] (940–947), a weekly periodical with translated texts Th e Jules Verne Magazine
from (among others) Amazing Stories, Fantastic Adventures and Amazing Stories, Fantastic Adventures and Amazing Stories, Fantastic Adventures Th rilling Wonder 
Stories, many of the American authors were introduced to the Swedish public – some 
of the most famous of them were Isaac Asimov, Alfred Bester, Ray Bradbury and 
Robert A. Heinlein. Teachers’ associations, however, opposed its unbridled specula-
tive contents, and soon the magazine’s profi le was changed from exclusive reliance 
on science fi ction and related comics to general popular fi ction. Hence, already in its 
second year, the title was changed to Veckans Äventyr [Veckans Äventyr [Veckans Äventyr Adventure of the Week [Adventure of the Week [ ].

Th e fourth chapter (“Space Dogs and Goldonders”) concerns the years 950–956, 
when modern British and American science fi ction was fi rst introduced in Sweden on 
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a large scale. After the foundation of the fi rst Swedish science fi ction club, Futura, in 
the summer of 950, the librarian Roland Adlerberth (923–993) set out to introduce 
the term ‘science fi ction’ to a wider Swedish audience. In a couple of articles written 
for cultural magazines, the genre was presented as a new type of fi ction with a solid 
scientifi c basis, and apart from its entertainment value it was praised for its intel-
lectual and political potential.

No later than in 952 the quality publisher Natur och Kultur started to market 
books under the new label, with a series of translations of the early works of H. G. 
Wells. Th ese were followed up with the fi rst Swedish book containing science fi ction 
by American pulp authors such as Ray Bradbury, Th eodore Sturgeon and A. E. van 
Vogt – the anthology Morgondagens äventyr [Morgondagens äventyr [Morgondagens äventyr Adventures of Tomorrow [Adventures of Tomorrow [ ], edited by a 
professor of literature, E. N. Tigerstedt (907–979), and published in the spring of 
953. Th e very same year, Ray Bradbury’s Th e Martian Chronicles was translated and Th e Martian Chronicles was translated and Th e Martian Chronicles
published by Forum, another quality fi rm.

In 953 and 954, a total of three series were launched, aimed at diverse audiences. 
With its early series Science Fiction (953–956), the publishing house Oskar Eklunds 
introduced quite a few of the most famous British and American science fi ction au-
thors on the Swedish book market – the eight titles included Isaac Asimov’s I, Robot, I, Robot, I, Robot
Arthur C. Clarke’s Childhood’s End, Robert A. Childhood’s End, Robert A. Childhood’s End Heinlein’s Th e Man Who Sold the 
Moon and John Wyndham’s Th e Day of the Triffi  ds. Th e second series, Planetböck-
erna [Th e Planet Books] (953–956), published by the esteemed fi rm Bonniers, was 
marketed at young adults, and of its fi ve titles, three were Swedish originals, Gus-
tav Sandgren’s (904–983) Rymdskeppens gåta [Th e Enigma of the Spaceships] (953), Th e Enigma of the Spaceships] (953), Th e Enigma of the Spaceships
Börje Nordén’s (b. 99) Operation Dimma [Operation Dimma [Operation Dimma Operation Mist] (956), and probably Operation Mist] (956), and probably Operation Mist
the most famous Swedish ‘categorized science fi ction’ book of the 950s and 960s, 
Sture Lönnerstrand’s (99–999) Rymdhunden. En resa till Jupiter [Th e Space Dog: A 
Voyage to Jupiter] (954), which was published as the winner of a literary competition Voyage to Jupiter] (954), which was published as the winner of a literary competition Voyage to Jupiter
aimed at discovering Swedish science fi ction talents. Th e third series, the publisher 
Lindqvists’ Atom-böckerna [Th e Atom Books] (954–956) was a cheaper alternative 
to Eklunds’ series, and its twelve titles, of which the eleven often abridged transla-
tions included works like Alfred Bester’s Th e Demolished Man, Robert A. Heinlein’s 
Starman Jones, and Philip Wylie’s and Edwin Balmer’s When Worlds Collide, were 
aimed at a slightly younger audience. A fourth series was introduced in 955, Blixt 
Gordon [Flash Gordon] (955–956), consisting of six titles translated from the Nor-
wegian, and probably written by an unknown Norwegian author using the name of 
the American comic strip artist Alex Raymond. None of the four series was a success, 
however, and they were cancelled within a few years of their inception.

Already in 953 a set number of typical responses to science fi ction arose among 
Swedish literary critics, from traditionalist statements on the books’ crude characte-
rization, false pretenses at scientifi c content and their commercial streak to explicitly 
anti-American positions rejecting the whole genre as a form of detrimental cultural 
imperialism. Others viewed the genre as a competitor to entertaining detective fi c-
tion, or promoted science fi ction as a philosophical literature with a subversive po-
litical potential. One of the most infamous Swedish articles about science fi ction, 
critic and scholar Elisabeth Tykesson’s (906–962) in the literary fl agship Bonniers 
Litterära Magasin in January 954, has often been scapegoated by fans for having 
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stigmatized the genre among the literary establishment. Tykesson’s statements, how-
ever, were never very categorical, and although she made acrid comments on several 
of the translated books, she acknowledged that the genre could be used for writing 
aesthetically pleasing literature.

Th e last section of the chapter concerns the reception of author Harry Martinson’s 
(904–978) ‘noncategorized science fi ction’ space epic Aniara. En revy om människan (904–978) ‘noncategorized science fi ction’ space epic Aniara. En revy om människan (904–978) ‘noncategorized science fi ction’ space epic
i tid och rum [Aniara: A Review of Man in Time and Space [Aniara: A Review of Man in Time and Space [ ] (956), one of the most Aniara: A Review of Man in Time and Space] (956), one of the most Aniara: A Review of Man in Time and Space
illustrious pieces of Swedish 20th century fi ction. Th e book-length verse poem con-
veys the narrative of an immense future spaceship, the so called goldonder Aniara, goldonder Aniara, goldonder
which is utilized for evacuating people from a war-torn Earth to colonies on Mars. 
En route, it all but collides with an asteroid, and is sent drifting for decades, lost in 
space with an increasingly desperate population seeking comfort from a super com-
puter, the Mima, which self-destructs after receiving images of the use of nuclear 
weapons back on Earth. Aniara’s roots in and relationship to popular science fi ction Aniara’s roots in and relationship to popular science fi ction Aniara’s
are often deemed tangential, but closer investigation shows not only that contem-
porary critics perceived the epic as unmistakably related to science fi ction, but also 
that Martinson himself proclaimed it to be part of the genre and admitted having 
read science fi ction in the 950s.

Chapter fi ve (“Carpe Futurum”) deals with the monthly periodical Häpna! [Häpna! [Häpna! Be 
Amazed!] (954–966), an equivalent to British and American digest size science Amazed!] (954–966), an equivalent to British and American digest size science Amazed!
fi ction magazines. With almost 20 issues, each of them roughly a hundred pages, 
Häpna! was by far the biggest Swedish supplier of science fi ction in the 950s and Häpna! was by far the biggest Swedish supplier of science fi ction in the 950s and Häpna!
960s. Not only did it introduce stories by more than 200 authors (circa 85 % of them 
British or American – the most frequently published being Isaac Asimov, Arthur C. 
Clarke and A. E. van Vogt), but it also included a section for book reviews by Roland 
Adlerberth, editorials with science fi ction criticism, and regular features on popular 
science, often translated from British science fi ction magazines.

One of the most notable results of Häpna!, however, was the creation of a Swedish Häpna!, however, was the creation of a Swedish Häpna!
science fi ction fandom, a fan culture with its own network of clubs, conventions 
and fanzines. In the fi rst issue, which contained the fi rst part of the serialized novel 
Slan by A. E. van Vogt, the editors introduced their plans to found a nationwide 
Swedish science fi ction movement. Within a few years a number of clubs formed all 
around Sweden and Scandinavia, although the participants were never more than 
a few hundred at the most, with a core group of just a few dozen enthusiastic fans. 
Th e template for the movement was acquired from the American and British science 
fi ction fan culture, which had arisen in the 930s, in connection with pulp magazines 
such as Hugo Gernsback’s Wonder Stories. In the 950s and 960s, more than 30 sci-
ence fi ction clubs were initiated in Sweden, and more than 80 diff erent science fi ction 
fanzines were published. Th e clubs (for instance Club Cosmos in Gothenburg, club 
Meteor in Malmö, Cosmos Club and Star Stuff  SF Club in Stockholm) as well as 
the fanzines often had English names and titles (such as Star Science Fiction Fanzine, 
Super SF FanzineSF FanzineSF  and  Fanzine and  Fanzine Science Fiction Times), which bears witness to the substantial Science Fiction Times), which bears witness to the substantial Science Fiction Times
foreign infl uence.

According to inquiries made in the late 950s and the early 960s, the typical 
Swedish fan was a barely 20 year old male student or grammar school boy with 
interests in both science and the humanities, and who read fi ction in English as well 
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as in translation. Many of the fans wrote their own science fi ction stories, which 
were sometimes published in fanzines, and occasionally in Häpna!. Of the twenty 
Swedish authors who made it to the pages of Häpna!, a few continued their writing Häpna!, a few continued their writing Häpna!
careers, among them some of the most famous Swedish science fi ction authors, Dénis 
Lindbohm (927–2005), Sam J. Lundwall (b. 94) and Bertil Mårtensson (b. 945).

With Häpna!, their clubs and fanzines, the fans formed and became part of a Häpna!, their clubs and fanzines, the fans formed and became part of a Häpna!
separate science fi ction subfi eld with its own, fi eld-specifi c symbolic capital, codes, 
doxa, instances of consecration, and even its own historiography. Th e fans were 
adamant believers in the value and relevance of science fi ction, and generally saw 
themselves as an exceptionally tolerant and far-seeing, but persecuted minority. By 
collecting books, reading science fi ction, writing their own stories and reviews, star-
ting clubs, arranging conventions and publishing fanzines, the fans accumulated 
symbolic capital – but, as science fi ction has in Sweden primarily been a genre of 
translations, the symbolic battles fought within the subfi eld seem to have been over 
the distribution and communication channels as often as about diff ering views on 
literary qualities and perspectives.

Th e magazine Häpna! was never a fi nancial success, and its main ambition ap-Häpna! was never a fi nancial success, and its main ambition ap-Häpna!
pears to have been to provide a small group of enthusiastic readers with translated 
science fi ction. With its devoted publishers – the brothers Karl Gustav Kindberg 
(93–995) and Kurt Kindberg (99–2005) – its small-scale operation and the scarce 
economic rewards, it set a precedent for many later attempts at publishing science 
fi ction in Sweden.

Th e sixth chapter (“Sputnik Fever”) returns to the chronology and concerns 
the years 957–96, when the science fi ction expansion in Sweden reached its apex. 
During these years, when the launching of the Soviet satellite Sputnik  instigated 
the space race and the newspapers were fi lled with columns on the exploration of 
space, a handful of fans reviewed science fi ction in some of the major newspapers. 
Several publishers also decided to market science fi ction either as an explicitly poli-
tical or as a scientifi c genre, with novels like Fred Hoyle’s Th e Black Cloud, Frederik Th e Black Cloud, Frederik Th e Black Cloud
Pohl’s and C. M. Kornbluth’s Th e Space Merchants, and Ivan Yefremov’s Andromeda. 
Meanwhile, the publisher Svensk Läraretidnings Förlag, with a solid reputation for 
its qualitative children’s literature, tried to steer its series Raketböckerna [Th e Rocket 
Books] (955–958) away from European science fi ction (by, for instance, the Austrian 
Erich Dolezal) towards American and British works – but to no avail. After a few 
titles by Robert Heinlein and Isaac Asimov, such as Space Cadet, Farmer in the Sky
and David Starr, Space Ranger, the series was discontinued.David Starr, Space Ranger, the series was discontinued.David Starr, Space Ranger

In the autumn of 957, however, two mass market publishers launched the fi rst 
Swedish science fi ction lines published in modern, popular paperbacks, Pingvinför-
laget with its Atom-boken [Th e Atom Book] (957–959) and Wennerbergs with its 
Rymd-böckerna [Th e Space Books] (957–960). While the former almost exclusi-
vely consisted of defi cient translations of disreputed novels published under house 
names by the British mass market fi rm Curtis Warren, the latter included many 
titles by well-known science fi ction authors such as Poul Anderson, Fredric Brown 
and Donald A. Wollheim. After just a few years, with 22 and 20 published titles 
respectively, the lines were withdrawn due to lack of sales. Th e reader for Rymd-
böckerna, Börje Crona (b. 932), later claimed having inadvertently vitiated the series 
by picking too advanced and thought-provoking texts.
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In the late 950s the Swedish publisher of Illustrated Classics, AB Illustrerade 
Klassiker, attempted an introduction of a Swedish version of the successful American 
magazine Galaxy, but owing to inadequate sales, Swedish Galaxy was closed down 
before fi nishing its second year. In its 9 issues it introduced not only a few domestic 
short stories by authors Börje Crona, Ralf Parland (94–995) and Pär Rådström 
(925–963), but also by American authors such as Poul Anderson, Alfred Bester, 
Philip K. Dick and Th eodore Sturgeon. Th e magazine, which often included essays 
on the merits of science fi ction as a form of social criticism, has consistently been 
regarded as superior to Häpna!, and its demise was mourned even by some literary Häpna!, and its demise was mourned even by some literary Häpna!
critics.

After a brief comparison of science fi ction with its perceived main competitor, 
detective fi ction – which had its heyday in the Swedish 950s – the chapter concludes 
with a discussion on the reception of some ‘noncategorized science fi ction’ written in 
the late 950s. Th ese works, the most famous of them being Ann Margret Dahlquist-
Ljungberg’s (95–2002) Strålen. Koreografi sk vision [Th e Ray: A Choreographic Vision] 
(958) and Folke Fridell’s (904–985) Äldst i världen [Oldest in the World] (959), were Oldest in the World] (959), were Oldest in the World
often recognized as part of a European tradition of dystopian fi ction by authors like 
Aldous Huxley, Karin Boye and George Orwell rather than the British and Ameri-
can popular genre. Furthermore, in debates concerning the genre in the late 950s, 
science fi ction was often explicitly pinpointed as a commercial, inconsequential form 
of popular literature lacking credible social or scientifi c critique. Without a closer 
collation of motifs and themes, the genre was circumscribed by purely aesthetic, 
moral and ideological criteria. Hence, the term ‘science fi ction’ was recurrently used 
as a label for defi cient literature.

Chapter seven (“Th e Swedish-Descended Necromancer”) is an examination of 
the Swedish reception and consecration of Ray Bradbury (whose mother was born 
in Sweden), and how it transpired that the author was often perceived as a unique 
exception among other science fi ction writers (and soon granted the standing epi-
thet of ‘necromancer’). Following the translations of Fahrenheit 451 and Fahrenheit 451 and Fahrenheit 451 Th e October 
Country in 958, Ray Country in 958, Ray Country Bradbury was thoroughly consecrated by the most renowned 
critics in the Swedish fi eld of literature. However, as the novels and collections of 
short stories weren’t translated in the order in which they were originally written 
and published in the US, there was ample opportunity for what Robert Escarpit has 
termed ‘creative treason’ – Bradbury’s works of fi ction were, to some degree perhaps 
unintentionally, recontextualized for and interpreted in a very diff erent cultural and 
aesthetic context.

Some of the prominent critics devised various strategies for salvaging the author, 
who was marketed by the renowned publisher Norstedts, from a literary genre that 
was increasingly regarded as an aesthetically crude form of commercial entertain-
ment. Th e most popular strategies – often used in combination with a stereotyping 
of science fi ction – were to imply that Bradbury’s stories about the future, space travel 
and Martians weren’t really science fi ction at all, as they treated human subjects, or to 
assign the author a psychological development and maturation from science fi ction 
to supernatural and gothic fi ction – a development which had no correlation to the 
original publishing order of the texts. Th e chapter is rounded off  with a discussion 
on the diff ering evaluative criteria applied to Bradbury’s works, and a concise compa-
rison of Bradbury’s career with the literary careers of 9 other British and American 
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science fi ction authors, as to their magazine and book debuts in the US and the UK, 
and their introduction in Sweden.

Th e eighth chapter (“Th e Long, Silent Years”) deals with the years 962–968, 
when very little ‘categorized science fi ction’ was published in Sweden, although quite 
a few domestic authors started writing ‘noncategorized science fi ction’, often expli-
citly political in content. Th e chapter also includes a brief statistical analysis on the 
publication of ‘categorized science fi ction’ in Sweden during the years 952–968. All 
in all, almost 30 publishing fi rms published over 60 books, roughly half of them in 
the seven specifi c science fi ction lines. Th e publication reached both its qualitative 
and quantitative climax around the year 958, and the category was dominated by 
translated fi ction written by British and American authors (circa 70 %), some of the 
most recurrent being Robert A. Heinlein, H. G. Wells and the British mass market 
writer Dennis Hughes. A good third of the books were marketed at young adult 
readers, and these included most of the Swedish originals.

Renewed interest in science fi ction arose in the late 960s. In the summer of 968, 
a special issue of Bonniers Litterära Magasin was devoted to science fi ction, and in 
the autumn the same year, Bertil Mårtensson made his book debut with a novel pub-
lished by Bonniers, Detta är verkligheten [Th is is Reality] (968), soon to be followed 
by the book debuts of fans Sam J. Lundwall and Dénis Lindbohm. Concurrently, 
publishers started to launch new science fi ction lines, often by recruiting science 
fi ctions fans as editors.

Th e dissertation concludes with a short summary (“Rocket Summer”), and a 
discussion on how science fi ction was received by and incorporated into the Swe-
dish literary system, both as an increasingly separate literary circuit of production, 
distribution and consumption, and as a growing autonomous subfi eld of cultural 
production, with its own forms of specifi c symbolic capital, doxa, and instances of 
consecration. Moreover, some of the reasons for the failure behind the introduction 
of, and the diminishing publication of, science fi ction in Sweden are touched upon. 
While potential factors such as the genre having early on gotten a bad reputation 
among publishers, inept selections of foreign authors and works to translate, and a 
lack of cultural, media and marketing exposure are dismissed, factors such as mar-
ket saturation in the 950s, an earth-bound, pragmatic and moral cultural climate 
which resulted, among other things, in a preference for detective fi ction, are found 
more probable.

Science fi ction has never been a particularly successful category on the Swedish 
book market, and has mostly been published by small fi rms and magazines owned 
and edited by science fi ction fans. With their enthusiasm, they have provided gene-
rations of readers with translations. However, this catering for a small segment of the 
book and magazine markets might possibly have obstructed renewed interest from 
larger publishers, and also created a negative aura surrounding the genre; science 
fi ction literature, as opposed to movies and comic books, has often been regarded as 
a minority interest for a small group of fanatics.

Th e unsuccessful attempts at introducing science fi ction in Sweden in the 950s 
and 960s can be summed up as a brief rocket summer. Eager publishers gathered 
to try out various foreign prototypes, but the new projectiles were launched into a 
darkening summer sky, lit only by the fi reworks provided by consecrated authors 
such as Harry Martinson and Ray Bradbury.
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Noter

I noterna används ett komprimerat hänvisningssystem där endast upphovs-
mäns efternamn, verkens publiceringsår och sidor anges. Undantagen är verk 
av fl era författare, där endast efternamnen anges, material publicerat i dagstid-
ningar, vilket refereras till med efternamn och datum, samt annonser i Svensk 
Bokhandel och material publicerat i Bokhandel och material publicerat i Bokhandel Häpna! och Häpna! och Häpna! Galaxy, där endast tidskrift, 
utgivningsår, nummer och sidhänvisningar ges. Vid otryckt eller webbpublice-
rat material anges ofta mer detaljerad information. Avhandlingens citatteknik 
följer i stort sett praxis. De fl esta triviala stav-, skriv- och tryckfel har rättats 
med markering, andra har markerats med ”[sic!]”. Kursiverna är, om inget 
annat anges, alltid originalets. Som kursiver räknas också spärrningar och 
understrykningar.

NOTER KAPITEL 

 Adlerberth 952a, s. 42. 
2 Se Furuland 990, s. 8 ff .
3 Introduktioner till denna tradition ges i bl.a. Furuland 997 och Svedjedal 997a. 

(Relevant är även Griswold 993/997). Vad gäller populärlitteraturen kan nämnas 
den svenska populär litteraturforskning som var särskilt livskraftig under 970-
 talet, bl.a. med det projekt som under ledning av Bo Bennich-Björkman, ”Popu-
lärfi ktion i Sverige 830–970”, bedrevs vid Avdelningen för litteratur sociologi i 
Uppsala. (Se Populärfi ktion i Sverige 1830–1970 – medier, produktion, spridning, 
struktur och funktioner. Presentation av ett forskningsprojekt [977]. En översikt struktur och funktioner. Presentation av ett forskningsprojekt [977]. En översikt struktur och funktioner. Presentation av ett forskningsprojekt
över skandinavisk forskning om populärlitteratur, särskilt mellan åren 970 och 
985, fi nns i Ericson 99.) Särskilt viktiga, ibland närliggande arbeten vilka tjänat 
som inspirationskällor för föreliggande studie är bl.a. Stefan Mählqvists Biggles i 
Sverige. En litteratursociologisk studie av W E Johns Bigglesböcker (983), Ulf Sverige. En litteratursociologisk studie av W E Johns Bigglesböcker (983), Ulf Sverige. En litteratursociologisk studie av W E Johns Bigglesböcker Boët-
hius När Nick Carter drevs på fl ykten. Kampen mot ”smutslitteraturen” i Sverige 
1908–1909 (989), Dag Hedmans Eleganta eskapader. Frank Hellers författarskap 
till och med Kejsarens gamla kläder (985), Mats Rehns Jack London i Sverige. 
Studier i marknadsföring och litterärt infl ytande (974), Eva Hemmungs Wirténs Studier i marknadsföring och litterärt infl ytande (974), Eva Hemmungs Wirténs Studier i marknadsföring och litterärt infl ytande
Global Infatuation. Explorations in Transnational Publishing and Texts. Th e Case of 
Harlequin Enterprises and Sweden (998) och inte minst, i synnerhet när det gäller 
teckningarna av bokmarknaden och förläggarna i föreliggande avhandling, Johan 
Svedjedals Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bokmark-
nad 1887–1943 (993).

4 En överblick över de viktigaste händelserna under perioden fi nns i kronologin i 
appendix A.

5 För en diskussion av begreppet den litterära institutionen, se Melberg 975, s. 9–29. 
En del av det litterära systemet som av tids- och utrymmesskäl dessvärre fått stå 
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tillbaka är biblioteksvärlden, med allt från sambindningens listor och recensioner 
i Biblioteksbladet till statistik om inköp, utlån m.m. Biblioteken kommenteras ett Biblioteksbladet till statistik om inköp, utlån m.m. Biblioteken kommenteras ett Biblioteksbladet
fåtal gånger i förbigående, men något större grepp tas inte.

6 Det arbete av Bourdieu som främst legat till grund för bruket av fältbegreppet 
är den svenska översättningen av Les règles de l’art. Genèse et structure du champ 
littéraire (992) – littéraire (992) – littéraire Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur (2000). 
Ypperliga svenska introduktioner till Bourdieus fältbegrepp fi nns i Donald Broa-
dys förord i Bourdieu 992/2000, s. 9–28 samt i Broady 998, i Peurell 998, 
 s. 9–30, och i Gedin 2004, s. –26, varför en detaljerad presentation bedömts 
vara överfl ödig.

7 Bourdieu 992/2000, s. 34 ff . (citat, s. 36).
8 Bourdieu 992/2000, s. 36 f.
9 Vad gäller avgränsningen av litteratur för barn och ungdom avses i avhandlingen 

med barnlitteratur den litteratur som i första hand är ämnad att läsas av barn barnlitteratur den litteratur som i första hand är ämnad att läsas av barn barnlitteratur
t.o.m. 2-årsåldern, med ungdomslitteratur den litteratur som främst är ämnad ungdomslitteratur den litteratur som främst är ämnad ungdomslitteratur
att läsas av tonåringar, och med barn- och ungdomslitteratur den litteratur som är barn- och ungdomslitteratur den litteratur som är barn- och ungdomslitteratur
tänkt för läsare som inte uppnått 20-årsåldern, om än med viss betoning på just 
åldersgruppen 0–5 år.

0 Jfr Svedjedal 2000, s. 28 f.
 Om den litterära processen, se t.ex. Furuland 997, s. 38–44.
2 Vad gäller marknadsprofi ler och lanseringsstrategier har, förutom böckernas om-

slag, främst annonser i Svensk Bokhandel nyttjats. Dessa annonser ger en bild av Svensk Bokhandel nyttjats. Dessa annonser ger en bild av Svensk Bokhandel
hur förlagen ville marknadsföra sina böcker för bokhandlarna, men också hur de 
ville profi lera sig mot varandra. Viss kompletterande annonsering i dagstidningar 
har också kunnat hittas vid besök i Natur och Kulturs förlagsarkiv.

3 En mer utförlig beskrivning av inventeringens metod och avgränsningar ges i 
SFB. Oftast anges i avhandlingen fullständig titel första gången ett litterärt verk 
nämns, såvida inte undertiteln utgörs av en trivial genrebeteckning. Titlar på no-
veller, följetonger och tecknade serier anges inom citationstecken, med undantag 
för när det rör sig om hela publikationer, t.ex. serietidningen Stålmannen.

4 Escarpit 958/968, s. 78 ff . (citat, s. 80).
5 Tyvärr föreligger mycket få undersökningar av 950-talets svenska bokmarknad, 

vilket medfört att något större jämförelsematerial inte kunnat åberopas. Ett un-
dantag är 968 års litteraturutredning (SOU 972:80), vars tonvikt dock ligger på 
senare delen av 960-talet. Bokpriser anges ofta i avhandlingen, men omräkning-
ar till dagens penningvärde har i regel inte gjorts, dels för att dessa snabbt skulle 
åldras, dels för att omräkningar av bokpriser är vanskliga då konsumentprisindex 
inte alltid är helt rättvisande. Som riktlinje kan dock anges att 0 kr åren 950, 
955, 960 och 965 motsvarade ca 60, 20, 00 respektive 85 kr år 2005.

6 Jfr Luthersson 2002, s. 9.
7 De 6 största dagstidningarna redovisas i appendix B. Av de närmare 500 artiklar 

som spårats upp publicerades en knapp tiondel i de något glesare utgivna tidskrif-
terna. Av dessa artiklar behandlas endast ett fåtal mer utförligt, i synnerhet sådana 
som publicerats i de ansedda litteratur- och kulturtidskrifterna. Någon systema-
tisk genomgång av recensioner i Biblioteksbladet har inte genomförts, men väl av Biblioteksbladet har inte genomförts, men väl av Biblioteksbladet
Bonniers Litterära Magasin, vars innehåll inte förtecknas i de svenska indexen. 
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Mer utförliga kommentarer om artiklar, recensioner och notiser hittas i SFB, där 
också en omfattande förteckning fi nns över artiklar och recensioner publicerade 
i de största dagstidningarna.

8 Värdefulla för kontextualiseringen av dessa diskussioner har varit Per Rydéns 
Domedagar. Svensk litteraturkritik efter 1880 (987) och Tomas Forsers Kritik av 
kritiken. 1900-talets svenska litteraturkritik (2002).kritiken. 1900-talets svenska litteraturkritik (2002).kritiken. 1900-talets svenska litteraturkritik

9 I avhandlingen används entusiast nästan synonymt med entusiast nästan synonymt med entusiast fan. Medan en sf-fan är 
någon som är aktiv inom sf-rörelsen är en sf-entusiast någon som, inom eller utom sf-entusiast någon som, inom eller utom sf-entusiast
sf-rörelsen, ivrar för genren. De fl esta av tidens fans var också entusiaster, men 
inte alla sf-entusiaster var fans i denna bemärkelse, även om så gott som samtliga 
ändå uppvisar infl uenser från delfältet.

20 Fullständiga förteckningar över innehållet i samtliga nummer av Häpna! och Häpna! och Häpna!
Galaxy fi nns i Galaxy fi nns i Galaxy SFB. Tidigare index fi nns i form av Leif Anderssons Index till de tio 
första årgångarna av tidskriften Häpna! (965) och Bertil Mårtenssons ”Index till Häpna! (965) och Bertil Mårtenssons ”Index till Häpna!
Häpna! 954–966” i Science Fiction Forum 994:–2.

2 Förfrågan skickades också ut till Sam J. Lundwall (f. 94) och Kurt Kindberg 
(99–2005). Medan Lundwall, en av tidens mest kända sf-fans och sedermera 
bl.a. författare, förläggare och översättare, vänligen avböjde att svara på några 
frågor gick beklagligtvis Kurt Kindberg, en av redaktörerna för Häpna!, ur tiden 
innan en intervju kunde genomföras.

22 Det som är känt om detta novellmaterial fi nns förtecknat dels i Lundwall 997, 
dels i en omfattande novellbibliografi  sammanställd av Hans Persson, ”Register 
över svenska science fi ction-noveller”, vilken erhållits från Persson i en version 
daterad sommaren 996.

23 De korta innehållsreferaten är i största möjliga mån baserade på egen läsning, 
men har ofta behövt kompletteras med information från baksidestexter, recensio-
ner av böckerna samt innehållsreferat i större uppslagsverk som Clute & Nicholls 
och Barron 987.

24 Två andra arbeten från Bibliotekshögskolan som varit till nytta vid inventeringen 
av det skönlitterära materialet är Tomas Nydéns Science fi ction för barn och ung-
dom 1956–76 (977) samt Jan-Erik Johanssons, Keijo Koivulas och Margareta Mo-dom 1956–76 (977) samt Jan-Erik Johanssons, Keijo Koivulas och Margareta Mo-dom 1956–76
dins något längre 300 science fi ctionböcker på svenska. Ett annoterat urval (977).300 science fi ctionböcker på svenska. Ett annoterat urval (977).300 science fi ctionböcker på svenska. Ett annoterat urval

25 Bland svenska översikter om science fi ction kan även nämnas John-Henri Holm-
bergs korta Sf-guide. Om motiv i science fi ction (977), John-Henri Holmbergs och 
Per W. Insulanders korta skrift Kvinnor i science fi ction (982) samt Sam J. Lund-
walls Utopia – Dystopia (977) och Utopia – Dystopia (977) och Utopia – Dystopia En bok om science fi ction, fantastik, futurism, 
robotar, monster, vampyrer, utopier, dystopier och annat märkvärdigt och oväntat och 
osannolikt (993). På svenska fi nns även Sam J. Lundwalls översättning av Donald osannolikt (993). På svenska fi nns även Sam J. Lundwalls översättning av Donald osannolikt
A. Wollheims översiktsverk Th e Universe Makers (97), som Th e Universe Makers (97), som Th e Universe Makers Framtidens kartläg-
gare. Science fi ction i dag (972).gare. Science fi ction i dag (972).gare. Science fi ction i dag

26 Sam J. Lundwall har även varit verksam som genreintroduktör utanför Sverige. 
Hans översiktsverk från 969 kom ut på engelska i en reviderad utgåva som Science 
Fiction. What it’s All About (97) och han skrev senare ytterligare ett översikts-Fiction. What it’s All About (97) och han skrev senare ytterligare ett översikts-Fiction. What it’s All About
verk, den omdiskuterade Science Fiction. An Illustrated History (978).Science Fiction. An Illustrated History (978).Science Fiction. An Illustrated History

27 Projektet presenteras mer utförligt i Svedjedal 2002. Lovén har också publicerat 
två längre uppsatser med anknytning till projektet (Lovén 999 och 200). Sved-
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jedals nämnda kapitel (Svedjedal 200a, s. [27]–69 resp. [89]–25) har också 
publicerats separat (Svedjedal 998 och 200b).

28 Science fi ction och den nära besläktade utopiska och dystopiska traditionen har 
i några fall behandlats också inom den idéhistoriska forskningen. Nämnas kan 
förutom Tore Frängsmyrs standardverk Framsteg eller förfall. Framtidsbilder och 
utopier i västerländsk tanketradition (980) Sylvia Määttäs avhandling Kön och 
evolution. Charlotte Perkins Gilmans feministiska utopier 1911–1916 (997), som be-evolution. Charlotte Perkins Gilmans feministiska utopier 1911–1916 (997), som be-evolution. Charlotte Perkins Gilmans feministiska utopier 1911–1916
handlar en författare som ofta nämns i anglosaxiska översiktsverk om science 
fi ction.

29 Tillgänglig på svenska sedan 970 fi nns också den översatta uppsatsen ”Bilden av 
vetenskapsmannen i science fi ctionlitteraturen. En innehålls analys” (957–58) av 
Walter Hirsch.

30 En mer utförlig genomgång av Noltes avhandling fi nns i Määttä, 23..2004.
3 Qvarnström har även skrivit en kortare introduktion till rymdresemotivet i lit-

teraturhistorien (Qvarnström 96b).
32 Andra viktiga arbeten i forskningen kring Aniara är Jörg Hiengers uppsats ”Ani-Aniara är Jörg Hiengers uppsats ”Ani-Aniara

ara auf dem Weg zur Leier. Bemerkungen zu Harry Martinsons Weltraumdich-
tung” (969), Erland Lagerroths Aniara – en dikt av sin tid eller I tingens natur har eller I tingens natur har eller
människan sin lag. Harry Martinsons dikt läst år 1990 (99) och Johan Stenströms 
avhandling Aniara. Från versepos till opera (994). Halls anförda arbete, som kom Från versepos till opera (994). Halls anförda arbete, som kom Från versepos till opera
ut i en reviderad utgåva redan 96, fi nns också i en längre, omarbetad version 
i densammes Naturvetenskap och poesi. Viktor Rydberg, August Strindberg, Harry 
Martinson (98). Det bör också påpekas att Anshelm, trots att så gott som hela 
avhandlingen behandlar Jersilds framtidsfi ktioner och diskussioner av vetenskap 
och teknik, aldrig för något resonemang om science fi ction eller det faktum att 
Jersild ibland medvetet anknyter till välbekanta sf-motiv och temata. Detta an-
tyds emellertid, om än mycket försiktigt, i en annan avhandling om Jersild, Rut 
Nordwall-Ehrlows Människan som djur. En studie i P C Jersilds författarskapP C Jersilds författarskapP C  (983), 
där hon kommenterar bl.a. de likheter som föreligger mellan romaner som Jersilds 
Djurdoktorn (974), George Orwells Nineteen Eighty-Four (949) och Ray Bradbu-Nineteen Eighty-Four (949) och Ray Bradbu-Nineteen Eighty-Four
rys Fahrenheit 451 (953). (Se Nordwall-Ehrlow 983, s. 45. Jfr ibid., s. 75 f., 25.)Fahrenheit 451 (953). (Se Nordwall-Ehrlow 983, s. 45. Jfr ibid., s. 75 f., 25.)Fahrenheit 451

33 Ulf Sandström har i en bibliografi  och bibliografi sk översikt redogjort för många 
viktiga insatser inom detta område, särskilt vad gäller arbeten skrivna efter 950 
(se Sandström 984).

34 Den angränsande fantasygenren har rönt större uppmärksamhet inom svensk 
litteraturforskning, i synnerhet i samband med undersökningar av barn- och 
ungdoms litteratur. Relevanta verk som ibland tangerar gränsmarkerna till sci-
ence fi ction är bl.a. Göte Klingbergs De främmande världarna i barn- och ung-
domslitteraturen (980), Ying Toijer-Nilssons Fantasins underland. Myt och idé i 
den fantastiska berättelsen (98) och Maria Nikolajevas avhandling, Th e Magic 
Code. Th e Use of Magical Patterns in Fantasy for Children (988). Översikter fi nns 
också i Jan Brobergs På fantasins vingar. En bok om fantasy (994), På fantasins vingar. En bok om fantasy (994), På fantasins vingar. En bok om fantasy John-Henri 
Holmbergs Fantasy. Fantasylitteraturens historia, motiv och författare (995) samt Fantasy. Fantasylitteraturens historia, motiv och författare (995) samt Fantasy. Fantasylitteraturens historia, motiv och författare
Annika Johanssons Världar av ljus, världar av mörker. Fantasy & Skräcklitteratur
(996/2000).

35 Den gode gamle fremtid, en lätt omarbetad version av Dalgaards doktorsavhand-Den gode gamle fremtid, en lätt omarbetad version av Dalgaards doktorsavhand-Den gode gamle fremtid
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ling från 994, behandlar danska sf-romaner utgivna mellan 968 och 980 och 
består till stor del av diskussioner om hur modern sf-teori går att applicera på 
dessa. Dalgaard har också skrivit en längre genrehistorik, Fra Platon til cyberpunk. 
Science fi ction-litteraturens historie (2004).Science fi ction-litteraturens historie (2004).Science fi ction-litteraturens historie

36 Relevanta svenska arbeten är Göran Bolins avhandling Filmbytare. Videovåld, 
kulturell produktion & unga män (998) och Fredrik Strages reportagebok Fans
(2005).

37 Några personligt hållna essäer om sf-rörelsen fi nns även i Swahn 979.
38 Översikter av sf-forskningens historia och tendenser fi nns i ett specialnummer av 

Science Fiction Studies, 999:2, i Arthur B. Evans uppsats ”Th e Origins of Science 
Fiction Criticism: From Kepler to Wells”, Gary Westfahls ”Th e Popular Tradi-
tion of Science Fiction Criticism, 926–980”, Donald M. Hasslers ”Th e Acade-
mic Pioneers of Science Fiction Criticism, 940–980”, och Veronica Hollingers 
”Contemporary Trends in Science Fiction Criticism, 980–999”. Se även Peter 
Nicholls, ”SF in the Classroom” i Clute & Nicholls, s. 065 f.

39 Värdefulla vid materialinventeringen har också varit Jay P. Pedersons och Robert 
Reginalds (red.) St. James Guide to Science Fiction Writers (996), Laura Standley James Guide to Science Fiction Writers (996), Laura Standley James Guide to Science Fiction Writers
Bergers (red.) Twentieth-Century Children’s Writers (995), Tom och Sara Pen-Twentieth-Century Children’s Writers (995), Tom och Sara Pen-Twentieth-Century Children’s Writers
dergasts (red.) St. James Guide to Young Adult Writers (999) samt två pålitliga James Guide to Young Adult Writers (999) samt två pålitliga James Guide to Young Adult Writers
databaser, Th e Internet Speculative Fiction DataBase (ISFDB) och Index to Science 
Fiction Anthologies and Collections, den förra tillhandahållen av Th e Cushing Li-
brary Science Fiction and Fantasy Research Collection and Institute for Scientifi c 
Computation vid Texas A&M University, den senare av William G. Contento. 
Huvudkälla vid biografi ska upplysningar om utländska sf-författare har varit 
Clute & Nicholls, ibland kompletterad med de anförda databaserna. I enstaka 
fall har också specifi ka internetsökningar lett till resultat, men tyvärr har dessa 
inte varit möjliga att dokumentera. När komplettering med liknande uppgifter 
skett markeras detta i relevanta källhänvisningar vid tabeller med ”[m.fl .]”.

40 En översikt över de stora dragen i 900-talets genreteoretiska diskussion ges i t.ex. 
Agrell 998, skriven med anledning av Hættner Aurelius & Götselius. För en dis-
kussion om traditionell litteraturvetenskaplig genreteori i samband med science 
fi ction, se Dalgaard 997, s. [29]–24.

4 Den syn på genre som presenterats här är delvis infl uerad av pragmatiska gen-
reteoretiker som H. R. Jauss, Alastair Fowler och Jean-Marie Schaeff er. (Se t.ex. 
deras bidrag i Hættner Aurelius & Götselius samt Duff  2000.)

42 För en diskussion rörande begreppet populärlitteratur, se t.ex. Boëthius 995.
43 Se Escarpit 958/968, s. 88–02.
44 De svenska väckelse-, frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelserna och deras lit-

terära kretslopp har blivit föremål för fl era längre studier, se t.ex. Kussak 982, 
fl era av uppsatserna i Furuland 99, Svedjedal 993, s. 292–35, 699–738 samt 
Rydbeck 995. Redan Escarpit antydde att det fanns fl er än två typer av krets-
lopp, och nämnde åtminstone i förbigående ett barnlitterärt kretslopp (se Escarpit 
958/968, s. 45, 26), och Rolf Yrlid har velat se bokklubbarna, som i Sverige slog 
igenom på allvar först under 970-talet, som ett eget kretslopp (se Yrlid 994, 
 s. 65). Se även Hertel 997, där en ny kretsloppsmodell presenteras som tar hänsyn 
till bl.a. intermediala och orala företeelser.
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45 Escarpits uppdelning är särskilt problematisk när det gäller frågan om science 
fi ction endast ska ses som en form av populärlitteratur. En stor del av de sf-böcker 
som publicerades i Sverige mellan 950 och 968 såldes nämligen i bokhandeln 
och recenserades emellanåt i dagskritiken, trots att de i fl era andra avseenden kan 
sägas ha varit av populärlitterär karaktär (de gavs t.ex. ofta ut i serier och hade 
inte sällan färgglada omslag). De serier av sf-litteratur som endast distribuerades 
via Pressbyrån och kiosker var under denna tid i själva verket ganska få. Ett annat 
problem med Escarpits enkla modell är att den förutsätter att konsumenterna/
publiken i de populära kretsloppen är passiva och att där saknas feedback mellan 
författare, förlag och redaktörer å ena sidan och läsare å den andra (bortsett från 
det rena inköpet, som ju också kan betraktas som en form av återkoppling). När 
det gäller science fi ction har genrens snäva litterära kretslopp – såväl i Sverige som 
utomlands – kännetecknats av en mycket nära relation mellan författare, förläg-
gare, redaktörer och läsare, där en och samma person ofta innehaft fl era roller 
eller funktioner. Att Escarpits modell ändå i viss utsträckning används beror på 
att den är så utbredd och att den ger en praktisk, om än något förenklad bild av 
den marknadsmässigt största skillnaden mellan populärlitteratur och kvalitets-
litteratur. En beskrivning av hur modellen passar in på svenska förhållanden i 
början av 970-talet fi nns i Johansson 974, s. [9] ff ., [97]–6.

46 En enkel skiss över fältet för kulturell produktion återfi nns i Bourdieu 992/2000, 
s. 93.

47 Jfr Svedjedal 993, s. 23.
48 Se Bourdieu 992/2000, s. 26–222.
49 Om mainstream, se t.ex. Peter Nicholls, ”Mainstream Writers of SF” i Clute & 

Nicholls, s. 768 ff . och James 994, s. 56 f., [95] f.
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 Scholes 975, s. 46.
2 Trots dessa åsiktskillnader om vad science fi ction i grund och botten utgör be-

traktas i avhandlingen science fi ction i första hand som en genre. Begreppet genre
har dock defi nierats mycket brett – se diskussionen i förra kapitlet.

3 Denna genreupplösning är särskilt relevant när det gäller författare som ofta eti-
ketterats som postmodernistiska, t.ex. Th omas Pynchon, William Burroughs, 
Kurt Vonnegut, Italo Calvino och Don DeLillo. (Se t.ex. Puschmann-Nalenz 
986, McHale 987, s. 59–72, och John Clute, ”Fabulation” i Clute & Nicholls, 
s. [399] f.)

4 Med cyberpunk avses en infl ytelserik litterär strömning som uppstod i början av cyberpunk avses en infl ytelserik litterär strömning som uppstod i början av cyberpunk
980-talet med författare som William Gibson och Bruce Sterling, vilka skrev 
berättelser förlagda till en nära framtid dominerad av multinationell kapitalism 
och högteknologi (t.ex. cyberspace, cybernetik och genmanipulation). Cyber-
punken, som kännetecknades av en blandning av kriminalfi ktionens hårdkokta 
stil, science fi ction, drog romantik och fi lm noir, blev under 990-talet mycket 
uppmärksammad inom akademiska diskussioner om postmodernism, litteratur 
och cyberkulturer. (Se t.ex. James 994, s. 93–20 och Landon 997, s. 59–66.) 
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Omtalade akademiska verk är bl.a. McCaff ery 99, Slusser & Shippey samt Bu-
katman 993. På svenska fi nns kortare introduktioner i Holmberg 995a, s. 25–223 
och Öhman 999.

5 För diskussioner om dessa utvecklingar, se t.ex. Csicsery-Ronay, Jr. 99, Bukat-
man 993, s. []–22 et passim, Landon 997, s. xii f., 4 ff ., 45 ff ., 76 f., Roberts 
2000, s. 30–36, 52 f., 8 ff . samt Hollinger 2000. Jfr Aldiss 96, s. [9] och Luck-
hurst 994, ur vilka framgår att känslan av att verkligheten hunnit ikapp science 
fi ction har gamla anor.

6 Med sf-forskare avses personer som genomfört mer eller mindre systematiska stu-
dier av science fi ction vad gäller t.ex. dess särdrag, historia och ursprung. Även 
om merparten av dagens sf-forskare är knutna till akademiska institutioner har 
så inte alltid varit fallet. Många tidiga sf-forskare och teoretiker var i själva verket 
redaktörer, författare eller fans, vilka ofta på ideell basis ägnade sig åt studier i 
genren och lade grunden för mycket av dagens akademiska sf-forskning, bl.a. med 
begreppsdiskussioner, historieskrivning och sammanställande av omfattande bib-
liografi er. Begreppet sf-forskare är något fl ytande, men kan svårligen ses omfatta 
alla som på fanbasis skrivit om genren. En diskussion av gränslandet mellan aka-
demisk och fanbaserad forskning, med dess särskilda problem, fi nns i Hills 2002, 
s. –20.

7 Den ibland förekommande förkortningen sci-fi  [’sai fai] har länge varit anatema sci-fi  [’sai fai] har länge varit anatema sci-fi 
bland äldre sf-författare och fans, mycket på grund av att den främst brukats 
av utomstående. Numera används den av vissa fans, men då oftast som en vär-
derande term med pejorativa konnotationer, ofta med avseende på undermålig 
science fi ction i andra medier än de litterära. Förkortningen har på så vis blivit 
ett slags jargong eller markering som, beroende på vem som använder den och 
i vilket sammanhang, signalerar delaktighet eller utanförskap i ett delfält med 
egna koder, doxa och kulturella distinktioner. (Se t.ex. Wolfe 986, s. 4 f., 7, 
Peter Nicholls, ”Sci Fi” i Clute & Nicholls, s. 078 f. och Broderick 995, s. 3, 60 
[not 3]. Jfr Spinrad 990, s. 8–33.) Robert Scholes har föreslagit att genren borde 
kallas structural fabulation, medan ett besläktat förslag är begreppet speculative 
fi ction. Gemensamt för dessa, liksom ibland för delgenren science fantasy, är för-
kortningen sf, vilken alltså kan täcka in fl era begrepp, men som vanligen syftar på sf, vilken alltså kan täcka in fl era begrepp, men som vanligen syftar på sf
just science fi ction. (Se t.ex. Wolfe 986, s. 22 f., James 994, s. 0 f., Clute 995, 
s. 6 och Landon 997, s. xv.)

8 Jfr defi nitionen i Nationalencyklopedins ordbok: ”(konstnärlig, särskilt litterär) 
framställning som i väsentlig grad bygger på (natur)vetenskapliga spekulationer 
av mer el. mindre fantastiskt slag; särsk. med inriktning på teknik och rymd-
äventyr”.

9 Översikter över försök att defi niera sf-genren fi nns i t.ex. Brian Stableford, John 
Clute & Peter Nicholls, ”Defi nitions of SF” i Clute & Nicholls, s. 3 ff ., Broderick 
995, s. 4 ff . samt i Roberts 2000, s. []–36.

0 Jfr Conquest 963/976, s. 34 och Brian Stableford, John Clute & Peter Nicholls, 
”Defi nitions of SF” i Clute & Nicholls, s. 3 ff ., särskilt s. 34.

 Se t.ex. Rose 98, s.  ff . och Freedman 2000, s. 3.
2 Wolfe 986, s. 08, James 994, s.  och Landon 997, s. 32. Jfr Aldiss & Wingrove, 

s. iii f. och Roberts 2000, s. 30 ff . Många tidigare försök att rama in och defi niera 
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genren byggde på uppräkningar av dess vanligaste motiv, temata och rekvisita. 
Defi nitioner av denna typ blev emellertid snabbt förlegade i takt med att nya 
inslag tillkom och i många fall ersatte äldre. (Se t.ex. Broderick 995, s. 4.)

3 Wolfe 986, s. 08 f. Wolfe presenterar även en lång lista med exempel på defi ni-
tioner från perioden 926–985, av vilka de fl esta kretsar kring genrens behandling 
av veten skapliga eller tekniska framsteg och dessas följder för människan och 
samhället (ibid., s. 09–). 

4 Wolfe 986, s. 08.
5 Flera forskare har emellertid påpekat att termen science fi ction i själva verket har 

påträff ats så tidigt som 85, i en essä av den brittiske poeten William Wilson, där 
den betecknar en form av litteratur ”in which the revealed truths of Science may 
be given, interwoven with a pleasing story which may itself be poetical and true
– thus circulating a knowledge of the Poetry of Science, clothed in a garb of the 
Poetry of Life” (James 994, s. 8), samt att liknande, tidiga termer uppkommit 
på andra språk, däribland det svenska naturvetenskaplig roman från år 96. (Se 
t.ex. Wolfe 986, s. 08, Aldiss & Wingrove, s. 557 [not 47], James 994, s. 7 f. och 
Broderick 995, s. 6 f.) I vilken mån de berättelser Wilson syftade på liknar det 
som senare kom att kallas science fi ction kan diskuteras.

6 Se t.ex. Amis 960, s. 43, Aldiss & Wingrove, s. 6, 29 f., Malcolm J. Edwards, 
”Gernsback, Hugo” i Clute & Nicholls, s. 490 f. samt Wolfe 986, s. 3 f.

7 Citerat ur faksimilen i Larbalestier 2002, s. 8. Se även Westfahl 999, s. 87 ff .
8 En längre diskussion av Gernsbacks syn på science fi ction fi nns i Westfahl 990b, 

samt i Westfahl 998.
9 Westfahl 990b, s. 27 och Landon 997, s. 5.
20 Se Westfahl 990b, s. 34 ff .
2 Brian Stableford, John Clute & Peter Nicholls, ”Defi nitions of SF” i Clute & 

Nicholls, s. 3 ff . och Landon 997, s. 5.
22 Citerat i Westfahl 990b, s. 37.
23 Se t.ex. Amis 99, s. 20.
24 Amis 960, s. 8.
25 Amis 960, s. 9 ff .
26 Amis 960, s. 24 ff . Om Amis syn på genren, se t.ex. ibid., s. 88 ff ., 95 f., 0, 32 

f., 55 f.
27 Amis 960, s. 26.
28 Jfr Wolfe 986, s. 09– och Landon 997, s. 3.
29 Aldiss & Wingrove, s. viii, 4. Trots att Aldiss i den reviderade utgåvan har haft 

hjälp av en yngre kollega, sf-författaren David Wingrove, betraktas här verket som 
i huvudsak Aldiss eget.

30 Aldiss & Wingrove, s. 4 (originalet är kursivt). Defi nitionen var i stort sett lika-
lydande i Billion Year Spree, med undantag för orden ”mankind” och ”mode”, som 
där löd ”man” resp. ”mould”. (Se Aldiss 973, s. 8.)

3 Aldiss är högst medveten om kontrasten mellan defi nitionens två led: ”Th e pre-
tensions of the fi rst part of the defi nition are defused by the limitations of the 
second. Th e Gothic is, after all, a mode of entertainment, generally ranked below 
what we may call for convenience the modern novel.” (Aldiss & Wingrove, s. viii.) 
Med gotisk avses här engelskans gotisk avses här engelskans gotisk gothic, dvs. det som i Sverige vanligen kallats 
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skräckromantik. Mattias Fyhr har argumenterat för att begreppet skräckromantik
är bredare än gothic, men dessutom missvisande eftersom känslor som dysterhet 
och melankoli är minst lika centrala som skräck. (Se Fyhr 2003, s. 6, 8–32; jfr 
Leffl  er 99, s. 5–39.)

32 Aldiss & Wingrove, s. iii, 4, 527 (not ). Ett liknande synsätt presenteras i Bag-
gesen 993, s. 7 ff . Jfr John-Henri Holmbergs defi nition i Nationalencyklopedin:
”litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha 
inslag grundade på faktiska eller föregivna vetenskapliga eller teknologiska spe-
kulationer [...] Sf-litteratur är särpräglad av sitt rationellt spekulativa innehåll och 
bör snarare än som genre ses som en litteraturform parallell med den realistiska, 
men kan delas in i tematiska och formella undergenrer. Också inom sf återfi nns 
kriminalberättelser, skräck, romantik, historiska berättelser osv.”

33 Aldiss & Wingrove, s. 5, 8.
34 Aldiss & Wingrove, s. ii resp. 4. Jfr ibid. s. 522 och Clute 995, s. 6.
35 Se t.ex. Brian Stableford, John Clute & Peter Nicholls, ”Defi nitions of SF” i 

Clute & Nicholls, s. 3 ff . samt Peter Nicholls, ”SF in the Classroom” i Clute & 
Nicholls, s. 065 f.

36 Suvin 979, s. 3–5 et passim.
37 Suvin 979, s. 7 f. (originalet är kursivt). Defi nitionen presenterades redan 972, 

i uppsatsen ”On the Poetics of the Science Fiction Genre” (i decembernumret av 
College English), vilken i sin tur var baserad på en föreläsning vid Yale våren 968. 
(Se Suvin 972/976, s. 57.) Om defi nitionen, se även Wolfe 986, s. 8, Broderick 
995, s. 3 ff . och Roberts 2000, s. 6 ff . På svenska fi nns en kort presentation i 
Öhman 2002, s. 6–64, och på danska i Baggesen 993, s. 27–32 och Dalgaard 
997, s. 5–24.

38 Suvin 979, s. 6 f., 8, 53 f., 7. I Šklovskijs (och i viss mån Brechts) fall är främman-
degöringen av mer estetisk karaktär och betecknar den distans i betraktandet som 
uppnås genom ett konstverks avancerade form, vilken förhindrar ett vanemässigt 
betraktande av konstverket ifråga. (Se t.ex. Aspelin & Lundberg, s. 0 ff ., 45–63, 
men även Scholes 975, s. 46 f. och Suvin 979, s. 6 f.)

39 Suvin 979, s. 6 ff ., 20 f. Om Suvins syn på myter och religiösa berättelser i förhål-
lande till science fi ction, se ibid., s. 25 ff ., 30–36.

40 Suvin 979, s. 8, 2 f., 8. Han skriver: ”[…] SF shares with naturalistic literature, 
naturalistic science, and naturalistic or materialist philosophy a common sophis-
ticated, dialectical, and cognitive epistemé ” (ibid., s. 20).

4 Suvin 979, s. 9, 3, 67 f.
42 Suvin 979, s. 63 f., 70. Termen novum härrör ursprungligen från Ernst Bloch 

(ibid., s. 63 f.). På senare år har pluralformen novums blivit allt vanligare inom novums blivit allt vanligare inom novums
den anglosaxiska sf-forskningen, och formen används numera även av Suvin själv 
(se t.ex. Suvin 2000, s. 8). På svenska förefaller emellertid pluralformen nova mer nova mer nova
lämplig.

43 Suvin 979, s. 63 f. (originalet är kursivt).
44 Suvin 979, s. , 64 ff ., 79.
45 Suvin 979, s. 63 ff ., 70, 8 f. Med kravet på relevans för de mänskliga relationerna 

menar Suvin att det går att skilja verkliga nova från ytliga ”fake nova”, som bara 
tjänar som mer eller mindre exotisk rekvisita (ibid., s. 8 f.).
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46 Suvin 979, s. 7, 80 ff . et passim (citat, s. 80). Suvin anser att de metafysiska 
genrerna fl yr eller undviker historisk tid: ”myth is located above time, folktale 
in a conventional grammatical past which is really outside time, and fantasy in 
the hero’s abnormally disturbed, historiosophically dislocated present into which 
irrupts a ’black’ timelessness or another extrahistorical time” (ibid., s. 20). Han 
påstår att science fi ction däremot skildrar en alternativ verklighet på samma onto-
logiska nivå som författarens egen (ibid., s. 7), att genren delar ”the omnitempo-
ral horizons of naturalistic literature, ranging through all possible times”, och att 
den därmed kan behandla det förfl utna, nuet och framtiden som särskilda fall av 
en möjlig historisk sekvens (ibid., s. 20 f.). (Jfr Broderick 995, s. 4.)

47 Suvin 979, s. 27 ff ., 7, 75 ff . et passim.
48 Suvin 979, s. 75 f., 78 (citat, s. 28).
49 Suvin 979, s. 84. Jfr John Huntingtons korta förklaring: ”Science fi ction is less 

a prediction than a rendering of somebody’s possibilities of hope. In interpreting 
science fi ction we are in part analysing what an author sees as the age’s potential. 
By interpreting the signifi cance and the perception of newness in a work of science 
fi ction we are entering a debate about the present historical situation. We are thin-
king about and debating what it is important that we think about.” (Huntington 
99, s. 6.)

50 Suvin 979, s. 2, 4 f.
5 Suvin 979, s. 23 ff ., 36, 68 f., 83. Han har också tämligen snäva ramar för vad han 

anser vara läsvärd science fi ction: ”Th is is not at all to say that an average SF text 
is ’good’, that is aesthetically signifi cant. On the contrary, 90 or even 95 percent of 
SF production is strictly perishable stuff , produced in view of instant obsolescence 
for the publisher’s profi t and the writer’s acquisition of other perishable commo-
dities.” (Ibid., s. vii.) Jfr ibid., s. 36.

52 Suvin 979, s. 23. Jfr ibid., s. 8, 75.
53 Suvin 979, s. 24, 75.
54 Suvin 979, s. 36.
55 Carl Freedman har hävdat att Suvins defi nition av genren är den hittills mest 

lyckade, men pekat på några brister. En av dessa gäller hur man ska fastställa om 
ett litterärt verk är kognitivt, dvs. i vilken mån den beskrivna världen (vad gäller 
t.ex. vetenskap, teknik, fysikaliska lagar och religion) är trovärdig ur ett rationellt, 
vetenskapligt perspektiv. Han föreslår att man, för att undvika epistemologiska 
frågeställningar vars svar står att söka utanför texten, istället bör tala om en kog-
nitionseff ekt (”cognition eff ect”) som har att göra med själva textens attityd till nitionseff ekt (”cognition eff ect”) som har att göra med själva textens attityd till nitionseff ekt
den främmandegöring den utför. Freedman menar att man på detta sätt bl.a. 
undviker frågan om den vetenskap eller teknik som skildras i en viss text är att 
betrakta som korrekt långt efter det att texten skrivits, eller frågan om en religiös 
åskådning som kommer till uttryck i en text är att betrakta som kognitivt giltig 
(Freedman 2000, s. 7 f.).

56 Broderick 995, s. 55 (originalet är kursivt). En kort presentation med en något 
annorlunda tolkning av Brodericks defi nition ges i Roberts 2000, s. –6.

57 Broderick 995, s. 56. Se även ibid., s. 34, 56 f. Jfr Shippey 99, s. 5–30.
58 Broderick 995, s. 56. Broderick har lånat det narratologiska begreppet mega-text

från Christine Brooke-Rose (ibid., s. 60 [not 4]). Se även ibid., s. 57–63. Jfr James 
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994, s. 46 f. Noteras kan att megatexten som företeelse, frikopplad från sf-gen-
ren, inte förefaller skilja sig markant från det referenssystem eller förråd av typiska 
inslag och klichéer som frodas inom de fl esta genrer (jfr t.ex. saloonen och duellen 
i västerns, det magiska vapnet, draken och trollkarlen i fantasylitteraturen, herr-
gårdsmiljön, dagboks- och brevskrivandet i populärromantiken, konfrontations- 
och bevisföringsscenerna med utredandet av intrikata motiv och mordmetoder i 
den klassiska pusseldeckaren samt fi xeringen vid fadersgestalter, smak-, lukt- och 
andra sinnessensationer i den barndoms nostalgiska samtidsromanen).

59 Broderick 995, s. 56. Jfr ibid., s. 73 f.
60 I likhet med Darko Suvin anser Broderick att en mycket stor del av det som 

publicerats som science fi ction kan betraktas som formelbunden underhållnings-
litteratur (Broderick 995, s. –20, 58 et passim). Ändå menar han att det i science 
fi ction, som han i likhet med Brian Aldiss föredrar att betrakta som ett skrivsätt 
(”mode”) snarare än en genre (ibid., s. 38–48), fi nns en potential, realiserad i de 
bästa av verken: han ser hos science fi ction och dess distinkta strategier en unik 
förmåga att gestalta erfarenheten av att leva i en komplex, industriell eller postin-
dustriell samtid som genomgår en epistemisk kris – att utgöra ett slags bro mellan 
det som efter C. P. Snow brukar benämnas ”de två kulturerna”. (Ibid., s. xii, 75 ff ., 
00, 34 f., 57 f.) Liknande argument om science fi ction och ”de två kulturerna” 
hade visserligen långt tidigare framförts av bl.a. Darko Suvin och Brian Aldiss. 
(Se Suvin 979, s. 36 och Aldiss & Wingrove, s. 4.)

6 Om Fowlers syn på genrer, se Fowler 982, särskilt kapitel 3, s. [37]–53. (Kapitlet 
fi nns översatt i Hættner Aurelius & Götselius, s. 254–273.)

62 Isaac Asimovs s.k. Th ree Laws of Robotics, ett av genrens kanske mest berömda 
megatextuella inslag, har sedan de presenterades i novellerna ”Reason” (94) och 
”Liar” (94) parafraserats, kommenterats och parodierats i otaliga sf-berättelser. 
Lagarna går ut på att en robot inte får skada en människa, måste lyda en män-
niska, men också skydda sin egen existens. (Se t.ex. Brian Stableford, ”Robots” i 
Clute & Nicholls, s. 08 ff .) Företeelsen hyperspace uppfanns förmodligen av hyperspace uppfanns förmodligen av hyperspace John 
W. Campbell Jr. i Islands of Space (93), och har sedan dess blivit en konvention i Islands of Space (93), och har sedan dess blivit en konvention i Islands of Space
många sf-berättelser som utspelas i världsrymden. (Se t.ex. Peter Nicholls & Tony 
Sudbery, ”Hyperspace” i Clute & Nicholls, s. 607 f.) Ansible, ett redskap som möj-
liggör omedelbar kommunikation över enorma avstånd, uppfanns och beskrevs 
av Ursula K. Le Guin i romanen Th e Dispossessed (974), men har återanvänts  i Th e Dispossessed (974), men har återanvänts  i Th e Dispossessed
många sf-berättelser. (Se t.ex. Peter Nicholls, ”Ansible .” i Clute & Nicholls, 
  s. 37.)

63 Det sistnämnda hävdas t.ex. i John Sladek & Peter Nicholls, ”Clichés” i Clute & 
Nicholls, s. 234 f. Jfr John Clute, ”Recursive SF” i Clute & Nicholls, s. 994 f.

64 Som antyds implicerar den megatextuella defi nitionen vanligen, eftersom den 
inbegriper en ”för science fi ction gemensam förvänt ningshorisont”, någon form 
av intention eller medveten anslutning till en tradition från författarens sida, även 
om denna i enskilda fall kan vara högst diskutabel.

65 Se Wolfe 986, s. 08, 0 samt Brian Stableford, John Clute & Peter Nicholls, 
”Defi nitions of SF” i Clute & Nicholls, s. 3 ff . (citat, s. 34). Jfr James 994, 
 s. 2 f. och Landon 997, s. 4. Norman Spinrads citat har ofta missbrukats något 
och förekommer egentligen i en diskussion av skillnaderna mellan det han kallar 
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SF, science fi ctionSF, science fi ctionSF  och sci-fi , där SF står för marknadskategorin, SF står för marknadskategorin, SF science fi ction för 
den tematiska och motiviska genren och sci-fi  för den kultur, tradition och de sci-fi  för den kultur, tradition och de sci-fi 
värderingar som genrens läsare, författare, redaktörer m.fl . delar, och som Spinrad 
menar står i vägen för god science fi ction (jfr de nya defi nitionerna i detta kapi-
tel). Citatet lyder egentligen ”SF is anything published as SF”, men till SF räknar SF räknar SF
Spinrad också fantasygenren. (Se Spinrad 990, s. 8 ff .; citat, s. 8.) Besläktade 
defi nitioner fi nns vidare i Horst Schröders avhandling – ”SF ist, was als solche für 
ein bestimmtes Marktsegment nach dessen Produktionsbedingungen hergestellt 
und vertrieben wird” (Schröder 978, s. 9) – och i Lars Jakobsons specialarbete, 
där Sven Christer Swahns ”Science fi ction är det som det står science fi ction på” 
citeras (Jakobson 985, s. 2).

66 Touponce 989, s. . Jfr Eller & Touponce, s. .
67 Se Genette 987/997. Medan Genette menar att det förra täcks av begreppet 

peritext faller det senare under peritext faller det senare under peritext epitexten, de två delar som tillsammans utgör para-
texten enligt formeln ”paratext = peritext + epitexttexten enligt formeln ”paratext = peritext + epitexttexten enligt formeln ” ”. (Ibid., s. 5.) Begreppet paratext
används här med något bredare innebörd och annan fokus än hos Genette, som 
främst diskuterar peritexter i kvalitetslitteratur av olika slag och verkar ta för 
givet att det endast är mer eller mindre författarsanktionerade epitexter som är 
av intresse för litteraturforskningen. Ifråga om vissa typer av populärlitteratur, i 
synnerhet översatt sådan, förefaller dock förläggarnas marknadsföring och övriga 
hantering av verket, liksom distribution och inordning i värdesystem, betydligt 
mer relevanta än t.ex. författarnas dagböcker. (Jfr t.ex. ibid., s. 5 ff ., 344 f.)

68 Som framgår av exemplen förutsätter den paratextuella defi nitionen viss kän-
nedom om megatextens beskaff enhet vid den tidpunkt ett visst verk utkom, även 
om det knappast kan råda fullständig konsensus kring dess exakta utseende vid 
olika tidpunkter.

69 Se t.ex. Amis 960, s. 52 ff ., James 994, s. 4 f. samt Brian Stableford, John Clute 
& Peter Nicholls, ”Defi nitions of SF” i Clute & Nicholls, s. 3 ff ., särskilt s. 34.

70 Citerat i Eller & Touponce, s. 24.
7 Trots namnlikheten har begreppen inget med kategoriböcker att göra. Dessa be-kategoriböcker att göra. Dessa be-kategoriböcker

handlas i kapitel 6.
72 Exakt hur många och vilka av den paratextuella defi nitionens kriterier som bör 

uppfyllas för att ett verk ska anses vara kategoriserad sf kan inte slutgiltigt fastslås, kategoriserad sf kan inte slutgiltigt fastslås, kategoriserad sf
utan kräver en kontextualisering där genrens särdrag för den aktuella perioden 
beaktas. Som exempel kan nämnas att det under 900-talets sista decennier i 
Sverige och utomlands funnits fl era verk som givits ut med några av kriterierna (A) 
uppfyllda utan att de betraktats som science fi ction (B). Dessa verk blir ett slags 
sällsynta hybrider som visar på att några av de paratextuella genremarkörerna med 
tiden kunnat börja användas utanför marknadskategorin science fi ction. Eftersom 
det alltid fi nns en gråzon med svårbestämda fall där tidens syn på science fi ction 
måste beaktas vid avgränsningar bör den paratextuella defi nitionen ses som en 
preciserad vägledning där vissa subjektiva bedömningar ibland är ofrånkomliga; 
fl era av de verk som i det följande behandlas som kategoriserad sf uppfyller också 
endast några av kriterierna (A) men få av kriterierna under (B).

73 I sällsynta fall kan vissa paratextuella markörer – såsom färgglada illustrationer av 
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rymdskepp, titel- och författarnamn – vara så starka att ett verk som av förlaget 
beskrivits som inte tillhörigt genren ändå kan betraktas som kategoriserad sf. Ett kategoriserad sf. Ett kategoriserad sf
exempel på detta är Donald A. Wollheims böcker om astronauten Mike Mars, 
vilka utreds i kapitel 8.

74 Jfr John Clute & Peter Nicholls, ”Genre SF” i Clute & Nicholls, s. 483 f. Clute 
och Nicholls betonar i sin defi nition av termen främst den science fi ction som 
är ”either labelled science fi ction or is instantly recognized by its readership as labelled science fi ction or is instantly recognized by its readership as labelled
belonging to that category – or (usually) both”, men diskuterar också författarens 
medvetenhet om att vara verksam inom en genre eller tradition. (Ibid., s. 483.)

75 Se t.ex. Peter Nicholls, ”Mainstream Writers of SF” i Clute & Nicholls, s. 768 ff .
76 Detta kan sägas bekräftas av bl.a. Ulrike Noltes avhandling, där de svenska 900-

talsverk som hon anser tillhöra sf-genren, t.ex. Karin Boyes Kallocain (940), 
 Harry Martinsons Aniara (956), och Aniara (956), och Aniara P. C. Jersilds En levande själ (980), samtliga En levande själ (980), samtliga En levande själ
är framtidsskildringar. (Se Nolte 2002.)

77 Aldiss & Wingrove, s. 79.
78 Se t.ex. Lundwall 985, Aldiss & Wingrove, s. 27 ff ., 222–249, Peter Nicholls, 

”History of SF” och ”Pulp SF” i Clute & Nicholls, s. 567–572 resp. 978 ff ., Mal-
colm J. Edwards & Peter Nicholls, ”SF Magazines” i Clute & Nicholls, s. 066–
07, James 994, s. 33 ff ., Broderick 995, s. 23, Landon 997, s. 50 ff . och Roberts 
2000, s. 67. Sf-tidskrifternas uppkomst och historia behandlas också utförligt i 
Ashley 2000 och 2005.

79 Perioden har behandlats i de fl esta genreöversikter, om än ofta med olika tyngd-
punkter och värdeomdömen. Se t.ex. Amis 960, s. 48 f., Conquest 963/976, 
s. 38, Aldiss & Wingrove, s. 233 ff ., Wolfe 986, s. 48, Peter Nicholls, ”Golden Age 
of SF” i Clute & Nicholls, s. 506 f., James 994, s. 62–7, Landon 997, s. 55 ff . 
och Roberts 2000, s. 75 ff . Amis anger att antalet sf-tidskrifter från 938 till åren 
939 och 94 steg från 5 till 3 resp. 22 (varav 2 brittiska) (Amis 960, s. 48 f.). De 
exakta årtalen för the golden age är förstås omtvistade: medan Wolfe refererar Isaac the golden age är förstås omtvistade: medan Wolfe refererar Isaac the golden age
Asimovs förslag på 938–950 anger Nicholls åren 938–946. Andra har föreslagit 
de lägre tonåren.

80 Peter Nicholls, ”Pulp SF” i Clute & Nicholls, s. 978 ff . och James 994, s. 87. Under 
950-talet övergick dock de fl esta överlevande sf-tidskrifter från pulp-formatet (ca 
25 x 8 cm) till ett format kallat digest (ca 4 x 9 cm). (Se Peter Nicholls, ”Digest” digest (ca 4 x 9 cm). (Se Peter Nicholls, ”Digest” digest
och ”Pulp Magazines” i Clute & Nicholls, s. 333 resp. 978 ff .)

8 Se Peter Nicholls, ”History of SF” i Clute & Nicholls, s. 567–572, särskilt s. 570, 
Aldiss & Wingrove, s. 253, 287 f., James 994, s. 72–83 och Roberts 2000, s. 8.

82 Se t.ex. Westfahl 990a, Delany 994, s. 25 f., James 994, s. 5 ff . och Roberts 
2000, s. 5 f. Jfr Spinrad 990, s. 8–33.

83 Se t.ex. Amis 960, s. 0, 7, 5 ff ., Suvin 979, s. 4, Lundwall 985 och Aldiss & 
Wingrove, s. ix, 27 ff .

84 Se t.ex. Suvin 979, s. 87–4, Aldiss & Wingrove, s. 6 f., 54–80, Westfahl 990a, 
s. 9 f., Peter Nicholls, ”History of SF” i Clute & Nicholls, s. 567–572, Brian Sta-
bleford, ”Proto Science Fiction” i Clute & Nicholls, s. 965 ff ., Broderick 995, s. 4 
och Roberts 2000, s. [47]–57. Jfr Freedman 2000, s. 3 ff . och fl era uppsatser i Seed 
995. På svenska fi nns fl era av dessa och andra författares tidiga, sf-liknande berät-
telser antologiserade i Sam J. Lundwalls serie Den fantastiska romanen (Lundwall 
972, 973a, 973b och 974a.).
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85 Se t.ex. Brian Stableford, ”Proto Science Fiction” i Clute & Nicholls, s. 965 ff . 
Ytterligare ett problem med proto sf, som ibland används för att beteckna all sf-lik-proto sf, som ibland används för att beteckna all sf-lik-proto sf
nande litteratur fram till 900-talets början, är de uppenbara svårigheterna med 
att enas om och fastställa en sammanhängande tradition eller korpus av texter 
som skulle kunna representera föregångare till science fi ction.

86 Suvin 979, s. 87 ff . et passim. Han påstår vidare att det rör sig om en sammanhål-
len litterär tradition, och anger som ett exempel ”the axis Lucian-More-Rabelais-
Cyrano-Swift-M. Shelley-Verne-Wells” (ibid., s. 2).

87 Suvin 979, s. 0 ff . 22 f., 72 ff ., 89, 5 ff . Suvin hävdar att detta skifte ägde rum 
delvis som en följd av den kapitalistiska samhällsordningens och produktionens 
betoning av tidens betydelse, med företeelser som löner, profi t, räntor och in-
vesteringar (ibid., s. 73). En inställning liknande Suvins kan mötas hos Sam J. 
Lundwall, som menar att science fi ction ”har inget direkt samband med den 
vetenskapliga nivån vid den tid då verket ifråga skrevs” och att genren ”är ett lit-
terärt verktyg som i varje tid begagnats på ett specifi kt sätt och med utnyttjande 
av de symboler som föll sig naturliga”. (Lundwall 974b, s. . Jfr Lundwall 972, 
s. 9 ff .)

88 Se Aldiss & Wingrove, s. vii f., 2 ff ., 7–37 et passim. Aldiss historieskrivning 
är uttryckligen läsarorienterad, vilket innebär att den i stort sett ignorerar frågor 
om genetisk intertextualitet och istället framställer en historia om litterära verk 
som kan tänkas intressera en nutida sf-läsare (ibid., s. iv, x). En stundtals mycket 
övertygande kritik av Aldiss och Suvins historieskrivningar, där Gary Westfahl 
menar att dessa uppfi nner snarare än undersöker genren, fi nns i Westfahl 990a 
samt i något omarbetad form i Westfahl 998, s. []–36. 

89 Se Aldiss & Wingrove, s. 2 ff ., 35 f. Se även Aldiss 995, s. [52]–86. Åsikten ut-
trycks också i Holmberg 974a, s. 9 f., och i Holmberg 2002, s. 33.

90 Se t.ex. Suvin 979, s. 27–44, Aldiss & Wingrove, s. 8 och Landon 997, s. 40–
46. Berättelser om teknik och naturvetenskap var vanligt förekommande under 
hela 800-talet; författare vars verk ansetts betydelsefulla för genrens utveckling 
är t.ex. Nathaniel Hawthorne och Edgar Allan Poe. (Se Aldiss & Wingrove, 
s. 38–53 och James 994, s. 33 f. Jfr Amis 960, s. 33 f.)

9 Se t.ex. Rose 98, s. 4 ff ., 44–53 och Peter Nicholls, ”History of SF” i Clute & 
Nicholls, s. 567–572. Rose för även en diskussion om olika stadier i genrens ut-
veckling (Rose 98, s. 9–7).

92 Se t.ex. Amis 960, s. 34–4, Suvin 979, s. 47–63, 206–242, Aldiss & Wingrove, 
s. 99–03, 4–34 och Roberts 2000, s. [47] f., 59–65, 67. Om Wells centrala 
position vittnar att Darko Suvin betraktar honom som ”the central writer in the 
tradition of SF” och att Brian Aldiss utnämner honom till ”the Shakespeare of 
science fi ction”. (Suvin 979, s. 29 och Aldiss & Wingrove, s. 34; jfr dock Aldiss 
96, s. 0, där även Lewis Carrolls infl ytande framhålls.)

93 Se t.ex. Brian Stableford, ”Amazing Stories .” i Clute & Nicholls, s. 25 f.
94 Se t.ex. Suvin 979, s. 63–204, Suvin 983, Aldiss & Wingrove, s. 8–3 och 

Stableford 2003.
95 En översikt fi nns i t.ex. Suvin 979, s. 243–283. Se även Lundwall 985 och Landon 

997, s. 72–06.
96 Ett mindre antal brittiska författare skrev under mellankrigstiden och 940-talet 
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berättelser i dels en brittisk tradition i Wells efterföljd (s.k. scientifi c romances), 
dels direkt för den amerikanska populärmarknaden (även om alstren ibland pu-
blicerades parallellt i brittiska tidskrifter). Exempel på sådana författare är John 
Wyndham, Eric Frank Russell och Arthur C. Clarke, vilka så gott som alltid 
brukar räknas till genre sf eftersom de fl esta av dem läste och medverkade i ame-genre sf eftersom de fl esta av dem läste och medverkade i ame-genre sf
rikanska pulp magazines.

97 Se t.ex. Lundwall 985, s. 0, Aldiss & Wingrove, s. 83–27, Peter Nicholls, ”His-
tory of SF” i Clute & Nicholls, s. 567–572, särskilt s. 569 f., och James 994, 
 s. 7–44. Såväl de tidiga som de sena europeiska och ryska traditionerna fi nns 
utförligt behandlade i Wuckel 986.

98 Jfr Parrinder 2000, där ett försök görs att dela in science fi ction i proto sf och tre proto sf och tre proto sf
påföljande faser, den profetiska, mytiska och metaforiska.

99 Flera specialartiklar om dessa och andra genrer och delgenrer fi nns i James & 
Mendlesohn.

00 Se t.ex. Rose 98, s. 9 och Peter Nicholls, ”Fantasy”, ”Gothic in SF” och ”Horror 
in SF” i Clute & Nicholls, s. 407 ff ., 50 ff . resp. 586 ff .

0 Se t.ex. Wolfe 986, s. 38 ff . (där också en lista på defi nitioner av fantasy presen-
teras), Aldiss & Wingrove, s. 4 f., Peter Nicholls, ”Fantasy” i Clute & Nicholls, 
s. 407 ff . och Gary Westfahl, ”Fantastic” i Clute & Grant, s. 335. 

02 Se t.ex. Nikolajeva 988, s. 3, Peter Nicholls, ”Fantasy” i Clute & Nicholls, s. 407 
ff . och John Clute, ”Fantasy” i Clute & Grant, s. 337 ff . Jfr Rose 98, s. 9 ff .

03 Se t.ex. Aldiss & Wingrove, s. 5 och Peter Nicholls, ”Fantasy” i Clute & Nicholls, 
s. 407 ff .

04 Se t.ex. Peter Nicholls, ”Horror in SF” i Clute & Nicholls, s. 586 ff .
05 Amis 960, s. 22 och Suvin 979, s. 9. Jfr ibid., s. 68 f. och Aldiss & Wingrove, 

s. 32–327.
06 Se t.ex. Suvin 979, s. 24 f. eller ibid., s. 69, där han menar att övernaturliga 

fantasyberättelser är ”a proto-Fascist revulsion against modern civilization, ma-
terialist rationalism, and such. It is organized around an ideology unchecked by 
any cognition, so that its narrative logic is simply overt ideology plus Freudian 
erotic patterns”. Vad som för Suvin utmärker dessa genrer är inte endast att det 
empiriska däri blandas med icke-kognitiva, övernaturliga inslag, utan även att 
berättelsernas etik är intimt förknippad med de fysiska lagar som råder i fi ktions-
världen – att naturlagarna inte som i science fi ction eller realistisk litteratur är 
oberoende av protagonisterna. (Suvin 979, s. 8 f., , 9.)

07 Se Rose 98, s. 2.
08 Ett ytterligare problem är att fantasy är ett lika svårdefi nierbart begrepp som fantasy är ett lika svårdefi nierbart begrepp som fantasy

science fi ction, vilket inte minst märks i de skiftande betydelser ordet haft – det 
Suvin kallar fantasy (eller fantasy (eller fantasy horror fantasy) brukar t.ex. nuförtiden benämnas gotik
eller skräck, och den numera vanliga synen på fantasy liknar mer det Suvin väljer 
att kalla ”folktale” eller ”fairy tale”. (Se Suvin 979, s. 8, 9.)

09 Se t.ex. Peter Nicholls, ”Fantasy” och ”Horror in SF” i Clute & Nicholls, s. 407 
ff . resp. 586 ff .

0 Se t.ex. Wolfe 986, s. 48, 5, 20, samt Peter Nicholls, ”Hard SF”, ”Soft SF” och 
”Golden Age of SF” i Clute & Nicholls, s. 542, 3, resp. 506 f.

 Citerat i Brian Stableford, ”Space Opera” i Clute & Nicholls, s. 38 ff . (citat, 
s. 38).
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2 Kingsley Amis påpekar att det sistnämnda var ett faktum redan när han skrev 
sitt översiktverk, och föreslår att space opera ska ses som en egen genre (space opera ska ses som en egen genre (space opera Amis  ska ses som en egen genre (Amis  ska ses som en egen genre (
960, s. 44 ff .).

3 Se t.ex. Wolfe 986, s. 20 f. och Brian Stableford, ”Space Opera” i Clute & 
Nicholls, s. 38 ff .

4 Se t.ex. Wolfe 986, s. 07, Brian Stableford, ”Science Fantasy” i Clute & Nic-
holls, s. 06 och John Clute, ”Science Fantasy” i Clute & Grant, s. 843 f.

5 En bra diskussion av begreppet utopi och dess defi nitioner fi nns i utopi och dess defi nitioner fi nns i utopi Levitas 990, 
även om verket saknar en längre redogörelse för skillnaderna mellan science 
fi ction och utopier.

6 Se t.ex. Wolfe 986, s. 36 samt Brian Stableford, ”Utopias” och ”Dystopias” i 
Clute & Nicholls, s. 260 ff . resp. 360 ff . Se även diskussioner i Ljungquist 200, 
s. 22 f. och Nilsson 2002. En av de sf-författare som till viss del skriver under på 
uppdelningen mellan genrerna är Brian Aldiss, som dock samtidigt antyder att 
han betraktar vissa dystopier, t.ex. Aldous Huxleys Brave New World (932), som Brave New World (932), som Brave New World
tillhörande sf-genren. (Aldiss & Wingrove, s. 65, 95. Jfr Paschalidis 2000, s. 39 
f., 46.)

7 Suvin 979, s. 6. För utförliga resonemang kring utopin, se ibid., s. 37–62 och 
Suvin 988, s. 33–43.

8 Detta i viss mån anakronistiska förfarande kan kanske sättas i perspektiv genom 
att jämföras med det bland idéhistoriker och litteraturforskare inte helt ovanligt 
förekommande valet att benämna Platons Staten en utopi trots att termen inte utopi trots att termen inte utopi
skulle komma att uppfi nnas förrän drygt 700 år senare.

9 Se t.ex. Ljungquist 200, som inte bara ansluter till delar av Suvins resonemang 
om utopier, utan dessutom vilar på en genomgång av Sam J. Lundwalls bib-
liografi  från 997. Ljungquist påstår dock, utan att defi niera vad hon menar 
med science fi ction, att den tidiga svenska utopiska och dystopiska litteraturen 
i mycket består av texter som inte kan räknas till genren (Ljungquist 200,  s. 2, 
23). I Ljungquist 200 förekommer emellertid, i synnerhet i behandlingen av 
900-talet, ett fl ertal verk som av både sf-fans och litteraturhistoriker (se t.ex. 
Hedman 990) setts som exempel på tidig svensk science fi ction.

20 Se t.ex. Landon 997, s. xvi.
2 Se t.ex. James 994, s. 84 ff .
22 Se t.ex. Malcolm J. Edwards & Peter Nicholls, ”Publishing” i Clute & Nicholls, 

s. 976 ff .
23 Se t.ex. John Clute, ”Fixup” i Clute & Nicholls, s. 432. (Jfr Amis 960, s. 56, 

39, James 994, s. 63 och Landon 997, s. xvi.) John Clute anser att begreppet 
förutom romaner baserade på tidigare publicerade noveller också kan avse roma-
ner som redan från början skrivits så att episoder ur dem enkelt kan publiceras 
separat.

24 Dessa två fi xups bör tillhöra några av decenniets mest kända, och lyftes dessutom fi xups bör tillhöra några av decenniets mest kända, och lyftes dessutom fi xups
fram av Harry Martinson (se kapitel 4), vilket möjligen kan tolkas som att de 
inte nödvändigtvis behövde bli sämre än andra sf-romaner.

25 Landon 997, s. xiv f., 4 ff . Jfr Scholes & Rabkin, s. [00]–09 och Aldiss & 
Wingrove, s. 474 f.

26 Om sf-fi lm, i synnerhet under denna tid, se t.ex. Sontag 966/976, Scholes & 
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Rabkin, s. [00] ff ., Peter Nicholls, ”Cinema” och ”Monster Movies” i Clute & 
Nicholls, s. 29–226 resp. 86 ff . samt James 994, s. 8 f.

27 I en understreckare i Norrköpings Tidningar år 956 kommenterar t.ex. Per Wahlöö Norrköpings Tidningar år 956 kommenterar t.ex. Per Wahlöö Norrköpings Tidningar
att de första rymdfi lmer som gick upp på biograferna i Sverige möttes av tomma 
bänkrader (Wahlöö, .6.956). Vad gäller mottagandet av sf-fi lmerna i Sverige 
har annars ytterst få artiklar kunnat hittas i de svenska artikelindexen. Sf-fi lmen 
var visserligen inte ett helt nytt fenomen i Sverige i början av 950-talet. Bortsett 
från att Méliès nämnda fi lm, under titeln Resan till månen, visades redan under 
mediets pionjärtid kunde den svenska publiken under mellankrigstiden bl.a. se 
Fritz Langs Metropolis (927) och William Metropolis (927) och William Metropolis Cameron Menzies Tider skola komma
(Th ings to Come, 935). En annan relativt tidig sf-fi lm som hade premiär redan 
947 var Blixtmännens undergång, en långfi lmsversion av fi lmserien Blixtmännens undergång, en långfi lmsversion av fi lmserien Blixtmännens undergång Th e Phantom 
Empire (935). (Se Sidén 993, s. 69.)Empire (935). (Se Sidén 993, s. 69.)Empire

28 Se Sidén 993, s. 98–24. Mannen från Mars lär ha visats i Sverige redan 952, Mannen från Mars lär ha visats i Sverige redan 952, Mannen från Mars
Rymdens demoner 955 eller 956 (jfr Palme, 3.3.958), Rymdens demoner 955 eller 956 (jfr Palme, 3.3.958), Rymdens demoner Förbjuden värld 957 och Förbjuden värld 957 och Förbjuden värld
Världsrymden anfaller 957 eller 958. (Svenska visningsår för de andra titlarna har Världsrymden anfaller 957 eller 958. (Svenska visningsår för de andra titlarna har Världsrymden anfaller
inte kunnat fastställas.) Som antyds blev planeten Mars något av en genresignal, 
i synnerhet i svenska titlar, där den i många fall användes utan att den återfanns 
i de engelska originaltitlarna. Destination Moon var för övrigt baserad på Robert 
A. Heinleins roman Rocketship Galileo (947), Invasion of the Body Snatchers på Invasion of the Body Snatchers på Invasion of the Body Snatchers
Jack Finneys Th e Body Snatchers (955), och Th e Body Snatchers (955), och Th e Body Snatchers Th is Island Earth på Raymond F. Th is Island Earth på Raymond F. Th is Island Earth
Jones roman med samma namn (utgiven på svenska som Universum ockuperat 
954). Merparten av tidens sf-fi lmer torde dock ha saknat litterära förlagor.

29 Sidén 993, s. 94 ff . Filmen hade urpremiär i Norrköping den 9 augusti 959, 
men kom till USA först 962, efter att man spelat in nya scener med USA först 962, efter att man spelat in nya scener med USA John Car-
radine (906–988) och klippt ned fi lmen. Bakom fi lmen, som regisserades av 
amerikanen Virgil W. Vogel (99–996), stod det svenska Fortuna Film och 
det amerikanska Gustaf Unger Films. Filmen är också känd som Horror in the 
Midnight Sun, Space Invasion from Lapland, Space Invasion from Lapland, Space Invasion from Lapland Space Invasion of Lapland och Space Invasion of Lapland och Space Invasion of Lapland Terror 
in the Midnight Sun. Den omnämndes kort i Häpna! 958:0, s. 76.Häpna! 958:0, s. 76.Häpna!

30 Om dessa och liknande fi lmer, se Sidén 993, s. 204 ff ., 24. Skräcködlan gick 
upp i Sverige 954 och Monstret från Nevada 958 medan Monstret från Nevada 958 medan Monstret från Nevada Godzilla – monstret 
från havet lär ha fått vänta till 957. Några av monsterfi lmerna spelades in i och från havet lär ha fått vänta till 957. Några av monsterfi lmerna spelades in i och från havet
var tänkta att visas i 3D-format. Denna teknik, som var ett försök att bemöta 
konkurrensen från televisionen i början av 950-talet, blev emellertid ingen större 
framgång i Sverige, och fl era fi lmer som var avsedda för tekniken kom att visas 
i platt format. Nämnas kan Invasion från Mars (Invasion från Mars (Invasion från Mars It Came from Outer Space, 953) 
och Skräcken i Svarta Lagunen (Creature from the Black Lagoon, 954), vilka gick 
upp på svenska biografer 954 respektive 955. (Se Sidén 993, s. 60–67.)

3 Se t.ex. Sörensen, 5.6.957, Galaxy nr. 5, s. 6, 2 och Sidén 993, s. 24.Galaxy nr. 5, s. 6, 2 och Sidén 993, s. 24.Galaxy
32 Se t.ex. Lennart Sörensens och Carl Olof Elsners artikel ”Inga fl er monster, 

tack!” i Galaxy nr. 5, s. 4, 6.Galaxy nr. 5, s. 4, 6.Galaxy
33 Se t.ex. Scholes & Rabkin, s. 07 ff . och James 994, s. 82 f.
34 Under det tidiga 950-talet publicerades t.ex. ”Buck Rogers” i Teknik för Alla och 

”Blixt Gordon” i Levande Livet. Redan i Musse Pigg-Tidningen (937–938) hade 
dock en italiensk sf-serie, ”Saturnus kontra Jorden”, förekommit (se Zetterstad 
996, s. 7).
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35 Zetterstad 996, s. 2 f.
36 Det dröjde dock till 960-talets mitt och serien Min vän från Mars (Min vän från Mars (Min vän från Mars My Favorite 

Martian) innan Sveriges Television började sända sf-serier, även om enstaka av-
snitt ur Th e Twilight Zone visats under samma decennium. (Sidén 994, s. 74 Th e Twilight Zone visats under samma decennium. (Sidén 994, s. 74 Th e Twilight Zone
f., 86.) Star Trek, som sändes på amerikansk TV under sent 960-tal, kom inte TV under sent 960-tal, kom inte TV
till Sverige förrän våren 977 (Sidén 994, s. 69), men samtliga sju avsnitt av 
den tyska serien Rymdpatrullen (Raumpatrouille) visades på bästa sändningstid 
med start i december 966, och föranledde bl.a. en mycket kritisk artikel av Olof 
Lagercrantz i Dagens Nyheter, där denne anklagade serien för att vara ”ohöljd Dagens Nyheter, där denne anklagade serien för att vara ”ohöljd Dagens Nyheter
nazistisk propaganda”. (Se Lagercrantz, 2.2.967, Lundwall 969, s. 34 f. och 
Sidén 994, s. 75 f.)

37 Se t.ex. Huyssen 986, s. [vii] ff ., McCracken 998, s. [9] ff . och Öhman 2002, 
s. 8–5. Jfr Luckhurst 994. Uppdelningar mellan högt och lågt i kulturen före-
kom förvisso redan under antiken och medeltiden. (Se t.ex. Boëthius 990 och 
Jonsson 99, s. 25 ff .)

38 Jfr McCracken 998, s. 07. Likheterna mellan modernismen och science fi ction 
har ofta tangerats. Medan Scott McCracken skriver att ”[i]t can be argued that 
science fi ction was the popular counterpart to modernism’s enthusiasm for new 
possibilities in perception” (ibid.), har Brian McHale tvärtom föreslagit att sci-
ence fi ction, som ”perhaps the ontological genre the ontological genre the par excellence” (McHale 987, 
s. [59]), bör ses som postmodernismens populära dubbelgångare eller systergenre 
– på samma sätt som han ser den epistemologiskt inriktade detektivromanen 
som en populär motsvarighet till den litterära modernismen (ibid., s. 9, 6, [59]). 
Om science fi ction och modernism, se även Delany 994, s. 92 ff . och Landon 
997, s. xii.

39 Huyssen 986, s. [vii] ff ., McCracken 998, s. 06 f. och Öhman 2002, s. 4 ff .
40 Se t.ex. Öhman 2002, s. 87 ff . Jfr Boëthius 995. Om relationen mellan högt och 

lågt i kulturen, se även Persson 2002, i synnerhet s. 9–73.
4 Jfr Luckhurst 994, Broderick 995, s. 8 ff . och Landon 997, s. 47 ff . Resone-

mang om dessa strategier förs dock redan i Rose 98, s. 97 f., särskilt vad gäller 
relationen mellan realistiska och fantastiska populärlitterära genrer.

42 Rose 98, s. 2.
43 Jfr Shippey 99, s. 3, Landon 997, s. xi f. och McCracken 998, s. 23, 84.
44 Freedman 2000, s. [24] ff ., 86–93. Freedman för även fl era längre resonemang 

om hur bl.a. stil och historiesyn i science fi ction knyter an till teoretiker som 
Michail Bachtin, György Lukács och Ernst Bloch, men också om hur den lit-
terära kanon konstruerats. (Se ibid. s. 30–86.) (Jfr även Meyers 99, s. 94 ff ., 
Shippey 2002, s. 20 och Miller 2002, s. 84 f.). Ett kort resonemang som delvis 
påminner om Freedmans, men som också handlar om genrens vetenskapliga an-
språk, förs i förbigående av Damien Broderick, som menar att studiet av science 
fi ction, trots det ökande akademiska intresset för populärkulturella fenomen, 
fortfarande ses som en ”fairly dubious enterprise”, och att genren på många sätt 
hamnar mellan C. P. Snows två kulturer, mellan två olika vetenskapsområden, 
vilka båda diskvalifi cerar genren (Broderick 995, s. xi f.). Jfr Shippey 2002, s. 5 
ff ., där Tom Shippey argumenterar för att det är sf-litteraturens koppling till 
naturvetenskaperna som lett till att genren motarbetats eller ignorerats inom det 
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litterära fältet, men även att detta mönster är äldre än sf-genren och går att spåra 
tillbaka till antiken.

45 Se t.ex. Lundwall 97, s. 24, Aldiss & Wingrove, s. 30, 545 f. (not 4) och 
Shippey 2002. Både Lundwall och Aldiss diskuterar subversiviteten hos, och 
samtidens syn på, den tidige H. G. Wells. Ämnet har också behandlats i Keating 
984, s. 35 ff .

46 Om marginalisering och utanförskap i science fi ction, se t.ex. Delany 994, 
s. [26]–229 et passim, Landon 997, s. xiv, 09 f., fl era av bidragen i Leonard 
997, McCracken 998, s. 3 ff ., Roberts 2000, s. 28 ff . et passim samt Shippey 
2002, s. 8.

47 Se t.ex. Broderick 995, s. xiii f., 63 et passim och Roberts 2000, s. 50 ff . Jfr Con-
quest 963/976, s. 43 f. och James 994, s. 46 f.

48 Landon 997, s. xvii f.
49 Se t.ex. Shippey 99, Delany 994, s. 27–35, 273–279, James 994, s. 97 f., 07–

2, Broderick 995, s. 69 ff ., Landon 997, s. 7 ff ., Roberts 2000, s. 3 ff ., 6 ff . och 
Mendlesohn 2003, s. 5 ff . För ett längre resonemang om metaforer och liknelser 
i science fi ction, se Suvin 988, s. 85–23.

50 Frågan om den statiska karaktärsteckningen och det ringa betonandet av psy-
kologisering i science fi ction berörs i nästan samtliga längre diskussioner om 
genren, se t.ex. Amis 960, s. 27 f., 37, Conquest 963/976, s. 3 f., 35, 44 f., Rose 
98, s. 8, 29, 35, Aldiss & Wingrove, s. 5, 226, James 994, s. 96 f. och Broderick 
995, passim. Se även diskussioner i Rose 976, s. –7, Sanders 979, Keating 984, 
s. 37 och Maule 996.

5 För diskussioner om science fi ction som massmarknads- eller underhållnings-
litteratur, se t.ex. Spinrad 990 samt många av bidragen i Westfahl, Slusser & 
Rabkin. Se även Suerbaum m.fl . 98, s. 35 f.
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 [Osign.] 94a, s. 70.
2 För översikter över science fi ctions historia i Sverige, se Lundwall 969, s. 5–57, 

65 ff ., 72 f. et passim, Swahn 974, s. 247–252, Holmberg 974a, s. 44–59, 
Holmberg 974b, Lundwall 977b, s. 7–8, Lundwall 987, Hedman 990, Hed-
man 996, s. 55 ff ., Holmberg 2003a, s. 22–262, samt Sam J. Lundwall & John-
Henri Holmberg, ”Scandinavia” i Clute & Nicholls, s. 053 ff . Den sistnämnda 
är dock enligt John-Henri Holmberg ett hopkok av texter av honom och Lund-
wall, och därför inte alltid helt pålitlig. (Korrespondens med J.-H. Holmberg 
2..2005.)

3 Se Engholm 2000, Lundwall 977b, s. 7 ff ., Klingberg 998, s. 60 ff . resp. Lund-
wall 972, s. 267 ff . Den svenska Relationes Curiosæ, som översattes från tyskan och 
innehöll fl era fantastiska berättelser med sf-inslag, utkom med 48 nummer under 
682, som bilaga till statsnyhetstidningen Swenska Merkurius, men återupplivades 
fl era gånger (åtminstone åren 700, 70 och 723).

4 Lundins roman har behandlats fl era gånger, se t.ex. Lundwall 969, s. 32 ff ., Lund-
wall 973b, s. 2 ff ., Holmberg 974a, s. 44, Holmberg 974b, Lundwall 977b, s. 9 
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f., Hedman 990, Ljungquist 200a, s. 200–235, Nyblom, 22.9.200 och Holm-
berg 2003a, s. 22 f. Claës Lundins roman bygger till stora delar på Kurd Lasswitz 
roman Bilder aus der Zukunft från samma år, vilket författaren själv påpekar i ett Bilder aus der Zukunft från samma år, vilket författaren själv påpekar i ett Bilder aus der Zukunft
förord. Sven Christer Swahn är en av få svenska kännare som opponerat sig mot 
att kalla Lundins roman för science fi ction (Swahn 974, s. 249). En tidigare, men 
betydligt mer berömd svensk framtidsskildring, vilken dock endast i undantags-
fall betraktats som science fi ction, är Nils Herman Quidings (808–886) under 
pseudonymen Nils Nilsson, Arbetskarl utgivna fyrbandsverk Slutliqvid med Sve-
riges lag (87–876). (Se riges lag (87–876). (Se riges lag Gunnarson 995; jfr Lundwall 972, s. 20.)

5 Denna information, som fi nns eller antyds i bl.a. Lundwall 978, s. 87, Lundwall 
985, s. 6, Lundwall 987, s. 53, Lundwall 997, s. 28 och Lundwall 998, har trots 
ganska omfattande undersökningar inte kunnat verifi eras av svenska sf-fans, som 
länge misstänkt att det kan röra sig om ett nyckfullt påhitt eller rentav ett skämt. 
En av de saker som talar mot att Stella funnits är det faktum att den bild på Stella funnits är det faktum att den bild på Stella
tidskriftens förstanummer som presenteras i Lundwall 998 anger att den utkom 
i april (!) 886, som bilaga till Svenska Familj-Journalen Svea. Tidningen Svea. 
Illusterad veckotidning började emellertid inte utkomma förrän i september 886, Illusterad veckotidning började emellertid inte utkomma förrän i september 886, Illusterad veckotidning
och slogs dessutom inte ihop med konkurrenten Svensk Familj-Journal förrän i 
oktober 887. (För vidare diskussion, se t.ex. Hans Perssons webbpublicerade ”Sci-
ence fi ction-tidskrifter i Sverige”.) I Lundwalls senaste bibliografi  anges att Stella. 
Underbara berättelser utkom med 4 nummer mellan april 886 och augusti 888, Underbara berättelser utkom med 4 nummer mellan april 886 och augusti 888, Underbara berättelser
att den var en bilaga till Svea, gavs ut av Tidnings-Aktiebolaget Svea, redigerades 
av ”A Berglöw” och innehöll texter av bl.a. Claës Lundin, Maurus Jokai, Kurd 
Lasswitz, Jules Verne och Camille Flammarion (Lundwall 997, s. 28). Upp-
gifterna om Stella fi nns också i Brian Stella fi nns också i Brian Stella Aldiss översiktsverk (Aldiss & Wingrove, 
s. 27) samt i Sam J. Lundwall & John-Henri Holmberg, ”Scandinavia” i Clute 
& Nicholls, s. 053 ff . Många av tidens illustrerade tidskrifter innehöll förvisso 
följetonger av Verne och populärvetenskapliga artiklar av Flammarion. En sf-lik-
nande roman, En verld i dödsryckningar. Rymdreseroman af Martialis, publicerades 
dessutom i Svenska Familj-Journalen Svea 888 (Nyblom 200, s. 3).Svenska Familj-Journalen Svea 888 (Nyblom 200, s. 3).Svenska Familj-Journalen Svea

6 John-Henri Holmberg menar att det redan kring sekelskiftet, i Lundins efterföljd, 
”kom en rad andra utopister och underhållningsförfattare”, varav i synnerhet de 
senare skrev och publicerade ”mängder av ungdomsberättelser om rymdresor och 
framtidsriken” (Holmberg 974b, s. 7). Ett exempel på en svensk framtidsnovell 
ur tidskriften Kamraten, pseudonymen Yngves ”I tjugonde århundradet” (898) 
presenteras i Lundwall 973b, s. 9–25.

7 Jfr Torgerson 98, s. 69, 85, 23.
8 Några av författarna var dock mycket populära, t.ex. Iwan T. Aminoff , Otto Witt 

och Julius Regis, vilka bör ha tillhört de mest spridda inhemska författarna under 
mellankrigstiden (se Kristenson 988, s. 39, 89 f.).

9 Se t.ex. Holmberg 974a, s. 45 och Holmberg 2003a, s. 24. Den andra romanen 
gavs ut under pseudonymen Vox på Åhlén & Åkerlunds förlag 92, som Inva-
sionen. En framtidsroman, men utkom 94, samma år som första världskriget 
bröt ut, i åtminstone fyra nya upplagor (varav vissa omarbetade), med titeln Det 
eröfrade landet. Framtidsroman, Det eröfrade landet. Invasionen eller Det eröfrade 
landet. (Invasionen). Framtidsroman. Om Aminoff , se även Ahlund 2003, där 
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också andra svenska och utländska invasionsberättelser behandlas.
0 Se Sörensen 959, s. 33 f. Lennart Sörensen påpekar också: ”Skall vi nödvändigt-

vis räkna med någon portalfi gur till svensk sf så får Nyblom den honnörsplatsen. 
Hans sf-produktion är visserligen kvantitativt ringa men den visar anlag och 
också något av en förvissning om att ha begått en ny genre.” (Ibid., s. 332.) Sö-
rensen avfärdar kort Otto Witt med att påpeka att hans berättelser ”vimlar för all 
del av fantasifulla hugskott men utformningen är erbarmligt svag” (ibid, s. 33). 
Novellsamlingen, som gavs ut på Ljus, innehöll endast tre noveller. 

 Genom åren har det skrivits relativt ofta om Otto Witt, men något samlat, större 
grepp saknas ännu. Eftersom faktauppgifter och åsikter ibland avviker något pre-
senteras här en rad referenser: Lundwall 969, s. 43 ff ., Lundwall 973b, s. 90 f., 
Holmberg 974a, s. 45, Holmberg 974b, Lundwall 977b, s.  f., Lundwall 978, 
s. 87 ff ., Lundwall 993, s. 3 f., Lundwall 997, s. 249 f., Hans Perssons webbpu-
blicerade ”Science fi ction-tidskrifter i Sverige”, Nyblom 200, 22.9.200, 2002a, 
2002b och Holmberg 2003a, s. 24 ff . Hugin började utkomma exakt tio år före 
Gernsbacks Amazing Stories, i april 96 (och exakt 30 år efter en eventuell Stella). 
Lundwall anger på ett par ställen, till skillnad från övriga källor, att tidskriften 
slutade utkomma redan 99 (Lundwall 969, s. 44 och Lundwall 973b, s. 9; 
dock rättat i senare verk av Lundwall), och i några andra att den utkom med 86 
nummer (Lundwall 978, s. 89 och Lundwall 987, s. 53). Holmberg anger där-
emot att Hugin mellan april 96 och januari 920 endast utkom med 65 häften, 
men också att den hade en upplaga på närmare 5 000 sålda exemplar (Holmberg 
2003a, s. 24, 27). En kritik av Lundwalls bevisföring vad gäller bl.a. Stella och Stella och Stella
Hugin som sf-tidskrifter fi nns i Moskowitz 986.

2 Se t.ex. Holmberg 974a, s. 45 f. och Nolte 2002, s. 89 ff ., där Lagerkvists novell 
behandlas relativt utförligt. Nolte hänvisar också till Jöran Mjöbergs studie Dikt 
och diktatur. Svenskt kulturförsvar 1933–1943 (944), i vilken ett avsnitt behandlar 
”Skräcksagan om polisstaten” (Mjöberg 944, s. 9–02). Ett senare exempel på ett 
liknande verk är den år 950 under pseudonymen Ergo utgivna politiska skriften 
Sveriges ödestimma år 195X. Då Ryssland intog Sverige, och ett annat svenskt verk 
från denna tid som ibland nämnts i sf-sammanhang är Erik Hallbergs Hit kommo 
vi (940).vi (940).vi

3 För omnämnanden av dessa i sf-sammanhang, se Adlerberth 95a, s. 37 f., Ad-
lerberth 955b, s. 239 f., Sörensen 959, s. 333, Holmberg 974a, s. 46 f., Lundwall 
977b, s. 2 f., Hedman 990, Claesson 993, s. 406, Boëthius, 8..2003 samt 
Boëthius 2004, passim. Nästan samtliga dessa verk gavs ut på ansedda förlag som 
Bonniers och Natur och Kultur. Dag Hedman menar att Freudenthals roman 
från 923 är att betrakta som ”det första svenska exemplet på en politisk sci-
ence fi ction” (Hedman 990). Freudenthals roman, liksom Berggrens Robotarnas 
gud, behandlas utförligt i Nyblom 200. En genomgång av det tidiga 900-talets gud, behandlas utförligt i Nyblom 200. En genomgång av det tidiga 900-talets gud
utopier och dystopier i den svenska litteraturen, där några av de nämnda verken 
behandlas, fi nns i Ljungquist 200a, s. 243–288.

4 Om Zacke, se Boëthius 998, s. 86 ff . De verk Boëthius diskuterar ingående är 
bl.a. Gryningseskadern (932) och Gamarna från Tibet (934). I Gamarna från Tibet (934). I Gamarna från Tibet Boëthius 2004 
nämns två andra fl ygböcker som vetter mot sf-genren, Jöran Forsslunds Striden 
om Pax-strålen (935) och Harald Victorins Örnungen blir fl ygskeppare (936) (se Örnungen blir fl ygskeppare (936) (se Örnungen blir fl ygskeppare
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Boëthius 2004, s. 34 [not 99], 224 [not 565]). Om Heller, se Sörensen 959, s. 332 f.,  
Swahn 974, s. 249, Holmberg 974a, s. 46 samt Hedman 985, s. 59 ff . och Hed-
man 996, s. 65 f.

5 Om Stapledons roman, se Gunnar Beskows långa recension i Bonniers Litterära 
Magasin (Beskow 936).

6 Se Torgerson 98, s. 83, 85, 23 f. Vernes popularitet framgår av Kristenson 988, 
s. 52, 58, 95, 98 f., 05.

7 Sam J. Lundwall har t.ex. antytt att det, bortsett från Storbritannien, kring 940 
endast importerades och översattes amerikansk science fi ction i Frankrike, Argen-
tina och Sverige (Lundwall 985, s. 0). Jfr Claesson 993, s. 40.

8 Jules Verne-Magasinet utkom mellan oktober 940 och februari 947 med sam-Jules Verne-Magasinet utkom mellan oktober 940 och februari 947 med sam-Jules Verne-Magasinet
manlagt 332 nummer. Sam J. Lundwall menar att Jules Verne-Magasinet är den Jules Verne-Magasinet är den Jules Verne-Magasinet
första och enda sf-tidskriften i världen som utkommit med denna frekvens (Lund-
wall 977b, s. 4; jfr James 994, s. 38, 73). Upplagan kan som framgått ha varit 
uppe i 80 000 som bäst (se Hans Perssons webbpublicerade ”Science fi ction-
tidskrifter i Sverige” och Holmberg 2003a, s. 22), men Maths Claesson anger 
den lägre och kanske rimligare siff ran 40 000 (Claesson 993, s. 40). Av de 770 
följetongsavsnitten och novellerna som publicerades lär hela 537 kunna klassas 
som science fi ction (Lundwall 969, s. 52 och Holmberg 974a, s. 47). Trots 
det stora antalet nummer, noveller och läsare publicerades dock i stort sett ingen 
inhemsk science fi ction, om man undantar Eugen Semitjovs illustrationer. Om 
Jules Verne-Magasinet fi nns mycket skrivet, men materialet är utspritt och ibland Jules Verne-Magasinet fi nns mycket skrivet, men materialet är utspritt och ibland Jules Verne-Magasinet
motsägelsefullt; framställningen bygger, när inget annat anges, i första hand på 
Lundwall 969, s. 52 f., Holmberg 974a, s. 47, Lundwall 977b, s. 3 f., Myrdal 
993, s. 7–5, Claesson 993, Bertil Falks och Hans Perssons webbpublicerade 
”3. Jules Verne Magasinet” resp. ”Science fi ction-tidskrifter i Sverige” samt Falk, 
28.7.2004. Den tidskrift som idag bär namnet Jules Verne-Magasinet började ges Jules Verne-Magasinet började ges Jules Verne-Magasinet
ut av Bertil Falk 969, och redigeras sedan början av 970-talet av Sam J. Lund-
wall. Den har egentligen endast namnet gemensamt med 940-talets tidskrift. (Se 
vidare Lundwall 969, s. 52 och Lundwall 977b, s. 4.)

9 Se Bertil Falks webbpublicerade ”Jules Verne Magasinet” samt förstanumren av 
tidskrifterna ifråga. Om Teknik för Alla, se vidare Godhe 2003, s. 45–8.

20 Se Holmberg 2003a, s. 220 f.
2 Se Falk, 28.7.2004.
22 Se Claesson 993, s. 42. Redaktörens namn anges i Svensson 964, s. 4, felaktigt 

som Rolf Dahlgren.
23 Se förteckningen över novellerna i Hjalmarsson 972. Jfr Holmberg 974a, s. 47, 

och Holmberg 2003a, s. 22, där endast Planet Stories, Th rilling Wonder Stories
och Captain Future nämns, trots att mer än häften av materialet hämtades ur Captain Future nämns, trots att mer än häften av materialet hämtades ur Captain Future
Amazing Stories och Amazing Stories och Amazing Stories Fantastic Adventures, och mindre än en fj ärdedel ur de av 
Holmberg nämnda tidskrifterna (där ungefär dubbelt så många hämtades ur 
Th rilling Wonder Stories som de två andra tillsammans). (Beräkningarna bygger Th rilling Wonder Stories som de två andra tillsammans). (Beräkningarna bygger Th rilling Wonder Stories
på Hjalmarsson 972.) Även Jules Verne-Magasinets logotyp, en liggande gul raket Jules Verne-Magasinets logotyp, en liggande gul raket Jules Verne-Magasinets
med tidskriftens namn, hämtades från Super Science Stories, även om omslagsil-
lustrationerna i fl era fall var från Amazing Stories.

24 Påpekas bör att de författare som räknats upp inte tillhör de mest publicerade i 
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tidskriften. De mest publicerade av sf-författarna var John Russell Fearn (i bland 
under pseud. Th ornton Ayre eller Polton Cross), Otto Oscar Binder (pseud. Eando 
Binder eller Gordon A. Giles), Robert Bloch (ibland under pseud. Tarleton Fiske), 
Nelson S. Bond, Edmond Hamilton (ibland under pseud. Brett Sterling), Frede-
ric Arnold Kummer, Jr., Henry Kuttner (ibland under pseud. Charles Stoddard 
eller Paul Edmonds), William McGivern (ibland under pseud. John McGivern), 
David Wright O’Brien (ibland under pseud. John York Cabot, Bruce Dennis, 
Duncan Farnsworth, Clee Garson eller Richard Vardon), Ed Earl Repp, Don 
Wilcox (ibland under pseud. Max Overton eller Miles Shelton) och Robert Moore 
Williams (ibland under pseud. E. K. Jarvis eller Russell Storm), vilka samtliga 
fi ck fl er än tio alster publicerade. (Se författarpresentationerna och bibliografi n i 
Claesson 993.)

25 Se t.ex. Hegerfors 966, s. 45 f.
26 Undertiteln dök upp på omslaget första gången i Jules Verne-Magasinet 94:28, Jules Verne-Magasinet 94:28, Jules Verne-Magasinet

men intog titelsidan först i Jules Verne-Magasinet/Veckans Äventyr 94:37. I ”Ob-Veckans Äventyr 94:37. I ”Ob-Veckans Äventyr
servationer av Redaktören” i Jules Verne-Magasinet/Veckans Äventyr 94:29, s. 2, Veckans Äventyr 94:29, s. 2, Veckans Äventyr
motiveras tillägget bl.a. med att ”Jules Verne’smotiveras tillägget bl.a. med att ”Jules Verne’smotiveras tillägget bl.a. med att ”  namn är en smula svårt att uttala Jules Verne’s namn är en smula svårt att uttala Jules Verne’s
för svenska tungor”. Jfr Holmberg 2003a, s. 22.

27 Jfr Claesson 993, s. 42. Enligt en insändare i svenska Galaxy långt senare var den Galaxy långt senare var den Galaxy
huvudsakliga anledningen till att tidskriften lades ned pappersransoneringen, en 
uppgift som dock inte kunnat bekräftas (se Galaxy nr. 3, s. 69). I Bo Stenfors Galaxy nr. 3, s. 69). I Bo Stenfors Galaxy
artikel om Jules Verne-Magasinet påstås också att det år 946 blev ont om papper Jules Verne-Magasinet påstås också att det år 946 blev ont om papper Jules Verne-Magasinet
i landet, och att ”någon mystisk tilldelningsinstans” i samband med detta beslu-
tade att tidskriften inte var värd att förses med varan. (Se Stenfors webbpubli-
cerade artikel ”3. Jules Verne Magasinet”.) Jfr Lundwall 2002, s. 9, där det talas 
om prästen och riksdagsledamoten Harald Halléns (884–967) uppmaning till 
en landsomfattande bojkott av Jules Verne-Magasinet och liknande tidningar. Jfr Jules Verne-Magasinet och liknande tidningar. Jfr Jules Verne-Magasinet
även Sandlund 200, s. 362 f., 370 f.

28 Se t.ex. Holmberg 974a, s. 47 f. och Holmberg 2003a, s. 222. Ericssons roman 
belönades med förstapriset (40 000 kr) i Ljus skandinaviska romanpristävlan 
946. Sam J. Lundwall menar att det under 944 utkom hela 22 sf-böcker på 
svenska (Lundwall 985, s. 2).

29 Se t.ex. Semitjov 983, s. 4 ff ., Zetterstad 996, s. 8 f., 8 och Magnusson 2005, 
s. 57, 298 (not 53). Jfr Hegerfors 966, s. 46 samt Maths Palmgrens och Ingvar 
Jensens förord i Semitjov 976, s. 2. Serien publicerades i de nämnda länderna 
under namnen ”Kjempe-Knut”, ”Allan Strong”, ”Antti Salama”, ”Gert Kemp” 
respektive ”Alas el Super Hombre”. Om ”Blixt Gordon”, se t.ex. Schröder 98, 
s. 26 ff .

30 Se t.ex. Semitjov 983, passim. Jfr Bengtsson & Willis, s. 57 ff .
3 Se Lundwall 969, s. 43 f., Holmberg 974b, Lundwall 977b, s. 2, Nyblom, 

22.9.200 och Holmberg 2003a, s. 27. Termen scientifi ction nämndes dock redan 
i Jules Verne-Magasinets redaktörsspalt, ”Observationer av Redaktören”, i 94:9. Jules Verne-Magasinets redaktörsspalt, ”Observationer av Redaktören”, i 94:9. Jules Verne-Magasinets

32 Se Holmberg 974a, s. 47, Holmberg 992, s. 33, Claesson 993, s. 408, Holmberg 
2002, s. 339 samt Holmberg 2003a, s. 22.

33 [Osign.] 94a, s. [69] f. Jfr Claesson 993, s. 408 f., Holmberg 2003a, s. 22 f. och 
Godhe 2003, s. 68 f., där artikeln också behandlats.
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34 [Osign.] 94a, s. 70.
35 [Osign.] 94a, s. 70. Vid denna tid utkom också fl era andra novellmagasin, bl.a. 

Blixtmagasinet, Äventyrsmagasinet, Detektivjournalen och Detektivmagasinet, av Detektivmagasinet, av Detektivmagasinet
vilka de fl esta utkom lika ofta som Jules Verne-Magasinet. (Se Claesson 993, 
s. 40 f.)

36 [Osign.] 94a, s. 70. Maths Claesson nämner att det bland Jules Verne-Magasinets
många läsare fanns blivande författare som Lars Forssell, Lars Gustafsson och Jan 
Myrdal (Claesson 993, s. 40), och Bertil Falk har förutom dessa också nämnt 
Hans Alfredson, Lars Fredrikson, Harry Martinson och Olov Svedelid (Falk, 
28.7.2004).

37 [Osign.] 94a, s. 70.
38 Se Claesson 993, s. 409 ff ., där Maths Claesson skriver att det också i Godtemp-

larordens tidskrift Reformatorn riktades kritik mot Jules Verne-Magasinet, samt att Jules Verne-Magasinet, samt att Jules Verne-Magasinet
det i december 94 funnits en artikel om novellmagasinen, ungdomen och skolan 
i Tidning för Sveriges läroverk – denna gång med en mycket mer nyanserad bild av Tidning för Sveriges läroverk – denna gång med en mycket mer nyanserad bild av Tidning för Sveriges läroverk
ungdomens läsning. I den behandlade artikeln i Tidning för Sveriges läroverk talas Tidning för Sveriges läroverk talas Tidning för Sveriges läroverk
det, förutom om kristendom och moral, varmt om ”gymnastik och idrott”, ”rå-
diga och handlingskraftiga människor”, ”reell och allvarlig andlig upprustning”, 
liksom ”de antika och nordiska hjältegestalterna”, något som kan tänkas förklara 
varför det i Jules Verne-Magasinet snart kom att publiceras träningsråd samt berät-Jules Verne-Magasinet snart kom att publiceras träningsråd samt berät-Jules Verne-Magasinet
telser och serier om svenska idrottshjältar (t.ex. ”Svenska stålmän”). (Jfr Claesson 
993, s. 4.) I överläraren Lorentz Larsons stora läsvaneundersökning från 944 
bedömdes dock Veckans Äventyr, som var ett av tidens mest lästa magasin bland Veckans Äventyr, som var ett av tidens mest lästa magasin bland Veckans Äventyr
skolpojkar, vara bättre än deckarmagasinen och ligga i nivå med Rekord-Magasi-
net (net (net Larson 947, s. [42]–6).

39 Se Boëthius 989 (citat, s. 42; om bokbålen, s. 27). Liksom Boëthius påpekar 
betecknade ”smutslitteratur” vid denna tid inte endast den massproducerade po-
pulärlitteraturen, utan användes också om vissa former av tidningsjournalistik, 
”socialistiska agitationsskrifter” och den ”erotiska esteticismen” eller den s.k. 
”dekadens litteraturen”. (Se Boëthius 989, s. 29–43.) Med Nick Carter-litteratur 
avsågs för övrigt inte bara serien Nick Carter. Amerikas störste detektiv, utan fl era 
av tidens populärlitterära serier, varför termen endast några år senare blev när-
mast synonym med kolportagelitteratur och kolportagelitteratur och kolportagelitteratur smutslitteratur (ibid., s. 39 ff ., 47). Om smutslitteratur (ibid., s. 39 ff ., 47). Om smutslitteratur
kolportageromaner, se Svedjedal 993, s. 86 ff . och Hedman 995a; om det tidiga 
900-talets enkronas- och tjugofemöresböcker, se Boëthius 989, s. 35–325, Sved-
jedal 993, s. 399–409 och Svedjedal 994, s. 4–77; om 90-talets debatt om 
under hållningsfi ktion, särskilt vad gäller Frank Hellers författarskap, se Hedman 
985, s. 23–28.

40 Se Frykman 988 och Hemmungs Wirtén 998, s. 9. Denna debatt om nöjes-
industrin pågick också under 930-talet, med ungefär samma argument som de i 
artikeln om Jules Verne-Magasinet. (Se Boëthius, Czaplicka & Franzén m.fl ., s. 5 
ff .)

4 Se t.ex. Boëthius 989, s. 325 ff ., Larsson 989, s. 32 ff . och Jonsson 99. Dessa 
debatter om populärlitteratur och populärkultur under 900-talet uppvisar stora 
likheter med ännu tidigare debatter om högt och lågt i kulturen. Det har bl.a. 
påvisats att sådana debatter i Sverige går att spåra åtminstone tillbaka till upp-
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lysningstiden, men att det särskilt under 800-talets första hälft pågick hätska 
diskussioner om romanläsning, i synnerhet vad gäller de sociala sensations - och 
äventyrsromaner som av vissa kritiker ansågs skrivas i rent kommersiellt syfte. 
Föraktet för romangenren var för övrigt mycket kompakt och långdraget i Sverige 
jämfört med de nordiska grannländerna, och romanerna förknippades ofta med 
kvinnliga läsare och författare. Om romanen och tidigare debatter om populär-
kultur, se t.ex. Platen 968/997, Larsson 989, s. 27 ff ., 4 f., Öhman 990, s. 35–58, 
Jonsson 99, Björkman 992, s. [339]–35, Hedman 995b, s. 7 ff ., Östholm 2000, 
fl era av bidragen i Leffl  er 200 samt Öhman 2002, s. 8 ff .

42 Se t.ex. Hemmungs Wirtén 998, s. 90 f., 05, Östholm 2000, s. 26 och Öhman 
2002, s. 8 ff . Vad gäller uppviglingen var en av huvud anklagelserna mot Nick 
Carter-böckerna att de fungerade som ”förbrytarhandböcker”, att de ”inspirerade 
sina unga läsare att begå brott”, eller i varje fall att de var ”förråande och demo-
raliserande” (Boëthius 989, s. 203 ff .).

NOTER KAPITEL 4

 Sellman, 3.5.954.
2 Attorps, 2.4.954.
3 Framställningen nedan bygger, när inget annat anges, på författarpresentatio-

nerna i Häpna! 954:5, s. 93 och Häpna! 954:5, s. 93 och Häpna! Odyssé 954:6–7, s. 38, på Odyssé 954:6–7, s. 38, på Odyssé Lönnerstrand 966a, 
Bo Stenfors webbpublicerade artiklar ”Sture Lönnerstrand – den svenska SF-rö-
relsens fader” och ”4. Sture Lönnerstrand” samt Holmberg 2002, s. 334–34, och 
Holmberg 2003b, s. 9 ff .

4 Uppgifterna om romanen är från författarpresentationen i Häpna! 954:5, s. 93. Häpna! 954:5, s. 93. Häpna!
 I Lönnerstrands egen sf-bibliografi  från 960-talet anges den dock vara ofullbor-
dad (Lönnerstrand 966b, s. 62). Om ”Dotty Virvelvind” och novellerna, se All-
wood 956, s. 6 ff ., Falk 2000, s. 33 f., Holmberg 2002, s. 334–34, Holmberg 
2003a, s. 222 samt Semb 2003. Lönnerstrand, som under 940-talet publicerade 
många av sina noveller under en rad anglosaxiskt klingande pseudonymer, skrev 
förutom science fi ction också deckare, äventyrs- och kärleksnoveller. ”Dotty Vir-
velvind” var från början en serie illustrerade noveller, men blev sedan en tecknad 
serie,  illustrerad av Lennart Ek och Björn Karlström.

5 Se främst Lönnerstrand 966a, s. 5 f. (citat, s. 5). Enligt Svensson 964, s. 22, 
grundades Futura i Stockholm 950 medan Holmberg 2002, s. 336, anger ett 
pensionat i Marstrand samma år. (Lönnerstrand själv anger orten Varberg.) I ett 
hälsningsanförande vid en kongress 957 nämner Lönnerstrand att klubben bil-
dades först sommaren 95 (Lönnerstrand 966a, s. 58), vilket strider mot de fl esta 
andra källor, inklusive andra texter av Lönnerstrand. I en senare artikel i Morgon-
Tidningen anges också att Futura bildades först 95, men då hos Lönnerstrand i 
Stockholm (se [Sign. Ricson.], 25.8.957). Gissningsvis var bildandet av klubben 
utdraget, och det är således lite av en defi nitionsfråga om man anser att klubben 
bildades vid mötet i Varberg eller först när fl era medlemmar hade börjat träff as 
hemma hos Lönnerstrand. Roland Adlerberth nämner dock i ett sent nummer av 
Häpna! att de, när Futura bildades år 950, redan var sex medlemmar (se Häpna! att de, när Futura bildades år 950, redan var sex medlemmar (se Häpna! Häpna!
963:2, s. 95).
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6 [Osign.] 949.
7 Synen på skräck och fantasy var under 950-talet tämligen olik dagens. J. R. R.

Tolkiens Th e Lord of the Rings, som utkom på svenska 959–96, betraktades 
t.ex. inte som hörande till den då fortfarande ganska okända fantasygenren, utan 
betecknades vanligen som saga eller saga eller saga vuxensaga. Gränserna mellan skräck- och 
fantasygenrerna var dessutom ganska svävande, vilket framgår av att Lennart 
Sörensen i en artikel från 957 menar att fantasy är ”skräck- och spökhistorier à 
la Lovecraft, Bram Stoker eller Lord Dunsany, berättelser om varulvar, gengång-
are, vampyrer och andra för gemene man okända varelser” (Sörensen, 0..957). 
Vissa av Lovecrafts verk betraktades dock som science fi ction av samtida kritiker 
(se t.ex. Gröndahl, 7.2.958 och Sörensen, 6.3.958).

8 Om Adlerberth och Studio Paravan, se Lundström 954, Runnquist 964, s. 79 
ff . och C.-G. Holmberg 975, s. 75 f. Om Adlerberths vägledningar, se t.ex. Ad-
lerberth 958e och Adlerberth 968; jfr även Adlerberth 952b. Enligt Evert Lund-
ströms presentation av Studio Paravan i All världens berättare var All världens berättare var All världens berättare Adlerberth en 
av de ledande i gruppen. Han beskrivs av kamraten Lundström som en långhårig, 
litterär mångsysslare med ett särskilt intresse för science fi ction, och det påstås att 
han snart skulle komma ut med diktsamlingen Måndansare, vilken dock aldrig 
förefaller ha tryckts. (I samma nummer av tidskriften publicerades dock en sf-
dikt av Adlerberth.) (Se Lundström 954, s. 329. En bild av Adlerberth, med sin 
karakteristiska pipa, fi nns också i C.-G. Holmberg 987, s. 238.) C.-G. Holmberg 
975, s. 27, anger att Adlerberth även medverkade som skribent i den unglitterära 
Arkade (95–952), som föregick Arkade (95–952), som föregick Arkade Paravan.

9 Adlerberth 95a, s. 30.
0 Adlerberth 95a, s. 30. Defi nitionen anges vara lånad från August Derleth.
 Adlerberth 95a, s. 3.
2 Adlerberth 95a, s. 3 f. (citat, s. 3).
3 Adlerberth 95a, s. 32. Adlerberth skrev senare en lång och utförlig genomgång 

av motivet rymdfärder i litteratur historien i Ett år i luften. Flygets årsbok 960–6 Ett år i luften. Flygets årsbok 960–6 Ett år i luften. Flygets årsbok
(Adlerberth 96).

4 Adlerberth 95a, s. 33.
5 Adlerberth 952a, s. 43 f.
6 Jfr dock Adlerberth 96, där han menar att Edgar Allan Poes novell ”Hans Pfaals 

sällsamma äventyr” ”på sätt och vis [är] den första moderna SF-historien, främst 
genom den närsynt noggranna vetenskaplighet som Poe sveper in färden i” (Ad-
lerberth 96, s. 306).

7 Sannolikt sammanföll här förlagets och Adlerberths intressen; tidskriften Sam-
tid och Framtid (944–964) hade redan i slutet av 940-talet blivit något av ett tid och Framtid (944–964) hade redan i slutet av 940-talet blivit något av ett tid och Framtid
språkrör för förläggaren och ägaren Johan Hansson snarare än en redaktionsstyrd 
tidskrift. (Se Österberg 987, s. 228 ff .) I en osignerad notis i Göteborgs-Tidningen
samma höst kommenterades Adlerberths artikel med att han ”presterat bättre 
saker i SF-sammanhang, framförallt i Biblioteksbladet”, vilket möjligen skulle 
kunna tolkas som att skribenten också uppfattat denna andra artikel som ett slags 
förlagsreklam. (Se [Osign.], 30.9.952.)

8 Adlerberth 95a, s. 30.
9 Adlerberth 95a, s. 38 resp. Adlerberth 952a, s. 43.
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20 Adlerberth 952a, s. 43.
2 Adlerberth 952a, s. 44. I en kort vändning i den tidigare artikeln nämner Adler-

berth att Simone de Beauvoirs Tous les hommes sont mortels (946) bör betraktas Tous les hommes sont mortels (946) bör betraktas Tous les hommes sont mortels
som en av nyheterna inom sf-genren, och i en kort passage betecknas dessutom 
Kafkas Förvandlingen som ”ren SF” (Adlerberth 95a, s. 33, 37).

22 Adlerberth 952a, s. 42.
23 Adlerberth 952a, s. 42.
24 Adlerberth 95a, s. 30 resp. Adlerberth 952a, s. 42.
25 Adlerberth 952a, s. 45. Th e Green Hills of Earth är titeln på en novell och novell-Hills of Earth är titeln på en novell och novell-Hills of Earth

samling av Robert A. Heinlein (947 resp. 95).
26 Se t.ex. [Sign. G. H-r.] 957, s. 383 f. Adlerberths artikel från 95 fi ck också Bengt 

Sjögren att skriva en stor artikel i Aftontidningen samma år – fullspäckad med 
citat ur Adlerberths artikel (se Sjögren, 0.8.95) – men eftersom tidningsindexen 
inte täcker året är det svårt att säga om det förekom fl er, liknande initiativ.

27 Det enda av artikelns stora namn som fi ck vänta anmärkningsvärt länge på en 
svensk utgivning i större skala var H. P. Lovecraft. Även om några av hans noveller 
hade översatts tidigare, bl.a. i Torsten Jungstedts antologi Mannen i svart (955), Mannen i svart (955), Mannen i svart
presenterades han för en bredare svensk publik först av Sam J. Lundwall på 970-
talet.

28 Som Dag Hedman påpekat är det inte otänkbart att Tigerstedts antologi åtmins-
tone delvis var ett svar på Adlerberths upprop i Samtid och Framtid hösten 952. Samtid och Framtid hösten 952. Samtid och Framtid
Det bör emellertid påpekas att i Tigerstedts antologi endast två av de tolv namn 
Adlerberth nämner fi nns representerade, Ray Bradbury (med tre noveller) och 
A. E. van Vogt (med en novell) – båda två dessutom självklara val till en sf-antologi 
vid denna tid. (Se Hedman 996, s. 76 [not 20].)

29 Frank Hellers omfattande antologi All världens sällsamma berättelser, som gavs ut All världens sällsamma berättelser, som gavs ut All världens sällsamma berättelser
på Bonniers 947, innehåller noveller av bl.a. Karel Čapek, Aldous Huxley, Rud-
yard Kipling, Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe, Jules Verne och H. G. Wells. 
(Jfr Hedman 987, s. 29 f.) I förordet, där Frank Heller bl.a. diskuterar världs-
rymdens beskaff enhet och möjligheten av liv i rymden, betecknas denna typ av 
berättelser som ”[d]en verkligt majestätiska, vetenskapligt under- och utbyggda 
lögnen”, vilken han menar ”uppstod först under det prosaiska aderton hundra-
talet”, med namn som Jules Verne och H. G. Wells (Heller 947, s. 4).

30 Om förlagets bildnings- och frihetspatos m.m., se t.ex. Svedjedal 997b.
3 Tigerstedt hade redan 948 utsetts till professor i Helsingfors, men då valt att 

stanna i Sverige.
32 Se Åberg 972, s. , samt Österberg 987, s. 205, 220, 264, 27.
33 Se t.ex. Grahn 997, s. 7 och Svedjedal 997b, passim. 
34 Citerat genom Pernow 997, s. 5. Om satsningarna på läromedel, se t.ex. Svedje-

dal 997b, s. 58 f.
35 Citerat genom Svedjedal 997b, s. 56.
36 Se Svensson 972, s. 7 f., Österberg 987, s. 78 ff . samt Svedjedal 997b, s. 48, 

5. Originaltiteln på Wells verk, som utkom på engelska 920, var Th e Outline of 
History.

37 Tigerstedt 944, s. 349 f. (citat, s. 349). Tigerstedts närmare genrebestämning på-
minner något om senare försök att rama in science fi ction: ”Gemensamt för dessa 
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böcker är deras större eller mindre avvikelse från den aktuella verkligheten. Ofta 
utspelas händelserna i närmare eller fj ärmare framtid, som skildras i ljusa eller 
mörka färger alltefter som mänskligheten valt eller förkastat Wells’ evangelium.” 
(Ibid, s. 350.)

38 Att döma av bevarade skyddsomslag på Natur och Kulturs förlagsarkiv användes 
som förlagor utgåvorna i Collins Pocket Classics från omkring år 950.

39 De första fem titlarna utkom 952, medan den sista, Den första färden till månen 
gavs ut först 954 trots att den av annonsering i de övriga böckerna förefaller ha 
varit planerad som seriens fj ärde titel. Orsaken torde ha varit att B. Wahlströms 
redan tidigt 952 gav ut en egen översättning av verket, som Första männen på 
månen, dessutom i en betydligt billigare utgåva än konkurrentförlaget. I en liten 
annons i Svensk Bokhandel i februari månad betecknas denna som ”En strålande Svensk Bokhandel i februari månad betecknas denna som ”En strålande Svensk Bokhandel
’science fi ction’ med verkligt säljande omslag” (Svensk Bokhandel, 952:5, s. 73; Svensk Bokhandel, 952:5, s. 73; Svensk Bokhandel
genrebeteckningen nämns dock inte på bokens omslag).

40 Också fl era av kritikerna nämnde under 952 genrebeteckningen science fi ction i 
samband med Wells verk, måhända för att de orienterat sig i Adlerberths artiklar. 
(Se t.ex. Andersson [sign. Es An.], 4.4.952, Sjögren, 29.4.952, Roos [sign. A. Rs.], 
5.5.952 och Andersson, 23.8.952.) Mottagandet av Natur och Kulturs Wells-sats-
ning i början av 950-talet var för övrigt mycket blandat.

4 Annons i Svensk Bokhandel, 953:6, s. 23.Svensk Bokhandel, 953:6, s. 23.Svensk Bokhandel
42 Annons i Svensk Bokhandel, 953:8, s. 267. En identisk annons publicerades också Svensk Bokhandel, 953:8, s. 267. En identisk annons publicerades också Svensk Bokhandel

i Svensk Bokhandel, 953:24, s. 363, och en snarlik, om än mindre, i Svensk Bokhandel, 953:24, s. 363, och en snarlik, om än mindre, i Svensk Bokhandel Svenska Dag-
bladet och bladet och bladet Dagens Nyheter den 9 april samt i Dagens Nyheter den 9 april samt i Dagens Nyheter Svenska Dagbladet den 4 juni Svenska Dagbladet den 4 juni Svenska Dagbladet
samma år.

43 Annons i Svensk Bokhandel, 953:27, s. 45. I förlagets annonsering under 952 Svensk Bokhandel, 953:27, s. 45. I förlagets annonsering under 952 Svensk Bokhandel
nämns sällan, möjligen aldrig, den amerikanska genrebeteckningen. (Se t.ex. de 
stora annonserna i Svenska Dagbladet, 6.0.952 och 9..952.)Svenska Dagbladet, 6.0.952 och 9..952.)Svenska Dagbladet

44 Det sistnämnda stöds också av den skiss till en baksidestext som hittats i förlagets 
arkiv, där de sista meningarna lyder: ”Såväl gamla som unga har nöje av dessa 
’science-fi ction’-berättelser. De är roande och tankeväckande, de skänker förströ-
else och ställer problem”. (På samma skiss betecknas Wells verk som ”’science fi c-
tion’-berättelser”.) I jämförelse med verken av Wells trycktes Tigerstedts antologi 
i något mindre upplaga. Den första och enda upplagan från mars 953 omfattade 
2700 exemplar, av vilka 367 återstod i förlagets lager år 966. Wells verk trycktes 
under dessa år i upplagor på drygt 4000 exemplar, med undantag för Den första 
färden till månen (954), som trycktes i lite mer blygsamma 500 exemplar, möjli-
gen för att B. Wahlströms förlag endast två år innan gav ut en egen översättning 
av verket. På skissen till en baksidestext till Tigerstedts antologi har också Den 
första färden till månen strukits över. (Källor: lagerböckerna samt mappen ”Mor-
gondagens äventyr. E. N. Tigerstedt” i Natur och Kulturs förlagsarkiv.)

45 Annons i Svensk Bokhandel, 953:27, s. 45.Svensk Bokhandel, 953:27, s. 45.Svensk Bokhandel
46 Annons i Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter Svenska Dagbladet samt Svenska Dagbladet samt Svenska Dagbladet Stockholms-Tidningen, 30.4.953. 

En liknande annons, med rubriken ”Lär känna marsmännen”, publicerades i 
Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter Svenska Dagbladet och Svenska Dagbladet och Svenska Dagbladet Stockholms-Tidningen redan den 4 april 
samma år, samt den 6 april i Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet Göteborgs Han-
dels- och Sjöfarts-Tidning och dels- och Sjöfarts-Tidning och dels- och Sjöfarts-Tidning Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Lagom till julhan-
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deln, den 0 december samma år, fanns ännu en snarlik annons införd i Svenska 
Dagbladet och Dagbladet och Dagbladet Dagens Nyheter, denna gång med rubriken ”I stället för deckare”.Dagens Nyheter, denna gång med rubriken ”I stället för deckare”.Dagens Nyheter

47 Tigerstedt 953, s. [6].
48 Tigerstedt 953, s. [6] f.
49 Tigerstedt 953, s. [7].
50 Novellerna i antologin hade samtliga publicerats i amerikanska tidskrifter 940–

949 (dock främst 948–949), i fl era fall i ledande pulp magazines som pulp magazines som pulp magazines Astounding 
Science-Fiction och Th rilling Wonder Stories (se bibliografi n i Th rilling Wonder Stories (se bibliografi n i Th rilling Wonder Stories SFB).

5 Baksidestexten påminner i övrigt mycket om Tigerstedts förord. Genren presen-
teras där som en i första hand amerikansk form av litteratur som ”fritt utnyttjar 
den moderna naturvetenskapens och teknikens rön” och de bästa noveller genren 
har att erbjuda jämförs med ”klassikerna i denna litteraturart – Jules Verne och 
H. G. Wells”. Vad som främst skiljer denna reklamtext från förordet är att där 
påpekas att genren i USA ”allvarligt [hotar] detektivlitteraturens ställning som USA ”allvarligt [hotar] detektivlitteraturens ställning som USA
den mest populära litteraturarten”, och att Tigerstedts omdöme om antologins 
noveller – att de är ”roande och tankeväckande” och att de ”skänker förströelse 
och ställer problem” – här ersatts av ett kraftigare utlåtande: ”Men gemensamt 
för alla novellerna är den briljanta berättartekniken, som gör dem inte bara till 
god underhållning utan till god litteratur.”

52 Den senare utgjorde tillsammans med Th e Best Science-Fiction Stories: 1949 (949) 
samlingen Science Fiction Omnibus (952).Science Fiction Omnibus (952).Science Fiction Omnibus

53 Två av bokens kapitel hade, om än i annan översättning, ingått i den ett halvår 
tidigare utgivna Morgondagens äventyr. Eftersom exakt hälften av de 26 kapitlen Morgondagens äventyr. Eftersom exakt hälften av de 26 kapitlen Morgondagens äventyr
i den svenska (och brittiska) utgåvan är baserade på noveller som publicerats 
separat mellan åren 946 och 95, inte sällan i amerikanska sf-tidskrifter, och 
eftersom merparten av de kapitel som är nyskrivna för verket har karaktären av 
kortare bryggor och sammanlagt utgör mindre än en sjättedel av verkets text, har 
Invasion på Mars betecknats ömsom som ett slags episodroman eller fi xup, ömsom Invasion på Mars betecknats ömsom som ett slags episodroman eller fi xup, ömsom Invasion på Mars
som en novellsamling eller novellcykel. Enligt Jonathan R. Eller, som granskat 
tillkomsten av verket, består dock sammanlagt mer än hälften av textmassan i Th e 
Martian Chronicles av nyskrivet eller redigerat material. (Se Reid 2000, s. 26 f.) Martian Chronicles av nyskrivet eller redigerat material. (Se Reid 2000, s. 26 f.) Martian Chronicles
Se även Eller & Touponce, s. 05–63, där verkets tillkomst och varianter utreds i 
detalj. Jfr Mogen 986, s. 83 ff . och Mengeling 2002, s. 66. I Mengeling 2002 och 
Eller & Touponce betecknas  av de 26 kapitlen som textbryggor tillkomna för 
verket.

54 Annons i Svensk Bokhandel, 953:33, s. [495]. I annonsen anges att verket ”[u]t-Svensk Bokhandel, 953:33, s. [495]. I annonsen anges att verket ”[u]t-Svensk Bokhandel
kommer omkr. 22.8”.

55 Jfr Holmberg 974a, s. 48 och Holmberg 2003a, s. 223, där det felaktigt påstås att 
serien skulle ha startat redan 952. Holmberg menar vidare att det i själva verket 
var efter entusiasten Roland Adlerberths ”idoga övertalning” som förlaget gav sig 
i kast med genren, en uppgift som inte kunnat bekräftas. (Se Holmberg 2002, 
s. 337, där det också påstås att förlaget låg i Adlerberths hemstad Göteborg.)

56 Eklunds gav under 950-talet ut ett drygt tiotal titlar per år, men av allt att döma 
upphörde verksamheten i slutet av decenniet, när förlaget uppgick i Tidens För-
lag. Om Oskar Eklund och förlagsverksamheten, se Rydbeck 995, passim.

57 Förlaget gav, inom ramen för sin barnboksutgivning, redan 948 ut en pedago-
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gisk, illustrerad saga med viss släktskap med sf-genren, norskan Kirsten Berghs 
Ola reser till stjärnorna (Ola reser till stjärnorna (Ola reser till stjärnorna Ola reiser til stjernerne, övers. Lisa Franzén, ill. Carl von 
Hanno), vars skildring av världsrymden enligt baksidestexten och ett kort förord 
granskats av astronomer.

58 Den sistnämnda romanen av Clarke är något av en anomali. Förlaget lanserade, 
till skillnad från övriga titlar i serien, Äventyr på rymdstationerna som en ung-Äventyr på rymdstationerna som en ung-Äventyr på rymdstationerna
domsroman med åldersbeteckning [P 3–], och till utförande och format skiljer 
den sig från de övriga böckerna i serien. På omslagets baksida fi nns dock seriens 
symbol, och i både SBK och Libris listas denna som den åttonde och sista delen i 
Eklunds Science Fiction-serie, om än med annan SAB-klassifi kation än de övriga 
(uHce istället för Hce). I Lundwall 997 inkluderas romanen inte i Eklunds serie, 
men eftersom verket fi nns med i en förteckning som Eklunds publicerade i den 
inbundna, senare utgåvan (se nedan) av Clarkes Mot nya världar – om än med Mot nya världar – om än med Mot nya världar
reservationen ”Ungdomsbok” – inkluderas den här i serien.

59 Om Clarke, se t.ex. James 994, s. 78. Bortsett från att van Vogt myntat begreppet 
fi xup, att en av de noveller som ligger till grund för Uppdrag i världsrymden, ”Th e 
Black Destroyer” (publicerad i Astounding Science-Fiction 939), ibland räknas 
som startskottet för genrens s.k. golden age (men också som inspirationskälla för golden age (men också som inspirationskälla för golden age
Alien-fi lmerna), och att han var den förste sf-författare att få en sf-följetong pu-
blicerad i ett pulp magazine utgiven på ett renommerat förlag, Simon & Schuster, pulp magazine utgiven på ett renommerat förlag, Simon & Schuster, pulp magazine
har det påståtts att det var just denna följetong, Th e World of Null-A (945/948), 
som i Boris Vians översättning gav upphov till hela den franska sf-marknaden. (Se 
t.ex. Conquest 963/976, s. 38 och Aldiss & Wingrove, s. 235, 239.) Brian Aldiss 
kommenterar: ”Any publisher anywhere in the world who wanted to start an SF
line made sure he had a van Vogt title to begin with.” (Ibid., s. 239.) A. E. van Vogt 
lär i Frankrike fortfarande ha en ställning som någorlunda ansedd författare, tack 
vare Boris Vians översättningar (se Lundwall 997, s. 239).

60 Se förorden i Wyndham 95/953, s. [5] f. och Heinlein 949/953, s. [5] f. Första 
delen av förordet återfi nns, om än i något omarbetad form, på omslagens bak-
sidor.

6 Se bokens baksida och Adlerberth, 7.7.953. I Adlerberths recension har emel-
lertid genrebeteckningen stavats ”science-fi ction”.

62 Jfr Mählqvist 977, s. 94 ff ., där det framgår att normalpriset på barn- och ung-
domsböcker 950 låg på ca 2–5 kr. Det varierande priset på Eklunds böcker torde 
ha med sidantalet att göra. 

63 Universitetsbiblioteken saknar pliktexemplar av dessa inbundna utgåvor, som inte 
heller listas i SBK, men vilka cirkulerar på andrahandsmarknaden. Av de exemplar SBK, men vilka cirkulerar på andrahandsmarknaden. Av de exemplar SBK
som kunnat granskas har ingen haft ett bevarat skyddsomslag, men dessa har 
enligt pålitliga källor funnits (i ungefär samma utförande som häftesom slagen). 
I övrigt rör det sig om förlagsband där de häftade böckerna skurits till något 
mindre format och bundits in med främre omslag och med bevarade titelblad. Att 
dessa inbundna utgåvor utkom senare än de häftade baseras på att de inbundna 
aldrig utannonserades i Svensk Bokhandel tillsammans med de häftade, och att Svensk Bokhandel tillsammans med de häftade, och att Svensk Bokhandel
de aldrig nämns i samtida källor. Det enda undantaget, varifrån prisuppgifterna 
också hämtats, är ett blad av tjockare papper som fi nns infogat som sista sida i den 
inbundna Clarkes Mot nya världar (955), där dock Mot nya världar (955), där dock Mot nya världar Äventyr på rymdstationerna, 
som utkom först till julen 956, också nämns.
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64 På omslagens baksidor på de första två verken i serien, Wyndhams Triffi  dernas 
uppror och Heinleins uppror och Heinleins uppror Sjätte kolonnen, står att den tredje titeln, van Vogts Uppdrag 
i världsrymden, var att vänta i augusti samma år, medan Heinleins Mannen som 
sålde månen och Asimovs Jag, robot förefaller ha varit planerade för utgivning Jag, robot förefaller ha varit planerade för utgivning Jag, robot
redan under hösten 953 (något som bekräftas på baksidan av den under hösten 
utgivna Uppdrag i världsrymden). Dessa två titlar utkom dock först 954, och på 
omslaget till Wyndhams Vidundret vaknar, som trycktes 954, annonseras sedan Vidundret vaknar, som trycktes 954, annonseras sedan Vidundret vaknar
inga nya titlar i serien. De två sista titlarna, Clarkes Mot nya världar och Mot nya världar och Mot nya världar Äventyr 
på rymdstationerna, utkom av allt att döma till julhandeln åren 955 resp. 956.

65 Vissa likheter föreligger med de utländska originalomslagen vad gäller van Vogts 
Uppdrag i världsrymden, där ett tidigt utländskt omslag har samma typ av bild-
komposition och rymdvarelse som det svenska, Heinleins Mannen som sålde må-
nen, där omslaget till en utgåva på Signet år 95 har samma färg, måne, och 
en närmast identisk typ av raket, samt Asimovs Jag, robot, där ett omslag från Jag, robot, där ett omslag från Jag, robot
tiden hade samma enhetliga röda bakgrund och en robot av snarlik modell i 
förgrunden. I en artikel 955 hävdar också Adlerberth att omslaget till Vidundret 
vaknar är direkt hämtat från det utländska originalet (vaknar är direkt hämtat från det utländska originalet (vaknar Adlerberth 955a, s. 226). 
Omslaget till Äventyr på rymdstationerna är identiskt med omslaget till utgåvan Äventyr på rymdstationerna är identiskt med omslaget till utgåvan Äventyr på rymdstationerna
på Winston.

66 Krilands populära omslags illustrationer nämns sällan i litteraturen om honom. 
I Ragnar von Holtens Den okände Kriland (980) fi nns en lista på 5 verk illustre-Kriland (980) fi nns en lista på 5 verk illustre-Kriland
rade av Kriland, men listan omfattar inte de verk där Kriland endast illustrerat 
omslagen (Holten 980, s. 92 f.).

67 En svartvit reproduktion av ”Nöten” fi nns i Holten 980, s. 39. Omslaget påmin-
ner också om det romanen bar i utgåvan på Ballantine 953.

68 Annons i Svensk Bokhandel, 953:27, s. [47].Svensk Bokhandel, 953:27, s. [47].Svensk Bokhandel
69 Annons i Svensk Bokhandel, 953:27, s. [47] (fetstilen är originalets).Svensk Bokhandel, 953:27, s. [47] (fetstilen är originalets).Svensk Bokhandel
70 Om semesterreklam, se Lewén 200. Först 938 stiftades en lag om två veckors 

betald semester för löntagare, och inte förrän 95, två år innan annonsen publi-
cerades, utökades denna till tre veckor.

7 Annons i Svensk Bokhandel, 953:30, s. 457.Svensk Bokhandel, 953:30, s. 457.Svensk Bokhandel
72 Annons i Svensk Bokhandel, 953:36, s. 553. En liknande annons fanns också i Svensk Bokhandel, 953:36, s. 553. En liknande annons fanns också i Svensk Bokhandel

Svensk Bokhandel, 953:38, s. 593, men där listades verken under en helt ny typ av Svensk Bokhandel, 953:38, s. 593, men där listades verken under en helt ny typ av Svensk Bokhandel
rubrik: ”Nytt och uppfriskande i höstens läsecirklarrubrik: ”Nytt och uppfriskande i höstens läsecirklarrubrik: ” ”.

73 [Osign.] 954b.
74 Annons i Svensk Bokhandel, 954:40, s. 756.Svensk Bokhandel, 954:40, s. 756.Svensk Bokhandel
75 Annons i Svensk Bokhandel, 954:43, s. 848. I annonsen påstås dock att ett av Svensk Bokhandel, 954:43, s. 848. I annonsen påstås dock att ett av Svensk Bokhandel

bokens kapitel med fördel kan läsas av de ungas föräldrar: ”Kapitlet om Gloria 
och Robbie är så rart att varenda far och mor kommer att röras djupt”. Återges 
för dess ungdomliga tilltal kan också det citat av Steinar Olsen i Aftontidningen
som förlaget valt att citera: ”[’]Ja, boken är fantastisk. Fantastiskt bra, fantastiskt 
skickligt skriven och fantastiskt spännande.’” (Originalet är kursivt.)

76 Annons i Svensk Bokhandel, 955:8, s. 47. Annonsen innehåller vid sidan av ett Svensk Bokhandel, 955:8, s. 47. Annonsen innehåller vid sidan av ett Svensk Bokhandel
långt citat av Roland Adlerberth ett kort av Harry Martinson: ”’Svarar mot den 
värld vi lever i’”.värld vi lever i’”.värld vi lever i’”

77 [Osign.] 955. Vinnare i skyltnings pristävlingen var Arne Berggren på Sahlströms 
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Bokhandel i Linköping, medan Richard Ahrens på Sandbergs Bokhandel i Stock-
holm, och Lave Johansson på Gumperts Bokhandel i Göteborg, fi ck andra- res-
pektive tredjepris. Förutom att en liten annons för serien av en tillfällighet påträf-
fats i Aftonbladet (den 6 december 953), vilket tyder på att fl er annonser bör ha Aftonbladet (den 6 december 953), vilket tyder på att fl er annonser bör ha Aftonbladet
förekommit i dagstidningarna, har även två små annonser hittats i den unglit-
terära tidskriften Odyssé. (Se Odyssé. (Se Odyssé Odyssé 954:6–7, s. 37 och Odyssé 954:6–7, s. 37 och Odyssé Odyssé 955:, s. 60.)Odyssé 955:, s. 60.)Odyssé

78 Serien översattes av Sven Elmgren, Arthur Magnusson, Vera Norling, H.-K. Rön-
blom, Albert Wemmerlöv och Harry Östlund.

79 Jfr Jakobson 985, s. 25 f. I vissa fall utkom böckerna dessutom i fl era upplagor 
under 970-talet (se bibliografi n i SFB).

80 Se Mählqvist 977, s. 68 f., 73 f.
8 Lanseringen av Planetböckerna sammanföll dessutom med att förlaget 953 inrät-

tade en egen barnboksavdelning. (Se Sundin 2002, s. 70 ff .)
82 Endast den tredje boken i serien, Sture Lönnerstrands Rymdhunden, saknar angi-

ven omslagsillustratör, men i Holmberg 2003a, s. 227, tillskrivs omslaget Gerne. 
Om denne, se minnesskriften Magnus Gerne 23/12 1921 – 2/2 1987. Till minne
(987).

83 Seriens sista titel, Börje Nordéns Operation Dimma, gavs av allt att döma endast 
ut inbunden och kostade dessutom tio öre mer än övriga delar (6:85 kr). Planet-
böckerna klassifi cerades vidare som uH, skönlitteratur för barn- och ungdom.

84 De två utländska verken översattes av Birger Hultstrand och Sven Hallén.
85 Om dessa, se Boëthius 2004, s. 27–250 et passim. Sandgrens två sf-romaner från 

930-talet, varav den första från början hette Jorden brinner och skulle ges ut under Jorden brinner och skulle ges ut under Jorden brinner
pseudonymen Gabriel Fern (ibid., s. 27), fi ck ett ganska välvilligt mottagande i 
den samtida litteraturkritiken, i synnerhet i jämförelse med Sandgrens andra verk 
vid denna tid (ibid., s. 5, 249 f.).

86 Boëthius, 8..2003; jfr Boëthius 2004, s. 226–247, särskilt s. 234–24. Boëthius 
menar även att de är att betrakta som pionjärverk vad gäller svensk sf-litteratur 
för ungdom, i synnerhet eftersom de skildrar rymdfärder och utomjordingar. 
Påpekas bör dock att fl era av Otto Witts verk – inte minst Krigets tekniska sagor. 
För stora och små (95) – förefaller ha varit riktade till yngre läsare och att fl era av För stora och små (95) – förefaller ha varit riktade till yngre läsare och att fl era av För stora och små
hans berättelser utspelas i världsrymden. (Se Boëthius 2004, s. 223 f., 247, 320.)

87 Om tävlingen, se t.ex. baksidan av Sture Lönnerstrands Rymdhunden. Genom-
sökningar av Bonniers Litterära Magasin, Levande Livet, Levande Livet, Levande Livet Teknikens Värld och Teknikens Värld och Teknikens Värld Tek-
nik för Alla i syfte att fi nna en utlysning av nämnda tävling har dessvärre ej krönts nik för Alla i syfte att fi nna en utlysning av nämnda tävling har dessvärre ej krönts nik för Alla
med framgång. Möjligen utlystes den i dagspressen. I en artikel om science fi ction 
i årskrönikan När-Var-Hur konstateras att ”en pristävling om den bästa svenska När-Var-Hur konstateras att ”en pristävling om den bästa svenska När-Var-Hur
SF-romanen gick rätt obemärkt förbi” (Berglund 954, s. 42), vilket tyder på att 
annonseringen för tävlingen bör ha varit ganska blygsam.

88 Se Häpna! nr. 33, 956:[2], s. 63 och Häpna! nr. 33, 956:[2], s. 63 och Häpna! Svensk Bokhandel, 956:42, s. [983] (citat Svensk Bokhandel, 956:42, s. [983] (citat Svensk Bokhandel
ur denna), Galaxy nr. 4, s. 94 och Svensson 964, s. 36. Galaxy nr. 4, s. 94 och Svensson 964, s. 36. Galaxy Operation Dimma rönte Operation Dimma rönte Operation Dimma
liten uppmärksamhet, men ansågs av Margareta Sjögren i Bonniers Litterära Ma-
gasin vara en av årets bästa ungdomsböcker (Sjögren 957a, s. 62). Enligt Libris 
skrev Börje Nordén också en deckare, Storm över Broadway (954), utgiven av Storm över Broadway (954), utgiven av Storm över Broadway
Romanförlaget i Göteborg i serien Nyckel-böckerna under pseudonymen Charles 
Andrew. Om Börje Nordén var identisk med den Carl-Börje Nordén (f. 99) som 
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senare skrev den pornografi ska Sexsamariterna från Kosmos (972), utgiven i serien Sexsamariterna från Kosmos (972), utgiven i serien Sexsamariterna från Kosmos
En fi ckis från Hson, har inte gått att utröna.

89 I Holmberg 974a, s. 49 och Holmberg 2002, s. 338, röner romanen dessutom 
stor uppskattning. Om Rymdhunden, se även Godhe 2003, s. 57.

90 Besättningens sammansättning är intressant såtillvida att samtliga ombord på 
Futura kommer från USA eller Västeuropa (Frankrike, Holland, Storbritan-USA eller Västeuropa (Frankrike, Holland, Storbritan-USA
nien, Sverige och Tyskland), och saknar således, trots dess uttalat internationella 
 karaktär, representanter inte bara för fl era världsdelar, utan också för Östeuropa. 
(Se Lönnerstrand 954b, s. 8)

9 Romanens rymdhund företer påfallande likheter med roboten Gort i fi lmen Th e 
Day the Earth Stood Still (95), vilken gick upp i Sverige redan 952 som Day the Earth Stood Still (95), vilken gick upp i Sverige redan 952 som Day the Earth Stood Still Mannen 
från Mars (se Sidén 993, s. 202), men också med den kattliknande rymdvarelsen från Mars (se Sidén 993, s. 202), men också med den kattliknande rymdvarelsen från Mars
Coeurl i A. E. van Vogts Uppdrag i världsrymden. Det sistnämnda uppmärksam-
mades redan i samtiden, när man i samband med stridigheter inom sf-rörelsen 
anklagade Lönnerstrands roman för att vara ett plagiat. (Se Lönnerstrand 966a, 
s. 57; jfr Jakobson 985, s. .) Likheter mellan verken fi nns förvisso, och redan en 
hastig jämförelse kan tyckas avslöja besläktade passager (jfr t.ex. Lönnerstrand 
954b, s. 22 f., 75 ff . och van Vogt 950/953, s. 7 ff .)

92 Förutom namnet på rymdskeppet och det faktum att rymdhunden Beltrom och 
dennes härskare Roaalt från Ardholt kan ses som ett slags anagram av vännen 
Roland Adlerberths namn fi nns inte mycket i romanen som tyder att det skulle 
röra sig om en nyckelroman, även om några passager öppnar för en liknande 
läsning (se särskilt Lönnerstrand 954b, s. 22 f., 76). Den mot slutet av romanen 
föga smickrande skildringen av den egocentriske Roaalt torde dock göra denna 
läsning problematisk, såvida inte en brytning mellan vännerna hade kommit till 
stånd redan 954.

93 Lönnerstrand 954b, s. 72.
94 Lönnerstrand 954b, s. 7, 73.
95 Om den schematiska synen på solsystemet, se t.ex. Lönnerstrand 954b, s. 56, 59. 

Futuras maxhastighet uppges först vara 90 km/s, senare 50 km/s, och sträckan 
från Venus till Mars tillryggaläggs på nästan ett dygn (Lönnerstrand 954b, s. 36, 
84 f., 20, 22). Med Futuras angivna hastighet torde resan emellertid ha tagit allra 
minst en dryg vecka i anspråk.

96 Det främsta exemplet är när besättningsmännen på Mars tar av sig rymdhjäl-
marna för att andas lustgas, varpå de lätt tillfångatas av marsianer (Lönnerstrand 
954b, s. 93–09).

97 Se t.ex. Lönnerstrand 954b, s. 26 ff ., 38, 52, 25, 66.
98 Lönnerstrand 954b, s. 78 f.
99 Enligt en annons i Svensk Bokhandel utkom Svensk Bokhandel utkom Svensk Bokhandel Rymdhunden den 22 oktober 954 

(Svensk Bokhandel, 954:35, s. [607]). En norsk översättning, Svensk Bokhandel, 954:35, s. [607]). En norsk översättning, Svensk Bokhandel På tokt i verdensrom-
met (övers. Knut Monrad), gavs ut redan samma år.met (övers. Knut Monrad), gavs ut redan samma år.met

00 Se artiklarna och notiserna i Arbetaren, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter Morgon-Tidningen, 
Stockholms-Tidningen och Svenska Dagbladet ([Osign.], 20.5.954a, [Osign.], Svenska Dagbladet ([Osign.], 20.5.954a, [Osign.], Svenska Dagbladet
20.5.954b, [Osign.], 20.5.954c, [Osign.], 20.5.954d resp. Stenström [sign. U. 
S-m.], 20.5.954). Artiklarna och notiserna påminner så starkt om varandra att 
de torde ha baserats på ett pressmeddelande. Motiveringen återfi nns också delvis 
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på bokens baksida. Där står vidare att Lönnerstrand, ”en av de författare som 
introducerat science fi ction här i landet”, till yrket är journalist, och att detta 
”ger honom möjlighet att reportagemässigt skildra planeterna sådana de är och 
deras invånare i varje fall som de borde vara.” I notiserna påstås också att Lön-
nerstrands originalmanus burit titeln Rymden väntar oss, medan Lönnerstrand 
själv anger att detta var förlagets titelförslag, och att romanen innan utgivningen 
fi ck tillbaka sin ursprungliga titel (Lönnerstrand 966a, s. 55; jfr Svensson 964, 
s. 33).

0 Se författarpresentationen i Häpna! 954:5, s. 93.Häpna! 954:5, s. 93.Häpna!
02 Adlerberth 955a, s. 226.
03 Se bokens baksidestext. Att Southalls verk här framhålls som ”en av de mest 

spännande science fi ction-böcker som skrivits under de senaste åren” får kanske 
betraktas mer som reklam än ett resultat av en opinionsmätning, något som 
också gäller den text som pryder omslagets baksida till den fj ärde boken i serien: 
”Det är en fantastisk historia Donald Suddaby, en av Englands främsta science 
fi ction-författare, berättar.”

04 Exakt när seriesymbolen – en raket som lyfter genom en cirkel (se bild 37) – dök 
upp är svårt att avgöra, då de exemplar som undersökts på Uppsala universi-
tetsbibliotek (UUB), Uppsala stadsbibliotek och några antikvariat varierar vad 
gäller häftning, bindning och skador. Åtminstone den inbundna tredje boken, 
Lönnerstrands Rymdhunden, bar symbolen på bokryggen.

05 John-Henri Holmberg har påpekat att Scheutz roman är ”en mycket trogen 
kopia” av Robert A. Heinleins Th e Puppet Masters (95). (Th e Puppet Masters (95). (Th e Puppet Masters Holmberg 2003a, 
s. 228.)

06 Annons i Svensk Bokhandel, 953:35, s. [526].Svensk Bokhandel, 953:35, s. [526].Svensk Bokhandel
07 Några ord om förlagets historia gavs i Svensk Bokhandel i samband med att dis-Svensk Bokhandel i samband med att dis-Svensk Bokhandel

ponenten Oscar Lindqvist fyllde 50 år hösten 957. (Se [Osign.] 957.)
08 Vissa av verken var fi xups eller kortromaner ur novellsamlingar (se bibliografi n 

i SFB). En analys av Heinleins Varning för okänd planet fi nns i Varning för okänd planet fi nns i Varning för okänd planet Godhe 2003, 
s. 80–87.

09 Fyra av författarna fanns representerade i den parallellt utgivna serien på Ek-
lunds, men fl era av dem publicerades under dessa år också i Häpna!.

0 Skyddsomslaget var identiskt med de häftade böckernas omslag. I en recension i 
Göteborgs-Tidningen klagar för övrigt Roland Adlerberth på det dåliga papperet 
i Lindqvists böcker (Adlerberth, 8.2.954).

 Böckerna trycktes i Örebro, men på två skilda tryckerier, Lindhska Boktryck-
eriet och Tryckcentralen. En inte helt orimlig hypotes är att Lindqvists genom 
att emellanåt anlita Tryckcentralen kunde hålla utgivningstakten konstant.

2 Annons i Svensk Bokhandel, 954:4, s. 790. Den andra annonsen publicerades i Svensk Bokhandel, 954:4, s. 790. Den andra annonsen publicerades i Svensk Bokhandel
Svensk Bokhandel, 957:45, s. 037, ett år efter att serien lagts ned, i samband med Svensk Bokhandel, 957:45, s. 037, ett år efter att serien lagts ned, i samband med Svensk Bokhandel
att Lindqvists annonserade för Knut Lundmarks Ut i världsrymden… (956).

3 Lars Jakobson påpekar att den fj ärde titeln, Varning för okänd planet, endast Varning för okänd planet, endast Varning för okänd planet
motsvarar två tredjedelar av Robert A. Heinleins Starman Jones (953), att i Jones (953), att i Jones A. E. 
van Vogts Tidmaskinen den för romanen centrala epilogen i originalet Th e Wea-
pon Shops of Isher (95) utelämnats, liksom den för strukturen i pon Shops of Isher (95) utelämnats, liksom den för strukturen i pon Shops of Isher Ensam mot 
universum avgörande chiff ernyckeln i Alfred Besters original, Th e Demolished 
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Man (953). (Se Jakobson 985, s. 0.) Detta förfarande, när en översättning också 
medför en redigering av original texten (t.ex. för att förkorta och/eller anpassa 
texten till en ny publik) har av bl.a. Eva Hemmungs Wirtén kallats transedit-
ing (se ing (se ing Hemmungs Wirtén 998, s. 2–53). Atom-böckerna översattes av Otto 
Ringheim, Nils Lundgren, Gösta Jungholm, Ragnar Ågren, Bo Johnson, May 
Wahlstedt, Göran Byttner, Elsa Mossner och Bernt Ahliny.

4 Redaktören anges i Lundwall 997, s. 20.
5 Nämnas kan t.ex. att Ensam mot universum motsvaras av Th e Demolished Man, 

Världar i krig av Världar i krig av Världar i krig Th e Stars, Like Dust, Universum ockuperat av Th e Stars, Like Dust, Universum ockuperat av Th e Stars, Like Dust, Universum ockuperat Th is Island Earth 
och Rymdens härskare av Rymdens härskare av Rymdens härskare Judgment Night.

6 Under 940-talet tecknade Karlström sf-serien ”Jan Winther” i tidskriften Flyg-
ning (94–942), den Blixt Gordon-inspirerade ”Johnny Wiking” i ning (94–942), den Blixt Gordon-inspirerade ”Johnny Wiking” i ning Vecko-Revyn
(942–946), illustrerade Sture Lönnerstrands sf-noveller om ”Dotty Virvelvind” 
i Levande Livet (944) och tecknade året därpå den serie som baserades på berät-Levande Livet (944) och tecknade året därpå den serie som baserades på berät-Levande Livet
telserna. Dessutom skrev och tecknade han rymdserien ”Leo Falk” i Teknikens 
Värld (949–952), låg bakom sf-parodin ”Rymd-Johan”, som publicerades i Värld (949–952), låg bakom sf-parodin ”Rymd-Johan”, som publicerades i Värld Hob-
byfolk 949, och ritade 958 en månraket på uppdrag av det svenska försvaret. Om byfolk 949, och ritade 958 en månraket på uppdrag av det svenska försvaret. Om byfolk
Karlström och sf-serierna, se Olsson 978, Stenbom 988, Bengtsson & Willis, 
s. 56 ff . och [Osign.] 998.

7 Denna slående likhet har uppmärksammats av John-Henri Holmberg (se Holm-
berg 2003a, s. 229). Andra likheter med de utländska originalen fi nns bl.a. på 
omslagsillustrationerna till Heinleins Varning för okänd planet, där motiv och Varning för okänd planet, där motiv och Varning för okänd planet
komposition är snarlika det utländska originalets, van Vogts Destination univer-
sum, där omslaget påminner om såväl Stanley Meltzoff s omslag till utgåvan på 
Signet 953 som utgåvan på Eyre & Spottiswoode samma år, samt Wylies och 
Balmers Kosmisk kollision, där Karlströms omslagsillustration i kompositionen 
är snarlik en av de amerikanska fi lmaffi  scherna från fi lmatiseringen 95.

8 Se t.ex. baksidan av Häpna! 955:3, där annonsen dök upp för första gången.Häpna! 955:3, där annonsen dök upp för första gången.Häpna!
9 Att litium kring denna tid fi ck ett medicinskt användningsområde i behandling-

en av manier, manodepressivitet och depressioner torde ha varit förlaget okänt.
20 Se Nolte 2002, s. 58.
2 Se Lundwall 997, s. 0 och Holmberg 2003a, s. 226.
22 Henners första titel listas i ”Svensk Bokförteckning” i Svensk Bokhandel redan Svensk Bokhandel redan Svensk Bokhandel

veckan efter en av de första titlarna i serien Atom-böckerna, David Duncans Den 
svarta planeten. (Svensk Bokhandel, 954:4 och 954:42.)Svensk Bokhandel, 954:4 och 954:42.)Svensk Bokhandel

23 I serien ingick också några verk av Nanne utgivna under pseudonymen Ch. R. 
Stroby, Äventyraren (956) och Fredlösa (957), samt en titel under eget namn, Fredlösa (957), samt en titel under eget namn, Fredlösa
Piratsommar (958).Piratsommar (958).Piratsommar

24 Serien om Rymd-Bob började från och med dess fj ärde titel kallas Corona-böck-
erna, och på den fj ärde boken gjorde också en seriesymbol som föreställer en sol 
med dess korona ett kortare besök. Henrik Nanne har för övrigt sällan betraktats 
som någon framstående sf-författare. Staff an Bengtsson och Göran Willis ka-
rakteriserar t.ex., när de talar om ”töntiga science fi ction-böcker” på 950-talet, 
honom som ”en av smörjans förgrundsfi gurer” och menar att Henner med sina 
titlar ”bidrar [...] å det grövsta till att förstärka bilden av science fi ction-genren 
som torftig och skrattretande”. (Bengtsson & Willis, s. 59 f.; citat, s. 59.) Till-
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läggas kan att två nya sf-titlar av Nanne, Framtidsmaskinen (969) och Ur led är 
tiden (969), gavs ut i serien Lindqvist Pocket under sent 960-tal. I Lindqvists 
Ungdomsbibliotek utkom under 950-talets första hälft också den danske förfat-
taren Niels Meyns Tarzan-inspirerade serie om Jukan, utgiven under pseudony-
men James Morris. Några av titlarna, särskilt Jukan och atomraketen (954) och 
Jukan och ”Jordens tvillingsyster” (955), kan betraktas som science fi ction, men Jukan och ”Jordens tvillingsyster” (955), kan betraktas som science fi ction, men Jukan och ”Jordens tvillingsyster”
behandlas inte mer utförligt. (Se bibliografi n i SFB.)

25 Se t.ex. Mählqvist 983, s. 94 och Boëthius 998, s. 70 ff .
26 Escarpit 958/968, s. 78.
27 Tecken på detta är inte minst att samtliga serier annonserades i Svensk Bokhan-

del och listades i ”Svensk Bokförteckning”. Lindqvists Atom-böckerna listades del och listades i ”Svensk Bokförteckning”. Lindqvists Atom-böckerna listades del
emellertid ganska sporadiskt, vilket kan tyda på att förlaget vid sidan av post-
orderförsäljningen i Häpna! också utnyttjade andra försäljningskanaler.Häpna! också utnyttjade andra försäljningskanaler.Häpna!

28 Eklunds sf-böcker mätte, med undantag för den sista titeln, ca 3–4 x 9–20 
cm och var i genomsnitt ca 250 sidor långa; Lindqvists Atom-böckerna mätte, 
både häftade och inbundna, ca 2,5–3 x 8,5–9,5 cm och var ca 90 sidor långa; 
Bonniers Planetböckerna mätte ca 2 x 8 cm häftade, 2,5 x 9 cm inbundna, 
och var i genomsnitt ca 80 sidor långa.

29 Om seriedebatten i Sverige, se t.ex. Lundin 972, Peterson 974, s. 34–4, Rock-
berg 974, Knutsson 987, Reimerthi 2002, Nilsson & Reimerthi, s. 05 ff . och 
Magnusson 2005, s. 60 ff .

30 Se t.ex. Jonsson 99, Boëthius 993 och Persson 2002, s. 27–32.
3 Se Zetterstad 996, s. 2, 4, 8, 2. År 949 utkom enligt Zetterstad 6 titlar med 

sammanlagt 63 nummer, 950 hela 0 titlar med 82 nummer och 953 inte färre 
än 27 titlar med 626 nummer.

32 Bejerot 954/955, s. 46.
33 Bejerot 954/955, s. 46.
34 Bejerot 954/955, s. 89. I en senare tabell framstår emellertid våldsinslagen i 

Stålmannen som ganska milda i jämförelse med cowboyserierna (ibid., s. 94 f.).
35 Bejerot 954/955, s. 7. I Lorentz Larsons bok, som var ett resultat av Seriekom-

mitténs undersöknings arbete (initierat av en rad svenska kvinno-, lärar- och 
lärarinneförbund), behandlas mycket sällan science fi ction specifi kt, trots att 
genrebeteckningen nämns åtminstone en gång (Larson 954, s. 78) och några 
serier med typiska sf-inslag, t.ex. Stålmannen, diskuteras ganska kortfattat (se 
t.ex. ibid., s. 78, 8, 84, 36 och 55 f.).

36 Nils Bejerot förefaller också kritisk mot serier med öppet politiskt innehåll, 
och nämner bl.a. sf-serien ”Tvillingplaneten” (eg. ”Tvillingplaneterna”), som 
publicerades i Dagens Nyheter och Dagens Nyheter och Dagens Nyheter Teknikens Värld under 950-talet. (Se Teknikens Värld under 950-talet. (Se Teknikens Värld Bejerot 
954/955, s. 67 f.)

37 Allwood 956, s. 2. Jfr Hesse-Quack 970/973, s. 30 ff . och Holmberg 2002, 
s. 339. Enligt en presentation av Lönnerstrand i Häpna! var författaren med-Häpna! var författaren med-Häpna!
lem i det internationella Institute of Social Research, och dessutom en av de 
första svenska journalister att skildra livet bakom järnridån. (Se Häpna! 954:5, Häpna! 954:5, Häpna!
s. 93.) Antagligen var det också samarbetet med Martin Allwood som ledde till 
att Lönnerstrand sensommaren 954 höll ett föredrag om science fi ction på det 
 sociologiska seminariet i Mullsjö (se [Osign.], 3.8.954).
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38 Om Selanders roll i obegriplighetsdebatten, se t.ex. Rydén 987, s. 333 ff ., Kyl-
hammar 990, s. 46–57, och Forser 2002, s. 88, 96 (not 3).

39 Selander [sign. S. S-r.], 6.4.953. Anmärkas kan att de författare som räknas upp 
står för hela sju av antologins tio bidrag, men att det endast är fyra av deras novel-
ler Selander lyfter fram som läsvärda. I början av 930-talet hade han emellertid 
uttryckt sig mycket uppskattande om Olaf Stapledons ”både fantasirika och 
fantastiska framtidshistoria” Last and First Men, t.o.m. vad gäller den däri skild-
rade marsianska rymdinvasionen, eftersom marsianerna ”äro både originellt och 
trovärdigt skildrade”. (Se Selander, 8.3.93. Jfr Kylhammar 990, s. 48 f.)

40 Forser 2002, s. 53 f., 85 (citat, s. 54).
4 Mählqvist 983, s. 83, 228–243.
42 Dagstidningen Arbetaren, som blev veckotidning 958 och som fungerat som 

plantskola för många erkända journalister, behandlas dels för att några viktiga 
aktörer inom tidens sf-delfält medverkade i den, dels för att dess åsikter inte 
sällan avvek från de större tidningarnas. Genomgången håller sig dock i allmän-
het till de 6 största tidningarna, även om recensioner i de mindre tidningarna 
 ibland kommenteras i noterna.

43 Holmqvist, 23.4.953.
44 Björild [sign. S. Brd.], 26.4.953.
45 Rådström, 3.5.953 och Werkmäster 990, s. 67. (Om Rådströms  sf-noveller och 

medverkan i Galaxy, se Werkmäster 990, s. 67 f., 53 ff . Jfr Dag Hedmans re-
cension i Samlaren 992, där det framgår att mycket återstår att utreda om Råd-
ströms författarliv, säkerligen också sf-intresset.) Till de positiva recensionerna 
hör även Sture Schötts korta anmälan i Gävletidningen Arbetarbladet, där det Arbetarbladet, där det Arbetarbladet
konstateras att novellerna är mer pessimistiska än Vernes berättelser, men också 
att de är ”utmärkt skrivna och utmärkt översatta”. (Se Schött [sign. Bunter.], 
.6.953.) 

46 Söderhjelm [sign. H. S-m.], 29.4.953.
47 Persson [sign. K. P.], 3.5.953.
48 Bernholm, 9.6.953. Bernholm översatte senare en populärvetenskaplig bok om 

liv i rymden, Michael W. Ovendens Liv på andra planeter (962).
49 Ericsson [sign. A. E.], 0.6.953. En annan kritisk röst är tidningen Upsalas

 recensent Axel Ljungberg, som i stort sett nöjer sig med att konstatera att ingen 
av novellerna i antologin kan mäta sig med Verne och Wells: ”[Ä]r denna volym 
representativ för amerikansk sciencefi ction [sic!], då är genren ännu inte mycket 
värd att göra bekantskap med”. (Se Ljungberg [sign. Lj-g.], 25.4.953.)

50 Om Dagens Nyheters position, se t.ex. Dagens Nyheters position, se t.ex. Dagens Nyheters Forser 2002, s. 56 ff .
5 Lagercrantz, .5.953.
52 Parland, 4.5.953. Det verk av Voltaire som Parland jämför med bidragen i an-

tologin bör vara Micromégas (752). Om Parlands åsikter om Voltaire, se t.ex. Micromégas (752). Om Parlands åsikter om Voltaire, se t.ex. Micromégas
Parland, 8.4.957 och Parland, 3.3.958.

53 Adlerberth, 5.5.953. I artikeln upprepas många av de synpunkter Adlerberth 
uttryckte i sina tidiga artiklar. Han går t.ex. ännu en gång till angrepp mot 
Jules Verne och den position denne förmodas ha i sf-kretsar: ”Jules Vernes fan-
tasifullhet är intill märgen snöpt av hans skräckfyllda vördnad för vetenskapen, 
och just detta gör honom så tidsbunden vid sitt eget 800-tal att hans böcker 
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med få undantag är odugliga till annat än pojkläsning nuförtiden.” Adlerberth 
recenserade även antologin i Biblioteksbladet, och trots att han där uttryckte Biblioteksbladet, och trots att han där uttryckte Biblioteksbladet
något större reservationer inför urvalet menade han att den gott kunde köpas 
in också av mindre bibliotek (Adlerberth 953a). Hans utlåtande om redaktören 
var dessutom positivt: ”professor Tigerstedts val vittnar om smak, kunnighet och 
litterärt omdöme” (ibid.).

54 Almqvist, 3.7.953.
55 Almqvist, 28.6.953. Jfr Almqvist .9.953. Antagligen var kritikern identisk med 

den Josef Almqvist som året innan översatte B. Wahlströms utgåva av  H. G.
Wells Th e First Men in the Moon.

56 Sandstedt [sign. Svale], 20.7.953. I sin positiva anmälan av Ray Bradburys Inva-
sion på Mars en dryg månad senare (där han för övrigt nämner troliga infl uenser sion på Mars en dryg månad senare (där han för övrigt nämner troliga infl uenser sion på Mars
från Dos Passos och Hemingway, men i en ordvändning också karakteriserar 
Bradbury som ”en talangfull clown”) skriver Sandstedt om genren: ”Det här har 
blivit en litteraturens Coca-Cola på andra sidan den stora ankdammen. Möjli-
gen blir det likadant här, vilket man i så fall inte ska förfasa sig över. Th rillers 
och serier kan gärna få sig en omgång.” (Sandstedt [sign. Svale], 24.8.953. Jfr 
Sandstedt [sign. Svale], 8.3.954.)

57 Grafström, 8.7.953 och Sandstedt [sign. Svale], 20.7.953.
58 Hallén, 22.7.953. Även i Halléns artikel påpekas att science fi ction i de anglo-

saxiska länderna ”åtminstone bland ungdomen allvarligt hotar detektiv- och 
Wild West-industrin”. Sten Björilds recension i Göteborgs-Posten en dryg vecka 
senare innehåller i stort sett samma utlåtanden om genren och de två romanerna 
(Björild [sign. S. Brd.], 30.7.953).

59 Söderhjelm [sign. H. S-m.], 27.7.953. Liksom det påpekas i den korta recensio-
nen anmäldes John Wyndhams Th e Day of the Triffi  ds i Th e Day of the Triffi  ds i Th e Day of the Triffi  ds Göteborgs Handels- och 
Sjöfarts-Tidning redan under 95. I recensionen, som också den skrevs av Hen-Sjöfarts-Tidning redan under 95. I recensionen, som också den skrevs av Hen-Sjöfarts-Tidning
ning Söderhjelm, beskrivs romanen som ”en mycket spännande om än inte på 
alla punkter helt övertygande berättelse”, och Söderhjelm menar att Wyndham 
vill ”påminna oss om hur bräcklig den kulturvärld är som vi ha byggt upp och 
hur beroende vi äro av dess tekniska hjälpmedel”. (Se Söderhjelm [sign. H. S-m.], 
23.8.95). Jfr Forser 2002, s. 36.

60 Oldin, 24.7.953. Carl Olof Elsner påpekar i en recension av sf-fi lmer i Häpna! år Häpna! år Häpna!
958 att samme Gunnar Oldin, då programledare för TV-programmet TV-programmet TV Filmkrö-
nikan, börjat använda genrebeteckningen som ett skällsord – detta i en recension 
i Vecko-Revyn av fi lmen La Mariée est trop belle (956), La Mariée est trop belle (956), La Mariée est trop belle Bruden är för vacker (se Bruden är för vacker (se Bruden är för vacker
Häpna! 958:4, s. 57).Häpna! 958:4, s. 57).Häpna!

6 Adlerberth, 7.7.953, Sjögren, 30.6.953 och Lindström, 7.8.953. Adlerberth an-
mälde både Wyndhams och Heinleins romaner i Biblioteksbladet, och trots vissa Biblioteksbladet, och trots vissa Biblioteksbladet
invändningar rekommenderade han dem till inköp för medelstora eller större 
bibliotek (se Adlerberth 953b och 953c). Triffi  dernas uppror lär också ha anmälts Triffi  dernas uppror lär också ha anmälts Triffi  dernas uppror
av signaturen Cnips i Stockholms-Tidningen, men denna recension har inte kun-
nat lokaliseras (recensionen citeras på baksidan av Wyndhams Vidundret vaknar, Vidundret vaknar, Vidundret vaknar
och är av allt att döma mycket positiv). 

62 Koestler, 7.6.953. Koestler verkar också ta för givet att science fi ction är en be-
teckning för en form av lättsmält underhållningslitteratur, vilket gör att vissa 
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passager i artikeln får karaktären av cirkelbevis: ”Swifts ’Gulliver’, Huxleys ’Du 
sköna nya värld’ och Orwells ’984’ är stora litterära verk därför att framtida 
uppfi nningar och besynnerliga företeelser i främmande världar där endast tjänar 
som bakgrund eller förevändning för ett socialt budskap. I den mån de inte är 
science-fi ction är de med andra ord litteratur, och i stället för att endast vara pro-
dukten av en hämningslös fantasi är de verk av en disciplinerad inbillningskraft.” 
(Jfr Bergrahm, 8.4.956.)

63 [Osign.], 23.8.953.
64 [Sign. Cnips], 4.9.953 och Grafström, 6.9.953.
65 Grafström, 27.8.953.
66 [Sign. Cnips], 4.9.953. Bradburys verk anmäls samma dag två gånger i Stock-

holms-Tidningen: Hemming Sten jr. fi nner i sin notis att författarens ”inbill-
ningsförmåga är hygglig” och att boken är ”strömlinjeformad underhållning av 
god klass plus en del krusiduller som visar hur litterära experiment ser ut när de 
kommer i härtappning”. (Sten [sign. HSjr.], 4.9.953.)

67 Hallén, 25.0.953. Hallén föreslår vidare i artikeln termen teknikäventyr som en teknikäventyr som en teknikäventyr
svensk motsvarighet till det anglosaxiska science fi ction.

68 Andreasson, 27.0.953.
69 Andreasson, 27.0.953.
70 Lindström, 7..953. Andreasson replikerar på samma sida: ”Undertecknad 

unnar gärna hr Per Lindström [...] att ha vilken uppfattning som helst om sci-
encefi ctionslitteraturen [sic!], dess sammanhang med Tusen och en Natt och 
dess samhällskritik. Jag är emellertid glad över att jag inte tänker som han och 
vidhåller alltjämt min uppfattning om genrens onödighet. Herr Lindström skall 
akta sig för att tala om den omedvetna komiken.” (Andreasson [sign. A. A-n.], 
7..953.) Kanske var det detta åsiktsutbyte som gjorde att Lindström kort se-
nare i Arbetaren skrev en ganska lång redogörelse för sin syn på olika former av 
underhållningslitteratur – den folkliga, den låtsat intellektuella och sensations-
litteraturen, där sf-litteraturen tillsammans med deckaren anges tillhöra den 
andra kategorin. Artikeln ger, för att vara skriven av en kritiker aktiv inom sf-
rörelsen, ett synnerligen nyanserat och självrannsakande intryck (se Lindström, 
2..954).

7 Se t.ex. Lagerkvist 200.
72 Om Amerikabilden hos svenska författare under denna tid, se Eidevall 983, 

särskilt s. 44–63.
73 [Osign.], 9..953. Den anonyme skribenten föreslår vidare vetenskapliga fanta-

sier som en fri, svensk översättning av den engelska genrebeteckningen.sier som en fri, svensk översättning av den engelska genrebeteckningen.sier
74 Se Adlerberth [sign. R. A.], 22.9.953 och Adlerberth, .0.954. Karakteristiskt 

nog anmärker Adlerberth, som anser att Ray Bradbury ”utan tvekan [är] SF:s 
främste hittills”, att Invasion på Mars inte är hans bästa verk. Bägge böckerna Invasion på Mars inte är hans bästa verk. Bägge böckerna Invasion på Mars
recenserades också av Adlerberth i Biblioteksbladet, och rekommenderades för Biblioteksbladet, och rekommenderades för Biblioteksbladet
inköp till biblioteken, i synnerhet den senare (se Adlerberth 953d och 953e).

75 Söderhjelm, 6.2.953.
76 Berg, 2..953.
77 Loos [sign. V. L.], 28..953.
78 Palme, 3.2.953.
79 Söderhjelm, 8..953. Jfr Söderhjelm, ..953. Kai Söderhjelm var under sam-
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ma tid mycket kritisk till Bigglesböckerna, som han ansåg vara våldsamma, 
överdrivna, schablonmässiga och rasistiska. (Se Mählqvist 983, s. 230 f.)

80 En av de få som tog vetenskapen och genrens futurologiska potential på allvar 
var Per-Åke Walton i Ny Tid, som i en artikel menar att genren, trots att det i Ny Tid, som i en artikel menar att genren, trots att det i Ny Tid
första hand rör sig om underhållning, förutsätter ”förtrogenhet med moderna 
vetenskapliga teorier” (Walton, 30.0.953).

8 Sjögren 953, s. 478.
82 Det mest extrema exemplet från denna tid torde vara Hufvudstadsbladets Henry Hufvudstadsbladets Henry Hufvudstadsbladets

G. Gröndahls förslag till tidigaste anfader, ”en egyptisk berättelse från 284–224 
f.K, där hjälten Noferkephtah stjäl guden Th ots bok som skänker dess ägare 
makt över jorden och himlen samt förmågan att återuppväcka de döda och förstå 
djurens språk” (Gröndahl [sign. H. G. G.], 7.2.958).

83 Om Tykesson, se t.ex. Runnquist 962, O. Holmberg 972, Larsson 996, Land-
gren 2003, s. 346 ff . och Larsson 2003, s. 65 ff .

84 Tonen slås å andra sidan an redan i Åke Runnquists redaktionsspalt, där denne 
menar att artikeln ”torde vara den utförligaste redogörelsen på svenska för detta 
bisarra område” (Runnquist 954). Citeras kan också artikelns föga smickrande 
ingress: ”Science fi ction, äventyrshistorien med kvasi vetenskapligt underlag, och 
dess sällsamma utveckling presenteras här.” (Tykesson 954, s. 40.)

85 Tykesson 954, s. 4.
86 Tykesson 954, s. 4.
87 Tykesson 954, s. 44. Det bör anmärkas att L. Sprague de Camps bok i mångt 

och mycket är en handledning för blivande sf-författare, vilket Tykesson också 
nämner.

88 Tykesson 954, s. 44 f. De 8 författare som räknas upp är Isaac Asimov, Leigh 
Brackett, Ray Bradbury, Edmond Hamilton, Robert A. Heinlein, William F. 
Jenkins, Henry Kuttner, Fritz Leiber, Frank Belknap Long, C. L. Moore, Eric 
Frank Russell, Cliff ord D. Simak, E. E. Smith, George O. Smith, Th eodore Stur-
geon, A. E. van Vogt, Robert Moore Williams och Jack Williamson (Tykesson 
954, s. 44). 

89 Tykesson menar att vissa sf-författare ”ha kommit fram till åsikten, att SF-lit-
teraturen har helt andra uppgifter än att skaff a dem en hygglig inkomst och 
massan en lättäten underhållning” – att genren ”ska bli en litteratur för vuxna 
människor, som vill veta i vilka situationer de snart kan fi nna sig själva” (Tykes-
son 954, s. 45).

90 Tykesson 954, s. 45.
9 Se Tykesson 954, s. 43 f. Dessa företeelsers anknytning till sf-rörelsen behandlas 

kort i kapitel 5. Anmärkas bör dock redan här att Sam J. Lundwall menat att det 
funnits Shaver-troende även i Sverige (Lundwall 972, s. 53 f.).

92 Tykesson 954, s. 45 f.
93 Tykesson 954, s. 46 f.
94 Tykesson 954, s. 47.
95 Tykesson 954, s. 47. Hennes handlingsreferat lyder: ”I ’Uppdrag i världsrymden’ 

är rymdskeppet ’Space Beagle’ ute på en vetenskaplig expedition, vars syfte är att 
klarlägga hur hela universum lämpligast skall kunna läggas under människornas 
välde. [– – –] När expeditionen märker att det fi nns liv på någon planet, så är 
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första impulsen, att fara dit och ’bomba fan ur kroppen på dem’. För övrigt beter 
den sig som vetenskapliga expeditioner pläga göra, fångar, iakttar, experimente-
rar, dödar. – I ’Sjätte kolonnen’ är U.S.A. invaderat av panasiaterna, Washington 
är förstört och Manhattan ligger i ruiner. Den europeiska civilisationen har för 
länge sedan dukat under för det asiatiska trycket, och det är i den vita rasens 
sista timma som en liten grupp forskare med tårar i ögonen svär att upprätthålla 
Förenta staternas konstitution och att befria fäderneslandet. Något som också 
lyckas dem efter ett händelseförlopp, som i sin våldsamt parodiska utformning 
snarast påminner om ett studentspex.” (Tykesson 954, s. 47 f.)

96 Tykesson 954, s. 48 f.
97 Tykesson 954, s. 49 f.
98 Jfr Larsson 996, s. 373.
99 Tykesson 954, s. 50.
200 Tykesson 954, s. 52.
20 Om dragen av tvärsäkerhet i Tykessons kritikergärning, se Larsson 2003, 

  s. 66 f.
202 Se t.ex. Mårtensson 980 och Holmberg 992, s. 33 (Jfr Nolte 2002, s. 2 [not 5] 

och s. 58, i vilken fansens historieskrivning tas för given). John-Henri Holmberg 
skriver: ”Litet senare, 954, när genren trots allt verkade börja få ett fotfäste i 
landet utsattes den på nytt för ett frontalangrepp från etablissemanget: tidskrif-
ten BLM, då helt tongivande inom det svenska litterära kotteriet, publicerade 
954 en mycket lång essä av litteraturforskaren och docenten Elisabeth Tykesson 
med titeln ’Nästa: Venus. En orientering i science fi ction’, där Tykesson efter 
en analys av en handfull på svenska utgivna sf-romaner förkastade genren som 
en fascistanstucken härva av infantila makt drömmar, kvinnofi entlig, litterärt 
undermålig och litteraturhistoriskt besläktad enbart med 800-talets mest lågt-
stående pigunderhållning, de så kallade kolportageromanerna. Att den här sor-
tens kompromisslösa förkastelsedomar haft långvarig eff ekt är odiskutabelt. Så 
sent som för tjugo år sedan förekom exempelvis science fi ction vid Uppsala uni-
versitets litteraturvetenskapliga institution enbart i ett sammanhang ens inom 
ramen för undervisningen populärlitteratur och litteratur-sociologi: nämligen 
via en amerikansk akademisk uppsats från 60-talet där författaren via en rad sf-
berättelser från 30-talet studerade synen på vetenskapsmän och naturvetenskap 
i genren och drog slutsatsen, med tanke på underlaget i sig knappast felaktig, att 
fl ertalet sf-författare var okunniga i vetenskap och saknade nyanserade synsätt 
på vetenskapsutövare.” (Holmberg 992, s. 33). Uppsatsen som åsyftas torde vara 
Hirsch 957–58, som publicerades på svenska 970. Om John-Henri Holmberg 
och den svenska litteraturvetenskapen, se även Holmberg 2002, s. 8 f.

203 Jakobson 985, s. 6 ff . (citaten, s. 0 resp. s. 6). Sixth Column publicerades som 
följetong i Astounding Science-Fiction från januari till mars 94, och bör därför 
ha tillkommit nästan ett år innan attacken på Pearl Harbor och USA:s krigsför-
klaring i december samma år. (Jfr ibid., s. 6.)

204 Se Adlerberths recension i Häpna! 954:2, s. 97.Häpna! 954:2, s. 97.Häpna!
205 Danelius, 3.5.954. De argument som framförs i Danelius artikel var, som fram-

gått, knappast unika för vare sig honom eller science fi ction, utan förekom ofta i 
tidens debatter om den amerikanska kulturexporten, inte minst de tecknade se-
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rierna. (Se t.ex. Allwood 956, s. 66.) Artikelrubriken bör också ha hämtats från 
Tykessons artikel, där ett avsnitt i Wernher von Brauns bok Menschen zwischen 
den Planeten, ”Supermänner und Idioten”, nämns (Tykesson 954, s. 50 f.).

206 Söderberg 953. Anmärkas kan att Söderberg i en märklig, närmast paradoxal 
passage också anklagar sf-författarna för fantasilöshet: ”Dagens science fi ctionis-
ter fantiserar bara vidare på redan nådda resultat, på atomenergin, på readrivna 
raketplan, på telepati, som är bevisad redan bland oss jordmänniskor, på radio-
aktivitetens livsfarlighet. De siar inte, de förebådar ingenting.” (Ibid., s. 62.) Värt 
att nämnas är också att den blivande Häpna!-medarbetaren Sigvard Östlund Häpna!-medarbetaren Sigvard Östlund Häpna!
svarar på Söderbergs artikel några månader senare och anklagar Söderberg för 
att inte vara tillräckligt påläst, för att ha blandat ihop science fi ction med skräck-
litteraturen, och ger en rad lästips till både Söderberg och tidskriftens läsare. 
Söderberg replikerar i samma nummer. (Se Östlund & Söderberg.)

207 Om denna kritik mot genren som moralisk panik, se Godhe 2003, s. 67, 79. 
Om den moraliska panikens kännetecken, se t.ex. Boëthius 989, s. 29 ff . och 
Boëthius 993, s. 260 ff . I den senare menar Boëthius bl.a. att ”[d]et bör före-
ligga en bred och praktiskt taget enhällig opinion mot det fenomen som vållat 
upprördheten” (Boëthius 993, s. 26 f.), vilket knappast var fallet med sf-littera-
turen.

208 Berglund 954, s. 42.
209 Se Lindström 2000, s. 80.
20 [Osign.] 953, s. [22], 34. Jfr Godhe 2003, s. 82.
2 Anmärkningsvärt är att det i texten om Planetböckerna står att Ivan Southalls 

Simon Black i världsrymden är ”den till svenska först översatta boken i en spän-
nande sceince [sic!] fi ctions-serie om fl ygmajoren Simon Black och hans vän 
Alan på jakt efter fl ygande tefat i världsrymden [...]”, vilket tillsammans med den 
felstavade rubriken tyder på att behovet av ett svenskt namn var ganska stort. (Se 
[Osign.] 953, s. 34, 36.)

22 [Osign.] 954a, s. 6.
23 Svensson 964, s. 52, 56. Televisionen, som började användas i större skala redan 

under 930-talet (bl.a. i Storbritannien), slog ur ett internationellt perspektiv 
igenom i Sverige ganska sent, under 950-talets senare hälft (de första offi  ciella 
sändningarna inleddes dock den 4 september 956, och provsändningar hade 
genomförts på de tekniska högskolorna sedan 949).

24 [Osign.] 954a, s. 6. Citeras kan också redaktionens kommentar: ”En del hade 
missförstått tävlingsuppgiften och trott att science fi ction bara behandlar rymd-
resor och en del hade varit så djärva i sina ordskapelser att bara professionella 
tungvrickare skulle kunnat uttala dem. Och en deltagare från djupaste Småland 
kom med det lakoniska förslaget rymdfnatt...”. Ett namn i listan på tredje- till 
femtondepristagare var Halmstadsbon Alvar Appeltoff t, som senare skulle kom-
ma att bli en av den svenska sf-rörelsens mest berömda fans.

25 [Osign.], 29..953.
26 [Osign.], 6.2.953.
27 Se Almqvist, 28.6.953, Almqvist, 3.7.953 och Almqvist, .9.953.
28 [Osign.], 6.2.953. Jfr Lönnerstrand 966a, s. 55. Bland övriga pristagare som 

nämns fi nns både en fru Alice Norén i Bromma och en folkskollärarinna Britta 
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Carlsson i Riala, vilket tyder på att inte endast pojkar och män ville namnge 
genren.

29 Se Häpna! 954:, s. 5.Häpna! 954:, s. 5.Häpna!
220 Jules Vernes verk, både de som har tydliga kopplingar till sf-genren och hans 

övriga verk, gavs under 950- och 960-talet ut i många nyutgåvor och nyöver-
sättningar i Sverige, bl.a. på Albert Bonniers Förlag, Lindblads Bokförlag, Lind-
qvists Förlag, Natur och Kultur, Rabén & Sjögren samt Svensk Läraretidnings 
Förlag. Endast de som explicit marknadsfördes som science fi ction (genom att 
genrebeteckningen nämndes på böckernas baksidor) behandlas i avhandlingen, 
men i bibliografi n i SFB fi nns ett rikt urval sf-besläktade Verne-utgåvor från åren SFB fi nns ett rikt urval sf-besläktade Verne-utgåvor från åren SFB
952–968 förtecknade.

22 Även om Tolstojs roman kan anses något ålderdomlig brukar den också räknas 
till sf-litteraturens klassiker. (Se t.ex. McGuire 987, s. 444, där det påpekas 
att romanen är ett underhållande rymdäventyr inspirerat av såväl Konstantin 
Tsiolkovskij som Edgar Rice Burroughs.)

222 Meyns romaner hade båda tidigare publicerats som följetonger i tidskriften Lek-
tyr (se bibliografi n i tyr (se bibliografi n i tyr SFB). Redan 99, om inte ännu tidigare, gavs den första 
sf-liknande berättelsen av Meyns penna ut i Sverige, den på Åhlén & Åker-
lund utgivna Äventyr i världsrymden. Fantastisk framtidsberättelse (99; Äventyr i världsrymden. Fantastisk framtidsberättelse (99; Äventyr i världsrymden. Fantastisk framtidsberättelse Rejsen 
til Venus, 95). Wernström hade redan innan böckerna om rymdgänget skrivit 
sf-liknande berättelser, bl.a. Flygkamraterna korsar rymden. Berättelse för pojkar
(949).

223 De första två böckerna i serien Rymdgänget var riktade till pojkar mellan 8 och 
3 år, medan den sista titeln var riktad till något äldre pojkar, mellan 0 och 4 
år gamla.

224 Den tänkta målgruppen för böckerna framgår av baksidornas beteckningar, 
vilka under åren 955 och 956 var ”pf 0–5” resp. ”pf 0–4”.

225 Se Adlerberth, 29.4.955 och recensionen i Häpna! 955:9, s. 68. De få svenska Häpna! 955:9, s. 68. De få svenska Häpna!
kritiker som avfärdade romanen var Göteborgs-Postens Carl Johan Göteborgs-Postens Carl Johan Göteborgs-Postens Holzhausen 
(senare själv verksam som sf-författare), som menade att den ”verkar oäkta från 
början till slut” och inte höll det vetenskapliga måttet, samt Kvällspostens Bengt Kvällspostens Bengt Kvällspostens
Sjögren, som också klagade på den bristande vetenskapligheten och ansåg att det 
hela rörde sig om ”sjukliga fantasier”. (Holzhausen [sign. C. J. H.], 3.5.955 och 
Sjögren, 3.6.955.)

226 Se Adlerberth, 29.4.955.
227 Adlerberth 955a, s. 224. Adlerberth behandlar i artikeln genren ganska nyanse-

rat: ”SF i allmänhet är förströelse och ingenting annat – de högröstade fanatiker 
som ivrigt förfäktar att denna litteratur om framtiden också skulle vara fram-
tidens enda litteratur tycker jag lika hjärtligt illa om som den andra grupp som 
med darr på stämman och djupa brösttoner uttalar sitt anatema över detta nya 
sätt att skapa ungdomsbrottslingar och sen återgår till sin avbrutna läsning av 
senaste deckaren.” (Ibid., s. 224 f.)

228 Tykesson 954, s. 46.
229 De två andra delarna i Lewis trilogi, Perelandra/Voyage to Venus (943) och Perelandra/Voyage to Venus (943) och Perelandra/Voyage to Venus Th at 

Hideous Strength (945), fi ck vänta till 970-talet innan de gavs ut i svensk över-Hideous Strength (945), fi ck vänta till 970-talet innan de gavs ut i svensk över-Hideous Strength
sättning, i Sam J. Lundwalls serie Delta science fi ction, som Perelandra (975) Perelandra (975) Perelandra
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resp. Vredens tid (975) – i samma serie som också Vredens tid (975) – i samma serie som också Vredens tid Utfl ykt från tyst planet utkom Utfl ykt från tyst planet utkom Utfl ykt från tyst planet
i ny utgåva 974.

230 I SBK och Libris anges ibland verkens norska titlar, och enligt SBK och Libris anges ibland verkens norska titlar, och enligt SBK Lundwall 997, 
s. 93, rör det sig om en anonym norsk författare. I Norsk Bokfortegnelse for 1951–
1955 står att författaren ”Alex Raymond” är amerikan, men varken översättare 1955 står att författaren ”Alex Raymond” är amerikan, men varken översättare 1955
eller amerikanska originaltitlar uppges; informationen är begränsad till förlagets 
namn, Nasjonalforlaget i Oslo, och tryckeriets, Edgar Høgfeldt i Kristiansand. 
Sörlins Förlag gav ut samtliga Blixt Gordon-titlar som utkom i Norge, med un-
dantag för en titel, antagligen den femte i Nasjonalforlagets serie, Lyn-Gordon i 
kamp med ørkenmennene (953). Det är visserligen möjligt att det istället rör sig kamp med ørkenmennene (953). Det är visserligen möjligt att det istället rör sig kamp med ørkenmennene
om den sjunde och sista i serien, Lyn-Gordon i kamp med salamandermennene
(954) och att den förstnämnda är samma berättelse som Blixt Gordon i strid med 
örnmännen, men detta är inte vad som anges i SBK och SBK och SBK Lundwall 997.

23 I ett fall, i samlingens sista novell, anges inte heller författaren (August Der-
leth). 

232 Se Frank H. Parnell & Peter Nicholls, ”Orbit Science Fiction” i Clute &  Nicholls, 
s. 893.

233 Sellman, 3.5.954.
234 För omnämnanden i de svenska översikterna av verk som kan betraktas som 

okategoriserad sf, se okategoriserad sf, se okategoriserad sf Lundwall 969, s. 72, Holmberg 974a, s. 50 ff ., 55 f., Swahn 
974, s. 250 ff . och Holmberg 2003a, s. 226, 228 ff ., 233 ff . Jfr Jakobson 985, s. 7 
f. och Jakobson 2003, s. 52.

235 Brendels roman utkom efter att år 953 ha vunnit förlagets romanpristävling, och 
Parlands novellsamling gavs ut på Söderströms i Finland redan 953. I just fallet 
Eros och elektronerna nämns faktiskt genrebeteckningen i förbigående i bokens Eros och elektronerna nämns faktiskt genrebeteckningen i förbigående i bokens Eros och elektronerna
baksidestext, i karakteristiken av en novell. Då novellsamlingen, som till endast 
en tredjedel består av sf-liknande noveller, uppvisar relativt få paratextuella gen-
remarkörer har den här, i likhet med några av Parlands senare verk, betraktats 
som okategoriserad sfokategoriserad sf.okategoriserad sf

236 När det gäller mottagandet av okategoriserad sf har i första hand recensionerna okategoriserad sf har i första hand recensionerna okategoriserad sf
i de sex största dagstidningarna konsulterats (Expressen, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter Göte-
borgs-Posten, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet Stockholms-Tidningen samt Svenska Dagbladet; jfr ap-
pendix B). När verken inte anmälts i alla sex dagstidningar har undersökningen 
ofta begränsats till de recensioner i dessa som gått att fi nna genom artikelin-
dexen. I några fall har dock strörecensioner från tidskrifter eller andra stora 
dagstidningar medtagits, när sådana funnits lätt tillgängliga eller varit av särskilt 
intresse, t.ex. för att en sf-entusiast anmält verket ifråga.

237 Ett urval recensioner fi nns förtecknade i SFB. Boye, Huxley och Orwell nämn-
des ofta ihop – se Rosengren 968, s. 34 f., 207 och Rosengren 983, s. 59 f., 
67.

238 Dickson, 2.6.954. Dickson berömmer emellertid novellerna ”En kooperativ 
tragedi” och ”Mänsklighetens vän”, vilka han menar är ”det starkaste som gjorts 
i denna genre i vår moderna prosa.”

239 Ekelöf, 8.6.954 och Attorps, 4.6.954 (citat ur den senare). Ekelöf framför dess-
utom en uppfattning som nästan endast sf-entusiasterna skulle komma att hålla 
fast vid: ”Som sagt är den [novellsamlingen] blandad, och som titeln antyder 
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innehåller den prov på en nu åter populär genre, som inte är modernare än att 
den följt litteraturen åt genom snart sagt hela dess historia, men som på sistone 
fått en ny terminologi att laborera med, nämligen science fi ction i ett slags höglit-
terär, ironiskt-patetisk tappning.”

240 Henning Söderhjelm talar t.ex. i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning om Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning om Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
novellsamlingens ”metalliskt hårda melodi” och Sonja Ohlon i Göteborgs-Posten
menar att de fl esta novellerna är ”kallhamrade och ofta dunkla” (Söderhjelm 
[sign. H. S-m.], 26.4.954 och Ohlon [sign. S. O.], 3.5.954). De fl esta kritiker, 
inklusive Adlerberth, var överens om att den barndomsnostalgiska novellen ”Si-
syfus-ägget”, som handlar om Pavlovs besök i Finland, var en av samlingens 
främsta.

24 Adlerberth [sign. R. A.], 5.5.954. Jfr dock Henmark, 2.4.954 och Lång, 4.5.954. 
En avsevärt svalare recension av Adlerberth fi nns i Häpna! 954:6,  s. 87, medan Häpna! 954:6,  s. 87, medan Häpna!
sf-entusiasten Lennart Sörensen i en artikel i Ord och Bild 959 var betydligt mer Ord och Bild 959 var betydligt mer Ord och Bild
positivt inställd (se Sörensen 959, s. 334).

242 Palmlund, 0.7.954. Jfr Swedner, 22.7.954.
243 Detta intryck bekräftas också av Johan Wredes genomgång av mottagandet av 

Cikada. (Se Wrede 965, s. 29 ff .) Martinsons Cikada blev dessutom en av de mest Cikada blev dessutom en av de mest Cikada
sålda böckerna bokåret 953–954, och trycktes i en upplaga på 6 000 exemplar 
(Berglund 954, s. 45).

244 Edfelt, 20..953 och Strömstedt, 20..953. Bildtexten i den senare meddelar 
emellertid att det är ”science fi ction på vers [...] Harry Martinson experimenterat 
med i sin senaste diktsamling”.

245 Holmqvist, 20..953, Wahlund, 20..953 och Beskow, 3.2.953.
246 Beskow, 3.2.953.
247 Liff ner, 20..953. Om Liff ner möjligen antyder en antiamerikansk hållning blir 

denna tydligare i Björn Johanssons anmälan i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning, där ”den långrandiga och poetiskt torra” ”Sången om Doris och Mima” Tidning, där ”den långrandiga och poetiskt torra” ”Sången om Doris och Mima” Tidning
ses som ett hopkok av amerikansk populärkultur (Johansson, 2..953).

248 Se Tykesson 954, s. 40 och Hallén, 22.3.954. Redan på hösten hade Åke Janzon i 
sin recension av Cikada i Cikada i Cikada Bonniers Litterära Magasin yttrat sig om genren: ”Utan 
att vara det ringaste sakkunnig kan man alldeles tryggt förmoda att ’Sången om 
Doris och Mima’ är det bästa som skrivits i genren science fi ction.” (Janzon 953, 
s. 779.)

249 Hallén, 22.3.954. Neologismerna i verket behandlades senare mer utförligt av 
bl.a. professorn i slavisk fi lologi Valentin Kiparsky (Kiparsky, 6.5.967).

250 Hallén, 22.3.954.
25 Jfr Wrede 965, s. 45–50, där det sistnämnda emellertid inte uppmärksammas.
252 Janzon, 3.0.956 och Lagercrantz, 3.0.956.
253 Linder, 3.0.956, Vennberg, 3.0.956, Björild, 3.0.956 och Strömstedt, 

3.0.956. Medan Björild anser att ”[r]amen till denna episka dikt har lånats 
från science fi ction” anser Linder trots sin formulering inte att verket på något 
sätt överskridit sf-genren, som han nämner hela tre gånger. Även i Margit Abe-
nius  recension i Bonniers Litterära Magasin talades det om ”detta science-fi ction-
epos” (Abenius 956, s. 654). I Harry Martinson-Sällskapets Kring Aniara (989) Aniara (989) Aniara
fi nns ett annat urval av recensioner, där genren inte nämns lika ofta. Boken är 
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också i övrigt närmast kliniskt fri från omnämnanden av science fi ction. (Se 
dock Sandelin 989, s. 67 och 74, där Martinson själv i förbigående berör gen-
ren.)

254 Strömstedt, 3.0.956 och Widding & Gerne, 3.0.956.
255 Jfr Wrede 965, s. 45, 34 (not 9).
256 Lagercrantz, 4.0.956.
257 Heyman, 5.0.956 och Lindner [sign. Harold], 6.0.956. De två sista citaten 

är Lindners.
258 Berglund 954, s. 42.
259 Palme, 4.9.957.
260 Adlerberth 96, s. 322 f. Jfr Adlerberths recension i Häpna! 957:2, s. 67.Häpna! 957:2, s. 67.Häpna!
26 Se Häpna! 957:9, s. 97.Häpna! 957:9, s. 97.Häpna!
262 Se Häpna! 958:7–8, s. 64–70 (citat, s. 70). Sörensen skrev också om Häpna! 958:7–8, s. 64–70 (citat, s. 70). Sörensen skrev också om Häpna! Aniara som Aniara som Aniara

science fi ction i Galaxy nr. 3, s. 39, och i Galaxy nr. 3, s. 39, och i Galaxy Ord och Bild (Sörensen 959, s. 335).Ord och Bild (Sörensen 959, s. 335).Ord och Bild
263 Se Häpna! 958:7–8, s. 70.Häpna! 958:7–8, s. 70.Häpna!
264 Se Häpna! 958:7–8, s. 67 (även citerat i Häpna! 958:7–8, s. 67 (även citerat i Häpna! Hedman 996, s. 54). Sörensen disku-

terar också kort Aniara som framtidsvision och som en symbolisk berättelse om Aniara som framtidsvision och som en symbolisk berättelse om Aniara
samtiden, och menar att det är självklart att Aniara, i likhet med all god science 
fi ction, i första hand handlar om samtiden: ”En sf-bok som inte säger någonting 
om vår tids tendenser kan visserligen ha utsökta, rent litterära kvaliteter men det 
blir alltför gärna profetia för profetians egen skull, nagelbitande i meningslös 
avskildhet. [...] ’Aniara’ uppfyller emellertid alla de krav även den mest rigoröse 
sf-läsare kan ställa: innanför en fantasifull, färgsprakande ram presenteras en 
tavla som med sina skräckslagna färger, sina nervösa motiv är en hänsynslös 
penetrering av oss, du och jag, vi som accepterar att länderna rustar upp med 
vätebomber ’i försvarssyfte’.” (Häpna! 958:7–8, s. 67). Jfr Nils Mustelins artikel i Häpna! 958:7–8, s. 67). Jfr Nils Mustelins artikel i Häpna!
Finsk tidskrift 965, där verket ses som ”i många avseenden [...] en mycket typisk Finsk tidskrift 965, där verket ses som ”i många avseenden [...] en mycket typisk Finsk tidskrift
exponent för modärn science fi ction” – och där det påstås att den ”symboliska 
tolkning” som i fallet Aniara ”rätt markant trätt i förgrunden” är ”ett mycket Aniara ”rätt markant trätt i förgrunden” är ”ett mycket Aniara
karakteristiskt drag i modärn science fi ction” (Mustelin 965, s. [454], 46). Även 
Per Lindström och Ralf Parland betraktade Martinsons rymddikter som science 
fi ction (Lindström, .3.955 och Parland, 8.4.957).

265 Hedman 996, s. 74 (not 5). Jfr Wrede 965, s. 233. Om dikterandet, se Zweig-
bergk, 6.2.953 och Wrede 965, s. 20 ff .

266 Zweigbergk, 6.2.953, Örtegren, 30.4.954 och Örtegren, .2.955. I den första 
beskrivs vidare hur ”Harry plockar fram rymdromaner från olika ställen på hyl-
lorna”, och det påstås att Martinson anser att A. E. van Vogt ”är väl hittills den 
bäste”. Jfr Wrede 965, s. 42, 34 (not 5) och Hedman 996, s. 52, 57 f., 66, 74 
f. (not 5). 

267 Widding & Gerne, 3.0.956. Aniaras släktskap med science fi ction är ännu Aniaras släktskap med science fi ction är ännu Aniaras
jämförelsevis outrett. Flera kortare försök att spåra likheter och inspirationskäl-
lor fi nns, t.ex. Hedman 996, särskilt s. 62–73, och Lundberg 2002, s. 279. 
Tematiken med atombombshot, fl ykt från en förödd jord, rymdarkar och ge-
nerationsrymdskepp, kollision med himlakroppar, resor till Mars och besjälade 
matematikmaskiner förekom förvisso innan Aniara, t.ex. i den antologi av Mar-
tin Greenberg, Th e Robot and the Man (953), som Roland Adlerberth anmälde 
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i Göteborgs-Tidningen strax innan Martinson påbörjade sitt verk (Adlerberth,  strax innan Martinson påbörjade sitt verk (Adlerberth,  strax innan Martinson påbörjade sitt verk (
.0.953) och i fi lmerna Rocketship X-M (950) och X-M (950) och X-M When Worlds Collide (95), When Worlds Collide (95), When Worlds Collide
vilka gick upp på svenska biografer redan 95 resp. 952 som Raketskepp X-M
och Flykten från Jorden (Sidén 993, s. 98 f., 202 ff .). Bertil Falk har dessutom 
påstått att Harry Martinson läste Jules Verne-Magasinet under 940-talet, och Jules Verne-Magasinet under 940-talet, och Jules Verne-Magasinet
att mycket av tematiken i Aniara fanns att läsa på svenska redan där (Aniara fanns att läsa på svenska redan där (Aniara Falk, 
28.7.2004). En kort, och med fl agranta faktafel behäftad diskussion av verkets 
genesis fi nns i Jakobson 2003, s. 7 f. I Wredes uttalat selektiva inventering av 
Martinsons bibliotek anno 962 fi nns visserligen endast ett fåtal sf-böcker, Sture 
Lönnerstrands Rymdhunden (954), Aleksej Tolstojs Aelita, prinsessa av Mars 
(956) samt Philip Wylies och Edwin Balmers Skeppsbrutna i rymden (956). (Se 
Wrede 965, s. 368 ff.) Eftersom den gjordes så sent som 962, när genrens status 
sjunkit avsevärt, och dessutom med Martinsons tillstånd (Wrede 965, s. 4), är 
det inte otänkbart att antingen boksamlingen eller inventeringen censurerats. 
Då Wrede dessutom skriver att inventeringen särskilt avser verk ”vilka i ett eller 
annat avseende kan ha haft betydelse för Aniara” (Wrede 965, s. 4) förefaller 
det minst sagt märkligt om Ray Bradburys Invasion på Mars, som Martinson i 
en intervju redan 954 framhöll ”kommer att vara en av 50-talets väsentligaste 
böcker” (Örtegren, 30.4.954), då inte funnits i diktarens ägo, särskilt som denna 
uppvisar stora likheter med handlingen i Martinsons Aniara. Om Aniara och Aniara och Aniara
science fi ction, se även Hienger 969, Svedjedal 200a, s. 34 ff . samt Nolte 2002, 
s. 337 et passim.

268 Harrie, 5.0.956. Jfr Heyman, 7.0.956.
269 Citerat ur Holm 960/974, s. 302 f.
270 Holm 960/974, s. 302 ff . (cit s. 304). Jfr Nolte 2002, s. 96. Martinson erhöll 

från föreningen också ett stipendium år 948, och tackade bl.a. genom att skicka 
ett exemplar av Aniara när verket förelåg färdigtryckt år 956. I sitt tack skriver Aniara när verket förelåg färdigtryckt år 956. I sitt tack skriver Aniara
han: ”Till Föreningen Atom-Noak vars medlemmar och bröder på olika sätt in-
spirerat mig och där jag är stolt över att få vara medresenär...” (Holm 960/974, 
s. 305).

27 I Tyskland undersöktes dock några av dessa likheter redan på 960-talet, i 
Hienger 969.

272 Jfr Hienger 969, s. 257 f. (not ) och Hedman 996, s. 5 ff . Aniara lästes un-Aniara lästes un-Aniara
der hösten 959 upp i Sveriges Radio av Ulf Palme (se t.ex. Svensk Bokhandel, Svensk Bokhandel, Svensk Bokhandel
959:38, s. 825) och sattes upp som opera 959. Denna sändes sedan på Sveriges 
Television den 23 oktober 960 och framfördes så sent som 964 på Kungliga 
Operan. Om operauppsättningen och Aniara-vurmen i allmänhet under dessa 
år, se Wrede 965, s. 45 ff ., Franzén, Hamberg & von Krusenstierna, s. 234 f., 
Stenström 994 och Hedman 996, s. 60 ff . I sammanhanget kan nämnas att 
när Aniara om arbetades till opera kallades den ibland för ”rymdoperan ’Aniara’”, Aniara om arbetades till opera kallades den ibland för ”rymdoperan ’Aniara’”, Aniara
vilket för tidens sf-läsare torde ha tett sig komiskt eftersom den inom genren 
ofta synnerligen lågt värderade delgenren space opera på svenska inte sällan kall-space opera på svenska inte sällan kall-space opera
lades just rymdopera. (Se t.ex. Parland, 23.9.959, men också Roland Adlerberths 
recensioner i Häpna!.)

273 Se [Osign.], 24.2.960. Genrebeteckningen förekommer dock emellanåt under 
dessa år, t.ex. i en debattartikel om operan Aniara i Aniara i Aniara Bonniers Litterära Magasin
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959, när verkets ”– förlåt uttrycket – science fi ction-miljö” diskuteras (Törn-
blom 959, s. 704), när Sven Sandström senare i samma tidskrift recenserar 
Ingvar Holms Harry Martinson. Myter, målningar, motiv (960) och talar om Harry Martinson. Myter, målningar, motiv (960) och talar om Harry Martinson. Myter, målningar, motiv
Martinsons ”science-fi ctionbetonade teckningar” (Sandström 96, s. 307), och 
i Björn Juléns inledningsföredrag vid Svenska Bokhandelsskolan i april 965, 
”Framtidsvisioner i litteraturen” (tryckt i Svensk Bokhandel samma år), där verket Svensk Bokhandel samma år), där verket Svensk Bokhandel
karakteriseras som den svenska lyrikens enda representant och givna klassiker i 
”[s]cience-fi ction-genren” (Julén 965, s. 396). Ledaren i Dagens Nyheter behand-Dagens Nyheter behand-Dagens Nyheter
las även i Emma Eldelins avhandling om den svenska C. P. Snow-receptionen (se 
Eldelin [under utg.]).

274 Den engelska utgåvan, översatt av Hugh MacDiarmid och Elspeth Harley Schu-
bert, hade titeln Aniara. A Review of Man in Time and Space. Verket utkom i 
en ny översättning av Stephen Klass och Leif Sjöberg på Vekerum förlag 99 
med samma titel, och i en utgåva på Ashland/Story Line Press 999 under titeln 
Aniara. An Epic Science Fiction Poem. Att översättningen från 960-talet mötte 
mycket svala reaktioner framgår bl.a. av Erik Frykmans anmälan i Göteborgs 
Handels- och Sjöfarts-Tidning, där det påpekas att verket blivit sågat av en ano-Handels- och Sjöfarts-Tidning, där det påpekas att verket blivit sågat av en ano-Handels- och Sjöfarts-Tidning
nym recensent i Times Literary Supplement (Times Literary Supplement (Times Literary Supplement Frykman, 27.5.963), samt av en 
artikel av Lennart Fröier i Arbetet, där det meddelas att eposet mötts av negativa Arbetet, där det meddelas att eposet mötts av negativa Arbetet
recensioner i både USA och Storbritannien (USA och Storbritannien (USA Fröier, 7.8.963). 

275 Hall, 3.3.963. Hall anser vidare att Amis i sin sågning snarast avslöjar sin egen 
okunnighet – att hans kritik av det naturveten skapliga är ”helt grundlös” och 
att han inte förstått verkets poetiska natur. I Dagens Nyheter anmäldes över-Dagens Nyheter anmäldes över-Dagens Nyheter
sättningen av den brittiske poeten och kritikern A. Alvarez, vilken redaktionen 
anlitat för att få en opartisk bild av rymd eposet. Eftersom inte heller Alvarez 
fann något anmärkningsvärt med Aniara, utan tyckte att verket tedde sig ”mer 
som en kuriositet än som något mästerverk” (Alvarez, 6.5.963), fann sig Olof 
Lagercrantz tvungen att på samma sida reservera sig (Lagercrantz, 6.5.963). Då 
Alvarez dessutom fann Tord Halls inledning alltför anspråksfull gick Hall åter-
igen ut och försvarade den engelska översättningen i Svenska Dagbladet (Svenska Dagbladet (Svenska Dagbladet Hall, 
27.5.963). Att Alvarez knappast var ensam om att kritisera inledningen framgår 
av Lennart Fröiers artikel i Arbetet. Förutom att där påpekas att poeten John 
Berryman i New York Times kritiserat denna fi nner New York Times kritiserat denna fi nner New York Times Fröier själv inledningen vara 
något pinsam i sin ”estetiska valhänthet”. Fröier anser rentav att översättningen 
borde ha försetts med en text av en ”introduktör vars prestation [sic!] inte lät 
den litterära provinsialismen i Sverige framstå som rent fasaväckande” (Fröier, 
7.8.963). Några utdrag ur Aniara var dock enligt Roland Aniara var dock enligt Roland Aniara Adlerberth ”snubb-
lande nära” att komma med i Judith Merrils redigerade Annual of the Year’s Best 
SF året 964 (SF året 964 (SF Adlerberth, .4.967).

276 Hall, 8.2.954 (även i Hall 956, s. [59] f.); jfr Hall 957, s. 53 och Hedman 996, 
s. 8 (not 72). Se även Hall, 20.6.957, där Martinsons tidiga intresse för det 
naturvetenskapliga och det kosmiska utreds. Om kongressen, se Svensson 964, 
s. 23, 48. I sin recension av Halls Vår tids stjärnsång (958) i Vår tids stjärnsång (958) i Vår tids stjärnsång Bonniers Litterära 
Magasin efterlyste Roland Adlerberth en jämförelse med sf-genren, och föreslog 
samtidigt några inspirationskällor (Adlerberth 958a, s. 253).

277 Martinsons Aniara låg 956 ofta högt upp på listorna i Aniara låg 956 ofta högt upp på listorna i Aniara Svenska Dagbladet och Svenska Dagbladet och Svenska Dagbladet
Svensk Bokhandel över de mest sålda böckerna. Wrede nämner att den redan 
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hösten 956 trycktes i tre upplagor och sålde i 0 79 exemplar; år 963 uppgick 
antalet sålda exemplar till 44 83 (Wrede 965, s. 46).

278 Swahn 974, s. 250. Jfr Holmberg 974a, s. 53 och Holmberg 2003a, s. 224. Både 
Swahn och Holmberg har bläddrat i Strandbergs annoterade antologier – Ray-
mond J. Healys och Francis McComas Adventures in Time and Space (946) samt 
Groff  Conklins Best of Science Fiction (946) – men medan Swahn endast nämner 
en stor antologi skriver Holmberg att Strandberg ”året före sin död upptäckt 
amerikansk sf och i våldsam entusiasm lyckats få sitt förlag att gå med på att pu-
blicera tre tjocka antologier översatt sf under hans redaktion”; Strandbergs tilltag 
beskrivs dessutom av Holmberg som ”hans stora projekt att popularisera science 
fi ction i Sverige” (Holmberg 974a, s. 53; korrespondens med J.-H. Holmberg 
2..2005). Visserligen utkom på Rabén & Sjögren år 956 en antologi samman-
ställd av Strandberg, Kalla kårar, men denna var endast en reviderad utgåva av Kalla kårar, men denna var endast en reviderad utgåva av Kalla kårar
en skräckantologi han sammanställt redan 944. Strandberg omkom lördagen 
den 3 oktober 956 i samband med att han vid skeppsvraket Riksäpplet utanför 
Dalarö skans spelade in ett radioprogram om skattsökning. Nyheten slogs upp 
stort i söndagens tidningar.

279 Sörensen, 7.5.957.
280 Palme, 3.2.956 och Hallén, 9.2.956 (citat ur den senare).
28 [Sign. G. H-r.] 957, s. 384. Signaturen har inte kunnat uttydas. Trots att notis-

författaren verkar insatt i de svenska sf-satsningarna innehåller notisen också ett 
märkligt uttalande: ”Den antologi som Adlerberth efterlyste kom visserligen inte 
förrän 956 (på Saxon & Lindström)”. Notisförfattaren verkar sålunda ha mis-
sat Tigerstedts antologi från 953 – den antologi som gavs ut på populärförlaget 
Saxon & Lindström 956, Raketmännen från Jorden, innehåller i själva verket 
inga bidrag av någon av de författare Adlerberth föreslår i sin artikel från 952.

NOTER KAPITEL 5

 Se Häpna! 954:2, s. 5.Häpna! 954:2, s. 5.Häpna!
2 Omslagsillustrationen av Frank R. Paul hämtades från majnumret 953 av den 

amerikanska tidskriften Science Fiction Plus.
3 Jfr Jakobson 985, s. . Roland Adlerberth, som kom att ingå i redaktionen på 

Häpna!, kommenterade också i sin artikel i Samtid och Framtid år 952 att Samtid och Framtid år 952 att Samtid och Framtid Jules 
Verne-Magasinet, trots att det var ”ganska unikt i sin genre utanför det anglosax-Verne-Magasinet, trots att det var ”ganska unikt i sin genre utanför det anglosax-Verne-Magasinet
iska språkområdet”, ”emellertid i allmänhet höll sig till enklare äventyrs-SF och 
efter en tid, till de verkliga entusiasternas nattsvarta förtvivlan, började publi-
cera både deckarnoveller och Söderhavshistorier” (Adlerberth 952a, s. 44). Till 
skillnad från Jules Verne-Magasinet innehöll Jules Verne-Magasinet innehöll Jules Verne-Magasinet Häpna! heller aldrig några tecknade Häpna! heller aldrig några tecknade Häpna!
serier.

4 Se Lönnerstrand 966a, s. 54, Holmberg 2002, s. 336 ff . och Holmberg 2003b, 
s. 2. (Citaten är ur den första.)

5 Se Lönnerstrand 966a, s. 54 och Bo Stenfors webbpublicerade artikel ”Sture Lön-
nerstrand – den svenska SF-rörelsens fader” (citat ur den senare). Jfr Holmberg 
2002, s. 337.
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6 Ur dokument bevarade i Justitiedepartementets Tryckfrihetsexpedition på Riks-
arkivet, diarienumren 504/953 och 505/953, framgår att Grafi ska Aktiebolaget 
Kindberg & Söner den 29 oktober 953 inkom med två ansökningar om utgiv-
ningsbevis, det ena för den periodiska skriften ”Läs och Häpna”, det andra för 
”Tidskrift för Science Fiction”. En handskriven anteckning på den förra preciserar 
titeln till ”Häpna”, vilket också var den titel som angavs i det första av de två utgiv-
ningsbevisen, U.b. 4438 resp. U.b. 4439, om vilka beslut fattades den 30 november 
samma år. Orsaken till preciseringen av titeln är oklar.

7 Jfr Holmberg 2002, s. 337 f. och Holmberg 2003b, s. 2 f., där det antyds att det 
kan ha varit rädsla för Lönnerstrands dominerande personlighet som gjorde att 
bröderna Kindberg slutligen valde en annan redaktör. I Lönnerstrands senare 
redogörelser för dessa händelser kan en viss bitterhet anas, särskilt över att han 
inte blev tidskriftens redaktör. Lönnerstrand påstår också att han inte fi ck betalt 
för mer än en av de noveller han skickade in, men också att åtminstone en novell 
refuserades av tidskriften (se Lönnerstrand 966a, s. 54, 56). Lennart Sörensen me-
nar att uppgiften om uteblivna honorar förefaller osannolik, och att Karl Gustav 
Kindberg visserligen kunde dröja med utbetalningarna när han var utomlands 
på tjänsteresor för Husqvarna, men att han alltid betalade för sig utan att pruta. 
(Korrespondens med L. Sörensen 29.2.2005.) Bo Stenfors antyder att Lönner-
strand efter de två första åren, av någon anledning, inte längre fi ck medverka i 
Häpna!. (Se Bo Stenfors webbpublicerade artikel ”5. HÄPNA!”.)

8 Se innehållssidan i samtliga nummer av Häpna!. Kurt Kindberg gick som nämnts 
bort så sent som sommaren 2005, samtidigt som merparten av detta kapitel skrevs, 
varför någon intervju dessvärre aldrig hann komma till stånd.

9 Kjell Ekström var bosatt i Malmö, Karl Gustav Kindberg i Huskvarna utanför 
Jönköping, Roland Adlerberth i Lerum utanför Göteborg, Sigvard Östlund i 
Vällingby i Stockholm, Björn Nyberg i Stockholm, Göte Ekström i Karlstad och 
Kurt Kindberg i Jönköping. (Se Svensson 964, s. 7, 6, 28, 29, 58. Björn Nybergs 
bostadsort framgår av ett reportage från kongressen Luncon i Häpna! 956:9, s. 98, Häpna! 956:9, s. 98, Häpna!
men i samma lista över deltagare anges att Adlerberth vid denna tid var bosatt i 
Köping, något som strider mot övriga källor.) Tidskriftens redaktion och expedi-
tion låg på S:t Larsgatan 3 i Jönköping.

0 Häpna! 954:, s. 4.Häpna! 954:, s. 4.Häpna!
 Korrespondens med L. Sörensen 8..2006. Om avhandlingen, se Ekström 950. 

Nedslag i tidningsindexen från perioden visar att Ekström bl.a. var verksam som 
kritiker i Sydsvenska Dagbladet Snällposten under tidigt 950-tal, om än inte i 
någon omfattande utsträckning.

2 Korrespondens med L. Sörensen 29.2.2005. Sörensen, som under en period um-
gicks med Ekström, berättar att denne i sin lägenhet i Malmö använde ett av 
rummen som redaktion för tidskriften. (Ibid.)

3 Se Engholm 993 och Hans Perssons webbpublicerade artikel ”Science fi ction-tid-
skrifter i Sverige”. Den ruta med fakta om tidskriften, redaktionen och prenume-
rationspriser som i varje nummer fanns på innehållssidan förefaller till en början 
vara uniform genom de sista åren, efter att prenumerationspriserna ändrades med 
Häpna! 957:2. Faktum är emellertid att ett stavfel smugit sig in i texten från och Häpna! 957:2. Faktum är emellertid att ett stavfel smugit sig in i texten från och Häpna!
med Häpna! 964: (”Gafi ska Förlaget”), i samband med att telefonnumret till Häpna! 964: (”Gafi ska Förlaget”), i samband med att telefonnumret till Häpna!
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redaktionen ändrades från 56 78 till  56 78 – vilket tyder på att informationen 
i rutan då skrivits om, dock utan att några uppgifter om redaktionens samman-
sättning ändrats.

4 Svensson 964, s. 36, 58. Östlund presenteras också som jur. kand. och byråsekre-
terare i Häpna! (se t.ex. Häpna! (se t.ex. Häpna! Häpna! 954:2, s. 37). En kort presentation av Björn Ny-Häpna! 954:2, s. 37). En kort presentation av Björn Ny-Häpna!
berg fi nns i Häpna! 955:5, s. 75. I Häpna! 955:5, s. 75. I Häpna! Häpna! 957:5–6, s. 65, anges Nyberg ha skrivit Häpna! 957:5–6, s. 65, anges Nyberg ha skrivit Häpna!
en Conan-bok som sommaren 957 skulle utkomma i USA, men fortfarande i en 
presentation av Nyberg i Häpna! 958:2, s. 59, anges att boken ”inom kort kommer Häpna! 958:2, s. 59, anges att boken ”inom kort kommer Häpna!
ut på ett amerikanskt förlag”. Det angivna tryckåret på Björn Nybergs Th e Return 
of Conan är dock 957.

5 Se Peter Nicholls, ”International Fantasy Awards” i Clute & Nicholls, s. 62 och 
Holmberg 2002, s. 336. Priset, som lades ned när det mer berömda Hugopriset 
tog över dess roll, delades enligt Nicholls aldrig ut 956.

6 Möjligen är Göte Ekström identisk med den Göte Ekström (94–998) som 962 
fi ck romanen Trosgåvan publicerad på LT:s förlag, och/eller den namne som i 
slutet av 940-talet fi ck två romaner utgivna på Bonniers. Namnet är dock rela-
tivt vanligt och har av efterforskningar att döma burits av allt från brottare till 
direktörer.

7 Korrespondens med L. Sörensen 8.7.2005 och 9.7.2005.
8 Lennart Sörensen menar att det var Kjell Ekström som stod bakom det mesta av 

det osignerade materialet i Häpna!. (Korrespondens med L. Sörensen 9.7.2005.) 
De första programförklaringarna behandlas också i Jakobson 985, s.  och God-
he 2003, s. 69 ff .

9 Häpna! 954:, s. 4.Häpna! 954:, s. 4.Häpna!
20 Häpna! 954:, s. 4 f.Häpna! 954:, s. 4 f.Häpna!
2 Häpna! 954:, s. 5 f. I en osignerad ledare så sent som 960 diskuteras sf-genrens Häpna! 954:, s. 5 f. I en osignerad ledare så sent som 960 diskuteras sf-genrens Häpna!

ursprung utförligt, men i denna framförs idén att genren till viss del härstammar 
från skräckromantiken i Horace Walpoles efterföljd. Där nämns också i förbi-
gående ”den av Elisabeth Ty[k]esson framförda tvivelaktiga uppfattningen om 
sf:s kolportage härstamning”. (Se Häpna! 960:, s. 94 f.; citat, s. 94). Redan ett Häpna! 960:, s. 94 f.; citat, s. 94). Redan ett Häpna!
par månader senare påstås dock i en annan osignerad ledare att ”science fi ction 
i någon form skapats praktiskt taget sedan människan tog sin berättarförmåga 
i fantasins tjänst”, vilket tyder på att det aldrig var tal om någon genomgående 
kursändring, utan snarare olika graderingar av släktskap, vilka kan ha kommit 
till stånd genom att olika personer skrev ledarna. (Se Häpna! 960:3, s. 92; jfr även Häpna! 960:3, s. 92; jfr även Häpna!
Häpna! 959:4, s. [4])Häpna! 959:4, s. [4])Häpna!

22 Häpna! 954:, s. 6.Häpna! 954:, s. 6.Häpna!
23 Häpna! 954:, s. 7.Häpna! 954:, s. 7.Häpna!
24 Häpna! 954:, s. 7 f. (citat, s. 8).Häpna! 954:, s. 7 f. (citat, s. 8).Häpna!
25 Häpna! 954:, s. 6 f.Häpna! 954:, s. 6 f.Häpna!
26 Häpna! 954:, s. 9.Häpna! 954:, s. 9.Häpna!
27 Häpna! 954:2, s. 4.Häpna! 954:2, s. 4.Häpna!
28 Häpna! 954:2, s. 4 f.Häpna! 954:2, s. 4 f.Häpna!
29 Häpna! 954:2, s. 5.Häpna! 954:2, s. 5.Häpna!
30 Se Häpna! 954:2, s. 5.Häpna! 954:2, s. 5.Häpna!
3 Jfr Godhe 2003, s. 72 f.
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32 Novellerna återfi nns i Häpna! 954:8; 954:9; 955:3; 956:3; 956:5 resp. 957:.Häpna! 954:8; 954:9; 955:3; 956:3; 956:5 resp. 957:.Häpna!
33 Se Häpna! 954:, s. 4 ff . och Häpna! 954:, s. 4 ff . och Häpna! Häpna! 954:2, s. 4 f.Häpna! 954:2, s. 4 f.Häpna!
34 Se Häpna! 954:, s. 7, 9 och Häpna! 954:, s. 7, 9 och Häpna! Häpna! 954:2, s. 5. De övriga medarbetare som Häpna! 954:2, s. 5. De övriga medarbetare som Häpna!

presenterades var bortsett från redaktören Kjell Ekström och författaren Sture 
Lönnerstrand mestadels välbekanta namn inom genren: Forrest J. Ackerman, Ray 
Bradbury, John Scott Campbell, Arthur C. Clarke, Hugo Gernsback, Kris Ne-
ville och A. E. van Vogt. Anmärkningsvärt är att redaktionen presenterade fl era 
av dessa som om de hade ett mycket nära samarbete med den svenska tidskriften 
– det anges t.ex. att Gernsback ”[s]kriver i Häpna! om nya upptäckter i framtiden” 
och att Ackerman ”[k]ommenterar i Häpna! SF-fi lmer och andra högaktuella 
tilldragelser” (Häpna! 954:, s. 5 ff .). Förutom Edward E. Smith skulle inte hel-Häpna! 954:, s. 5 ff .). Förutom Edward E. Smith skulle inte hel-Häpna!
ler Leslie R. Shepherd komma att medverka i Häpna!, och ett par av de nämnda 
endast någon enstaka gång.

35 Se t.ex. Häpna! 954:5, s. 62–64 och Häpna! 954:5, s. 62–64 och Häpna! Häpna! 955:6, s. 74–75.Häpna! 955:6, s. 74–75.Häpna!
36 Häpna! 954:3, s. 48.Häpna! 954:3, s. 48.Häpna!
37 Se Häpna! 954:4, s. 59.Häpna! 954:4, s. 59.Häpna!
38 Lundmark skrev också relativt uppskattande om science fi ction i sitt populär-

vetenskapliga verk Ut i världsrymden... (956), vilket också inleds med konstate-
randet att genren, som han valde att översätta till ”Naturvetenskaplig Skönlittera-randet att genren, som han valde att översätta till ”Naturvetenskaplig Skönlittera-randet att genren, som han valde att översätta till ”
tur”, är högaktuell och omfångsrik, men dessutom ”noga räknat [...] urgammal” 
(Lundmark 956, s. 5). Lundmark för i boken också en diskussion om i synnerhet 
äldre sf-litteratur (ibid., s. 40 ff .). Lundmarks anseende bland astronomer var dock 
vid denna tid sedan decennier ifrågasatt till följd av dennes stora populärveten-
skapliga produktion. (Se t.ex. Kärnfelt 2004, s. 24–[289].)

39 Se baksidan av Häpna! 954:3.Häpna! 954:3.Häpna!
40 Se Häpna! 954:4, s. [2]. Samma text publicerades också på baksidan av Häpna! 954:4, s. [2]. Samma text publicerades också på baksidan av Häpna! Häpna!

956:2.
4 I decembernumret 955 tillämpades dock en sista gång en liknande strategi – med 

den skillnaden att fotografi et denna gång föreställde en i övrigt okänd ”femtioårig 
göteborgare” vid namn Gustav Dahlberg. Denne hade skrivit ett berömmande 
brev till Häpna! och fi ck av allt att döma göra reklam för publikationen främst Häpna! och fi ck av allt att döma göra reklam för publikationen främst Häpna!
med sin respektingivande ålder och sin seriösa uppsyn. (Se baksidan av Häpna!
955:2.) Dahlberg hade varit en av vinnarna i framröstningen av 954 års bästa 
novell, men anmärkningsvärt är att han även vann påföljande års omröstning. 
(Se Häpna! 955:6, s. 69 och Häpna! 955:6, s. 69 och Häpna! Häpna! 956:7–8, s. 69.) Sture Häpna! 956:7–8, s. 69.) Sture Häpna! Lönnerstrand påstod 
senare att han aldrig fi ck betalt för en ”reklamkampanj med intervjuer” som han 
gjorde för tidskriftens räkning (Lönnerstrand 966a, s. 54). Kanske avsågs dessa 
baksidesannonser, vilket i ljuset av Lönnerstrands med åren alltmer spända för-
hållande till redaktionen skulle kunna förklara att de upphörde. 

42 Se baksidan av Häpna! 957:.Häpna! 957:.Häpna!
43 Se baksidan av Häpna! 958:. Annonsen återanvändes så sent som i Häpna! 958:. Annonsen återanvändes så sent som i Häpna! Häpna! 964:2, Häpna! 964:2, Häpna!

s. [3].
44 Se Häpna! 955:9, s. 65.Häpna! 955:9, s. 65.Häpna!
45 Se Häpna! 954:2, s. 40.Häpna! 954:2, s. 40.Häpna!
46 Se baksidan av Häpna! 955:0.Häpna! 955:0.Häpna!
47 Se baksidan av Häpna! 956:.Häpna! 956:.Häpna!
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48 Se baksidan av Häpna! 958:7–8.Häpna! 958:7–8.Häpna!
49 Th riller-Magasinet, som gavs ut av Grafi ska Förlaget Th riller-Magasinet, som gavs ut av Grafi ska Förlaget Th riller-Magasinet AB i Jönköping, utkom under 

sina två knappa år med åtta faktiska nummer per år, dvs. sammanlagt 6 nummer, 
även om tre av 960-års nummer var dubbelnumrerade (960:5–6, 960:7–8 och 
960:9–0). Numren kostade till en början :75 kr och var i likhet med Häpna!
98 sidor långa, men priset höjdes från numret 960:3 till :80 kr inklusive oms. 
Tidskriften påminde i allt från format och typsnitt till layouten om Häpna!, 
och hade i likhet med denna färgglada, spänningsmättade omslag. Innehållet 
bestod till största delen av översatta, anglosaxiska noveller och följetonger, bl.a. 
av Leslie Charteris, Peter Cheyney, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Quen-
tin Patrick, Stephen Phillips, Dorothy Sayers och Rex Stout, men även belgaren 
Georges Simenon och svensken Arne Wingenfeldt medverkade i fl era nummer. 
(Antagligen var författaren Eric Seborg också en svensk medarbetare – troligen 
rör det sig om en pseud. för sf-fanen Gabriel Setterborg, som också använde sig 
av pseud. Eric Crane.) Författarna karakteriserades i annonserna ofta som ”elit-
författare” inom genren. Övrigt innehåll bestod av ledarartiklar, bokrecensioner, 
redogörelser för autentiska kriminalfall, kriminalgåtor och rikligt med skämt-
teckningar. Att döma av de annonser som fanns i merparten av 960 års nummer, 
i vilka läsarna erbjöds att köpa hela den första årgången för fem kronor, fanns en 
inte ringa restupplaga att tillgå. Tidskriften ger därmed inte intryck av att ha blivit 
någon större framgång. En annons där restupplagan såldes ut billigt publicerades 
i Häpna! 960:2, s. 98, och skulle sedan återkomma med ojämna mellanrum Häpna! 960:2, s. 98, och skulle sedan återkomma med ojämna mellanrum Häpna!
under hela första hälften av 960-talet. Fortfarande i det allra sista numret av 
Häpna! fanns denna annons (se Häpna! fanns denna annons (se Häpna! Häpna! 966:, s. [82]). Lennart Sörensen uppger Häpna! 966:, s. [82]). Lennart Sörensen uppger Häpna!
att Th riller-Magasinet hade en mindre upplaga än Th riller-Magasinet hade en mindre upplaga än Th riller-Magasinet Häpna!. (Korrespondens med 
L. Sörensen 8.7.2005.)

50 Den första annonsen för Th riller-Magasinet dök upp i Th riller-Magasinet dök upp i Th riller-Magasinet Häpna! 959:2, s. 44, och på Häpna! 959:2, s. 44, och på Häpna!
baksidan av Häpna! 959:3 fanns den första programförklaringen för tidskriftens Häpna! 959:3 fanns den första programförklaringen för tidskriftens Häpna!
innehåll. Den återanvända illustrationen debuterade i annonserna för Th riller-
Magasinet på baksidan av Magasinet på baksidan av Magasinet Häpna! 959:7–8, och återkom sedan på fl era baksi-Häpna! 959:7–8, och återkom sedan på fl era baksi-Häpna!
desomslag under det följande året. Redan på omslaget till Häpna! 957:0 hade Häpna! 957:0 hade Häpna!
dock Isaac Asimovs följetong ”Stålgrottorna” lanserats med beskrivningen ”Ny 
SF-deckare”, vilket tyder på att motviljan mot deckaren inte bör ha varit särskilt 
stark, åtminstone inte om den kombinerades med lite hederlig science fi ction.

5 I ett nummer fanns dessutom en helsidesannons med prenumerationstalong för 
Häpna! (se Häpna! (se Häpna! Th riller-Magasinet 960:5–6, s. 98). De osignerade ledarna lyfter i fl era Th riller-Magasinet 960:5–6, s. 98). De osignerade ledarna lyfter i fl era Th riller-Magasinet
fall också fram deckargenren på sätt som påminner om hur sf-genren framställ-
des i Häpna!. I en ledare talas det t.ex. om att deckarna ”mer än någon annan 
litteraturform [...] ger hjärncellerna nyttig stimulans” (Th riller-Magasinet 959:2, Th riller-Magasinet 959:2, Th riller-Magasinet
s. [3]).

52 Även när ledarna var osignerade fi nns det skäl att misstänka att de, eftersom några 
av dem i så hög grad påminner om Sörensens artiklar i andra publikationer, lika 
ofta var skrivna av Lennart Sörensen som av redaktören Kjell Ekström. Sörensen 
uppger att det mesta av det osignerade materialet bör ha skrivits av redaktören 
Kjell Ekström, men medger att även han kan ha stått bakom en del av det. (Kor-
respondens med L. Sörensen 9.7.2005.)
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53 Se t.ex. Häpna! 959:2, s. [3], Häpna! 959:2, s. [3], Häpna! Häpna! 959:4, s. [3] f. och Häpna! 959:4, s. [3] f. och Häpna! Häpna! 959:, s. [3] f.Häpna! 959:, s. [3] f.Häpna!
54 Se Häpna! 959:4, s. [3] f.Häpna! 959:4, s. [3] f.Häpna!
55 Om kärnvapenhotet, se t.ex. Häpna! 960:5, s. [3]–5 och Häpna! 960:5, s. [3]–5 och Häpna! Häpna! 960:6–7, s. [3]–4. Häpna! 960:6–7, s. [3]–4. Häpna!

Dessa ledare var osignerade, men Lennart Sörensen recenserade i Häpna! 959:6, s. Häpna! 959:6, s. Häpna!
7 f., fackböcker om kärnvapen på ledarplats och skrev dessutom om kärnvapen 
i den populärvetenskapliga artikeln ”No more Hiroshimas!” i Häpna! 96:4. Häpna! 96:4. Häpna!
De nämnda novellerna återfi nns i Häpna! 958:2; 959:2; 960:4; 960:5 resp. Häpna! 958:2; 959:2; 960:4; 960:5 resp. Häpna!
96:2.

56 Se Häpna! 959:, s. 4.Häpna! 959:, s. 4.Häpna!
57 Se Häpna! 959:9, s. [3] ff . och Häpna! 959:9, s. [3] ff . och Häpna! Häpna! 960:, s. 94 f.Häpna! 960:, s. 94 f.Häpna!
58 Se Häpna! 960:, s. 95.Häpna! 960:, s. 95.Häpna!
59 Se Häpna! 960:4, s. 32.Häpna! 960:4, s. 32.Häpna!
60 Se Häpna! 960:8–9, s. 34 ff .; 96:[5–6], s. 59 ff .; 962:5, s. 4 ff . och 962:, s. 4 ff . Häpna! 960:8–9, s. 34 ff .; 96:[5–6], s. 59 ff .; 962:5, s. 4 ff . och 962:, s. 4 ff . Häpna!

Samtliga dessa ledare var osignerade, men Lennart Sörensen minns att han skrev 
åtminstone ledarna om Golding och Dahlquist-Ljungberg (i Häpna! 96:[5–6] Häpna! 96:[5–6] Häpna!
och Häpna! 962:). (Korrespondens med L. Sörensen 29.2.2005.)Häpna! 962:). (Korrespondens med L. Sörensen 29.2.2005.)Häpna!

6 Det är något oklart när det sista numret, tryckt 965 men med årtalet 966 på ryg-
gen, utkom. I samband med att Sture Hällström i slutet av 960-talet skulle starta 
en ny sf-tidskrift tryckte Sam J. Lundwall, med bröderna Kindbergs tillåtelse, år 
969 fyra s.k. skyddsnummer av Häpna! för att förhindra att tidskriftens namn Häpna! för att förhindra att tidskriftens namn Häpna!
(liksom namnet ”Tidskrift för science fi ction”) skulle kunna användas av andra. 
Dessa fyra publikationer, som var på fyra sidor vardera och bestod av material som 
hämtats ur tidigare årgångar av Häpna!, lär ha tryckts i ett hundratal exemplar 
av vilka omkring 25 skickades till olika fans, till Kungl. Biblioteket i Stockholm 
och till landets universitetsbibliotek. (Se Hans Perssons webbpublicerade ”Science 
fi ction-tidskrifter i Sverige” och Engholm 993.)

62 Under hösten 956 övergick Häpna! till löpande numrering från starten, men Häpna! till löpande numrering från starten, men Häpna!
bytte redan under våren 957 tillbaka till det gamla systemet. Förändringen mo-
tiverades i Häpna! nr. 32, 956:[], s. [3] med att omnumreringen var ”[p]å läse-Häpna! nr. 32, 956:[], s. [3] med att omnumreringen var ”[p]å läse-Häpna!
kretsens begäran”.

63 Korrespondens med J.-H. Holmberg 2..2004. Holmberg arbetade under åren 
979–982 för K. G. Kindberg och anger att uppgifterna kommer från Kindberg 
själv.

64 Den första uppgiften är hämtad från John-Henri Holmbergs under pseud. Carl J. 
Brandon, Jr. utgivna fanzine Fanac nr. 8 (965), s. 2 och den andra från Fanac nr. 8 (965), s. 2 och den andra från Fanac Frankel 
968, där det också påpekas att konkurrenten svenska Galaxy inte bör ha påverkat Galaxy inte bör ha påverkat Galaxy
upplagan på Häpna! – ”[a]ntagligen var det samma läsekrets, som troget köpte Häpna! – ”[a]ntagligen var det samma läsekrets, som troget köpte Häpna!
bägge magasinen” (Frankel 968, s. 62). I samma källa anges upplagesiff ror för 
de amerikanska sf-tidskrifterna Galaxy (25 000 ex.), Galaxy (25 000 ex.), Galaxy Astounding (00 000 ex.) Astounding (00 000 ex.) Astounding
och Amazing Stories (50 000 ex.). Exakt samma siff ror för exakt samma sf-tid-Amazing Stories (50 000 ex.). Exakt samma siff ror för exakt samma sf-tid-Amazing Stories
skrifter anges i Amis 960, s. 57, varifrån de rimligen hämtats. De torde alltså gälla 
för det sena 950-talet.

65 Engblom 2002, s. 59, 64.
66 Korrespondens med J.-H. Holmberg 2..2004. Jfr annonserna för Häpna! i Häpna! i Häpna! Tek-

nik för Alla 954:23, s. 29 och nik för Alla 954:23, s. 29 och nik för Alla Teknikens Värld 954:24–25, s. 6: ”Finns hos Er Teknikens Värld 954:24–25, s. 6: ”Finns hos Er Teknikens Värld
tidningsförsäljare”.
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67 Siff rorna har hämtats ur Pressbyrån 75 år (974), s. [8] f. Jfr annonsen för Pressbyrån 75 år (974), s. [8] f. Jfr annonsen för Pressbyrån 75 år Häpna!
i Teknikens Värld 954:6, s. 55: ”Finns i kiosker och hos tobakshandlare”.Teknikens Värld 954:6, s. 55: ”Finns i kiosker och hos tobakshandlare”.Teknikens Värld

68 För åsikter om priset, se t.ex. Bo Stenfors webbpublicerade artikel ”Sture Lön-
nerstrand – den svenska SF-rörelsens fader”.

69 Från och med Häpna! 955:6 angavs prenumerationspriser även för Norge och Häpna! 955:6 angavs prenumerationspriser även för Norge och Häpna!
Danmark (5 kr för helår, 8 kr för halvår och :75 kr för lösnummer, i norska resp. 
danska kronor; från och med Häpna! 957:2 höjdes priset till 8, 0 resp. :75 Häpna! 957:2 höjdes priset till 8, 0 resp. :75 Häpna!
kr).

70 En halvårsprenumeration kostade till en början 6 kr och ett kvartal 3:50 kr, men 
dessa priser höjdes redan under det första året till 7 kr för ett halvår och 4 kr för 
ett kvartal, och från och med december 957 till 8 kr resp. 4 kr.

7 Se annons i Häpna! 954:, s. 32, [55] (citat, s. [55]). Bo Stenfors, som hade kontak-Häpna! 954:, s. 32, [55] (citat, s. [55]). Bo Stenfors, som hade kontak-Häpna!
ter med redaktionen, misstänker att denna handbok aldrig utkom. (Se Stenfors 
webbpublicerade artikel ”5. HÄPNA!”.)

72 Se John-Henri Holmbergs under pseud. Carl J. Brandon, Jr. utgivna fanzine 
Fanac nr. 8 (965), s. 2.Fanac nr. 8 (965), s. 2.Fanac

73 Se de sista, opaginerade sidorna i bilagan till Häpna! 956:6. Synen på tidskriften Häpna! 956:6. Synen på tidskriften Häpna!
som bröderna Kindbergs hobby snarare än en professionell verksamhet bekräftas 
också av Lennart Sörensen, som ändå framhåller att de betalade förvånansvärt bra 
för artiklar och översättningar – under åren 959 och 960 påstår han sig ha fått 
inte mindre än 5 000 kr i honorar från förlaget, för arbetet med både Häpna! och Häpna! och Häpna!
Th riller-Magasinet. (Korrespondens med L. Sörensen 9.7.2005 och 29.2.2005.)

74 Se Häpna! 956:3, s. 98.Häpna! 956:3, s. 98.Häpna!
75 Se t.ex. Häpna! 956:2, s. 74.Häpna! 956:2, s. 74.Häpna!
76 Först under 959, när priset på restnumren höjdes till :5 resp. :75 kr beroende på 

numrens ålder, tillkom en reservation om att erbjudandet gällde i mån av tillgång, 
något som kan tolkas som att vissa restnummer då hade börjat ta slut (se t.ex. 
Häpna! 959:5, s. 68). Häpna! 959:5, s. 68). Häpna!

77 Några av de oftast förekommande omslagsillustratörerna var Gordon Hutchings, 
Brian Lewis, F. J. Terence Maloney (under signaturerna Jarr och Terry), Frank R. 
Paul, Gerard Quinn och Jose Rubios. 

78 För bilderna ur sf-fi lmerna, se omslagen till Häpna! 955:3; 955:7–8; 955:0 och Häpna! 955:3; 955:7–8; 955:0 och Häpna!
956:0. Fotografi et på Ackerman fi nns på omslaget till Häpna! 955:4.Häpna! 955:4.Häpna!

79 Se John-Henri Holmbergs under pseud. Carl J. Brandon, Jr. utgivna fanzine Fan-
ac nr. 8 (965), s. 2. Enligt Brian Stableford & Peter Nicholls, ”New Worlds” i ac nr. 8 (965), s. 2. Enligt Brian Stableford & Peter Nicholls, ”New Worlds” i ac
Clute & Nicholls, s. 867 f., lades Nova Publications, som drevs av brittiska sf-fans, 
ned i april 964.

80 Den särskrivna undertiteln Science fi ction tidskrift förekom dock på tidskriftens Science fi ction tidskrift förekom dock på tidskriftens Science fi ction tidskrift
innehållssida ända fram till det sista numret. På denna fanns också sloganen 
”Äventyr i rymden och i framtiden”, och på tidskriftens rygg fanns den liknande 
”Äventyr i tid och rymd”.

8 Första gången undertiteln Litterär-Vetenskapligt Magasin dök upp var på omslaget 
till Häpna! 959:2, men på ett par nummer, Häpna! 959:2, men på ett par nummer, Häpna! Häpna! 959:3 och Häpna! 959:3 och Häpna! Häpna! 959:4, Häpna! 959:4, Häpna!
användes också undertiteln Det hände i morgon, med den förra undertiteln för-
visad till en sekundär roll. Uppgifterna om Stenfors och undertiteln kommer från 
korrespondens med S. Hällström 23.3.2004 och 25.7.2005.
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82 Slagordet ”Nordens enda stora science fi ction tidskrift” byttes med september-
numret 956 ut mot det slagkraftigare ”Nordens största science-fi ction tidskrift”.

83 Den förra sloganen dök först upp på baksidan av Häpna! 958:, sedan på om-Häpna! 958:, sedan på om-Häpna!
slagets framsida på Häpna! 958:2; den senare beskrivningen fanns på Häpna! 958:2; den senare beskrivningen fanns på Häpna! Häpna!
959:4.

84 Se Häpna! 959:0, s. 9.Häpna! 959:0, s. 9.Häpna!
85 Vilka illustratörerna var angavs inte alltid, men namn och signaturer som dyker 

upp är bl.a. Edd Cartier, Pat Davis, John Grossman, Jan-Hugo, J. Kessel, Paul 
Orban, Gerard Quinn och Charles Schneeman.

86 De roliga historierna var ofta baserade på könsroller (se t.ex. Häpna! 954:, s. 3; Häpna! 954:, s. 3; Häpna!
954:2, s. 50, 7; 954:3, s. 64 och 954:5, s. 2.), och skämtteckningar kunde även 
senare förekomma i tidskriften (se t.ex. Häpna! 960:2, s. 34 och Häpna! 960:2, s. 34 och Häpna! Häpna! 96:, Häpna! 96:, Häpna!
s. 32).

87 Annonseringen från Eklunds fortsatte sedan på baksidorna av senare num-
mer, men också i inlagan (se t.ex. Häpna! 954:4, s. 94 och baksidan av Häpna! 954:4, s. 94 och baksidan av Häpna! Häpna!
955:).

88 Se t.ex. baksidan av Häpna! 955:3, där Lindqvists annons fi gurerade för första Häpna! 955:3, där Lindqvists annons fi gurerade för första Häpna!
gången och Häpna! 958:, s. [98]. I den kupong som fanns i Lindqvists annons Häpna! 958:, s. [98]. I den kupong som fanns i Lindqvists annons Häpna!
anges att den i Finland kunde skickas till Örnförlaget i Helsingfors, vilket tyder 
på att både Häpna! och Lindqvists sf-serie distribuerades i Finland.Häpna! och Lindqvists sf-serie distribuerades i Finland.Häpna!

89 Se t.ex. baksidan av Häpna! 954:4, där annonsen dök upp för första gången.Häpna! 954:4, där annonsen dök upp för första gången.Häpna!
90 Se baksidan av Häpna! nr. 33, 956:[2] och Häpna! nr. 33, 956:[2] och Häpna! Häpna! nr. 34, 957:[]. Priset på erbju-Häpna! nr. 34, 957:[]. Priset på erbju-Häpna!

dandet var till en början två kronor per nummer, men redan månaden efter blev 
provnumren gratis.

9 Se t.ex. Häpna! 954:8, s. [98], där annonsen dök upp för första gången. Den sista Häpna! 954:8, s. [98], där annonsen dök upp för första gången. Den sista Häpna!
annons från Hartelius som påträff ats är från Häpna! 958:0, s. 80.Häpna! 958:0, s. 80.Häpna!

92 Reklam för det egna tryckeriet fi nns i t.ex. Häpna! 954:4, s. 94; 963:0, s. 46 Häpna! 954:4, s. 94; 963:0, s. 46 Häpna!
och 966:, s. [70], och under våren 959 pryddes omslagens baksidor ofta av 
annonser för systertidskriften Th riller-Magasinet. Verk av den tyske äventyrsför-
fattaren Karl May, planerade att ges ut i en billig serie av Grafi ska Förlaget, fi ck 
helsidesannonser i tidskriften under 963, men dessa gavs av allt att döma aldrig 
ut. (Se Häpna! 963:0, s. [4], där annonsen för Karl Mays verk dök upp för för-Häpna! 963:0, s. [4], där annonsen för Karl Mays verk dök upp för för-Häpna!
sta gången.) Annonserna för sf-rörelsen, Flyg-Unionen och den internationella 
sf-fi lmen Start! Destination Venus! (Start! Destination Venus! (Start! Destination Venus! Der schweigende Stern, 960) fi nns i Häpna!
959:, s. 72; 959:4, s. [98] och 962:2, s. 90. Filmen recenserades också i en lång, 
osignerad fi lmartikel i Häpna! 962:, s. 74–79. I en helsidesannons år 955 gjorde Häpna! 962:, s. 74–79. I en helsidesannons år 955 gjorde Häpna!
vidare den unglitterära tidskriften Odyssé reklam för ett nummer av tidskriften Odyssé reklam för ett nummer av tidskriften Odyssé
där Sture Lönnerstrand medverkade med en lång artikel om science fi ction; Sture 
Hällström annonserade i ett nummer 963 för sin sf-tidskrift nya världar, och år nya världar, och år nya världar
964 fanns i tidskriften också en annons för den första utökade upplagan av Sam 
J. Lundwalls bibliografi  över science fi ction och fantasy på svenska. (Se Häpna!
955:, s. [66]; 963:2, s. 65 och 964:5, s. 78.) Sture Hällströms år 964 utgivna 
nya världar. Tidskrift för Science Fiction och Fantasy kan ses som ett mycket kort-nya världar. Tidskrift för Science Fiction och Fantasy kan ses som ett mycket kort-nya världar. Tidskrift för Science Fiction och Fantasy
livat komplement till Häpna!. Denna utkom endast med ett nummer, tryckt på 
Kindbergs tryckeri, och innehöll främst bidrag av svenska sf-fans, i många fall 
omtryckta från svenska fanzines. (Se t.ex. Hans Perssons webbpublicerade ”Sci-
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ence fi ction-tidskrifter i Sverige”, som anger att nya världar endast trycktes i 500 nya världar endast trycktes i 500 nya världar
exemplar, men ändå fi ck ihop över hundra prenumeranter.) I Hällströms ledare 
anges att tidskriften gavs ut ”utan tanke på egen vinst”, vilket gör det svårt att 
betrakta den som en helt professionell tidskrift (nya världar 964:, s. 3).nya världar 964:, s. 3).nya världar

93 Se Häpna! 954:3, s. [2].Häpna! 954:3, s. [2].Häpna!
94 Se t.ex. Häpna! 954:4, s. 93, där Nimo-Verkens annons dyker upp första gången, Häpna! 954:4, s. 93, där Nimo-Verkens annons dyker upp första gången, Häpna!

och Häpna! 96:2, s. 92, där tallbarrsoljefabriken annonserar för första gången. Häpna! 96:2, s. 92, där tallbarrsoljefabriken annonserar för första gången. Häpna!
Först av annonsen i Häpna! 963:4, s. 98 framgår emellertid att det är tänkt att Häpna! 963:4, s. 98 framgår emellertid att det är tänkt att Häpna!
oljan skall användas vid bad.

95 Se Häpna! 965:4–5, s. 3.Häpna! 965:4–5, s. 3.Häpna!
96 Enstaka gånger ledde uppdelningen till att en recension kunde förekomma i två 

nummer i följd, t.ex. i fallet med John Wyndhams och Lucas Parkes Th e Outward 
Urge (i Urge (i Urge Häpna! 960:5, s. 96 och Häpna! 960:5, s. 96 och Häpna! Häpna! 960:6–7, s. 97). Just i detta fall menar Häpna! 960:6–7, s. 97). Just i detta fall menar Häpna!
Adlerberth att ”JW bör nog skriva själv i fortsättningen, för denna historia om JW bör nog skriva själv i fortsättningen, för denna historia om JW
hur familjen Troon alltid lyckas trassla sig med i mänsklighetens marsch utåt 
är visserligen både intelligent och intressant, men knappast i vanlig wyndham-
klass” (Häpna! 960:6–7, s. 97). Lucas Parkes var en av Häpna! 960:6–7, s. 97). Lucas Parkes var en av Häpna! John Wyndhams (eg. John 
Beynon Harris) många pseudonymer, och romanen var alltså skriven endast av 
författaren själv. Lustigt nog upprepas åsikten att boken ”inte [är] lika bra som 
när Wyndham skriver själv” även ett par månader senare, när romanen utkom 
i amerikansk pocket (Häpna! 960:2, s. 96), men också några år senare, när Häpna! 960:2, s. 96), men också några år senare, när Häpna!
Adlerberth recenserar en ny pocketutgåva av romanen och tycker att det är ”för 
litet [W]yndham och för mycket Parkes, vem han nu kan vara” (Häpna! 963:5, Häpna! 963:5, Häpna!
s. 97).

97 Se Malcolm J. Edwards, ”Miller, P(eter) Schuyler” i Clute & Nicholls, s. 808 f.
98 Adlerberth, själv fl itig översättare, recenserade aldrig någon av de böcker han hade 

översatt, även om han ofta nämnde att dessa svenska utgåvor fanns att tillgå.
99 Häpna! 957:2, s. 69.Häpna! 957:2, s. 69.Häpna!
00 Se Svensson 964, s. 0–6.
0 Svensson 964, s. 0.
02 Recensionerna i Häpna! har uppmärksammats av fl era fans, och sf-fanen Bo Häpna! har uppmärksammats av fl era fans, och sf-fanen Bo Häpna!

Stenfors har menat att Adlerberths recensioner var ”det första man bläddrade 
upp när HÄPNA! kom”. (Se Bo Stenfors webbpublicerade artikel ”Sture Lön-
nerstrand – den svenska SF-rörelsens fader”.) Jfr Lundwall 969, s. 53.

03 Se Häpna! 955:5, s. 73; 955:9, s. 68; 956:4, s. 90; 957:2, s. 68; 958:3, s. 67; 958:4, Häpna! 955:5, s. 73; 955:9, s. 68; 956:4, s. 90; 957:2, s. 68; 958:3, s. 67; 958:4, Häpna!
s. 64; 958:9, s. 6; 962:, s. 96; 963:2, s. 96; nr. 33, 956:[2], s. 97; 958:3, s. 68; 
959:5, s. 58; 963:3, s. 95; 964:2, s. 94; 956:4, s. 9; 959:0, s. 98; 96:, s. 83; 
96:0, s. 97; 955:6, s. 77; 962:9, s. 95; 963:2, s. 95; 963:5, s. 95, 96; 956:4, s. 9 
resp. 960:0, s. 96.

04 Ett särdrag som blir tydligt med åren är att kvinnliga författare eller redaktö-
rer sällan nämns utan att Adlerberth lägger till ett aningen diminutivt ”syster” 
framför efternamnet. Motsvarande uttryck med ”broder” om manliga författare 
var tämligen ovanligt.

05 Ytterligare exempel på det som av Ahrvid Engholm kallats adlerberthskan är ut-
trycken ”traskar allfarvägen” och ”tunggumpade” (Svensson 964, s. , 6 och 
Engholm 993). En genomläsning av Adlerberths recensioner leder emellertid till 
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slutsatsen att uttrycken sammantaget var relativt sällsynta och under det dryga 
decenniet, i de hundratals sidorna, endast förekom ett knappt tiotal gånger, det 
förra i former som ”traskar allfarvägen” (Häpna! 959:, s. 9), ”tämligen allfar-Häpna! 959:, s. 9), ”tämligen allfar-Häpna!
vägstrampande” (Häpna! 960:6–7, s. 94) och ”släpar sig fram i djupt nedskurna Häpna! 960:6–7, s. 94) och ”släpar sig fram i djupt nedskurna Häpna!
hjulspår på stora landsvägen” (Häpna! 964:, s. 98), det senare i fl era olika böj-Häpna! 964:, s. 98), det senare i fl era olika böj-Häpna!
ningsformer från i synnerhet det år Svenssons undersökning skrevs (se Häpna!
959:, s. 92; 96:, s. 96; 962:2, s. 98; 963:2, s. 98; 964:2, s. 95; 964:3, s. 96; 
964:0, s. 98 och 964:–2, s. 4). Att uttrycket, som Ingvar Svensson hävdar, 
främst skulle ha använts om tyska verk förefaller inte riktigt stämma – endast i 
tre av åtta fall syftar det på just tysk science fi ction – och av dessa fanns bara två 
i tryck när Svensson skrev artikeln. Adlerberth kommenterar i en av sina sista 
recensioner i Häpna! Svenssons studie och ”lovar att aldrig kalla tysk Häpna! Svenssons studie och ”lovar att aldrig kalla tysk Häpna! SF tung-
gumpad mer, snälla Ingvar! I varje fall nästan aldrig” (Häpna! 965:6, s. 95).Häpna! 965:6, s. 95).Häpna!

06 Häpna! 964:2, s. 96.Häpna! 964:2, s. 96.Häpna!
07 Toleransen för formexperiment var dock inte alltid särskilt hög, och Adlerberth 

verkar inte ha haft mycket till övers för en del av den mer stilistiskt experimen-
terande sf-litteratur som skrevs under 960-talet, t.ex. Samuel Delanys debut-
roman Th e Jewels of Aptor (962), vilken han ansåg vara ”[e]n odräglig historia Th e Jewels of Aptor (962), vilken han ansåg vara ”[e]n odräglig historia Th e Jewels of Aptor
från en högst fantasybetonad framtid”; han menade att romanen ”på ett illa skött 
högtravande språk mal fram en illa skött och osammanhängande historia om illa 
skötta äventyr bland framtidare som kan förvandla sig ungefär hur som helst” 
(Häpna! 963:7–8, s. 95). De brittiska 960-talsförfattarna Brian Häpna! 963:7–8, s. 95). De brittiska 960-talsförfattarna Brian Häpna! Aldiss och J. G. 
Ballard fi ck emellertid ofta beröm, vilket tyder på att Adlerberth åtminstone 
uppskattade vissa av decenniets innovationer. (Se t.ex. Häpna! 965:6, s. 97, där Häpna! 965:6, s. 97, där Häpna!
Ballard utnämns till ”Englands fi naste bidrag till SF sen Aldiss debuterade”.) Ur 
en av recensionsspalterna framkommer att Adlerberth spekulerat om huruvida 
den lovande sf-författaren Philip K. Dick var en pseudonym för antingen Robert 
A. Heinlein eller A. E. van Vogt, men att hans förläggare Donald Wollheim per-
sonligen intygat Adlerberth om att så inte var fallet. (Se Häpna! 957:9, s. 97.)Häpna! 957:9, s. 97.)Häpna!

08 Häpna! 958:3, s. 66. De böcker Häpna! 958:3, s. 66. De böcker Häpna! Adlerberth sedan exemplifi erar läget med är de 
vid tiden nyutkomna W. E. Johns Rex åter till Mars, Carl Henners Rymdkaparen
och Lennart Kjellgrens Dödsklippans hemlighet. Ett av de få verk för yngre läsare 
som fann nåd hos Adlerberth var den svenska översättningen av Robert A. Hein-
leins Farmer in the Sky, på svenska som Nybyggare i rymden. (Se Häpna! 958:3, Häpna! 958:3, Häpna!
s. 65.)

09 Se Häpna! 966:, s. 97.Häpna! 966:, s. 97.Häpna!
0 Se Häpna! 958:7–8, s. 64–70.Häpna! 958:7–8, s. 64–70.Häpna!
 Detta gäller t.ex. recensionerna av Ray Bradburys Fahrenheit 451 och Fred Hoyles Fahrenheit 451 och Fred Hoyles Fahrenheit 451

Det svarta molnet i Det svarta molnet i Det svarta molnet Häpna! 958:9, s. 57–59, och recensionerna av Ray Bradburys Häpna! 958:9, s. 57–59, och recensionerna av Ray Bradburys Häpna!
Oktoberlandet och Nevil Shutes Oktoberlandet och Nevil Shutes Oktoberlandet På stranden i Häpna! 958:0, s. 77 och Häpna! 958:0, s. 77 och Häpna! Häpna!
958:, s. 93 ff .

2 Om Elsner, se Svensson 964, s. 6. En mycket tidig fi lmrecension skrevs även 
av signaturen KE, gissningsvis redaktören Kjell Ekström, och i denna framkom 
en mild skepsis mot det sätt på vilket genren behandlades av Hollywood. (Se 
Häpna! 954:, s. 92 f.)Häpna! 954:, s. 92 f.)Häpna!

3 Om Sidén, se Svensson 964, s. 45. Sörensens första artikel om sf-fi lm publicera-
des i Häpna! 959:5, s. 6–64, och en av de fi lmer han uttryckte sitt gillande över Häpna! 959:5, s. 6–64, och en av de fi lmer han uttryckte sitt gillande över Häpna!
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var De sista människorna (De sista människorna (De sista människorna Th e World, the Flesh and the Devil, 959), med Harry Th e World, the Flesh and the Devil, 959), med Harry Th e World, the Flesh and the Devil
Belafonte i en av huvudrollerna (se Häpna! 960:2, s. 97 f.).Häpna! 960:2, s. 97 f.).Häpna!

4 Se Häpna! 956:0, s. 89–92; Häpna! 956:0, s. 89–92; Häpna! Häpna! nr. 32, 956:[], s. 77 f.; 957:5–6, s. 55 Häpna! nr. 32, 956:[], s. 77 f.; 957:5–6, s. 55 Häpna!
f. och 958:2, s. 7 f. Den svenska fi lmcensuren behandlades fl era gånger, se 
t.ex. Häpna! 959:4, s. 68 ff . Särskilt bra ansåg Häpna! 959:4, s. 68 ff . Särskilt bra ansåg Häpna! Elsner fi lmatiseringen av George 
Orwells Nineteen Eighty-Four (954) vara, även om den i Sverige fi ck det alterna-Nineteen Eighty-Four (954) vara, även om den i Sverige fi ck det alterna-Nineteen Eighty-Four
tiva slut som spelats in för den amerikanska marknaden. (Se Häpna! 957:7–8, Häpna! 957:7–8, Häpna!
s. 76–78.)

5 Se t.ex. Peter Nicholls, Malcolm J. Edwards & Frank H. Parnell, ”Science and 
Invention” i Clute & Nicholls, s. 060 f.

6 Se Claesson 993, s. 406.
7 Häpna! 954:, s. 9.Häpna! 954:, s. 9.Häpna!
8 Häpna! 954:, s. [2], [99], 23–27.Häpna! 954:, s. [2], [99], 23–27.Häpna!
9 Se Häpna! 954:, s. 23–25 och Häpna! 954:, s. 23–25 och Häpna! Häpna! 963:, s. [4]. Redan i den första meningen Häpna! 963:, s. [4]. Redan i den första meningen Häpna!

i det allra första numret av Häpna! kombinerades ämnet också med tidskriftens Häpna! kombinerades ämnet också med tidskriftens Häpna!
stora och optimistiska intresse för kärnkraft: ”Vi närmar oss snabbt den dag då 
människan med hjälp av atomkraften kommer att lämna jorden och bege sig ut 
i världsrymden i raketer.” (Häpna! 954:, s. [2].)Häpna! 954:, s. [2].)Häpna!

20 Se John Clute, ”Johns, Kenneth” i Clute & Nicholls, s. 645. Förutom de nämnda 
författarna medverkade även Gustav Albrecht, Alarik Degerman, signaturen KE 
(som antagligen stod för redaktören Kjell Ekström), Hugo Gernsback, Kurt 
Kindberg, Jacob Palme och Walter G. Speirs, och från och med 960 började 
även Lennart Sörensen fl itigt skriva populärvetenskapliga artiklar i tidskriften, 
måhända för att dennes litteraturrecensioner ofta överlappade med Roland Ad-
lerberths.

2 Följetongerna har här räknats som lika många alster som nummer de sträckte sig 
över.

22 Inte sällan förekom dock att de skönlitterära bidragen blev något försenade och 
utlovades i fl era nummer i rad innan de slutligen publicerades.

23 Flera av de författare om vilka inga uppgifter gått att fi nna kan mycket väl vara 
pseudonymer för redan räknade författare, varför antalet verkliga författare kan 
vara lägre än 27. Den ena av två pseudonymer med fl era verkliga författare 
bakom, Eando Binder, har här endast räknats som en verklig författare; bakom 
pseudonymen dolde sig till en början bröderna Otto Oscar Binder och Earl 
Andrew Binder, men det material som publicerades i Häpna! förefaller endast Häpna! förefaller endast Häpna!
ha skrivits av den förre, då den senare slutade skriva skönlitterärt redan kring 
år 940. (Den andra är författarparet Henry Kuttners och C. L. Moores gemen-
samma pseud. Lawrence O’Donnell.)

24 Mycket tyder på att den John R. Selling som fi ck två alster publicerade i Häpna!
var en pseudonym för Robert Sheckley, medan Steve Hall, som medverkade med 
fyra alster under eget namn, kan ha legat bakom pseudonymen Russ Markham. 
Eftersom dessa attribueringar inte är helt säkra har Sellings två noveller här 
inte räknats med, och Hall lämnats utanför förteckningen. De två noveller av 
Anna-Brita Lindbohm som publicerades var enligt Hollmer 200, s. 2, skrivna 
av maken Dénis Lindbohm. Dénis Lindbohm har vidare förnekat att han lig-
ger bakom novellen ”Rymdskeppet”, som i Häpna! 957:5–6 attribuerats honom Häpna! 957:5–6 attribuerats honom Häpna!
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(se Svensson 964, s. 3 och Hollmer 200, s. 9, 20 f.). Den jämförelsevis långa 
novellen kretsar kring interplanetariska intriger där rymdskeppet Cosmonia är 
inblandat. Även om detta namn för tankarna till det fi ktiva svenska sf-riket 
Cosmonia (se Svensson 964, s. 3, 24 och Det fanniska kriget, senare i kapitel 5), Det fanniska kriget, senare i kapitel 5), Det fanniska kriget
har novellen här betraktats som skriven av en okänd författare utan fastställd 
nationalitet.

25 Se t.ex. Peter Nicholls, ”Clarke, Arthur C(harles)” i Clute & Nicholls, s. 229 ff . 
och Holmberg 2002, s. 243 ff .

26 Se Sörensens artiklar ”Arthur C. Clarke – Science Fictionförfattare” i Häpna!
959:, s. 64–68 och ”Mr Clarke framtidsspekulerar” i Häpna! 960:6–7, s. 57–Häpna! 960:6–7, s. 57–Häpna!
62.

27 Undantaget är den författare som låg bakom novellen ”Rymdskeppet”, som 
Dénis Lindbohm förnekat att han skrivit. Inga av de anglosaxiska namnen fö-
refaller ha varit pseudonymer för svenska författare, utan dyker också upp i 
utländska register, om än utan födelseår och nationalitet. Den tyske författaren 
Curt Siodmak, som levde och verkade i USA, har räknats till de anglosaxiska 
författarna.

28 Se listan över följetonger i SFB. Som följetonger har räknats samtliga skönlit-
terära alster uppdelade i två eller fl er avsnitt. Några enstaka gånger inbegriper 
detta förutom romaner även längre noveller. Räknat i antal sidor istället för antal 
avsnitt mot det totala antalet alster (noveller och följetongsavsnitt) skulle andelen 
troligen öka kraftigt, med tanke på att följetongsavsnitten ofta var lika långa som 
de längsta novellerna i tidskriften.

29 Isaac Asimovs första novellserie om Stiftelsen publicerades i Häpna! 955:9; Häpna! 955:9; Häpna!
955:0; 955:; 955:2 och 956:2, men angavs inte vara en följetong. Exempel 
på andra novellserier som vare sig här eller i Häpna! räknats som följetonger är Häpna! räknats som följetonger är Häpna!
René Lafayettes (L. Ron Hubbards) noveller i Häpna! 955:5; 955:0; 955:2; Häpna! 955:5; 955:0; 955:2; Häpna!
957:3 och 959:5 samt Sewell Peaslee Wrights novellserie publicerad i Häpna!
954:5; 954:8; 954:9 och 955:3.

30 Materialet hämtades mellan åren 954 och 959 ur en rad amerikanska och brit-
tiska sf-tidskrifter, men bortsett från Astounding och Astounding och Astounding New Worlds var det endast New Worlds var det endast New Worlds
ur Authentic Science Fiction, Planet Stories och Authentic Science Fiction, Planet Stories och Authentic Science Fiction, Planet Stories Th rilling Wonder Stories som mer Th rilling Wonder Stories som mer Th rilling Wonder Stories
än enstaka alster uppgavs ha hämtats.

3 Uppgifterna är ur Holmberg 2002, s. 338, John-Henri Holmbergs webbpubli-
cerade artikel ”Vem var Alvar Appeltoff t?” och korrespondens med L. Sörensen 
8.7.2005. Sörensen anger att han under åren 958–963 översatte ungefär hälften 
av novellerna, medan den andra hälften översattes av Kjell Ekström. När Sö-
rensen slutade 963 uppger han att hans översättningsarbete övertogs av Stig 
Olsson.

32 I Häpna! publicerades som antytts fl era alster som vetter åt skräck- eller fantasy-Häpna! publicerades som antytts fl era alster som vetter åt skräck- eller fantasy-Häpna!
genren, och emellanåt förekom i samband med dessa en kort förklaring till varför 
texterna tagits med i tidskriften. Den redaktionella text som åtföljde Cyril M. 
Kornbluths novell ”Demonen” visar att synen på fantasy skiljt sig från tid till 
annan: ”Denna novell är ett prov på den science-fi ction-art som kallas ’fantasy’. 
Denna genre sysslar inte så mycket med äventyr i tid och rymd som med de fan-
tastiska saker som kan dölja sig i människans egen hjärna. De ’människor’ som 
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vi möter i fantasy fi ction är alla på något sätt olika homo sapiens, och det över-
mänskliga förekommer oftare än teknikens kommande under.” (Häpna! 957:4, Häpna! 957:4, Häpna!
s. 57.) En följetong om barbaren Conan, ”Conan och häxan”, publicerades också 
i Häpna! sommaren 957. Denna angavs vara skriven av Conans fader Robert Häpna! sommaren 957. Denna angavs vara skriven av Conans fader Robert Häpna!
E. Howard, men översatt och bearbetad av Björn Nyberg, som redan 955 ägnat 
en hel artikel åt Conan och Robert E. Howards författarskap (se Häpna! 955:5, Häpna! 955:5, Häpna!
s. 75–76). Nybergs intresse sträckte sig också till Tarzan, vars skapare Edgar Rice 
Burroughs ägnades en hel artikel i Häpna! 956:3, s. 59–63.Häpna! 956:3, s. 59–63.Häpna!

33 Häpna! 954:, s. 5.Häpna! 954:, s. 5.Häpna!
34 Två av Hansens noveller, ”Velkommen til Eek!” i Häpna! 959:4 och ”Hilsen fra Häpna! 959:4 och ”Hilsen fra Häpna!

Orl” i Häpna! 959:, och en av Schillingers noveller, ”Flukt” i Häpna! 959:, och en av Schillingers noveller, ”Flukt” i Häpna! Häpna! 958:2, Häpna! 958:2, Häpna!
publicerades rentav på originalspråk, kanske för att tillgodose läsarna i de nord-
iska grannländerna. Medan Hansen märkligt nog aldrig förefaller ha blivit pu-
blicerad i sitt hemland (se Holmberg 2003a, s. 265 f.) ansågs Nielsen så bra att 
han ägnades en hel ledare (Häpna! 962:2, s. 4 ff .).Häpna! 962:2, s. 4 ff .).Häpna!

35 Se Häpna! 954:, s. [56].Häpna! 954:, s. [56].Häpna!
36 Se Häpna! 954:2, s. 95.Häpna! 954:2, s. 95.Häpna!
37 Björn Nyberg medverkade i Häpna! med en egen novell, ”Väktaren”, men bear-Häpna! med en egen novell, ”Väktaren”, men bear-Häpna!

betade och översatte de två delarna i Robert E. Howards ”Conan och häxan”, 
vilka för Nybergs del räknats som sammanlagt ett alster.

38 Alvar Appeltoff ts ”Atlantis” listades i innehållsförteckningen i Häpna! 957:4 Häpna! 957:4 Häpna!
som ett skönlitterärt bidrag, men var i själva verket en populärvetenskaplig arti-
kel om Atlantis. Av de svenska författarna har fyra en egen post i Th e Encyclope-
dia of Science Fiction – Dénis Lindbohm, Sam J. Lundwall, Sture Lönnerstrand 
och Björn Nyberg.

39 Se Hollmer 200. Hollmer behandlar i sin uppsats inte Graves dikt, varför hon 
listar 9 författare.

40 Se Hollmer 200, s. 53. Några av de angivna åldrarna i Hollmers framställning 
stämmer inte, och har här räknats om. Elsa Grave har, liksom i Hollmers uträk-
ning, exkluderats.

4 Om de svenska författarna i Häpna! och deras koppling till sf-rörelsen, se Häpna! och deras koppling till sf-rörelsen, se Häpna! Från 
fans till författare, senare i kapitel 5.

42 Statistiken är baserad på SFB, uppgifter i Clute & Nicholls samt databasen 
ISFDB.

43 En reservation bör göras för att de kvinnliga författarna eventuellt kan ha varit 
något fl er – det är inte otänkbart att det bakom några av de författarnamn om 
vilka inga uppgifter gått att fi nna döljer sig enstaka kvinnliga författare. 

44 Lawrence O’Donnells novell har här räknats som ett halvt alster eftersom det 
skrevs med maken Henry Kuttner. Av de tjugo kvinnliga författarna har tretton 
egna poster i Clute & Nicholls. 

45 Se Häpna! 954:, s. 47, 95 f. Att det inte rörde sig om ett rent skrivfel framgår av Häpna! 954:, s. 47, 95 f. Att det inte rörde sig om ett rent skrivfel framgår av Häpna!
s. 95 f., där summan upprepas, men något förbryllande anges som tre förstapriser 
i en annan, snarlik tävling på s. [94] endast summan 0 kr. Ett utdrag ur Petters-
sons brev publicerades i samband med uppföljningen, i Häpna! 954:6, s. 92–94. Häpna! 954:6, s. 92–94. Häpna!
Tävlingar med obligationer (då försvarsobligationer) fanns redan i Jules Verne-
Magasinet, varifrån idén kan ha hämtats.Magasinet, varifrån idén kan ha hämtats.Magasinet
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46 Om den förra, se Häpna! 954:2, s. 95. I tävlingen, som dessvärre aldrig fi ck Häpna! 954:2, s. 95. I tävlingen, som dessvärre aldrig fi ck Häpna!
någon uppföljning, påstås att ”[n]ågon har föreslagit att stavningen av fan skulle 
försvenskas till fen och att pluralformen skulle bli fenner” (ibid.; jfr Svensson 
964, s. 9). Lotteriet förklaras i Häpna! 954:8. En annan tidig strategi att locka Häpna! 954:8. En annan tidig strategi att locka Häpna!
läsare till tidskriften var att värva redan frälsta till lokal informationsverksam-
het. I fl era nummer trycktes kuponger med vilka man kunde anmäla sig för att 
”med några timmars lätt arbete göra [...] en verkligt god inkomst”. Tyvärr fram-
går inte riktigt vari uppgifterna bestod, annat än att det hela var ”[p]assande för 
både män och kvinnor” och att de som ställde upp inte skulle behöva sälja något, 
men ändå kunde tjäna pengar. (Se t.ex. den första kupongen i Häpna! 954:, Häpna! 954:, Häpna!
s. 38.) Orden ”Ingen försäljning!” försvann dock redan i kupongen i tidskriftens 
andra nummer (se opaginerat reklamblad i Häpna! 954:2) och frasen ”Passande Häpna! 954:2) och frasen ”Passande Häpna!
för både män och kvinnor” med det tredje numret (se Häpna! 954:3, s. [55]). Häpna! 954:3, s. [55]). Häpna!
Ytterligare en metod att sprida kunskap om Häpna! var att uppmana läsarna att Häpna! var att uppmana läsarna att Häpna!
göra den känd bland vännerna. (Se t.ex. uppmaningen i Häpna! 956:5, s. 98.) Häpna! 956:5, s. 98.) Häpna!
Bägge dessa senare metoder anlitades också av Jules Verne-Magasinet, varifrån Jules Verne-Magasinet, varifrån Jules Verne-Magasinet
idéerna kan ha hämtats.

47 Se t.ex. Häpna! 955:2, s. 67.Häpna! 955:2, s. 67.Häpna!
48 Se Häpna! 955:6, s. 69 f. Redaktionen påpekar vidare att de svenska och danska Häpna! 955:6, s. 69 f. Redaktionen påpekar vidare att de svenska och danska Häpna!

novellerna stått sig ganska väl i konkurrensen, trots att de inte fi nns med bland 
de tio mest populära av årets noveller. De elva vinnarna lottades fram bland 
de som röstat på den vinnande novellen. Av de elva vinnarna anges en som sf-
fan i Svensson 964, Clas-Otto Wene, enligt Svensson bosatt i Tyringe (ibid., 
s. 57), men enligt Häpna!, nästan tio år tidigare, i Bjurholm. En av vinnarna 
var dessutom en Peter Nilsson från Möcklehult, Lammhult – rimligen bör det 
ha rört sig om författaren och astronomen Peter Nilson (937–998), uppväxt i 
Möcklehult i Småland, som alltså i de sena tonåren torde ha varit en engagerad 
Häpna!-läsare.Häpna!-läsare.Häpna!

49 Se Häpna! 956:6, s. 67, och Häpna! 956:6, s. 67, och Häpna! Häpna! 956:7–8, s. 69, där de tio mest populära no-Häpna! 956:7–8, s. 69, där de tio mest populära no-Häpna!
vellerna redovisas. Av dessa tio noveller var fyra skrivna av Arthur C. Clarke.

50 Dessa kuponger började publiceras redan i det första numret (Häpna! 954:, Häpna! 954:, Häpna!
s. [94]), och skulle sedan återkomma under tidskriftens första år. Kupongerna 
innehöll en ruta där den svarande fi ck fylla i sitt yrke, men dessa redovisades 
sällan i tidskriften – de få yrken eller titlar som rapporterades var studerande, 
ingenjör och korpral.

5 Se Häpna! 955:5, s. [2].Häpna! 955:5, s. [2].Häpna!
52 Se Häpna! 954:, s. 95. Redaktionen påpekar i samband med uppmaningen att Häpna! 954:, s. 95. Redaktionen påpekar i samband med uppmaningen att Häpna!

tidskriften ”endast i undantagsfall [kommer] att ta upp det ockulta, mystiska 
och övernaturliga”, men överraskande nog också att redaktionen vill ”framför 
allt i äventyrets form stimulera till nya vetenskapliga upptäckter, nya idéer samt 
appellera till fantasin” (ibid.). Dessa högt ställda ambitioner kan möjligen vara 
ett resultat av att någon i redaktionen sneglat på redaktionella artiklar i ameri-
kanska sf-tidskrifter.

53 De sistnämnda avhandlades i Häpna! 956:0, s. 93–96, där naturvetaren Sver-Häpna! 956:0, s. 93–96, där naturvetaren Sver-Häpna!
ker Foghammar och sf-fanen Dénis Lindbohm lade fram sinsemellan mycket 
olika teorier. En insändare om raketer besvarades också mycket utförligt av Karl 
 Gustav Kindberg (se Häpna! 954:3, s. 92–95).Häpna! 954:3, s. 92–95).Häpna!
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54 Häpna! 955:2, s. 66.Häpna! 955:2, s. 66.Häpna!
55 Den första insändaren som publicerades i tidskriften var dock skriven av en 

”Representant för det svaga könet”, vilket – såvida inte det var redaktionen som 
låg bakom denna insändare – tyder på att inte samtliga läsare var unga män (se 
Häpna! 954:3, s. 92).Häpna! 954:3, s. 92).Häpna!

56 Se Häpna! 954:3, s. 95, Häpna! 954:3, s. 95, Häpna! Häpna! 955:2, s. 66 och Svensson 964, s. 8 f., 23. Re-Häpna! 955:2, s. 66 och Svensson 964, s. 8 f., 23. Re-Häpna!
daktionen erhöll även enstaka brev från utländska sf-författare, t.ex. William F. 
Temple i Häpna! 954:5, s. 94.Häpna! 954:5, s. 94.Häpna!

57 Se Svensson 964, s. 8.
58 Orden förening och förening och förening klubb ska i det följande betraktas som närmast synonyma, klubb ska i det följande betraktas som närmast synonyma, klubb

men eftersom sammanslutningarna oftast saknade egentliga stadgar och hade 
ganska informell karaktär förefaller klubb vara en lämpligare beteckning på klubb vara en lämpligare beteckning på klubb
 företeelsen, med undantag för Skandinavisk Förening för Science Fiction (SFSF), 
som förefaller ha fungerat som en regelrätt förening.

59 Se t.ex. James 994, s. [30] ff . Jfr Peter Roberts & Peter Nicholls, ”Fandom” 
i Clute & Nicholls, s. 402 f. Presentationer av rörelsen fi nns också i Lundwall 
969, s. 59–69 och Holmberg 2002, s. 65–72

60 James 994, s. 32 ff ., 60–66. Jfr Peter Roberts & Peter Nicholls, ”Fandom” i 
Clute & Nicholls, s. 402 f.

6 Jfr t.ex. Landon 997, s. 53 f.
62 Se t.ex. James 994, s. [30].
63 För att undvika sammanblandningar benämns också fenomenet i det följande 

sf-rörelsen snarare än fandom.
64 Se Fiske 992, s. 30.
65 Se t.ex. Fiske 992, s. 30 och Jenkins 992, s. 209 ff .
66 Jfr Lindlof, Coyle & Grodin, s. 22 ff .
67 Se Fiske 992, s. 33 och Jenkins 992, s. 23.
68 Se Jensen 992. Jfr Fiske 989, s. 38 f., 46 f. och Hills 2002, s. 4 ff ., 43 f. Jensen 

hämtar de fl esta av sina exempel från kändiskultens område, varför uppsatsen 
inte i alla avseenden förefaller giltig för sf-rörelsen, som utmärks av liknande om 
än ofta avvikande former av premiering av det behärskade, rationella, bildade 
och exklusiva som den kultur som den kan anses ha diskvalifi cerats av. Vad Jen-
sen inte lyfter fram är också att fankulturer sällan erhåller statligt ekonomiskt 
stöd eller att dess utövande nästan aldrig är institutionaliserat i off entligt fi nan-
sierade verksamheter, såsom museer, akademier och konserthus (jfr Fiske 992, 
s. 3).

69 Jfr Hills 2002, s. xii f., –20 et passim.
70 Jfr Bacon-Smith 2000, s. [9] f. Fiske påpekar att detta nära förhållande mellan 

producenter och konsumenter är typiskt för underordnade habitus, t.ex. prole-
tära habitus – utövarna vägrar att distansera föremålet för kulturen från sig själva 
och sina vardagsliv och känner ofta att de äger föremålet ifråga eller rentav att de, 
om tillfälle gavs, skulle göra bättre ifrån sig än de professionella utövarna (Fiske 
992, s. 40; jfr Fiske 989, s. 38 f., 47 f.). Detta har fl era implikationer för bl.a. 
sf-författares och läsares syn på megatexten, vilka emellertid inte kan behandlas 
här. En delvis övertygande kritik av Fiskes syn på habitus fi nns i Hills 2002, 
s. 50 ff.
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7 John Fiske har för liknande analyser av fankulturer föreslagit begreppet shadow 
cultural economy (cultural economy (cultural economy Fiske 992, s. 30), men eftersom vissa av de företeelser han 
påstår skiljer fankulturer från andra kulturyttringar är sökta och ibland rentav 
spekulativa undviks begreppet här. (Se Fiske 992, s. 42 ff .; jfr Hills 2002, s. 50 
ff .) J. P. Roos och Anna Rotkirch har lanserat det svenska begreppet skuggfält, skuggfält, skuggfält
som i mycket påminner dels om Fiskes begrepp, dels om den typ av delfält som 
behandlas här, men några av deras iakttagelser är inte helt giltiga för sf-del-
fältet, t.ex. att det skulle föreligga ett ömsesidigt beroende mellan skuggfältet
och moderfältet. Dessutom var sf-fansen med sina kapitalformer knappast helt 
bannlysta från den off entliga debatten, när de valde att agera utanför det egna 
delfältet. (Se Roos & Rotkirch, särskilt s. 455.)

72 Jfr Fiske 992, s. 34, 40, 42 ff . och kritiken av Fiske i Hills 2002, s. 52.
73 Kampen om hur god science fi ction skulle defi nieras förefaller ha varit betydligt 

mer intensiv från och med senare delen av 960-talet, när heterodoxier uppkom 
i samband med att genren genomgick en förändring, men också då rörelsen hun-
nit etableras och samlat så många aktörer att en kamp om själva sf-litteraturen 
blev värd att investera i. (Om dessa strider, se Sahlin 2005.)

74 Se Broady 2002, s. 5 f. Jfr Broady 998, s. 9 f.
75 Sf-fansen och deras klubbar skilde sig på så vis radikalt från tidens naturveten-

skapliga föreningar vid svenska läroverk. Dessa behandlas utförligt i Wenner-
holm 2005.

76 Bacon-Smith 2000, s. 62.
77 Se James 994, s. 34 f.
78 Se James 994, s. 34 f., varifrån de fl esta av de religiösa parallellerna är hämtade. 

Tilläggas kan vidare att sf-fansen före andra världskriget ofta experimenterade 
med raketbyggen av allehanda slag, och att yttre rymden inte sällan fi ck karak-
tären av ett förlovat land (se James 994, s. 36). Parallellerna är för övrigt knap-
past unika för sf-rörelsen och fl era av dem kunde utan svårigheter utsträckas till 
att omfatta allt från avantgardistiska konströrelser och politiska extrempartier 
till hela akademiska discipliner. Nämnas kan dock att ordet fan vanligen anses 
komma från engelskans fanatic (fanatiker), som stammar från latinets fanatic (fanatiker), som stammar från latinets fanatic fanaticus
(hänryckt, förryckt, besatt, etc.), vilket i sin tur kommer från latinets fanum
(helgedom). Ingvar Svensson anger emellertid att ordet är en förkortning av 
fantast (Svensson 964, s. 7).fantast (Svensson 964, s. 7).fantast

79 Inom sf-rörelsen har också religiösa väckelser parodierats med en rad påhittade 
religioner, riter och gudar, men detta förfarande förefaller ha varit ganska ovan-
ligt i Sverige före 970-talet. (Se Engholm 993 och Holmberg 2003b, s. 28 f.)

80 Se Escarpit 958/968, s. 78.
8 Escarpit 958/968, s. 79. Anmärkningsvärt är att Escarpit i en not (ibid., s. 85) 

bl.a. nämner just den franska tidskriften Fiction som ett exempel på fenomenet. 
Enligt James 994, s. 74, var denna i själva verket från början en fransk version 
av den amerikanska Th e Magazine of Fantasy and Science Fiction.

82 Jfr Hills 2002, s. 27 ff ., där en diskussion förs om friktionen eller rentav motsä-
gelsen i att fankulturer ofta uppfattar sig själva som antikommersiella samtidigt 
som de bygger på hängiven konsumtion av populärkultur.

83 Se Fiske 992, s. 37 ff . Jfr Fiske 989, s. 46 ff ., Jenkins 992, s. 24 och Hills 2002, 
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s. 30. Översättningen av enunciative som enunciative som enunciative artikulerad ansluter här till Sahlin 2005, artikulerad ansluter här till Sahlin 2005, artikulerad
s. 3, snarare än andra översättningsförslag som lagts fram, t.ex. formulerad eller formulerad eller formulerad
uttryckande.

84 Jfr Jenkins 992, s. 24.
85 Camille Bacon-Smith har anmärkt att ett gemensamt drag för många amerikan-

ska fans, ända till det tidiga 960-talet, var att de kom ur ekonomiskt jämförelse-
vis påvra miljöer (Bacon-Smith 2000, s. 96). De svenska fansen under 950- och 
960-talet förefaller dock, i den mån uppgifter om deras sociala och ekonomiska 
härkomst kunnat hittas, ha kommit ur betydligt mer skiftande uppväxtmiljöer. 
Några av dem har emellertid, i mer eller mindre informella sammanhang, vittnat 
om ganska trassliga uppväxtförhållanden, inte sällan med dominerande mödrar 
eller alkoholiserade eller frånvarande fäder. Dessa anekdoter och berättelser är 
dock alldeles för få för att några generella slutsatser ska kunna dras.

86 [Osign.] 94b, s. []. Även citerat i Claesson 993, s. 406, om än med fl era änd-
ringar.

87 Redaktören för Jules Verne-Magasinet tillägger också i den ovan citerade artikeln: Jules Verne-Magasinet tillägger också i den ovan citerade artikeln: Jules Verne-Magasinet
”Så långt ha vi ju ännu inte hunnit här i Sverige, men vi äro ett stycke på väg: 
det är inte en och annan utan hundratals läsare, som redan försäkrat oss, att 
vårt magasin för dem öp[p]nat en helt ny värld av spänning, underhållning och 
intresse, som de tidigare förgäves sökt efter.” ([Osign.] 94b, s. [].) I Tymn & 
Ashley, s. 896, anges att Jules Verne-Magasinet gav upphov till ”the establishment Jules Verne-Magasinet gav upphov till ”the establishment Jules Verne-Magasinet
of a solid core of Captain Future fans in Sweden”. Dessa anhängare av Edmond 
Hamiltons följetonger om Kapten Frank torde, om de fanns redan på 940-talet, 
dock inte ha organiserat sig eller gjort nämnvärt mycket väsen av sig. I Mårtens-
son 977, s. 6, nämns dock att det fanns astronomiska klubbar i vilka science 
fi ction diskuterades redan före 950, men om dessa är ännu mycket lite känt.

88 Tykesson 954, s. 43.
89 Tykesson 954, s. 43 resp. Runnquist 954.
90 Runnquist 954. I intervjun framhålls också att Lönnerstrand skrivit science 

fi ction sedan tidigt 940-tal och att han ansåg sig vara landets förste sf-förfat-
tare – han avvisade dessutom frågan om inte pseudonymen Gabriel Linde (dvs. 
Gustav Sandgren) hunnit före redan på 930-talet med att dennes pojkbok ”inte 
vore äkta science fi ction, utan snarare science adventure”. Se även Lönnerstrand 
966a, s. 54.

9 Spalten hade till en början rubriken ”Klubbnytt”, men denna kom under 956 
att bytas ut mot ”SF-nytt” (ibland med underrubriken ”från klubbarna”), för att 
redan två år senare återfå sitt gamla namn.

92 Se t.ex. Svensson 964, s. 43. Den andre tidige Futuramedlemmen Algot Eriks-
son, som inte listas i vare sig Svensson 964 eller Svensson 966, var enligt Lön-
nerstrand kassör i klubben fram till 956, varpå han blev dess hedersordförande. 
Han kallas av Lönnerstrand ”good, old Algot”, och i en artikel i Morgon-Tid-
ningen 957 anges att han var närmare 60 år gammal och dessutom ägde ”en av 
landets största boksamlingar på området”. (Se Lönnerstrand 966a, s. 56 resp. 
[Sign. Ricson.], 25.8.957.) Några säkra uppgifter om Algot Eriksson – förutom 
att han var spårvagnsförare och rosenkreutzare – har inte gått att fi nna. Det fö-
refaller emellertid föga troligt att han var identisk med den pastor Algot Eriksson 
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(f. 90) som från och med 930-talet och fl era decennier framåt skrev en mängd 
kristna skrifter. Mer troligt är att han är identisk med den gamle spårvagnsföra-
ren J. Algot Eriksson som med anledning av sin gigantiska samling spårvagns-
biljetter presenteras i en artikel i Stockholms-Tidningen år 957 (se [Sign. Kirre], 
28.8.957; artikeln, som eventuellt är skriven av Bertil Ahlsén, har påträff ats av 
en ren slump).

93 Se Häpna! 954:, s. 96 (originalet är kursivt).Häpna! 954:, s. 96 (originalet är kursivt).Häpna!
94 Se Häpna! 954:, s. 96 f. (originalet är kursivt).Häpna! 954:, s. 96 f. (originalet är kursivt).Häpna!
95 Se Häpna! 954:, s. 97 (originalet är kursivt). Ambitionerna med en svensk sf-Häpna! 954:, s. 97 (originalet är kursivt). Ambitionerna med en svensk sf-Häpna!

rörelse nämndes också i den första ledaren. Där meddelades vidare den uttalade 
ambitionen att ”införa en spalt med svenskt SF-nytt på engelska. Detta senare till 
tjänst för utländska SF-fans (fan är inte en gosse med horn i pannan, utan slang 
för SF-entusiast) som gärna vill underrätta sig om vad som händer inom svensk 
SF.” (Häpna! 954:, s. 9.) Av denna ambition blev dock intet.Häpna! 954:, s. 9.) Av denna ambition blev dock intet.Häpna!

96 Se t.ex. Häpna! 954:, s. 3.Häpna! 954:, s. 3.Häpna!
97 Se Häpna! 954:, s. 97 (originalet är kursivt). Även tidskriftens tidiga prenume-Häpna! 954:, s. 97 (originalet är kursivt). Även tidskriftens tidiga prenume-Häpna!

rationserbjudanden var integrerade med försöken att skapa en nationell sam-
manslutning för sf-läsare. I kupongerna fanns rutor att kryssa i för alternativen 
”Önskar bli medlem i SF-föreningen i Sverige” och ”Önskar mitt namn och 
min adress tryckta i HÄPNA!”; i andra annonser erbjöds gratis medlemskap 
i ”Science-Fiction-Föreningen i Sverige”, och under förutsättning att man var 
prenumerant på Kindbergs produkt kunde man kostnadsfritt få sina kontakt-
uppgifter publicerade i Häpna!. (Se t.ex. Häpna! 954:, s. [55] f.)Häpna! 954:, s. [55] f.)Häpna!

98 Om Ekström och Helgesson, se Häpna! 954:2, s. 40. Jfr Svensson 964, s. 6, Häpna! 954:2, s. 40. Jfr Svensson 964, s. 6, Häpna!
29.

99 Se Häpna! 954:2, s. 95. I ett senare nummer anges en Setterborg på samma adress Häpna! 954:2, s. 95. I ett senare nummer anges en Setterborg på samma adress Häpna!
heta ”Lars-Eric” i förnamn, varför man får anta att det rör sig om samme fan 
som i Svensson 964, s. 44, kallas Lars-Erik Setterborg, och som i Svensson 966, 
s. 9, förklaras vara identisk med Gabriel Setterborg.

200 Se Häpna! 954:3, s. [96]. I Häpna! 954:3, s. [96]. I Häpna! Häpna! 956:7–8, s. 66, dyker också en kvinnlig kon-Häpna! 956:7–8, s. 66, dyker också en kvinnlig kon-Häpna!
taktman upp, Ellinor Carlsson i Borås.

20 En förteckning över kända klubbar fi nns i appendix C.
202 Se Svensson 964, s. 22 och Lundwall 969, s. 65, i vilken påstås att ett värv-

ningsmöte i maj 954 ledde till femton nya medlemmar utöver klubbens tidigare 
sex.

203 Se Lönnerstrand 966a, s. 56 f. (citat, s. 56) och Holmberg 2003b, s. 22.
204 Se Svensson 964, s. 22 och Lönnerstrand 966a, s. 56. Futura har, enligt Eng-

holm 993, återupplivats fl era gånger under 970- och 980-talen, under medver-
kan av fl era av klubbens gamla medlemmar.

205 Om club Meteor, se t.ex. Lindbohm 964 (citat, s. 36), Holmberg 966, s. 48 
och Mårtensson 977, s. 6, ur vilka uppgifterna, om inte annat anges, häm-
tats. Enligt Lindbohm fanns redan 949 en föregångare till club Meteor, Strate-
 Organisation. Denna förefaller dock ha gjort mycket lite väsen av sig, men spår 
av klubben fi nns likväl i form av en insändare hittad av sf-fanen Ahrvid Engholm 
i Året Runt 95, där den beskrivs som ”en svensk Raketcirkel” (Lindbohm 95). 
(Korrespondens med D. Lindbohm 4..2004.)
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206 Om club Meteors fi lmer, se t.ex. Häpna! 955:3, s. 73; 955:5, s. 20; 956:3, s. 46 och Häpna! 955:3, s. 73; 955:5, s. 20; 956:3, s. 46 och Häpna!
957:4, s. 64–65, men också Dénis Lindbohms artikel ”Fannisk fi lmverksamhet” 
i Svensson 964, s. 5–53. Enligt Mårtensson 977, s. 8, hade fi lmen endast 25 
minuters speltid. Även Sam J. Lundwall var inblandad i en rad fi lmprojekt, med 
namn som Hey, Mister Monster, Story of Starbegottens och Från en annan värld
(med den engelska titeln Th e Fiend from Future Time). Verksamheten gick under 
namnet Jerryoffi  cin. (Se t.ex. Svensson 964, s. 28, men också Häpna! 960:4, Häpna! 960:4, Häpna!
s. 70 ff .)

207 Korrespondens med D. Lindbohm 26.0.2004 och 28.0.2004. Lindbohm be-
rättade att det som främst lockade med science fi ction och sf-rörelsen var ”um-
gänget med likasinnade, personer som tyckte om sf och dessutom hade intresse 
och kunskaper inom olika vetenskaper”. På en följdfråga huruvida de vetenskap-
liga kunskaperna härrörde från studier på gymnasie- eller universitetsnivå, och i 
vilken mån dessa vetenskaper var av numera accepterat slag, svarade Lindbohm: 
”Jag kan bara erinra mig att två av meteoranerna höll på med studier. Övriga 
hade förvärvsarbeten. Men samtliga av oss läste på egen hand vetenskaper av 
olika sorter. Ingen uttalade intresse för det ockulta. En var expert på ufologi 
och importerade böcker i ämnet från USA, men mestadels gällde våra samtal 
etablerad vetenskap och sf. Samma kille var rena experten på sydamerikanska 
kulturer före Columbus.”

208 Lindbohm antydde att det minskade medlemsantalet främst berodde på att fan-
sen fi ck andra intressen: ”Till en början utgjordes club Meteor av 24 medlemmar, 
men antalet sjönk efterhand, mest därför att kvinnliga och manliga slog följe 
och drog sig undan. Jag tror att siff ran stabiliserades vid 0 i början av 60-talet.” 
(Korrespondens med D. Lindbohm 28.0.2004.)

209 Jfr John-Henri Holmbergs uppskattning att sf-rörelsen under 950-talet inte bör 
ha omfattat fl er än mellan 200 och 250 fans, men att sf-fansen mot slutet av 970-
talet kan ha varit så många som mellan 750 och 000, för att numera ha minskat 
till omkring 500 fans. (Holmberg 2002, s. 7.)

20 Se Häpna! 955:2, s. 69.Häpna! 955:2, s. 69.Häpna!
2 Se Häpna! 956:0, s. [98]. Se även Häpna! 956:0, s. [98]. Se även Häpna! Häpna! nr. 34, 957:[], s. 67.Häpna! nr. 34, 957:[], s. 67.Häpna!
22 Se Svensson 964, s. 36 och Holmberg 2003b, s. 40. Enligt Svensson 964, s. 47 

redigerades fanzinet Space Reporter av Lundaborna Gisela Molander och Silvija Space Reporter av Lundaborna Gisela Molander och Silvija Space Reporter
Salna. Den sistnämnda förefaller senare ha blivit bibliotekarie på Lunds univer-
sitet. I Mårtensson 977, s. 8, anges att Cecilia Grave, dotter till Elsa Grave och 
sedermera arkeolog, också var med i Nova. Ingvar Svensson anger för övrigt det 
särskilda begreppet femfan eller femmefan för just kvinnliga sf-fans och femizine
för fanzines av och för kvinnliga sf-fans (Svensson 964, s. 9). Utöver dessa fi nns 
i samtida källor mycket få kvinnliga sf-fans, även om en Sonja Ernolf i Gubb-
ängen nämns i förbigående i Strandberg 964, s. 43, och en Harriet Sandström 
i Malmö, i Svensson 966, s. 8.

23 Se Häpna! 954:3, s. 95.Häpna! 954:3, s. 95.Häpna!
24 Se Svensson 964, s. 56 och Holmberg 966, s. 49.
25 Se Häpna! 962:5, s. 66.Häpna! 962:5, s. 66.Häpna!
26 Se Svensson 964, s. 4, 30.
27 Se Engholm 993, där det antyds att grundandet rörde sig om ett slags namnbyte, 
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och Spångberg 998. Forodrim lär för övrigt betyda nordfolket på sindariska, ett nordfolket på sindariska, ett nordfolket
av Tolkiens konstruerade språk. (Jfr Legio de Hyborealis, som borde vara baserat 
på Legio de Hyperborealispå Legio de Hyperborealispå , lat. o. grek. för Nordbornas legion.) Tolkiensällska-
pet Forodrim präglas än idag av samma pseudofeodala, ordensmässiga strata-
indelning som Sam J. Lundwall antyder gällde för den tidigare klubben, och 
medlemmar (allmoge) kan avancera till olika grader (riddare, damer, furstar och riddare, damer, furstar och riddare, damer, furstar
furstinnor) genom att engagera sig i sällskapets aktiviteter. (Se Tolkiensällskapet furstinnor) genom att engagera sig i sällskapets aktiviteter. (Se Tolkiensällskapet furstinnor
Forodrims hemsida, http://www.forodrim.org/index.html [mars 2006].)

28 Lönnerstrand 966a, s. 58.
29 Se Häpna! 96:7–8, s. 68 ff . Skandinavisk Förening för Science Fiction benämns Häpna! 96:7–8, s. 68 ff . Skandinavisk Förening för Science Fiction benämns Häpna!

i artikeln Svensk Förening för Science Fiction. 
220 Här har den webbpublicerade versionen av Bo Stenfors skrift använts. Denna 

lider dessvärre av bristfällig korrekturläsning, varför endast enstaka faktaupp-
gifter ur den återgivits. 

22 Se Bourdieu 992a, s. 46 f. Jfr Broady 2002, s. 52.
222 Enligt Svensson 964 deltog Karl Gustav Kindberg, Kurt Kindberg och Roland 

Adlerberth på Luncon, Stockon  och Halmcon (ibid., s. 7, 28 f.), medan Sigvard 
Östlund endast deltog på Stockon  (ibid., s. 58) och Björn Nyberg på Luncon 
(ibid., s. 36).

223 John-Henri Holmbergs namn dyker upp i klubbspalten i Häpna! 963:0, s. 76, Häpna! 963:0, s. 76, Häpna!
och skulle sedan förekomma ofta under de följande åren. I klubbspalten i Häpna!
964:2, s. 92, var kontaktadressen för tre av de fyra recenserade fanzinen Holm-
bergs på Norrskogsvägen 8 i Stockholm. Holmberg uppträdde under denna tid, 
parallellt med sitt verkliga namn, också under pseudonymen Carl J. Brandon, 
Jr., en humoristiskt menad bluff  – inom sf-rörelsen s.k. hoax – som möjliggjordes hoax – som möjliggjordes hoax
av att han i sitt föräldrahem hade tillgång till två brevlådor med olika adress. 
Hoaxen var baserad på en amerikansk sådan, i vilka några fans under 950-talet 
hittade på den sympatiske, svarte sf-fanen Carl Brandon för att testa andra fans 
fördomar. (Se Engholm 993 och Holmberg 2003b, s. 2 ff .)

224 Se Häpna! 955:2, s. 69, Svensson 964, s. 54 och Häpna! 955:2, s. 69, Svensson 964, s. 54 och Häpna! Holmberg 966, s. 48.
225 Se t.ex. Häpna! 956:9, s. 96 och Svensson 964, s. 27, 32, 33, 4, 42, 45, 49, 54. Jfr Häpna! 956:9, s. 96 och Svensson 964, s. 27, 32, 33, 4, 42, 45, 49, 54. Jfr Häpna!

Engholm 993 och Holmberg 2003b, s. 32 ff . Att döma av de medlemsmatriklar 
som publicerades i Star Stuff  uppgick antalet medlemmar i den andra Union Star Stuff  uppgick antalet medlemmar i den andra Union Star Stuff SF
under 957 till hela 70. (Se medlemsmatriklarna i Leif Helgessons fanzines Star 
Stuff  nr. 2 [956], s. 0; nr. 4 [956], s. 20 och nr. 5 [957], s. 2.) Stuff  nr. 2 [956], s. 0; nr. 4 [956], s. 20 och nr. 5 [957], s. 2.) Stuff Star Stuff  gavs Star Stuff  gavs Star Stuff 
ut av en falang före detta Futuramedlemmar, men något slags försoning mellan 
denna och Futura förefaller snart ha kommit till stånd. (Se Lönnerstrand 966a, 
s. 57.) John-Henri Holmberg försökte hösten 963 starta en ny union, vilken dock 
lades ned redan efter ett halvår. (Se Svensson 964, s. 54 f. och Svensson 966, 
s. 23.)

226 Se Häpna! 958:2, s. 97. Styrelsen för unionen bestod enligt artikeln av Carl-H. Häpna! 958:2, s. 97. Styrelsen för unionen bestod enligt artikeln av Carl-H. Häpna!
Bierbaum, Leif Helgesson, Kurt Kindberg, Gabriel Setterborg, Clas-Otto Wene 
och Alvar Appeltoff t.

227 Se Häpna! 958:3, s. 97, Svensson 964, s. 45, 48 f., 54, 72 och Häpna! 958:3, s. 97, Svensson 964, s. 45, 48 f., 54, 72 och Häpna! Holmberg 2003b, 
s. 33, där det också påstås att unionen 958 hade omkring 80 medlemmar. Enligt 
Lundwall 969, s. 67, hjälpte bröderna Kindberg till med tryckningen av unio-
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nens fanzine, som påstås ha haft en upplaga på hela 500 exemplar. I Holmberg 
2003b, s. 22, 33, antyds dessutom att hela SF-Union Skandinavien kan ses som 
ett försök från medlemmarnas sida att ersätta Futura, över vilken de ansåg att 
Lönnerstrand fått för mycket makt. 

228 Om SFSF, se Svensson 964, s. 46, Strandberg 964, Mårtensson 977, s. 25, Eng-
holm 993, Holmberg 2003a, s. 232 f. och Sahlin 2005, s. 2 ff . Föreningen har 
trots dess namn främst haft medlemmar i Sverige.

229 Hällström har, enligt egen uppgift, genom åren producerat och givit ut hund-
ratals skivor med jazz och äldre musik, t.ex. Evert Taube, Duke Ellington och 
Miles Davis. Hans intresse för genren väcktes genom Häpna! (954:7) som hans Häpna! (954:7) som hans Häpna!
mor köpte åt honom för att den ”såg rolig ut”, och inspirerad av Appeltoff ts 
fanzinerecensioner och med fl era års erfarenhet av klubbtidningar, skoltidning-
ar, gårdstidningar, m.m., började han snart ge ut sitt eget sf-fanzine, Super SF
Fanzine. (Korrespondens med S. Hällström 29.8.2005.) Om Strandberg, se t.ex. 
Svensson 964, s. 49, Engholm 993 och Holmberg 2003b, s. 29 ff . Strandberg, 
som i skrivande stund fortfarande är föreningens sekreterare, anges i Engholm 
993 vara en av grundarna av Seriefrämjandet, medan det i Holmberg 2003b 
står att han dessutom var med om att grunda Forodrim. Om Peterzén, se t.ex. 
Svensson 964, s. 38, Svensson 966, s. 7 och Spångberg 998. Peterzén ligger 
även bakom den facklitterära boken Magi (97), vilken senare kom i nyutgåva Magi (97), vilken senare kom i nyutgåva Magi
som Magi. En resa i myt och verklighet (982).Magi. En resa i myt och verklighet (982).Magi. En resa i myt och verklighet

230 Se Mårtensson 977, s. 25, Engholm 993 och Sahlin 2005, s. 22 f. Föreningen har 
i skrivande stund, enligt föreningens hemsida, 80 medlemmar, nästan hälften 
av dem från Stockholmstrakten, och Science Fiction Forum har numera, efter att 
den med tiden började behandla lika mycket fantasy och skräck som science fi c-
tion, den aningen pretentiösa titeln SF-SF-SF Forum. Tidskrift för imaginativ litteraturForum. Tidskrift för imaginativ litteraturF . orum. Tidskrift för imaginativ litteratur. orum. Tidskrift för imaginativ litteratur
(Se <http://sfsf.fandom.se/index.htm> [mars 2006].) 

23 Se t.ex. Häpna! 954:2, s. 37, 40 och Häpna! 954:2, s. 37, 40 och Häpna! Häpna! 954:3, s. 62–64.Häpna! 954:3, s. 62–64.Häpna!
232 Se Häpna! 954:3, s. 62–64.Häpna! 954:3, s. 62–64.Häpna!
233 Se Häpna! 956:6, s. 66–67, Häpna! 956:6, s. 66–67, Häpna! Häpna! nr. 32, 956:[], s. 66–68 och Häpna! nr. 32, 956:[], s. 66–68 och Häpna! Häpna! 958:, Häpna! 958:, Häpna!

s. 40. I Häpna! 957:5–6, s. 63, kunde man läsa mer om kongressen i Häpna! 957:5–6, s. 63, kunde man läsa mer om kongressen i Häpna! London, och 
denna gång erbjöds dessutom svenska fans att följa med club Meteors Resetjänst 
på ett bokat fl ygplan till och från Storbritannien, för ett ”fabulöst lågt” pris på 
375 kronor, i dagens penningvärde över 4000 kronor. En av de aktiva i club 
Meteor, Arvid Gyllenberg, förefaller vid tidpunkten ha arbetat vid SJ:s resebyrå 
i Malmö.

234 Se t.ex. Häpna! 955:5, s. 7.Häpna! 955:5, s. 7.Häpna!
235 Se Häpna! 956:7–8, s. 67. Se även annonsen på baksidan av samma nummer.Häpna! 956:7–8, s. 67. Se även annonsen på baksidan av samma nummer.Häpna!
236 Se Häpna! 956:9, s. 95–98 (citat, s. 95), där en komplett lista över deltagarna Häpna! 956:9, s. 95–98 (citat, s. 95), där en komplett lista över deltagarna Häpna!

ges, Svensson 964, s. 32 och Mårtensson 977, s. 8. Bland de deltagare som 
listas fi nns endast två kvinnor, Maj-Britt Krabisch (förmodligen släkt med en 
deltagare, Lennart Krabisch, bosatt på samma adress) och Gisela Molander, 
bägge Lundabor. Brevet från Nielsen publicerades i Häpna! nr. 32, 956:[], Häpna! nr. 32, 956:[], Häpna!
s. 69–72. I Mårtensson 977, s. 8, hävdas att Karl Gustav Kindberg på den här 
tiden trodde att gåtan med antigravitation var löst. Lars Persson (934–98), som 
under en tid uppges ha försökt värva anhängare till religionen bahai, ingick vid 
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denna tid i Club Chaos, men lämnade snart sf-rörelsen och började senare arbeta 
för UNESCO och som etnolog skriva böcker om Sydamerikas utrotningshotade 
indianer. (Se Lindbohm 964, Svensson 964, s. 38, Mårtensson 977, s. 8 och 
Werup 998, s. 9–23.) Sture Lönnerstrand, som vid denna tid umgicks med 
planer på att göra Futura till en unionsliknande organisation, förefaller ha blivit 
utmanövrerad av andra klubbar, Häpna! eller rentav falanger inom den egna Häpna! eller rentav falanger inom den egna Häpna!
klubben, och blev följaktligen inte ens inbjuden till kongressen i Skåne (Lön-
nerstrand 966a, s. 56 f.).

237 Om Stockon , som gick av stapeln den 23–25 augusti 957 i regi av Futura 
och samlade 65 deltagare, se Häpna! nr. 34, 957:[], s. 67; Häpna! nr. 34, 957:[], s. 67; Häpna! Häpna! 957:4, s. 52; Häpna! 957:4, s. 52; Häpna!
957:5–6, s. 64; 957:0, s. 67 f.; 957:, s. 68 samt Svensson 964, s. 48. En nästan 
komplett förteckning över deltagarna fi nns i Leif Helgessons och Carl-H. Bier-
baums fanzine Union SF nr.  (958), s. 2. Om Stockon 2, som hölls den 22–24 SF nr.  (958), s. 2. Om Stockon 2, som hölls den 22–24 SF
augusti 958 i regi av SF-Union Skandinavien och samlade ca 50 deltagare, se 
Häpna! 958:7–8, s. 34, Sörensen, 26.8.958, Häpna! 958:7–8, s. 34, Sörensen, 26.8.958, Häpna! Häpna! 958:0, s. 60 f. och Svensson Häpna! 958:0, s. 60 f. och Svensson Häpna!
964, s. 48 f.

238 Om Halmcon, som hölls den 22–23 augusti 959 på ett bibliotek i Halmstad, i 
regi av SF-Union Skandinavien och Polaris, se Häpna! 959:7–8, s. 69 och Häpna! 959:7–8, s. 69 och Häpna! Häpna!
959:0, s. 92, men också Svensson 964, s. 23. Ytterligare en kongress, Malcon, 
påstods ha arrangerats av club Meteor i Malmö kring midsommar 959. Enligt 
vissa uppgifter samlade denna ett drygt tjugotal fans, men mer troligt är att 
denna aldrig blev av. Information om Malcon kan hittas bl.a. i Häpna! 958:0, Häpna! 958:0, Häpna!
s. 6, Häpna! 959:3, s. 60 och Svensson 964, s. 33. I den sistnämnda framhålls Häpna! 959:3, s. 60 och Svensson 964, s. 33. I den sistnämnda framhålls Häpna!
att kongressens existens är omtvistad, och i Häpna! 959:7–8, s. 69 påstås att kon-Häpna! 959:7–8, s. 69 påstås att kon-Häpna!
gressen aldrig ägde rum, varför kongressen i Halmstad kom till stånd. I Häpna!
959:0, s. 92 står dock att det rörde sig om ett mindre möte, medan Engholm 
993 anger att Malcon 959 var en s.k. hoax, dvs. en skämtsam bluff , och endast 
bestod i att Dénis Lindbohm och Sam J. Lundwall träff ades. Kongressen uppges 
ha fått öknamnet Alcon till följd av ”den rikliga alkoholförtäringen” (Svensson 
964, s. 7), och att det kan ha förtärts en icke försumbar mängd alkohol just inom 
club Meteor antyds dels av att det under en period 962 hölls jubelfester ”varje 
tisdag” för att fi ra klubbens tioårsjubileum (se Häpna! 962:9, s. 80), dels av att Häpna! 962:9, s. 80), dels av att Häpna!
Bertil Mårtensson vittnat om att på club Meteors möten ”vinet rann i ström-
mar” (Mårtensson 977, s. 6). Vad gäller alkoholkonsumtion kan tilläggas att 
fl era svenska sf-fans anges ha tillhört klubben Sveriges Svirares Allmänna Cen-
tralorganisation, vilken utgav fanzinet Sviraren och verkade ”för befrämjande 
av kulturellt alkoholfl ödande umgängesliv” (se Svensson 964, s. 5). Möjligen 
kan Sviraren betraktas som Sveriges första fanzine som inte handlade om science 
fi ction eller populärkultur.

239 Om Stockon 3, som hölls på Hotell Edens festvåning den 25 februari 96 i regi 
av Sam J. Lundwall, och endast samlade omkring 25 deltagare, se Häpna! 96:, Häpna! 96:, Häpna!
s. 60; Häpna! 96:4, s. 46, Svensson 964, s. 49 och Mårtensson 977, s. 25. Om Häpna! 96:4, s. 46, Svensson 964, s. 49 och Mårtensson 977, s. 25. Om Häpna!
Stockon 4, som gick av stapeln den 6–7 april 963 i regi av Sam J. Lundwall, 
men med okänt deltagarantal, se Häpna! 963:2, s. 54, Häpna! 963:2, s. 54, Häpna! Häpna! 963:4, s. 24 och Häpna! 963:4, s. 24 och Häpna!
Svensson 964, s. 49. Om Stockon 5, som hölls under påskhelgen den 7–9 april 
965 på Filmstudio Lumière, i regi av Utskottet för Science Fiction-kongresser i 
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Sverige, och samlade 24 deltagare, se Häpna! 965:2–3, s. 8, Svensson 966, s. 2 Häpna! 965:2–3, s. 8, Svensson 966, s. 2 Häpna!
och Engholm 993. I Engholm 993 nämns också att Stockon 3 skulle ha samlat 
30 deltagare och Stockon 4 hela 40, något som inte kunnat beläggas i samtida 
källor. Som jämförelse kan dock nämnas att den hittills största sf-kongressen i 
Sverige, ScanCon, hölls i Stockholm 976 och samlade ca 480 deltagare (Holm-
berg 2002, s. 7).

240 Om Uppsala SF-möte, som hölls i regi av SFSF och Club Megalax, se Svensson 
964, s. 26, 55, Strandberg 964, s. 45 f. och rapporten i Häpna! 964:5, s. 92. Häpna! 964:5, s. 92. Häpna!
Ingvar Svenssons inledningsanförande till den förstnämnda debatten fi nns om-
tryckt i Svensson 966, s. 42–46. NTO-lokalen låg år 963, liksom när detta 
skrevs, på Bangårdsgatan 3.

24 Se [Osign.], 23.8.957, [Sign. Ricson.], 25.8.957, [Osign.], 26.8.957, [Osign.], 
28.8.957a, [Osign.], 28.8.957b, [Osign.], 28.8.957c och [Osign.], 28.8.957d. De 
osignerade notiserna är i fl era fall närmast identiska, vilket tyder på att kongres-
sen skickade ut något slags pressmeddelande.

242 [Sign. Ricson.], 25.8.957. I artikeln påstås för övrigt att Runo Sundin var förläg-
gare och gav ut ”religiös litteratur av det högkyrkliga slaget”.

243 Visserligen anges i Svensson 964, s. 50, att Super SF FanzineSF FanzineSF  hade tre utgivare,  Fanzine hade tre utgivare,  Fanzine
Sture Hällström, Alvar Appeltoff t och Hans Sidén. Fanzinet förefaller dock i 
huvudsak ha varit Hällströms, och denne berättar också att han före kongres-
sen gick runt till merparten av huvudstadens dagstidningar i, som han menar, 
syfte att få ihop tipspengar. Att just Morgon-Tidningen skrev ett längre reportage 
kan ha berott på att Hällström kände journalisten ifråga – samme journalist 
hade enligt Hällström också tidigare samma år skrivit en artikel om Hällströms 
amatörtidningar, bl.a. Ditt och datt och Ditt och datt och Ditt och datt Deckarexpressen, vilka han började ge 
ut åtminstone från och med 954, innan han blev aktiv sf-fan. (Korrespondens 
med S. Hällström 25.8.2005, 26.8.2005 och 29.8.2005; om Hällströms tidningar, 
se [Sign. HEN.], 4..957.)

244 Bolin [sign. Corinna], 23.8.957. Av de notiser som publicerades om kongressen 
var det endast i Svenska Dagbladet notisskribenten explicit ville skämta med Svenska Dagbladet notisskribenten explicit ville skämta med Svenska Dagbladet
fansen: ”Nästa Science fi ction-kongress hålls i augusti nästa år på plats, som 
bestäms senare. Mars, kanske?” (Se [Osign.], 28.8.957.)

245 Om Sima, se t.ex. Svensson 964, s. 55 och Svensson 966, s. 9.
246 Sima, ..964.
247 [Osign.], 8..963a.
248 [Osign.], 8..963b. Jfr Sima, 25..964 och rapporten från kongressen i Häpna!

964:5, s. 92. Dénis Lindbohm berättade att fansen i club Meteor ofta höll sitt 
sf-intresse för sig själva, och att de, när de någon gång diskuterade science fi ction 
med utomstående, ”uppfattades som litet verklighetsfrämmande, som drömma-
re och fantaster”. (Korrespondens med D. Lindbohm 28.0.2004.)

249 Om skinnknuttarna, se Lagergren 999, s. 38–63 et passim. Jfr Godhe 2003, 
s. 40 f.

250 Vad gäller ett inslag som blivit mycket stort på kongresser inom den anglosaxiska 
sf-rörelsen, s.k. fi lksinging (framförande av folkmusik med nyskrivna sf-texter), fi lksinging (framförande av folkmusik med nyskrivna sf-texter), fi lksinging
förefaller detta ha förekommit i Sverige i ringa omfattning innan 970-talet 
(Engholm 993). I Svensson 966, s. 2 står dock att Sam J. Lundwall bevistade 



484

NOTER KAPITEL 5

Stockon 5 och där framförde ”egna visor till gitarr”. Om fi lk, se även Jenkins 
992.

25 I Lundwall 969, s. 65 förklaras bristen på sf-rörelser i de andra skandinaviska 
länderna just med att de inte hade sf-tidskrifter som uppmanade läsarna att ta 
kontakt med varandra.

252 Se Svensson 964, s. 75 och Olsen 966. Enligt den senare var dock Club Phobos 
medlemmar spridda över hela Skandinavien. 

253 Jfr Svensson 964, s. 40.
254 Se Peter Roberts & Peter Nicholls, ”Fanzine” i Clute & Nicholls, s. 44 f. En 

bra bild av den samtida svenska fanzineutgivningen fi nns i Andersson 2004, och 
några nedslag i svenska sf-fanzines från de senaste decennierna fi nns i Tenho-
vaara 2000.

255 Se Häpna! 954:4, s. 65 och Svensson 964, s. 63. Det första numret av Häpna! 954:4, s. 65 och Svensson 964, s. 63. Det första numret av Häpna! Cosmos 
News hette enligt Svensson 964, s. 4, endast News hette enligt Svensson 964, s. 4, endast News Cosmos, men i klubbspalten anges 
det fullständiga namnet. Föga oväntat påpekades i samma klubbspalt att ett 
svenskt ord för begreppet fanzine borde uppfi nnas. Enligt klubbspalten i fanzine borde uppfi nnas. Enligt klubbspalten i fanzine Häpna!
nr. 34, 957:[], s. 67, hade ett handgjort fanzine med en upplaga på ett enda 
exemplar funnits sedan 949, betitlat Veckans Tidsfördriv. Frågan om detta kan 
betraktas som ett fanzine är förstås öppen. Enligt Svensson 964, s. 25, 56, utkom 
Veckans Tidsfördriv i 2 nummer mellan åren 95 och 956, och redigerades av Veckans Tidsfördriv i 2 nummer mellan åren 95 och 956, och redigerades av Veckans Tidsfördriv
Kjell Hjalmarsson i Åseda. Ett annat förslag på tidigaste svenska fanzine lades 
fram i Häpna! 957:3, s. 60, 7, och rörde Häpna! 957:3, s. 60, 7, och rörde Häpna! Vår Rymd, en stencilerad tidning utgiven Vår Rymd, en stencilerad tidning utgiven Vår Rymd
952 av ungdomsföreningen Astronomiska Klubben Andromeda i Stockholm, 
och vilken bl.a. innehöll en del s.k. fan fi ction om Kapten Frank och Blixt Gor-
don. Både Ingvar Svensson och Sam J. Lundwall har också betraktat detta som 
det första svenska sf-fanzinet (Svensson 964, s. 56 och Lundwall 969, s. 65). 
John-Henri Holmberg har dock senare argumenterat för att ett fanzine bör vara 
utgivet i en fankultur – i detta fall sf-rörelsen – för att utgöra ett riktigt fanzine, 
och vidare framhållit att det långt innan den svenska sf-rörelsen uppkom fun-
nits en fl ora av diverse amatörpublikationer (t.ex. utgivna av frimärkssamlare, 
släktforskare och olika föreningar), av vilka fl era också publicerat sf-liknande 
berättelser utan att för den skull vara egentliga fanzines. (Se Holmberg 2003b, 
s. 35 ff .) Jfr även fanzineförteckningen i SFB.

256 Häpna! 954:2, s. 37.Häpna! 954:2, s. 37.Häpna!
257 Svensson 964, s. 9. I ibid., s. 4 anges ordet vara en sammandragning av ”fantast 

magazine”.
258 Se Svensson 964, s. 2, 43, 65, 70, 48 ff . Svenssons skriftserie i fanzineform, Seria 

Marziana, bestod av tre delar, Grammatika Marziana Shorana (grammatika), Grammatika Marziana Shorana (grammatika), Grammatika Marziana Shorana
Lista Vokabula (ordlista) och Lista Vokabula (ordlista) och Lista Vokabula Inovela Marziana (noveller på marsianska), utgivna Inovela Marziana (noveller på marsianska), utgivna Inovela Marziana
96 och 962. Samtliga tre, som spritduplicerades i en upplaga på 40 exemplar, 
återfi nns i den fanzinesamling Stiftelsen Alvar Appeltoff ts Minnesfond done-
rade till KB hösten 2005. Att döma av efterorden i dessa var skrifterna författade 
dels som ett lingvistiskt experiment, dels som ett torrt akademiskt skämt – det 
påhittade språket uppvisar påfallande likheter med såväl esperanto som transpi-
ranto. (Jfr Mårtensson 977, s. 25.)

259 Se Häpna! 958:7–8, s. 70 och Svensson 964, s. 47.Häpna! 958:7–8, s. 70 och Svensson 964, s. 47.Häpna!
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260 Häpna! 960:8–9, s. 96 f.Häpna! 960:8–9, s. 96 f.Häpna!
26 Se Svensson 964, s. 4, 30, 35 och Svensson 966, s. . Nämnas kan också be-

greppet prozine, som syftar på professionella tidskrifter (jfr dock Svensson 964, 
s. 39). Ett begrepp av lite senare datum är semiprozine, ett halvprofessionellt 
fanzine främst utmärkt av en mindre upplaga än en professionell tidskrift, men 
där åtminstone några av medarbetarna bör vara arvoderade och där annonser 
inte sällan förekommer. (Se Peter Nicholls, ”Semiprozine” i Clute & Nicholls, 
s. 082 f.)

262 Jfr Holmberg 2002, s. 68.
263 Flera nummer av Star, i varierande storlek, fi nns i den fanzinesamling Stiftelsen Star, i varierande storlek, fi nns i den fanzinesamling Stiftelsen Star

Alvar Appeltoff ts Minnesfond donerade till KB hösten 2005.
264 Jfr Tenhovaara 2000 och Holmberg 2003b, s. 23 ff ., i vilka några av metoderna 

beskrivs. Andra begrepp som dyker upp i fanzines och klubbspalter är fotoprint
och elektrostencilering, även om dessa metoder kan överlappa med de redan elektrostencilering, även om dessa metoder kan överlappa med de redan elektrostencilering
nämnda. En tryckmetod som uppfanns av Dénis Lindbohm och som visar på 
fansens iver att hitta på nya sätt att mångfaldiga sina alster var solarprint, även solarprint, även solarprint
kallad pottografi  efter den stank processen medförde. Metoden gick ut på att ett pottografi  efter den stank processen medförde. Metoden gick ut på att ett pottografi 
slags värmekopieringspapper lades ut i solen under ett original, varefter trycket 
framkallades med ett ammoniakbad. (Se Engholm 993.)

265 Svensson 964, s. 9. Svensson anger åren 952–964, och verkar således även här 
räkna Vår Rymd (952) som Sveriges första sf-fanzine. (Jfr ibid., s. 56.) I hans Vår Rymd (952) som Sveriges första sf-fanzine. (Jfr ibid., s. 56.) I hans Vår Rymd
uppräkning i Svensson 964, s. 6–73, räknas sedan 8 fanzines upp, inklusive 
det handgjorda, i ett exemplar utgivna Veckans Tidsfördriv (95–956).Veckans Tidsfördriv (95–956).Veckans Tidsfördriv

266 Svensson 964, s. 37. Begreppet har senare också kommit att beteckna fanzines 
skrivna vid ett sammanhängande tillfälle (se Holmberg 2003b, s. 26 f.).

267 En betydligt mer noggrann förteckning över dessa och andra av tidens fanzines, 
där olika utgivarskiften och namnbyten framgår, fi nns i SFB. Åtminstone fanzi-
nen Clloev, Science Fiction Forum, Fanac och Fanac och Fanac Makromegas fortsatte att utkomma Makromegas fortsatte att utkomma Makromegas
efter 966. Om Science Fiction Forum, se Sahlin 2005, s. 2 ff . et passim.

268 Enligt Engholm 993 utkom år 968 dessutom ett nummer av Science Fiction 
Forum (nr. 40) som mätte inte mindre än 254 sidor, även om detta gavs ut i två 
volymer.

269 Se Svensson 964, s. 9. Svensson framför även några reservationer för sin egen 
statistik eftersom han inte haft tillgång till samtliga fanzines och ibland varit 
tvungen att antingen utesluta vissa fanzines eller göra vissa antaganden. Sta-
tistiken som följer är alltså inte helt fullständig eller i alla avseenden exakt och 
pålitlig.

270 Se Häpna! 965:2–3, s. . De presenterade siff rorna kan jämföras med att Häpna! 965:2–3, s. . De presenterade siff rorna kan jämföras med att Häpna! John-
Henri Holmberg menar att det i Sverige under 980-talet samtidigt kunde ut-
komma nästan 00 olika fanzines (Holmberg 2002, s. 7). Oavsett hur många 
nummer dessa utkom med torde det röra sig om en avsevärd ökning.

27 Kvoterna i den sista kolumnen har räknats om, men avviker minimalt från 
Svenssons. För utgivningen 952–953 anger Svensson två samtidigt utkomman-
de fanzines, men saknar uppgifter för antal nummer och sidor. Svenssons mest 
noggranna statistiska genomgång av tidens fanzineutgivning fi nns i Svensson 
964, s. 9–98, med vissa revideringar i Svensson 966, s. 34.
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272 Se Svensson 964, s. 9. De andra epokerna är ”Uppvaknandets tid” (954–955), 
”Utvecklingens tid” (956–957) och ”Återhämtningens tid” (960–962). Ur 
Svenssons ambitiösa statistik framgår också att det under i synnerhet det andra 
kvartalet 958 trycktes särskilt många fanzinesidor – inte färre än 350 sidor under 
tiden från april till juni, dvs. nästan fyra nya sidor om dagen – medan antalet 
samtidigt utgivna fanzines nådde toppar under våren 958, våren 960 och hös-
ten 963, när det utkom fl er än sex olika fanzines per månad. (Svensson 964, 
s. [92]  f.)

273 Se Svensson 964, s. 97.
274 Se Svensson 964, s. 96 ff . De nio mest aktiva var Leif Helgesson, John-Henri 

Holmberg, Sture Hällström, Sam J. Lundwall, George Sjöberg och Bo Stenfors i 
Stockholm, Alvar Appeltoff t i Halmstad, Dénis Lindbohm i Malmö och Ingvar 
Svensson i Uppsala. Av de norska fansen var Roar Ringdahl synnerligen aktiv, 
med inte färre än 25 fanzinenummer och 52 fanzinesidor, men han hade få 
motsvarigheter utanför Sverige (Svensson 964, s. 98).

275 Se Svensson 964, s. 8, Svensson 966, s. 8, Engholm 993 och John Clute, ”APAClute, ”APAClute, ” ” APA” APA
i Clute & Nicholls, s. 46. Av de medlemmar som nämns i Svensson 966 repre-
senterades det övriga Skandinavien endast av norrmannen Per G. Olsen.

276 Se C.-G. Holmberg 987, s. 4 ff ., 30. (Citaten från s. 6 resp. s. 7.) Claes-Göran 
Holmberg behandlar i sin bibliografi  över svenska litterära tidskrifter dessvärre 
inga sf-tidskrifter eller fanzines, trots att de förra oftast uppfyller hans kriterier 
för litterära tidskrifter – uteslutandet motiveras helt sonika med ”genrens speci-
ella karaktär” (se C.-G. Holmberg 975, s. 4).

277 Anmärkas kan också att fanzinen med sin speciella spridning och funktion helt 
faller utanför sedvanliga uppdelningar av litterära tidskrifter i etablerade och 
normbevarande respektive revolutionära och normbildande – sf-fansen var i 
fanzinen helt enkelt inte särskilt intresserade av vad som i det bredare litterära 
fältet ansågs vara god litteratur, antagligen för att deras preferenser där redan 
diskvalifi cerats. (Jfr C.-G. Holmberg 987, s. 4.)

278 C.-G. Holmberg 987, s. 7.
279 Se Från fans till författare, senare i kapitlet.
280 Dénis Lindbohm berättar också att hans främsta drivkraft att ge ut fanzines var 

av social art: ”Det som drev oss att utge fanzinet Clloev var att presentera oss 
för andra sf-fans, få deras fanziner i gengäld och därmed ingå i ett nätverk. Det 
är nog liknande motiv som får andra sf-fans att ha mödan att utge fanziner.” 
(Korrespondens med D. Lindbohm 26.0.2004.)

28 Se t.ex. Bacon-Smith 2000, s. 64. Horst Schröder har också påpekat att serie-
tecknare och serieläsare kom att använda sf-rörelsen som förebild, med sina egna 
fanklubbar, fanzines och kongresser (Schröder 98, s. 8), och även SCA, Th e 
Society for Creative Anachronism, är besläktad med sf-rörelsen, då den grun-
dades av några sf-fans på den amerikanska västkusten under 960-talet (se t.ex. 
Bacon-Smith 2000, s. 5, 5 f.).

282 Se Häpna! 955:0, s. 96 och Häpna! 955:0, s. 96 och Häpna! Holmberg 966, s. 50. Holmberg menar att Star
dessutom var det första svenska fanzinet som inte representerade någon klubb. 
Ingvar Svensson anger dock att det fanns en Star SF Club, grundad redan 954, 
men att denna saknade stadgar och avgifter och att dess enda kända verksamhet 
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var utgivningen av fanzinet ifråga (Svensson 964, s. 47). Klubben nämns också 
i liknande ordalag i Häpna! 955:0, s. 96.Häpna! 955:0, s. 96.Häpna!

283 Se t.ex. James 994, s. 38. Namnlikheten mellan Futurians och Futura är slå-
ende, men något direkt samband mellan namnen har inte kunnat hittas. 

284 För en mycket positiv syn på företeelsen, se t.ex. Lundwall 969, s. 59–69.
285 James 994, s. 39.
286 Se James 994, s. 39 f. Edward James kommenterar även svårigheterna med att 

kartlägga fenomenet: ”[C]ritics and historians of sf are unlikely ever to know the 
extent to which individual works of sf are in fact the result of unconscious col-
laboration between writer and fan, the eventual outcome of a long conversation 
with a group of fans in a convention bar in the small hours of the morning.” 
(Ibid., s. 40.)

287 Se Svedjedal 994, s. 30 ff . Möjligen kunde detta fall av litterär responsivitet kall-
las direkt litterär responsivitet, till skillnad från normalfallet, som utgör ett slags direkt litterär responsivitet, till skillnad från normalfallet, som utgör ett slags direkt litterär responsivitet
indirekt litterär responsivitet – författarens responsivitet vad gäller läsarnas önske-indirekt litterär responsivitet – författarens responsivitet vad gäller läsarnas önske-indirekt litterär responsivitet
mål är i det senare fallet förmedlad via en förläggare. Detta specialfall gäller 
knappast endast sf-genren, även om fenomenet kanske är särskilt framträdande 
där. De fl esta författare som regelbundet träff at sin publik, t.ex. på författar-
aftnar och uppläsningar, bör ha utsatts för liknande påverkan.

288 Lundwall 969, s. 55. John-Henri Holmberg har i sin senaste översikt reviderat 
denna syn på sf-rörelsen något och, i vad som framstår som ett försök att få den 
att stämma för senare svenska förhållanden, framhållit att det snarare än rena 
sf-författare rör sig om författare, skribenter och skapande personer i största 
allmänhet, men också kritiker, översättare, redaktörer och förläggare. Som bevis 
räknar han sedan upp ett femtontal personer i det svenska kulturlivet som har 
en bakgrund inom sf-rörelsen, t.ex. författaren och översättaren Erik Andersson 
(f. 962), skådespelaren Reine Brynolfsson (f. 953), författaren, översättaren och 
illustratören Inger Edelfeldt (f. 956), poeten Helena Eriksson (f. 962), journa-
listen och författaren Stieg Larsson (954–2004), serietecknaren och översättaren 
David Nessle (f. 960) samt författaren Steve Sem-Sandberg (f. 958). (Se Holm-
berg 2002, s. 70 f.)

289 De författarporträtt som följer bygger i viss utsträckning på Miriam Hollmers 
magisteruppsats, men har kompletterats och i vissa fall modifi erats med nya 
uppgifter.

290 Uppgifterna om Lönnerstrand har, när inget annat anges, hämtats ur förfat-
tarpresentationen i Häpna! 954:5, s. 93, Svensson 964, s. 33, Häpna! 954:5, s. 93, Svensson 964, s. 33, Häpna! Lönnerstrand 
966a, Hollmer 200, s. 29 f., Holmberg 2002, s. 334–34 och Holmberg 2003b, 
s. 9 ff.

29 Om Lönnerstrands lyrik, se Lönnerstrand 966a och Ellerström 2003. Ingen 
mindre än vännen Roland Adlerberth recenserade Den oupphörliga (incestrala) 
blodsymfonien i Biblioteksbladet, och gissade där att den kunde bli en 950-talets Biblioteksbladet, och gissade där att den kunde bli en 950-talets Biblioteksbladet
mannen utan väg (se mannen utan väg (se mannen utan väg Adlerberth 95b). Trots det överlag ganska svala mottagan-
det av samlingen är det anmärkningsvärt att konkretisten Öyvind Fahlström i  
ett manifest i Expressen år 954 var ytterst positivt inställd till denna (se Fahl-
ström, 9.7.954). Medan Ung mans gåtor. Dikter (Lund: Sundqvist & Emond, Ung mans gåtor. Dikter (Lund: Sundqvist & Emond, Ung mans gåtor. Dikter
939) och Den oupphörliga (incestrala) blodsymfonien (Stockholm: Litteraturför-
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laget, 95) gavs ut på små förlag talar mycket för att Där (Lund: Sällskapet för Där (Lund: Sällskapet för Där
god läsning, 94), Sanningen om Viola Widegren. Flickan som försvann (Stock-
holm: Futura Press, 95) och Psykoanalys och erotik. Tre artiklar (Stockholm: 
Bokförlaget Indigo, 953) kan ha givits ut på eget förlag.

292 Se [Osign.] 954c; jfr C.-G. Holmberg 975, s. 7 f. I Odyssé 954:6–7 fanns för utom Odyssé 954:6–7 fanns för utom Odyssé
utdrag ur berättelser av Lukianos och Cyrano de Bergerac en lång, men aningen 
rörig artikel av Sture Lönnerstrand, ”Vetenskaplig eskapism –  katastrofens litte-
ratur”, som handlade om science fi ction, fantasy, myter, m.m. Anmärkas kan att 
både signaturen Cnips och Lars Forssell kommenterade denna i dagstidningarna 
– den förre i en notis i Stockholms-Tidningen som ”en helt förunderligt svårknäckt 
artikel”, den senare i en artikel i Dagens Nyheter som ”en besynnerlig artikel Dagens Nyheter som ”en besynnerlig artikel Dagens Nyheter
om science fi ction” som ”[s]tilistiskt förefaller [...] dikterad av en rymdhund”. 
(Se [Sign. Cnips], 6.2.954 och Forssell, 3.2.954.) Lönnerstrand medverkade 
i samma nummer av Odyssé dessutom med tre dikter och en recension av Isaac Odyssé dessutom med tre dikter och en recension av Isaac Odyssé
Asimovs Jag, robot. I presentationen av författaren påstås att Den oupphörliga 
(incestrala) blodsymfonien är ”ett av vårt språks intressantaste litterära dokument 
från 50-talet”, men att ”[s]amlingen missförstods [...] av fl ertalet recensenter”. 
(Se Odyssé 954:6–7, s. 38.) Diktsamlingen hade, i likhet med författarens senare Odyssé 954:6–7, s. 38.) Diktsamlingen hade, i likhet med författarens senare Odyssé
drama Virus. (Psy)komedi (960), viss sf-anknytning.Virus. (Psy)komedi (960), viss sf-anknytning.Virus. (Psy)komedi

293 Se Svensson 964, s. 2 f., 33, Holmberg 966, s. 49 och Holmberg 2002, s. 338. 
Lönnerstrand skrev bl.a. två populärvetenskapliga artikelserier om framtiden 
och parapsykologi för Allers år 956, ”Framtiden är redan här” och ”En annan Allers år 956, ”Framtiden är redan här” och ”En annan Allers
värld i världen” (se Lönnerstrand 966b, s. 62).

294 Se Holmberg 2002, s. 339 f. Svensson 964, s. 33, anger emellertid att Lönner-
strand deltog på fl era sf-kongresser i Stockholm ända fram till 963. Enligt Holm-
berg hade Lönnerstrand påbörjat en senare aldrig avslutad fortsättning på Rymd-
hunden, men dessutom skrivit ett hörspel, Expedition Atlantis, för Radioteatern. 
(Se Holmberg 2002, s. 338 ff .) Lönnerstrands egen bibliografi  från mitten av 
960-talet listar, förutom sf-dikter ända från 930-talet, drygt 00 sf-noveller, ett 
dussin sf-romaner (varav fl era ofullbordade) och sju sf-dramer (med en åttonde 
under arbete), av vilka många förblivit opublicerade. (Se Lönnerstrand 966b; jfr 
Holmberg 2002, s. 340.) Lönnerstrand, ständigt refuserad av de stora förlagen, 
skrev också en mycket arg artikel i Dagens Nyheter när Tidens Förlag refuserade Dagens Nyheter när Tidens Förlag refuserade Dagens Nyheter
samtliga 242 romanmanus som sänts in vid en pristävling, eftersom förlaget inte 
ansåg att något bidrag – inklusive Lönnerstrands – höll måttet (se Lönnerstrand, 
20.2.962). Vad gäller de minskade kontakterna med sf-rörelsen har det påståtts 
att en brytning mellan de forna vännerna Lönnerstrand och Adlerberth kom till 
stånd redan i mitten av 950-talet, när den senare sade upp bekantskapen till följd 
av att den förre ansågs ha visat sig så känslokall vid sin hustrus självmord. Den 
beläste Adlerberth uppges i samband med detta också ha gjort upp en lista över 
samtliga Lönnerstrands sf-noveller, och efter titlarna angivit vilka anglosaxiska 
original som plagierats. (Korrespondens med L. Sörensen 29.2.2005.)

295 Om Lundwall, se Häpna! 959:9, s. 63, Svensson 964, s. 32 f., Svensson 966, Häpna! 959:9, s. 63, Svensson 964, s. 32 f., Svensson 966, Häpna!
s. 3, Engholm 993, Hollmer 200, s. 27, Lundwall 2002 och Holmberg 2003a, 
s. 447–455 et passim. Avhandlingsförfattaren har varit i kontakt med Sam J. 
Lundwall, men denne har, som redan nämnts, vänligen avböjt att lämna kom-
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mentarer eller svara på några frågor. Enligt Lundwall 2002, s. 5, debuterade 
Lundwall som elvaåring med en sf-pjäs i Sveriges Radio redan 952, och i sam-
ma memoarer beskrivs också hur L. M. Ericsson understödde sf-verksamheten 
genom att  bekosta stencileringen av Cosmos och Cosmos Clubs klubblokaler Cosmos och Cosmos Clubs klubblokaler Cosmos
(Lundwall 2002, s. 6).

296 Korrespondens med D. Lindbohm 26.0.2004. Lindbohm anger att han un-
der senare delen av 930-talet, före Jules Verne-Magasinet, tillfredsställde sitt sf-Jules Verne-Magasinet, tillfredsställde sitt sf-Jules Verne-Magasinet
 intresse genom biblioteken, där han fann verk av Richter-Frich, Verne och Wells. 
Redan under denna tid började han också skriva egna sf-berättelser.

297 ”Atombranden”, som var en kort berättelse ur det verkliga livet, publicerades 
under namnet ”Denis Lindbom” i Veckans Äventyr i september 945 (se Lindbom Veckans Äventyr i september 945 (se Lindbom Veckans Äventyr
945). Berättelsen fi nns inte listad i Claesson 993. Lindbohm anger att han som 
honorar för berättelsen fi ck ”5 kronor och en Stålmansnål i rostfritt”. (Korre-
spondens med D. Lindbohm 26.0.2004.)

298 En kort presentation av Anna-Brita Lindbohm fi nns i Häpna! 955:0, s. 94, och Häpna! 955:0, s. 94, och Häpna!
av Dénis Lindbohm i Häpna! 956:2, s. 75. Uppgifterna om att Dénis Häpna! 956:2, s. 75. Uppgifterna om att Dénis Häpna! Lindbohm 
låg bakom Anna-Brita Lindbohms noveller kommer ur Hollmer 200, s. 2.

299 Om Dénis Lindbohm, se Svensson 964, s. 30 f., Svensson 966, s. 3, Engholm 
993, Författaren själv, s. 209, Hollmer 200, s. 20 f. och Holmberg 2003a,  s. 44–
447. Enligt Holmberg 2003a, s. 44 gjorde sig Lindbohm dessutom av med ett 
tjugotal refuserade romaner, gissningsvis främst science fi ction. Flera titlar på 
outgivna sf-verk listas också i Svensson 964, s. 3.

300 Om Mårtensson, se t.ex. Svensson 964, s. 35, Svensson 966, s. 4, Engholm 
993, Författaren själv, s. 242, Hollmer 200, s. 35 f., Määttä 200 och Holm-
berg 2003b, s. 37 f. I Määttä 200 fi nns också en förteckning över en stor del av 
Mårtenssons novellproduktion. Fanzinet Ogre gavs, enligt Ogre gavs, enligt Ogre Engholm 993, med 
tiden främst ut som kassettfanzine, dvs. i kassettform, gissningsvis främst med 
inspelat tal, även om sång och musik lär ha förekommit.

30 Om Sörensen, se t.ex. Svensson 964, s. 2, 52, C.-G. Holmberg 975, s. 2 och 
Hollmer 200, s. 50. Enligt Bo Stenfors webbversion av Tre fandoms – och en 
fj ärde publicerade Sörensen några sf-dikter i fanzinet fj ärde publicerade Sörensen några sf-dikter i fanzinet fj ärde Urvoat, men dessa blev Urvoat, men dessa blev Urvoat
”hårdhänt mottagna av den oförstående fandomen, vilket föranledde Sörensen 
att i sista numret skriva om hur det var ’att servera kaviar åt bönder’”. (Jfr Mår-
tensson 977, s. 8.) Sörensen uppger att han fi ck kontakt med Club Chaos via 
en annons i Sydsvenska Dagbladet Snällposten sommaren 956, och engagerade 
sig mycket tack vare medlemmen Lars Persson. Åren 955–96 var Sörensen vid 
sidan av studierna vid Lunds universitet verksam som översättare och frilansande 
kulturjournalist i en mängd tidningar och tidskrifter. Studierna resulterade i en 
magisterexamen 96 och en licentiatexamen i engelska 965 på avhandlingen 
Studies on the Scandinavian Element in Sir Gawain and the Green Knight and 
Pearl. Sörensen blev kvar vid Engelska institutionen vid Lunds universitet tills Pearl. Sörensen blev kvar vid Engelska institutionen vid Lunds universitet tills Pearl
97, varefter han övergick till att som frilans bl.a. författa läromedel i engelska 
och svenska. (Korrespondens med L. Sörensen 8.7.2005 och 9.7.2005.)

302 Om Appeltoff t, se Svensson 964, s. 8 f., Lönnerstrand 966a, s. 56, Lindbohm 
979, Engholm 993, Hollmer 200, s. 3, Hans Perssons webbpublicerade arti-
kel ”Alvar Appeltoff t och Stiftelsen Alvar Appeltoff ts Minnesfond”, John-Henri 
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Holmbergs webbpublicerade artikel ”Vem var Alvar Appeltoff t?” samt Holm-
berg 2003b, s. 5 ff . Efter Appeltoff ts död instiftade svenska fans, i samråd med 
Appeltoff ts föräldrar Hugo och Ellen Appeltoff t, Stiftelsen Alvar Appeltoff ts 
Minnesfond. Denna, som mottog stora donationer från Appeltoff ts föräldrar, 
hade under lång tid ett stort fanzinearkiv (numera donerat till Kungl. Bibliote-
ket), men delar sedan 977 också ut Alvar Appeltoff ts Minnespris, även kallat 
Alvarpriset, för viktiga insatser inom den svenska sf-rörelsen. Alvar Appeltoff t 
verkar ha varit god vän med Elsa Grave, vars lyrik han beundrade – i den min-
nesskrift som gavs ut efter Appeltoff ts död återges en av hans favoritdikter, 
”Yttersta posten”, ur samlingen Höstfärd (96), och Höstfärd (96), och Höstfärd Grave skrev dessutom för 
minnesskriften en ny dikt, ”Kosmisk fallskärm”, som handlar om just Alvar 
Appeltoff t. (Se Lindbohm 979, s. 38–43.)

303 Lönnerstrand 966a, s. 56.
304 Se presentationerna av Lindström i Odyssé 954:6–7, s. 38, i spalten ”I framtiden” Odyssé 954:6–7, s. 38, i spalten ”I framtiden” Odyssé

på insidan av baksidan till Häpna! 956:5, i Häpna! 956:5, i Häpna! Häpna! 956:7–8, s. 58, Sörensen Häpna! 956:7–8, s. 58, Sörensen Häpna!
8.7.957, Svensson 964, s. 3, Lönnerstrand 966a, s. 54, Engholm 993 och Holl-
mer 200, s. 25. I Pan medverkade bl.a. Willy Buzzi (f. 96), Halvdan Renling 
(924–200) och Pär Wistrand (f. 934). Enligt Claes-Göran Holmberg, som 
endast behandlar det första numret, hade den något nyromantiskt inriktade 
tidskiften storslagna planer, och skulle bl.a. innehålla en del sf-noveller. (Se C.-G.
Holmberg 975, s. 7 ff .) Det var för övrigt på Lindströms stencileringsapparat 
som Willy Buzzis Metamorfos, Dag Wedholms Odyssé och Lindströms egen Odyssé och Lindströms egen Odyssé Pan
stencilerades. (Se C.-G. Holmberg 987, s. 98 f.)

305 Om Nyberg, se t.ex. Svensson 964, s. 36 och Hollmer 200, s. 37 f.
306 Om Ramström, se presentationen i Häpna! 954:9, s. 40, Svensson 964, s. 40 Häpna! 954:9, s. 40, Svensson 964, s. 40 Häpna!

och Hollmer 200, s. 4.
307 Om Palme, se t.ex. presentationen i Häpna! nr. 32, 956:[], s. 52, Svensson Häpna! nr. 32, 956:[], s. 52, Svensson Häpna!

964, s. 38 och Hollmer 200, s. 39 f. Enligt Hollmer, som korresponderade med 
Palme, reste han som ung varje månad från sin hemort Uppsala till Stockholm 
för att umgås med andra fans (se Hollmer 200, s. 39, not 2). En presentation 
av Jacob Palme fi nns på hans hemsida, <http://dsv.su.se/jpalme/> [mars 2006]. 
Enligt Svensson 964, s. 38, gick Palme med i Futura redan 955 och medverkade 
dessutom på fl era sf-kongresser.

308 Om Stenfors, se Svensson 964, s. 48, Svensson 966, s. 20, Engholm 993 och 
Hollmer 200, s. 48. Stenfors har även lagt ut ett drygt fyrtiotal noveller och 
romaner på sin hemsida, av vilka några har titlar identiska med dem i serien 
Erotiska arabesker. Se <http://home.swipnet.se/~w–34536/> [mars 2006].

309 Se presentationen av Setterborg i Häpna! 955:7–8, s. 6.Häpna! 955:7–8, s. 6.Häpna!
30 ”Oss fans emellan” publicerades i Häpna! 959:, s. 75–77.Häpna! 959:, s. 75–77.Häpna!
3 Om Setterborg, se t.ex. Svensson 964, s. 43 f., Engholm 993 och Hollmer 200, 

s. 42 f. En sökning i Libris ger vid skrivande stund nästan 200 titlar översatta 
av Setterborg, men siff ran inkluderar även nyutgåvor, bl.a. av Peter O’Donnells 
böcker om agenten Modesty Blaise.

32 Häpna! 957:5–6, s. 3. Häpna! 957:5–6, s. 3. Häpna! Dahm presenteras också i Galaxy nr. 3, s. 54.Galaxy nr. 3, s. 54.Galaxy
33 Se Svensson 964, s. 5 och Svensson 966, s. 8.
34 Se Hollmer 200, s. 0 f., 5. En sökning i Libris ger fl er än 300 träff ar där en 
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Wåge Andersson [sic!] anges som översättare. Sannolikt rör det sig om samma 
person. Den tidigaste posten i Libris är från 976 och den senaste från 994 
(bortsett från ett par nya upplagor från 995). Bergquists två diktsamlingar var 
Arbetsbok. 38 texter (964) och Arbetsbok. 38 texter (964) och Arbetsbok. 38 texter Den oförsiktige eldvagnsföraren (966), vilka utkom 
på Rabén & Sjögren.

35 Det relativt ovanliga efternamnet Endén förefaller något vanligare i Finland än i 
Sverige, varför S. Endén kan ha varit fi nlandssvensk. Det är inte heller omöjligt 
att Yngwe C. Engztröm är identisk med den horoskopspecialist vid namn Yngve 
Engström (f. 930) som skrev boken Horoskopets grunder, vilken utkom på Bon-Horoskopets grunder, vilken utkom på Bon-Horoskopets grunder
nier fakta år 984.

36 Se Svensson 964, s. 23.
37 De fj orton är Alvar Appeltoff t, Erland Dahm, Elsa Grave, Dénis Lindbohm, 

Per Lindström, Sam J. Lundwall, Sture Lönnerstrand, Bertil Mårtensson, Björn 
Nyberg, Jacob Palme, Jack Ramström, Gabriel Setterborg, Bo Stenfors och Len-
nart Sörensen.

38 Att Dénis Lindbohm, Per Lindström och Sam J. Lundwall här inte räknats bort 
beror på att deras tidigare publicerade alster, en självbiografi sk, kort berättelse 
publicerad i Veckans Äventyr, en sf-pjäs sänd i radio respektive en tunn diktsam-Veckans Äventyr, en sf-pjäs sänd i radio respektive en tunn diktsam-Veckans Äventyr
ling utgiven på eget förlag, inte helt oproblematiskt kan bektraktas som profes-
sionella debuter.

39 Vad gäller yrkesval med direkt anknytning till naturvetenskap och teknik före-
faller endast två av författarna, Jacob Palme och Anders Almquist, ha blivit 
verksamma inom liknande yrken.

320 Se Appeltoff ts fanzine Top Secret, s. . Fanzinet Top Secret, s. . Fanzinet Top Secret Top Secret ingår i den fanzine-Top Secret ingår i den fanzine-Top Secret
samling Stiftelsen Alvar Appeltoff ts Minnesfond donerade till KB hösten 2005.

32 Se Top Secret, s. .Top Secret, s. .Top Secret
322 Se Top Secret, s. 3 f. Suppleringarna rör huvudsakligen otydliga bokstäver.Top Secret, s. 3 f. Suppleringarna rör huvudsakligen otydliga bokstäver.Top Secret
323 Se Svensson 964, s. 53, 72, Engholm 993 samt Holmberg 2003b, s. 7. Enligt 

Ingvar Svensson fullföljdes aldrig projektet, något som också Ahrvid Engholm 
fi nner mest troligt. Hindren var visserligen fl era: Morgon-Tidningen utkom med 
sitt sista nummer i oktober 958, vilket innebar att tidningen inte längre fanns 
när kampanjen skulle dras igång, och Dagens Nyheter verkar under denna tid ha Dagens Nyheter verkar under denna tid ha Dagens Nyheter
varit mycket restriktiv med insänt material.

324 [Sign. A reader], 3..958.
325 Se Top Secret, s. 4.Top Secret, s. 4.Top Secret
326 Enligt Top Secret, s. 2 f., skulle den första insändaren till Top Secret, s. 2 f., skulle den första insändaren till Top Secret Expressen skrivas av 

Lidingöbon Erik Westberg, och bemötas av Sam J. Lundwall, vilken i sin tur 
skulle få medhåll i en insändare av Alvar Appeltoff t. Vilka som verkligen låg 
bakom de insändare som publicerades har dock inte kunnat fastställas, och det 
är mycket möjligt att det var Appeltoff t som skrev bägge inläggen. I fanzinet 
antyder han att tidsplanen var preliminär och att det fanns visst utrymme för 
improvisation eftersom det inte var säkert att alla inlägg verkligen skulle komma 
att publiceras.

327 [Sign. Also a reader], 20..958.
328 [Sign. Also a reader], 20..958.
329 Se Top Secret, s. 2.Top Secret, s. 2.Top Secret
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330 Enligt Top Secret, s. 3, skulle Jacob Palme skicka en insändare Top Secret, s. 3, skulle Jacob Palme skicka en insändare Top Secret för science fi ction för science fi ction för
till Morgon-Tidningen och Stockholms-Tidningen redan den andra november, och 
följas av den värnpliktige Bengt-S. Johansson, som två dagar senare skulle skriva 
mot genren i samma tidningar. Insändaren ifråga kan dock ha skrivits av vem 
som helst av de deltagande fansen, såvida den inte skrevs av någon som överhu-
vudtaget inte var involverad.

33 [Sign. Populärvetenskapare], 2.2.958.
332 [Sign. Populärvetenskapare], 2.2.958.
333 Se Top Secret, s. 4.Top Secret, s. 4.Top Secret
334 [Sign. Populärvetenskapare], 2.2.958.
335 Ur Top Secret framgick också att svenska fans skulle skriva mer allmänna artiklar Top Secret framgick också att svenska fans skulle skriva mer allmänna artiklar Top Secret

om science fi ction i tidskrifter och dagstidningar, ”översvämma lokala gymna-
sisttidningar med SF-artiklar”, men också göra program om genren för radion. 
Redan när fanzinet utkom hade Alvar Appeltoff t och Jacob Palme skrivit en 
replik till Tykessons då fyra år gamla artikel i Bonniers Litterära Magasin, men 
denna anges ha refuserats. Bland de tidningar och tidskrifter till vilka artiklar 
skulle skickas fanns allt från Ungdomsfrämjandets Ungdomsnytt och den fi n-Ungdomsnytt och den fi n-Ungdomsnytt
landssvenska kulturtidskriften Horisont till veckotidningen Horisont till veckotidningen Horisont Folket i Bild och Folket i Bild och Folket i Bild AB 
Atomenergis tidskrift Reaktorn. I Top Secret fanns också en lista över personer Top Secret fanns också en lista över personer Top Secret
som ansåg sig kunna få artiklar publicerade i dessa, men om några artiklar pu-
blicerades är oklart.

336 Se Häpna! 96:7–8, s. 69.Häpna! 96:7–8, s. 69.Häpna!
337 Se Häpna! 963:3, s. 62.Häpna! 963:3, s. 62.Häpna!
338 Nämnas kan bl.a. Lars-Erik Helin (”Acro Caesar”) i Göteborg (”Cosmopolis”), 

ledare för ”Cosmonia” (Västergötland, Bohuslän och Dalsland); John-Henri 
Holmberg (”Xanidrator”) på Stora Essingen, ledare för ”Zlewwania” (bl.a. 
Essingeöarna och Kungsholmen); Jan-Eric Lundqvist (”Hans Helighet Själv-
härskaren”) i Karlskoga (”Kraj”), ledare för ”Wärke” (Värmland och Närke) 
och norrmannen Per G. Olsen (”Protektor Phobos”) i Oslo (”Alhabor”), som 
försvarade ”Norama” (Norge). Om det fanniska kriget och dess kontrahenter, 
se t.ex. Häpna! 963:3, s. 62, Svensson 964 Häpna! 963:3, s. 62, Svensson 964 Häpna! passim, Engholm 993, Bo Stenfors 
webbversion av Tre fandoms – och en fj ärde samt Tre fandoms – och en fj ärde samt Tre fandoms – och en fj ärde Holmberg 2003b, s. 6. Det be-
höver knappast påpekas att de fi ktiva namnen och vilka regioner som tillhörde 
vem avviker något i de olika källorna.

339 Dénis Lindbohm berättade att några allvarligare konfl ikter mellan fansen inte 
lär ha uppkommit: ”Det fanniska kriget var [...] till en början ett helt privat 
skämt mellan mig och Sam J Lundwall. [– – –] Det fördes till en början i form 
av bandinspelningar, men blev raskt huvudingrediens i våra fanziner. Därvid 
inspirerades andra sf-fans att deltaga. Vad jag vet var där inga som blev osams. 
Det var ju en vanvettig lek, för nöjes skull.” (Korrespondens med D. Lindbohm 
26.0.2004.)

340 Se Häpna! 96:2, s. 93.Häpna! 96:2, s. 93.Häpna!
34 Se Häpna! 963:3, s. 62. Enligt Häpna! 963:3, s. 62. Enligt Häpna! Engholm 993 gick skämtet så långt att Sam J. 

Lundwall som värnpliktig radiooperatör under en övning började referera kata-
strofscenarion där det s.k. Autarkatet anföll med kärnvapen. Lundwall degrade-
rades enligt uppgift till malaj och fi ck tillbringa sin återstående värnplikt med 
att skura golv.
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342 Exemplen är i nästan samtliga fall hämtade ur Svensson 964, s. 7–58 och har i 
fl era fall parafraserats eller till delar citerats direkt ur denna. Vissa förklaringar 
har kompletterats med hjälp av Engholm 993 och Holmberg 2003b. Verbet 
digga, i bemärkelsen gilla, tycka om, och förkortningen av information som info
förefaller ha använts inom sf-rörelsen långt innan de fi ck ett bredare genomslag 
i Sverige under 960- respektive 970-talet (se Svensson 964, s. 5, 26).

343 Se Häpna! 954:3, s. 95; 954:4, s. 96; 954:5, s. 64; 954:6, s. 96 och 954:7, s. 96.Häpna! 954:3, s. 95; 954:4, s. 96; 954:5, s. 64; 954:6, s. 96 och 954:7, s. 96.Häpna!
344 Se Häpna! 954:5, s. 73 f. Jfr passagen i Häpna! 954:5, s. 73 f. Jfr passagen i Häpna! Häpna! 954:5, s. 8 f.Häpna! 954:5, s. 8 f.Häpna!
345 Häpna! 954:2, s. 87. Jfr passagen i Häpna! 954:2, s. 87. Jfr passagen i Häpna! Häpna! 954:3, s. 75 f.Häpna! 954:3, s. 75 f.Häpna!
346 Häpna! 954:7, s. 92.Häpna! 954:7, s. 92.Häpna!
347 Jfr John Clute, ”van Vogt, A(lfred) E(lton)” i Clute & Nicholls, s. 268 ff ., Holm-

berg 2002, s. 404 f. och Holmberg 2003b, s. .
348 Se t.ex. Holmberg 2003b, s. .
349 Se Svensson 964, s. 46, Engholm 993 och Holmberg 2003b, s. . I Engholm 

993 nämns också att de kollektiv för sf-fans som dök upp i USA på 930-talet USA på 930-talet USA
kallades slanshacks. Både slans och deras slans och deras slans slanshacks nämns dock redan i Arthur slanshacks nämns dock redan i Arthur slanshacks
Koestlers stora artikel om science fi ction i Dagens Nyheter sommaren 953 (se Dagens Nyheter sommaren 953 (se Dagens Nyheter
Koestler, 7.6.953). 

350 Se Svensson 964, s. 47, 55. Jfr Mårtensson 977, s. 25. Svensson anger att klubben 
bildades av Dénis Lindbohm och Lars Persson, men att bland medlemmarna 
fanns bl.a. Sam J. Lundwall och Alvar Appeltoff t (Svensson 964, s. 55). H. G.
Wells roman utkom på svenska redan 939 som Stjärnornas barn. En biologisk 
fantasi.

35 Se Svensson 964, s. 2, 6, 29, 3, 49 och Svensson 966, s. 2. Jfr Mårtensson 
977, s. 6 och Engholm 993, där duodoxalismen stavas dudoxalism.

352 Se Lindbohm 964, s. 37 och Holmberg 2003b, s. 8 f.
353 I Mårtensson 977, s. 6, antyds att det också för fansen var svårt att veta hur 

mycket av stratelogin etc. som var på allvar: ”[H]är som [hos] bröderna Marx 
är det ofta omöjligt att dra en gräns mellan skämt och allvar, mellan metafysik 
och spex”. Lindbohm själv verkade ha tagit det på något större allvar, att döma 
av ett uttalande från mitten av 960-talet: ”[K]lubben har ett ytterst allvarligt 
syfte i sin cosmoni men livsfarlig skämtsamhet i sina former” (Lindbohm 964, 
s. 37). På en fråga om varifrån idéerna kom och i vilken mån fi losofi erna togs 
på allvar svarade också Lindbohm: ”Stratelogin var ett frihetligt politiskt system 
jag börjat utarbeta redan under tonåren. [– – –] När det gäller duodoxalismen, 
kosmonomin och logomatiken så hade de samband med stratelogin och var väl 
att se som fi losofi er. Varifrån inspirationen kom? Nåja, i januari 929 när jag var 
8 månader gammal fi ck jag en helt omstörtande inre upplevelse som endast kan 
tydas som minnen ur tidigare existenser. Det där inriktade mitt fortsatta liv på 
gränslandsforskning. MEN! Jag höll helt tyst om min personliga upplevelse ända 
tills jag fyllt 40 år, så ingen i club Meteor kände till den sidan av min personlig-
het.” (Korrespondens med D. Lindbohm 28.0.2004.)

354 Jfr Fiske 992, s. 35.
355 Se t.ex. James 994, s. 34 f.
356 Se t.ex. James 994, s. 47–59. Edward James påstår vidare att de fl esta sf-förfat-

tare, och en stor andel av sf-läsarna, varit skeptiskt lagda agnostiker, något som 
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möjligen kan gälla för dagens anglosaxiska sf-författare, men som inte förefaller 
helt giltigt för 950- och 960-talets svenska sf-fans, av vilka fl era var nyfi kna på 
allt från telepati och fl ygande tefat till reinkarnation (se James 994, s. 48).

357 Se t.ex. James 994, s. 03 ff ., Peter Nicholls & Cornel Robu, ”Sense of Wonder” 
i Clute & Nicholls, s. 083 ff . samt Landon 997, s. 8 ff . Jfr även Peter Nicholls, 
”Conceptual Breakthrough” i Clute & Nicholls, s. 254 ff . Denna släktskap tang-
erades redan i en osignerad ledare i Häpna! 960:, s. 94 f.Häpna! 960:, s. 94 f.Häpna!

358 James 994, s. 06. Jfr ibid., s. 35. Om religiösa inslag i science fi ction, se även 
Woodman 979.

359 Svensson 964, s. 4.
360 Fiske 989, s. 47 och Fiske 992, s. 46. En något avvikande syn presenteras i bl.a. 

Jenkins 992, s. 209 f., 24.
36 Svensson 964, s. 8 f. En längre redogörelse för denna fi nns enligt Svensson i 

Union SF nr. 9. Oavsett om Svensson endast valt att ta med ett kortare utdrag SF nr. 9. Oavsett om Svensson endast valt att ta med ett kortare utdrag SF
ur denna eller inte är det anmärkningsvärt att han inte förefaller lita särskilt 
mycket på Palmes gallup: ”Under Stockongallupen var av tekniska skäl tiden för 
eftertanke mycket knapp, och de fl esta svaren där måste betraktas som mycket 
impulsiva och förmodligen knappast representativa ens för där närvarande fans.” 
(Ibid., s. 7.) 

362 Se Svensson 964, s. 20–3. Om Ingvar Svensson själv, se ibid. s. 5 och Holm-
berg 2003b, s. 6 ff . Ingvar Svensson disputerade 968 på en doktorsavhandling, 
Studies on aminoacylation and methylation of transfer ribonucleic acid, och före-Studies on aminoacylation and methylation of transfer ribonucleic acid, och före-Studies on aminoacylation and methylation of transfer ribonucleic acid
faller under ungefär samma tid ha minskat sitt engagemang inom sf-rörelsen, 
även om han senare, vid sidan av läromedel i biokemi, skulle komma att skriva 
en uppslagsbok om fantasy, Tolkiens Midgård. En uppslagsbok (977), utgiven av Tolkiens Midgård. En uppslagsbok (977), utgiven av Tolkiens Midgård. En uppslagsbok
Skandinavisk Förening för Science Fiction. Om Club Megalax och dess verk-
samhet, se Svensson 964, s. 48 f.

363 Svensson 964, s. 32–35.
364 Svensson 964, s. 7. Svensson menar vidare att galluparna i huvudsak torde vara 

genomförda under seriös medverkan, men framhåller ändå att fl era svar ger ett 
ogenomtänkt intryck. Om Palmes skvallerspegel, se Häpna! 958:0, s. 6.Häpna! 958:0, s. 6.Häpna!

365 Svensson 964, s. 9. Anmärkningsvärt få, 6 % av de svarande, var mellan 8 och 
20 år jämfört med 28 % mellan 2 och 25 år. Måhända fanns för den förra ålders-
gruppen andra nöjen som lockade i huvudstaden en augustihelg. Ingen fråga 
berörde de svarandes kön, vilket kunde ha varit ett bra sätt att testa  apparaturens 
pålitlighet.

366 Svensson 964, s. 9. Frågan om språken var formulerad ”Läser du [...] ?”, varför 
det inte framgår om den gällde studier eller läsförståelse, men med tanke på att 
fl er svarade jakande på frågan om tyska än det fanns studerande verkar många 
fans ha uppfattat att frågan gällde det senare.

367 Svensson 964, s. 20. Ingvar Svensson (93–985) var när sammanställningen 
gjordes drygt 30 år gammal, och torde således ha tillhört de äldsta i sin klubb. 
Till skillnad från i Palmes gallup saknas knappast fans mellan 8 och 20 år, 
måhända för att svaren skickats brevledes när övriga förströelser inte konkur-
rerat med sf-intresset. Att de svarande i Svenssons gallup drygt tre år senare i 
genomsnitt var lite yngre än de i Palmes innebär också att antalet fans som deltog 
i bägge galluparna bör ha varit ganska litet.
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368 Svensson 964, s. 22.
369 Svensson 964, s. 8. De tre författare som färre än 40 % av fansen gillade 

var Alfred Bester (30), Edmond Hamilton (25) och Olaf Stapledon (25), medan 
mittfältet tillföll John Wyndham (60), Fredric Brown (60), Robert Sheckley 
(50), Henry Kuttner (50), C. L. Moore (45), Th eodore Sturgeon (40) och C. M. 
Kornbluth (40).

370 Svensson 964, s. 27 f. De tre som saknas, Raymond F. Jones, Jules Verne och 
Eric Frank Russell, fi ck bara en röst var, i sällskap med författare som Philip K. 
Dick, William Golding, Aldous Huxley och Harry Martinson.

37 De 34 röstandes ålder sträckte sig från 5 till 24 år, med ett genomsnitt på 8,4 
år. Bland de som röstade på Asimov hamnade snittet på 7,5 år medan det för 
Bradbury hamnade på 8,8 år. Med tanke på att inte färre än 7 av de 24 som 
röstade på någon av dessa var 8 år blir skillnaden signifi kant. De äldre fansen 
var också mer benägna att rösta på konsekrerade författare som George Orwell, 
William Golding och Harry Martinson.

372 Det totala röstetalet uppgår till 65, vilket innebär antingen att några av de 34 
fansen måste ha röstat på färre än fem författare, eller att Svenssons lista inte 
är fullständig. Tabellen tyder också på att några fans – en 20-åring, en 23-åring 
och en 24-åring – antingen inte röstat på fem författare eller att deras val inte 
redovisats.

373 Svensson 964, s. 29 ff .
374 Det sistnämnda kan förklara den relativt låga placering Isaac Asimovs Founda-

tion fi ck, men också att A. E. van Vogts Slan hamnade först på 24:e plats. Ser 
man på de verk vars anhängare hade en genomsnittlig ålder som avvek från den 
på samtliga röstande (8,2 år) med minst 0,5 år kan konstateras att de yngre i 
något större uträckning föredrog Pohls och Kornbluths Th e Space Merchants 
(7,5 år), Bradburys Fahrenheit 451 (7,5 år), Asimovs Fahrenheit 451 (7,5 år), Asimovs Fahrenheit 451 I, Robot (7,3 år), Hubbards I, Robot (7,3 år), Hubbards I, Robot
Return to Tomorrow (7,3 år), Wyndhams Return to Tomorrow (7,3 år), Wyndhams Return to Tomorrow Th e Day of the Triffi  ds (6,7 år), Besters Th e Day of the Triffi  ds (6,7 år), Besters Th e Day of the Triffi  ds
Th e Demolished Man (6,6 år) och Zamjatins My (7,0 år), och de äldre Clarkes My (7,0 år), och de äldre Clarkes My
Childhood’s End (9, år), Orwells Childhood’s End (9, år), Orwells Childhood’s End Nineteen Eighty-Four (8,7 år), Bradburys Nineteen Eighty-Four (8,7 år), Bradburys Nineteen Eighty-Four Th e 
Martian Chronicles (8,7 år), Bradburys Martian Chronicles (8,7 år), Bradburys Martian Chronicles Th e Illustrated Man (9, år), Simaks City 
(8,7 år) samt Andersons Brain Wave (8,8 år).Brain Wave (8,8 år).Brain Wave

375 Svensson 964, s. 32. Cliff ord D. Simak fi ck två röster, medan Poul Anderson, 
Fredric Brown, Robert A. Heinlein, Raymond F. Jones, Robert Sheckley och 
Th eodore Sturgeon fi ck en röst var.

376 Samtliga verk redovisades endast med engelska titlar, vilket eventuellt kan tolkas 
som att fansen valde att ange originaltitel oavsett vilket språk de läst verket på, 
att Svensson eller Holmberg helst ville ange originaltitlar, eller som att fansen 
de facto läste verken på engelska. Av de åtta titlarna var det bara Simaks och 
Sturgeons som när gallupen genomfördes inte fanns översatta till svenska.

377 Svensson 964, s. 8 f. 
378 Svensson 964, s. 34, 20. De mest populära alternativen efter de två angivna var 

”idéer och perspektiv” (5), ”tidresor o. dimensioner” (4) samt ”framtidsvisioner” 
(4). Övriga alternativ var ”psykologiska aspekter” (3), ”allt” (3), ”biologiska as-
pekter” (2), ”aktuell satir” (2), ”den ohämmade fantasien” () och ”bems”, dvs. 
Bug-Eyed Monsters (). Endast en 7-åring hade kryssat i alternativet ”möjlighet t. Bug-Eyed Monsters (). Endast en 7-åring hade kryssat i alternativet ”möjlighet t. Bug-Eyed Monsters
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eskapism”, medan de nämnda alternativen ”spänningen” (3), ”interplanetariska 
resor” (2) och ”mutanter” () samtliga valdes av fans yngre än 20 år.

379 Svaren på en kort fråga om hur fansen såg på genrens framtid tyder dock på en 
aningen bristande optimism när det gällde favoritlektyren, då endast drygt hälf-
ten (0 av 9) trodde att genren skulle leva vidare eller att intresset för den rentav 
skulle öka, medan inte så få av de resterande (8 av 9) förutspådde att intresset 
skulle minska, att genren skulle försvinna eller att den åtminstone skulle stöta 
på svårigheter. (Svensson 964, s. 24.)

380 Se Svensson 964, s. 25 f. Genomsnittsåldern för de fans som svarade på denna 
fråga var 7,8 år. I en av de få stora svenska undersökningarna om läsning av 
populärlitteratur, Gunnar Hanssons Inte en dag utan en bok, nämns visserligen 
science fi ction endast i förbigående en handfull gånger, men läsarnas mycket 
positiva uttalanden om genren går där i huvudsak ut på att den kräver mer upp-
märksamhet än deckare, att den innehåller en framtidstro och ett budskap om 
tolerans samt att den tillgodoser ett behov av att läsa om fi losofi  och teknik. (Se 
Hansson 988, s. 93, 96, 8, 20, 60 f.)

38 Svensson 964, s. 33 ff .
382 Svensson avslutar listan med att citera ytterligare ett svar: ”’Om SF har någon 

mission så är det dels som underhållning för de unga och de andligt omogna, 
dels som ett slags spekulativ vetenskap, där man slipper ta ansvaret för sina vilda 
idéer.’ (2 år)”

383 Svensson 964, s. 23. De övriga alternativen, som endast fi ck ett svar vardera, 
var ”läste rymdserier”, ”intresse för det fantastiska”, ”eskapistiska skäl”, ”be-
sökte klubbmöte” och ”medfött intresse (?)”. Att så många alternativ endast fi ck 
ett svar kan möjligen bero på att det egentligen fanns fl er kategorier, men att 
Svensson endast redovisat de nio som valts, eller på att Svensson sammanställt 
alternativen från fritt givna svar.

384 Svensson 964, s. 23. De övriga alternativen var ”fantasy”, ”arkeologi”, ”rymd-
fart”, ”kemi”, ”teknik”, ”fi losofi  och psykologi”, ”biologi” och ”samhällskritisk 
litteratur”. Om det rörde sig om på förhand givna alternativ eller en samman-
ställning av fria svar framgår inte, men det senare förefaller mest troligt.

385 Svensson 964, s. 20.
386 Svensson 964, s. 9, 2. En fråga som berörde urvalsprinciper vid val av sf-

litteratur tydde på att fl er än hälften antingen saknade urvalsmetod eller läste 
recensioner. Andra uppgav att de bläddrade i böckerna eller gick efter författare, 
men inget svar visade tecken på att diskussioner i klubbar hade någon inverkan, 
även om man gissar att recensionsläsningen innefattade fanzines och sf-tidskrif-
ter. (Svensson 964, s. 23.) Möjligheten att det var nästan samma personer som 
var med i båda galluparna, och att de under åren som gått hunnit läsa fl er böcker, 
motsägs av att fansen i Svenssons undersökning var något yngre än i Palmes.

387 Svensson 964, s. 2. På frågan fanns 26 svar. Den som läste mellan 200 och 500 
sf-böcker per år var 20 år medan den unge läsaren av mellan 00 och 200 böcker 
per år var 7 år. Av de fem fans som läste färre än 25 böcker per år var samtliga 
8 år eller äldre, två dessutom äldre än 20 år. Kanhända var några av dessa fans 
som tröttnat på genren men fortsatte att umgås i sf-rörelsen. 

388 Svensson 964, s. 2. På frågan fanns 34 svar.



497

NOTER KAPITEL 5

389 Svensson 964, s. 2 f.
390 Svensson 964, s. 2 f. Samtliga sexton skrivande fans angav sig skriva noveller, 

men fyra av dessa skrev dessutom romaner (ibid., s. 22).
39 Svensson 964, s. 20. Endast två av de tre yngsta fansen, 5-åringarna, intresse-

rade sig för ”kritisk SF-analys”. Ur Palmes gallup framgår att de fans som deltog 
i gallupen föredrog Stockholmsfanen Bo Stenfors pin-up-betonade fanzine Sexy 
Venus (85 %) framför Malmöbon Dénis Lindbohms Venus (85 %) framför Malmöbon Dénis Lindbohms Venus Clloev (40 %), att merparten Clloev (40 %), att merparten Clloev
(68 %) ansåg att fanzinen hade en uppgift att fylla, att deras favorit bland åtta 
angivna svenska sf-författare var samme Jacob Palme (90 %) som genomförde 
gallupen, att de på sina klubbmöten i betydligt högre grad önskade samkväm 
och diskussion framför föredrag samt att de gillade fi lmrecensionerna i Häpna!
(70 %). De andra svenska sf-författare som ingick i frågan om dessa var Gabriel 
Setterborg (75), Dénis Lindbohm (65), Sture Lönnerstrand (60), Sam J. Lund-
wall (50), Alvar Appeltoff t (45), Lennart Sörensen (45) och Lars-Erik Helin (35). 
(Se Svensson 964, s. 8 f.)

392 Den typiske fanen är förstås en fi ktion och rymmer vissa motsägelser, såsom att 
denne läst science fi ction i minst 5 år, men trots den uppgivna läsfrekvensen på 
ca 25–50 böcker per år inte hunnit med fl er än 50–200 böcker. Man gissar därför 
att denne just fått upp farten, eller ofta läste om sina favoritböcker.

393 Se Bonniers Litterära Magasin 954:, s. 79, [Osign.] 955, Häpna! 955:9, s. 65, Häpna! 955:9, s. 65, Häpna!
samt Galaxy nr. 4, s. 97. I Setterborgs artikel påpekas dessutom att de vanliga Galaxy nr. 4, s. 97. I Setterborgs artikel påpekas dessutom att de vanliga Galaxy
pocketpriserna, 25 resp. 35 cent, i svenska kronor vid denna tid motsvarade 2 
eller 2:75 kr, dvs. ett lite högre pris än de samtidigt översatta sf-pocketseriernas. 
Tillgången till de till svenska översatta verken kommenterades mycket sällan, 
varför man gissar att den var god åtminstone så länge böckerna fanns i tryck. 

394 Svensson 964, s. 24. Jfr annonsen i Häpna! 955:6, s. 96.Häpna! 955:6, s. 96.Häpna!
395 Landergren 966, s. 8 f. De två fi rmor Landergren nämner är Stephen’s Book-

service och Fantasy and SF Book Co., bägge i New York. Om Landergren, se 
Svensson 964, s. 29 f. Landergren blev senare berömd jazzfotograf och lärare vid 
mentorn Christer Strömholms fotoskola, där också Sam J. Lundwall gick. (Se 
t.ex. Lundwall 2002, s. 0.)

396 Under intervjun med Sjöberg den 27 augusti 2004 berättade denne att han kom 
i kontakt med Futura efter sin militärtjänstgöring år 950, men innan Häpna!
började ges ut (mars 954). Intervjun genomfördes i Sjöbergs hem i Uppsala en-
dast ett par veckor innan Sjöbergs bortgång den  september samma år (enligt 
dödsannonserna i Dagens Nyheter och Dagens Nyheter och Dagens Nyheter Upsala Nya Tidning, 6.0.2004). Efter-Upsala Nya Tidning, 6.0.2004). Efter-Upsala Nya Tidning
som Sjöberg föredrog att intervjuas utan diktafon fi nns från intervjun endast 
några sidor med anteckningar. Vissa fakta har dock kontrollerats, lagts till och/
eller reviderats vid korrespondens med den gamle sf-fanen, tillika Sjöbergs vän 
S. Hällström 2.0.2004.

397 Se Svensson 964, s. 45. Jfr Strandberg 964, s. 40 ff . Enligt samstämmiga rykten 
hyste Sjöberg och några andra fans under denna tid nazistiska sympatier, och var 
dessutom aktiva inom den svenska nynazistiska rörelsen. Inte oväntat demen-
terades detta vid intervjun i augusti 2004. Enligt den gamle vännen Hällström 
var dock Sjöberg aktiv inom Nordiska Rikspartiet och fl era svenska grupper 
och celler, startade med en annan sf-fan något de kallade Kampgrupp Viking 
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och hade dessutom kontakter med nazister i södra USA. Han lär också till ett 
av    SFSF:s möten under det tidiga 960-talet ha bjudit in Nordiska Riks partiets 
 Stockholmsledare Waldemar Lantelli. (Korrespondens med S. Hällström 
2.3.2004, 29.8.2004, 6.0.2004 och 2.7.2005.)

398 Under intervjun sensommaren 2004 menade Sjöberg att antalet kunder var ”max 
50, men då kanske jag tar i”. Så snart fi rman hade inregistrerats inkom enligt 
Sjöberg ett telefonsamtal från Bonniers, vars huvudkontor låg endast några sten-
kast bort på Torsgatan. Förlaget ville med hänvisning till kommissionssystemet 
inte veta av något hot mot försäljningsmonopolet och krävde att postorderfi rman 
skulle upphöra med sin verksamhet. Enligt vännen Sture Hällström ska Sjöberg 
ha lugnat förlaget med att hävda att fi rman endast handlade med begagnade 
böcker. (Korrespondens med S. Hällström 2.0.2004.)

399 Uppgifterna kommer från intervjun med Sjöberg den 27 augusti 2004. Enligt 
klubbspalten i Häpna! 956:0, s. [98], var fi rman avregistrerad hösten 956, en Häpna! 956:0, s. [98], var fi rman avregistrerad hösten 956, en Häpna!
uppgift som också fi nns i Svensson 964, s. 45.

400 Se Häpna! 955:6, s. 93, där fi rmans första annons publicerades, och där tidskrif-Häpna! 955:6, s. 93, där fi rmans första annons publicerades, och där tidskrif-Häpna!
tens läsare också erbjöds 5 % rabatt på sortimentet. Ytterligare en annons fanns 
i Häpna! 955:0, s. [97], och i Häpna! 955:0, s. [97], och i Häpna! Häpna! 955:2, s. 77, annonserade Sjöberg efter Häpna! 955:2, s. 77, annonserade Sjöberg efter Häpna!
böcker att köpa in till fi rman.

40 Ur intervjun med Sjöberg framkom dessvärre inte hur dessa katalogblad spreds, 
annat än att de inte distribuerades med Häpna!. Gissningsvis spreds de på klubb-
möten och/eller genom fanzines. En text liknande den citerade fi nns också i 
annonsen i Häpna! 955:6, s. 93.Häpna! 955:6, s. 93.Häpna!

402 Se Häpna! 955:0, s. 96.Häpna! 955:0, s. 96.Häpna!
403 Se Häpna! nr. 33, 956:[2], s. 63. Enligt en klubbspalt i Häpna! nr. 33, 956:[2], s. 63. Enligt en klubbspalt i Häpna! Häpna! år 958 hade Häpna! år 958 hade Häpna!

även fanzinet Komet, då utgivet av Alvar Komet, då utgivet av Alvar Komet Appeltoff t i Halmstad, någon form av 
service för fans som ville ha tag på anglosaxiska sf-tidskrifter för billig penning. 
(Se Häpna! 958:4, s. 68.)Häpna! 958:4, s. 68.)Häpna!

404 Se Svensson 964, s. 37 och den redaktionella noten i Svensson 966, s. 82. Att 
Häpna! någon enstaka gång fi ck agera forum för bokförmedling avslöjas bl.a. Häpna! någon enstaka gång fi ck agera forum för bokförmedling avslöjas bl.a. Häpna!
av en liten annons hösten 962, där medarbetaren Lennart Sörensen meddelade 
att ”[e]n mycket stor samling SF, fantasy o. d. säljes på grund av trångboddhet” 
(se Häpna! 962:9, s. 98), och något år senare av att en Charlie Wallin i Flen an-Häpna! 962:9, s. 98), och något år senare av att en Charlie Wallin i Flen an-Häpna!
nonserade efter svensk sf-litteratur att köpa (se Häpna! 965:, s. 6).Häpna! 965:, s. 6).Häpna!

405 Häpna! 964:3, s. [4].Häpna! 964:3, s. [4].Häpna!
406 Se John-Henri Holmbergs under pseud. Carl J. Brandon, Jr. utgivna fanzine 

Fanac nr. 8 (965), s. 2. En liknande uppgift fi nns i Tymn & Fanac nr. 8 (965), s. 2. En liknande uppgift fi nns i Tymn & Fanac Ashley, s. 895, där 
det anges att Häpna! slutade ges ut på grund av att Kurt Häpna! slutade ges ut på grund av att Kurt Häpna! Kindberg drabbats av 
sjukdom. Sam J. Lundwall och John-Henri Holmberg anges emellertid i denna 
som medarbetare vad gäller de svenska sf-tidskrifterna, varför uppgiften torde 
härröra från någon av dem.

407 Se John-Henri Holmbergs under pseud. Carl J. Brandon, Jr. utgivna fanzine 
Fanac nr. 24 (965), s. []. Enligt Hans Perssons webbpublicerade artikel ”Science Fanac nr. 24 (965), s. []. Enligt Hans Perssons webbpublicerade artikel ”Science Fanac
fi ction-tidskrifter i Sverige” anklagades Häpna! 965 för att utan tillstånd ha pu-Häpna! 965 för att utan tillstånd ha pu-Häpna!
blicerat två noveller av Terry Carr, och det framgår också att det spekulerats om 
att en stämning från Th e Magazine of Fantasy and Science Fiction kan ha haft del 
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i tidskriftens nedläggning. Två noveller av Terry Carr publicerades för övrigt i 
Häpna!, ”Mörke Robert” i Häpna! 964:6–7 och ”Den magiska stenen” i Häpna! 964:6–7 och ”Den magiska stenen” i Häpna! Häpna!
965:2–3, vilka bägge först publicerats i Th e Magazine of Fantasy and Science Fic-
tion, den förre som ”Brown Robert” år 962 och den senare som ”Touchstone” 
år 964.

408 Se t.ex. Svensson 964, s. 25 f., Lundwall 969, s. 55 och Holmberg 2003a, 
s. 232.

409 Se Häpna! 964:5, s. 92. Jfr Svensson 964, s. 55.Häpna! 964:5, s. 92. Jfr Svensson 964, s. 55.Häpna!
40 Sima, ..964.
4 För ett exempel på den senare åsikten, se Lundwall 987, s. 533.
42 Se Holmberg 966, s. 47 f.
43 Lundwall 969, s. 53 f. (citat, s. 54).
44 Lundwall 969, s. 54 f.
45 Se Bo Stenfors webbpublicerade artikel ”Sture Lönnerstrand – den svenska SF-

rörelsens fader”. I hans artikel ”5. HÄPNA!” preciseras kritiken, där Stenfors me-
nar att ”formatet [var] för litet, namnet för okultiverat, tidningens pretentioner 
att framstå som en litterär tidskrift närmast pinsamma, lay-outen miserabel och 
översättningarna från engelskan mången gång alltför usla”. I den senare utveck-
las också klubbtanken, i det att det talas om Karl Gustav Kindbergs ”planer att 
starta en exklusiv klubb för de SF-intresserade med servering och sköna fåtöljer 
i en riktigt fi n, högklassig miljö, modell engelsk Londonklubb, dit man kunde 
smita i väg om kvällarna för att kunna tillsammans med likasinnade ägna sig åt 
ohämmad fantasifl ykt, grundad på den så tänkvärda och överlägsna SF-litteratu-
ren. Självklart fi ck medlemmarna räkna med kraftigt tilltagna medlemsavgifter 
för att klubben skulle kunna vidmakthållas på en absolut förstklassig nivå.”

46 Holmberg 2002, s. 9 f.
47 Se Bo Stenfors webbversion av Tre fandoms – och en fj ärde.
48 Se Bertil Falks artikel ”Alvar Appeltoff t och JVM” i Lindbohm 979, s. 34–36 

(citat, s. 36).
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 Sörensen, 0..957.
2 Clarke, 7.2.957. Om Clarkes syn på rymdprojektet, se t.ex. Godhe 2003, s. 98–

06, 20 f. 
3 Om rymdkapplöpningen och följderna av Sputnik-satelliterna, se t.ex. Godhe 

2003, s. 22–46. Om spåren i samtiden, se Bengtsson & Willis, s. 48–[60], 88–05 
et passim (boken innehåller dessutom rikligt med bilder på föremål med anknyt-
ning till rymdvurmen under 950- och 960-talen). Om Th e Spotnicks, se Sidén 
99, s. 68–96, och om intentionerna bakom Kaknästornet, se t.ex. Lindroos 989, 
s. 8. (Jfr Bengtsson & Willis, s. [59] och Godhe 2003, s. 24.)

4 En samling artiklar om de första Sputnik-satelliterna fi nns i Sputnik. En bok-
fi lm om de första jordsatelliterna (957). Bland seriestrippar med rymdtematik kan fi lm om de första jordsatelliterna (957). Bland seriestrippar med rymdtematik kan fi lm om de första jordsatelliterna
nämnas att Eugen Semitjovs populärvetenskapliga rymdäventyrsserie ”Resan 
mot noll” publicerades i Aftonbladet under 958. (Det första avsnittet publicerades Aftonbladet under 958. (Det första avsnittet publicerades Aftonbladet
söndagen den 6 mars 958.)
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5 Se t.ex. Benedikt, 2.2.957, Hemmel, 27.2.957, Parland, 3.3.958, Parland, 
25.4.958, Qvarnström, 2.5.958, Sjögren, .3.959 och Printz-Påhlson, 6.8.960. 
Ralf Parlands två artiklar om tidiga rymdfärder i litteraturen och science fi ction 
under antiken publicerades under 958 och 959 även i Ny Tid samt ett tiotal min-Ny Tid samt ett tiotal min-Ny Tid
dre tidningar – förutom i Smålands Folkblad bl.a. i Smålands Folkblad bl.a. i Smålands Folkblad Värmlands Folkblad, Västgöta-
Demokraten, Västerbottens Folkblad, Gotlands Folkblad och Arbetarbladet, och lär  Arbetarbladet, och lär  Arbetarbladet
således ha nått en stor och geografi skt spridd läsekrets. Ralf Parland skrev under 
perioden även populärvetenskapliga artiklar, bl.a. en lång artikel om cybernetik, 
där han också berör science fi ction (Parland, 5..962). Under dessa år publice-
rades dessutom med jämna mellanrum artiklar om Jules Verne och hans verk, 
möjligen föranledda av det ökande intresset för populärvetenskap och rymdlit-
teratur. (Se t.ex. Arvidsson, 7.6.959; 3.6.959 och 9.6.959 samt Printz-Påhlson, 
8.8.960; en kommentar om Arvidssons artikelserie fi nns i Galaxy nr. 4, s. 3 f.) Galaxy nr. 4, s. 3 f.) Galaxy
Nämnas kan också att det i några av de populärvetenskapliga böcker som gavs ut 
under dessa år fanns kortare avsnitt om rymdfärder i litteraturen. I den från tyska 
översatta Raketernas århundrade (på svenska 960) av Heinz Raketernas århundrade (på svenska 960) av Heinz Raketernas århundrade Gartmann fi nns, vid 
sidan av en diskussion av Lukianos, Cyrano de Bergerac och annan s.k. proto-sf, i proto-sf, i proto-sf,
kapitlet ”Kosmiska sagor” en av de allra första genomgångarna av modern science 
fi ction att publiceras i bokform på svenska. (Se Gartmann 958/960, s. 200–2.) 
Anföras kan även Tage La Cours korta skrift Resan till månen. Från Lukianos till 
H. G. Wells (96), där det redan på de första raderna påpekas att de tidiga månre- Wells (96), där det redan på de första raderna påpekas att de tidiga månre- Wells
sorna i litteraturhistorien är science fi ction och att genren ”har rötter i forntiden”, 
en åsikt som blev alltmer utbredd under dessa år (La Cour 96, s. 9).

6 Vad gäller Sputnik  berättade Dénis Lindbohm att satelliten hade stor betydelse 
för sf-fansen: ”Sputnik blev rena glädjeruset för oss. [V]i inom club Meteor sam-
lades ute på ett fält vid en badstrand och stod där och såg hur satelliten gled över 
natthimlen. Drömmen om rymdfart höll på att förverkligas!” (Korrespondens 
med D. Lindbohm 26.0.2004.) George Sjöberg vittnade vid intervjun den 27 
augusti 2004 om en liknande uppfattning, även om han, i likhet med Dénis 
Lindbohm och Lennart Sörensen (korrespondens med L. Sörensen 8.7.2005), inte 
ville betrakta det sena 950-talet som någon avgörande vändpunkt för sf-genrens 
anseende i Sverige. Jfr Lundwall 2002, s. 6.

7 Schött [sign. Bunter], 3.5.958. Jfr sf-fanen Gabriel Setterborgs artikel i Ny Tid 
959, där han menar att den senaste tidens framsteg inom rymdforskningen kan 
ha lett till en ökad acceptans av science fi ction – men samtidigt framhåller att 
det främst är genrens bredd och outtömliga möjligheter som gjort den populär. 
(Setterborg, .7.959.)

8 Detta förhållande verkar också ha gällt populärvetenskapliga verk och tekniska 
tidskrifter (se Godhe 2003, s. 67).

9 Holmqvist, ..959.
0 Hallén, 5.9.959. Besläktade funderingar framfördes fl era gånger av barnbokskri-

tiker i Bonniers Litterära Magasin. Se t.ex. Sjögren 957b, s. 907 och Kylberg 96, 
s. 2.

 Eriksson [sign. G. O. E.], 3..959. Efter en diskussion om genrens särart, där 
 Eriksson verkar anse att genren i mångt och mycket behandlar det skräckfyllda 
mötet med det okända, föreslår han också att science fi ction bör betraktas mer som 
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ett uttryck för tidsandan än ett spekulerande över framtida händelse utvecklingar: 
”Att just det intensiva kretsandet kring ensamhetens skräck och hemliga lust har 
bidragit att göra genren användbar för eskapism – ofta av rätt pueril art – förefaller 
ganska troligt; lika troligt är det att hela genren i framtiden kommer att betraktas 
som ytterligare en dekadent utväxt på seklets framstegs tro. Dessa mer eller min-
dre fantastiska verk är nycklar till nuet, inte till framtiden. [...] Hur framtiden än 
kommer att te sig, science-fi ction-författarnas profetior kommer den inte att följa. 
Deras uppgift är att beskriva positioner som vi snart måste överge.”

2 Under åren 954–956 publicerades, att döma av det material som kunnat hittas 
genom tidningsindexen, i de 6 största dagstidningarna i genomsnitt knappt 20 
artiklar om science fi ction per år, jämfört med ca 40 artiklar per år under perioden 
957–959 (med en klar topp året 957, när inte färre än drygt 50 artiklar publicera-
des). Som jämförelse kan nämnas att det från lanseringsåret 953 har kunnat hittas 
ett drygt fyrtiotal artiklar, medan genomsnittet under större delen av 960-talet 
låg på ett tiotal. Någon exakt statistik är dessvärre svår att upprätta på grund av de 
många osäkerhetsfaktorerna, i första hand indexens varierande noggrannhet vad 
gäller att förteckna artiklar om science fi ction, men också de fl ytande gränserna 
för exakt vilka artiklar som bör och inte bör räknas in. 

3 Om tidningsdöden och några av dess orsaker, se Rydén 987, s. 438 ff . och Eng-
blom 2002.

4 Att sf-genren under 950-talet anmärkningsvärt ofta kom att uppmärksammas i 
några av de största kvällstidningarna – Expressen, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet Kvällsposten och 
Göteborgs-Tidningen – kan möjligen tillskrivas det faktum att genren vanligen be-
traktades som en form av underhållningslitteratur, och att de mer prestigetyngda 
kultur redaktionerna inte lika gärna befattade sig med populärlitteraturen.

5 Roland Adlerberth medverkade regelbundet i Bonniers Litterära Magasin åren 
954–959, vanligen med underfundiga recensioner av lättsmält litteratur, t.ex. 
reseskildringar, science fi ction, tecknade serier, kåserier, äventyrsböcker, histo-
riska romaner, biografi er och reportageböcker, antingen i korta anmälningar eller 
längre samlingsrecensioner. Enligt Lundwall 997, s. 0, framträdde Adlerberth 
dessutom ofta i radio, ”med program med anknytning till bl.a. science fi ction”.

6 Adlerberth [sign. R. A.], 4.6.954. Jfr Adlerberth, 7.8.966, där ett liknande grepp 
tas.

7 Adlerberth, 0.6.957.
8 Adlerberth, 4..958.
9 Adlerberth 955a, s. 225.
20 Adlerberth 959, s. 226.
2 Adlerberth 959, s. 226.
22 Jfr Adlerberth 955b, s. 236.
23 Se t.ex. Adlerberth [sign. R. A.], 28.8.954, Adlerberth, 2..955; 29.4.955; 4.2.960 

samt Adlerberth 96.
24 Korrespondens med L. Sörensen 8.7.2005 och 9.7.2005. Tjänsten förefaller ha 

rört inte bara bevakande av science fi ction, utan litteratur i största allmänhet. 
Sörensens enstaka recensioner av modern amerikansk prosa i Bonniers Litterära 
Magasin, t.ex. åren 958, 968 och 969, rörde för övrigt inte sf-litteratur.

25 Sörensen, 7.5.957.
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26 Sörensen, 0..957. En liknande åsikt kommer också fram i en artikel i Ord 
och Bild 959, där Sörensen menar att science fi ction är en kategori berättelser och Bild 959, där Sörensen menar att science fi ction är en kategori berättelser och Bild
som bygger på rimliga vetenskapliga teorier eller hypoteser, men att god science 
fi ction också ”vill tvinga läsaren att pröva de slentrianmässiga synpunkternas 
hållfasthet, [...] göra en mental strip-tease”. Han påpekar vidare att sf-författare, 
förutom att ha förutspått vetenskapliga och tekniska framsteg som atombomben, 
televisionen, radarn, satelliterna m.m., ofta ”förvånansvärt riktigt kunnat sia om 
politiska manövrar (och skenmanövrar)”, och att genren därför kan sägas vara ”en 
varningssignal av nöden i vårt ideologiska virrvarr.” (Sörensen 959, s. 333 f.; det 
första citatet syftar främst på Frank Hellers novell ”Den yttersta dagen”.)

27 Galaxy nr. 0, s. 4.Galaxy nr. 0, s. 4.Galaxy
28 Galaxy nr. 0, s. 3.Galaxy nr. 0, s. 3.Galaxy
29 Galaxy nr. 0, s. 4.Galaxy nr. 0, s. 4.Galaxy
30 Galaxy nr. 0, s. 48.Galaxy nr. 0, s. 48.Galaxy
3 Sörensen 958, s. 2. Artikeln behandlar främst Henry Kuttner, Ray Bradbury 

och Fredric Brown, och i samma nummer publicerades den av Sörensen översatta 
novellen ”Guds nio billioner namn” av Arthur C. Clarke. De svenska sf-entusi-
asterna hade, även utanför sf-rörelsen, visst samröre. Nämnas kan att Sörensen år 
960 sammanställde och översatte en antologi med spanska poeter, 13 spanjorer
(Bonniers), vilken recenserades bl.a. av en mycket positivt inställd Roland Adler-
berth. (Se Adlerberth, 5.4.96.)

32 Galaxy nr. 0, s. 66.Galaxy nr. 0, s. 66.Galaxy
33 Sörensen, 0..957 och Palme, 4.8.957. Den tidigaste recension av Palme som 

kunnat hittas är daterad 3.2.956.
34 Se Palme 962a och Svensson 964, s. 38.
35 Se Palme 962b. 
36 Under vissa år, i synnerhet 954 och 957, stod de bakom ungefär hälften av sf-

artiklarna.
37 Även om den anglosaxiska sf-litteraturen dominerade recenserade Adlerberth 

emellanåt också tysk och rysk science fi ction, och fann i synnerhet den tyska vara 
ganska ointressant.

38 För åsikter om Henner, se t.ex. Hallén, 8.2.955, Hallén, 9.2.956 och Fred-
riksson, 7..957. För entusiasternas åsikter om Lönnerstrand och Henner, se t.ex. 
Adlerberth 955a, s. 226, Sörensen, 8.7.957, Sörensen, 5.2.957, Sörensen 959, 
s. 335 och Adlerberth 96, s. 323. Noterbart är att den kanske enda svenska sf-ro-
man som genomgående fi ck ett mycket gott mottagande kom först hösten 967, 
Sven Wernströms samhällskritiska ungdoms-sf Resa på en okänd planet. (Se t.ex. 
Lundqvist, 2.2.967, Schöier, 2.2.967 och Zachrison, 6.2.967.)

39 Se t.ex. Adlerberth, 4.3.956; 28.2.956; 3.3.960; 7.6.964 och 5.8.964 (uttalanden 
om de fl ygande tefatens existens fi nns i den första och tredje; i de två sistnämnda 
behandlas bl.a. radioastronomi. Adlerberth förefaller ha blivit något mer skeptiskt 
inställd till liknande fenomen på 960-talet – se t.ex. Adlerberth, 2.4.966 – men 
även i recensioner av fackböcker i Häpna! fi nns en uttalad tro på dessa fenomen, Häpna! fi nns en uttalad tro på dessa fenomen, Häpna!
t.ex. i Häpna! 958:3, s. 66). Om Sörensens inställning, se t.ex Sörensen, 3..958, Häpna! 958:3, s. 66). Om Sörensens inställning, se t.ex Sörensen, 3..958, Häpna!
men också artikeln ”Strängt personligt. En sf-läsares bekännelser”, i Galaxy  nr. 0. Galaxy  nr. 0. Galaxy
I den sistnämnda antyder Sörensen, till skillnad från den förstnämnda, att de 
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fl ygande tefaten kan existera. Tron på fl ygande tefat, utomjordiska besökare och/
eller parapsykologi verkar överlag ha varit relativt utbredd i Sverige på 950- och 
960-talet, att döma av den ganska stora mängd seriösa populärvetenskapliga ar-
tiklar om liknande ämnen som publicerades i svenska dagstidningar. En försiktig 
tro på liknande företeelser lyser också igenom i fl era recensioner skrivna av andra 
än de svenska sf-entusiasterna. Frågan om (intelligent) liv i rymden förefaller 
dessutom inte ha varit lika infekterad på 950-talet som den senare kom att bli. (Se 
Godhe 2003, s. 06 ff ., 42 ff .) Flera av de svenska entusiasterna och sf-författarna 
översatte också böcker om ämnet för ett av de ledande förlagen på området, det 
Helsingborgsbaserade Parthenon – så t.ex. Henrik Nanne (Carl Henner), som 
översatte Desmond Leslies och George Adamskis Flygande tefat har landat (957; Flygande tefat har landat (957; Flygande tefat har landat
Flying Saucers Have Landed), och Lennart Sörensen, som översatte Daniel W. Frys 
Resa med fl ygande tefat (958; Resa med fl ygande tefat (958; Resa med fl ygande tefat Th e White Sands Incident).Th e White Sands Incident).Th e White Sands Incident

40 Lönnerstrand, .7.956.
4 Lönnerstrand, 6.9.956. Nämnas kan också att Sture Lönnerstrand, efter att ha 

skrivit en lång och jämförelsevis skeptisk understreckare i Svenska Dagbladet hös-Svenska Dagbladet hös-Svenska Dagbladet
ten 96, hamnade i en kort diskussion om de fl ygande tefatens existens. Han 
framhåller i denna att han personligen inte tycker att ”det skulle vara så märk-
värdigt om rymdskepp besökte jorden” (”snarare är det märkvärdigt om de inte 
gjorde det”), men att det han i första hand fi nner intressant är symboliken i de 
föregivet autentiska berättelserna om besök från yttre rymden. (Se Lönnerstrand, 
3.9.96 samt Rehn & Lönnerstrand, 7.9.96.)

42 Magnusson 995. Artiklarna om Shanti Devi har givits ut i bokform som Shanti 
Devi. En berättelse om reinkarnation (994), vilken också blivit översatt till fl era 
språk. Lönnerstrand uttalade sig själv senare om egna reinkarnationsminnen, 
bodde under en lång tid i Indien, levde under 970-talets gröna våg lantliv i 
Värmland, var länge utövande yogi och brahmin med namnet Madhu Dharma 
och ansåg sig dessutom vara synsk. (Se Magnusson 995.) Redan under det ti-
diga 950-talet skrev Lönnerstrand också tolkningar av några vediska skrifter (jfr 
Holmberg 2002, s. 340).

43 Se [Osign.], 20.5.954c.
44 Stenström [sign. U. S-m.], 20.5.954. Jfr [Sign. Nils], 24.8.957. I en artikel i Stock-

holms-Tidningen några år senare upprepas liknande synpunkter när Lönnerstrand 
svarar på frågan om genrens uppgift: ”Man kan betrakta det hela som en form 
av underhållning, idealistisk, stimulerande, berikande mer eller mindre raffl  an-
de med goda chanser att slå ut sämre underhållning med krassare syften. Men 
för min del tror jag att man så småningom får litet större krav på SF.” (Palme, 
4.9.957.)

45 Lönnerstrand, .7.954. Jfr Lönnerstrand 966a, s. 55.
46 [Sign. Nils], 24.8.957. I samma artikel, som handlar om kongressen Stockon , 

påstås det att sf-fansen är ”en samling mycket unga och mycket allvarliga perso-
ner”, men journalisten berättar också hur, under en av kongressens kvällar, en 
person ”uppträdde [...], vars astralkropp haft upplevelser i världsrymden”. Den 
bild av genren som strikt vetenskaplig som Lönnerstrand ville förmedla ifrågasat-
tes således redan i samma artikel.

47 Wahlöö, .6.956. Per Wahlöö, som debuterade med Himmelsgeten först 959, kom 
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själv att skriva okategoriserad sf på 960-talet, men riktade under 950-talet också okategoriserad sf på 960-talet, men riktade under 950-talet också okategoriserad sf
skarp kritik mot deckarna (se Bejerot 954/955, s. 74 ff .).

48 Citerat genom Landon 997, s. 3.
49 Gedin 966, s. 8 ff . Gedin understryker det kvalitativt högtstående innehållet: 

”Gemensamt för titelvalet är [...] att kvaliteten skall vara hög. Vilda Västern-
böcker, enklare deckare och följetongsromaner innefattas inte i denna defi nition, 
utan endast pocketböcker av den typ som kallas kvalitets pocketböcker.” (Gedin 
966, s. 22.) Defi nitionen återfi nns i kortfattad form i Nationalencyklopedin, men 
där anges inte att det rör sig om just kvalitetspocketböcker. Se även Lars Furu-
lands diskussion av Gedins kriterier i SOU 972:80, s. 30–36.

50 SOU 972:80, s. 28.
5 SOU 972:80, s. 28 f. Jfr Gedin 966, s. 22: ”De fl esta av de tidigare defi nierade 

begreppen passar ju även in på dessa böcker [Vilda Västern-böcker och deckare] 
– det låga priset, seriekaraktären, de mjuka pärmarna, det enhetliga formatet 
– men deckarserierna marknadsförs och distribueras i huvudsak på samma sätt 
som veckotidningar, genom tidningskiosker och med ett nytt ’nummer’ varje eller 
varannan vecka, där författare och titel spelar en underordnad roll och där bokens 
livstid är starkt begränsad. Denna form av marknadsföring innebär att en bok är 
föråldrad och utgår och försäljningen i princip är avslutad i samma ögonblick som 
ett nytt nummer utkommer.”

52 Se SOU 972:80, s. 280 f. (citat, s. 28). Om enkronas- och tjugofemöresböckerna, 
se även Svedjedal 993, s. 399–409 och Svedjedal 994, s. 4–77.

53 Se SOU 972:80, s. 280 f., 38 ff . Stavningen av serierna följer här SBK och Li-SBK och Li-SBK
bris snarare än SOU 972:80. X-förlaget hette från början Express-bokens förlag 
och de två första titlarna gavs ut som Express-böckerna. En kort historik över 
massmarknads litteraturen i Sverige fi nns i Hemmungs Wirtén 998, s. 87–0. 
 Ytterligare en tidig kvalitetspocketbok är Bonniers litterära kalender Upptakt
(954), som gavs ut limhäftad och i rätt format.

54 I Danmark uppstod under samma tid en liknande sf-boom, där hela tre popu-
lärförlag gav ut förkortade sf-översättningar i serier 957–959. (Dalgaard 997, 
 s. 4).

55 På titelbladen anges seriens namn som ”ATOM-BOKEN55 På titelbladen anges seriens namn som ”ATOM-BOKEN55 På titelbladen anges seriens namn som ” ”, även om andra samtida 
källor ibland stavar serienamnet utan bindestreck.

56 Böckerna i Atom-boken registrerades inte i ”Svensk Bokförteckning” i Svensk 
Bokhandel, vilket tyder på att de inte bör ha distribuerats av kommissionsbokhan-Bokhandel, vilket tyder på att de inte bör ha distribuerats av kommissionsbokhan-Bokhandel
deln. Sju av titlarna uppvisar tryckåret 957, tolv tryckåret 958 och tre tryckåret 
959. Baksidesreklamen för kommande titlar i serien ger emellertid mycket stark 
anledning att misstänka att den första boken gavs ut i augusti 957, och att det 
under 957 endast utkom fem titlar, under 958 tolv titlar, och under 959 fem 
titlar. Redan på den första titeln anges när nästa, namngivna titel är tänkt att 
utkomma (september 957); den enda titel som saknar liknande information är 
seriens tjugoandra och sista bok, vilket kan tyda på att serien lades ned enligt pla-
nerna försommaren 959. Pingvinförlaget gav åren 963–964 ut 4 titlar i en serie 
som bar det identiska namnet Atom-boken, men denna, som hade en stridsvagn 
som seriesymbol och undertiteln ”– om krigets hjältar. Sprängfylld av Spänning 
och Dramatik”, omfattade endast krigsromaner som utspelas under andra världs-
kriget.
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57 Se John Clute, ”Curtis Warren” i Clute & Nicholls, s. 286. I Lundwall 997 anges 
Curtis Warren felaktigt som ett amerikanskt förlag.

58 Se John Clute, ”Curtis Warren” i Clute & Nicholls, s. 286.
59 Se John Clute, ”Hughes, Dennis (Talbot)” i Clute & Nicholls, s. 593. I notisen 

nämns även att Hughes skrev omkring 60 hittills kända sf-romaner under mindre 
än ett halvt decennium. Uppgifterna om förlagspseudonymerna och de verkliga 
författarna hos Curtis Warren baseras i samtliga fall på uppgifter i Clute & Nic-
holls.

60 Siff ran inom parentes visar hur många författare som sammanlagt, inom ramen 
för Curtis Warrens utgivning, använde sig av denna pseudonym.

6 SOU 972:80, s. 292.
62 SOU 972:80, s. 293.
63 En eventuell strategi att förvirra konsumenterna fi ck också i fallet med seriens 

femte titel, författaren Brian Holloways under förlagspseudonymen Rand Le Page 
utgivna Fången på planeten Amor, en något komisk eff ekt i Sverige, då det svenska Fången på planeten Amor, en något komisk eff ekt i Sverige, då det svenska Fången på planeten Amor
förlaget självt tog fel på namnen och på såväl bokrygg som baksida anger förfat-
taren som Lee Elliot, även om titelsidan uppvisar förlagspseudonymen Rand Le 
Page. Både Rand Le Page och Lee Elliot var förvisso förlagspseudonymer, men den 
verklige författaren, Brian Holloway, lär aldrig ha givits ut under förlagspseudo-
nymen Lee Elliot.

64 Två av titlarna, Onda världar och Onda världar och Onda världar Anfall från rymden, fi ck också den något redun-
danta undertiteln Science fi ction roman.

65 De sex originaltitlarna med koppling till världsrymden är Lost World, Operation 
Orbit, Th e Earth Invasion Battalion, Moon War, Hostile Worlds och Orbit, Th e Earth Invasion Battalion, Moon War, Hostile Worlds och Orbit, Th e Earth Invasion Battalion, Moon War, Hostile Worlds Cosmic Eche-
lon. (Se bibliografi n i SFB.)

66 De brittiska originalen illustrerades av signaturerna Ratcliff , Th eobald, Facey och 
Davies, om vilka uppgifter saknas i Clute & Nicholls.

67 Möjligen var den sistnämnde översättaren identisk med den Hannes Oljelund 
 (f. 933) som senare blev verksam som TV-man. I TV-man. I TV Lundwall 997 anges i nästan 
samtliga fall Arnold och Saga Lindström som översättare.

68 För att få plats med texten varierade dock radavståndet både mellan titlarna och 
ofta inom en och samma bok, så att vissa avsnitt, ofta mot slutet, satts tätare än 
andra. Texten i enskilda titlar kunde ibland dessutom glesna mot slutet, eller till 
och med alternera mellan glest och tätt satta sidor.

69 Flera av de senare titlarna i serien närmade sig ibland formatet –,5 x 8 cm.
70 Boëthius 995, s. 2. Jfr Radway 984/99, s. 29 ff . Att inte fl er av periodens sf-

serier helt oproblematiskt kan betraktas som renodlade kategoriböcker har främst 
att göra med att de fl esta av dem distribuerades inom det bildade kretsloppet, 
recenserades i dagstidningar, utkom i kortlivade serier och kostade betydligt 
mer än tidens populärpocketböcker, men också med att Boëthius förutsätter att 
”[s]krivandet går snabbt därför att författarna använder sig av schabloner, mal-
lar och färdiga former”, att ”den ena boken förväntas likna den andra” samt att 
författarna, enligt ett ganska litet stickprov utfört av Tor G. Hultman i början av 
970-talet, använder ”ett mycket enkelt språk, fullt av klichéer och formelartade 
vändningar” (Boëthius 995, s. 2 f.). Visserligen fi nns det gott om mallar och 
klichéer inom sf-genren, men samtidigt rymmer den vitt skilda temata, vilka 
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gör att den ena romanen i en serie kan vara mycket olik den andra, och med sina 
frekventa neologismer kan de inte omedelbart avfärdas som enkelt skrivna. 

7 Se Jakobson 985, s. 0.
72 Se Holmberg 2003a, s. 230.
73 Se Gabriel Setterborgs webbpublicerade artikel ”Ljuset från väster. Om bildandet 

av Club Cosmos”. I artikeln nämner Setterborg att han, ”under pseudonym, skrev 
ett par SF-böcker åt Pingvinförlaget i Göteborg”, men av allt att döma publice-
rades bara en av dessa. Setterborg själv anser att böckerna var ”dåliga”, men han 
hade ”hemskt roligt” när han skrev dem, och han har inte vågat läsa om dem 
sedan dess.

74 Se Holmberg 2003a, s. 230 f. I bildtexten på s. 23 står att Setterborg var ”[d]en 
förste svenske fanzineutgivare som tog steget till romanförfattare”, och möjligen 
menar Holmberg att en aktiv sf-fan bör ge ut ett eget fanzine. (Lönnerstrand 
gav aldrig ut ett eget fanzine, men medverkade i bl.a. Futura.) Trots att Anfall 
från rymden uppvisar tryckåret 958 är det, att döma av baksidesreklamen på den 
föregående, artonde titeln, mest troligt att den gavs ut först i februari 959.

75 Se SOU 972:80, s. 286, 293 ff . Winther gav ut böcker också i Danmark, Norge, 
Finland och dåvarande Västtyskland. Enligt Crona 979, s. 8 f. grundades Wen-
nerbergs av förläggaren Erik Hörsta efter att denne misslyckats med att ge ut 
militärlitteratur. Antagligen syftar Crona på förlaget Hörsta, som publicerade 
både skönlitteratur och fackböcker åren 95–962, till en början mycket militär-
litteratur, men senare även bl.a. barnlitteratur och böcker om rymdfart.

76 Se ”Svensk Bokförteckning” i Svensk Bokhandel, 957:49.Svensk Bokhandel, 957:49.Svensk Bokhandel
77 Se ”Svensk Bokförteckning” i Svensk Bokhandel, 960:6. Utgivningstakten var Svensk Bokhandel, 960:6. Utgivningstakten var Svensk Bokhandel

alltså i snitt ungefär en ny titel var sjätte vecka (20 titlar fördelade på 3 månader), 
men det bör också påpekas att den till synes nyckfulla listningen i ”Svensk Bok-
förteckning” i Svensk Bokhandel (se kommentaren till serien i Svensk Bokhandel (se kommentaren till serien i Svensk Bokhandel SFB) kanske inte är 
helt pålitlig. Det fi nns anledning att misstänka att titlarna utkom betydligt mer 
regelbundet än vad som anges däri. De fyra första titlarna har i vilket fall tryckåret 
957, de sex följande (titlarna 5–0) tryckåret 958, de nio därpå följande (titlarna 
–9) tryckåret 959 och den tjugonde och sista titeln tryckåret 960.

78 Till skillnad från Atom-boken och fl era andra populärpocketserier listades tit-
larna dessutom separat i SBK.SBK.SBK

79 Se annonsen i Häpna! 958:, s. [98]. Sörensens recension fi nns inte med i tidnings-Häpna! 958:, s. [98]. Sörensens recension fi nns inte med i tidnings-Häpna!
indexen och har inte kunnat kontrolleras.

80 De andra titlarna i serien var Paul Capons Månen som kom bort, Philip Lathams Månen som kom bort, Philip Lathams Månen som kom bort
Mysteriet på Saturnus, Fletcher Pratts Bakhåll i rymden, Frank Belknap Longs 
Rymdresenär kidnappas, Charles L. Fontenays Kontraspion i rymden och John 
MacDonalds Drömmarnas planet.

8 Se t.ex. Holmberg 2003a, s. 23.
82 De återstående tre fallen syftade antingen på tidsresor eller tidsförskjutningar av 

något slag – Återkomst till morgondagen och Spion från framtiden – eller på mer 
tekniska detaljer, som i fallet IK 400.

83 De utländska originaltitlarna innehöll hela 3 ord som på ett eller annat sätt an-
knöt till världsrymden, t.ex. moon, stars, planet, space, universe och moon, stars, planet, space, universe och moon, stars, planet, space, universe world.world.world

84 Jfr SOU 972:80, s. 306 f.
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85 Jfr SOU 972:80, s. 305 f.
86 Den tredje och fj ärde titeln trycktes på Lovisa Nya Tryckeri i Lovisa, Finland.
87 Från och med den trettonde titeln numrerades tryckarken endast sporadiskt, även 

om samtliga tryckark är numrerade i de två sista titlarna.
88 De första åtta titlarna hade också blåfärgade kanter på sidorna, vilka försvann från 

och med den nionde titeln.
89 Typstorleken var mindre än i Atom-boken, och limbindningen på de första åtta 

titlarna något sämre än konkurrentens. Om strykningar i översättningarna, se 
Jakobson 985, s. 20, där Jakobson menar att det ”gjordes grova klippningar”.

90 I ett fall, i den andra titeln (Paul Capons Månen som kom bort), upptogs de tio Månen som kom bort), upptogs de tio Månen som kom bort
sista sidorna huvudsakligen av ett längre utdrag ur den kommande, tredje titeln 
(Raymond F. Jones Rymdens son). Annonserna för Galaxy rörde sig enligt Henrik Galaxy rörde sig enligt Henrik Galaxy
Rabe om ett rent byte av annonsutrymme, då Wennerbergs under denna tid också 
annonserade för sin serie i Galaxy. (Korrespondens med H. Rabe 7.4.2005.)

9 Se ”Sandkvist till salu” i Crona 979, s. 7–22 (citat, s. 0). Om Crona, se även 
Holmberg 2003a, s. 372–374.

92 Crona 979, s. 3.
93 Crona 979, s. 3 f. (citat, s. 4).
94 Endast i de första två titlarna anges upphovsmännen, Ulf Onsberg resp. Arne 

Olsen.
95 Detta uppmärksammades redan tidigt av Jacob Palme. (Se Palme, 3.3.958.)
96 Exempel fi nns också på omslag som överensstämmer med originalens, men dessa 

gäller endast några fall där originalet också publicerats av förlaget Ace, t.ex. den 
åttonde titeln, Jack Williamsons Universums sista oas, vars omslag är identiskt 
med omslaget till originalet, Dome Around America, som gavs ut på Ace år 955, 
och omslaget till den tolfte titeln, Frank Belknap Longs Rymdresenär kidnappas, 
som är från originalet Space Station No. 1, utgivet på Ace 957. Två undantag är Space Station No. 1, utgivet på Ace 957. Två undantag är Space Station No. 1
här Charles L. Fontenays Kontraspion i rymden och Poul Andersons Världar i 
krig, vilka utkom på Ace 958 resp. 959, men vilka ändå fi ck andra omslag än krig, vilka utkom på Ace 958 resp. 959, men vilka ändå fi ck andra omslag än krig
originalen. Även Onsbergs omslag till den första titeln, Hubbards Återkomst till 
morgondagen, påminner starkt om omslaget till originalet, utgivet på Ace.

97 Nämnas kan t.ex. Fletcher Pratts Bakhåll i rymden, vars omslag är hämtat från 
den av Leo Margulies redigerade antologin Th ree Times Infi nity, utgiven på förla-
get Gold Medal år 958 samt Wilson Tuckers Spion från framtiden, vars omslag är 
hämtat från City at World’s End av Edmond City at World’s End av Edmond City at World’s End Hamilton, utgiven på förlaget Crest 
957.

98 Några av dessa har också senare haft utställningar på konstgallerier och i enstaka 
fall dessutom blivit konsekrerade inom konstens fält, t.ex. vad gäller Emshwiller, 
som under 960-talet slutade illustrera science fi ction och gjorde framgångsrika 
experiment inom konstfi lmens område. Om dessa illustratörer, se t.ex. Jon Gus-
tafson & Peter Nicholls, ”Emshwiller, Ed”, ”Powers, Richard M.” och ”Valigur-
sky, Ed(ward I.)” i Clute & Nicholls, s. 38, 952 f. resp. [263] f. På internet fi nns 
i skrivande stund en uppsjö hemsidor tillägnade dessas illustrationer.

99 SOU 972:80, s. 308. John-Henri Holmberg, som diskuterat tidens pocketutgiv-
ning med förläggare, gissar att pocketserier under denna tid vanligen lades ned 
när försäljningen krupit ned till färre än mellan 7000 och 0 000 exemplar per 
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titel, men också att det faktum att de två sf-pocketserierna överlevde längre än 
sina första år kan tyda på att de inte bör ha sålt långt under denna nivå under det 
första året. (Korrespondens med J.-H. Holmberg 6.3.2004 och 8.3.2004.)

00 De titlar som utomlands klassades som barn- och ungdomsböcker, vanligen äm-
nade för yngre tonåringar, var åtminstone titlarna 2–6 (se bibliografi n i SFB).

0 Se Jakobson 985, s. 20 resp. Holmberg 2003a, s. 23.
02 Palme, 3.3.958. 
03 Sörensen [sign. L. S.], 3..957. (Jfr Adlerberth 958e, s. 3.) I recensionen påpekas 

att romanen är skriven av ”den på denna sida tidigare bespottade Lee Elliot”. 
Några tidigare recensioner av Elliot har emellertid ej kunnat hittas, men i en 
senare recension av Fången på planeten Amor upprepas den negativa kritiken. (Se Fången på planeten Amor upprepas den negativa kritiken. (Se Fången på planeten Amor
Sörensen, 9.6.958.)

04 Galaxy nr. 3, s. 39. Se även Sörensen, 3.8.958, där ytterligare en jämförelse mellan Galaxy nr. 3, s. 39. Se även Sörensen, 3.8.958, där ytterligare en jämförelse mellan Galaxy
böcker ur de två serierna görs, även denna gång med skarp kritik mot Pingvin-
förlagets utgivning.

05 Adlerberth, 3.3.959. Adlerberth kritiserar också Pingvinförlagets sf-serie i Ad-
lerberth 959, s. 226, och berömmer Wennerbergs serie i Adlerberth 96, s. 323 
samt i Häpna! 958:5, s. 96 och Häpna! 958:5, s. 96 och Häpna! Häpna! 960:5, s. 97 f. Jfr Sörensen, 8..959, Häpna! 960:5, s. 97 f. Jfr Sörensen, 8..959, Häpna!
Sörensen, 23.8.959 och Lindgren 959. Om Zebra, se även Gedin 966, s. 26.

06 Hans Olof Johansson skriver: ”Av de större serier som med någon rätt kan kallas 
kvalitetspocket är Zebra den enda som samtidigt har varit en massmarknads-
serie.” (SOU 972:80, s. 280.)

07 Om Svensk Läraretidnings Förlag, se t.ex. Svensson 983, passim och Svedjedal 
993, s. 288 ff .

08 Annons i Svensk Bokhandel, 955:46, s. [3].Svensk Bokhandel, 955:46, s. [3].Svensk Bokhandel
09 Från och med den femte titeln, också utgiven år 957, började de sista sidorna 

i böckerna – till skillnad från tidigare, då de innehöll reklam för alla möjliga 
titlar utgivna i Saga – användas för att annonsera specifi kt för tidigare utgivna 
Raketböcker, med rubriken ”Spännande science-fi ction i Saga”.

0 Om Tenfj ords och Oxaals roman, se Godhe 2003, s. 87–95, 252 (not 467). För-
laget gav nästan ett decenium senare ut Dolezals populärvetenskapliga Rymdens 
pionjärer (965) i serien Fackbok från Saga.pionjärer (965) i serien Fackbok från Saga.pionjärer

 Liknande reservationer förekom någon enstaka gång också på annat håll, t.ex. på 
baksidan av Månen i lågor, där förlaget i sin presentation av författaren antyder Månen i lågor, där förlaget i sin presentation av författaren antyder Månen i lågor
att utgivningen på något sätt skiljer sig från övriga förlags: ”Erich Dolezal, den 
välkände astronomen och sekreteraren i Internationella föreningen för rymd-
forskning, har tagit till sin uppgift att bringa ordning i science-fi ctionbegreppen, 
och han har lyckats förträffl  igt.”

2 Ålderskategorierna på Raketböckerna varierar mellan PF 0–4, PF 0–5, P 2– 
och P 0–5 (se bibliografi n i SFB). I två annonser för serien Raketböckerna i 
Svensk Bokhandel (där serien beskrivs som ”Svensk Bokhandel (där serien beskrivs som ”Svensk Bokhandel äventyr i rymden”) skiljer sig dock 
dessa kategorier från de som samtidigt angavs på böckerna: Asimovs David Starr 
– rymdjägare och Heinleins – rymdjägare och Heinleins – rymdjägare Nybyggare i rymden, på böckerna märkta  P 2–, anges 
där som P 2–6, medan Asimovs Lucky Starr på Merkurius, märkt P 0–5, där 
anges som P 2–. Detta tyder på att kategorierna knappast var särskilt strikta, och 
att de presumtiva läsarna främst bör ha varit yngre tonårspojkar. (Se annonser 
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i Svensk Bokhandel 957:39, s. [846] samt 958:40, s. [982].) Raketböckerna klas-Svensk Bokhandel 957:39, s. [846] samt 958:40, s. [982].) Raketböckerna klas-Svensk Bokhandel
sifi cerades av biblioteken som uH.

3 Annonser i Svensk Bokhandel, 959:38, s. [85] och 959:4, s. [94]. Den första Svensk Bokhandel, 959:38, s. [85] och 959:4, s. [94]. Den första Svensk Bokhandel
annonsen har vidare rubriken ”Pelarböckerna överbryggar skarven mellan barn-
böcker och vuxenlitteratur”. Exempel på berömda verk som gavs ut i Pelarböck-
erna är Alexandre Dumas Drottning Margot, Baronessan Orczys Drottning Margot, Baronessan Orczys Drottning Margot Mannen med 
lädermasken och Homeros Odysseus irrfärder, vilket ger intrycket att serien hade Odysseus irrfärder, vilket ger intrycket att serien hade Odysseus irrfärder
viss kvalitetsmedvetenhet och till en del bestod av litterära klassiker.

4 Se Häpna! 962:, s. 4.Häpna! 962:, s. 4.Häpna!
5 Hector Servadac, som är en av de få romaner där Verne skildrar resor i världs-

rymden, publicerades för övrigt redan i de första numren av Amazing Stories (se Amazing Stories (se Amazing Stories
Holmberg 2002, s. 67 f.).

6 I en recension i Häpna! av en amerikansk utgåva av Jules Vernes nämnda roman Häpna! av en amerikansk utgåva av Jules Vernes nämnda roman Häpna!
framhåller Adlerberth att just denna är en av författarens ”absolut bästa böcker”, 
vilket möjligen kan ha påverkat valet att ge ut just den i serien Pelarböckerna. (Se 
Häpna! 958:3, s. 67.) I samband med att Adlerberths översättning utkom skrev Häpna! 958:3, s. 67.) I samband med att Adlerberths översättning utkom skrev Häpna!
dock Lennart Sörensen en mycket negativ artikel om Jules Verne i Häpna!, där 
författaren ansågs vara överskattad. (Se Häpna! 960:3, s. 97 f.)Häpna! 960:3, s. 97 f.)Häpna!

7 Annons i Svensk Bokhandel, 959:38, s. [85].Svensk Bokhandel, 959:38, s. [85].Svensk Bokhandel
8 Annons i Svensk Bokhandel, 959:4, s. [94].Svensk Bokhandel, 959:4, s. [94].Svensk Bokhandel
9 Enligt en stor annons i Svensk Bokhandel hösten 957 var Svensk Bokhandel hösten 957 var Svensk Bokhandel EKO-böckerna en av 

två ungdomsserier som gavs ut i samarbete mellan Tiden och Eklunds. Den an-
dra var UNCAS-böckerna, indianböcker valda av redaktören ”TV-Uncas” (Erik TV-Uncas” (Erik TV
Englund). Enligt annonsen var ”EKO- och UNCAS-märkena [...] en garanti för 
goda och väl illustrerade böcker, fyllda av fantasi och spänning”. (Svensk Bok-
handel, 957:39, s. 866.)handel, 957:39, s. 866.)handel

20 På Bohmans roman anges den tänkta målgruppen som både pojkar och fl ickor 
mellan 0 och 4 år, medan de andra saknar ålderskoder. I annonsen i Svensk 
Bokhandel anges dock ålderskoden också för Kjellgrens roman – som ”Bokhandel anges dock ålderskoden också för Kjellgrens roman – som ”Bokhandel PF 5”.

2 Bägge böckerna recenserades också i Häpna! av en kritisk Roland Häpna! av en kritisk Roland Häpna! Adlerberth. 
(Se Häpna! 958:3, s. 66 och Häpna! 958:3, s. 66 och Häpna! Häpna! 958:5, s. 97.)Häpna! 958:5, s. 97.)Häpna!

22 Jämfört med den fi nska utgåvan var Lindqvists Rymdkulan, med omslag av Björn 
Karlström, betydligt mer färgglad. Romanen recenserades av Roland Adlerberth 
i Häpna! 958:5, s. 97, och trots viss kritik fi ck den även beröm för att Häpna! 958:5, s. 97, och trots viss kritik fi ck den även beröm för att Häpna! Engström 
undvikit de rikssvenska sf-författarnas klichéer.

23 Att döma av Roland Adlerberths recensioner i Häpna! var seriens nedläggning Häpna! var seriens nedläggning Häpna!
ingen större förlust. I hans recension av den andra boken påpekas t.ex. att den 
”otäcke unge Kemlo från satellit K fortsätter att odla upp jättelika grodfarmer” 
(Häpna! 960:6–7, s. 95 f.).Häpna! 960:6–7, s. 95 f.).Häpna!

24 Upplagan anges i Hedman & Alexandersson ha uppgått till 6350 exemplar, varav 
400 trycktes för utgivning i Finland, på Holger Schildts förlag i Helsingfors 
(Hedman & Alexandersson, s. 67 f., 85).

25 Om Skoglunds Bokförlag, se Svedjedal 993, s. 672 ff .
26 När Fångar på Mars utkom hade förlaget dessutom klätt omslaget med en ban-Fångar på Mars utkom hade förlaget dessutom klätt omslaget med en ban-Fångar på Mars

deroll där det med stora bokstäver förkunnades att det rör sig om ”[e]n roman 
som stämmer med defi nitionen för god science-fi ction – dess handling är otrolig 
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men inte omöjlig”, något som upprepas på bokens baksida, där det också påpe-
kas att ”Wheatley aldrig överskrider den tillåtna fantasins råmärken, utan har 
förlagt handlingen till ett Mars, som håller sig något så när inom de gränser som 
vetenskapen har dragit upp”. Genren blev i förlagets marknadsföring alltså dels 
vetenskapligt trovärdiga spekulationer, vilket kan antas ha övertygat läsare som 
var skeptiskt inställda till genrens vetenskapliga halt, dels endast en ”special-
form” av den genre som förlaget med Wheatley utgivningen redan specialiserat 
sig på.

27 På insidan av bokens pärmar illustreras vidare den interplanetariska rutten på en 
respektingivande karta över planeternas omloppsbanor.

28 Enligt Lundwall 997 utkom denna redan året innan, men avhandlingen följer 
här SBK (på boken anges dessvärre inget tryckår). von Brauns ”Resan till Mars” SBK (på boken anges dessvärre inget tryckår). von Brauns ”Resan till Mars” SBK
publicerades som följetong i tidskriften Året Runt samma år, i nr. 9–, 96. (Se Året Runt samma år, i nr. 9–, 96. (Se Året Runt
Lundwall 997, s. 36.)

29 På själva boken nämns förvisso inte den amerikanska genrebeteckningen, men 
förlaget har inte dragit sig för att med omslagsillustrationen och andra paratextu-
ella genremarkörer tydligt signalera att det rör sig om en fartfylld framtidsskild-
ring med modiga astronauter, raketer och ett besök på månens yta. Översättaren 
bör för övrigt ha varit samme Sten Söderberg som i Industria hösten 953 dömt Industria hösten 953 dömt Industria
ut i stort sett hela sf-genren.

30 Det nystartade Christofers Bokförlag gav dessutom 959 ut den första kompletta 
svenska översättningen av Mary Shelleys Frankenstein, med omslag av Hans 
Arnold och ett kort förord av ingen mindre än Boris Karloff . Romanen mark-
nadsfördes dock inte som science fi ction, utan på baksidan beskrevs den närmast 
demonstrativt som ”en renodlat skräckromantisk berättelse”. (Jfr dock Lohman-
der [sign. U. L-r.], 7.7.959 och Adlerberth, 2.7.959.) Frankenstein hade enligt 
Lennart Sörensens recension i Häpna! tidigare publicerats i en kondenserad ver-Häpna! tidigare publicerats i en kondenserad ver-Häpna!
sion i tidskriften Allt (Allt (Allt Häpna! 959:2, s. 96). Även Zamjatins roman behandlades Häpna! 959:2, s. 96). Även Zamjatins roman behandlades Häpna!
utförligt i Häpna! av Lennart Sörensen (se Häpna! av Lennart Sörensen (se Häpna! Häpna! 960:2, s. 95 f.).Häpna! 960:2, s. 95 f.).Häpna!

3 Se t.ex. Hoyle 957/958, s. 22 ff ., 28 ff .
32 Se Hoyle 957/958, s. 22, 42. Flera av förklaringarna är av den svenske översät-

taren Mons Mossner, vilket tyder på att den engelska läsekretsen i något större 
utsträckning förutsattes vara astronomiskt bevandrad.

33 Se Hoyle 957/958, s. 79. Se även ibid., s. 74 ff . och 206 f., där molnet diskuterar 
det organiska, planetbundna livets begränsningar och det ologiska i människans 
religioner.

34 Se Hoyle 957/958, s. 82.
35 Lems Solaris kan på fl era sätt ses som en pessimistisk eller ironisk invertering av Solaris kan på fl era sätt ses som en pessimistisk eller ironisk invertering av Solaris

Th e Black Cloud. Medan i den senare astronomen Chris Kingsley med hjälp av Th e Black Cloud. Medan i den senare astronomen Chris Kingsley med hjälp av Th e Black Cloud
radio får kontakt med ett sympatiskt, kosmiskt medvetande i form av ett moln 
som besöker solsystemet, skildrar den förra hur psykologen Kris Kelvin i ett av-
lägset solsystem försöker förstå sig på en enigmatisk havsplanet som kan utgöra 
ett medvetande, men där kommunikationen visar sig mycket problematisk. Ett 
slags föregångare till den berömda spegelmonologen i Solaris sjätte kapitel fi nns Solaris sjätte kapitel fi nns Solaris
också i Hoyle 957/958, s. 84.

36 Se Hoyle 957/958, s. 02. Jfr ibid., s. 55 och 90–202.
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37 Jfr Adlerberth 958c.
38 Se Hoyle 957/958, s. 02.
39 Det svarta molnet utkom dessutom i pocket 964 i Delfi nserien, med ett omslag Det svarta molnet utkom dessutom i pocket 964 i Delfi nserien, med ett omslag Det svarta molnet

av Vidar Forsberg (92–992), en av Sveriges genom tiderna mest framstående 
bokformgivare. På baksidan av denna utgåva beskrivs romanen som att den ”re-
dan blivit en modern science-fi ction-klassiker, där djärv fantasi och vetenskaplig 
lidelse ingått en fascinerande och utomordentligt spännande förening.”

40 Se t.ex. Braconier [sign. –r], 29.5.958, Holzhausen [sign. C. J. H.], 24.6.958, 
Gustafson, 30.6.958 och Fröier [sign. L. F-r.], 6.7.958. Detta förhållande gällde 
också ofta recensioner av Hoyles senare verk.

4 Bengtson, 3..958.
42 Th e Space Merchants, som ursprungligen hade publicerats som följetong i ameri-

kanska Galaxy under sommaren 952 som ”Gravy Planet”, var en av de romaner Galaxy under sommaren 952 som ”Gravy Planet”, var en av de romaner Galaxy
Kingsley Amis gav mest utrymme i New Maps of Hell, där han menade att verket New Maps of Hell, där han menade att verket New Maps of Hell
”has many claims to being the best science-fi ction novel so far”, och att ”no wor-
thy successor to it has come along in the half-dozen years since it was published” 
(Amis 960, s. 24, 33).

43 Järnhälen fi ck, när den utkom på svenska för första gången år 92, ett mycket 
blandat mottagande där fl era borgerliga kritiker dels ansåg att Jack London pla-
gierat H. G. Wells, dels invände mot romanens platta karaktärsteckning. (Se 
Rehn 974, s. 62 f.)

44 I Crona 979, s. 9 f., skildras hur Börje Crona översatte romanen under en vis-
telse på Kanarieöarna. 

45 Om Folket i Bilds förlag och dess historia t.o.m. år 950, se Svedjedal 993, 
s. 725 ff. 

46 Andromeda utkom i en rad översättningar internationellt, men de fl esta av dessa Andromeda utkom i en rad översättningar internationellt, men de fl esta av dessa Andromeda
lär ha sponsrats av, eller rentav tillkommit i Moskva (se McGuire 987, s. 447).

47 Romanen hade dessutom ett närmast socialrealistiskt omslag föreställande två 
kosmonauter, illustrerat av konstnären och grafi kern Svenolov Ehrén (927–
2004).

48 Jefremov 958/960, s. [5].
49 Lundkvist, 2..960. Lundkvist ser dessutom Jefremovs roman som en direkt 

motpol till Martinsons Aniara: ”Motsättningen till Martinsons rymdepos ’Ani-
ara’ är fullständig. Hos sovjetförfattaren är allt framtidstro och tillit till det 
mänskliga förståndet, ja, till intelligensens samverkan med en kosmisk strävan. 
Hos Martinson förhärskar ångesten och tvivlen, misstron mot den mänskliga 
utvecklingen och livets möjligheter. I ’Aniara’ råder, kan man säga, kapitalis-
mens skymning, i ’Andromeda’ kommunismens morgonstämning.” På fl ikarna 
till den svenska utgåvan nämns Lundkvists recension, och det påstås dessutom 
att Lundkvist ”fann sig [...] föranlåten konstatera att det var den bästa science-
fi ction han läst”, något som bör vara en tolkning av Lundkvists uttalande att han 
”har svårt att tro att Yefremov kan ha någon egentlig överman”.

50 Se Johanson, 27.8.960, Magnusson, 26.9.960 samt Peterby, .2.960. För an-
dra välvilliga anmälningar av romanen, se t.ex. Vallmark, 6.9.959, Adlerberth, 
22.4.960 och Björkegren, 29.4.960.

5 Esser, 2.2.960. Även om Sydsvenska Dagbladet Snällpostens Göran Sydsvenska Dagbladet Snällpostens Göran Sydsvenska Dagbladet Snällpostens Bengtson 
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också var något skeptisk till romanens politiska innehåll och stil menade han 
ändå att romanen av många skäl var lärorik och läsvärd. (Se Bengtson, 3.2.960. 
Jfr Müllern, 0.2.96.)

52 Adlerberth, 23..96. Nämnas kan här också en notis av Daniel Tarschys i Da-
gens Nyheter våren 964, där denne uppmärksammar hur den ryska tidskriften gens Nyheter våren 964, där denne uppmärksammar hur den ryska tidskriften gens Nyheter
Kommunist gått till angrepp mot anglosaxisk science fi ction och uppmuntrat Kommunist gått till angrepp mot anglosaxisk science fi ction och uppmuntrat Kommunist
rysk sf-produktion, samt en artikel av Stockholms-Tidningens Moskva-korrespon-Stockholms-Tidningens Moskva-korrespon-Stockholms-Tidningens
dent Hans Björkegren som dagen efter Tarschys skriver om den enorma sf-vurm 
som uppstått på andra sidan järnridån: det påstås att ”[s]cience fi ction och cy-
bernetiskt tänkande [...] dragit fram bland Sovjets intellektuella nästan som en 
väckelserörelse”, att ”[p]oeter, matematiker, målare, ingenjörer [...] engagerat sig 
i en långvarig men häftig diskussion om ’världen om 00 och 000 år’”, samt 
att denna uppmuntrats från partihåll, vilket gjort att science fi ction ”i dag är 
den ideologiskt friaste litterära genren”, ”ett experimentalfält för en rad mycket 
seriösa och begåvade författare”. (Se Tarschys, 8.3.964 och Björkegren, 9.3.964.) 
En helt annan bild ges emellertid i en redaktionell notis i Häpna! 964:8–9, s. [4], Häpna! 964:8–9, s. [4], Häpna!
där det påpekas att kommunistpartiets ideologiska utskott börjat granska rysk 
populärvetenskap och science fi ction.

53 Grut, 30.3.960. Grut påpekar också, kanske omedveten om Adlerberths, Sören-
sens och Palmes insatser under de föregående åren, att det i länder som ”kultu-
rellt sett har lite snabbare fattningsförmåga än vi” börjat bli vanligt med fasta 
sf-skribenter i dagstidningarna, och nämner särskilt Kingsley Amis krönikor 
i Th e Observer, samt hans nya verk om genren, Th e Observer, samt hans nya verk om genren, Th e Observer New Maps of Hell, som också New Maps of Hell, som också New Maps of Hell
anmäldes i fl era av de större dagstidningarna och betraktades som en av de 
första sakkunniga och någorlunda neutrala granskningarna av genren. (Se t.ex. 
Bengtson, 2.7.960, Bengtson, 3.7.960 och Swahn 8.5.960.) Även entusiasten 
Roland Adlerberth var relativt positivt inställd till Amis översiktsverk (se Häpna!
96:7–8, s. 97).

54 Swahn, 7.7.960 resp. Hallén, .2.960. Ungefär liknande funderingar om stag-
nationen inom genren återkom i senare artiklar av Swahn och Grut (Swahn, 
9.2.963 och Grut, 20.7.966). Att intresset för populärvetenskapliga verk om 
rymdforskningen var stort under 960-talets första år, och att detta stundtals 
sågs som ett problem för sf-litteraturen, framgår av t.ex. Corlin, 23.2.96 och 
av Anna-Maria Kylbergs recension av den överlag väl mottagna Vintergatans son
av Robert A. Heinlein (Kylberg, 30..96).

55 Pingvinförlagets och Wennerbergs utgivning följer här tryckåren även om myck-
et tyder på att det uppstod en förskjutning på några månader mellan det att 
pocketböckerna trycktes och de facto gavs ut.

56 Eklund/Tiden har här räknats som ett annat förlag än Oskar Eklunds Bokför-
lag.

57 Aldiss 96, s. [9].
58 Förlaget bakom den amerikanska tidskriften var under det första året det ita-

lienska World Editions, men sedan fram till år 969 Galaxy Publishing Corp., 
och under det sista decenniet Universal Publishing and Distributing Corp. (Se 
Malcolm J. Edwards & Peter Nicholls, ”Galaxy Science Fiction” i Clute & Nic-
holls, s. 462 ff .)
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59 Se t.ex. Malcolm J. Edwards & Peter Nicholls, ”Galaxy Science Fiction” i Clute 
& Nicholls, s. 462 ff . Jfr Aldiss & Wingrove, s. 259.

60 Se t.ex. James 994, s. 86 och Attebery 2003, s. 42 ff . Både Ray Bradburys ”Th e 
Fireman”, som senare skulle omarbetas till Fahrenheit 451, och Frederik Pohls Fahrenheit 451, och Frederik Pohls Fahrenheit 451
och C. M. Kornbluths Th e Space Merchants publicerades ursprungligen i ameri-Th e Space Merchants publicerades ursprungligen i ameri-Th e Space Merchants
kanska Galaxy, den senare under titeln ”Gravy Planet”.

6 Se Eller & Touponce, s. 68 f.
62 Se Malcolm J. Edwards & Peter Nicholls, ”Galaxy Science Fiction” i Clute & 

Nicholls, s. 462 ff ., särskilt s. 464, Robert Louit & Jacques Chambon, ”France” 
i Clute & Nicholls, s. 444 ff ., särskilt s. 446, samt James 994, s. 74.

63 Amis 960, s. 57. Amis för i sitt verk ett längre resonemang om just jazzens likhe-
ter med sf-genren, t.ex. att de bägge uppkom som självständiga fenomen under 
920- och 930-talet och genomgick snabba, interna förändringar kring 940, 
att de i första hand är amerikanska företeelser som senare spreds till Europa och 
resten av världen, att de har radikala inslag i antingen attityd eller innehåll, men 
också att – enligt Amis sätt att se på saken – ingen av dem kunnat uppvisa några 
förstarangens utövare samt att de efter en introvert period sakteliga börjat närma 
sig kulturens huvudfåra. (Ibid., s. 6 f.)

64 Från och med det artonde och näst sista numret (april 960) försvann Sten Möl-
lerström ur redaktionen och posten som ansvarig utgivare övertogs av dåvarande 
redaktören Henrik Rabe. Att Möllerström lämnade utgivarskapet hänger sam-
man med att Möllerström kring 960 sålde sina aktier i och lämnade förlaget 
Illustrerade Klassiker (se nedan). I de första fem numren anges Henrik Rabes 
uppgift som ”redaktionssekreterare”, men från och med det sjätte byttes detta 
ut mot ”redaktör”. Arbetsuppgifterna och villkoren förblev emellertid de samma 
som tidigare. (Korrespondens med H. Rabe 7.4.2005.)

65 Ett av Olle Eksells mest berömda verk är antagligen symbolen med de två ögo-
nen på företaget Mazettis produkt Ögoncacao, men Eksell hade också varit verk-
sam som illustratör och skribent på Aftonbladet sedan 952. Om Aftonbladet sedan 952. Om Aftonbladet Eksell, se t.ex. 
den korta skriften Olle Eksell. Designer (975).Eksell. Designer (975).Eksell. Designer

66 Om Sesam, se C.-G. Holmberg 987, s. 78 ff .
67 Om redaktionsmedlemmarnas förhållanden till Sten Möllerström, m.m., se 

Möllerström 988, s. 74 f., 79 f., 82 f., 22 f., 35 ff ., 80–89. Anmärkas kan att 
Florén, Mannberg och Rådström också var Möllerströms medarbetare under 
dennes tid på Morgonposten i Göteborg under sent 940-tal (se Möllerström 988, 
s. 05 och Werkmäster 990, s. 43 f.), att Olle Eksell enligt sina självbiografi ska 
anteckningar lärde känna Möllerström och Florén under tiden han arbetade 
med Gustaf-Adolf Mannberg på KF:s Bokförlag, gissningsvis under sent 940-
tal (Eksell 999, s. 02 f.), och att litterära alster av Ralf Parland, som skulle 
medverka i Galaxy, trycktes redan i OBS! (Möllerström 988, s. 84). Gustaf-Adolf ! (Möllerström 988, s. 84). Gustaf-Adolf !
Mannberg och Olle Eksell skulle senare dessutom arbeta med Uno Florén när 
denne var redaktör för tidskriften Böckernas Värld (966–97) (seBöckernas Värld (966–97) (seBöckernas Värld  C.-G. Holm-
berg 975, s. 40 ff .). Flera av de tidningar Möllerström skrev i eller redigerade 
hade tydlig konservativ prägel, t.ex. Svenska Dagbladet och Svenska Dagbladet och Svenska Dagbladet Morgonposten, men 
Möllerström föreföll åtminstone i sina memoarer, trots sina borgerliga sympatier, 
relativt ointresserad av att diskutera politik. 
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68 Korrespondens med H. Rabe 9.3.2005 och 23.3.2005, resp. Crona 979, s. 7 
(citatet är ur den senare). Cronas minnesbild av lokalerna uppfattar Rabe som 
delvis skämtsamt formulerad – bl.a. var utrymmet betydligt mindre än Crona 
antyder och de anställda färre. (Korrespondens med H. Rabe 0..2006.)

69 Korrespondens med H. Rabe 23.3.2005 och 3.3.2005. Rabe skriver: ”När jag in-
troducerades i jobbet nämndes [...] ingenting om samarbete med en redaktions-
kommitté. Florén, Rådström och Mannberg står visserligen i redaktionsrutan 
som ’konsulenter’. Men någon träff  med dem ordnades inte, och jag uppmanades 
aldrig att ta kontakt med dem. [– – –] Kanske Sten Möllerström [...] ville ge sin 
oprövade redaktör denna möjlighet att få goda råd. Dessutom var de kända nam-
nen i redaktionsrutan förstås ett sätt att ge tidskriften legitimitet bland de nya 
läsarkategorier som Möllerström hoppades att nå. Hur som helst, den så kallade 
’redaktionen’ existerade aldrig. [– – –] Den enda av Galaxys ’konsulenter’ som 
jag träff ade personligen var Uno Florén, som ofta förekom i källarlokalen på 
Klara Norra Kyrkogata. Men det berodde på att han hade andra uppdrag för 
förlaget. Några mer ingående samtal om Galaxy med honom förekom inte.” 
(Korrespondens med H. Rabe 23.3.2005.) Vad gäller kontakter innan Rabe blev 
inkopplad skriver han: ”Under månaderna före Galaxys sjösättning rådgjorde 
Sten Möllerström sannolikt med Pär Rådström om utgivningen, kanske också 
med Mannberg och Florén. Möjligen hjälpte de honom också med urvalet av 
noveller till det första numret. Möllerström kände de här personerna sedan tidi-
gare.” (Korrespondens med H. Rabe 3.3.2005.)

70 Korrespondens med H. Rabe 3.3.2005 och S. Hällström 26.0.2005. (Jfr Mår-
tensson 977, s. 24.) Förhandsvisningen av det första numret av Galaxy, som 
lär ha avbrutit den pågående programpunkten under kongressens första efter-
middag, mottogs mycket positivt, även om Hällström menar att Karl Gustav 
Kindberg ”oroligt [bläddrade] igenom det”. Uppgifterna om kontakten inom 
sf-rörelsen kommer från Hällström, som menar att han och Rabe efter kongres-
sen blev vänner, att han fi ck en gratisprenumeration på tidskriften, att han av 
och till hälsade på i redaktionslokalerna, försåg tidskriften med sitt nyhetsfan-
zine Science Fiction Times samt att han, en kväll senhösten 959, också deltog i Science Fiction Times samt att han, en kväll senhösten 959, också deltog i Science Fiction Times
något av ett krismöte med bl.a. Sten Möllerström, där planer att starta en egen 
klubb med kontaktpersoner och ett eget fanzine diskuterades, allt i syfte att 
vända försäljningssiff rorna. Av dessa planer blev dock intet. (Korrespondens med 
 S. Hällström 26.0.2005.) Rabe bekräftar att Hällström ibland hälsade på, lik-
som några gånger fans som Alvar Appeltoff t och Gabriel Setterborg, men minns 
inte att något möte om eventuellt samarbete med sf-rörelsen skulle ha ägt rum. 
(Korrespondens med H. Rabe 30..2005.)

7 Science fi ction i allmänhet, och Galaxy i synnerhet, sammanfattas i Möller-Galaxy i synnerhet, sammanfattas i Möller-Galaxy
ströms memoarer i en kort bisats (Möllerström 988, s. 29). Möjligen kan den 
lidelse för genren Möllerströms ledare ger uttryck för ha varit ett utslag av dennes 
professionalitet snarare än ett helt oförfalskat intresse; tänkbart är vidare att han 
fi ck hjälp att skriva dessa, t.ex. av Pär Rådström. Ledarna i svenska Galaxy har Galaxy har Galaxy
också behandlats i Jakobson 985, s. 4 och Godhe 2003, s. 55 f., 75 ff .

72 Galaxy nr. , s. 3.Galaxy nr. , s. 3.Galaxy
73 Tykessons formulering löd: ”Själva den arsenal som i SF står hjältarna till buds är 
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densamma som i den gamla trivialromanen, fastän den här är vetenskapligt och 
inte magiskt motiverad – klädedräkter som skyddar för alla faror, undergörande 
ringar, stavar, som öppnar alla dörrar, speglar, som visar både ting, som tilldrar 
sig på andra platser, och ting ur det förfl utna.” (Tykesson 954, s. 47.)

74 Galaxy nr. , s. 4. Galaxy nr. , s. 4. Galaxy
75 Galaxy nr. , s. 4.Galaxy nr. , s. 4.Galaxy
76 Motståndet mot jazzen förefaller i Sverige ha varit som starkast under 940-talet, 

även om det också förekom under delar av 950-talet (se Kjellberg 985, s. 08 ff ., 
73–8).

77 Galaxy nr. , s. 4.Galaxy nr. , s. 4.Galaxy
78 Galaxy nr. , s. 4.Galaxy nr. , s. 4.Galaxy
79 Galaxy nr. , s. 4. Jfr Galaxy nr. , s. 4. Jfr Galaxy Godhe 2003, s. 77.
80 Galaxy nr. , s. 6.Galaxy nr. , s. 6.Galaxy
8 Baksidestext till Galaxy nr. , undertecknad Sten Möllerström.Galaxy nr. , undertecknad Sten Möllerström.Galaxy
82 Se Galaxy nr. 2, s. 3–4, 00 resp. Galaxy nr. 2, s. 3–4, 00 resp. Galaxy Galaxy nr. 3, s. 3–4, 6, 39.Galaxy nr. 3, s. 3–4, 6, 39.Galaxy
83 Att Sörensen under denna tid parallellt skrev för båda sf-tidskrifterna kan tyckas 

anmärkningsvärt, men gissningsvis ansåg man inte att det förelåg något allvar-
ligare konkurrensförhållande.

84 Galaxy nr. 3, s. 3.Galaxy nr. 3, s. 3.Galaxy
85 De verk Sörensen recenserar är Fred Hoyles Det svarta molnet, Ray Bradburys Det svarta molnet, Ray Bradburys Det svarta molnet

Fahrenheit 451 och Fahrenheit 451 och Fahrenheit 451 Oktoberlandet samt Nevil Shutes Oktoberlandet samt Nevil Shutes Oktoberlandet På stranden. Artikeln av-
slutas också med en kort jämförelse mellan de två svenska sf-pocketserierna. (Se 
Galaxy nr. 3, s. 3, 4, 6, 39.)Galaxy nr. 3, s. 3, 4, 6, 39.)Galaxy

86 Galaxy nr. 4, s. 3.Galaxy nr. 4, s. 3.Galaxy
87 Galaxy nr. 4, s. 4.Galaxy nr. 4, s. 4.Galaxy
88 Galaxy nr. 4, s. 4.Galaxy nr. 4, s. 4.Galaxy
89 Galaxy nr. 4, s. 4. Även Pär Rådström skulle året efter att Rabes ledare publice-Galaxy nr. 4, s. 4. Även Pär Rådström skulle året efter att Rabes ledare publice-Galaxy

rades gå till angrepp mot vad han uppfattade som den introverta mentaliteten 
i svenska jazzkretsar (se Kjellberg 985, s. 75 f.). Rabe skrev senare en liknande 
ledare, ”Rättvisa åt monstren!”, i vilken han diskuterade den förtäckta främ-
lingsfi entlighet viss amerikansk science fi ction gav uttryck för. (Se Galaxy nr. 6, Galaxy nr. 6, Galaxy
s. 3 f.)

90 Henrik Rabe uppger att han inte visste att Sörensen hade kontakt med sf-rörelsen 
när dennes artiklar antogs för publicering, men även att kännedom om denna 
kontakt inte hade spelat någon roll då det endast var kvalitetsaspekter som be-
aktades. (Korrespondens med H. Rabe 7.4.2005.)

9 Baksidestext till Galaxy nr. 2, signerad Sten Möllerström.Galaxy nr. 2, signerad Sten Möllerström.Galaxy
92 De återstående två baksidestexterna ägnades dels åt att uppmana läsarna att rösta 

på sina favoritnoveller, dels åt att be läsarna att hitta på ett nytt svenskt ord för 
science fi ction. Bägge företeelserna behandlas nedan.

93 Se Lennart Sörensens och Carl Olof Elsners ”Inga fl er monster, tack!”, i Galaxy
nr. 5, Ralf Parlands ”I relativitetens tidsålder”, i Galaxy nr. 9, resp. Galaxy nr. 9, resp. Galaxy H. L. Golds 
”I stället för tentakler”, i Galaxy nr. 3.Galaxy nr. 3.Galaxy

94 Galaxy nr. 2, s. 3. Henrik Rabe berättar att det var han som stod bakom ledaren, Galaxy nr. 2, s. 3. Henrik Rabe berättar att det var han som stod bakom ledaren, Galaxy
något som också framgår av registren i de senare numren. (Korrespondens med 
H. Rabe 7.4.2005.)
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95 Galaxy nr. 2, s. 4.Galaxy nr. 2, s. 4.Galaxy
96 Galaxy nr. 8, s. 3 f. Rabe menar att det är mycket tveksamt om de påstådda klago-Galaxy nr. 8, s. 3 f. Rabe menar att det är mycket tveksamt om de påstådda klago-Galaxy

målen någonsin framfördes, och betraktar Möllerströms formuleringar som en 
retorisk fi gur för att konkretisera ett resonemang. Några klagomål på novellernas 
vetenskapliga korrekthet har han inget minne av. (Korrespondens med H. Rabe 
30..2005.) 

97 Om förlaget och tidningen Illustrerade Klassiker, se Möllerström 988, s. 25–42. Illustrerade Klassiker, se Möllerström 988, s. 25–42. Illustrerade Klassiker
Jfr Nilsson & Reimerthi, s. 6 f. Möllerström försökte mycket aktivt men utan 
framgång höja kvaliteten i de amerikanska originalen, och sålde sin andel i för-
laget kring 960 för att försöka sig på en svensk variant, Barnens Bästa, vars 
första nummer tecknades av Olle Eksell. (Se Möllerström 988, s. 30–42 och 
Magnusson 2005, s. 74 f.) Uppgifterna om upplagan på Galaxy kommer från Galaxy kommer från Galaxy
korrespondens med J.-H. Holmberg 2..2004 och H. Rabe 29.3.2005. Rabe 
minns inga exakta upplagor, eller exakt hur stora returerna var, men gissar, med 
”alla tänkbara reservationer”, att upplagan ”i början pendlade kring 0.000 ex. 
och sedan reducerades” samt att returerna förmodligen var ganska stora. Detta 
stämmer ganska bra med John-Henri Holmbergs gissning att Galaxy borde ha Galaxy borde ha Galaxy
sålt ungefär lika många exemplar som Häpna!, dvs. som bäst drygt 7000 exem-
plar, men också att detta resultat inte levde upp till utgivarens förväntningar. 
Vare sig Häpna! eller Häpna! eller Häpna! Galaxy var Galaxy var Galaxy TS-anslutna, varför upplagesiff ror för dessa inte 
fi nns i TS-boken.

98 Bejerot 954/955 s. [68] f. (citat, s. [68]).
99 Korrespondens med H. Rabe 23.3.2005, 3.6.2005 och 2.6.2005. Rabe anger 

vidare att Möllerström ägde 50 % av Illustrerade Klassiker, medan andra hälften 
ägdes av det amerikanska förlaget. Alla internationella kontakter om utgivning-
en av svenska Galaxy sköttes också via Classics Illustrated.Galaxy sköttes också via Classics Illustrated.Galaxy

200 Enligt innehållssidorna i numren 2–8 utkom Galaxy den första tisdagen i varje Galaxy den första tisdagen i varje Galaxy
månad.

20 Korrespondens med J.-H. Holmberg 2..2004. Illustrerade Klassiker distribu-Illustrerade Klassiker distribu-Illustrerade Klassiker
erades förutom via Pressbyrån dessutom via kedjan EPA, varför det är sannolikt 
att detta också gällde Galaxy. (Se Möllerström 988, s. 26 f.)

202 Uppgifterna har hämtats ur Pressbyrån 75 år (974), s. [8] f.Pressbyrån 75 år (974), s. [8] f.Pressbyrån 75 år
203 Henrik Rabe gissar dock att antalet prenumeranter inte torde ha överskridit 

000. (Korrespondens med H. Rabe 29.3.2005.) Sture Hällström anger att han, 
vid ett besök på redaktionen, lade märke till en intressant strategi att värva pre-
numeranter: ”Svenska Galaxy försökte förbättra prenumerationsstocken genom 
sk nischad markna[d]sföring; jag såg en kladd till ett reklamutskick ’Till Dig 
som tycker om teknik och framtid’ eller nåt i den stilen. Rabe sade att det skulle 
gå ut till ’tekniker och ingenjörer’, man kunde alltså köpa färdiga adresser redan 
på den tiden. Lappen informerade charmigt om Galaxy och det erbjöds en pre-
numeration till specialpris.” (Korrespondens med S. Hällström 26.0.2005.)

204 Numreringen började efter pärmen med sidan 3, varför antalet sidor mellan 
pärmarna i själva verket uppgick till 28 respektive 92 (dvs. 64 resp. 96 blad, 
gissningsvis 8 resp. 2 tryckark om 6 sidor).

205 I början förekom också en annan typ av prenumerationserbjudande, där prenu-
meranten erbjöds en helårsprenumeration för det kommande året, men också de 
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nummer som återstod på det innevarande året, allt för ordinarie helårspris. (Se 
Galaxy nr. , s. 96 och Galaxy nr. , s. 96 och Galaxy Galaxy nr. 2, s. 47.)Galaxy nr. 2, s. 47.)Galaxy

206 Henrik Rabe berättar att Sten Möllerström givit Olle Eksell i uppdrag att formge 
en omslagsmall, men menar också att det är möjligt att Eksell lämnade förslag 
angående inlagan. Den enda gången Rabe, som aldrig träff ade Eksell, vet att 
denne senare uttalade sig om Galaxy var för Möllerström och gällde anfangerna Galaxy var för Möllerström och gällde anfangerna Galaxy
i det första numret, vilka från och med det andra numret fi ck samma typsnitt 
som rubrikerna. (Korrespondens med H. Rabe 23.3.2005 och 7.4.2005.)

207 Den citerade sloganen fanns på de sexton första numren, men byttes med det 
första, tjockare temanumret ut mot den aningen komiska sloganen ”Större – 
bättre – dyrare!”, för att på de sista två numren lyda ”Fakta + fantasi = faktasi”. 
Samtidigt blev också omslagsillustrationerna större, då två av ramens tre sidor 
avlägsnades. Enligt Henrik Rabe var detta på läsekretsens upprepade önskemål, 
men förändringen välkomnades också av förlagets ekonomiskt ansvariga. (Kor-
respondens med H. Rabe 7.4.2005.)

208 Se Galaxy nr. , s. 5.Galaxy nr. , s. 5.Galaxy
209 Se Galaxy nr. 5, s. 23.Galaxy nr. 5, s. 23.Galaxy
20 Serien hade tidigare publicerats i Radiotjänsts tidning Hörde Ni under åren Hörde Ni under åren Hörde Ni

954–955, och Wigardt medverkade också i publikationerna OBS!, Allt, Folket i 
Bild, Söndagsnisse-Strix och Bild, Söndagsnisse-Strix och Bild, Söndagsnisse-Strix Se (Wigardt 993, s. [3]).Se (Wigardt 993, s. [3]).Se

2 Willy Leys spalt, som i amerikanska Galaxy hette ”For Your Information”, bör-Galaxy hette ”For Your Information”, bör-Galaxy
jade publiceras i USA redan i mars 952, och förekom sedan ända till Leys död USA redan i mars 952, och förekom sedan ända till Leys död USA
år 969. (Se Malcolm J. Edwards & Peter Nicholls, ”Galaxy Science Fiction” i 
Clute & Nicholls, s. 462 ff ., särskilt s. 463.)

22 Se ”Fakta för fantasin” i Galaxy nr. , s. 56–64; nr. 3, s. 70–78; nr. 4, s. 73–80; Galaxy nr. , s. 56–64; nr. 3, s. 70–78; nr. 4, s. 73–80; Galaxy
nr. 0, s. 85–95 resp. nr. 2, s. 8–90 och nr. 5, s. 77–86.

23 Se ”Galaxy lexikon” i Galaxy nr. , s. 6; nr. 3, s. 38; nr. 5, s. 23 resp. nr. 7, s. 2. Galaxy nr. , s. 6; nr. 3, s. 38; nr. 5, s. 23 resp. nr. 7, s. 2. Galaxy
Henrik Rabe menar att merparten av det redaktionella materialet, t.ex. ingresser 
och författarpresentationer, i åtminstone tidskriftens första två nummer skrevs 
av Sten Möllerström, men att han med tiden kom att överta dessa arbetsuppgif-
ter. (Korrespondens med H. Rabe 29.3.2005.)

24 Se Möllerström 988, s. 74 f., 78 f.
25 Galaxy nr. , s. 64.Galaxy nr. , s. 64.Galaxy
26 Galaxy nr. 2, s. 26.Galaxy nr. 2, s. 26.Galaxy
27 Henrik Rabe anger att tidskriften, åtminstone under dess sista år, hade en extern 

annonsakvisitör som också hade andra uppdragsgivare. Den som skötte kontak-
terna med annonsörer och ackvisitören var Sten Möllerström. (Korrespondens 
med H. Rabe 7.4.2005.)

28 I det fi nstilta i annonsen lyfts skrivmaskinens estetiska kvaliteter fram, vilket 
ger intrycket att det inte rörde sig om någon särskilt billig bruksmaskin för ton-
åringar: ”Världens bästa och trevligaste privatskrivmaskin? Kanske – i varje fall 
har vi hos Ragnar Berg aldrig sett någon som kan jämföras med Olivetti Lettera 
22. Den lilla eleganta maskinen är en fröjd för ögat – men också för fi ngrarna och 
papperet. Den skriver lika lätt och pregnant som en stor Olivetti och har liksom 
den tabulator, anslagskontroll och ny-rad-intryckning. Vikt endast 3,7 kg. Lev 
och trivs med Lettera 22!”
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29 En överslagsräkning på uppgifter i Statistiska centralbyråns databaser (<http://
www.scb.se> [mars 2006]) ger vid handen att antalet registrerade personbilar 
från det sena 950-talet till år 2000 har fyrdubblats (från ca 00 000 till ca 
400 000), trots att befolkningen endast ökat med knappt 20 % (från knappt 7,5 
miljoner till knappa 9 miljoner). Priserna på personbilar under det sena 950-talet 
varierade kraftigt, men priser mellan 0 000 och 20 000 kr förefaller ha varit 
vanliga, vilket i 2005 års penningvärde blir ungefär det tiodubbla.

220 Henrik Rabe gissar, med reservationer, att det möjligen också kan ha rört sig 
om att Sten Möllerströms gamla kontakter från andra tidningsprojekt erbjöds 
billigt annonsutrymme i de första numren, som en typ av stödannonsering. 
(Korrespondens med H. Rabe 7.4.2005.)

22 Som nämnts hade Rymd-böckerna under en kort tid reklamrutor för svenska 
Galaxy insprängda i böckernas inlagor. Enligt Henrik Rabe rörde det sig också Galaxy insprängda i böckernas inlagor. Enligt Henrik Rabe rörde det sig också Galaxy
om ett rent byte av annonsutrymme. (Korrespondens med H. Rabe 7.4.2005.)

222 Galaxy nr. 2, s. [82]. Galaxy nr. 2, s. [82]. Galaxy
223 Annonsen för SF-Union Skandinavien fi nns i Galaxy nr. 4, s. 97. Henrik Rabe Galaxy nr. 4, s. 97. Henrik Rabe Galaxy

berättar att denna infördes gratis och var ”ett uttryck för ambitionen att ha en 
god relation till fandom, utan att för den skull erbjuda textutrymme i samma 
utsträckning som Häpna! gjorde”. (Korrespondens med H. Rabe 7.4.2005.) 
Flygboksannonserna fi nns i Galaxy nr. 3, s. [8]. En mycket snarlik annons för Galaxy nr. 3, s. [8]. En mycket snarlik annons för Galaxy
samma böcker hade publicerats i Häpna! ett halvår tidigare (se Häpna! ett halvår tidigare (se Häpna! Häpna! 959:4, Häpna! 959:4, Häpna!
s. [98]).

224 Annonsen återfi nns i Galaxy nr. 4, s. 42. De citerade pressrösterna är Anders Galaxy nr. 4, s. 42. De citerade pressrösterna är Anders Galaxy
Jonason i Expressen, signaturen N. R. i Nordsvenska Dagbladet respektive signa-Nordsvenska Dagbladet respektive signa-Nordsvenska Dagbladet
turen Ahl i Östgöta Correspondenten. Dessa recensioner eller notiser har dessvärre 
inte kunnat spåras via tidningsindexen.

225 Se t.ex. Galaxy nr. , s. 84; nr. 2, s. 90; nr. 3, s. [2] och nr. 4, s. [2]. De låga Galaxy nr. , s. 84; nr. 2, s. 90; nr. 3, s. [2] och nr. 4, s. [2]. De låga Galaxy
priserna i de tre sista numren var 0 kr för de första 6 numren av Galaxy, eller 
 kr per nummer. I nummer 7 och 8 erbjöds även grupprenumerationer, där 
presumtiva prenumeranter kunde gå ihop och få sina prenumerationer för 30 kr 
för två prenumeranter, eller för 3:50 kr per prenumerant om de var fem eller fl er, 
ett erbjudande som verkar ha varit riktat främst till sf-klubbarna. (Se Galaxy nr. Galaxy nr. Galaxy
7, s. 6 och Galaxy nr. 8, s. 00.)Galaxy nr. 8, s. 00.)Galaxy

226 Galaxy nr. , s. 6. Av samma programförklaring framgick också att kraven på fi k-Galaxy nr. , s. 6. Av samma programförklaring framgick också att kraven på fi k-Galaxy
tionsmaterialet i svenska Galaxy var högt ställda, men efter att Sten Möllerström Galaxy var högt ställda, men efter att Sten Möllerström Galaxy
formulerat tidskriftens mål framhålls att det fi nns ”fl er sf-författare som lever 
upp till dessa hyggliga ideal än man skulle våga tro”: ”Ett tiotal amerikanare, 
3–4 engelsmän, enstaka sf-pionjärer i andra delar av världen bildar en ny litterär 
elit, som våra barn får läsa i skolan om en gång.” Ändå vågar Möllerström inte 
lova att Galaxy endast kommer att ”ha bidrag av dem som skola kallas de bästa... Galaxy endast kommer att ”ha bidrag av dem som skola kallas de bästa... Galaxy
Varken den amerikanske redaktören eller hans svenske avläggare har förmåga 
att se in i framtiden, även om det vore rimligt att begära av en sf-redaktör.” Möl-
lerström nämner i samband med detta även att H. L. Gold ”ställer höga krav på 
originalitet och berättarglädje”, två värderingskriterier som tidigare inte dykt 
upp i programförklaringen, antagligen för att de av Möllerström betraktades 
som självklara i all litterär bedömning. (Galaxy nr. , s. 4, 6.)Galaxy nr. , s. 4, 6.)Galaxy
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227 Rabe skriver: ”När jag började min anställning förelåg det första numret redan i 
korrektur. Jag hade som frilans översatt ett par tre noveller, men inte haft något 
med urvalet att göra.” (Korrespondens med H. Rabe 23.3.2005.)

228 Korrespondens med H. Rabe 29.3.2005. Rabe kommenterar ytterligare en möj-
lighet att hitta material: ”Dessutom letade jag i diverse sf-antologier efter noveller 
som angavs ha stått i Galaxy. I antologierna hade ju redan ett kvalifi cerat urval 
gjorts, och i dem hittade jag en del godbitar ur äldre årgångar. (Inom parentes 
kan nämnas att det var ett absolut krav att allt amerikanskt material skulle ha 
publicerats i amerikanska Galaxy, jag kunde alltså inte botanisera i andra ame-
rikanska sf-tidskrifter. Däremot var det förstås fritt fram att använda svenska 
författare.)” 

229 Alfred Besters ”Tigermannen” översattes av Henrik Rabe (korrespondens med 
H. Rabe 7.4.2005). Ett antal stickprover tyder på att de utgåvor av romanen 
Sam J. Lundwall gav ut i förlaget Lindfors Science Fiction Serien 973 (u.ö.) och 
på Delta 979 (övers. Lisa Bergman) bortsett från strykningar i den förra och 
enstaka omformuleringar på den senares första sida – möjligen i syfte att få den 
att framstå som självständig – är närmast identiska med Rabes översättning. 
Romanen behandlas utförligt i Larsmo 2003.

230 Novellen ifråga fi nns omtryckt i Bengtsson & Willis, s. 62–66.
23 Sven Hedins bidrag var en skildring av en resa i solsystemet, hämtad ur Från pol 

till pol (9), medan Claës Lundins utgjordes av ett utdrag ur romanen till pol (9), medan Claës Lundins utgjordes av ett utdrag ur romanen till pol Oxygen 
och Aromasia (878).och Aromasia (878).och Aromasia

232 Se Galaxy nr. , s. 9 resp. 43. Kommentaren om ögon anknyter också till novel-Galaxy nr. , s. 9 resp. 43. Kommentaren om ögon anknyter också till novel-Galaxy
lens tematik, liksom till det faktum att ”Sveriges ögontecknare nummer ”, Olle 
Eksell, illustrerade novellen. Rådström skrev under 950-talet, i synnerhet dess 
senare del, fl era sf-noveller, vilka publicerades i bl.a. Vi, Folket i Bild, Folket i Bild, Folket i Bild Julskrattet
och Aftonbladet. (Om Rådström och science fi ction, se Werkmäster 990, s. 67 
f., 53 ff .) I en intervju i Svenska Dagbladet i december 954 framhåller Rådström, Svenska Dagbladet i december 954 framhåller Rådström, Svenska Dagbladet
i likhet med bl.a. Harry Martinson under denna tid, att han fängslats av sf-gen-
ren: ”Helt rutinmässigt frågar nu intervjuaren vilka favoritförfattare författaren 
har. Pär Rådström bekänner att han läser allting, förströr sig framför allt med 
science fi ction och tycker att det är skojigt med historia.” (Bolin [sign. Corinna], 
9.2.954.) Henrik Rabe skriver om Rådströms medverkan i Galaxy: ”De två 
noveller av Pär Rådström som fi nns i nr  och 3 antar jag att Sten [Möllerström] 
beställde av honom. De utgör Rådströms hela insats för Galaxy, frånsett even-
tuella samtal under förberedelsestadiet. Jag såg honom aldrig i förlagslokalerna 
under de tre åren.” (Korrespondens med H. Rabe 3.3.2005.)

233 Erik Nyhlén (95–977) presenterades i Galaxy nr. 0, s. 47, som norrländsk Galaxy nr. 0, s. 47, som norrländsk Galaxy
sociolog och författare, främst aktiv inom fackföreningsrörelsen. Han har se-
nare bl.a. skrivit novellsamlingarna Rosas kafé och andra historier (969), Rosas kafé och andra historier (969), Rosas kafé och andra historier Det 
vilsegångna tåget och andra berättelser (97) och vilsegångna tåget och andra berättelser (97) och vilsegångna tåget och andra berättelser Hålkortshunden och andra his-
torier (975). Vic Suneson presenterades i sin tur, i torier (975). Vic Suneson presenterades i sin tur, i torier Galaxy nr. , s. 9, som den Galaxy nr. , s. 9, som den Galaxy
pseudonym ”civilingenjören och byggnadstekniske experten” Sune Lundquist 
(9–975) gjort berömd med sina framgångsrika deckare. Bägge Ralf Parlands 
två bidrag i Galaxy, ”Arabellas himmelsfärd” (Galaxy nr. 6) och ”Allt sker i rym-Galaxy nr. 6) och ”Allt sker i rym-Galaxy
den” (Galaxy nr. 8) publicerades också i bokform, den förra som titelnovellen i Galaxy nr. 8) publicerades också i bokform, den förra som titelnovellen i Galaxy
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En apa for till himmelen (96), den senare redan i Eros och elektronerna (953Eros och elektronerna (953Eros och elektronerna /954) 
under samma titel som i Galaxy.

234 Henrik Rabe berättar att obeställda svenska alster inkom ganska sällan, men att 
några författare Möllerström hade kontakt med sedan tiden med OBS! lämnade 
manus direkt till Sten Möllerström, möjligen för att han beställt dem. Detta 
gällde t.ex. Ralf Parlands bidrag. (Korrespondens med H. Rabe 29.3.2005 och 
3.3.2005.)

235 Detta var alltså betydligt fl er än den elit på ett femtontal författare Möllerström 
i sin första programförklaring menade uppfyllde tidskriftens höga krav, vilket 
möjligen kan tolkas som att man inte alltid kunde publicera alster av den kvalitet 
man från början hoppats på.

236 Av de 28 alstren är två skrivna av författarpar, vilka här räknats som två förfat-
tare per par. Läsarnas miniatyrnoveller, vilka publicerades på insändarsidorna, 
är här inte medräknade; dessa listades heller aldrig i tidskriftens innehållsför-
teckningar eller i registren.

237 Inget av de 9 numren innehöll fl er än ett alster per författare.
238 Enligt Engholm 993 deltog Crona på sf-kongresser först från och med sent 970-

tal. Om Crona, se t.ex. Crona 979, s. 7–22 och Holmberg 2003a, s. 372–374. 
Crona är numera verksam som författare och översättare, bl.a. av Sue Graftons 
deckare, men har också arbetat som musiker, bl.a. med Stig ”Stikkan” Anderson 
(93–997), reseledare, kåsör och limerickförfattare (av s.k. mumrickar).mumrickar).mumrickar

239 De återstående nio författarna med två publicerade alster är Alan Arkin, Lloyd 
Biggle, Jr., Erik Clausen, Mark Clifton (en gång tillsammans med Alex Apos-
tolides), Jim Harmon (pseud. för James Judson Harmon), Katherine MacLean, 
Richard Matheson, Peter Phillips och Evelyn E. Smith.

240 De fem författare som publicerades under rubriken ”Klassisk science fi ction” 
– Camille Flammarion, Sven Hedin, Jack London, Claës Lundin och H. G. 
Wells – ingår i åldersberäkningen, som är baserad på uppgifter i SFB, Clute & 
Nicholls och databasen ISFDB.

24 Katherine MacLean och Evelyn E. Smith stod båda för två noveller, Margaret St. 
Clair för en och Karen Anderson endast för en novell skriven tillsammans med 
maken Poul Anderson.

242 Henrik Rabe, som gillade Bradbury, menar också att han aldrig hittade något 
av författaren i de årgångar han hade tillgång till. (Korrespondens med H. Rabe 
7.4.2005.)

243 Henrik Rabe berättar också att orsaken till att författare som Clarke och Wynd-
ham förekom sällan eller inte alls var att de publicerats så sparsamt i de årgångar 
han hade att välja material ur. Någon starkare profi lering mot författarurvalet i 
Häpna! lär inte ha förekommit. (Korrespondens med H. Rabe 7.4.2005.)Häpna! lär inte ha förekommit. (Korrespondens med H. Rabe 7.4.2005.)Häpna!

244 Galaxy nr. 5, s. 4. Henrik Rabe uppskattar att han översatte omkring 60–70% av Galaxy nr. 5, s. 4. Henrik Rabe uppskattar att han översatte omkring 60–70% av Galaxy
materialet i tidskriften, inklusive bl.a. populärvetenskapliga artiklar, och menar 
att detta upptog en ansenlig del av arbetstiden. (Korrespondens med H. Rabe 
29.3.2005.) Av de andra översättarna anlitades, enligt Rabe, Håkanson och Ro-
sengren antagligen endast till de första numren, medan i synnerhet Crona kom 
att anlitas allt oftare. (Korrespondens med H. Rabe 7.4.2005.) Lennart Sörensen 
anger att han förutom åt Häpna! också översatte några noveller åt Häpna! också översatte några noveller åt Häpna! Galaxy. (Kor-
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respondens med L. Sörensen 8.7.2005.) Av de fem nämnda översättarna översatte 
endast två science fi ction för utgivning i bokform – Börje Crona översatte fl era 
Rymd-böcker åt Wennerbergs men också Pohls och Kornbluths Venus är vår! åt Venus är vår! åt Venus är vår!
Folket i Bilds förlag, medan Henrik Rabe senare skulle komma att översatta en 
Mike Mars-bok åt B. Wahlströms.

245 Galaxy nr. , s. 3 f., 6 (citat, s. 6). I senare nummer publicerades många svar på Galaxy nr. , s. 3 f., 6 (citat, s. 6). I senare nummer publicerades många svar på Galaxy
Fjordlands insändare, och enligt redaktionen hade samtliga inkomna brev varit 
kritiskt inställda till Fjordlands åsikter (se t.ex. Galaxy nr. 3, s. 72 f.; nr. 4,  s. 06 Galaxy nr. 3, s. 72 f.; nr. 4,  s. 06 Galaxy
f. och nr. 5, s. 77 ff .).

246 Galaxy nr. 3, s. 96.Galaxy nr. 3, s. 96.Galaxy
247 Galaxy nr. 6, s. 3 f.Galaxy nr. 6, s. 3 f.Galaxy
248 Galaxy nr. 7, s. 3. De övriga sex författarna som fi nns på listan över de tio mest Galaxy nr. 7, s. 3. De övriga sex författarna som fi nns på listan över de tio mest Galaxy

populära novellerna är (i rangordning) Th eodore Sturgeon, Stephen Barr, Ro-
bert Silverberg, Robert Bloch, Lloyd Biggle, Jr. och Damon Knight. (Fritz Leiber 
hade två placeringar på listan, 2 och 7, med två olika noveller.) I samma ledare 
citeras också en rad mestadels positiva kommentarer om tidskriften. (Se Galaxy
nr. 7, s. 3 f., 5.)

249 Galaxy nr. 6, s. 4.Galaxy nr. 6, s. 4.Galaxy
250 Andelen noveller av Robert Sheckley kom att öka med tiden, medan antalet 

noveller av Asimov och Leiber höll en ganska konstant nivå. Minst antal röster 
fi ck Avram Davidson med sin novell ”Hövdingens hädanfärd” och de bidrag 
som publicerats under rubriken ”Klassisk science fi ction”. Några fl er noveller av 
Davidson kom inte att publiceras i svenska Galaxy, och trots att redaktionen för-
siktigt försvarade avdelningen ”Klassisk science fi ction” försvann denna i stort 
sett ur tidskriften efter det tredje numret, med undantag för en novell av Jack 
London i det åttonde numret och en novell av H. G. Wells i det artonde.

25 Galaxy nr. 6, s. 3 f. Pristagarna avslöjades i en liten ruta i Galaxy nr. 6, s. 3 f. Pristagarna avslöjades i en liten ruta i Galaxy Galaxy nr. 3, s. 6, och Galaxy nr. 3, s. 6, och Galaxy
fl era av kommentarerna hade tidigare publicerats på tidskriftens insändarsidor, 
men något egentligt resultat framgick aldrig.

252 Den första ”Bästa Galaxy!” publicerades i Galaxy nr. 5, s. 40.Galaxy nr. 5, s. 40.Galaxy
253 Ett exempel är Louis Chrysanders (932–999) långa insändare i det sjunde num-

ret (mars 959), där Willy Leys uppgifter om internationell lagstiftning vad gäller 
rymden och havet nagelfars. (Se Galaxy nr. 7, s. 05, 28 f. Willy Leys artikel Galaxy nr. 7, s. 05, 28 f. Willy Leys artikel Galaxy
”Vem skall äga planeterna?” publicerades i Galaxy nr. 4.)Galaxy nr. 4.)Galaxy

254 Galaxy nr. , s. 3, 85.Galaxy nr. , s. 3, 85.Galaxy
255 Galaxy nr. 8, s. 26.Galaxy nr. 8, s. 26.Galaxy
256 Galaxy nr. , s. 85 resp. Galaxy nr. , s. 85 resp. Galaxy Galaxy nr. 7, s. 4, 5. Andra titlar som förekommer i redo-Galaxy nr. 7, s. 4, 5. Andra titlar som förekommer i redo-Galaxy

visningen i det sjunde numret är ”Stud.” och ”Ing.”, om än bara enstaka gånger. 
Den nämnde Sten Dahlskog kan vara identisk med växtbiologen Sten Dahlskog 
(930–990) som forskade på bl.a. Kvikkjokkdeltat och som var engagerad inom 
sf-rörelsen under senare delen av 960-talet. (Se Sahlin 2005, s. 32 ff .)

257 Galaxy nr. 5, s. 77–79. Dessa omnämns som fans i Svensson 964, s. 28, 2.Galaxy nr. 5, s. 77–79. Dessa omnämns som fans i Svensson 964, s. 28, 2.Galaxy
258 Se Galaxy nr. 7, s. 4, 5. Personerna – eller åtminstone personer med samma Galaxy nr. 7, s. 4, 5. Personerna – eller åtminstone personer med samma Galaxy

namn bosatta på samma orter som de i Galaxy – fi nns omnämnda som svenska Galaxy – fi nns omnämnda som svenska Galaxy
sf-fans i Svensson 964, s. 24, 8 f. resp. 6 och Svensson 966, s. 7.

259 Se Svensson 964, s. 50 och 20, där en Leif Svensson i Helsingborg nämns och 
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en Sture Fjordland i Hägersten. En Sture Fjordland anges som kontaktman för 
Visby i den opaginerade bilagan till Häpna! 956:6.Häpna! 956:6.Häpna!

260 Se Galaxy nr. 0, s. 96 f.; nr. , s. 85; nr. 6, s. 25 f.; nr. 7, s. 94 och nr. 8, s. 92. Galaxy nr. 0, s. 96 f.; nr. , s. 85; nr. 6, s. 25 f.; nr. 7, s. 94 och nr. 8, s. 92. Galaxy
Om Sjögren och Hjalmarsson som sf-fans, se Svensson 964, s. 45 f., 25. Enligt 
Svensson 964, s. 23, skrev den danske fanen Anders H. Hansen ett par bidrag 
till fanzinet Fanny. Möjligen är detta samma person som i Galaxy nr. 3, s. 6, Galaxy nr. 3, s. 6, Galaxy
anges bo i Olofström i Blekinge. 

26 Se Galaxy nr. 5, s. 77 f. I svaret på insändaren lovar redaktionen att diskutera Galaxy nr. 5, s. 77 f. I svaret på insändaren lovar redaktionen att diskutera Galaxy
dessa önskemål i en kommande redaktionell artikel. Denna artikel kom emel-
lertid aldrig att publiceras.

262 Se t.ex. Galaxy nr. 8, s. 26; nr. 9, s. 82, 00 f.; nr. 0, s. 96 f.; nr. 3, s. 69–74 och Galaxy nr. 8, s. 26; nr. 9, s. 82, 00 f.; nr. 0, s. 96 f.; nr. 3, s. 69–74 och Galaxy
nr. 6, s. 24–26. Flera insändare var högst kritiska till Alfred Besters följetong, 
inte bara för att den var en följetong, utan också för att den uppfattades som 
osammanhängande och litterärt undermålig. Romanen anses numera, och inte 
endast i sf-kretsar, vara banbrytande inom genren med sina synestetiska form-
experiment, något som svenska Galaxys läsare alltså inte alltid uppskattade. (Se Galaxys läsare alltså inte alltid uppskattade. (Se Galaxys
t.ex. Galaxy nr. 8, s. 93.)Galaxy nr. 8, s. 93.)Galaxy

263 Se t.ex. Galaxy nr. 9, s. 00 och Galaxy nr. 9, s. 00 och Galaxy Galaxy nr. 3, s. 73.Galaxy nr. 3, s. 73.Galaxy
264 Se Galaxy nr. 8, s. 92 f.Galaxy nr. 8, s. 92 f.Galaxy
265 Galaxy nr. 2, s. 86–89 (citat, s. 86) och Galaxy nr. 2, s. 86–89 (citat, s. 86) och Galaxy Galaxy nr. 3, s. 66–68.Galaxy nr. 3, s. 66–68.Galaxy
266 Galaxy nr. 3, s. 73 f.Galaxy nr. 3, s. 73 f.Galaxy
267 Amatörnovellerna fanns införda i Galaxy nr. 4, s. 06 f.; nr. 5, s. 79 ff .; nr. 6, Galaxy nr. 4, s. 06 f.; nr. 5, s. 79 ff .; nr. 6, Galaxy

s. 26 och nr. 8, s. 93 f. I både det sextonde och artonde numret fanns bidrag av 
ingen mindre än Uppsalafanen Ingvar Svensson.

268 Galaxy nr. 5, s. 3 f. Artikeln i Galaxy nr. 5, s. 3 f. Artikeln i Galaxy Aftonbladet där Vennberg påstås nämna sf-tid-Aftonbladet där Vennberg påstås nämna sf-tid-Aftonbladet
skriften har dessvärre inte kunnat hittas via tidnings indexen, men det fi nns 
ingen anledning att misstänka att Möllerström skulle ha hittat på uppgiften. 
Henrik Rabe berättar också att han minns denna artikel, och att Galaxy dess-Galaxy dess-Galaxy
utom nämndes fl era gånger av Karl Vennberg och Axel Liff ner i Aftonbladets
”Innerspalten”, där den kallades ”’vårt liv- och husorgan’”. (Korrespondens med 
H. Rabe 7.4.2005.) Pär Rådström var under det sena 950-talet en av de fl itigare 
kolumnisterna i Aftonbladet (se t.ex. Werkmäster 990, s. 76 ff .), och det är inte Aftonbladet (se t.ex. Werkmäster 990, s. 76 ff .), och det är inte Aftonbladet
otänkbart att han hade visst infl ytande över att Galaxy nämndes i tidningen. En Galaxy nämndes i tidningen. En Galaxy
liten, positiv notis om Galaxy har av en slump påträff ats i Galaxy har av en slump påträff ats i Galaxy Expressen hösten 958, 
vilket tyder på att inställningen till tidskriften var ganska uppmuntrande från 
de stora dagstidningarnas håll. (Se [Osign.], 9..958.)

269 Galaxy nr. 5, s. 4.Galaxy nr. 5, s. 4.Galaxy
270 Galaxy nr. 9, s. 3.Galaxy nr. 9, s. 3.Galaxy
27 Galaxy nr. 9, s. 4. I samma ledare beklagar Rabe att svenska Galaxy nr. 9, s. 4. I samma ledare beklagar Rabe att svenska Galaxy Galaxy aldrig hann Galaxy aldrig hann Galaxy

publicera något av ryska sf-författare som Ivan Jefremov, trots att kontakterna 
redan var tagna. Efter att Möllerström i ledaren ”Med Galaxy in i 60-talet” 
meddelat att de ”leker med tanken att inleda ett sf-utbyte med sf-praktikernas 
föregångsland Ryssland” (Galaxy nr. 5, s. 4 och Galaxy nr. 5, s. 4 och Galaxy Galaxy nr. 6, s. 30) fi ck redak-Galaxy nr. 6, s. 30) fi ck redak-Galaxy
tionen med posten en novellsamling av Jefremov på engelska, Stories, publicerad 
i Moskva 954, och ”ett handskrivet brev på god svenska”. Rabe gissar att detta, 
som ”gav intryck att ha skrivits av en ung rysk sf-fan”, kan ha kommit från ”nå-
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got sovjetiskt kultur- eller informationsorgan”. (Korrespondens med H. Rabe 
7.4.2005 och 2.6.2005.) Någon kontakt med Jefremov togs aldrig, men våren 
960 fi ck redaktionen ytterligare ett brev på svenska, daterat den 8 april 960, 
från en L. Sjdanov i Moskva. I detta, som av allt att döma är ett svar på ett tidiga-
re brev från Galaxy den 3 mars samma år, presenteras den fruktbara situationen Galaxy den 3 mars samma år, presenteras den fruktbara situationen Galaxy
för den ryska sf-litteraturen. Ur brevet framgår också att det bör ha skickats med 
ett exemplar av Jefremovs roman Andromeda, oklart på vilket språk. (Brevet har 
av Henrik Rabe tillställts avhandlingsförfattaren och fi nns i den senares ägo.) 
Gissningsvis var den ryske brevskrivaren Lev Sjdanov (924–995), översättare av 
nordisk litteratur till ryska. Jefremovs roman Andromeda utkom, som framgått, Andromeda utkom, som framgått, Andromeda
på förlaget Arena senare samma år.

272 Korrespondens med H. Rabe 3.3.2005. Vad gäller Rabes senare karriär arbetade 
han bl.a. tillsammans med Lasse O’Månsson ett tag på tidningen Hjälp! (eller Hjälp! (eller Hjälp!
Alla behöver Hjälp! ), men började redan 963 arbeta på B. Wahlströms, bl.a. 
med deras Manhattandeckare och västernpockets, innan han 966 värvades av 
Möllerström som översättare för tidningen Natur & Teknik (en svensk utgåva Natur & Teknik (en svensk utgåva Natur & Teknik
av den brittiska Understanding Science). År 968 började han sedan på Skolöver-
styrelsens SÖ-förlaget, vilket efter en del omorganisationer och förlagssamman-
slagningar ledde till ett jobb som förlagsredaktör på Liberkoncernen. 

273 Se Häpna! 96:3, s. 33 f. Ledaren torde, om man litar på avdelningen ”I framti-Häpna! 96:3, s. 33 f. Ledaren torde, om man litar på avdelningen ”I framti-Häpna!
den” i Häpna! 96:2, ha skrivits av Lennart Sörensen.Häpna! 96:2, ha skrivits av Lennart Sörensen.Häpna!

274 Swahn, 7.7.960.
275 Lundwall 969, s. 55, 56 resp. 57.
276 Se Holmberg 974a, s. 52 och Holmberg 2003a, s. 230. Jfr Jakobson 985, s. 4.
277 De författare vars efternamn räknas upp på baksidorna i numren –2 är Asimov, 

Bester, Blish, Clifton, de Camp, Gunn, Knight, Kornbluth, Kuttner, Leiber, 
Leinster, Ley, McIntosh, Morrison, Pohl, Rådström, Schmitz, Sheckley, Simak, 
Sturgeon, Tenn och Wallace. (Med undantag för Rådström torde namnen ha 
hämtats ur den amerikanska förlagan – Henry Kuttner och James H. Schmitz 
fi ck t.ex. inga alster publicerade i den svenska versionen.) De åtta av de elva 
mest frekvent publicerade författarna i den svenska versionen av tidskriften som 
fi nns omnämnda i denna uppräkning är Asimov, Bester, Leiber, Pohl, Sheckley, 
Simak, Sturgeon och Tenn. (De som inte ingick var Brown, Crona och Sel-
lings.) I sitt översiktsverk nämner också Brian Aldiss på tal om amerikanska 
Galaxy ”the divine razzmatazz of Galaxy ”the divine razzmatazz of Galaxy Bester, Pohl, Sheckley and Tenn” (Aldiss & 
Wingrove, s. 298). När tidskriften under rubriken ”Galaxy-biblioteket” i num-
ren 3–6 uppmanade läsarna att beställa äldre nummer med ”de allra främsta 
sf-stjärnornas Galaxynoveller” listades fj orton författare, varannan gång Fredric 
Brown, Robert A. Heinlein, Jack London, Richard Matheson, Robert Sheckley, 
Cliff ord D. Simak och Th eodore Sturgeon, varannan gång Isaac Asimov, Arthur 
C. Clarke, Damon Knight, Fritz Leiber, Katherine MacLean, Frederik Pohl och 
William Tenn, dvs. delvis andra författare än de som fanns på omslagens baksi-
dor.

278 Denna förteckning fanns på numren 3–6, varefter den fi ck ge vika för tema-
numrens baksidor, där dels temat för numret angavs, dels några av numrets 
noveller lyftes fram med kortare presentationer.
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279 Citat ur Häpna! 954:, s. 7.Häpna! 954:, s. 7.Häpna!
280 Baksidestext till Galaxy nr. 4, signerad Sten Möllerström.Galaxy nr. 4, signerad Sten Möllerström.Galaxy
28 Galaxy nr. 8, s. 4.Galaxy nr. 8, s. 4.Galaxy
282 Galaxy nr. 8, s. 4.Galaxy nr. 8, s. 4.Galaxy
283 Galaxy nr. 8, s. 4, 6.Galaxy nr. 8, s. 4, 6.Galaxy
284 Se [Osign.], 6.2.953 och Lönnerstrand 966a, s. 55. Lönnerstrand använde 

också begreppet i samband med att han intervjuades av Dagens Nyheter på en Dagens Nyheter på en Dagens Nyheter
sf-kongress i Stockholm hösten 957. Begreppet stavades i artikeln ”faktaci”, 
och angavs stå för ”vetenskapliga fakta i förening med fantasi”. (Se [Sign. Nils], 
24.8.957; jfr Svensson 964, s. 7.)

285 Texten ”Fakta / Fantasi / Faktasi” dök fr.o.m. Galaxy nr. 9 (maj 959) upp på Galaxy nr. 9 (maj 959) upp på Galaxy
innehållssidan, där den stannade t.o.m. nr. 6 (december 959). Texten ”Mor-
gondagens tidning redan idag!”, som funnits på samtliga omslag, försvann med 
detta nummer och ersattes av ”Större – bättre – dyrare!” på det första dubbel-
numret, nr. 7 (februari 960), som slutligen gav plats åt ”Fakta + fantasi = fak-
tasi” på nr. 8 och 9 (april 960 resp. juli 960). Om Tengwall någonsin fi ck sina 
sista 00 kronor – och vad Lönnerstrand ansåg om det hela – framgår dessvärre 
inte av historien.

286 Ett tecken på att redaktionen på allvar försökte anamma begreppet faktasi fi nns faktasi fi nns faktasi
i Henrik Rabes artikel om Jules Verne i Galaxy nr. 4 (oktober 959), när han Galaxy nr. 4 (oktober 959), när han Galaxy
skriver att ”Jules Verne är nog den författare som för de allra fl esta sf-läsare för-
medlade den första kontakten med vetenskaplig fantasi-litteratur, eller faktasi, 
som vi så gärna vill säga i den här tidningen.” (ibid., s. 3.) Begreppet nämndes 
också fl era gånger under rubriken ”Nästa Galaxy” (se t.ex. Galaxy nr. 2, s. 89 Galaxy nr. 2, s. 89 Galaxy
och Galaxy nr. 4, s. 67).Galaxy nr. 4, s. 67).Galaxy

287 Se Lönnerstrand 954a, s. 2, [Osign.], 23.8.957, Lönnerstrand 966a, s. 55 och 
Svensson 966, s. 23. Den osignerade notisens sista mening uttrycker för övrigt ett 
för tiden närmast unikt perspektiv på genren: ”Science fi ction är helt opolitiskt, 
men det mest utmärkande är dess starka pacifi sm.” (Se [Osign.], 23.8.957.)

288 Se Lönnerstrand 966a, s. 58 f. (citat, s. 59).
289 Se t.ex. Svensson 964, s. 52, 56 och Svensson 966, s. 23. Vetsaga används bl.a. i Vetsaga används bl.a. i Vetsaga

Hall, 2.2.96. Svensson 964, s. 56, anger att det var Hall som uppfann begrep-
pet, medan Holmberg 2002, s. 338, anger att det i själva verket var Sture Lön-
nerstrand.

290 Om fanzinet Vetsaga, se t.ex. Svensson 966, s. 23.
29 Se t.ex. Falk, 9.6.967.
292 I en osignerad ledare i Häpna! år 960 kommenterades också dessa försök att Häpna! år 960 kommenterades också dessa försök att Häpna!

namnge science fi ction, och man menade att genrebegreppet i Sverige ”håller [...] 
till den grad på att växa in i språkmedvetandet att alla försök att lansera någon 
inhemsk ekvivalent strandat eller åtminstone mottagits med enbart aningen över 
minimal entusiasm” (Häpna! 960:3, s. 94).Häpna! 960:3, s. 94).Häpna!

293 Från Dagens Nyheters sida har man ibland velat se genrebeteckningen som ett Dagens Nyheters sida har man ibland velat se genrebeteckningen som ett Dagens Nyheters
sammansatt ord och skrivit ihop ordleden (sciencefi ction). Den första recension 
där detta förfarande påträff ats är Tarschys, 8.3.964, även om det inte förekom 
särskilt ofta i senare artiklar i Dagens Nyheter under den behandlade perioden. Dagens Nyheter under den behandlade perioden. Dagens Nyheter

294 Se Galaxy nr. 3, s. 3 resp. Galaxy nr. 3, s. 3 resp. Galaxy Galaxy nr. 5, s. 3 f.Galaxy nr. 5, s. 3 f.Galaxy
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295 Se Kärrholm 2005, s. 39–52 et passim.
296 Adlerberth 952a, s. 42 samt annonser i Svensk Bokhandel, 953:27, s. 45, Svensk Bokhandel, 953:27, s. 45, Svensk Bokhandel Dagens 

Nyheter, Nyheter, Nyheter Svenska Dagbladet och Svenska Dagbladet och Svenska Dagbladet Stockholms-Tidningen, 30.4.953 samt Svenska 
Dagbladet och Dagbladet och Dagbladet Dagens Nyheter, 0.2.953.Dagens Nyheter, 0.2.953.Dagens Nyheter

297 Se förorden i Wyndham 95/953, s. [5] f. och Heinlein 949/953, s. [5] f., Björild 
[sign. S. Brd.], 26.4.953, Sandstedt [sign. Svale], 20.7.953 och Sandstedt [sign. 
Svale], 24.8.953.

298 [Osign.], 6.2.953 och Almqvist, 28.6.953.
299 Almqvist, 28.6.953.
300 Almqvist, 28.6.953.
30 Tykesson 954, s. 42.
302 Palme, 4.9.957.
303 Se t.ex. Sandberg, 0.7.958.
304 Se baksidan av Häpna! 955:0.Häpna! 955:0.Häpna!
305 Katalogen över beröringspunkter mellan deckaren och science fi ction under 

950- och 960-talen kan göras längre, från att två av de till sf-genren ytterst 
negativt inställda kritikerna i dagtidningarna, Per Wahlöö och Jan Broberg (se 
nedan), snart skulle bli några av deckargenrens mest namnkunniga och att fl era 
svenska sf-fans kom att skriva eller översatta deckare – t.ex. Roland Adlerberth, 
Dénis Lindbohm, Sam J. Lundwall, Bertil Mårtensson, Jacob Palme och Gabriel 
Setterborg – till mer triviala detaljer som att Vic Suneson skrev en sf-novell för 
Galaxy och att det var Galaxy och att det var Galaxy H.-K. Rönblom som översatte A. E. van Vogts Uppdrag i 
världsrymden. Beröringspunkterna är måhända ännu mer markanta i den anglo-
saxiska världen, där fl era sf-författare för att dryga ut kassan skrivit deckare, inte 
minst Ray Bradbury (se Eller & Touponce, s. 30–356).

306 Hills 2002, s. 6 f. Jfr Bourdieu 992b, s. 68. Freud använde begreppet för att för-
klara rivaliteten mellan närliggande byar, grannländer och grannfolk, men Matt 
Hills menar att företeelsen är vanligt förekommande inom allt från fankulturer 
till akademiska discipliner.

307 Se Kärrholm 2005, särskilt s. 246–29. Flera relevanta uppsatser kring liknande 
problemkomplex fi nns i Salomon, Larsson & Arvidsson.

308 Amis & Conquest, s. [4].
309 Bengtsson & Willis, s. 72.
30 Broberg, 27.6.958. Slutsatsen gavs emellertid redan i ingressen, där det står att 

”artikelförfattaren under några månader tillbringat sin fritid med att läsa en rad 
romaner och novellsamlingar av de författare, som räknas till SF-litteraturens 
största och bästa”, och att han ”kan [...] inte annat än beklaga de läsare, som 
fi nner sin största tillfredsställelse i denna undermåliga art av litteratur!”

3 Broberg, 27.6.958. Broberg tillägger dock om den senare: ”Men inte ens han är 
helt ofelbar: Han har en dragning till det makabra och det morbida, som är långt 
ifrån tilltalande”.

32 Brobergs artikel avslutas med patos: ”låt oss [...] förskonas från talet om, att SF-
litteraturen är litterärt högtstående, och att den har ett budskap. De yttrandena 
passar bara in i undantagsfall !!!” (Broberg, 27.6.958.) Som sf-författaren Bertil 
Mårtensson långt senare påpekat är det måhända ”en ironisk kommentar av 
ödet” att Broberg själv sammanställde en antologi med en handfull sf-noveller i 
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slutet av 970-talet. Antologin ifråga är Århundradets brott (978) – av de tretton Århundradets brott (978) – av de tretton Århundradets brott
kriminalnovellerna är fyra eller fem att betrakta som renodlad science fi ction. 
(Mårtensson 980, s. 34.) Broberg kom också att omvärdera genren knappt två år 
senare i en artikel i Kvällsposten, där han framhåller kvaliteter främst hos Robert 
Sheckley, men även andra sf-författare (Broberg, .5.96).

33 Printz-Påhlson, 26.8.958. Printz-Påhlson diskuterar i artikeln också delgenren 
space opera: ”[D]et är alltså rena äventyrsromaner [...], där strålpistolerna fått 
ersätta ’six-shooters’ och de fasansfulla bengaliska tigrarna fått träda tillbaka 
för ännu mer fasansfulla monstra av mer eller mindre fantastisk konstitution. 
Det är äventyrsförfattarnas krav på jungfrulig mark som fått dem att söka sig 
ut i rymden och det är väl inte mera att säga om det. Det är ju inte space opera 
SF-fantasterna talar sig varma för och inte heller denna tämligen ofarliga genre 
Broberg ville komma åt. Att de är dåligt skrivna är inget att förvåna sig över; det 
hör s. a. s. till genren.”

34 Rubriken på Printz-Påhlsons första artikel var också ”Science fi ction är farlig som 
nitroglycerin – den har ett reaktionärt budskap” (Printz-Påhlson, 26.8.958).

35 Printz-Påhlson 28.8.958. Rubriken löd denna gång ”Science fi ction avslöjar oss 
själva, inte framtiden – farlig moralpredikan”. De tre verken var Fredric Browns 
Rogue in Space (957), Robert Silverbergs Rogue in Space (957), Robert Silverbergs Rogue in Space Master of Life and Death (957) och Master of Life and Death (957) och Master of Life and Death
Frederik Pohls Th e Case against Tomorrow (956).Th e Case against Tomorrow (956).Th e Case against Tomorrow

36 Printz-Påhlson 28.8.958. Omdömet om Frederik Pohl, för vars novell ”Midas-
pesten” Printz-Påhlson i synnerhet verkar ha fastnat, tål att citeras: ”Pohl skriver 
med en helt annan spänst och frigjordhet [...] och han har dessutom humor. 
[– – –] Pohl är en liberal författare i vidaste mening: han predikar inte en be-
stämd ideologi utan kritiserar våra konventioner och visar hur snabbt de kan 
utbytas mot andra. Sådan SF-litteratur tycker jag vi knappast kan få för mycket 
av.” Printz-Påhlsons två långa artiklar fi nns, bortsett från rubrikerna, samlade 
i Printz-Påhlson 97, s. 82–93. I samlingen fi nns också två andra essäer med 
viss sf-anknytning (se Printz-Påhlson 97, s. 66–7 resp. 72–8), ursprungligen 
publicerade i Bonniers Litterära Magasin (Printz-Påhlson 967) resp. Kvällsposten
(6.8.960 och 8.8.960). Printz-Påhlsons två artiklar från 958 kommenteras 
också i Mårtensson 980, s. 36.

37 [Osign.], 3.7.958 och Bolin [sign. Corinna], .8.958.
38 Kingsley Amis skrev t.ex. sitt verk New Maps of Hell året efter denna debatt, och New Maps of Hell året efter denna debatt, och New Maps of Hell

hans åsikter ligger ofta påfallande nära Göran Printz-Påhlsons. (Se t.ex. diskus-
sionen av science fi ction som värderande begrepp i Amis 960, s. 52 f. Jfr Swahn 
974, s. 9.)

39 Adlerberth 959, s. 226.
320 Hamfors 968, s. 92.
32 Roland Adlerberth anmälde dock romanen i samband med utländsk kategori-

serad sf och föreföll till viss del betrakta den som just science fi ction. (Se serad sf och föreföll till viss del betrakta den som just science fi ction. (Se serad sf Adler-
berth, 25.5.962; jfr dock Adlerberth, 30.9.962.) I Häpna! behandlades romanen Häpna! behandlades romanen Häpna!
i en ledare av Lennart Sörensen, där också formuleringen uppmärksammades 
(se Häpna! 962:2, s. 5 ff .). Häpna! 962:2, s. 5 ff .). Häpna!

322 Holmqvist, 5.7.957. Jfr Lennart Sörensens åsikt i sin recension av verket: ”Det 
står varje läsare fritt att karakterisera ’On the Beach’ som science fi ction eller 
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inte. Dess syfte är i varje fall uppenbart: att varna mänskligheten, att utsända 
SOS-signaler.” (Sörensen, 2.8.957.) Bortsett från Gunnar Larsons mycket korta 
notis i Dagens Nyheter (Dagens Nyheter (Dagens Nyheter Larson, 3.0.958) nämns genrebeteckningen inte i någon 
annan av de jämförelsevis många recensioner som granskats. (Se recensionsför-
teckningen i SFB.)

323 Sörensen 959, s. 335.
324 Fröroth 959, s. 83. De verk som ingår i Fröroths lista är antologierna Morgon-

dagens äventyr och dagens äventyr och dagens äventyr Raketmännen från Jorden, Isaac Asimovs Jag, robot, Karin Jag, robot, Karin Jag, robot
Boyes Kallocain, Ray Bradburys Invasion på Mars, Arthur C. Clarkes Mot nya 
världar, Paul Frenchs (pseud. för Isaac världar, Paul Frenchs (pseud. för Isaac världar Asimov) David Starr – rymdjägare, Fred 
Hoyles Det svarta molnet, Det svarta molnet, Det svarta molnet C. S. Lewis Utfl ykt från tyst planet, George Orwells Utfl ykt från tyst planet, George Orwells Utfl ykt från tyst planet Nit-
tonhundraåttiofyra, Eric Frank Russells Rymdens väktare, Gabriel Lindes (pseud. 
för Gustav Sandgren) Rymdskeppens gåta, Vladimir Semitjovs Mot slocknande 
solar, solar, solar A. E. van Vogts Uppdrag i världsrymden, H. G. Wells Den första färden till 
månen och John Wyndhams Vidundret vaknar. Värt att notera är att samtliga Vidundret vaknar. Värt att notera är att samtliga Vidundret vaknar
dessa verk, med undantag för populärförlaget Saxon & Lindströms antologi 
Raketmännen från Jorden (956), Paul Frenchs ungdoms-sf David Starr – rymd-
jägare (957) och Fred Hoyles jägare (957) och Fred Hoyles jägare Det svarta molnet (958), utgivits på svenska före Det svarta molnet (958), utgivits på svenska före Det svarta molnet
950-talets senare hälft. Trots att antologin innehåller denna lista ingår i verket 
inga renodlade sf-berättelser. En pikant detalj är att antologins föregivet sämre 
texter författats av Fröroth själv, vilket påpekas i en fotnot i den lärarhandbok 
som skrevs för antologin: ”Av lätt insedda skäl har jag varit tvungen att producera 
de dåliga texterna själv – efter omfattande förstudier.” (Fröroth 960, s. 5.) Om 
antologins syften, se vidare Fröroth 960.

325 Det granskade recensionsmaterialet har i första hand hämtats ur de sex största 
dagstidningarna (se appendix B), men ibland, när de inte recenserats i mer än 
några få av dessa, kompletterats med recensioner ur tidskrifter eller andra dags-
tidningar. Luckor i de sex största dagstidningarnas litteraturbevakning kom-
menteras oftast i noterna.

326 Hallén, 9.2.957. Genrebeteckningen nämndes i några av de mindre dags-
tidningarna: i Hans Petersons anmälan i Göteborgs-Tidningen kommenteras i 
förbigående att man ”naturligtvis [kan] tycka illa om science fi ction” (Peterson 
30.9.957), och i Gunnar A. Olins anmälan i Kvällsposten lite senare står det, nå-
got kryptiskt: ”I [...] ’Korset’ [...] möter vi världen år 2200. Men det är inget sci-
ence-fi ction-liv på jorden och det är inga robotstyrande människor som befolkar 
den efter det tredje världskriget som rasat åren 996–200.” (Olin, 28.2.957). 
Anmärkas kan vidare att Korset recenserades i Korset recenserades i Korset Häpna! av Roland Häpna! av Roland Häpna! Adlerberth, 
men där fi ck ganska ljum kritik (se Häpna! 958:3, s. 66).Häpna! 958:3, s. 66).Häpna!

327 Brandell, 24..958. 
328 Lagercrantz, 22.9.958. Staff an Larsson i Stockholms-Tidningen framhåller några 

dagar senare att man i läsningen av Dahlquist-Ljungbergs verk, som han beskri-
ver som ”en skräckfylld framtidsvision”, ”bör hålla i minnet att skildringen rör 
sig på ett symboliskt plan, inte ett fi ktivt realistiskt” (Larsson, 25.9.958).

329 Vennberg, 22.9.958.
330 Ivarsson, 22.9.958. Ivarsson menar också att ”termen science fi ction [...] inte 

[är] nedsättande om man till genren räknar t.ex. Karin Boyes ’Kallocain’ och 
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Harry Martinsons ’Aniara’”. En annan kritiker som nämnde genre beteckningen 
var Göteborgs-Tidningens Bernt Göteborgs-Tidningens Bernt Göteborgs-Tidningens Eklundh, som i en samlingsrecension menar att 
Dahlquist-Ljungbergs verk, trots att han läser det allegoriskt, är ”en mardröm 
om tiden efter katastrofen, en apokalyptisk Science Fiction-roman av isande 
aktualitet” (Eklundh, 29.9.958). Jfr Isaksson 959, s. 76 f. Någon recension i 
Göteborgs-Posten har inte kunnat hittas. I Margit Abenius recension i Bonniers 
Litterära Magasin nämndes inte genrebeteckningen (Abenius 958), men i recen-
sioner av senare verk förekom den emellanåt, t.ex. i Viveka Heymans recensioner 
av Du i den omvända bilden (959), Att lära gamla hundar sitta (962) och Att lära gamla hundar sitta (962) och Att lära gamla hundar sitta Insekt 
mot ljuset (962), när hon menar att författaren ”är väl den första som följt Harry mot ljuset (962), när hon menar att författaren ”är väl den första som följt Harry mot ljuset
Martinson i hans uppslag att göra poesi av science fi ction” (Heyman 960, s. 325) 
och talar om hennes ”poetiska science-fi ction” (Heyman 962, s. 837). Sf-liknan-
de dikter av Dahlquist-Ljungberg hade publicerats i Bonniers Litterära Magasin
redan sommaren 958, under rubriken ”Robotland”, och i numret efter fanns en 
besläktad diktsvit av Kjell Espmark, ”Världarnas krig”. (Se Bonniers Litterära 
Magasin 958:5, s. 353–356 resp. 958:6, s. 442–443.)

33 Sörensen 959, s. 335. Sörensen skrev också en lång recension av Strålen i Häp-
na! 958:2, s. 74 f. och i na! 958:2, s. 74 f. och i na! Galaxy, där han menar att ”[d]en recenserades inte i 
dagspressen som sf men det är avgjort sf, polemisk, eggande och excentrisk sf.” 
(Galaxy nr. 7, s. 03.) I en artikel i Galaxy nr. 7, s. 03.) I en artikel i Galaxy Galaxy senare samma år menar han vidare att Galaxy senare samma år menar han vidare att Galaxy
Strålen ”är det mest betydande sf-arbete som kommit på svenska sedan Martin-
sons ’Aniara’” (Galaxy nr. 0, s. 48). I en osignerad ledare i Galaxy nr. 0, s. 48). I en osignerad ledare i Galaxy Häpna! 962:, s. 4, Häpna! 962:, s. 4, Häpna!
utsågs dessutom romanen, vid sidan av Aniara, till ”höjdpunkten på femtiotalets 
svenska sf”.

332 Norman, 22.9.959, Attorps, 8.2.959, Björild, 3.2.960 resp. Vennberg, 4.9.959. 
Rubriken på Vennbergs recension lyder dessutom ”Rivar-Bohm som science-fi c-
tionfi gur”. Någon recension i Expressen har inte kunnat hittas. Genrebeteck-
ningen nämndes inte heller i Sigvard Mårtenssons recension i Bonniers Litterära 
Magasin (Mårtensson 959), men romanen anmäldes av Roland Adlerberth i 
Häpna! 960:6–7, s. 95.Häpna! 960:6–7, s. 95.Häpna!

333 Isaksson, 4.3.960. Hymner från Santsche-Pi recenserades bara i en handfull Hymner från Santsche-Pi recenserades bara i en handfull Hymner från Santsche-Pi
dagstidningar, varav tre av de sex största. I en lång och positiv anmälan av Par-
lands En apa for till himmelen (96) i Kvällsposten ett par år senare kommenterar 
å andra sidan Bengt Höglund genren när han menar att fl era av novellerna i 
samlingen ”är verk inom en genre som Ralf Parland för länge sedan gjort till sin 
– en sorts tidskritiska fabler i science fi ction-dräkt” (Höglund, 22.8.96). I Rei-
dar Ekners recension av dessa två verk i Bonniers Litterära Magasin beskrivs också 
hans dikter som ”ett slags buddhistisk science-fi ction” (Ekner 96, s. 834).

334 Att de svenska kritikerna sällan var belästa inom genren antyds av de fall där 
författare som var uttalat påverkade av science fi ction behandlades helt utan 
referenser till genren, t.ex. när Ebbe Linde i sin anmälan av Sture Lönnerstrands 
framtidsdrama Virus. (Psy)komedi (960) endast jämförde detta med Martinsons Virus. (Psy)komedi (960) endast jämförde detta med Martinsons Virus. (Psy)komedi
Aniara, Boyes Kallocain och Dahlquist-Ljungbergs Strålen (Linde, 7.2.96).
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 Bradbury 975, s. 7.
2 Lindström, 7..953.
3 ”Jag är en raket” publicerades ursprungligen i Amazing Stories 944, som ”I, Rock-Amazing Stories 944, som ”I, Rock-Amazing Stories

et”. Om ”Jag är en raket”, se Claesson 993, s. 425. Novellen återfi nns i Myrdal 
993, s. 350–366, men har aldrig ingått i någon av Bradburys otaliga novellsam-
lingar (se Eller & Touponce, s. 385, 444 f.).

4 För uppgifter om var och när novellerna i de olika samlingarna ursprungligen 
publicerades hänvisas till dels SFB, dels den avslutande bibliografi n i Eller & 
Touponce. 

5 Fahrenheit 451 var dock lite av ett undantag, då boken endast förefaller ha givits Fahrenheit 451 var dock lite av ett undantag, då boken endast förefaller ha givits Fahrenheit 451
ut häftad, med ett pris på 2:50 kr.

6 Bourdieu 992/2000, s. 80.
7 Se t.ex. Bradbury 975, s. 7 f., Mogen 986, s. 5 f., 62 f. (not 2), Mengeling 2002, 

s. 67 f., Bradburys webbpublicerade tal ”Ray’s NBA Acceptance Speech”, Mass NBA Acceptance Speech”, Mass NBA
2004, s. 5 ff . samt Eller & Touponce, s. 23 (i vilka anekdoten återges med smärre 
variationer).

8 Om Ray Bradburys tidiga karriär och framgångssaga, se t.ex. Nolan 975, 
s. 39–70, Mogen 986, ”Chronology” [opag.], s. –7, Peter Nicholls, ”Bradbury, 
Ray(mond) (Douglas)” i Clute & Nicholls, s. 5 ff ., Weist 2002, s. []–[88] samt 
Holmberg 2002, s. 2–28, på vilka framställningen, när inget annat anges, byg-
ger.

9 Se t.ex. tabellen i Eller & Touponce, s. [44] ff ., ur vilken också framgår att Brad-
bury skrev en hel del detektivnoveller mellan åren 944 och 948. Wendy Mass 
påstår i sin korta bok att Bradbury fi ck sina första alster antagna för publicering i 
s.k. slicks (tidskrifter med blankare papper, riktade till en bred publik) genom att slicks (tidskrifter med blankare papper, riktade till en bred publik) genom att slicks
skicka in dem under taget namn (Mass 2004, s. 40).

0 Om Dark Carnival, se Dark Carnival, se Dark Carnival Eller & Touponce, s. 5–04.
 Citatet ur Mogen 986, s. 4. (Enligt Touponce 989, s. 20, var det i Time Ray Time Ray Time

Bradbury fi ck detta epitet, i en recension av Th e Golden Apples of the Sun, den 23 
mars 953.) Bradbury blev även belönad med en Oscar för manuset till John Hus-
tons fi lmatisering av Moby Dick från 956, och hans noveller omarbetades under Dick från 956, och hans noveller omarbetades under Dick
950-talets första hälft dessutom ofta till avsnitt i serietidningar som trycktes i 
miljonupplagor (se Weist 2002, s. [89]–4).

2 Om det anglosaxiska mottagandet av Vonnegut, se t.ex. Mustazza 994.
3 Tilläggas kan att Bradbury 952 valdes till ordförande för författarorganisationen 

Science Fiction and Fantasy Writers of America, och att han således åtminstone 
under tidigt 950-tal hade en off entlig roll som företrädare för de amerikanska 
sf-författarna (Mass 2004, s. 55).

4 Se Mogen 986, s. 4–25, särskilt s. 7 ff . Jfr Reid 2000, s. [7]–24, särskilt s. 9 ff . 
samt Eller & Touponce, s.  ff ., 2 f., 36, 285, 396, 398. Av Mogens framställning 
framgår att Bradbury, trots den skepsis mot företeelser som bilism, fl ygtrafi k, 
telefoni och televisionsmediet vilken format den off entliga bilden av honom 
som något av en luddit eller ”nostalgic escapist”, har en ganska nyanserad om luddit eller ”nostalgic escapist”, har en ganska nyanserad om luddit
än aningen originell syn på tekniska framsteg: han är t.ex. en ivrig anhängare av 
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bl.a. tågtrafi k och rymdfart samt uppskattar långfi lmer och radioteater. Nyanse-
rade diskussioner av Bradburys inställning till tekniska och naturvetenskapliga 
framsteg samt barndomsnostalgi förs i bl.a. Mogen 986, s. 94–04, Mengeling 
2002, s. 94–2 et passim, och ett av de mer hätska utfallen mot Bradbury inifrån 
de amerikanska sf-kretsarna, Damon Knights ”When I Was in Kneepants: Ray 
Bradbury”, ursprungligen publicerad i In Search of Wonder. Essays on Modern Sci-
ence Fiction (956/967), fi nns omtryckt i Bloom 200, s. 3–8. Ett smärre problem 
inom Bradburyforskningen är att många arbeten är explicit partiska och att fl era 
Bradburyforskare, som är personligen bekanta med författaren, gör allt de förmår 
för att framställa honom i så god dager som möjligt.

5 Se t.ex. Mogen 986, s. 2, 5. Bradburys egen inställning till genren har skiftat 
kraftigt med åren, och på senare år har han hävdat att han aldrig, med undantag 
för Fahrenheit 451, skrivit science fi ction (se t.ex. Mass 2004, s. 0).Fahrenheit 451, skrivit science fi ction (se t.ex. Mass 2004, s. 0).Fahrenheit 451

6 Se t.ex. Peter Nicholls, ”Bradbury, Ray(mond) (Douglas)” i Clute & Nicholls, 
s. 5 ff . Uppgiften att Bradbury skulle vara världens mest antologiserade författare 
har bl.a. påträff ats i Mogen 986, s. 3 och Mengeling 2002, s. ix.

7 Sellman, 3.5.954. Det tål påpekas att även de svenska sf-entusiasterna tidigt vär-
derade Bradburys verk högt – Roland Adlerberth menade t.ex. att Invasion på 
Mars var att betrakta som den bästa av de sf-böcker som översattes under 953, Mars var att betrakta som den bästa av de sf-böcker som översattes under 953, Mars
och Sture Lönnerstrand såg Bradbury som ”en av genrens fi naste utövare” (Ad-
lerberth, 0..954 och Stenström [sign. U. S-m.], 20.5.954). Välvilliga utlåtanden 
om verket fanns också redan i Adlerberths artikel i Samtid och Framtid 952.Samtid och Framtid 952.Samtid och Framtid

8 Om barnboken, som Bradbury skrev för sin nyfödda dotter redan 949 och som 
illustrerades av Madeleine Gekiere, se t.ex. Nolan 975, s. 57.

9 Som Per Rydén antyder är redan valet av recensent ofta en form av värdering 
(Rydén 987, s. 89), vilket är särskilt relevant när det gäller just Ray Bradburys 
verk. Förutom att de stora tidningarna mot slutet av 950-talet ofta lät sina mest 
namnkunniga kritiker recensera verk av Bradbury är det anmärkningsvärt att de 
svenska översättningarna, i de tidningar som hade särskilda sf-recensenter, van-
ligen anmäldes av andra kritiker. Detta gäller t.ex. översättningen av Fahrenheit 
451, som i 451, som i 451 Göteborgs-Tidningen anmäldes av Bernt Eklundh istället för Roland 
Adlerberth och i Aftonbladet av Ingegärd Martinell istället för Lennart Sörensen. Aftonbladet av Ingegärd Martinell istället för Lennart Sörensen. Aftonbladet
(Se Eklundh [sign. B. E.], 27.3.958 och Martinell, 20.4.958.) Det engelska origi-
nalet lär för övrigt ha recenserats av Roland Adlerberth i Göteborgs-Tidningen så 
tidigt som 954, men recensionen, som indexen förlägger till datumet 22.8.954, 
har ej kunnat lokaliseras.

20 Se Mogen 986, s. 07. Ironiskt nog utsattes romanen också, bakom ryggen på 
Bradbury, för censur på 960- och 970-talet (se Eller & Touponce, s. 8, [85]).

2 Om romanens genesis, se t.ex. Bradburys webbpublicerade tal ”Ray’s NBA Accep-NBA Accep-NBA
tance Speech”, men också Eller & Touponce, s. 40 ff ., 64–207, där det framgår 
att den åtminstone delvis bygger på ett romanutkast från 947. Jfr även Mass 
2004, s. 55 f.

22 Annons i Svensk Bokhandel, 958:, s. 235.Svensk Bokhandel, 958:, s. 235.Svensk Bokhandel
23 Se Mogen 986, s. 45 och Eller & Touponce, s. 52, 78–[87]. Jfr Adlerberths recen-

sion i Bonniers Litterära Magasin 958, där Adlerberth påstår att Bradbury från 
Dark Carnival till Dark Carnival till Dark Carnival Th e October Country ”stuvade om några noveller, bytte ut fem October Country ”stuvade om några noveller, bytte ut fem October Country
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gamla mot sex nya, [och] ändrade ordningsföljden på allesammans [...]” (Adler-
berth 958d).

24 Se Eller & Touponce, s. [85] ff .
25 Den något hurtiga baksidestexten, som antyder att fl era av Bradburys noveller 

kan ha lästs upp i radio eller publicerats i tidskrifter innan boken ifråga utkom, 
inleds med följande uppräkning (fetstil och kursiver har här normaliserats och 
radbrytningar inte markerats): ”För Er som med välbehag lyssnade till radions 
Mannen i svart[,] som med förväntan tar del av Veckans chock i Vecko-Revyn[,] 
som kommer ihåg Edgar Allan Poes ’Sällsamma historier’[,] som läste Ray Brad-
burys ’Fahrenheit 45’[,] som uppskattar god litteratur[.] Här är boken: OKTO-
BERLANDET av Ray Bradbury”.

26 Om novellsamlingens tillkomst, se Eller & Touponce, s. 366 ff .
27 Novellerna som här kort sammanfattats är ”Mistluren”, ”Fotgängaren”, ”Mörda-

ren”, ”Åskmuller” och ”Solens gyllene äpplen”.
28 Författarens mor, Esther Marie Moberg Bradbury, föddes i Stockholm år 888, 

men utvandrade redan 890 till Massachusetts, där hennes far (dvs. Ray Bradbu-
rys morfar) kom att arbeta vid stålverken. (Se t.ex. Nolan 975, s. 39.)

29 Uppgiften om Bradburys svenska härkomst har påträff ats för första gången i Th o-
mas von Vegesacks recension av Fahrenheit 451 våren 958 (Vegesack, 4.5.958), Fahrenheit 451 våren 958 (Vegesack, 4.5.958), Fahrenheit 451
men kan förstås ha förekommit tidigare.

30 Se t.ex. Attorps, 7.3.958, Häglund, 22.3.958, Hemmel, 5.4.958, Holmqvist, 
5.5.958 och Österling, 30.5.958 (de första två citaten är ur Häglund, det sista ur 
Holmqvist). Bokbarometern för april 958 återges i Svensk Bokhandel, 958:8, Svensk Bokhandel, 958:8, Svensk Bokhandel
s. 390. Bradburys roman intar där en delad sjundeplats, efter Tolstojs nyutgivna 
Krig och fred. Företeelsen med förstadags recensioner, dvs. att även det datum en Krig och fred. Företeelsen med förstadags recensioner, dvs. att även det datum en Krig och fred
bok recenseras ofta kan ses som en indikation om den betydelse den tillmäts, höll 
fortfarande på att etableras kring mitten av 950-talet. (Se Rydén 987, s. 343 och 
Forser 2002, s. 33.)

3 Holmqvist, 29.8.958. Av samlingens 9 noveller kommenterar de fl esta kritiker 
”Burken”, ”Den lille lönnmördaren”, ”Dvärgen”, ”Lien”, ”Närmast i tur”, ”Skelet-
tet” och ”Vinden”.

32 Holmqvist, 29.8.958. Epitetet häxmästare upprepas i Hemming Stens, Anders häxmästare upprepas i Hemming Stens, Anders häxmästare
Österlings, Göran Palms samt Göran Bengtsons recensioner under hösten sam-
ma år. (Se Sten, .9.958, Österling [sign. A. Ö.], 4.9.958, Palm, 25.0.958 och 
Bengtson, 3..958.) För omnämnanden av epitetet under 960-talet hänvisas till 
t.ex. Lundgren, 7.8.964, Mannheimer, 7.8.964 och Björild, 4.9.965.

33 Så gott som samtliga kritiker (inklusive Roland Adlerberth) berömde under 950-
talets sista år dessutom kraftfullt Torsten Blomkvists översättningar, vilka alltså 
starkt kan ha bidragit till det välvilliga mottagandet av Bradbury i Sverige.

34 Bengtson, 4.4.958. Jfr Bengtson, 3.7.960.
35 Bengtson, 3..958.
36 Palm, 25.0.958. I sin recension av Solens gyllene äpplen i Bonniers Litterära Maga-

sin ett år senare menar Göran Palm att Bradbury ”lyckats göra konst” av science 
fi ction, men att genren ”gång på gång krävt sitt pris”, ”så ofta tillfälle givits sökt 
dra ner [hans] konst” samt att man alltjämt kan märka ”vad man kunde kalla för 
science fi ction-skadorna” (Palm 959, s. 82). Om Palms position i samtiden, se 
Forser 2002, s. 94.
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37 Österling, 30.5.958.
38 Vegesack, ..959. Recensionen innehåller också ett aningen tvetydigt utta-

lande om Fahrenheit 451, där det inte riktigt framgår om von Vegesack betraktar Fahrenheit 451, där det inte riktigt framgår om von Vegesack betraktar Fahrenheit 451
romanen som tillhörig sf-genren: ”Efter att ha fi rat triumfer som science fi ction-
författare av högsta klass gav han oss en kusligt skrämmande framtidsvision i 
sin fj olårsbok Fahrenheit 45”. Detta kan vidare jämföras med Erik Åkerlunds 
åsikt i en recension av Fahrenheit 451 i Fahrenheit 451 i Fahrenheit 451 Arbetet 958: ”Naturligtvis är Bradburys Arbetet 958: ”Naturligtvis är Bradburys Arbetet
bok science fi ction. Men den kan också tjäna som en tankeställare.” (Åkerlund, 
25.4.958.)

39 Gröndahl [sign. H. G. G.], 7.2.958. Jfr Tord Hall i uppsatsen ”Einstein och Stål-
mannen” ett par år tidigare: ”Vi har mestadels fått nöja oss med enstaka översätt-
ningar, där till exempel den med både vetenskaplig och konstnärlig fantasikraft 
genomförda romanen ’Invasion på Mars’ av Ray Bradbury visar genrens möjlig-
heter att skapa riktig litteratur.” (Hall 956, s. [52] f.)

40 Vennberg, 24.8.959.
4 Se Dahm, 3..955, Bengtson, 4.4.958 och Holmqvist, ..959. Jfr Dahm 959, 

s. 24. I en recension i Tidspegeln (citerad på baksidan av Oktoberlandet) menar Oktoberlandet) menar Oktoberlandet
även Folke Isaksson att ”i science-fi ctiongenren har [Bradbury] antagligen bara en 
överman, Harry Martinson, Aniaras författare”. Senare skulle även Olof Lager-
crantz gissa att Martinson möjligen kunnat inspireras av science fi ction, i en kort 
artikel om Aleksej Tolstojs Aelita, prinsessa av Mars, som Lagercrantz menar är ”ett 
tidigt försök i science fi ction-genren”. I ett svar på Lagercrantz artikel föreslår å 
andra sidan Nils Berman att Per Freudenthals Resa till Venus (923) är en troligare Resa till Venus (923) är en troligare Resa till Venus
inspirationskälla. (Se Lagercrantz 28.4.96 och Berman, 6.5.96.)

42 I den kritikerlista som presenteras i Tomas Forsers Kritik av kritiken. 1900-talets 
svenska litteraturkritik (2002) räknas t.ex. svenska litteraturkritik (2002) räknas t.ex. svenska litteraturkritik Holmqvist och Vennberg till ”de fyra 
stora” inom seklets svenska litteraturkritik (de andra två är Fredrik Böök och Olof 
Lagercrantz). (Forser 2002, s. 93, 96.) Om Bengt Holmqvist och nykritiken, se 
t.ex. Christoff erson 970, s. 72–83.

43 Häglund, 22.3.958. Han tillägger: ”Förenta staterna har för närvarande en hel 
falang författare, som inom denna genre idkar frän samhällskritik – ett fenomen 
som vi förmodligen kan tacka framlidne senator McCarthy för.”

44 Hemmel, 5.4.958 och Martinell, 20.4.958.
45 Se Adlerberth, 0..954.
46 Adlerberth 958b. I Lennart Sörensens recension av Fahrenheit 451 i Fahrenheit 451 i Fahrenheit 451 Galaxy nr. 3 Galaxy nr. 3 Galaxy

(november 958) framkommer en något annorlunda bild av Bradbury, då Sören-
sen menar att romanen ”trots sin metaforiska skönhet [är] rå och opolerad, frän 
och fräck”, och att den tillhör en av de böcker han ”helst vill sätta i handen på 
dem som fortfarande tvivlar på sf:s berättigande och allvarliga syften”. (Galaxy nr. Galaxy nr. Galaxy
3, s. 4.) Vad gäller fansens inställning till Bradbury kan nämnas att det fi nns en 
s.k. fi lksong, dvs. en folkmusikmelodi med science fi ction-text som sjungs bl.a. på fi lksong, dvs. en folkmusikmelodi med science fi ction-text som sjungs bl.a. på fi lksong
sf-kongresser, som heter ”Th e Ray Bradbury Hate Song”, men när denna uppkom 
och i vilken utsträckning den sjöngs i Sverige är oklart. (Se Engholm 993.)

47 Adlerberth 958d.
48 Lundkvist, 7.6.959 och Adlerberth, 20.7.959. Att Adlerberths karakteristik inte 

gällde specifi kt denna novellsamling framgår av hans recension i Häpna! samma Häpna! samma Häpna!
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höst (se Häpna! 959:2, s. 94). Skillnaden mellan Häpna! 959:2, s. 94). Skillnaden mellan Häpna! A Medicine for Melancholy (959) 
och Th e Day it Rained Forever (959) består i att den sistnämnda, brittiska utgå-Th e Day it Rained Forever (959) består i att den sistnämnda, brittiska utgå-Th e Day it Rained Forever
van innehåller fem noveller som saknas i den förra, medan fyra av novellerna i 
den amerikanska utgåvan lyfts ut. (Se Peter Nicholls, ”Bradbury, Ray(mond) 
(Douglas)” i Clute & Nicholls, s. 5 ff ., samt Eller & Touponce, s. 374 f.) I sin 
recension av Kingsley Amis New Maps of Hell skriver Sven Christer Swahn att det New Maps of Hell skriver Sven Christer Swahn att det New Maps of Hell
kring år 960 blivit vanligt att klaga på Ray Bradbury – något som inte kunnat 
verifi eras i recensions materialet i de stora dagstidningarna, men som förekom 
inom åtminstone den utländska sf-rörelsen i samband med, och möjligen som en 
reaktion mot, att han blev konsekrerad. (Se Swahn, 8.5.960.) Adlerberths åsikter 
om Bradbury upprepas också i en senare recension, där han menar att Brian Aldiss 
kring 962 var ”redan ganska långt kommen på vägen till den position som Ray 
Bradbury verkade vara på väg till innan han i stället halkade bort på sin glittrande 
kana av vackra ord” (Adlerberth, 24.6.962; jfr Palm 959). Adlerberths åsikter 
verkar inte vara fullt representativa för samtliga svenska sf-entusiaster, även om 
liknande åsikter antyds i t.ex. Lennart Sörensens recension av Fahrenheit 451 i Fahrenheit 451 i Fahrenheit 451
Häpna! 958:9, s. 58.Häpna! 958:9, s. 58.Häpna!

49 Lundkvist, 7.6.959.
50 David Mogen har karakteriserat detta verk, liksom Something Wicked Th is Way 

Comes, som ”autobiographical fantasy”. (Se Mogen 986, ”Preface” [opag.].) Dan-
delion Wine beskrivs vanligen som en roman, men består i själva verket av 20 no-delion Wine beskrivs vanligen som en roman, men består i själva verket av 20 no-delion Wine
veller som med bryggor och redigeringar omarbetats till en roman. Den svenska 
utgåvan från 960 följdes av en ny utgåva 963 i Norstedts Bokklubben Vår Bok, 
med nytt omslag och dessutom i ny sättning. Enligt annonsen i Svensk Bokhan-
del, där verket marknadsfördes med verk av författare som Iris Murdoch, Muriel del, där verket marknadsfördes med verk av författare som Iris Murdoch, Muriel del
Spark och C. P. Snow, var den första svenska utgåvan beräknad att utkomma den 
29 augusti 960 (Svensk Bokhandel, 960:9, s. [420]; de första recensionerna dyker Svensk Bokhandel, 960:9, s. [420]; de första recensionerna dyker Svensk Bokhandel
dock upp först den 28 augusti).

5 Rogberg, 29.8.960. Jfr Bergman 960. En av få kritiker som reste invändningar 
mot verket var Upsala Nya Tidnings Ruth Upsala Nya Tidnings Ruth Upsala Nya Tidnings Halldén, som karakteriserar Blomman-
de vin som en ”poetisk störtdykning, en för anmälaren onjutbar bok, uppriktigt 
sagt helt obegriplig”, ”en enda explosion av glittrande bilder, lyriska infall och 
allmänna fånerier” (Halldén, 22.9.960).

52 Broberg, 26.7.959. Jfr Nine Christine Jönssons recension i Arbetet: ”Från att tidi-
gare i ren science-fi ction-stil ha upphävt alla naturlagar, över till att i de litterärt 
viktigare fantastiska historierna låta verkligheten blandas med det orimliga, har 
Bradbury i sin senast översatta bok ’Blommande vin’ valt att med fullständig rea-
lism återge händelserna i en amerikansk småstad under en sommar [...]” (Jönsson, 
24.9.960).

53 Lundkvist 959, s. 62 ff . (citat, s. 62, 64). Noterbart är att Lundkvist lyfter fram 
tre verk, Th e Silver Locusts, Th e Martian Chronicles och Th e Silver Locusts, Th e Martian Chronicles och Th e Silver Locusts, Th e Martian Chronicles Fahrenheit 451 – till synes Fahrenheit 451 – till synes Fahrenheit 451
utan att känna till att den förstnämnda är den brittiska och snudd på identiska 
utgåvan av Th e Martian Chronicles.

54 Lundkvist 959, s. 64. Redan i recensionen av den amerikanska utgåvan av Th e Oc-
tober Country i tober Country i tober Country Morgon-Tidningen år 956 (omtryckt i innerfl iken på den svenska 
utgåvan från 958, och på vilken Lundkvists ovan citerade text från 959 är base-
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rad) hade liknande omdömen framförts. Möjligen kan man också ur denna tidiga 
recension utläsa att Lundkvist menar att författarskapet genomgått en föränd-
ring: ”Ray Bradbury har förut gjort sig känd som en avvikande science-fi ction-
författare [...]. I sin nya bok [...] framträder han som förnyare av den psykologiska 
skräckhistorien, en smula på Poes linje, men med ett modernare lynne. Han har 
en medryckande rytm, en blåsig storslagenhet, en magisk fosforescering, en ef-
fektiv och lätt parodisk stilisering.” (Lundkvist, 7.2.956.) Några av Lundkvists 
verk från 960-talet uppvisar för övrigt infl uenser från Bradbury, t.ex. Drömmar 
i ovädrens tid (963) och i ovädrens tid (963) och i ovädrens tid Sällskap för natten (965).

55 Holmqvist, 29.8.958.
56 Se Mogen 986, s. 45 och Eller & Touponce, s. 52, 62 ff ., 90, 208–255, 37 et passim. 

En av de få kritiker som uppmärksammade tendensen att tillskriva författaren en 
utveckling var Göran Bengtson i Sydsvenska Dagbladet Snällposten: ”Dock bör 
man inte ta ’Oktoberlandet’ till intäkt för att Bradbury plötsligt fördjupat sin 
tematik och utvecklats åt diktarhållet. Åtskilliga av bokens berättelser återfi nns 
nämligen i äldre versioner i den tidiga samlingen ’Dark Carnival’.” (Bengtson, 
3..958.)

57 Faktum är att Th e Illustrated Man är ett av Bradburys mest renodlade sf-verk, 
och den korta, övernaturliga ramberättelsen bör kanske inte, som gjorts av vissa 
Bradburytolkare, förses med så djup innebörd. Kontraktet för boken skrevs under 
nästan samtidigt som kontraktet för Th e Martian Chronicles, och ramberättelsen 
kan kanske ses som ett tecken på att Doubleday vid tiden inte litade tillräckligt på 
författarens attraktionskraft för att ge ut novellsamlingar som inte hölls ihop av en 
ramberättelse. (Om kontraktet, se t.ex. Mengeling 2002, s. 66 och Eller & Tou-
ponce, s. 0, 358 ff .) Verkets tillkomst utreds i Eller & Touponce, s. 358–364.

58 De noveller som här sammanfattats är ”Savannen”, ”Ombytta roller”, ”Det långa 
regnet”, ”Raketmannen”, ”Betongblandaren” och ”ABregnet”, ”Raketmannen”, ”Betongblandaren” och ”ABregnet”, ”Raketmannen”, ”Betongblandaren” och ”  Marionetter”. Flera av 
samlingens noveller har anpassats till andra medier, vilket vittnar om det breda 
mediala och internationella infl ytande Bradbury haft. I den amerikanska fi lmen 
Th e Illustrated Man från 969 ingick t.ex. fi lmatiseringar av ”Savannen”, ”Det 
långa regnet” och ”Världens sista kväll”, och förutom att ha fi lmatiserats i Sov-
jetunionen år 987 har ”Savannen” också legat till grund för en svensk TV-pro-TV-pro-TV
duktion från år 983 (Savannen), med bl.a. Börje Ahlstedt, Bibi Anderson, Ingvar 
Hirdwall och Erland Josephson i huvudrollerna. Novellen ”Raketmannen” ligger 
dessutom till grund för Elton Johns berömda låt ”Rocket Man”, vilken också 
skulle komma att spelas in av Kate Bush.

59 På baksidan av den andra upplagan av Den illustrerade mannen anges dessutom 
att det rör sig om ”6:e tusendet”, vilket skvallrar om att boken åtminstone trycktes 
i fl er än 5000 exemplar. Bokklubbsutgåvan av Invasion på Mars från 96 pryds Invasion på Mars från 96 pryds Invasion på Mars
av ett omslag som skiljer sig markant från omslaget på utgåvan från 953. Istället 
för rymdskepp, stjärnhimmel och en främmande planet har förlaget valt två vagt 
människolika silhuetter, en blå och en röd, som genomkorsar varandra mot en vit 
bakgrund. Detta högst sobra omslag, samt det faktum att boken på innerfl iken 
jämförs med Martinsons konsekrerade Aniara, kan ses som ytterligare ett tecken 
på att den ändrade bilden av Bradbury i Sverige till delar kan ses som en konstruk-
tion från kritikers och förläggares sida snarare än en följd av en verklig förändring 
från författarhåll.
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60 På Bradburys envetna begäran försågs inte heller det amerikanska originalet med 
genrebeteckningen – en strategi med vilken författaren hoppades få fl er recensio-
ner. (Eller & Touponce, s. 60, 359, 362.)

6 Den svenska utgåvan av novellsamlingen följer, trots att förlaget valt den brittiska 
titeln, novellurvalet i den amerikanska originalutgåvan. Om samlingens tillbli-
velse, se Eller & Touponce, s. 372 ff .

62 Novellerna ifråga är ”Slutet på början” samt ”Mörka var de, med guldskimrande 
ögon”. Ännu en novell om framtida familjer är ”Jordgubbsfönstret”, som skildrar 
en familj av kolonisatörer som av saknad efter jorden beslutar sig för att skicka 
efter sina gamla tillhörigheter och återskapa sitt gamla hem på Mars.

63 Recensionen som citeras i baksidestexten är Lundkvist, 7.6.959.
64 Om novellsamlingens tillkomst, se Eller & Touponce, s. 38 f. Efter Glädjens 

mekanismer utkom inga nya titlar av mekanismer utkom inga nya titlar av mekanismer Bradbury förrän år 97, när novellsam-
lingen Den kalla vinden och den varma (Den kalla vinden och den varma (Den kalla vinden och den varma I Sing the Body Electric!, 969) gavs ut 
på Norstedts. Förlaget gav emellertid mellan åren 967 och 973 ut nyutgåvor av 
nästan samtliga dittills översatta verk av Bradbury (inklusive Invasion på Mars), i 
kvalitetspocketserien PAN. Anmärkningsvärt är att de ofta innovativa omslagen 
med grafi ska mönster eller suggestiva bildmontage knappt en enda gång, vare sig 
i bild eller text, signalerade att innehållet skulle kunna anses vara besläktat med 
sf-genren.

65 Novellerna ifråga är ”Pojkar! Odla jättesvampar i era källare!” samt ”Världens era källare!” samt ”Världens era
undergång – nästan”. De andra sf-betonade novellerna i samlingen skildrar bl.a. 
framtida katolska munkar som diskuterar en eventuell motsättning mellan reli-
gion och rymdfart (”Glädjens mekanismer”), en marsiansk ande som överlevt på 
botten av en brunn och som en efter en intar och tillintetgör intet ont anande 
mänskliga astronauter (”Den som väntar”) samt en äldre man, som i en förödd 
framtidsvärld förföljs av säkerhetstjänsten för att han med sina minnen och berät-
telser om en tid före katastrofen skänker människorna nytt hopp (”Till Chicagos 
avgrund”).

66 Enquists recension publicerades den 26 augusti 963.
67 Escarpit 958/968, s. 25 ff .
68 Martinell, 20.8.96.
69 Martinell, 20.8.96 resp. Lundkvist, 2.8.96. Jfr Bergman 964, s. 556.
70 Lundkvist, 2.8.96.
7 Holmqvist, 2.8.96, Hemmel, 22.8.96, Brandell, 0.9.96, Herne, 26.9.96 

och Fröier, 2..962.
72 Bengtson, 2.8.96 resp. Holzhausen [sign. C. J. H.], 9.4.962.
73 Arvidsson, 0.6.963. Jfr Eklundh [sign. B. E.], 25.9.963, där nästan identiska 

formuleringar dyker upp.
74 Arvidsson, 0.6.963.
75 Mannheimer, 7.8.964.
76 Se Eller & Touponce, s. 56 ff ., [63] f., 07, 256–309.
77 Lundgren, 26.8.963. Lundgren jämför i sin recension Bradbury med Poe och 

anser att han påminner mer om Poe än om ”några samtida kolleger”, men också 
att Bradbury på något sätt ”står ensam, utanför de litterära sammanhangen”. 
Lundgrens åsikter kan jämföras med ett utlåtande av Mario Grut, som i en arti-
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kel några år senare också skulle framhålla att Bradbury var ett undantag, att han 
skrev ”något annat än science fi ction” – ”samtida skönlitteratur” – eftersom hans 
verk handlade om människan snarare än om världsrymden (Grut, 20.7.966).

78 Gustafsson, 26.8.963 och Mannheimer, 2.0.963.
79 Holmqvist [sign. B H-t], 9.0.963.
80 Bengtson, 26.8.963. Bengtson kommenterar inledningsvis också problemet med 

att nästan samma novellsamling publicerats samtidigt i USA och Storbritannien, USA och Storbritannien, USA
men under olika titlar: ”Vanskligt är det att uttala sig om den f n starkt haussade 
amerikanen Ray Bradburys bestående verkningar, men en sak är säker: han kom-Ray Bradburys bestående verkningar, men en sak är säker: han kom-Ray Bradburys
mer att bli biliofi ler [sic!] och blibliografer [sic!] till mycken huvudvärk”.

8 Bengtson, 26.8.963. Ett år senare skulle Bengtson också ställa sig högst skeptisk 
till den engelskspråkiga utgåvan av Th e Machineries of Joy och mena att den var Th e Machineries of Joy och mena att den var Th e Machineries of Joy
”ovanligt slätstruken”, att Bradburys prosa ”numera glöder [...] alltför ofta med 
misstänkt similiglans” (Bengtson [sign. Bon], 3.0.964).

82 Se Mogen 986, ”Preface” [opag.], s. 2. David Mogen, som behandlat förfat-
tarskapet tematiskt, menar att Bradbury främst skrev science fi ction och fantasy 
under 940- och det tidiga 950-talet, och att han sedan, från och med senare 
delen av 950-talet och under 960-talet, i allt större utsträckning koncentrerade 
sig på nostalgiska barndomsskildringar, poesi och dramatik, för att under 980-
talet i första hand skriva deckare. Ändå hävdar han att det inte går att dela in 
författarskapet i tydliga perioder: ”To describe Bradbury’s work in terms of dis-
tinct periods would oversimplify and distort his career. From the beginning he 
has written consistently in a variety of genres and published in a diverse array of 
markets, ranging from genre magazines specializing in science fi ction, fantasy, 
and weird fi ction to slick magazines publishing essays and predominantly realist 
fi ction. Nevertheless, Bradbury has shifted his emphasis over the years.” (Mogen 
986, s. 2.)

83 Bengtson 964b, s. 4. Uttalandet kan jämföras med Roland Adlerberths recen-
sion av Solens gyllene äpplen i Häpna!, där han gissar att ”när som helst kommer 
väl Elisabeth Tykesson att förklara att han inte är SF-författare eftersom han är 
bra” (Häpna! 959:0, s. 94). Göran Häpna! 959:0, s. 94). Göran Häpna! Bengtson (f. 934) kom med åren att få ett allt 
större intresse för science fi ction. Efter att ha producerat en serie om genren för 
Sveriges Radio, Framtiden inför rätta, som sändes på P2 i augusti 964 (Svensson 
966, s. 7) skulle han mot slutet av 960-talet också komma att medverka i bl.a. 
fanzinet Science Fiction Forum.

84 Se Eller & Touponce, s. 88, 24 f.
85 Textpassagen återfi nns i den första utgåvan av Invasion på Mars från 953 på s. 25 Invasion på Mars från 953 på s. 25 Invasion på Mars

f., men i de fl esta senare på s. 06. En aningen ansträngd, kort analys av en del av 
den citerade passagen fi nns i Eller & Touponce, s. 0.

86 Se t.ex. Peter Nicholls, ”Bradbury, Ray(mond) (Douglas)” i Clute & Nicholls, 
s. 5 ff . Enstaka kommentatorer har emellertid velat modifi era denna syn på 
Bradbury och framhållit att det i hans berättelser också fi nns klara drag av na-
turhat eller en skräck inför den vilda, hotande naturen. (På svenskt håll, se t.ex. 
Jungstedt 964.) 

87 Mogen 986, s. 7.
88 Citerat via Mogen 986, s. 6.
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89 Attorps, 2.4.954.
90 Gröndahl [sign. H. G. G.], 7.2.958.
9 Sjögren, 20.3.955 (jfr dock Sjögren 953). Sjögren antyder också att det jämförel-

sevis positiva mottagandet av Ray Bradburys Invasion på Mars kan ha berott på Invasion på Mars kan ha berott på Invasion på Mars
förlagets marknadsföring av verket, med vilket han gissningsvis avser lanseringen 
av verket som kvalitetslitteratur. Ungefär samma åsikter om genren och det ve-
tenskapliga upprepas i Sjögrens recension av Fred Hoyles Th e Black Cloud, där Th e Black Cloud, där Th e Black Cloud
Hoyle emellertid betraktas som ett undantag från en genre som vanligen blundar 
för fakta. (Se Sjögren, 5.0.957.)

92 Mannheimer, 2.0.963. När det gäller mottagandet av Bradburys verk kan man 
också ställa frågan hur välunderrättade de mer ansedda av de svenska kritikerna 
var om sf-genren utanför Bradburys verk. I sin recension av Det eviga regnets dag
förefaller t.ex. Caj Lundgren i Svenska Dagbladet mena att Svenska Dagbladet mena att Svenska Dagbladet Bradbury skulle vara 
mer optimistisk än sf-författarna i gemen (Lundgren, 26.8.963), medan Mann-
heimer i denna recension alltså verkar peka på det rakt motsatta förhållandet.

93 Bergman 96, s. 654.
94 Enquist, 30.8.965. Vad knappt någon av anmälarna lade märke till var att Brad-

burys verk, från och med Oktoberfolket år 964, bytt översättare till Olov Oktoberfolket år 964, bytt översättare till Olov Oktoberfolket Jonason, 
och att detta möjligen kan ha haft viss inverkan på den litterära kvaliteten med 
tanke på hur ofta de tidigare recensionerna innehöll mycket positiva utlåtanden 
om Torsten Blomkvists översättarförmåga.

95 Arvidsson, 30.8.965. Jfr vidare Caj Lundgrens recension av Oktoberfolket året Oktoberfolket året Oktoberfolket
innan, där han menar att ”det är svårt att prestera något eff ektivt motstånd mot 
allt detta fi ngerfärdiga trollande eftersom det står i tjänst hos en vision som verkar 
sann, djup, och human” (Lundgren, 7.8.964).

96 Fröier, 30.8.965. De religiösa och teologiska dragen i Bradburys författarskap har 
fl era gånger uppmärksammats inom Bradburyforskningen, se t.ex. Mogen 986, i 
synnerhet kapitlet ”Entering the Space Frontier: Quests Mundane, Profane, and 
Divine”, s. 63–8.

97 Bengtson, 29.8.960. Några svenska kritiker uppmärksammade emellertid också 
att Bradburys teknikpessimism med åren blev något mer nyanserad (se t.ex. En-
quist, 30.8.965).

98 Falk, 9.6.967. De andra artiklarna av Falk publicerades mestadels i kristna tid-
skrifter. (Se Falk 962a, 962b och 963.) Även i Falk 962c, som handlar om 
Gud, tiden och skönlitteraturen, behandlas science fi ction. En något annorlunda 
presentation av genren i en kristen tidskrift fi nns i Kylhammar 963.

99 Falk 962a, s. 362.
00 Morthenson 968, s. 434.
0 Se t.ex. Mogen 986, s. 4 f.
02 Se Mogen 986, s. 6 f.
03 Jfr Eller & Touponce, s. 2.
04 Attorps, 5..957.
05 Dessa och liknande tendenser har tidigare uppmärksammats av fl era forskare, 

se t.ex. Svedjedal 200a, s. 29 ff ., Nolte 2002, s. 0 f. och Godhe 2003, s. 62 f., 
79.

06 I urvalet av de 20 författarna har balans eftersträvats dels vad gäller författar-
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nas betydelse i samtiden och eftervärldens syn på dem, dels den betydelse för-
fattarna tillmättes inom och utanför den svenska och anglosaxiska sf-rörelsen. 
Flera av debuterna var resultat av samarbeten: Andersons tidskriftsdebut var 
skriven tillsammans med F. N. Waldrop, Bradburys med Henry Hasse, Moores 
debutroman skrevs tillsammans med maken Henry Kuttner och Williamsons 
med Miles J. Breuer, medan både Pohls tidskrifts- och romandebuter skrevs 
tillsammans med C. M. Kornbluth. Pohl hade dessutom redan 952 redigerat en 
antologi, Beyond the End of Time.

07 Två författare, Fredric Brown och L. Ron Hubbard, fi ck visserligen sina första 
sf-böcker översatta i Wennerbergs serie, men hade några år tidigare bokdebuterat 
i Sverige med deckare. Tre av författarna, Philip K. Dick, Murray Leinster och 
Th eodore Sturgeon, fi ck vänta länge på en egen bokdebut i Sverige, även om de 
två senare hade funnits representerade i Tigerstedts antologi.

08 Reservationer bör göras för att några av författarna kan ha debuterat i Sverige 
tidigare än vad som anges, i tidskrifter eller bokserier som inte täcks av tidskrifts-
indexen eller SBK,SBK,SBK  i synnerhet vad gäller bidrag publicerade under pseudonym. 
I likhet med debuterna i USA och Storbritannien var några verk skrivna tillsam-USA och Storbritannien var några verk skrivna tillsam-USA
mans med andra författare: Andersons första novell i Galaxy skrevs tillsammans Galaxy skrevs tillsammans Galaxy
med makan Karen Anderson och Moores första novell i Häpna! med maken Häpna! med maken Häpna!
Henry Kuttner, medan både Pohls tidskrifts- och romandebuter i Sverige skrevs 
tillsammans med C. M. Kornbluth (i Jules Verne-Magasinet under pseudonymen Jules Verne-Magasinet under pseudonymen Jules Verne-Magasinet
S. D. Gottesman). Fyra av författarna, Bradbury, Leinster, Sturgeon och van 
Vogt fanns representerade redan i Tigerstedts antologi Morgondagens äventyr
(953).

09 Se modellen över den litterära processen i Furuland 997, s. 40 f.
0 Se Peterson 998, s. 284, 288, där det dels framgår att Ray Bradbury var den mest 

utgivna utländska författaren i PAN, dels att pocketutgåvan av Fahrenheit 451
från 967 sålde i 9 000 exemplar. I Rosengren 983 dyker Bradbury för övrigt 
upp bland de mest nämnda författarna år 973, med lika många omnämnanden 
som Selma Lagerlöf, Samuel Beckett och Dante Alighieri (ibid., s. 267).

 Jungstedt 960. I samma nummer av Folket i Bild publicerades också en av Folket i Bild publicerades också en av Folket i Bild
Jungstedt översatt novell av Ray Bradbury, ”Den illustrerade mannen”. Under 
rubriken ”Ur radioprogrammet” i Svensk Bokhandel framgår vidare att en av Svensk Bokhandel framgår vidare att en av Svensk Bokhandel
Ray Bradburys noveller, ”Mannen som mördade radion” (”Th e Murderer” ur 
Th e Golden Apples of the Sun), lästes upp i radio julen 959 (Svensk Bokhandel, Svensk Bokhandel, Svensk Bokhandel
959:52, s. 240). Ytterligare ett tecken på Bradburys konsekration i Sverige var 
att en antologi med amerikansk litteratur, utgiven 962 och ämnad att användas 
vid svenska universitet, innehöll Bradburys sf-novell ”Way in the Middle of the 
Air”. (Se Corrigan m.fl . 962, s. 23–244.)

2 Jungstedt 964. Det amerikanska programmet Th e Story of a Writer sändes i Th e Story of a Writer sändes i Th e Story of a Writer
Sverige onsdagen den 24 juni 964 (kl. 2.50) som Berättelsen om en författare. 
Ray Bradbury skildrar sitt yrke. (Jfr Nolan 975, s. 252.) En i sammanhanget 
högst relevant fråga är om denna popularitet hade ett samband med det allt 
svalare mottagandet kring mitten av 960-talet. Även om misstankarna kan gå 
till att det rör sig om ett enkelt utslag av Bourdieus bakvända ekonomi, att det 
kulturella kapitalet minskade i takt med att det ekonomiska ökade – men kanske 
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också att det här skedde ett slags banalisering där kritikerna började tröttna på 
nyhetsvärdet i Bradburys stil (jfr Bourdieu 992/2000, s. 366 f.) – är det kanske 
troligare att Bradbury med åren faktiskt började upprepa sig. En utbredd upp-
fattning hos de fl esta Bradburykännare är också att han hade sin storhetstid 
under 950-talet, och att hans noveller därefter aldrig nått riktigt samma nivå 
(se t.ex. Mogen 986, s. 58).

NOTER KAPITEL 8

 Häpna! 960:6–7, s. 4.Häpna! 960:6–7, s. 4.Häpna!
2 Häpna! 963:4, s. 6.Häpna! 963:4, s. 6.Häpna!
3 Häpna! 96:3, s. 34.Häpna! 96:3, s. 34.Häpna!
4 Även Börje Crona har senare kommenterat dessa tendenser och riktat misstankar-

na mot de verkliga vetenskapliga framstegen: ”Nån gång under första hälften av 
sextiotalet var det som om botten plötsligt gått ur hela science fi ction-branschen. 
Kanske berodde det på att rymdfärder blivit så vanliga, att ingen längre ansåg det 
mödan värt att läsa fantasiskildringar om dem.” (Crona 979, s. 2.)

5 Se Häpna! 963:4, s. 5.Häpna! 963:4, s. 5.Häpna!
6 Se t.ex. Lundwall 969, s. 57 och Holmberg 2003a, s. 233.
7 Se smutstitelbladet i Wollheim 96/964b.
8 Se Wollheim 96/963, s. [4] och Wollheim 96/964a, s. [42].
9 Dubbelstjärna gavs inom kort ut sammanbunden med Margot Bennetts deckare Dubbelstjärna gavs inom kort ut sammanbunden med Margot Bennetts deckare Dubbelstjärna

Mannen som inte fl ög (960) i serien Tandemdeckaren (”Mannen som inte fl ög (960) i serien Tandemdeckaren (”Mannen som inte fl ög två topprysare i ett band 
för bara 5:75”). Förfarandet kan tyda på att romanen till den grad ansågs innehålla 
deckarinslag att den kunde ges ut som en deckare, men också på att boken sålt så 
dåligt att detta var ett sätt att bli av med restupplagan.

0 Titlarna har dessutom ofta följts åt: båda utkom först i en ny utgåva på Prisma 
976, sedan som nummer 44 resp. 42 i serien Delta science fi ction år 982, för 
att återigen utkomma på Prisma pocket år 986 (se bibliografi n i SFB).

 I serien ingick även Jules Vernes Kapten Grants barn.
2 Sven-Erik Berghs skulle sedan, om än sporadiskt, i samma serie ge ut sf-romaner 

ända till det tidiga 980-talet. Seriens elva titlar, med verk av bl.a. författare som 
A. E. van Vogt, Brian Aldiss och Ursula K. Le Guin, listas i Lundwall 997, s. 27. 
Enligt Lundwall 997 gick Jeff  Suttons Apollo at Go (963) som följetong i tid-
skriften Se under året 965 (nr. 24–3), som ”Först på månen”, i översättning av Se under året 965 (nr. 24–3), som ”Först på månen”, i översättning av Se
Gunnar Isaksson. (Se Lundwall 997, s. 223.)

3 Även de svenska entusiasterna accepterade romanen som tillhörande sf-genren. 
Lennart Sörensen menade att romanen var ”äkta science fi ction”, ”sf sådan den 
berättades i Grekland i klassisk tid eller i Europa på 700-talet eller i Meliés [sic!] 
fi lmer vid sekelskiftet” (Sörensen, 3.3.968), medan Roland Adlerberth tyckte 
att det var ”[e]tt slags science-fi ction, men med fantasin helt i högsätet och med 
vetenskapen som en blygsam fotapall vid dess fötter” (Adlerberth, 26.5.968).

4 Sammanställningen inkluderar inte några av periodens nyutgåvor i pocket av bl.a. 
Ray Bradbury, Fred Hoyle och H. G. Wells (uppgifter om dessa fi nns i SFB).

5 Statistiken är baserad på posterna i bibliografi n i SFB och gäller förstagångsut-SFB och gäller förstagångsut-SFB
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givning per förlag under den behandlade perioden. Detta innebär att två av Jules 
Vernes verk räknats två gånger, medan ny- eller pocketutgåvor av bl.a. Ray Brad-
bury och Fred Hoyle inte ingår. (De av Jules Vernes titlar som överlappar utgörs 
dessutom av mycket olika bearbetningar av de franska originalen.)

6 Vare sig de av B. Wahlströms Ungdomsböcker som hade varudeklarationen 
”rymdbok” på omslaget eller Lindqvists Corona-böckerna har här räknats som 
egentliga serier.

7 De 8 förlagen (med antal titlar inom parentes) är Forum (), Rabén & Sjögren 
(2), Åhlén & Åkerlund (2), Tomas (), Harriers (2), F. A.-Press (), Gummessons 
(3), Arbetarkultur (), Trots (), Saxon & Lindström (), Eklund/Tiden (3), Folket 
i Bild (2), Skoglunds (), Arena (), Sven-Erik Berghs (3), Almqvist & Wiksell/Ge-
bers (2), Biblioteksförlaget/Prisma (2) och IBA (2).IBA (2).IBA

8 Vad gäller författarstatistiken är vare sig antologiredaktörer eller författare som 
endast publicerats i antologier medräknade. Författarpar har räknats som två 
författare.

9 En svenskspråkig författare som under 960-talet, mot slutet av sitt liv, kom att 
skriva en del science fi ction-liknande berättelser, men som till skillnad från de 
nämnda verken inte uppmärksammats i de svenska översikterna, var Ulla Bjerne 
(890–969). De korta berättelserna, som handlade om allt från vår i framtiden 
skövlade jord till marsianer och fl ygande tefat, publicerades också främst utanför 
den svenska bokmarknaden, i t.ex. Hufvudstadsbladet. (Se Åström 973, s. 32 ff .)

20 Vegesack, 0.0.962 och Harrie, 30.0.962. De sista anmäldes endast i fyra av de De sista anmäldes endast i fyra av de De sista
sex största tidningarna. Lars Gustafsson drog i sin samlingsrecension i Bonniers 
Litterära Magasin också paralleller till Nevil Shute (Gustafsson 963), medan Ro-
land Adlerberth i Häpna! menade att Häpna! menade att Häpna! De sista var ett direkt svar på Nevil Shutes De sista var ett direkt svar på Nevil Shutes De sista
On the Beach, som Rundberg lär ha kritiserat i Expressen. (Se Häpna! 963:4, Häpna! 963:4, Häpna!
s. 94.)

2 Adlerberth, 29.2.963, Bengtson, 4..963 resp. Sima, 25..964. I Simas artikel 
kommenteras bl.a. att Rundberg ”[v]id en smått kufi sk uppsalakongress, som 
arrangerades av den märkliga organisationen Skandinavisk Förening för Science 
Fiction, betonade [...] att han inte betraktade sig som SF-författare”, men också 
att han uttryckt klara åsikter om de möjligheter genren erbjuder när det gäller 
att skriva samhällskritiskt. Sima menar vidare att ”[o]m inte Arvid Rundberg är 
SF-författare då är termen obrukbar – och det är möjligt att så är fallet”, samt att 
”Arvid Rundbergs böcker är bestickande lika den litteratur, främst amerikansk, 
som etiketterats SF”. I en rapport i Häpna! från sf-kongressen i Uppsala 963 Häpna! från sf-kongressen i Uppsala 963 Häpna!
 meddelades att Arvid Rundberg, som deltagit i aktiviteterna, ”helst ville använda 
SF:s form utan att behöva karaktärisera den som SF” (Häpna! 964:5, s. 92).Häpna! 964:5, s. 92).Häpna!

22 Bengtson, 4..963. (Enligt indexen anmäldes verket också i Stockholms-Tidning-
en den 27..963, men denna recension har inte kunnat hittas.)

23 Se Ahnlund, 30.3.962, Palm, 30.3.962 och Lagercrantz, 30.3.962. I Erik Hjalmar 
Linders recension i Göteborgs-Posten kallas romanen ”saga”, eller ”fi losofi sk conte, 
om man så vill” (Linder, 2.4.962).

24 Vennberg, 30.3.962.
25 Strömstedt, 7.0.965, Håkanson, 8.0.965, Linder, 23..965, Lagercrantz, 

8.0.965 resp. Ahnlund, 8.0.965. Olof Lagercrantz försök att genrebestämma 
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romanen kan jämföras med Björn Håkansons – ”detta är en idéroman och en 
samtidsroman, en konstnärsroman och ett hjälteepos, en magisk roman och en 
martyrlegend” (Håkanson, 8.0.965) – och med Knut Ahnlunds – ”Hur man än 
ser på Sven Delblancs nya roman Sven Delblancs nya roman Sven Delblancs Homunculus [...] som samtidssatir, som symbol-Homunculus [...] som samtidssatir, som symbol-Homunculus
konstruktion, som fantastik, som poproman, så är den misslyckad” (Ahnlund, 
8.0.965). Vare sig i Lars Gustafssons eller Jan Stolpes recensioner av Delblancs 
verk i Bonniers Litterära Magasin nämns sf-genren (Gustafsson 962 och Stolpe 
965).

26 Jonas Anshelm har i sin avhandling påpekat att det i mottagandet av Jersilds 
tidiga verk sällan uppmärksammades att texterna rymde en teknikdiskussion. 
Han menar att detta dels kan bero på att Jersilds tidiga författarskap, till skillnad 
från verken från 970-talet, ”präglas av mångtydighet och gåtfullhet, att böckerna 
är symboliska eller åtminstone lästes som om de var det”, dels att debattklimatet 
förändrades och att kritikerna först på 970-talet blev mer receptiva för teknik-
kritiska tankegångar. (Se Anshelm 990, s. 67 f.; citat, s. 67.)

27 Hall, 22..966. I Sven Gösta Nilssons anmälan i Expressen jämförs verket några 
gånger med Aniara, samt med Boyes och Orwells dystopier, men genrebeteck-
ningen nämns aldrig (Nilsson, 6.2.966).

28 Att den negativa synen på science fi ction under 960-talet inte var specifi k för 
rikssvenska förhållanden framgår av den dåvarande forskaren i teoretisk fysik vid 
Helsingfors universitet, Nils Mustelins långa och utförliga artikel ”Science fi ction 
– en misskänd litteraturart” i Finsk tidskrift 965, där denne beklagar att genrens Finsk tidskrift 965, där denne beklagar att genrens Finsk tidskrift
”undervegetation, som inte spelar någon kvantitativt framträdande roll inom 
modärn science fi ction, icke desto mindre har kommit att diskreditera hela genren 
och därigenom utestängt betydande läsarskaror från en i många avseenden unik 
litteratur, som nästan alltid erbjuder förnämlig underhållning och därutöver inte 
sällan fascinerande perspektiv över de mest olika aspekter av mänsklig aktivitet” 
(Mustelin 965, s. 455). Utöver denna artikel har från det fi nlandssvenska kul-
turområdet också hittats en förvånansvärt positiv – möjligen ironisk (!) – artikel 
om Edgar Rice Burroughs sf-böcker, publicerad i Nylitterära föreningen Urbans 
tidskrift FBT (Roos 965).FBT (Roos 965).FBT

29 Swahn, 9.2.963 och Sima, ..964. Jfr rapporten från kongressen i Uppsala i 
Häpna! 964:5, s. 92.Häpna! 964:5, s. 92.Häpna!

30 Ternström, 6.7.964. Att anmärkas bör att bl.a. C. J. L. Almqvist och Milton lyfts 
ur bibliografi n i senare utgåvor (jfr Lundwall 997, s. 7).

3 I Bengtsons anmälan av Lundwalls bibliografi  kommenteras visserligen Lund-
walls defi nition av fantasy som ”intill meningslöshet uttunnad”, men han menar 
också att ”det är utrett med stor litteraturhistorisk kompetens, att all den brokig-
het som sammanförs under rubrikerna science fi ction och fantasy faktiskt står i 
en litterär tradition som också rymmer mycket stora namn, t o m några av de allra 
största”. Bengtson nämner vidare ”[d]e recensenter, som drivit med Lundwall för 
att han tagit med så många litterära mästerverk”, där pluralformen tyder på att 
det förekommit fl er recensioner liknande Ternströms. (Se Bengtson 7.0.964.)

32 Bengtson 964b, s. 4 f. Bengtson betonar i artikeln med eftertryck genrens sam-
hällskritiska funktion: ”Mer än någon annan skönlitterär genre – och framför allt: 
mer än någon annan skönlitterär genre som massproduceras som underhållning 
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– är sf instrumentet för en envis, genomhygglig, uppsåtlig liberal, ibland nästan 
påfrestande predikan om tolerans och varsamhet mot det man inte omedelbart 
begriper, och för en ofta exempellöst radikal och bitter kritik av tendenser i nu-
tiden som ser ut att föra mot diktatur, byråkrati, andlig och intellektuell likrikt-
ning.” (ibid., s. 5; Bengtson hänvisar dessutom till Amis New Maps of Hell, där New Maps of Hell, där New Maps of Hell
mycket snarlika åsikter står att fi nna.) Samma år medverkade Bengtson också i en 
serie radioprogram om science fi ction, Framtiden inför rätta, som sändes i Sveriges 
Radios P2 på tisdagarna den 4,  och 8 augusti 964. (Se presentationen i Röster 
i Radio TV, TV, TV Bengtson 964a.) Bengtsons syn på genren som samtidskritisk verkar 
ha blivit ganska vanlig under 960-talet: I Sven Gösta Nilssons anmälan av Truf-
fauts fi lmatisering av och en nyutgåva av Fahrenheit 451 påpekas det t.ex. att ”[e]n Fahrenheit 451 påpekas det t.ex. att ”[e]n Fahrenheit 451
science-fi ction-berättelses värde för andra än de rena habituéerna ligger väl knap-
past däri att man skulle kunna skaff a sig någon slags insikt i framtiden genom 
läsning av en dylik bok utan däri, att den kan spegla och avslöja defekter i dagens 
samhälle och oroande tendenser i dess utveckling [...]” (Nilsson, 3.2.967).

33 Asplund, 7.6.964.
34 Asplund, 7.6.964.
35 Asplund, 7.6.964.
36 Asplund, 7.6.964. Snow diskuterades kort i samband med science fi ction redan i 

en artikel av Göran Bengtson år 959 (se Bengtson, 25.8.959).
37 Asplund, 7.6.964. I artikeln kommenterar Asplund också att genren, trots försla-

get faktasi, ”rönt så ringa uppmärksamhet att vi inte har något svenskt namn på 
den”.

38 I några tidskriftsartiklar under 960-talets senare del uppmärksammades emel-
lertid Jules Verne och H. G. Wells, vilka då vanligen sågs som ett slags föregångare 
till modern science fi ction. I en stort uppslagen artikel om Jules Verne i Indu-
stria 966 menar t.ex. Nils stria 966 menar t.ex. Nils stria Kjellström att sf-litteraturen ”fyllt hundra år utan 
att händelsen väckt större uppmärksamhet vare sig i populärpress eller litterära 
tidskrifter” (Kjellström 966, s. [62]). Samma år publicerades i samma tidskrift, 
där genren ett drygt decennium tidigare dömts ut av Sten Söderberg, också en 
lång och positiv artikel om science fi ction (B. Svensson 966).

39 Gustafsson 966, s. 403. I numret efter tangerades dock genren i en artikel av 
Helmut Heissenbüttel (Heissenbüttel 966, s. 508).

40 Gustafsson 966, s. 404. Anmärkningsvärt är måhända att man, när Lars Gus-
tafsson ett par decennier senare skrev den kritikerrosade novellsamlingen Det 
sällsamma djuret från norr och andra science fi ction-berättelser (989), i Otto Mann-sällsamma djuret från norr och andra science fi ction-berättelser (989), i Otto Mann-sällsamma djuret från norr och andra science fi ction-berättelser
heimers recension kunde läsa att science fi ction ”egentligen alltid lockat Lars Gus-
tafsson”, att han ”alltid bevarat en kärlek till den så kallade populärlitteraturen”, 
samt att Göran Bengtson i sin anmälan nämner att Gustafsson i ett TV-program TV-program TV
berättat att han som ung läste Jules Verne-Magasinet och fortsatt med ett ”livs-Jules Verne-Magasinet och fortsatt med ett ”livs-Jules Verne-Magasinet
långt sf-läppjande via paperbackhyllorna” (Mannheimer, 25.9.989 och Bengtson, 
25.9.989). Noterbart är kanske också att han påstås ha siktats inom sf-rörelsen 
under 960-talet (se Erik Anderssons webbpublicerade artikel ”SF-makaren Lars 
Gustafsson”).

4 Se t.ex. Knut Lagrups (pseud. för Knut Hansson, 99–990) långa intervju med 
författaren William S. Burroughs, där det påpekas att ”intresset för science fi ction 
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och framtidsvisioner” vid denna tid växte ”i takt med vetenskaplig utveckling och 
politisk oro” (Lagrup, 26.3.968). Lennart Sörensen har senare menat att synen på 
science fi ction förändrades kring mitten av 960-talet, och att detta kan ha haft 
med författare som Kurt Vonnegut, Th omas Pynchon och William Burroughs 
att göra. (Korrespondens med L. Sörensen 8.7.2005.) En inledning till och ett ut-
drag ur Burroughs ”Novia Express” [sic!] publicerades redan i Bonniers Litterära 
Magasin 962:6, s. 455–460.

42 Se Frankel 968. Enligt Engholm 993 var Göran Frankel med i sf-klubben Anti-
poden, grundad 980 i Helsingborg-Billesholm.

43 Morthenson 968, s. 429.
44 Morthenson 968, s. 432.
45 Morthenson 968, s. 432, 434.
46 Morthenson 968, s. 432.
47 Morthenson 968, s. 435.
48 Av de andra artiklarna i temanumret kan nämnas Lars Helanders ”Längtan till 

det fantastiska”, där han skriver om ”världens första science-fi ction-utställning”, 
som turnerat i Bern, Paris och Düsseldorf och arrangerats av chefen för Kunsthalle 
i Bern, Harald Szeemann (Helander 968a). Redan i nästa nummer av tidskriften 
fanns en insändare av sf-fanen Anders S. Fröberg som, vid sidan av att komplet-
tera Morthensons artikel med fakta om science fi ction i Sverige, framhåller det 
faktum att det vid varje sf-världskongress länge funnits utställningar med science 
fi ction-konst (Fröberg 968). I Helanders replik i oktobernumret påpekas att det 
sistnämnda visserligen stämmer, men att Szeemanns utställning är ”off entlig, pu-
blik”, medan sf-kongresserna ”är ju slutna sammankomster” (Helander 968b).

49 Nolte 2002, s. 3, 59 f., 8 (not 508), 248–260. Sina exempel hämtar Nolte i 
stor utsträckning från Inge Jonssons studie Maktens verktyg. Byråkrater och poli-
tiker i nutida svensk samhällsskildring (978), i vilken ett kortare avsnitt behandlar tiker i nutida svensk samhällsskildring (978), i vilken ett kortare avsnitt behandlar tiker i nutida svensk samhällsskildring
liknande berättelser (Jonsson 978, s. 5–22). Några av dessa verk har också 
behandlats i Svedjedal 200a, s. 4 f., 5–59.

50 Lundwalls debut var med en s.k. Ace Double, en pocketbok med två romaner i 
samma volym, utgiven av förlaget Ace Books; verken utkom så småningom på 
svenska som Inga hjältar här (972) och Inga hjältar här (972) och Inga hjältar här Alice, Alice (974). Lindbohms roman Alice, Alice (974). Lindbohms roman Alice, Alice
hade redan kring mitten av 960-talet, i annan form, publicerats som följetong i 
ett fanzine. Även Bertil Mårtenssons egentliga debut hade ägt rum utomlands, då 
hans Detta är verkligheten, som Verdener uden grænse, utkom på det danska förla-
get Hasselbalchs redan på våren samma år som Bonniers publicerade romanen.

5 Jfr Holmberg 974a, s. 57 ff . och Holmberg 2003a, s. 235 ff .

NOTER KAPITEL 9

 Martinson 956, s. 22 f.
2 Escarpit 958/968, s. 83.
3 Se Johanssons not i Escarpit 958/968, s. 83.
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Appendix A. Kronologi 950–968

Nedanstående kronologi listar årtal (och ibland närmare tidpunkter) för fl era viktiga 
händelser under perioden 950–968 och är tänkt att ge överblick över hur dessa 
hänger samman kronologiskt.

950 Den första svenska sf-klubben, Futura, grundas av Sture Lönnerstrand och 
  Roland Adlerberth (sommaren)

95 Roland Adlerberth presenterar science fi ction i Biblioteksbladet (våren)Biblioteksbladet (våren)Biblioteksbladet

952 Natur och Kultur inleder utgivningen av sin H. G. Wells-serie (mars)
 Roland Adlerberth presenterar science fi ction och H. G. Wells i Samtid 
  och Framtid (september)  och Framtid (september)  och Framtid

953 Natur och Kultur ger ut E. N. Tigerstedts redigerade sf-antologi 
  Morgondagens äventyr (april)Morgondagens äventyr (april)Morgondagens äventyr
 Eklunds inleder utgivningen av serien Science Fiction (juli)
 Forum ger ut Ray Bradburys Invasion på Mars (augusti)Invasion på Mars (augusti)Invasion på Mars
 Bonniers inleder utgivningen av serien Planetböckerna (augusti)
 Harry Martinson dikterar ”Sången om Doris och Mima” (oktober), vilken  

 utkommer i samlingen Cikada (november)Cikada (november)Cikada

954 Elisabeth Tykesson skriver om science fi ction i Bonniers Litterära Magasin
  (januari)
 Första numret av Häpna! utkommer (mars)Häpna! utkommer (mars)Häpna!
 Det första svenska sf-fanzinet, Cosmos News, ges ut (april)
 Lindqvists inleder utgivningen av serien Atom-böckerna (oktober)
 Sture Lönnerstrands prisvinnande Rymdhunden utkommer i Planetböckerna  

 (oktober)

955 Eklunds anordnar försäljnings- och skyltnings pristävling för serien Science  
 Fiction (sommaren)

 Svensk Läraretidnings Förlag ger ut sina första Raketböcker i Saga (hösten)

956 Bonniers lägger ned Planetböckerna
 Lindqvists lägger ned Atom-böckerna
 Eklunds lägger ned serien Science Fiction
 Den första svenska sf-kongressen, Luncon, avhålls i Lund (augusti)
 Harry Martinsons Aniara utkommer (oktober)Aniara utkommer (oktober)Aniara



546

957 Den första sf-kongressen i Stockholm, Stockon , avhålls med Tord Hall som  
 föreläsare (augusti)

 Pingvinförlaget inleder utgivningen av pocketserien Atom-boken (augusti)
 Wennerbergs inleder utgivningen av pocketserien Rymd-böckerna (oktober)
 Rymdkapplöpningen inleds med uppskjutningen av Sputnik  (oktober)
 Sf-klubben Futura upplöses (hösten)

958 Norstedts ger ut sin första titel av Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (våren)Fahrenheit 451 (våren)Fahrenheit 451
 Jan Broberg och Göran Printz-Påhlson diskuterar science fi ction i 
  Kvällsposten (sommaren)
 Bonniers ger ut Fred Hoyles Det svarta molnet
 Första numret av svenska Galaxy utkommer (september)Galaxy utkommer (september)Galaxy
 Alvar Appeltoff ts fanzine Top Secret ges ut och resulterar i insändarkampanj  Top Secret ges ut och resulterar i insändarkampanj  Top Secret

 (oktober–december) 

959 Pingvinförlaget lägger ned Atom-boken
 Sf-kongressen Halmcon anordnas i Halmstad med diktuppläsning av Elsa  

Grave (augusti)
 Skandinavisk Förening för Science Fiction (SFSF) grundas (december)

960 Wennerbergs lägger ned Rymd-böckerna
 Sista numret av svenska Galaxy utkommer (sommaren)Galaxy utkommer (sommaren)Galaxy
 Folket i Bilds förlag ger ut Frederik Pohls och C. M. Kornbluths 
  Venus är vår!
 Arena ger ut Ivan Jefremovs Andromeda

963 Uppsala SF-möte anordnas (november)

966 Häpna! läggs nedHäpna! läggs nedHäpna!

968 Bonniers Litterära Magasin utkommer med ett temanummer om science fi ction 
  (sommaren)

 Sf-fanen Bertil Mårtensson romandebuterar med Detta är verkligheten  
 (hösten)
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NOTER TILL APPENDIX B

1  Förteckningen har utarbetats med hjälp av Tollin 967, Rydén 987, Gustafsson 
& Rydén, Forser 2002 samt Nationalencyklopedin. Förutom uppgifter om upplaga 
och spridning har bl.a. antal omnämnanden i samband med den behandlade 
perioden varit vägledande vid bedömningen av den status eller prestige de olika 
tidningarnas kultursidor åtnjöt i den samtida dagskritiken.

2  De tidningar som i upplaga (genomsnittlig upplaga inom parantes) kommer 
mycket nära dessa sexton är Nya Wermlands-Tidningen (67 000), Nerikes Al-
lehanda (47 000), lehanda (47 000), lehanda Skånska Dagbladet (43 000), Upsala Nya Tidning (4 000), Upsala Nya Tidning (4 000), Upsala Nya Tidning
Vestmanlands Läns Tidning (4 000) och Vestmanlands Läns Tidning (4 000) och Vestmanlands Läns Tidning Östgöta Correspondenten (54 000), vilka 
emellertid bedömts ha något för lokal karaktär för att medtas i förteckningen.

3  Upplagan bygger på Tollin 967 och är ett genomsnitt, avrundat till närmaste tu-
sental, för åren 955, 960 och 965 (eller 955 och sista utgivningsår, när tidningen 
lagts ned under 950-talets senare hälft).
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Appendix C. Svenska science fi ction-klubbar

Denna förteckning över svenska sf-klubbar grundade på 950- och första hälften av 
960-talet är baserad på Ingvar Svenssons förteckning i Svensson 964, s. 75. Som 
Svensson påpekar var medlemsantalet ofta mycket litet, gissningsvis kring halvdus-
sinet, och många av klubbarna var dessutom ytterst kortlivade. Svensson har baserat 
årtalen på omnämnanden i Häpna!. Att slutår saknas beror på att de fl esta klubbarna 
tynade bort utan att något egentligt slutår kunnat anges. Till Svenssons uppgifter har 
lagts uppgifter om ett urval kända medlemmar, ofta grundare, ordförande, fanzinere-
daktörer eller andra eldsjälar.

Klubb Ort Grund. Grund. Grund Kända medlemmar

Ad Astra Norrköping 957 Roland Th unberg
Andromeda Stockholm 952
Club Chaos Malmö 956 Arvid Gyllenberg, Lars Persson, 
   Lennart Sörensen, Stig Vandén
Club Cosmos Göteborg 954 Roland Adlerberth, Ingemar 
   Eriksson, Lage Hedén, Lars-Erik 
   Helin, Gabriel Setterborg, 
   Hans Sidén
Club Megalax Uppsala 96 Ingvar Svensson, 
   Christer Landergren
club Meteor Malmö 952 Dénis Lindbohm, Bertil 
   Mårtensson
Comet Norrtälje 954 Esse Jansson
Corona Science Club Göteborg 957 
Cosmos Club Stockholm 956 Pierre Lundberg, Sam J. 
   Lundwall, Nils E. Sjölin, 
   Bengt Waxin
Dajna House SF-Club Stockholm 958 Ingvar Chronwall, John 
   Gahmberg, Torsten Lantz,   
   Ingemar Mähl
Futura SF Club Stockholm 950 Roland Adlerberth, Sture 
   Lönnerstrand, Jacob Palme, Jack   
   Ramström, Runo Sundin, 
   Sigvard Östlund
Gamma Viggbyholm 958 Rolf Strindberg
ISFS SBO Stockholm 959 Sture Hällström, George 
   Sjöberg
JH-Klubben Jönköping 954 Kurt Kindberg
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Kosmos Karlskoga 960 Jan-Eric Lundqvist
Legio de Hyborealis Stockholm 96 Sam J. Lundwall, 
   Jörgen Peterzén
Mamal Stockholm 957
Meteorit Malmö 957 Leif Lindgren
Nebulosa [alt. Nebula] Helsingborg 956 Rolf Johansson, Leif Svensson
Nova Lund 956 Gisela Molander, Silvija Salna
Nova Cosmos Göteborg 960 Lars-Erik Helin, Arne Sjögren
Oberoende Strato Malmö 958 Ingemar Fällman
Om Borlänge 963 Sven Eklund, Bengt Eriksson
Polaris Halmstad 959 Alvar Appeltoff t, Hans Ulrik
   Karlén, Cecilia Grave-Nyman
Proxima Falkenberg 962 Mikael Bahner
Prry SF Club Uppsala 958 Erik-Gustaf Brilioth, 
   Björn Eriksson, Anders 
   Kjellberg, Christer Landergren
SF Union Skandinavien Stockholm 957 Alvar Appeltoff t, Carl-H. 
   Bierbaum, Th omas Cronholm, 
   Leif Helgesson, Sture Hällström,   
   Hans Ulrik Karlén, Dénis 
   Lindbohm, Sam J. Lundwall
Skandinavisk Förening  Stockholm 959 Sture Hällström, Sam J. Lund-
för Science Fiction    wall, Jörgen Peterzén, George Sjö- 
   berg, Bo Stenfors, Lars-Olov   
   Strandberg
Space Club Örebro 954 Per-Åke Lundström
Star SF Club Stockholm 954 George Sjöberg
Star Stuff  SF Club Stockholm 956 Leif Helgesson, Karl Gustav 
   Jakobsson, Sture Lönner-
   strand, Sten Olsson, Karl-Evert   
   Wetterlund
Utopia Lund 954 Gunnar Elvesson, Kjell Pettersson
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Tabeller och diagram

Tabell , s. 00. Antal utgivna titlar i Eklunds, Bonniers och Lindqvists science fi c-
tion-serier, årsvis 953–956 

Tabell 2, s. 3. Sammanställning över de svenska förlagens utgivning av kategorise-
rad science fi ction 952–956 

Tabell 3, s. 67. Författare i Häpna! representerade med fem eller fl er skönlitterära Häpna! representerade med fem eller fl er skönlitterära Häpna!
alster

Tabell 4, s. 70. Svenska författare som medverkade i Häpna!
Tabell 5, s. 7. Kvinnliga författare som medverkade i Häpna!
Tabell 6, s. 200. De viktigaste svenska science fi ction-fanzinen 954–966 
Tabell 7, s. 202. Antal utgivna nordiska science fi ction-fanzinetitlar, nummer och 

sidor 954–965 
Tabell 8, s. 227. Svarsfördelning på frågan ”Vilket slags SF föredrar du?” på Stockon 

2, 958 
Tabell 9, s. 228. De tio mest uppskattade science fi ction-författarna i Ingvar Svens-

sons gallup 96–962  
Tabell 0, s. 228. De tjugo mest uppskattade science fi ction-böckerna i Ingvar Svens-

sons gallup 96–962 
Tabell , s. 229. De åtta mest uppskattade science fi ction-böckerna i Zlewwy-gal-

lupen 963 
Tabell 2, s. 230. Svar på frågan ”Har SF någon mission?” i Ingvar Svenssons gallup 

96–962 
Tabell 3, s. 232. Svarsfördelning på påståendet ”Läst sammanlagt antal SF-böcker” 

i Ingvar Svenssons gallup 96–962 
Tabell 4, s. 252. Titlar, författare och pseudonymtyper i Pingvinförlagets serie Atom-

boken 
Tabell 5, s. 277. Sammanställning över de svenska förlagens utgivning av kategori-

serad science fi ction 957–96 
Tabell 6, s. 295. Författare i svenska Galaxy representerade med tre eller fl er skönlit-Galaxy representerade med tre eller fl er skönlit-Galaxy

terära alster 
Tabell 7, s. 366. Tjugo centrala science fi ction-författares debut i anglosaxiska län-

der
Tabell 8, s. 367. Tjugo centrala science fi ction-författares debut i Sverige 
Tabell 9, s. 378. Sammanställning över de svenska förlagens utgivning av kategori-

serad science fi ction 962–968 
Tabell 20, s. 379. Svenska förlag med utgivning av science fi ction i särskilda serier
Tabell 2, s. 38. De i Sverige mest översatta författarna av kategoriserad science 

fi ction 952–968 

Diagram , s. 380. Utgivningen av kategoriserad science fi ction i Sverige 952–968 
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Källor och litteratur

Otryckt material

STOCKHOLM. RIKSARKIVET

Justitiedepartementets Tryckfrihetsexpedition, Diarier över tryckfrihetsärenden, 
C I a: 38, Dnr. 504/053; Dnr. 505/953

–, Koncept i tryckfrihetsärenden, B I: 7, U.b. 4438; U.b. 4439

STOCKHOLM. STIFTELSEN ALVAR APPELTOFFTS MINNESFONDS FANZINE-
BIBLIOTEK (DONERAT TILL KUNGL. BIBLIOTEKET 2005)

Appeltoff t, Alvar, Top Secret. SF-Propaganda Fhanzine nr.  (Halmstad, oktober Top Secret. SF-Propaganda Fhanzine nr.  (Halmstad, oktober Top Secret. SF-Propaganda Fhanzine
958)

Helgesson, Leif (red.), Star Stuff  Science Fiction Fanzine nr. 2 (Stockholm: Star Stuff  Star Stuff  Science Fiction Fanzine nr. 2 (Stockholm: Star Stuff  Star Stuff  Science Fiction Fanzine
Science Fiction Club U.P.A. & Union SF, juli 956)

–, Star Stuff  Science Fiction Fanzine nr. 4 (Stockholm: Star Stuff  SF Union, november Star Stuff  Science Fiction Fanzine nr. 4 (Stockholm: Star Stuff  SF Union, november Star Stuff  Science Fiction Fanzine
956)

–, Star Stuff  Science Fiction Fanzine nr. 5 [Star Stuff  Science Fiction Fanzine nr. 5 [Star Stuff  Science Fiction Fanzine Futura nr. 5 [Futura nr. 5 [  nr. 7] (Stockholm: Futura SF Klubb, Futura nr. 7] (Stockholm: Futura SF Klubb, Futura
Star Stuff -falangen, augusti 957)

– & Bierbaum, Carl-H. (red.), Union SF nr.  (Stockholm & Tumba: SF Union Union SF nr.  (Stockholm & Tumba: SF Union Union SF
Skandinavien, januari 958)

Holmberg, John-Henri [under pseud. Carl J. Brandon, Jr.], Fanac nr. 8 (Stockholm, Fanac nr. 8 (Stockholm, Fanac
maj 965)

–, Fanac nr. 24 (Stockholm, augusti 965)Fanac nr. 24 (Stockholm, augusti 965)Fanac
Sjöberg, George (red.), Star Science Fiction Fanzine nr.  (Stockholm: Star SF Club, Star Science Fiction Fanzine nr.  (Stockholm: Star SF Club, Star Science Fiction Fanzine

augusti 955)
–, Star Science Fiction Fanzine nr. 3 (Stockholm: Star SF Club, september 956)Star Science Fiction Fanzine nr. 3 (Stockholm: Star SF Club, september 956)Star Science Fiction Fanzine
–, Star Science Fiction Fanzine nr. 4 (Stockholm: Star SF Club, november 956)
–, Star Science Fiction Fanzine nr. 5–6 (Stockholm: Star SF Club, augusti 957)Star Science Fiction Fanzine nr. 5–6 (Stockholm: Star SF Club, augusti 957)Star Science Fiction Fanzine
Svensson, Ingvar, Inovela Marziana. Seria Marziana III (Uppsala: Club Megalax Inovela Marziana. Seria Marziana III (Uppsala: Club Megalax Inovela Marziana. Seria Marziana III

Offi  cin, augusti 96)
–, Grammatika Marziana Shorana. Seria Marziana I (Uppsala: Club Megalax Of-Grammatika Marziana Shorana. Seria Marziana I (Uppsala: Club Megalax Of-Grammatika Marziana Shorana. Seria Marziana I

fi cin, januari 962)
–, Lista Vokabula. Seria Marziana II (Uppsala: Club Megalax Offi  cin, april Lista Vokabula. Seria Marziana II (Uppsala: Club Megalax Offi  cin, april Lista Vokabula. Seria Marziana II 962)
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SIGTUNA. SIGTUNASTIFTELSENS KLIPPARKIV

Huvudrubrik: ”H – Litteraturhistoria samt skönlitterära arter problem”;  serie: ”Sci-
ence fi ction”

STOCKHOLM. NATUR OCH KULTURS FÖRLAGSARKIV (FÖR NÄRVARANDE TILL-
GÄNGLIGT I KALLHÄLL)

Klippböcker med Natur och Kulturs annonser i tidningar och tidskrifter, märkta 
”Maj–december 952”, ”December 952–september 953” samt ”September 953–
april 954”

Kuvert med recensioner och annat arkiverat material, märkt ”Morgondagens även-
tyr. E. N. Tigerstedt”

Lagerböcker, märkta ”Lagerbok, T–U, Utgångna” samt ”Lagerbok, Va–Ve, 
Utgångna” 

I FÖRFATTARENS ÄGO

Anteckningar från intervju med George Sjöberg i Uppsala 27.8.2004
Brev från L. Sjdanov i Moskva till Henrik Rabe i Stockholm 8.4.960
Kopia av ”Science Fiction katalog nr. 2. från Sjöbergs Bokservice”
Korrespondens per e-post med John-Henri Holmberg, Sture Hällström,  Dénis Lind-

bohm, Henrik Rabe och Lennart Sörensen 2004–2006

Tryckt material

Innefattar även påbyggnadsuppsatser och stencilerade bibliografi er, m.m., men inte 
fanzines från 950- och 960-talet, vilka återfi nns ovan. Skönlitterära verk är med-
tagna endast om dessa behandlats utförligt, med citat ur fi ktionstexten eller ur för- 
och efterord.

Abenius, Margit, ”Aniaras färd”, Bonniers Litterära Magasin, 956:8, s. 652–654
–, ”Det stora dårhuset”, Bonniers Litterära Magasin, 958:0, s. 866–867
Adlerberth, Roland, ”Science-Fiction – äventyrsromanens renässans?”, Biblioteksbla-

det, 95:3, s. 30–38 [= 95a]det, 95:3, s. 30–38 [= 95a]det
– [sign. R. A-th], Recension av Sture Lönnerstrands Den oupphörliga (incestrala) 

blodsymfonien, Biblioteksbladet, 95:8, s. 45 [= 95b]Biblioteksbladet, 95:8, s. 45 [= 95b]Biblioteksbladet
–, ”Science-Fiction, berättelser från atomåldern”, Samtid och Framtid. Samtid och Framtid. Samtid och Framtid Tidskrift för 

idépolitik och kultur, 952:7, s. 42–45 [= 952a]idépolitik och kultur, 952:7, s. 42–45 [= 952a]idépolitik och kultur
–, ”Ut i rymden”, Vandringar med böcker, 952:2 (Lund: Bibliotekstjänst, 952) Vandringar med böcker, 952:2 (Lund: Bibliotekstjänst, 952) Vandringar med böcker

[= 952b]
– [sign. R. A-th], Recension av E. N. Tigerstedts (red.) Morgondagens äventyr, Morgondagens äventyr, Morgondagens äventyr Bib-

lioteksbladet, 953:6, s. 305–306 [= 953a]lioteksbladet, 953:6, s. 305–306 [= 953a]lioteksbladet
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– [sign. R. A-th], Recension av John Wyndhams Triffi  dernas uppror, Triffi  dernas uppror, Triffi  dernas uppror Biblioteksbladet, Biblioteksbladet, Biblioteksbladet
953:8, s. 408 [= 953b]

– [sign. R. A-th], Recension av Robert A. Heinleins Sjätte kolonnen, Biblioteksbladet, Biblioteksbladet, Biblioteksbladet
953:9, s. 460 [= 953c]

– [sign. R. A-th], Recension av A. E. van Vogts Uppdrag i världsrymden, Biblioteks-
bladet, 953:9, s. 466 [= 953d]bladet, 953:9, s. 466 [= 953d]bladet

– [sign. R. A-th], Recension av Ray Bradburys Invasion på Mars, Biblioteksbladet, Biblioteksbladet, Biblioteksbladet
953:0, s. 58 [= 953e]

–, ”Det hände i morgon”, Göteborgs-Tidningen, 5.5.953
–, ”Panasiater och triffi  der”, Göteborgs-Tidningen, 7.7.953
– [sign. R. A.], ”Nexialist på äventyr”, Göteborgs-Tidningen, 22.9.953
– [sign. R. A.], ”Den snälle Frankenstein”, Göteborgs-Tidningen, .0.953
–, ”Krönikor från Mars”, Göteborgs-Tidningen, 0..954
– [sign. R. A.], ”Välgjort men tunt”, Göteborgs-Tidningen, 5.5.954
– [sign. R. A.], ”Äventyr i Vintergatan”, Göteborgs-Tidningen, 4.6.954
– [sign. R. A.], ”Att fara till Mars”, Göteborgs-Tidningen, 28.8.954
–, ”Robotar och rymdskepp”, Göteborgs-Tidningen, 8.2.954
–, ”Science Fiction för pojkar”, Göteborgs-Tidningen, 2..955
–, ”Rymdhunden vaknar”, Bonniers Litterära Magasin, 955:3, s. 224–226 [= 955a]
–, ”Mars är närmare himmelen”, Göteborgs-Tidningen, 29.4.955
–, ”Professor Lidenbrock och strålpistolen”, Bokvännen, 955:, s. 235–240 [= 955b]
–, ”Tekniker trodde på Atlantis – hittade på snorkeln”, Göteborgs-Tidningen, 

4.3.956
–, ”Forskarfundering om Atlantis: Det måste funnits jättar där”, Göteborgs-Tid-

ningen, 28.2.956
–, ”Redan de gamble romare såg tefat”, Göteborgs-Tidningen, 0.6.957
–, ”Havet och stjärnorna – science fi ction med plus”, Göteborgs-Tidningen, 4..958
–, ”Stjärnprosans historia”, Bonniers Litterära Magasin, 958:3, s. 252–253 [= 958a]
–, ”– och staten har bränt vårt kapell”, Bonniers Litterära Magasin, 958:4, s. 328–329 

[= 958b]
–, ”Moln på villovägar”, Bonniers Litterära Magasin, 958:5, s. 404–405 [= 958c]
–, ”Rapporter från skräckländerna”, Bonniers Litterära Magasin, 958:7, s. 582 

 [= 958d]
–, ”Det hände i morgon. Science fi ction”, Vandringar med böcker, 958:9 (Lund: Vandringar med böcker, 958:9 (Lund: Vandringar med böcker

Bibliotekstjänst, 958) [= 958e]
–, ”Om den misskända zebran”, Göteborgs-Tidningen, 3.3.959
–, ”Regn av vackra ord”, Göteborgs-Tidningen, 20.7.959
–, ”En thriller om ensamhet”, Göteborgs-Tidningen, 2.7.959
–, ”Klädd i rymddräkt”, Nya Argus, 959:6–7 (Helsingfors, 959), s. 226–229
–, ”Rymdfärd nästan på riktigt”, Göteborgs-Tidningen, 4.2.960
–, ”Från det sällsammas värld”, Göteborgs-Tidningen, 3.3.960
–, ”Rysk science-fi ction”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 22.4.960
–, ”Rysk science fi ction i toppen. Färd till Venus populärt ämne”, Göteborgs-Tid-

ningen, 23..96
–, ”Tretton nästan äkta spanjorer”, Göteborgs-Tidningen, 5.4.96
–, ”Den förste månresenären” i Bill Bergman & S. Arthur Svensson (red.), Ett år i 

luften. Flygets årsbok 1960–61 (Malmö: Allhems förlag, 96), s. [300]–3231960–61 (Malmö: Allhems förlag, 96), s. [300]–3231960–61
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–, ”Vår strålande framtid”, Göteborgs-Tidningen, 25.5.962
–, ”Med tiden som sänghimmel”, Göteborgs-Tidningen, 24.6.962
–, ”Sjunde helvetet”, Göteborgs-Tidningen, 30.9.962
–, ”Predikan för atomåldern”, Göteborgs-Tidningen, 29.2.963
–, ”Hav och utopier”, Göteborgs-Tidningen, 7.6.964
–, ”Ett himla liv”, Göteborgs-Tidningen, 5.8.964
–, ”Märkeliga saker hända”, Göteborgs-Tidningen, 2.4.966
–, ”Med framtiden i fi ckan”, Göteborgs-Tidningen, 7.8.966
–, ”Världsbäst. Några science-fi ction-antologier”, Göteborgs-Tidningen, .4.967
–, ”Kosmokomik. Roland Adlerberth har läst Italo Calvinos sagor om Qfwfq”, 

Göteborgs-Tidningen, 26.5.968
–, ”Science fi ction”, Vandringar med böcker, 968:4 (Lund: Bibliotekstjänst, 968)Vandringar med böcker, 968:4 (Lund: Bibliotekstjänst, 968)Vandringar med böcker
Agrell, Beata, ”Genreteori och genrehistoria”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 998:2, 

s. [95]–4
Ahlund, Claes, ”Den svenska invasionsberättelsen – en bortglömd litteratur”, Tid-

skrift för litteraturvetenskap, 2003:3, s. 82–03
Ahnlund, Knut, ”Flykten och utfl ykten”, Svenska Dagbladet, 30.3.962Svenska Dagbladet, 30.3.962Svenska Dagbladet
–, ”Tredje gången ogillt”, Svenska Dagbladet, 8.0.965Svenska Dagbladet, 8.0.965Svenska Dagbladet
Aldiss, Brian W. (red.), Penguin Science Fiction (Harmondsworth: Penguin Books, 

96)
Aldiss, Brian W., Billion Year Spree. Th e True History of Science Fiction (Garden City, 

New York: Doubleday & Company, 973)
–, Th e Detached Retina. Aspects of SF and Fantasy (Syracuse, N. Y.: Syracuse Univer-Th e Detached Retina. Aspects of SF and Fantasy (Syracuse, N. Y.: Syracuse Univer-Th e Detached Retina. Aspects of SF and Fantasy

sity Press, 995)
– & Wingrove, David, Trillion Year Spree. Th e History of Science Fiction (986) 

(Th irsk: House of Stratus, 200)
Allwood, Martin S., Kalle Anka, Stålmannen och vi. Några sociologiska fakta om 

de tecknade serierna [Under medverkan av Inga Wilhelmsen och Sture de tecknade serierna [Under medverkan av Inga Wilhelmsen och Sture de tecknade serierna Lönner-
strand] (Marston Hill & Mullsjö: Th e Institute of Social Research/Institutet för 
samhällsforskning, 956)

Almqvist, Josef, ”Ska deckaren slås ut av science fi ction?”, Aftonbladet, 28.6.953Aftonbladet, 28.6.953Aftonbladet
–, ”För thriller- och serieälskare”, Aftonbladet, 3.7.953Aftonbladet, 3.7.953Aftonbladet
–, ”Äkta och oäkta vetenskap”, Aftonbladet, .9.953Aftonbladet, .9.953Aftonbladet
[Sign. Also a reader], ”’Intet är nytt under solen’”, Expressen, 20..958
Alvarez, A., ”’Aniara’ på engelska”, Dagens Nyheter, 6.5.963Dagens Nyheter, 6.5.963Dagens Nyheter
Amis, Kingsley, New Maps of Hell. A Survey of Science Fiction (New York: Harcourt, 

Brace and Company, 960)
–, Memoirs (Memoirs (Memoirs London: Hutchinson, 99)
– & Conquest, Robert (red.), Spectrum II. A Second Science Fiction Anthology (962) Spectrum II. A Second Science Fiction Anthology (962) Spectrum II. A Second Science Fiction Anthology

(London: Victor Gollancz Ltd, 966)
Andersson, Elis [sign. Es An.], ”Wells’ äventyr på svenska”, Göteborgs-Posten, 

4.4.952
Andersson, Karin, Gör det själv! Fansinet i Sverige, magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informations-
vetenskap, 2004:40 (Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- 
och informationsvetenskap, 2004)
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Andersson, Leif, Index till de tio första årgångarna av tidskriften Häpna! (Falkenberg: Häpna! (Falkenberg: Häpna!
Proxima Offi  cin/Jan Annerstedt, 965)

Andersson, Per, ”Vetenskap och litteratur”, Kvällsposten, 23.8.952
Andreasson, Arne, ”Science fi ction”, Morgon-Tidningen, 27.0.953
– [sign. A. A-n.], Debattreplik, Morgon-Tidningen, 7..953
Anshelm, Jonas, Förnuftets brytpunkt. Om teknikkritiken i P C Jersilds författarskap

(diss.), Linköping Studies in Arts and Science, 49 (Stockholm: Bonniers, 990)
[Sign. A reader], ”Ang. science fi ction”, Expressen, 3..958
Arvidsson, Ingrid, ”Den hemlighetsfulle Jules Verne”, Dagens Nyheter, 7.6.959Dagens Nyheter, 7.6.959Dagens Nyheter
–, ”Ö eller kontinent?”, Dagens Nyheter, 3.6.959Dagens Nyheter, 3.6.959Dagens Nyheter
–, ”Phileas Fogg och Lord Byron”, Dagens Nyheter, 9.6.959Dagens Nyheter, 9.6.959Dagens Nyheter
–, ”En leende rysare”, Dagens Nyheter, 0.6.963Dagens Nyheter, 0.6.963Dagens Nyheter
–, ”Monstruöst och mänskligt”, Dagens Nyheter, 30.8.965Dagens Nyheter, 30.8.965Dagens Nyheter
Ashley, Mike, Th e Time Machines. Th e Story of the Science-Fiction Pulp Magazines 

from the beginning to 1950, Th e History of the Science Fiction Magazine Volume 
I, Liverpool Science Fiction Texts and Studies (Liverpool: Liverpool University 
Press, 2000)

–, Transformations. Th e Story of the Science-Fiction Magazines from 1950 to 1970, Th e 
History of the Science Fiction Magazine Volume II, Liverpool Science Fiction 
Texts and Studies (Liverpool: Liverpool University Press, 2005)

Aspelin, Kurt & Lundberg, Bengt A. (red.), Form och struktur. Texter till en metodo-
logisk tradition inom litteraturvetenskapen, Kontrakurs (Stockholm: Bokförlaget 
PAN/Norstedts, 97)

Asplund, Johan, ”Tankeexperimentet som litteratur”, Stockholms-Tidningen, 
7.6.964

Attebery, Brian, ”Th e magazine era: 926–960” i Edward James & Farah Mend-
lesohn (red.), Th e Cambridge Companion to Science Fiction (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2003), s. 32–47

Attorps, Gösta, ”Modern science fi ction”, Svenska Dagbladet, 2.4.954Svenska Dagbladet, 2.4.954Svenska Dagbladet
–, ”Hemlöshetens kontinenter”, Svenska Dagbladet, 4.6.954Svenska Dagbladet, 4.6.954Svenska Dagbladet
–, ”Litterära rymdhundar”, Svenska Dagbladet, 5..957Svenska Dagbladet, 5..957Svenska Dagbladet
–, ”Den mekaniska hunden”, Svenska Dagbladet, 7.3.958Svenska Dagbladet, 7.3.958Svenska Dagbladet
–, ”Den omöjliga friheten”, Svenska Dagbladet, 8.2.959Svenska Dagbladet, 8.2.959Svenska Dagbladet
Bacon-Smith, Camille, Science Fiction Culture, Feminist Cultural Studies, the Media, 

and Political Culture (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000)
Baggesen, Søren, Natur/videnskab/fortælling. Om science fi ction som civilisationskritik

(Odense: Odense Universitetsforlag, 993)
Barron, Neil (red.), Anatomy of Wonder. A Critical Guide to Science Fiction, Th ird 

Edition (New York & London: R. R. Bowker Company, 987)
–, Anatomy of Wonder 4. A Critical Guide to Science Fiction (New Providence: Bow-

ker, 995)
Bejerot, Nils, Barn – Serier – Samhälle (954), 2:a uppl. (Stockholm: Folket i Bilds Barn – Serier – Samhälle (954), 2:a uppl. (Stockholm: Folket i Bilds Barn – Serier – Samhälle

förlag, 955)
Benedikt, Ernst, ”Resan till månen”, Svenska Dagbladet, 2.2.957Svenska Dagbladet, 2.2.957Svenska Dagbladet
Bengtson, Göran, ”Astronomi och politik”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 

3..958



558

–, ”Ray Bradburys vision”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 4.4.958
–, ”Bradburys skräcknoveller”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 3..958
–, ”De två kulturerna”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 25.8.959
–, ”Framtiden inför rätta”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 2.7.960
–, ”Framtiden korsförhörd”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 3.7.960
–, ”Beslöjad sommar”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 29.8.960
–, ”Den hisnande framtid”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 3.2.960
–, ”Döden i övermorgon”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 2.8.96
–, ”Bradbury, något avslagen”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 26.8.963
–, ”Död utan udd”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 4..963
– [sign. Bon], ”Bradburys blandning”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 3.0.964
–, ”Allt mellan himmel och jord”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 7.0.964
–, ”Tänk om…”, Röster i Radio TV, 964:32, s. 8, 4 [= 964a]Röster i Radio TV, 964:32, s. 8, 4 [= 964a]Röster i Radio TV
–, ”Vårt behov av science fi ction”, Lundagård. Organ för Lunds studentkår,Lundagård. Organ för Lunds studentkår,Lundagård. Organ för Lunds studentkår 964:8, 

s. 4–5 [= 964b]
–, ”Herr Gustafsson talar med varandra”, Svenska Dagbladet, 25.9.989Svenska Dagbladet, 25.9.989Svenska Dagbladet
Bengtsson, Staff an & Willis, Göran, Med K-märkt mot månen. En rymdbok från 

Bonniers [Bonniers [Bonniers 1957–1969 [1957–1969 [ ] (Stockholm: Bonniers, 997)
Berg, John, ”Till andra planeter!”, Svenska Morgonbladet, 2..953Svenska Morgonbladet, 2..953Svenska Morgonbladet
Berger, Laura Standley (red.), Twentieth-Century Children’s Writers, Fourth Edition 

(Detroit, London & Washington, D. C.: St. James Press, 995)
Berglund, Lennart, ”Bokåret 953–54”, När-Var-Hur. När-Var-Hur. När-Var-Hur Aktuell uppslagsbok, 955, När-

Var-Hur-serien (Stockholm: Bokförlaget Forum, 954), s. 40–46
Bergman, Petter, ”Sommarens vin”, Bonniers Litterära Magasin, 960:7, s. 609–60
–, ”’Ingen särskild kväll eller morgon’”, Bonniers Litterära Magasin, 96:8, s. 654–

655
–, ”Höstmänniskorna och skrattet”, Bonniers Litterära Magasin, 964:7, s. 554–556
Bergrahm, Hans, ”Litteratur med framtid?”, Kvällsposten, 8.4.956
Berman, Nils, ”Tidig svensk rymdfärd”, Dagens Nyheter, 6.5.96Dagens Nyheter, 6.5.96Dagens Nyheter
Bernholm, Bernt, ”Vetenskapliga sagor”, Expressen, 9.6.953
Beskow, Gunnar, ”Resa till framtiden”, Bonniers Litterära Magasin, 936:3, s. 225–

228
–, ”Lyrisk rymdfärd”, Göteborgs-Posten, 3.2.953
Björild, Sten [sign. S. Brd.], ”Framtidsfantasier”, Göteborgs-Posten, 26.4.953
– [sign. S. Brd.], ”Bistra framtidsutsikter”, Göteborgs-Posten, 30.7.953
–, ”Människan i tid och rum”, Göteborgs-Posten, 3.0.956
–, ”En framtidssatir”, Göteborgs-Posten, 3.2.960
–, ”En litterär häxmästare”, Göteborgs-Posten, 4.9.965
Björkegren, Hans, ”Den politiske rymdresenären”, Stockholms-Tidningen, 29.4.960
–, ”Rysk science fi ction”, Stockholms-Tidningen, 9.3.964
Björkman, Margareta, Läsarnas nöje. Kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783–1809

(diss.), Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturveten-
skapliga institutionen i Uppsala, 29 (Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi 
vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 992)

Bloom, Harold (red.), Ray Bradbury, Modern Critical Views (Broomall, PA: Chelsea 
House Publishers, 200) 



559

Boëthius, Ulf, När Nick Carter drevs på fl ykten. Kampen mot ”smutslitteraturen” i 
Sverige 1908–1909 (Stockholm: Gidlunds Bokförlag, 989)

–, ”Högt och lågt inom kulturen. Moderniseringsprocessen och de kulturella hie-
rarkierna” i Johan Fornäs & Ulf Boëthius, Ungdom och kulturell modernisering. 
FUS-rapport nr 2 (Stockholm/Stehag: Symposion Bokförlag, 990), s. 59–93

–, ”Ungdomar, medier och moraliska paniker” i Johan Fornäs, Ulf Boëthius & Bo 
Reimer (red.), Ungdomar i skilda sfärer. FUS-rapport nr 5 (Stockholm/Stehag: Ungdomar i skilda sfärer. FUS-rapport nr 5 (Stockholm/Stehag: Ungdomar i skilda sfärer. FUS-rapport nr 5
Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 993), s. 257–283

–, ”Populärlitteraturen – fi nns den?” i Dag Hedman (red.), Brott, kärlek, äventyr. 
Texter om populärlitteratur (Lund: Studentlitteratur, 995), s. 7–34Texter om populärlitteratur (Lund: Studentlitteratur, 995), s. 7–34Texter om populärlitteratur

–, ”Mot gryningen! Ungdom och modernitet i Alvar Zackes fl ygböcker” i Mats 
Franzén (red.), Från fl ygdröm till swingscen. Ungdom och modernitet på 1930-talet
(Lund: Arkiv förlag, 998), s. 58–

–, ”Sandgren såg barnen som jämlikar”, Svenska Dagbladet, 8..2003Svenska Dagbladet, 8..2003Svenska Dagbladet
–, Jag är ingenting, ett fl adder, jag är ung. Barn, ungdom och modernitet i Gustav 

Sandgrens tidiga författarskap (Hedemora: Gidlunds förlag, 2004)
– & Czaplicka, Magdalena & Franzén, Mats, m.fl ., ”Utgångspunkter och tidssam-

manhang” i Mats Franzén (red.), Från fl ygdröm till swingscen. Ungdom och moder-
nitet på 1930-talet (Lund: Arkiv förlag, 998), s. 9–57nitet på 1930-talet (Lund: Arkiv förlag, 998), s. 9–57nitet på 1930-talet

Bolin, Greta [sign. Corinna], ”Pär Rådström skriver fort. ’Jag vill veta hur det går’”, 
Svenska Dagbladet, 9.2.954Svenska Dagbladet, 9.2.954Svenska Dagbladet

–, ”En fl äkt av universum i eftermiddagsbrådskan”, Svenska Dagbladet, 23.8.957Svenska Dagbladet, 23.8.957Svenska Dagbladet
–, ”Ett kusligt fenomen”, Svenska Dagbladet, .8.958Svenska Dagbladet, .8.958Svenska Dagbladet
Bolin, Göran, Filmbytare. Videovåld, kulturell produktion & unga män (diss. Stock-

holm) (Umeå: Boréa Bokförlag, 998)
Bonnevier, Jenny, Estranging Cognition. Feminist Science Fiction and the Borders of 

Reason (diss.) (Uppsala: Department of English, 2005)
Bourdieu, Pierre, ”Några egenskaper hos fälten” i Texter om de intellektuella. En 

antologi redigerad av Donald Broady (övers. Mats Rosengren), Symposion Biblio-Broady (övers. Mats Rosengren), Symposion Biblio-Broady
tek, Moderna franska tänkare,  (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, 992), s. [39]–52 [= 992a]

–, ”Men vem skapade skaparna?” i Texter om de intellektuella. En antologi redigerad 
av Donald Broady (övers. Mats Rosengren), Symposion Bibliotek, Moderna fran-Broady (övers. Mats Rosengren), Symposion Bibliotek, Moderna fran-Broady
ska tänkare,  (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 992), 
s. [53]–76 [= 992b]

–, Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur (Les règles de l’art. Genèse 
et structure du champ littéraire [992], övers. Johan Stierna), Symposion Biblio-et structure du champ littéraire [992], övers. Johan Stierna), Symposion Biblio-et structure du champ littéraire
tek, Moderna franska tänkare, 3 (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, 2000)

Braconier, Jean [sign. –r], ”Astronomisk roman”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 
29.5.958

Bradbury, Ray, Invasion på Mars (Invasion på Mars (Invasion på Mars Th e Martian Chronicles [950], övers. Olle Moberg, Th e Martian Chronicles [950], övers. Olle Moberg, Th e Martian Chronicles
verserna tolkade av Alf Henrikson) (Stockholm: Forum, 953)

Bradbury, Ray, ”Th e Inherited Wish” i William F. Nolan, Th e Ray Bradbury Compa-
nion. A Life and Career History, Photolog, and Comprehensive Checklist of Writings 
With Facsimiles From Ray Bradbury’s Unpublished and Uncollected Work in all 
Media, A Bruccoli Clark Book (Detroit: Gale Research, 975), s. 3–4



560

Brandell, Gunnar, ”Koreografi sk vision”, Svenska Dagbladet, 24..958Svenska Dagbladet, 24..958Svenska Dagbladet
–, ”Rymdsagans mästare”, Svenska Dagbladet, 0.9.96Svenska Dagbladet, 0.9.96Svenska Dagbladet
Broady, Donald, ”Inledning: en verktygslåda för studier av fält” i Donald Broady 

(red.), Kulturens fält. En antologi, Skeptronserien (Göteborg: Daidalos, 998), 
s. –26

–, ”Nätverk och fält” i Håkan Gunneriusson (red.), Sociala nätverk och fält,Sociala nätverk och fält,Sociala nätverk och fält Opuscu-
la Historica Upsaliensia, 28 (Uppsala: Historiska institutionen vid Uppsala uni-
versitet, 2002), s. 49–72

Broberg, Jan, ”Har Science fi ction mindervärdeskomplex? Litteratur på villovägar”, 
Kvällsposten, 27.6.958

–, ”Sjöjungfrur, riddare, marsfärder och lyckomaskin i sagor för barn i vår tid”, 
Kvällsposten, 26.7.959

–, ”Bradbury och Sheckley”, Kvällsposten, .5.96
–, På fantasins vingar. En bok om fantasy (Stockholm: På fantasins vingar. En bok om fantasy (Stockholm: På fantasins vingar. En bok om fantasy Carlsson Bokförlag, 994)
Broberg, Jan (red.), Århundradets brott. En antologi, Bra Deckare (Höganäs: Bok-

förlaget Bra Böcker, 978)
Broderick, Damien, Reading by Starlight. Postmodern science fi ction, Popular Fictions 

Series (London & New York: Routledge, 995)
Bukatman, Scott, Terminal Identity. Th e Virtual Subject in Postmodern Science Fiction

(Durham & London: Duke University Press, 993)
Christoff erson, Birger, Svenska litteraturkritiker. Metoder, teorier, värderingar, En Svenska litteraturkritiker. Metoder, teorier, värderingar, En Svenska litteraturkritiker. Metoder, teorier, värderingar

Panbok (Stockholm: Bokförlaget PAN/Norstedts, 970)
Claesson, Maths, ”Efterord” och ”Index” i Jan Myrdal (red.), Jules Verne-Magasi-

net. net. net En antologi. Ur 40-talets populäraste novellmagasin (Höganäs: Wiken, 993), 
s. 40–43 resp. 422–44

Clarke, Arthur C., ”Vägen till världsrymden”, Svenska Dagbladet, 7.2.957Svenska Dagbladet, 7.2.957Svenska Dagbladet
Clute, John, Science Fiction. Th e Illustrated Encyclopedia (Science Fiction. Th e Illustrated Encyclopedia (Science Fiction. Th e Illustrated Encyclopedia London, New York & 

Stuttgart: Dorling Kindersley, 995)
– & Grant, John (red.), Th e Encyclopedia of Fantasy (Th e Encyclopedia of Fantasy (Th e Encyclopedia of Fantasy London: Orbit, 997)
– & Nicholls, Peter (red.), Th e Encyclopedia of Science Fiction (993) (New York: St. 

Martin’s Griffi  n, 995)
[Sign. Cnips], ”Science fi ction”, Stockholms-Tidningen, 4.9.953
–, ”Läst och hört”, Stockholms-Tidningen, 6.2.954
Conquest, Robert, ”Science Fiction and Literature” (963) i Mark Rose (red.), Science 

Fiction. A Collection of Critical Essays, Twentieth Century Views, [A Spectrum 
Book] (Englewood Cliff s, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 976), s. 30–45

Corlin, Axel, ”Människan i rymden”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 23.2.96
Corrigan, Robert A. & Fisher, Richard E. & Hancock, John, m.fl . (red.), American 

Fiction and Verse. An Anthology (Lund: Gleerups, 962)
Crona, Börje, Stjärnornas Fred [Noveller[Noveller[ ], Delta science fi ction, 90 (Bromma: Delta, Noveller], Delta science fi ction, 90 (Bromma: Delta, Noveller

979)
Csicsery-Ronay, Istvan, Jr., ”Th e SF of Th eory: Baudrillard and Haraway”, Science-

Fiction Studies, #55 (vol. 8), 99:3, s. 387–404
Dahm, Erland, ”Religion i rymdromaner. I.”, Ny Tid, 3..955Ny Tid, 3..955Ny Tid
–, ”Kring ’Aniara’”, Perspektiv. Tidskrift för kulturdebatt, 959:5, s. 23–25Perspektiv. Tidskrift för kulturdebatt, 959:5, s. 23–25Perspektiv. Tidskrift för kulturdebatt



561

Dalgaard, Niels, Den gode gamle fremtid. Modernitetskritik og genrevalg i halvfj erdser-
nes danske science fi ction-roman (bearb. av diss. 994) (København: Museum 
Tusculanums Forlag/Københavns universitet, 997)

–, Fra Platon til cyberpunk. Science fi ction-litteraturens historie (u.o.: Science Fiction Fra Platon til cyberpunk. Science fi ction-litteraturens historie (u.o.: Science Fiction Fra Platon til cyberpunk. Science fi ction-litteraturens historie
Cirklen, 2004)

Danelius, Claes-Eric, ”Supermän och idioter”, Ny Dag, 3.5.954Ny Dag, 3.5.954Ny Dag
Delany, Samuel R., Silent Interviews. On Language, Race, Sex, Science Fiction, and 

Some Comics. A Collection of Written Interviews (Hanover & Some Comics. A Collection of Written Interviews (Hanover & Some Comics. A Collection of Written Interviews London: Wesleyan 
University Press, 994)

Dickson, Walter, ”Eros och elektronerna”, Ny Tid, 2.6.954Ny Tid, 2.6.954Ny Tid
Duff , David (red.), Modern Genre Th eory, Longman Critical Readers (Harlow: 

Longman/Pearson Education, 2000)
Edfelt, Johannes, ”Mognadens sång. Harry Martinsons ’Cikada’”, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter

20..953
Eidevall, Gunnar, Amerika i svensk 1900-talslitteratur. Från Gustaf Hellström till Lars 

Gustafsson, Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History of 
Literature, 25 (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 983)

Ekelöf, Gunnar, ”Novellkonst på väg”, Dagens Nyheter, 8.6.954Dagens Nyheter, 8.6.954Dagens Nyheter
Eklundh, Bernt [sign. B. E.], ”Mardröm och uppvaknande”, Göteborgs-Tidningen, 

27.3.958
–, ”I katastrofens skugga”, Göteborgs-Tidningen, 29.9.958
– [sign. B. E.], ”Ray Bradburys gränser”, Göteborgs-Tidningen, 25.9.963
Ekner, Reidar, ”De tre Ralf Parland”, Bonniers Litterära Magasin, 96:0, s. 833–

834
Eksell, Olle, Mina ögonblick [Mina ögonblick [Mina ögonblick Självbiografi ska anteckningar i ord och bild]Självbiografi ska anteckningar i ord och bild]Självbiografi ska anteckningar i ord och bild (Stock-

holm: Arena, 999)
Ekström, Kjell, George Washington Cable. A Study of His Early Life and Work (diss.), Cable. A Study of His Early Life and Work (diss.), Cable. A Study of His Early Life and Work

Essays and Studies on American Language and Literature, 0 (Upsala & Cam-
bridge, Mass.: Th e American Institute in the University of Upsala/A.-B. Lunde-
quistska Bokhandeln/Harvard University Press, 950)

Eldelin, Emma, ”De två kulturerna” fl yttar hemifrån. C. P. Snows begrepp i svensk 
idédebatt 1959–2005 (diss. Linköping) (under utg.)

Eller, Jonathan R. & Touponce, William F., Ray Bradbury. Th e Life of Fiction (Kent 
& London: Th e Kent State University Press, 2004)

Ellerström, Jonas, ”’…En förevisad poet i strålkastarljusets omilda sken’. Om Sture 
Lönnerstrands diktböcker”, DAST Magazine, 2003:, s. 99–02

En bok om böcker. Litteraturutredningens branschstudier, Statens off entliga utred-En bok om böcker. Litteraturutredningens branschstudier, Statens off entliga utred-En bok om böcker. Litteraturutredningens branschstudier
ningar, SOU 972:80 (Stockholm: 968 års litteraturutredning [L 68], 972)

Engblom, Lars-Åke, ”Tidningar dör men pressen lever (945–958)” i Karl Erik Gus-
tafsson & Per Rydén (red.), Den svenska pressens historia. IV. Bland andra massme-
dier (efter 1945) (Stockholm: Ekerlids Förlag, 2002), s. 20–33.

Engholm, Ahrvid, ”Märkliga myter i urpressen”, DAST Magazine, 2000:, s. 50–54
Enquist, Per Olov, ”Mellan maskerna och visionen”, Svenska Dagbladet, 30.8.965Svenska Dagbladet, 30.8.965Svenska Dagbladet
Ericson, Staff an, Kulturindustrins fi ktioner. Skandinavisk forskning om populärfi ktion 

– en översikt och kommenterad bibliografi  (Stockholm: Institutionen för journalis-– en översikt och kommenterad bibliografi  (Stockholm: Institutionen för journalis-– en översikt och kommenterad bibliografi 
tik, medier och kommunikation (JMK), Avdelningen för medie- och kulturteori, 
Stockholms universitet, 99)



562

Ericsson, Arne [sign. A. E.], ”Jules Vernes förfall”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 
0.6.953

Eriksson, Göran O. [sign. G. O. E.], ”Synpunkter på science-fi ction”, Göteborgs 
Handels- och Sjöfarts-Tidning, 3..959Handels- och Sjöfarts-Tidning, 3..959Handels- och Sjöfarts-Tidning

Escarpit, Robert, Litteratursociologi (Sociologie de la littérature [958/968], övers. Nils Sociologie de la littérature [958/968], övers. Nils Sociologie de la littérature
Peter Tollnert), W & W-serien 255 (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 970) 
[Med förord av Lars Furuland och kommenterande noter av Hans Olof Johans-
son]

Esser, Alex, ”Sovjetisk science fi ction-roman med vidrig chockverkan. Optimism 
utan hopp”, Kvällsposten, 2.2.960

Evans, Arthur B., ”Th e Origins of Science Fiction Criticism: From Kepler to Wells”, 
Science Fiction Studies, #78 (vol. 26), 999:2, s. 63–86

Fahlström, Öyvind, ”Lyriken kan skapa kollektiv rytmisk extas liksom jazzen. En 
konkret diktare skriver ett program”, Expressen, 9.7.954

Falk, Bertil, ”Faktasi och religion”, Kyrkornas värld, 962:2, s. 36–366, 383 Kyrkornas värld, 962:2, s. 36–366, 383 Kyrkornas värld
[= 962a]

–, ”Tro och religion i faktasin”, Vår lösen. Kristen kulturtidskrift, 962:5, s. 2–25 Vår lösen. Kristen kulturtidskrift, 962:5, s. 2–25 Vår lösen. Kristen kulturtidskrift
[= 962b]

–, ”Gud och tiden”, Vår lösen. Kristen kulturtidskrift, 962:8, s. 327–332 [= 962c]Vår lösen. Kristen kulturtidskrift, 962:8, s. 327–332 [= 962c]Vår lösen. Kristen kulturtidskrift
–, ”Kosmisk nattvard. Om kristendom och Gudstro i Ray Bradburys författarskap”, 

Vår lösen. Kristen kulturtidskrift, 963:5, s. 226–232Vår lösen. Kristen kulturtidskrift, 963:5, s. 226–232Vår lösen. Kristen kulturtidskrift
–, ”Missionär för rymden”, Nerikes Allehanda, 9.6.967
–, ”Dotty Virvelvind och hennes pappa Sture Lönnerstrand”, DAST Magazine, 

2000:, s. 3–38
–, ”Med oförminskad fart mot lyrans stjärnbild”, Dagens Nyheter, 28.7.2004Dagens Nyheter, 28.7.2004Dagens Nyheter
Fiske, John, Understanding Popular Culture (Boston: Unwin Hyman, 989)Understanding Popular Culture (Boston: Unwin Hyman, 989)Understanding Popular Culture
–, ”Th e Cultural Economy of Fandom” i Lisa A. Lewis (red.), Th e Adoring Au-

dience. Fan Culture and Popular Media (dience. Fan Culture and Popular Media (dience. Fan Culture and Popular Media London & New York: Routledge, 992), 
s. 30–49

Forser, Tomas, Kritik av kritiken. 1900-talets svenska litteraturkritik (Gråbo: Anth-Kritik av kritiken. 1900-talets svenska litteraturkritik (Gråbo: Anth-Kritik av kritiken. 1900-talets svenska litteraturkritik
ropos, 2002)

Forsgren, Rune, Skandinavisk fanzinebibliografi  1954–1977 (u.o., 979)Skandinavisk fanzinebibliografi  1954–1977 (u.o., 979)Skandinavisk fanzinebibliografi  1954–1977
Forssell, Lars, ”Odyssé”, Dagens Nyheter, 3.2.954Dagens Nyheter, 3.2.954Dagens Nyheter
Fowler, Alastair, Kinds of Literature. An Introduction to the Th eory of Genres and 

Modes (Oxford: Clarendon Press, 982)Modes (Oxford: Clarendon Press, 982)Modes
Frankel, Göran, ”Science fi ction – mimarobens smyglektyr?”, Biblioteksbladet (Biblioteksbladet (Biblioteksbladet BBL)/

BBL-Revy, 968:9, s. 6–69
Franzén, Nils-Olof & Hamberg, Per-Martin & von Krusenstierna, Philip, m.fl . 

(red.), Hört och sett. Radio och television 1925–1974 (Stockholm: Sveriges Radio, 
974)

Fredriksson, Allan, ”Rymdens skepp och öknens skepp i ungdomsböcker som blev 
över”, Göteborgs-Tidningen, 7..957

Freedman, Carl, Critical Th eory and Science Fiction (Hanover & London: Wesleyan 
University Press, 2000)

Frykman, Erik, ”Aniara på engelska”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
27.5.963



563

Frykman, Jonas, Dansbaneeländet. Ungdomen, populärkulturen och opinionen (Stock-
holm: Natur och Kultur, 988)

Frängsmyr, Tore, Framsteg eller förfall. Framtidsbilder och utopier i västerländsk tan-
ketradition, Kontenta (Stockholm: LiberFörlag, 980)

Fröberg, Anders S., ”Brev till BLM”, Bonniers Litterära Magasin, 968:7, s. 560
Fröier, Lennart [sign. L. F-r.], ”Professor Hoyle underhåller”, Arbetet,Arbetet,Arbetet 6.7.958 
–, ”Hotfull teknik och hotfulla barn”, Arbetet, 2..962Arbetet, 2..962Arbetet
–, ”Aniara framme på en ny kontinent”, Arbetet, 7.8.963Arbetet, 7.8.963Arbetet
–, ”Bradbury kommer till stan”, Arbetet, 30.8.965Arbetet, 30.8.965Arbetet
Fröroth, Rune, Författare och förfuskare (Stockholm: Författare och förfuskare (Stockholm: Författare och förfuskare Almqvist & Wiksell/Gebers 

Förlag AB, 959)
–, Lärarhandbok till Författare och förfuskare (Stockholm: Lärarhandbok till Författare och förfuskare (Stockholm: Lärarhandbok till Författare och förfuskare Almqvist & Wiksell/Ge-

bers Förlag AB, 960)
Furuland, Lars, ”Svensk litteratursociologi” i Kjell Härnqvist & Nils-Eric Svensson 

(utg.), Forskning i ett föränderligt samhälle. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 
1965–1990 (Hedemora: Gidlunds bokförlag, 990), s. [72]–86

–, Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser, Skrifter utgivna av Avdel-Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser, Skrifter utgivna av Avdel-Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser
ningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 
28 (Hedemora: Gidlunds Bokförlag, 99)

–, ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess forskningsfält” i Lars 
Furuland & Johan Svedjedal (red.), Litteratursociologi. Texter om litteratur och 
samhälle (Lund: Studentlitteratur, 997), s. 6–49samhälle (Lund: Studentlitteratur, 997), s. 6–49samhälle

– & Svedjedal, Johan (red.), Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle
(Lund: Studentlitteratur, 997)

Fyhr, Mattias, De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, fi lm, musik och rollspel
(diss. Stockholm) (Lund: ellerströms, 2003)

Författaren själv. Ett biografi skt lexikon av och om 1189 samtida svenska författare (red. 
Bo Heurling) (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker & Wiken, 993)

Galaxy (Stockholm: AB Illustrerade Klassiker, 958–960)Galaxy (Stockholm: AB Illustrerade Klassiker, 958–960)Galaxy
Gartmann, Heinz, Raketernas århundrade (Raketernas århundrade (Raketernas århundrade Jahrhundert der Raketen (Jahrhundert der Raketen (  [958], övers. 

Åke Hjertstrand) (Stockholm: Hörsta förlag, 960)
[Sign. G. H-r.], ”Något om Science Fiction”, Svensk Bokhandel, 957:8, s. 382–384Svensk Bokhandel, 957:8, s. 382–384Svensk Bokhandel
Gedin, David, Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåt-

titalet (diss. Stockholm) (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Sympo-titalet (diss. Stockholm) (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Sympo-titalet
sion, 2004)

Gedin, Per I., Den nya boken, En presentation och analys av pocketboken, Prismaserien 
(Stockholm: Bokförlaget Prisma, 966)

Genette, Gérard, Paratexts. Th resholds of interpretation (Seuils [987], övers. Jane Seuils [987], övers. Jane Seuils
E. Lewin), Literature, Culture, Th eory, 20 (Cambridge: Cambridge University 
Press, 997)

Godhe, Michael, Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i popu-
lärvetenskap och science fi ction i Sverige under det långa 1950-talet (diss.), Linköping lärvetenskap och science fi ction i Sverige under det långa 1950-talet (diss.), Linköping lärvetenskap och science fi ction i Sverige under det långa 1950-talet
Studies in Arts and Science, 27 (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2003)

Grafström, Bengt, ”Vetenskapliga fantasier”, Expressen, 8.7.953
–, ”Förnuftigt på Mars”, Expressen, 27.8.953
–, ”Fantasibubbel”, Expressen, 6.9.953



564

Grahn, Lars, ”Kunskap, medkänsla, fantasi” i Bildningsgång. Natur och Kultur 75 år
(Stockholm: Natur och Kultur, 997), s. 7–4

Griswold, Wendy, ”Aktuella tendenser inom litteratursociologin” (”Recent Moves in 
the Sociology of Literature” i Annual Review of Sociology, 9 [993]) i Lars Furu-
land & Johan Svedjedal (red.), Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle
(Lund: Studentlitteratur, 997), s. 52–66

Grut, Mario, ”Vart tog science fi ction vägen”, Aftonbladet, 30.3.960Aftonbladet, 30.3.960Aftonbladet
–, ”Mossa bland galaxerna”, Aftonbladet, 20.7.966Aftonbladet, 20.7.966Aftonbladet
Gröndahl, Henry G. [sign. H. G. G.], ”Från Noferkephtah till Bradbury”, Hufvud-

stadsbladet, 7.2.958stadsbladet, 7.2.958stadsbladet
Gunnarson, Ketty, En dunkel frihet. Utopisten Nils Herman Quiding (diss.), Gothen-En dunkel frihet. Utopisten Nils Herman Quiding (diss.), Gothen-En dunkel frihet. Utopisten Nils Herman Quiding

burg Studies in the History of Science and Ideas, 3 (Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgiensis, 995)

Gustafson, Ingemar, ”Astronomi och gastronomi”, Aftonbladet, 30.6.958Aftonbladet, 30.6.958Aftonbladet
Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per (red.), Den svenska pressens historia. IV. Bland 

andra massmedier (efter 1945) (Stockholm: Ekerlids Förlag, 2002)
Gustafsson, Lars, ”Uppbrott till frihet och fångenskap”, Bonniers Litterära Magasin, 

962:4, s. 307–308
–, ”Sju debutanter”, Bonniers Litterära Magasin, 963:2, s. 53–55
–, ”Bradbury – världen är full av lönnfack…”, Expressen, 26.8.963
–, ”Kommentarer”, Bonniers Litterära Magasin, 966:6, s. 403–405
Hættner Aurelius, Eva & Götselius, Th omas (red.), Genreteori (Lund: Studentlit-Genreteori (Lund: Studentlit-Genreteori

teratur, 997)
Hall, Tord, ”Sången om Doris och Mima”, Svenska Dagbladet, 8.2.954Svenska Dagbladet, 8.2.954Svenska Dagbladet
–, Atomer och stjärnor (Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag, 956)Atomer och stjärnor (Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag, 956)Atomer och stjärnor
–, ”Den kosmiska symfonien”, Bonniers Litterära Magasin, 957:, s. 53–57
–, ”Vägen till Aniara”, Svenska Dagbladet, 20.6.957Svenska Dagbladet, 20.6.957Svenska Dagbladet
–, Vår tids stjärnsång. En naturvetenskaplig studie omkring Harry Martinsons Aniara

(Stockholm: Bonniers, 958)
–, ”I Vintergatans mera skumma kvarter”, Svenska Dagbladet, 2.2.96Svenska Dagbladet, 2.2.96Svenska Dagbladet
–, ”Amis och Aniara”, –, ”Amis och Aniara”, –, ” Svenska Dagbladet, 3.3.963Svenska Dagbladet, 3.3.963Svenska Dagbladet
–, ”Alvarez och Aniara”, –, ”Alvarez och Aniara”, –, ” Svenska Dagbladet, 27.5.963Svenska Dagbladet, 27.5.963Svenska Dagbladet
–, ”Människan och datamaskinen”, Svenska Dagbladet, 22..966Svenska Dagbladet, 22..966Svenska Dagbladet
–, Naturvetenskap och poesi. Viktor Rydberg, August Strindberg, Harry Martinson

(Stockholm: Bonniers, 98)
Halldén, Ruth, Recension av Ray Bradburys Blommande vin, Upsala Nya Tidning, Upsala Nya Tidning, Upsala Nya Tidning

22.9.960
Hallén, Sven, ”Panasiater och triffi  der”, Dagens Nyheter, 22.7.953Dagens Nyheter, 22.7.953Dagens Nyheter
–, ”Raketromaner”, Dagens Nyheter, 25.0.953Dagens Nyheter, 25.0.953Dagens Nyheter
–, ”Rymdskeppet och magnetrinerna”, Dagens Nyheter, 22.3.954Dagens Nyheter, 22.3.954Dagens Nyheter
–, ”Raketer, mest surr”, Dagens Nyheter, 8.2.955Dagens Nyheter, 8.2.955Dagens Nyheter
–, ”Trögstartat för rymdraketer”, Dagens Nyheter, 9.2.956Dagens Nyheter, 9.2.956Dagens Nyheter
–, ”Efter atomkriget”, Dagens Nyheter, 9.2.957Dagens Nyheter, 9.2.957Dagens Nyheter
–, ”Ossian i rymden”, Dagens Nyheter, 5.9.959Dagens Nyheter, 5.9.959Dagens Nyheter
–, ”Förlegad science-fi ction”, Dagens Nyheter, .2.960Dagens Nyheter, .2.960Dagens Nyheter
Hamfors, Stig, ”Fantasteriet i våld”, Skolbiblioteket, 968:5, s. 90–92Skolbiblioteket, 968:5, s. 90–92Skolbiblioteket



565

Hansson, Gunnar, Inte en dag utan en bok. Om läsning av populärfi ktion, Linköping 
Studies in Arts and Science, 30 (Linköping: Tema Kommunikation/Universitetet 
i Linköping, 988)

Harrie, Ivar, ”Profanerar Expressen Martinson? Dygdig fasa inför kultursidan”, Ex-
pressen, 5.0.956

–, ”Domedagar i ung prosa”, Expressen, 30.0.962
Harris, Cheryl & Alexander, Alison (red.) Th eorizing Fandom. Fans, Subculture and 

Identity, Th e Hampton Press Communication Series (Cresskill, N. J.: Hampton 
Press, 998)

Hassler, Donald, M., ”Th e Academic Pioneers of Science Fiction Criticism, 940–
980”, Science Fiction Studies, #78 (vol. 26), 999:2, s. 23–23 

Hedman, Dag, Eleganta eskapader. Frank Hellers författarskap till och med Kejsarens 
gamla kläder (diss. Uppsala) (Örkelljunga: Bokförlaget Settern, 985)

–, Gunnar Serner (Frank Heller). En bibliografi , Skrifter utgivna av Avdelningen för Heller). En bibliografi , Skrifter utgivna av Avdelningen för Heller). En bibliografi 
litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 22 (Upp-
sala: Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, 
987)

–, ”Science fi ction” i Lars Lönnroth & Sverker Göransson (red.), Den Svenska Lit-
teraturen. VI. Medieålderns litteratur. 1950–1985 (Stockholm: Bonnier Alba/Bon-teraturen. VI. Medieålderns litteratur. 1950–1985 (Stockholm: Bonnier Alba/Bon-teraturen. VI. Medieålderns litteratur. 1950–1985
nierFakta Bokförlag AB, 990), s. [250]–[25]

–, Recension av Johan Werkmästers Pär Rådström. Ett författarliv (990), Pär Rådström. Ett författarliv (990), Pär Rådström. Ett författarliv Samlaren. 
Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 992 (Uppsala: Svenska Lit-Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 992 (Uppsala: Svenska Lit-Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning
teratursällskapet, 993), s. 60–63

–, ”Den svenska kolportageromanen – en kort presentation och probleminventering” 
i Dag Hedman (red.), Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur (Lund: Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur (Lund: Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur
Studentlitteratur, 995), s. 209–28 [= 995a]

–, ”Förord” i Dag Hedman (red.), Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur
(Lund: Studentlitteratur, 995), s. 7–6 [= 995b]

–, ”Bland fonoglober och yessertuber. Om Aniara och science fi ction” i Dag Aniara och science fi ction” i Dag Aniara Hedman 
& Johan Svedjedal (red.), Fiktionens förvandlingar. En vänbok till Bo Bennich-
Björkman den 6 oktober 1996, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursocio-Björkman den 6 oktober 1996, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursocio-Björkman den 6 oktober 1996
logi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 33 (Uppsala: Avdelningen 
för litteratursociologi vid Litteratur veten skapliga institutionen i Uppsala, 996), 
s. 5–8

Hedman, Iwan & Alexandersson, Jan, Fyra decennier med Dennis Wheatley. En bio-
grafi  & bibliografi  (963), DAST Dossier, , Tredje, helt omarbetade upplagan grafi  & bibliografi  (963), DAST Dossier, , Tredje, helt omarbetade upplagan grafi  & bibliografi 
(Strängnäs: DAST Förlag AB, 973)

Hegerfors, Sture, Svisch! Pow! Sock! Seriernas fantastiska värld, Bilden i bildåldern Svisch! Pow! Sock! Seriernas fantastiska värld, Bilden i bildåldern Svisch! Pow! Sock! Seriernas fantastiska värld
(Lund: Bokförlaget Corona, 966)

Heinlein, Robert A., Sjätte kolonnen (Sixth Column [949], övers. Harry Östlund), 
Science Fiction, [2] (Stockholm: Oskar Eklunds Bokförlag, 953)

Heissenbüttel, Helmut, ”3 hypoteser om litteratur och vetenskap som jämförbara 
verksamheter” (övers. Göran Sonnevi), Bonniers Litterära Magasin, 966:7, s. 506–
50

Helander, Lars, ”Längtan till det fantastiska”, Bonniers Litterära Magasin, 968:6, 
s. 436–439 [= 968a]

–, ”Brev till BLM. Replik”, Bonniers Litterära Magasin, 968:8, s. 640 [= 968b]



566

Heller, Frank [pseud. för Gunnar Serner], All världens sällsamma berättelser (Stock-
holm: Bonniers, 947)

Hemmel, Jan, ”Verklighetsfl ykt som blivit verklighet. Litterära rymdfl ykter”, Kvälls-
posten, 27.2.957

–, ”Litterärt uppror mot teknisk mardröm i en vision av år 2000”, Kvällsposten, 
5.4.958

–, ”Fasansfull välståndsterror”, Kvällsposten, 22.8.96
Hemmungs Wirtén, Eva, Global Infatuation. Explorations in Transnational Publishing 

and Texts. Th e Case of Harlequin Enterprises and Sweden (diss.), Skrifter utgivna 
av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen 
i Uppsala, 38 (Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturveten-
skapliga institutionen i Uppsala, 998)

[Sign. HEN.], ”5-åring i Hässelby strand är ’redaktör’ i tidningskris”, Morgon-Tid-
ningen, 4..957

Henmark, Kai, ”Eros och elektronerna”, Svenska Morgonbladet, 2.4.954Svenska Morgonbladet, 2.4.954Svenska Morgonbladet
Herne, Tord, ”Vilsekomna astrar”, Ny Tid, 26.9.96Ny Tid, 26.9.96Ny Tid
Hertel, Hans, ”Boken i mediesymbiosens tid” i Lars Furuland & Johan Svedjedal 

(red.), Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle (Lund: Studentlittera-Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle (Lund: Studentlittera-Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle
tur, 997), s. 202–222

Hesse-Quack, Otto, ”Seriens sociala och sociologiska roll” (”Die soziale und sozio-
logische Bedeutsamkeit der Comic Strips” i Vom Geist der Superhelden [970]) i 
Sture Hegerfors & Stellan Nehlmark (red.), Seriöst om serier (Stockholm: Alm-
qvist & Wiksell, 973), s. 27–4

Heyman, Viveka, ”Vindfång”, Dagstidningen Arbetaren, 5.0.956
–, ”Vindfång”, Dagstidningen Arbetaren, 7.0.956
–, ”Gräva eller parallelliseras”, Bonniers Litterära Magasin, 960:4, s. 324–325
–, ”Människans metamorfoser”, Bonniers Litterära Magasin, 962:0, s. 837–839
Hienger, Jörg, ”Aniara auf dem Weg zur Leier. Bemerkungen zu Harry Martin-

sons Weltraumdichtung” i Götz Grossklaus (red.), Geistesgeschichtliche Perspek-
tiven. Rückblick – Augenblick – Ausblick, Festgabe für Rudolf Fahrner zu seinem 
65. Geburtstag am 30. Dezember 968 (Bonn: H. Bouvier u. Co. Verlag, 969), 
s. 253–280

Hills, Matt, Fan Cultures, Sussex Studies in Culture and Communication (London: 
Routledge, 2002)

Hirsch, Walter, ”Bilden av vetenskapsmannen i science fi ctionlitteraturen. En inne-
hållsanalys” (”Th e Image of the Scientist in Science Fiction”, Th e American Jour-
nal of Society, 63 [957–58]) i Karl Erik Rosengren & Jan Th avenius (red.) Littera-
tursociologi (Stockholm: Natur och Kultur, 970), s. 0–20tursociologi (Stockholm: Natur och Kultur, 970), s. 0–20tursociologi

Hjalmarsson, Kjell, Förteckning på JVM-berättelser i USA:s pulpmagasin [af K E V 
Hjalmarzon] (Åseda: ATLA-press [förf.], 972)

Hollinger, Veronica, ”Contemporary Trends in Science Fiction Criticism, 980–
999”, Science Fiction Studies, #78 (vol. 26), 999:2, s. 232–262

–, ”Future/Present. Th e End of Science Fiction” i David Seed (red.), Imagining Apo-
calypse. Studies in Cultural Crisis (Basingstoke & New York: Palgrave, 2000), calypse. Studies in Cultural Crisis (Basingstoke & New York: Palgrave, 2000), calypse. Studies in Cultural Crisis
s. 25–229



567

Hollmer, Miriam, Genom framtidens glasögon. De svenska författarna i science fi c-
tiontidskriften Häpna!, magisteruppsats vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Häpna!, magisteruppsats vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Häpna!
Uppsala universitet (200)

Holm, Ingvar, Harry Martinson. Myter. Målningar. Motiv (960), Tredje utökade Harry Martinson. Myter. Målningar. Motiv (960), Tredje utökade Harry Martinson. Myter. Målningar. Motiv
upplagan, Aldusserien, 2 (Stockholm: Aldus, 974)

Holmberg, Claes-Göran, Litterära tidskrifter i Sverige 1900–1970. En kommenterad 
bibliografi , Press & Litteratur, 8 (Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen, bibliografi , Press & Litteratur, 8 (Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen, bibliografi 
975)

–, Upprorets tradition. Den unglitterära tidskriften i Sverige (diss. Lund), Samhällsve-Upprorets tradition. Den unglitterära tidskriften i Sverige (diss. Lund), Samhällsve-Upprorets tradition. Den unglitterära tidskriften i Sverige
tenskapligt Bibliotek (Stockholm & Lund: Symposion Bokförlag, 987)

Holmberg, John-Henri [Carl J. Brandon, Jr.], ”Th e Time of the First Fandom. Some 
Notes on the Early Swedish Science Fiction Fandom”, i Ingvar Svensson (red.), 
Skandifandom. Svenska akademiens för science fi ction årsbok 1964–1965 (Uppsala: Svenska akademiens för science fi ction årsbok 1964–1965 (Uppsala: Svenska akademiens för science fi ction årsbok 1964–1965
Megalax Förlag, 966), s. 47–50

–, Drömmar om evigheten. Science fi ctions historia (Stockholm: Askild & Kärnekull, Drömmar om evigheten. Science fi ctions historia (Stockholm: Askild & Kärnekull, Drömmar om evigheten. Science fi ctions historia
974) [= 974a]

–, ”Inledning” i Bertil Mårtensson, Skeppet i kambrium, AoK:s science fi ction-serie, 
9 (Stockholm: Askild & Kärnekull, 974), s. 7–0 [= 974b]

–, Sf-guide. Om motiv i science fi ction (Stockholm: Skandinavisk förening för science 
fi ction, 977)

–, ”Varför fi nns det ingen sf? eller Vad är det för konstigt med svenskar, egentligen? eller Vad är det för konstigt med svenskar, egentligen? eller
Några funderingar om sf-genrens tillstånd i Sverige” i Michael Svensson & Len-
nart Uhlin (red.), Programbok Fantastika 92 (992), s. 3–35; även: <http://www.
lysator.liu.se/~unicorn/fandom/fanzines/programbok-fantastika-92.html> [mars 
2006]

–, Fantasy. Fantasylitteraturens historia, motiv och författare (Viken: Replik, 995) Fantasy. Fantasylitteraturens historia, motiv och författare (Viken: Replik, 995) Fantasy. Fantasylitteraturens historia, motiv och författare
[= 995b]

–, Inre landskap och yttre rymd. Inre landskap och yttre rymd. Inre landskap och yttre rymd Science fi ctions historia I: från H. G. Wells till Brian 
W. Aldiss (Lund: Bibliotekstjänst, 2002)Aldiss (Lund: Bibliotekstjänst, 2002)Aldiss

–, Inre landskap och yttre rymd. Inre landskap och yttre rymd. Inre landskap och yttre rymd Science fi ctions historia II: från J. G. Ballard till Gene 
Wolfe (Lund: Bibliotekstjänst, 2003) [= 2003a]Wolfe (Lund: Bibliotekstjänst, 2003) [= 2003a]Wolfe

–, Berättelser ur fandoms myter och legender. En specialbok för RanCon (u.o.: RanCon 
& John-Henri Holmberg, 2003) [= 2003b]

– & Insulander, Per W., Kvinnor i science fi ction, Fakta om science fi ction,  (Stock-
holm: Bokförlaget Optima, 982)

Holmberg, John-Henri (red.), Cyberpunk (Viken: Replik, 995) [= 995a]Cyberpunk (Viken: Replik, 995) [= 995a]Cyberpunk
Holmberg, Olle, ”Några ord om Elisabeth Tykesson” i Elisabeth Tykesson, Den 

västerländska litteraturens första årtusende, En Panbok (Stockholm: Bokförlaget 
Pan/Norstedts, 972), s. 5–8

Holmqvist, Bengt, ”Rymdpoeten”, Stockholms-Tidningen, 20..953
–, ”Böckerna och brandkåren”, Dagens Nyheter, 5.5.958Dagens Nyheter, 5.5.958Dagens Nyheter
–, ”En häxmästare”, Dagens Nyheter, 29.8.958Dagens Nyheter, 29.8.958Dagens Nyheter
–, ”Bradbury och framtiden”, Dagens Nyheter, ..959Dagens Nyheter, ..959Dagens Nyheter
–, ”Bradburys illustrationer”, Dagens Nyheter, 2.8.96Dagens Nyheter, 2.8.96Dagens Nyheter
– [sign. B H-t], ”Bradburys senaste”, Dagens Nyheter, 9.0.963Dagens Nyheter, 9.0.963Dagens Nyheter
Holmqvist, Bosse, ”Det trygga Tellus i Rymden”, Arbetaren, 23.4.953



568

Holmqvist, Lars, ”Kuslig profetia om mänsklighetens sista sommar. Nevil Shutes 
nya roman målar upp atomkatastrof”, Kvällsposten, 5.7.957

Holten, Ragnar von, Den okände Kriland (Åhus: Kalejdoskop Förlag, 980)Kriland (Åhus: Kalejdoskop Förlag, 980)Kriland
Holzhausen, Carl Johan [sign. C. J. H.], ”Också en rymdfärd”, Göteborgs-Posten, 

3.5.955
– [sign. C. J. H.], ”Verklighet och fantasi”, Göteborgs-Posten, 24.6.958
– [sign. C. J. H.], ”Fräna fantasier”, Göteborgs-Posten, 9.4.962
Hoyle, Fred, Det svarta molnet. Roman (Th e Black Cloud [957], övers. Mons Moss-Th e Black Cloud [957], övers. Mons Moss-Th e Black Cloud

ner) (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 958)
Huntington, John, ”Newness, Neuromancer, and the End of Narrative” i Tom Ship-

pey (red.), Fictional Space. Essays on Contemporary Science Fiction [Edited by Tom [Edited by Tom [
Shippey for the English Association], Essays and Studies 990 (Oxford: Basil Black-
well, 99) s. 59–75

Huyssen, Andreas, After the Great Divide. Modernism, Mass Culture, Postmodernism
(986), Language, Discourse, Society (Basingstoke & London: Macmillan Press, 
988)

Håkanson, Björn, ”Sebastian Bond, skapare”, Stockholms-Tidningen, 8.0.965
Häglund, Karl-Axel, ”Fahrenheit 45”, Göteborgs-Posten, 22.3.958
Häpna! Science fi ction tidskrift (Jönköping: Grafi ska Förlaget, Science fi ction tidskrift (Jönköping: Grafi ska Förlaget, Science fi ction tidskrift Kindberg & Söner, 

954–966)
Höglund, Bengt, ”Lyrisk prosa, tidskritik, glädje och visdom kring människan i 

rymden”, Kvällsposten, 22.8.96
Ingvarsson, Jonas, En besynnerlig gemenskap. Teknologins gestalter i svensk prosa 1965–

70 (diss.) (Göteborg: Daidalos, 2003)
Isaksson, Folke, ”Väckarklocka i atomtid”, Ord och Bild, 959:, s. 75–79Ord och Bild, 959:, s. 75–79Ord och Bild
–, ”Svävande stad”, Dagens Nyheter, 4.3.960Dagens Nyheter, 4.3.960Dagens Nyheter
Ivarsson, Nils Ivar, ”Bländande vision”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 22.9.958
Jakobson, Lars, Science fi ction i Sverige 1953–1976. En översikt, specialarbete vid Bib-Science fi ction i Sverige 1953–1976. En översikt, specialarbete vid Bib-Science fi ction i Sverige 1953–1976. En översikt

liotekshögskolan i Borås (985)
–, ”Ombord på de stora skeppen. Ett försök om sf i vilket Philip K Dick endast 

nämns i förbigående och Stanislaw Lem inte alls” i Lars Jakobson, m.fl ., Stjärnfall. 
Om sf, Bonnier Essä (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2003), s. [5]–68Om sf, Bonnier Essä (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2003), s. [5]–68Om sf

James, Edward, Science Fiction in the Twentieth Century, An OPUS book (Oxford & 
New York: Oxford University Press, 994)

– & Mendlesohn, Farah (red.), Th e Cambridge Companion to Science Fiction (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2003)

Janzon, Åke, ”Från surapeln till miman”, Bonniers Litterära Magasin, 953:0, s. 778–
780

–, ”Den lekfulle liturgen”, Svenska Dagbladet, 3.0.956Svenska Dagbladet, 3.0.956Svenska Dagbladet
Jefremov, Ivan, Andromeda. Roman (Tumannost’ Andromedy [958], övers. Arthur Tumannost’ Andromedy [958], övers. Arthur Tumannost’ Andromedy

Magnusson) (Stockholm: Arena, 960)
Jenkins, Henry, ”’Strangers No More, We Sing’. Filking and the Social Construc-

tion of the Science Fiction Fan Community” i Lisa A. Lewis (red.), Th e Adoring 
Audience. Fan Culture and Popular Media (Audience. Fan Culture and Popular Media (Audience. Fan Culture and Popular Media London & New York: Routledge, 
992), s. 208–236

Jensen, Joli, ”Fandom as Pathology. Th e Consequences of Characterization”, i Lisa 



569

A. Lewis (red.), Th e Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media (Th e Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media (Th e Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media London 
& New York: Routledge, 992), s. 9–29

Johanson, Sam, ”Rysk framtidsroman”, Ny Dag, 27.8.960Ny Dag, 27.8.960Ny Dag
Johansson, Annika, Världar av ljus, världar av mörker. Fantasy & Skräcklitteratur

(996), 2 omarbetade upplagan (Lund: Bibliotekstjänst, 2000)
Johansson, Björn, ”Flykt i cikadskepnad”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning

2..953
Johansson, Hans Olof, Bokens väg. En översikt i litteraturutredningens spår,Bokens väg. En översikt i litteraturutredningens spår,Bokens väg. En översikt i litteraturutredningens spår Publica 

(Stockholm: LiberFörlag, 974)
Johansson, Jan-Erik & Koivula, Keijo & Modin, Margareta, 300 science fi ctionböcker 

på svenska. Ett annoterat urval, specialarbete vid Bibliotekshögskolan i Borås på svenska. Ett annoterat urval, specialarbete vid Bibliotekshögskolan i Borås på svenska. Ett annoterat urval
(977)

Jonsson, Inge, Maktens verktyg. Byråkrater och politiker i nutida svensk samhällsskild-
ring, Kontenta (Stockholm: LiberFörlag/Delegationen för långsiktsmotiverad ring, Kontenta (Stockholm: LiberFörlag/Delegationen för långsiktsmotiverad ring
forskning, 978)

Jonsson, Kjell, ”Den allmänna nedbusningen. Mellankrigstidens folkbildare kri-
tiserar det populära”, Lychnos. Årsbok för idéhistoria och vetenskapshistoria, 99 
(Uppsala: Lärdomshistoriska Samfundet/Swedish Science Press, 99), s. –38

–, ”Dold framtid, dold historia – apokalyps, konspiration och utomjordiskt hopp i 
populärkulturen” i Owe Wikström (red.), Att se det dolda. Om new age och ockul-
tism inför millennieskiftet (Stockholm: Natur och Kultur, 998), s. [32]–54 tism inför millennieskiftet (Stockholm: Natur och Kultur, 998), s. [32]–54 tism inför millennieskiftet

Julén, Björn, ”Framtidsvisioner i litteraturen. Inledningsföredrag vid Svenska Bok-
handelsskolan den 5 april 965”, Svensk Bokhandel, 965:6, s. [39]–396Svensk Bokhandel, 965:6, s. [39]–396Svensk Bokhandel

Jules Verne-Magasinet/Veckans äventyr (Stockholm: Nordpress, 940–947)Jules Verne-Magasinet/Veckans äventyr (Stockholm: Nordpress, 940–947)Jules Verne-Magasinet/Veckans äventyr
Jungstedt, Torsten, ”Torsten Jungstedt hos Ray Bradbury”, Litterära toppmöten, 

Folket i Bild (Folket i Bild (Folket i Bild FIB), 960:23, s. [3], 50
–, ”En skräckinjagande”, Röster i Radio TV, 964: 26, s. 6–7Röster i Radio TV, 964: 26, s. 6–7Röster i Radio TV
Jönsson, Nine Christine, ”Sommar i Green Town”, Arbetet, 24.9.960Arbetet, 24.9.960Arbetet
Keating, Peter, ”Th e Metropolis in Literature” i Anthony Sutcliff e (red.), Metropolis, 

1890–1940, Studies in History, Planning and the Environment/An Alexandrine 
Press Book (London: Mansell Publishing, 984), s. [29]–45

Kiparsky, V[alentin]., ”Martinsons Aniara – några randanteckningar”, Hufvudstads-
bladet, 6.5.967bladet, 6.5.967bladet

[Sign. Kirre], ”Oss samlare emellan. Biljetter från hela världen”, Stockholms-Tid-
ningen, 28.8.957

Kjellberg, Erik, Svensk jazzhistoria. En översikt (Stockholm: P A Norstedt & Söners Svensk jazzhistoria. En översikt (Stockholm: P A Norstedt & Söners Svensk jazzhistoria. En översikt
Förlag, 985)

Kjellström, Nils, ”Teknologins poet och apostel”, Industria, 966:6, s. [62]–[67], 
0–[4]

Klingberg, Göte, De främmande världarna i barn- och ungdomslitteraturen, Barnlit-
teratur – Orientering och forskning (Stockholm: Rabén & Sjögren, 980)

–, Den tidiga barnboken i Sverige. Litterära strömningar. Marknad. Bildproduktion, 
Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, 64 (Stockholm: Natur och Kul-
tur, 998)

Knight, Damon, ”When I Was in Kneepants: Ray Bradbury” (956/967), i Ha-
rold Bloom (red.), Ray Bradbury, Modern Critical Views (Broomall, PA: Chelsea 
House Publishers, 200), s. 3–8



570

Knutsson, Magnus, ”Seriemagasinet mot barnboken. En moralpanik ur kulturso-
ciologiskt perspektiv” i Ulla Carlsson (red.), Forskning om populärlitteratur. En 
antologi från NORDICOM-SverigeNORDICOM-SverigeNORDICOM , NORDICOM-NYTT/Sverige, 987:–2 (Göte-
borg: Statsvetenskapliga institutionen, 987), s. 37–45

Koestler, Arthur, ”Den förtorkade fantasin”, Dagens Nyheter, 7.6.953Dagens Nyheter, 7.6.953Dagens Nyheter
Kristenson, Martin, Böcker i svenska hem. Om Carl Cederblads litteratursociologiska 

undersökning 1928–1931, Litteratur och samhälle, Meddelande från Avdelningen undersökning 1928–1931, Litteratur och samhälle, Meddelande från Avdelningen undersökning 1928–1931
för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 987:/2 
(Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institu-
tionen, 988)

Kussak, Åke, Författaren som predikant. Ett frikyrkosamfunds litterära verksamhet 
1910–1939 (diss.), Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Lit-
teraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 6 (Stockholm: Gummesons, 982)

Kylberg, Anna-Maria, ”Mästare i rymden”, Stockholms-Tidningen, 30..96
–, ”Eskapism i kortbyxor. En återblick på säsongens ungdomsböcker”, Bonniers Lit-

terära Magasin, 96:2, s. 2–25
Kylhammar, Martin, Den okände Sten Selander. En borgerlig intellektuell (Stock-

holm: Akademeja, 990)
Kylhammar, Olle, ”Framtidens värld”, Kristet Forum, 963:5, s. 24–26
Kärnfelt, Johan, Till stjärnorna. Studier i populärastronomins vetenskapshistoria under 

tidigt svenskt 1900-tal (Göteborg: Folkuniversitetets Akademiska Press, 2004)tidigt svenskt 1900-tal (Göteborg: Folkuniversitetets Akademiska Press, 2004)tidigt svenskt 1900-tal
Kärrholm, Sara, Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folk-

hemmet (diss. Lund) (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, hemmet (diss. Lund) (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, hemmet
2005)

La Cour, Tage, Resan till månen. Från Lukianos till H. G. Wells, Bokvännens små-
skrifter, 7 (Stockholm: Sällskapet Bokvännerna, 96)

Lagercrantz, Olof, ”Övermänniskor och under”, Dagens Nyheter, .5.953Dagens Nyheter, .5.953Dagens Nyheter
–, ”Harry Martinsons rymdskepp”, Dagens Nyheter, 3.0.956Dagens Nyheter, 3.0.956Dagens Nyheter
–, ”Rymdskepp i Expressen”, Dagens Nyheter, 4.0.956Dagens Nyheter, 4.0.956Dagens Nyheter
–, ”Balett om liv och död”, Dagens Nyheter, 22.9.958Dagens Nyheter, 22.9.958Dagens Nyheter
–, ”Tidig rysk rymdfärd”, Dagens Nyheter, 28.4.96Dagens Nyheter, 28.4.96Dagens Nyheter
–, ”Den omöjliga friheten”, Dagens Nyheter, 30.3.962Dagens Nyheter, 30.3.962Dagens Nyheter
–, ”Ett kritiskt gästspel”, Dagens Nyheter, 6.5.963Dagens Nyheter, 6.5.963Dagens Nyheter
–, ”Ett språng ur verkligheten”, Dagens Nyheter, 8.0.965Dagens Nyheter, 8.0.965Dagens Nyheter
–, ”Nynazism i TV”, Dagens Nyheter, 2.2.967Dagens Nyheter, 2.2.967Dagens Nyheter
Lagergren, Lars, Svensk motorcykelkultur (diss.), Linköping Studies in Arts and Sci-Svensk motorcykelkultur (diss.), Linköping Studies in Arts and Sci-Svensk motorcykelkultur

ence, 92 (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 999)
Lagerkvist, Amanda, ”Just for fun. Bilder av masskulturkonsumtionens Amerika” 

i Peder Aléx & Johan Söderberg (red.), Förbjudna njutningar. Spår från konsum-
tionskulturens historia i Sverige (Stockholm: Ekonomisk-historiska institutionen, tionskulturens historia i Sverige (Stockholm: Ekonomisk-historiska institutionen, tionskulturens historia i Sverige
Stockholms universitet, 200), s. [238]–270

Lagerroth, Erland, Aniara – Aniara – Aniara en dikt av sin tid eller en dikt av sin tid eller en dikt av sin tid I tingens natur har människan sin 
lag. Harry Martinsons dikt läst år 1990, Harry Martinson-Sällskapets skriftserie,  
(Södra Sandby: Vekerum förlag, 99)

Lagrup, Knut [pseud. för Knut Hansson], ”Västerlandets framtid”, Sydsvenska Dag-
bladet Snällposten, 26.3.968



571

Landergren, Christer, ”Konsten att köpa utländsk SF. Utan att egentligen anstränga 
sig” i Ingvar Svensson (red.), Skandifandom. Svenska akademiens för science fi ction 
årsbok 1964–1965 (Uppsala: Megalax Förlag, 966), s. 8–82årsbok 1964–1965 (Uppsala: Megalax Förlag, 966), s. 8–82årsbok 1964–1965

Landgren, Bengt, ”Konsolideringens tid: 920–946” i Claes Ahlund & Bengt Land-
gren, Från etableringsfas till konsolidering. Svensk akademisk litteraturundervisning 
1890–1946, Historia litterarum, 24 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1890–1946, Historia litterarum, 24 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1890–1946
2003), s. [7]–570

Landon, Brooks, Science Fiction after 1900. From the Steam Man to the Stars, Studies 
in Literary Th emes and Genres, 2 (New York: Twayne Publishers, 997)

Larbalestier, Justine, Th e Battle of the Sexes in Science Fiction (Middletown, Con-
necticut: Wesleyan University Press, 2002)

Larsmo, Ola, ”NU: Rigel i Orion, brinnande med blåvitt sken” i Lars Jakobson, 
m.fl ., Stjärnfall. Om sf, Bonnier Essä (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2003), Stjärnfall. Om sf, Bonnier Essä (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2003), Stjärnfall. Om sf
s. [69]–4

Larson, Gunnar, ”Världens undergång”, Dagens Nyheter, 3.0.958Dagens Nyheter, 3.0.958Dagens Nyheter
Larson, Lorentz, Ungdom läser. En undersökning över läsintressena hos barn och ung-

dom i åldern 7–20 år, Pedagogiska skrifter, 95–98 (Stockholm: Svensk Lärare-dom i åldern 7–20 år, Pedagogiska skrifter, 95–98 (Stockholm: Svensk Lärare-dom i åldern 7–20 år
tidnings Förlag, 947)

–, Barn och serier, Barn och serier, Barn och serier Almqvist & Wiksells psykologisk-pedagogiska bibliotek, 4 (Stock-
holm: Almqvist & Wiksell, 954)

Larsson, Inger, ”Den vanskliga vandringen längs knivens egg. Fragment till en berät-
telse om Elisabeth Tykesson” i Christina Sjöblad, Mona Sandqvist, Birthe Sjöberg, 
m.fl . (red.), I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge 24/11 1996, Litteratur, I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge 24/11 1996, Litteratur, I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge 24/11 1996
teater, fi lm, Nya Serien, 5 (Lund: Lund University Press, 996), s. 367–380

–, Text och tolkning i svenska författarbiografi er. Elin Wägners Selma Lagerlöf, Eli-
sabeth Tykessons Atterbom och Fredrik Bööks Verner von Heidenstam (diss. Lund) 
(Hedemora: Gidlunds Förlag, 2003)

Larsson, Lisbeth, En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress (diss. En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress (diss. En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress
Lund), Symposions kvinnovetenskapliga bibliotek (Stockholm/Stehag: Sympo-
sion Bokförlag, 989)

Larsson, Staff an, ”Svensk roman om atomålderns skräcksyner”, Stockholms-Tidning-
en, 25.9.958

Leffl  er, Yvonne, I skräckens lustgård. Skräckromantik i svenska 1800-talsromaner
(diss.), Skrifter utgivna av litteratur vetenskapliga institutionen vid Göteborgs 
universitet, 2 (Göteborg: Litteratur vetenskapliga institutionen vid Göteborgs 
universitet, 99)

Leffl  er, Yvonne (red.), Kvinnan, kärleken och romanen i kvinnliga 1800-talsförfattares 
texter, Skrifter utgivna av 800-talsgruppen vid Karlstads universitet, 3 (Karlstad: texter, Skrifter utgivna av 800-talsgruppen vid Karlstads universitet, 3 (Karlstad: texter
Institutionen för kultur och kommunikation vid Karlstads universitet, 200)

Leonard, Elisabeth Anne (red.), Into Darkness Peering. Race and Color in the Fantas-
tic, Contributions to the Study of Science Fiction and Fantasy, 74 (Westport & tic, Contributions to the Study of Science Fiction and Fantasy, 74 (Westport & tic
London: Greenwood Press, 997)

Lewén, Aurora, ”Den idealiska semestern. Visioner och ideal i riksdagsdebatten inför 
den första semesterlagen 938 och i veckotidningsannonser 938–959” i Peder Aléx 
& Johan Söderberg (red.), Förbjudna njutningar. Spår från konsumtionskulturens 
historia i Sverige (Stockholm: Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms historia i Sverige (Stockholm: Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms historia i Sverige
universitet, 200), s. [79]–203



572

Lewis, Lisa A. (red.), Th e Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media (992) 
(London & New York: Routledge, 200)

Levitas, Ruth, Th e Concept of Utopia, Utopianism and Communitarianism (Syra-
cuse, N. Y.: Syracuse University Press, 990)

Liff ner, Axel, ”Det knutna leendet”, Aftonbladet, 20..953Aftonbladet, 20..953Aftonbladet
Lindbohm, Denis, ”Club Meteor” i Ingvar Svensson (red.), Skandifandom. Den skan-

dinaviska science fi ction rörelsen (Uppsala: Megalax Förlag, 964), s. 36–37
Lindbohm, Dénis (red.), Alvar Appeltoff t. Minnesskrift (Stockholm: Stiftelsen Alvar Appeltoff t. Minnesskrift (Stockholm: Stiftelsen Alvar Appeltoff t. Minnesskrift

Appeltoff ts Minnesfond & Skandinavisk förening för science fi ction, 979)
Lindbohm, Ernst Denis, ”Veckans debatt”, Året Runt, 95:24, s. 43Året Runt, 95:24, s. 43Året Runt
Lindbom, Denis, ”Atombranden”, Veckans Äventyr [Veckans Äventyr [Veckans Äventyr Jules Verne-Magasinet [Jules Verne-Magasinet [ ], 945:38, Jules Verne-Magasinet], 945:38, Jules Verne-Magasinet

s. 48–49
Linde, Ebbe, ”(Psy)komiskt läsdrama”, Dagens Nyheter, 7.2.96Dagens Nyheter, 7.2.96Dagens Nyheter
Linder, Erik Hj[almar]., ”Harry Martinson och rymdskeppet”, Stockholms-Tidning-

en, 3.0.956
–, ”Människan som fånge och fri”, Göteborgs-Posten, 2.4.962
–, ”Den demoniska protesten”, Göteborgs-Posten, 23..965
Lindgren, Rune M., ”Inte bara (rymd)skepparhistorier”, TCO-tidningen, 959:2, 

s. 5
Lindlof, Th omas R. & Coyle, Kelly & Grodin, Debra, ”Is Th ere a Text in Th is 

Audience? Science Fiction and Interpretive Schism” i Cheryl Harris & Alison 
Alexander (red.), Th eorizing Fandom. Fans, Subculture and Identity, Th e Hamp-
ton Press Communication Series (Cresskill, New Jersey: Hampton Press, 998), 
s. 29–247

Lindner, Åke [sign. Harold], ”’Rymd-Harry’”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 
6.0.956

Lindroos, Bengt, Bengt Lindroos och så vidare…, (Privattryck: Anders Nyborg, 
989)

Lindström, Fredrik, Världens dåligaste språk. Tankar om språket och människan idag
(Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2000)

Lindström, Per, ”Den moderna sagan”, Arbetaren, 7.8.953
–, ”Ett inlägg”, Morgon-Tidningen, 7..953
–, ”Litteratur för underhållning”, Arbetaren, 2..954
–, ”Män som säljer månen”, Dagstidningen Arbetaren, .3.955
Ljungberg, Axel [sign. Lj-g.], ”Morgondagens äventyr”, Upsala, 25.4.953
Ljungquist, Sarah, Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734–1940 (diss. Umeå) 

(Hedemora: Gidlunds, 200)
Lohmander, Ulla [sign. U. L-r.], ”Den ursprunglige Frankenstein”, Göteborgs-Posten, 

7.7.959
Loos, Viggo [sign. V. L.], ”Science fi ction-litteratur för ungdom”, Sydsvenska Dag-

bladet Snällposten, 28..953
Lovén, Svante, ”Den tänkande maskinen. Datorerna i science fi ction”, Tidskrift för 

litteraturvetenskap, 999:3–4, s. 9–38
–, ”Even better than the real thing. Counterfeit realities and twentieth century dys-

topian fi ction”, Human IT, 200:2–3, s. 233–289Human IT, 200:2–3, s. 233–289Human IT
–, Th e Power of Illusion. Virtual Realities in Science Fiction 1930–1984 (under utg.)



573

Luckhurst, Roger, ”Th e Many Deaths of Science Fiction. A Polemic”, Science-Fiction 
Studies, #62 (vol. 2), 994:, s. 35–50

Lundberg, Johan, ”Simulering, spegling och cybernetik. Om sång nio i Harry Mar-
tinsons Aniara” i Håkan Möller, Otto Fischer, Michael Gustavsson, m.fl . (red.), 
Poetiska världar. 33 studier tillägnade Bengt Landgren, (Stockholm/Stehag: Brutus 
Östlings Bokförlag Symposion, 2002), s. 275–290

Lundgren, Caj, ”Medicin mot tungsinne”, Svenska Dagbladet, 26.8.963Svenska Dagbladet, 26.8.963Svenska Dagbladet
–, ”Det ondas tivoli”, Svenska Dagbladet, 7.8.964Svenska Dagbladet, 7.8.964Svenska Dagbladet
Lundin, Bo, ”Superhjältar och serieforskare” i Lena Fridell (red.), Barnbok och barn-

boksforskning (Stockholm: boksforskning (Stockholm: boksforskning Almqvist & Wiksell, 972), s. 06–2
Lundkvist, Artur, ”Golfkust och oktoberland”, Morgon-Tidningen, 7.2.956
–, ”Skönskrift med angostura”, Stockholms-Tidningen, 7.6.959
–, Utsikter över utländsk prosa, Aldus-böckerna (Stockholm: Bonniers, 959)
–, ”Utopi för rymdåldern”, Stockholms-Tidningen, 2..960
–, ”Bradburys magiska bilder ”, Stockholms-Tidningen, 2.8.96
Lundmark, Knut, Ut i världsrymden… (Stockholm: Lindqvists Förlag, 956)
Lundqvist, Åke, ”Kritik av känd planet”, Dagens Nyheter, 2.2.967Dagens Nyheter, 2.2.967Dagens Nyheter
Lundström, Evert, ”Paravan – handmade in Haga”, All världens berättare, 954:4, 

s. 327–33
Lundwall, Sam J., Science fi ction. Från begynnelsen till våra dagar (Stockholm: Sve-Science fi ction. Från begynnelsen till våra dagar (Stockholm: Sve-Science fi ction. Från begynnelsen till våra dagar

riges Radios förlag, 969)
–, Science Fiction. What it’s All About (New York: Ace Books, 97)Science Fiction. What it’s All About (New York: Ace Books, 97)Science Fiction. What it’s All About
–, Illustrerad bibliografi  över science fi ction & fantasy 1741–1973 (Stockholm: Lind-

qvist, 974) [= 974b]
–, Utopia – Dystopia [Nedslag i framtidens politiska historia[Nedslag i framtidens politiska historia[ ], Delta science fi ction, 68 

(Bromma: Delta Förlags AB, 977) [= 977a]
–, Science Fiction. An Illustrated History (New York: Grosset & Dunlap, 978)Science Fiction. An Illustrated History (New York: Grosset & Dunlap, 978)Science Fiction. An Illustrated History
–, ”Adventures in the Pulp Jungle”, Foundation. Th e Review of Science Fiction, 34, 

Autumn 985 (Dagenham: Th e Science Fiction Foundation, 985), s. 5–6
–, ”Swedish SF” i Neil Barron (red.), Anatomy of Wonder. A Critical Guide to Science 

Fiction, Th ird Edition (New York & London: R. R. Bowker Company, 987), 
s. 530–536

–, En bok om science fi ction, fantastik, futurism, robotar, monster[,] vampyrer, utopier, 
dystopier och annat märkvärdigt och oväntat och osannolikt (Bromma: Sam J. Lund-
wall Fakta & Fantasi AB, 993)

–, Bibliografi  över science fi ction och fantasy 1741–1996 (Stockholm: Sam J. Bibliografi  över science fi ction och fantasy 1741–1996 (Stockholm: Sam J. Bibliografi  över science fi ction och fantasy 1741–1996 Lundwall 
Fakta & Fantasi, 997)

–, ”Den första svenska sf-tidskriften”, Jules Verne-Magasinet/Jules Verne-Magasinet/Jules Verne-Magasinet Science Fiction Nytt, Nr. 
487, februari 998, s. 

–, ”På resa med Albatross”, Jules Verne-Magasinet/Jules Verne-Magasinet/Jules Verne-Magasinet Science Fiction Nytt, Nr. 50, 
 februari 2002, s. 2–32

– & Hjalmarsson, Kjell, Bibliografi  över science fi ction och fantasy (1830–1961) (Stock-
holm: Bokförlaget Fiktiva, 962)

Lundwall, Sam J. (red.), Den fantastiska romanen [1[1[ ]1]1 . Klassisk utopi och rymdfärd från 
Lukianos till Edward Bellamy (övers. Jonas Norén & Sam J. Bellamy (övers. Jonas Norén & Sam J. Bellamy Lundwall) (Stock-
holm: Gummessons Grafi ska Grupp, 972)



574

–, Den fantastiska romanen [2[2[ ]. Gotisk skräckromantik från Horace Walpole till H. P. 
Lovecraft (övers. Jonas Norén, Sam J. Lovecraft (övers. Jonas Norén, Sam J. Lovecraft Lundwall & Birgit Skog) (Stockholm: 
Gummessons Grafi ska Grupp, 973) [= 973a]

–, Den fantastiska romanen 3. Viktorianska framtidsdrömmar från Claës Lundin till 
H. G. Wells (övers. Jonas Norén & Sam J. H. G. Wells (övers. Jonas Norén & Sam J. H. G. Wells Lundwall) (Stockholm: Gummessons 
Grafi ska Grupp, 973) [= 973b]

–, Den fantastiska romanen 4. Science fi ction i dag från Isaac Asimov till Robert Sheck-
ley (övers. Jonas Norén & Sam J. ley (övers. Jonas Norén & Sam J. ley Lundwall) (Stockholm: Gummessons Grafi ska 
Grupp, 974) [= 974a]

–, Science fi ction på svenska [En antologi med svensk science fi ction sammanställd av [En antologi med svensk science fi ction sammanställd av [
Sam J. Lundwall], Delta science fi ction, 70 (Bromma: Delta Förlags AB, 977b) Lundwall], Delta science fi ction, 70 (Bromma: Delta Förlags AB, 977b) Lundwall
[= 977b]

Luthersson, Peter, Svensk litterär modernism. En stridsstudie (Stockholm: Bokförlaget Svensk litterär modernism. En stridsstudie (Stockholm: Bokförlaget Svensk litterär modernism. En stridsstudie
Atlantis, 2002)

Lång, Helmer, ”Mardröm i verklighet”, Skånska Dagbladet, 4.5.954Skånska Dagbladet, 4.5.954Skånska Dagbladet
Lönnerstrand, Sture, ”Vetenskaplig eskapism – katastrofens litteratur”, Odyssé,  

954:6–7, s. –9 [= 954a]
–, ”Tider skola komma”, Svenska Dagbladet, .7.954Svenska Dagbladet, .7.954Svenska Dagbladet
–, Rymdhunden. En resa till Jupiter, Planetböckerna, 3 (Stockholm: Albert Bonniers En resa till Jupiter, Planetböckerna, 3 (Stockholm: Albert Bonniers En resa till Jupiter

Förlag, 954) [= 954b]
–, ”Svensk science fi ction-författare om vår automat-framtid: Vi måste överlista ma-

skinerna!”, Aftonbladet, .7.956Aftonbladet, .7.956Aftonbladet
–, ”Lär känna er framtid. X-kurvan – den cykliska jagformeln”, Stockholms-Tid-

ningen, 6.9.956
–, ”Möten med rymdvarelser”, Svenska Dagbladet, 3.9.96Svenska Dagbladet, 3.9.96Svenska Dagbladet
–, ”Skandalpristävlan”, Dagens Nyheter, 20.2.962Dagens Nyheter, 20.2.962Dagens Nyheter
–, ”SF, Futura och Futuras ordförande”, i Ingvar Svensson (red.), Skandifandom. 

Svenska akademiens för science fi ction årsbok 1964–1965 (Uppsala: Megalax Förlag, Svenska akademiens för science fi ction årsbok 1964–1965 (Uppsala: Megalax Förlag, Svenska akademiens för science fi ction årsbok 1964–1965
966), s. 5–59 [= 966a]

–, ”Sture Lönnerstrands SF-bibliografi ”, i Ingvar Svensson (red.), Skandifandom. 
Svenska akademiens för science fi ction årsbok 1964–1965 (Uppsala: Megalax Förlag, Svenska akademiens för science fi ction årsbok 1964–1965 (Uppsala: Megalax Förlag, Svenska akademiens för science fi ction årsbok 1964–1965
966), s. 60–63 [= 966b]

Magnus Gerne 23/12 1921 – 2/2 1987. Till minne (Stockholm: Bild och Ord Akademin, Gerne 23/12 1921 – 2/2 1987. Till minne (Stockholm: Bild och Ord Akademin, Gerne 23/12 1921 – 2/2 1987. Till minne
987)

Magnusson, Arthur, ”Framtidsvisioner”, Ny Dag, 26.9.960Ny Dag, 26.9.960Ny Dag
Magnusson, Helena, Berättande bilder. Svenska tecknade serier för barn (diss. Stock-

holm), Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, 89 (Göteborg & Stock-
holm: Makadam, 2005)

Magnusson, Sven [sign. SM], ”Sture Lönnerstrand berättar om sitt märkliga liv”, 
Sökaren. Tidskrift för livsfrågor, 995:3, s. 6–8Sökaren. Tidskrift för livsfrågor, 995:3, s. 6–8Sökaren. Tidskrift för livsfrågor

Mannheimer, Carin, ”Idyll på Mars”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
2.0.963

–, ”Den känslosamme häxmästaren”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
7.8.964

Mannheimer, Otto, ”5 berättelser av Lars Gustafsson. Bedövande vitalt”, Dagens 
Nyheter, 25.9.989Nyheter, 25.9.989Nyheter



575

Martinell, Ingegärd, ”Från bokbålens tid”, Aftonbladet, 20.4.958Aftonbladet, 20.4.958Aftonbladet
–, ”Ett okynnigt underbarns sagor”, Aftonbladet, 20.8.96Aftonbladet, 20.8.96Aftonbladet
Martinson, Harry, Aniara. En revy om människan i tid och rum (Stockholm: Albert 

Bonniers Förlag, 956)
Mass, Wendy, Ray Bradbury. Master of Science Fiction and Fantasy, Authors Teens 

Love (Berkeley Heights, New Jersey: Enslow Publishers, Inc., 2004)
Maule, Victoria, ”On the Subversion of Character in the Literature of Identity Anx-

iety” i Derek Littlewood & Peter Stockwell (red.), Impossibility Fiction. Alternati-
vity – Extrapolation – Speculation, Rodopi Perspectives on Modern Literature, 7 
(Amsterdam & Atlanta: Rodopi, 996), s. [07]–25

McCaff ery, Larry (red.), Storming the Reality Studio. A Casebook of Cyberpunk and 
Postmodern Science Fiction (Durham & London: Duke University Press, 99)

McCracken, Scott, PULP. Reading popular fi ction (Manchester & New York: Man-
chester University Press, 998)

McGuire, Patrick L., ”Russian SF” i Neil Barron (red.), Anatomy of Wonder. A Cri-
tical Guide to Science Fiction, Th ird Edition (New York & London: R. R. Bowker 
Company, 987), s. 44–473

McHale, Brian, Postmodernist Fiction (987) (London & New York: Routledge, 
989)

McKinney, Richard L., Science Fiction as Futurology. Tomorrow’s world as presented 
in and suggested by selected works of science fi ction, Framtidsstudieprojektet Sveriges 
internationella villkor, meddelande nr  (Lund: Framtidsstudie projektet Sveriges 
internationella villkor, 976)

Melberg, Arne (red.), Den litterära institutionen. Studier i den borgerliga litteraturens 
sociala historia, tema nova (Stockholm: Rabén & Sjögren, 975)

Mendlesohn, Farah, ”Introduction: reading science fi ction” i Edward James & Farah 
Mendlesohn (red.), Th e Cambridge Companion to Science Fiction (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003), s. –2

Mengeling, Marvin E., Red Planet, Flaming Phoenix, Green Town. Some Early Brad-
bury Revisited (Bloomington, IN: stBooks Library/Authorhouse, 2002)bury Revisited (Bloomington, IN: stBooks Library/Authorhouse, 2002)bury Revisited

Meyers, Walter E., ”Th e Language and Languages of Science Fiction” i Tom Shippey 
(red.), Fictional Space. Essays on Contemporary Science Fiction [Edited by Tom Ship-[Edited by Tom Ship-[
pey for the English Association], Essays and Studies 990 (Oxford: Basil Blackwell, 
99), s. 94–2

Miller, Joseph D., ”Popes or Tropes. Defi ning the Grails of Science Fiction” i Gary 
Westfahl & George Slusser (red.), Science Fiction, Canonization, Marginalization, 
and the Academy, Contributions to the Study of Science Fiction and Fantasy, 97 
(Westport [CT] & London: Greenwood Press, 2002), s. [79]–87

Mjöberg, Jöran, Dikt och diktatur. Svenskt kulturförsvar 1933–1943 (Stockholm: Na-
tur och Kultur, 944)

Mogen, David, Ray Bradbury, Twayne’s United States Authors Series, TUSAS, 504 
(Boston: Twayne Publishers, 986)

Morthenson, Jan W., ”Science Fiction”, Bonniers Litterära Magasin, 968:6, s. 429–
435

Moskowitz, Sam, ”Setting the Record Straight. A Response to Lundwall’s ’Adven-
tures in the Pulp Jungle’”, Foundation. Th e Review of Science Fiction, 36, Summer 
986 (Dagenham: Th e Science Fiction Foundation, 986), s. 57–67



576

Mustazza, Leonard (red.), Th e Critical Response to Kurt Vonnegut, Critical Responses Th e Critical Response to Kurt Vonnegut, Critical Responses Th e Critical Response to Kurt Vonnegut
in Arts and Letters, 4 (Westport & London: Greenwood Press, 994)

Mustelin, Nils, ”Science fi ction – en misskänd litteraturart”, Finsk tidskrift, 965:0 Finsk tidskrift, 965:0 Finsk tidskrift
(Åbo: Föreningen Granskaren, 965), s. [454]–468

Müllern, Gunnar, ”Rysk rymdroman med snäv litterär horisont”, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet
0.2.96

Myrdal, Jan (red.), Jules Verne-Magasinet. Jules Verne-Magasinet. Jules Verne-Magasinet En antologi. Ur 40-talets populäraste novell-
magasin (Höganäs: Wiken, 993)

Mårtensson, Bertil, ”Svensk SF Fandom 954–964”, Science Fiction Forum, nr. 74 
(Stockholm: Skandinavisk Förening för Science Fiction, 977), s. 5–8, 24–26

–, ”Ingenting är som det först verkar – nu mindre än någonsin. Baconföredrag 978”, 
Summa, 4–5, red. Mats Dannewitz Linder (Stockholm: 980), s. 32–37

–, ”Index till Häpna! 954–966”, Science Fiction Forum, 994:–2, s. 26–38
Mårtensson, Sigvard, ”Pionjär och pensionär”, Bonniers Litterära Magasin, 959:0, 

s. 89–892
Mählqvist, Stefan, Böcker för svenska barn 1870–1950. En kvantitativ analys av barn- 

och ungdomslitteratur i Sverige (diss. Uppsala), Skrifter utgivna av Svenska Barn-och ungdomslitteratur i Sverige (diss. Uppsala), Skrifter utgivna av Svenska Barn-och ungdomslitteratur i Sverige
boksinstitutet, 5 (Stockholm: Gidlunds, 977)

–, Biggles i Sverige. En litteratursociologisk studie av W E Johns Bigglesböcker, Skrifter Biggles i Sverige. En litteratursociologisk studie av W E Johns Bigglesböcker, Skrifter Biggles i Sverige. En litteratursociologisk studie av W E Johns Bigglesböcker
utgivna av Svenska Barnboksinstitutet, 8 (Stockholm: Gidlunds, 983)

Määttä, Jerry, Teknologin, naturen och de falska verkligheterna. Bertil Mårtensson som 
science fi ction-författare 1963–1980, magisteruppsats vid Litteraturvetenskapliga 
institutionen, Uppsala universitet (200)

–, ”Svenska författare förnyade sf”, Svenska Dagbladet, 23..2004Svenska Dagbladet, 23..2004Svenska Dagbladet
–, Science fi ction i Sverige 1950–1968. En bibliografi ,Science fi ction i Sverige 1950–1968. En bibliografi ,Science fi ction i Sverige 1950–1968. En bibliografi Litteratur och samhälle, Med-

delande från Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga insti-
tutionen i Uppsala (Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturve-
tenskapliga institutionen, under utg.) [= SFB]

Määttä, Sylvia, Kön och evolution. Charlotte Perkins Gilmans feministiska utopier 
1911–1916 (diss. Göteborg) (Nora: Nya Doxa, 997)1911–1916 (diss. Göteborg) (Nora: Nya Doxa, 997)1911–1916

Möllerström, Sten, Tidningsmakaren (Höganäs: Wiken, 988)
Nationalencyklopedin (Höganäs: Bra Böcker, 989–2003)
Nationalencyklopedins ordbok (Höganäs: Bra Böcker, 995–996)Nationalencyklopedins ordbok (Höganäs: Bra Böcker, 995–996)Nationalencyklopedins ordbok
Nikolajeva, Maria, Th e Magic Code. Th e Use of Magical Patterns in Fantasy for Child-

ren (diss.), Studies Published by the Swedish Institute for Children’s Books, 3 
(Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 988)

[Sign. Nils], ”Platondialog blir klassiker på science fi ction-kongress”, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter
24.8.957

Nilsson, Peter & Reimerthi, Claes, ”’Jag har ställt till mycket elände för Lukas Bon-
nier…’ – en intervju med Rolf Janson” i Th omas Storn (red.), Svensk Seriehistoria. 
Första boken från Svenskt Seriearkiv (Åkarp: Seriefrämjandet, 2005), s. [78]–25Svenskt Seriearkiv (Åkarp: Seriefrämjandet, 2005), s. [78]–25Svenskt Seriearkiv

Nilsson, Rangnar, ”Science fi ction och utopier” i Johan Kärnfelt & Sven Eric Lied-
man (red.), Om utopier. En vänbok till Nils Eriksson, Arachne, 7 (Göteborg: In-
stitutionen för idéhistoria och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, 2002), 
s. [67]–77

Nilsson, Sven Gösta, ”Datorna [sic!] tar över”, Expressen, 6.2.966



577

–, ”Välanpassad skräckvärld”, Kvällsposten, 3.2.967
Nolan, William F., Th e Ray Bradbury Companion. A Life and Career History, Photo-

log, and Comprehensive Checklist of Writings With Facsimiles From Ray Bradbury’s 
Unpublished and Uncollected Work in all Media, A Bruccoli Clark Book (Detroit: 
Gale Research, 975)

Nolte, Ulrike, Schwedische ’Social Fiction’. Die Zukunftsphantasien moderner Klassi-
ker der Literatur von Karin Boye bis Lars Gustafsson (diss.) (Münster: Verlagshaus 
Monsenstein und Vannerdat, 2002)

Nordwall-Ehrlow, Rut, Människan som djur. En studie i P C Jersilds författarskap
(diss.) (Lund: LiberFörlag, 983)

Norman, Birger, ”FF som MM 980”, Stockholms-Tidningen, 22.9.959
nya världar. Tidskrift för Science Fiction och Fantasy, 964: (Stockholm, 964)
Nyblom, Andreas, Den tekniska sagan. Samtidsförankring och framtidsvision i fyra 

svenska science fi ction-romaner 1911–1932, magisteruppsats vid Litteraturveten-
skapliga institutionen, Uppsala universitet (200)

–, ”Samtiden fångades i litteraturen om framtiden”, Svenska Dagbladet, 22.9.200Svenska Dagbladet, 22.9.200Svenska Dagbladet
–, ”’Giv åt släktet gosselynne, hoppfull håg och fantasi’. Populärförfattaren Otto 

Witt ville med sina vetenskapliga romaner bereda plats åt fantasin i samtiden”, 
Tvärsnitt, 2002:3, s. 4–25 [= 2002a]Tvärsnitt, 2002:3, s. 4–25 [= 2002a]Tvärsnitt

–, ”Svart på Witt. En svensk Jules Verne i glömska”, DAST Magazine, 2002:3, s. 54–
57 [= 2002b]

Nydén, Tomas, Science fi ction för barn och ungdom 1956–76, specialarbete vid Biblio-Science fi ction för barn och ungdom 1956–76, specialarbete vid Biblio-Science fi ction för barn och ungdom 1956–76
tekshögskolan i Borås (977)

Odyssé (Stockholm: 953–955)
Ohlon, Sonja [sign. S. O.], ”Finländskt”, Göteborgs-Posten, 3.5.954
Oldin, Gunnar, ”God morgondag!”, Arbetaren, 24.7.953
Olin, Gunnar A., ”Efter tredje världskriget”, Kvällsposten, 28.2.957
Olle Eksell. Designer (Stockholm: [Eget förl.], 975)Eksell. Designer (Stockholm: [Eget förl.], 975)Eksell. Designer
Olsen, Per G., ”Club Phobos” i Ingvar Svensson (red.), Skandifandom. Svenska 

akademiens för science fi ction årsbok 1964–1965 (Uppsala: Megalax Förlag, 966), akademiens för science fi ction årsbok 1964–1965 (Uppsala: Megalax Förlag, 966), akademiens för science fi ction årsbok 1964–1965
s. 85–86

Olsson, Stellan, ”Gordon, Wiking och Kämpe” i Jan Olsheden & Stellan Olsson, 
Vår ungdoms hjältar (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 978), s. 08–[]Vår ungdoms hjältar (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 978), s. 08–[]Vår ungdoms hjältar

[Osign.], ”Kättersk analys av uppfostrans problem. I. Sanering av ungdomens nöjes-
liv.”, Tidning för Sveriges läroverk, 94:5/8.3.94, s. [69]–70 [= 94a]

[Osign.], ”Observationer av Redaktören”, Jules Verne-Magasinet, 94:9, s. []–2 Jules Verne-Magasinet, 94:9, s. []–2 Jules Verne-Magasinet
[= 94b]

[Osign.], ”Skräck och teknik”, Bonniers Litterära Magasin, 949:5, s. 420
[Osign.], ”Samtid och Framtid”, Göteborgs-Tidningen, 30.9.952
[Osign.], ”Science fi ction”, Aftonbladet, 23.8.953Aftonbladet, 23.8.953Aftonbladet
[Osign.], ”Döp sience [sic!] fi ction och bli segelfl ygare! Stor pristävling om bästa 

svenska namnet”, Teknikens Värld, 953:20, s. [22]–[23], 34, 36Teknikens Värld, 953:20, s. [22]–[23], 34, 36Teknikens Värld
[Osign.], [En ny litteraturart…], Svenska Morgonbladet, 9..953Svenska Morgonbladet, 9..953Svenska Morgonbladet
[Osign.], ”Vad är science fi ction?”, Aftonbladet, 29..953Aftonbladet, 29..953Aftonbladet
[Osign.], ”Detta är science fi ction!”, Aftonbladet, 6.2.953Aftonbladet, 6.2.953Aftonbladet
[Osign.], ”Science fi ction-tävlingen avgjord: Ordet är teknovision”, Teknikens Värld, Teknikens Värld, Teknikens Värld

954:4, s. 6 [= 954a]



578

[Osign.], ”Kulturnotiser”, Arbetaren, 20.5.954 [= 20.5.954a]
[Osign.], ”Science fi ction-pristagare”, Dagens Nyheter, 20.5.954 [= 20.5.954b]Dagens Nyheter, 20.5.954 [= 20.5.954b]Dagens Nyheter
[Osign.], ”Pristagare i Science fi ction”, Morgon-Tidningen, 20.5.954 [= 20.5.954c]
[Osign.], ”’Äventyr i teknikens värld’ vann 5.000 kronor”, Stockholms-Tidningen, 

20.5.954 [=20.5.954d]
[Osign.], ”Science fi ction-föredrag i Mullsjö”, Jönköpings-Posten, 3.8.954
[Osign.], ”I Jules Vernes och H. G. Wells spår”, Svensk Bokhandel, 954:46, s. [944] Svensk Bokhandel, 954:46, s. [944] Svensk Bokhandel

[= 954b]
[Osign.], ”Notiser”, Odyssé, 954:5, s. 07 [= 954c]Odyssé, 954:5, s. 07 [= 954c]Odyssé
[Osign.], ”O. Eklunds skyltningstävlan avgjord”, Svensk Bokhandel, 955:26, s. 583Svensk Bokhandel, 955:26, s. 583Svensk Bokhandel
[Osign.], ”Föreningar bildas för science-fi ction”, Expressen, 23.8.957
[Osign.], ”Union i Sverige för science-fi cton [sic!]”, Stockholms-Tidningen, 26.8.957
[Osign.], ”Svenska SF-unionen”, Dagens Nyheter, 28.8.957 [= 28.8.957a]Dagens Nyheter, 28.8.957 [= 28.8.957a]Dagens Nyheter
[Osign.], ”Unionsbildning”, Stockholms-Tidningen, 28.8.957 [= 28.8.957b]
[Osign.], ”Svensk union bildad för science fi ction”, Svenska Dagbladet, 28.8.957 Svenska Dagbladet, 28.8.957 Svenska Dagbladet

[= 28.8.957c]
[Osign.], ”Mälarhöjdsförfattare blev bas i SF-union”, Morgon-Tidningen, 28.8.957 

[= 28.8.957d]
[Osign.], ”Oscar Lindqvist femtio år”, Svensk Bokhandel, 957:44, s. 07Svensk Bokhandel, 957:44, s. 07Svensk Bokhandel
[Osign.], ”Science Fiction”, Dagens Nyheter, 3.7.958Dagens Nyheter, 3.7.958Dagens Nyheter
[Osign.], ”Galaxy”, Expressen, 9..958
[Osign.], ”Dikten och rymdåldern”, Dagens Nyheter, 24.2.960Dagens Nyheter, 24.2.960Dagens Nyheter
[Osign.], ”Science fi ction inte bara teknik”, Dagens Nyheter, 8..963 Dagens Nyheter, 8..963 Dagens Nyheter

[= 8..963a]
[Osign.], ”Science fi ction i nutidsdebatten”, Upsala Nya Tidning, 8..963 Upsala Nya Tidning, 8..963 Upsala Nya Tidning

[= 8..963b]
[Osign.], ”Björn Karlström: Svensk sf:s store omslagstecknare”, DAST Magazine, 

998:, s. 38–39
Palm, Göran, ”Radioaktiva noveller”, Morgon-Bladet, 25.0.958Morgon-Bladet, 25.0.958Morgon-Bladet
–, ”Bradburys mission”, Bonniers Litterära Magasin, 959:9, s. 8–82
–, ”Delblanc – frihet i fängelset?”, Expressen, 30.3.962
Palme, Barbro, ”Marsmänniskor och vanliga Blomkvistare”, Stockholms-Tidningen, 

3.2.953
Palme, Jacob, ”Framtiden och verkligheten”, Stockholms-Tidningen, 3.2.  956 
–, ”Typisk Science fi ction”, Stockholms-Tidningen, 4.8.957
–, ”Har science fi ction något värde?”, Stockholms-Tidningen, 4.9.957
–, ”Sputniks stimulans”, Stockholms-Tidningen, 3.3.958
–, ”Science fi ction och samhället”, Libertas, 962:3, s. 6–8 [= 962a]
–, Varning för MRA, Verdandi-debatt: VII (Uppsala/Malmö/Stockholm: Student-

föreningen Verdandi/Cavefors/Prisma, 962) [= 962b]
Palmlund, Evald, ”Ralf Parlands noveller”, Arbetet, 0.7.954Arbetet, 0.7.954Arbetet
Parland, Ralf, ”Utopi och atomromantik”, Stockholms-Tidningen, 4.5.953
–, ”Voltaire och Martinson: mänskliga SF-författare”, Expressen, 8.4.957
–, ”Science fi ctions genom tiderna”, Smålands Folkblad, 3.3.958Smålands Folkblad, 3.3.958Smålands Folkblad
–, ”Rymdresor under antiken”, Smålands Folkblad, 25.4.958Smålands Folkblad, 25.4.958Smålands Folkblad
–, ”Harry Martinsson [sic!] – en matros mellan jord och himmel”, Smålands Folk-

blad, 23.9.959blad, 23.9.959blad



579

–, ”Cybernetiken – vår tids vetenskap”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 5..962
Parrinder, Patrick, ”Science Fiction. Metaphor, Myth or Prophecy?” i Karen Sayer 

& John Moore (red.), Science Fiction, Critical Frontiers (Basingstoke & Science Fiction, Critical Frontiers (Basingstoke & Science Fiction, Critical Frontiers London: 
Macmillan, 2000), s. 23–34

Paschalidis, Gregory, ”Modernity as a Project and as Self-Criticism. Th e Historical 
Dialogue between Science Fiction and Utopia” i Karen Sayer & John Moore 
(red.), Science Fiction, Critical Frontiers (Basingstoke & Science Fiction, Critical Frontiers (Basingstoke & Science Fiction, Critical Frontiers London: Macmillan, 
2000), s. 35–47

Pederson, Jay P. & Reginald, Robert (red.), St. James Guide to Science Fiction Writers, 
4th Edition (New York: St. James Press, 996)

Pendergast, Tom & Pendergast, Sara (red.), St. James Guide to Young Adult Writers, 
Second Edition (Detroit & London: St. James Press, 999)

Pernow, Bengt, ”Några minnen från ett 35-årigt styrelseuppdrag” i Bildningsgång. 
Natur och Kultur 75 år (Stockholm: Natur och Kultur, 997), s. 5–32Natur och Kultur 75 år (Stockholm: Natur och Kultur, 997), s. 5–32Natur och Kultur 75 år

Persson, Hans, ”Register över svenska science fi ction-noveller” (996) [version date-
rad 3.7.996]

Persson, Karl [sign. K. P.], ”Nya världar”, Borås Tidning, 3.5.953Borås Tidning, 3.5.953Borås Tidning
Persson, Magnus, Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsroma-

nens förhållande till masskulturen och moderniteten (diss. Lund) (Stockholm/Ste-
hag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2002)

Peterby, Ture, ”Rymdskeppet Tantra”, Ny Dag, .2.960Ny Dag, .2.960Ny Dag
Peterson, Bo, PAN på Riddarholmen. Norstedts 1910–1973 (Stockholm: Norstedts 

Förlag, 998)
Peterson, Hans, ”Parling överraskar med en stor roman”, Göteborgs-Tidningen, 

30.9.957
Peterson, Lars, Seriernas värld (Stockholm: Gidlunds, 974)Seriernas värld (Stockholm: Gidlunds, 974)Seriernas värld
Peurell, Erik, En författares väg. Jan Fridegård i det litterära fältet (diss.), Skrifter En författares väg. Jan Fridegård i det litterära fältet (diss.), Skrifter En författares väg. Jan Fridegård i det litterära fältet

utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institu-
tionen i Uppsala, 39 (Hedemora: Gidlunds Förlag, 998)

Platen, Magnus von, ”Romanföraktet. En genres väg till prestige” (968) i Lars Furu-
land & Johan Svedjedal (red.), Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle
(Lund: Studentlitteratur, 997), s. 492–505

Populärfi ktion i Sverige 1830–1970 – medier, produktion, spridning, struktur och funk-
tioner. Presentation av ett forskningsprojekt (Uppsala: Avdelningen för litteratur-tioner. Presentation av ett forskningsprojekt (Uppsala: Avdelningen för litteratur-tioner. Presentation av ett forskningsprojekt
sociologi, 977)

[Sign. Populärvetenskapare], ”’Ett slags litteratur’”, Stockholms-Tidningen, 2.2.958
Pressbyrån 75 år (Stockholm: AB Svenska Pressbyrån, 974)Pressbyrån 75 år (Stockholm: AB Svenska Pressbyrån, 974)Pressbyrån 75 år
Printz-Påhlson, Göran, ”Science fi ction är farlig som nitroglycerin – den har ett 

reaktionärt budskap”, Kvällsposten, 26.8.958
–, ”Science fi ction avslöjar oss själva, inte framtiden – Farlig moralpredikan”, Kvälls-

posten, 28.8.958
–, ”Extraordinära resor – märkliga resenärer. Först på månens yta”, Kvällsposten, 

6.8.960
–, ”Den mycket besynnerlige Jules Verne. Skulden som drivkraft”, Kvällsposten, 

8.8.960
–, ”Den melankoliska utopin”, Bonniers Litterära Magasin, 967:, s. 49–52



580

–, Slutna världar, öppen rymd. Essäer och kritiker 1956–1971, BOC-serien (Staff ans-Slutna världar, öppen rymd. Essäer och kritiker 1956–1971, BOC-serien (Staff ans-Slutna världar, öppen rymd. Essäer och kritiker 1956–1971
torp: Bo Cavefors Bokförlag, 97)

Puschmann-Nalenz, Barbara, Science fi ction und ihre Grenzbereiche. Ein Beitrag zur 
Gattungsproblematik zeitgenössischer anglo-amerikanischer Erzählliteratur, Studien Gattungsproblematik zeitgenössischer anglo-amerikanischer Erzählliteratur, Studien Gattungsproblematik zeitgenössischer anglo-amerikanischer Erzählliteratur
zur phantastischen Literatur, 2 (Meitingen: Corian-Verlag Heinrich Wimmer, 
986)

Qvarnström, Gunnar, ”Resor i rymden”, Hufvudstadsbladet, 2.5.958Hufvudstadsbladet, 2.5.958Hufvudstadsbladet
–, Dikten och den nya vetenskapen. Det astronautiska motivet, Acta Reg. Societatis Dikten och den nya vetenskapen. Det astronautiska motivet, Acta Reg. Societatis Dikten och den nya vetenskapen. Det astronautiska motivet

humaniorum litterarum Lundensis/Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska 
Vetenskaps samfundet i Lund, 60 (Lund: C. W. K. Gleerup, 96) [= 96a]

–, Jorden: människans hem. En berättelse om litterära rymdresor från Ikaros till Aniara, 
Läs vidare, 0 (Lund: Bibliotekstjänst, 96) [= 96b]

Radway, Janice A., Reading the Romance. Women, Patriarchy, and Popular Literature
(984) (Chapel Hill & London: Th e University of North Carolina Press, 99)

Rehn, K. G. & Lönnerstrand, Sture, ”[Herr Redaktör.] Flygande tefat”, Svenska 
Dagbladet, 7.9.96Dagbladet, 7.9.96Dagbladet

Rehn, Mats, Jack London i Sverige. Studier i marknadsföring och litterärt infl ytande
(diss. Stockholm), Meddelanden utgivna av Avdelningen för litteratursociologi 
vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 7 (Uppsala: Avdelningen för 
litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, 974)

Reid, Robin Anne, Ray Bradbury. A Critical Companion, Critical Companions to 
Popular Contemporary Writers (Westport, Connecticut & London: Greenwood 
Press, 2000)

Reimerthi, Claes, ”Kalle Anka & C:o. Till storms mot ’Serieeländet’”, Walt Disney’s 
Kalle Anka & C:o. Den kompletta årgången 1954. Del 2 (övers. Axel Norbeck) 
(Malmö: Serieförlaget/Egmont Kärnan AB, 2002), s. [4]–[8]

[Sign. Ricson.], ”Paradiset diskuteras av jordiska rymdmän”, Morgon-Tidningen, 
25.8.957

Roberts, Adam, Science Fiction, Th e New Critical Idiom (London & New York: 
Routledge, 2000)

Rockberg, Sonja, Seriedebatten i Sverige på 50- och 60-talen, C-uppsats vid Litteratur-
vetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (974)

Rogberg, Martin, ”Trollkarlen i Green Town”, Svenska Dagbladet, 29.8.960Svenska Dagbladet, 29.8.960Svenska Dagbladet
Roos, Alarik [sign. A. Rs.], ”Tre Wells”, Stockholms-Tidningen, 5.5.952
Roos, Jeja-Pekka, ”Ur de okända geniernas led”, FBT, 965: (Helsingfors: Nylit-FBT, 965: (Helsingfors: Nylit-FBT

terära föreningen Urban, 965), s. 25–27
Roos, J. P. & Rotkirch, Anna, ”Fält i skuggan av fält: sensocialismens dubbelliv” 

i Donald Broady (red.), Kulturens fält. En antologi, Skeptronserien (Göteborg: 
Daidalos, 998), s. 453–466

Rose, Mark (red.), Science Fiction. A Collection of Critical Essays, Twentieth Century 
Views [A Spectrum Book] (Englewood Cliff s, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 976)

Rose, Mark, Alien Encounters. Anatomy of Science Fiction (London & Cambridge 
[Mass.]: Harvard University Press, 98)

Rosengren, Karl Erik, Sociological Aspects of the Literary System (diss. Lund) (Stock-
holm: Natur och Kultur, 968)



581

–, Th e Climate of Literature. Sweden’s Literary Frame of Reference, 1953–1976,Th e Climate of Literature. Sweden’s Literary Frame of Reference, 1953–1976,Th e Climate of Literature. Sweden’s Literary Frame of Reference, 1953–1976 Cul-
tural Indicators, Th e Swedish Symbol System, 945–975, Report No. 5 (Lund: 
Studentlitteratur, 983)

Runnquist, Åke, ”Science fi ction”, Bonniers Litterära Magasin 954:, s. 6
–, ”In memoriam. Elisabeth Tykesson”, Bonniers Litterära Magasin, 962:6, s. 52
–, Litterära tidskrifter 1920–1960 (Stockholm: Bonniers, 964)
Rydbeck, Kerstin, Nykter läsning. Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 

1896–1925 (diss.), Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litte-1896–1925 (diss.), Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litte-1896–1925
raturvetenskapliga institutionen, 32 (Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi 
vid Litteraturvetenskapliga institutionen, 995)

Rydén, Per, Domedagar. Svensk litteraturkritik efter 1880, Press & Litteratur, 4 (Lund: 
Avd. för pressforskning, Litteraturvetenskapliga institutionen, 987)

Rådström, Pär, ”Morgondagens äventyr”, Morgon-Tidningen, 3.5.953
Sahlin, Johan, Fantastisk litteratur och inskränkta fans. Tolkning och meningsskapande 

i Science fi ction forum i Science fi ction forum i 1960–1980, magisteruppsats vid Institutionen för Tema, 
Tema Kommunikation, Linköpings universitet (2005)

Salomon, Kim & Larsson, Lisbeth & Arvidsson, Håkan (red.), Hotad idyll. Berät-
telser om svenskt folkhem och kallt krig (Lund: Nordic Academic Press, 2004)telser om svenskt folkhem och kallt krig (Lund: Nordic Academic Press, 2004)telser om svenskt folkhem och kallt krig

Sandberg, Nils-Eric, ”Science fi ction-romanen – atomålderns tendenslitteratur. .”, 
Lunds Dagblad, 0.7.958Lunds Dagblad, 0.7.958Lunds Dagblad

Sandelin, Stefan (red.), Kring Aniara. Dikter, essäer, betraktelser och programförkla-
ringar av Harry Martinson. Intervjuer och samtal med Harry Martinson. Fem kri-
tiker om Aniara, Årsbok, Harry Martinson-Sällskapet (Södra Sandby: Vekerum 
förlag, 989)

Sanders, Scott, ”Characterization in science fi ction. Two approaches. . Th e disap-
pearance of character” i Patrick Parrinder (red.), Science Fiction. A critical guide
(London & New York: Longman, 979), s. [3]–47

Sandlund, Elisabeth, ”Beredskap och repression (936–945)” i Karl Erik Gustafsson 
& Per Rydén (red.), Den svenska pressens historia. III. Det moderna Sveriges spegel 
(1897–1945) (Stockholm: Ekerlids Förlag, 200), s. 266–38

Sandstedt, Sven [sign. Svale], ”Jules Verne moderniserad”, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet
20.7.953

– [sign. Svale], ”Nya världen på Mars”, Svenska Dagbladet, 24.8.953Svenska Dagbladet, 24.8.953Svenska Dagbladet
– [sign. Svale], ”Pyttipanna på galenskaper”, Svenska Dagbladet, 8.3.954Svenska Dagbladet, 8.3.954Svenska Dagbladet
Sandström, Sven, ”Det organiska kosmos”, Bonniers Litterära Magasin, 96:4, 

s. 305–307
Sandström, Ulf, ”Författarna och tekniken i litteraturforskningen”, Polhem. Tid-

skrift för teknikhistoria, 1984:4 (Stockholm: Svenska Nationalkommittén för tek-
nikhistoria [SNT], Ingenjörsvetenskapsakademien, 984), s. 6–92

Scholes, Robert, Structural Fabulation. An Essay on Fiction of the Future, University 
of Notre Dame Ward-Phillips Lectures in English Language and Literature, 7 
(Notre Dame & London: University of Notre Dame Press, 975)

– & Rabkin, Eric S., Science Fiction. History, Science, Vision (London, Oxford & New 
York: Oxford University Press, 977)

Schröder, Horst, Science Fiction Literatur in den USA. Vorstudien für eine materia-
listische Paraliteraturwissenschaft (diss. Frankfurt am Main), Focus-Wissenschaft listische Paraliteraturwissenschaft (diss. Frankfurt am Main), Focus-Wissenschaft listische Paraliteraturwissenschaft
(Giessen: Focus Verlag, 978)



582

–, Framtiden i serierutor. Science fi ction-serier i USA, Frankrike och England,Framtiden i serierutor. Science fi ction-serier i USA, Frankrike och England,Framtiden i serierutor. Science fi ction-serier i USA, Frankrike och England En serie 
om serier (Stockholm: Carlsen if, 98)

Schöier, Ingrid, ”Nyfi ken – från rymden”, Svenska Dagbladet, 2.2.967Svenska Dagbladet, 2.2.967Svenska Dagbladet
Schött, Sture [sign. Bunter.], ”Fantasi och fantasteri”, Arbetarbladet,Arbetarbladet,Arbetarbladet .6.953
– [sign. Bunter], ”Bokpyromaner och mystiskt hotande moln toppar vårens Science 

Fiction”, Arbetarbladet, 3.5.958Arbetarbladet, 3.5.958Arbetarbladet
Seed, David (red.), Anticipations. Essays on Early Science Fiction and its Precursors

(Liverpool: Liverpool University Press, 995)
Selander, Sten, ”En Jules Verne-fantasi i stor stil”, Dagens Nyheter, 8.3.93Dagens Nyheter, 8.3.93Dagens Nyheter
– [sign. S. S-r.], ”Tecknade serier i ord”, Svenska Dagbladet, 6.4.953Svenska Dagbladet, 6.4.953Svenska Dagbladet
Sellman, Nils-Gösta, ”Odysseus i Vintergatan”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 

3.5.954
Semb, Göran, ”Dotty Virvelvind. Superhjältinnan”, Bild & Bubbla, 2003:3, s. 39–

5
Semitjov, Eugen, Allan Kämpe. 1942–1957 (Stockholm: I. Allan Kämpe. 1942–1957 (Stockholm: I. Allan Kämpe. 1942–1957 Jensen & M. Palmgren, 

976)
–, Rymdtecknaren (Stockholm: Askild & Kärnekull, 983)
Setterborg, Gabriel, ”Inte bara rymdskepp”, Ny Tid, .7.959Ny Tid, .7.959Ny Tid
Shippey, Tom, ”Preface. Learning to Read Science Fiction” i Tom Shippey (red.), 

Fictional Space. Essays on Contemporary Science Fiction [Edited by Tom Shippey for [Edited by Tom Shippey for [
the English Association], Essays and Studies 990 (Oxford: Basil Blackwell, 99) 
s. –33

–, ”Literary Gatekeepers and the Fabril Tradition” i Gary Westfahl & George Slusser 
(red.), Science Fiction, Canonization, Marginalization, and the Academy, Contri-
butions to the Study of Science Fiction and Fantasy, 97 (Westport [CT] & Lon-
don: Greenwood Press, 2002) s. [7]–23

Sidén, Hans, 60-talspop i Göteborg. Tages, Cue och Jag och Du (Göteborg: Tre Böcker 
Förlag, 99)

–, På bio i Göteborg. Westerns, deckare och science-fi ction (Göteborg: Tre Böcker För-
lag, 993)

–, TV-seriefavoriter 1 (Göteborg: Tre Böcker Förlag, 994)TV-seriefavoriter 1 (Göteborg: Tre Böcker Förlag, 994)TV-seriefavoriter 1
Sima, Jonas, ”Hobby, lek, fantasteri och ibland – litteratur. Science fi ction”, Upsala 

Nya Tidning, ..964Nya Tidning, ..964Nya Tidning
–, ”Bibeln som science fi ction”, Upsala Nya Tidning, 25..964Upsala Nya Tidning, 25..964Upsala Nya Tidning
Sjögren, Bengt, ”Litteraturgenre på frammarsch”, Aftontidningen, 0.8.95
–, ”H. G. Wells går igen”, Aftontidningen, 29.4.952
–, ”I H. G. Wells’ fotspår”, Aftontidningen, 30.6.953
–, ”H. G. Wells’ eftr. mer eller mindre”, Perspektiv. Tidskrift för kulturdebatt, 953:0, Perspektiv. Tidskrift för kulturdebatt, 953:0, Perspektiv. Tidskrift för kulturdebatt

s. 477–479
–, ”Urspårad science fi ction”, Kvällsposten, 20.3.955
–, ”Änglar, djävlar och rymdromaner”, Kvällsposten, 3.6.955
–, ”Det svarta molnets mysterium. Känd astronom skriver äkta science-fi ction”, 

Kvällsposten, 5.0.957
–, ”Månresor populära redan för 300 år sedan – i böckernas värld. Rymdmaskin 

fl ög på daggen, landade i Kanada. Astronomen Kepler tog djävlar som åkdon ute 
i världsrymden”, Kvällsposten, .3.959



583

Sjögren, Margareta, ”En ny litteratur”, Bonniers Litterära Magasin, 957:, s. 58–64 
[= 957a]

–, ”Tro på det otroliga”, Bonniers Litterära Magasin, 957:0, s. 904–9 [= 957b]
Slusser, George & Shippey, Tom (red.), Fiction 2000. Cyberpunk and the Future of 

Narrative (Athens, Ga.: University of Georgia Press, 992)Narrative (Athens, Ga.: University of Georgia Press, 992)Narrative
Sontag, Susan, ”Th e Imagination of Disaster” (966) i Mark Rose (red.), Science Fic-

tion. A Collection of Critical Essays, Twentieth Century Views (Englewood Cliff s, 
New Jersey: Prentice-Hall, Inc. [A Spectrum Book], 976), s. 6–3

SOU 972:80 – se En bok om böcker
Spinrad, Norman, Science Fiction in the Real World, Alternatives (Carbondale & Science Fiction in the Real World, Alternatives (Carbondale & Science Fiction in the Real World

Edwardsville: Southern Illinois University Press, 990)
Sputnik. En bokfi lm om de första jordsatelliterna [Sputnik. En bokfi lm om de första jordsatelliterna [Sputnik. En bokfi lm om de första jordsatelliterna Sputnik. Allt om satelliterna], (Stock-

holm: Svensk bokfi lm, 957)
Spångberg, Ylva, ”Vår man i Novominastirithsk” i Johan Anglemark (m.fl .), En 

bättre konfekt ’98. Uppsala SF-möte VII, 16–18 oktober 1998 (Uppsala, 998), s. 6–7; bättre konfekt ’98. Uppsala SF-möte VII, 16–18 oktober 1998 (Uppsala, 998), s. 6–7; bättre konfekt ’98. Uppsala SF-möte VII, 16–18 oktober 1998
även: <http://home.swipnet.se/~w-64882/pdf/konfekt.pdf> [mars 2006]

Stableford, Brian, ”Science fi ction before the genre” i Edward James & Farah Mend-
lesohn (red.), Th e Cambridge Companion to Science Fiction (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2003), s. 5–3

Sten, Hemming, ”Atomålderns Poe”, Expressen, .9.958
Sten, Hemming jr. [sign. HSjr.], ”Härtappad science fi ction”, Stockholms-Tidningen, 

4.9.953
Stenbom, Freddy, ”Björn Karlström – fl ygplantecknare”, i Pej Kristoff ersson (red.), 

Flyg 89. Flygets årsbok (Djursholm: Bevingade Ord Förlag, 988), s. [48]–6Flyg 89. Flygets årsbok (Djursholm: Bevingade Ord Förlag, 988), s. [48]–6Flyg 89. Flygets årsbok
Stenström, Johan, Aniara. Från versepos till opera (diss. Lund) (Malmö: Corona, Aniara. Från versepos till opera (diss. Lund) (Malmö: Corona, Aniara. Från versepos till opera

994)
Stenström, Urban [sign. U. S-m.], ”Framtidshobby gav pris för ’Rymden väntar oss’”, 

Svenska Dagbladet, 20.5.954Svenska Dagbladet, 20.5.954Svenska Dagbladet
Stolpe, Jan, ”Delblanc vid skiljevägen?”, Bonniers Litterära Magasin, 965:9, s. 675–

679
Strage, Fredrik, Fans [En bok om besatthet[En bok om besatthet[ ] (Stockholm: Natur och Kultur, 2005)En bok om besatthet] (Stockholm: Natur och Kultur, 2005)En bok om besatthet
Strandberg, Lars-Olov, ”Skandinavisk Förening för Science Fiction” i Ingvar Svens-

son (red.), Skandifandom. Den skandinaviska science fi ction rörelsen (Uppsala: Me-
galax Förlag, 964), s. 38–47

Strömstedt, Bo, ”Martinsons världsrymd”, Expressen, 20..953
–, ”Rymd-Harry visar att han är vår störste diktare just nu”, Expressen, 3.0.956
–, ”’En bok som djävulen tagit i’”, Expressen, 7.0.965
Suerbaum, Ulrich & Broich, Ulrich & Borgmeier, Raimund, Science Fiction. Th eorie 

und Geschichte, Th emen und Typen, Form und Weltbild (Stuttgart: Philipp Reclam und Geschichte, Th emen und Typen, Form und Weltbild (Stuttgart: Philipp Reclam und Geschichte, Th emen und Typen, Form und Weltbild
jun., 98)

Sundin, Staff an, Konsolidering och expansion 1930–1954. Bonniers – en mediefamilj
(Stockholm: Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning vid Handelshögsko-
lan i Stockholm (EHF)/Albert Bonniers Förlag, 2002)

Suvin, Darko, ”On the Poetics of the Science Fiction Genre” (972) i Mark Rose 
(red.), Science Fiction. A Collection of Critical Essays, Twentieth Century Views
[A Spectrum Book] (Englewood Cliff s, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 976), 
s. 57–7



584

–, Metamorphoses of Science Fiction. On the Poetics and History of a Literary Genre
(New Haven & London: Yale University Press, 979)

–, Victorian Science Fiction in the UK. Th e Discourses of Knowledge and Power, A Re-Victorian Science Fiction in the UK. Th e Discourses of Knowledge and Power, A Re-Victorian Science Fiction in the UK. Th e Discourses of Knowledge and Power
ference Publication in Science Fiction (Boston: G. K. Hall & Co., 983)

–, Positions and Presuppositions in Science Fiction (Basingstoke & London: Macmil-
lan Press, 988)

–, ”Novum Is as Novum Does” i Karen Sayer & John Moore (red.), Science Fiction, 
Critical Frontiers (Basingstoke & Critical Frontiers (Basingstoke & Critical Frontiers London: Macmillan, 2000), s. 3–22

Swahn, Sven Christer, ”I sf-författarnas helveten”, Expressen, 8.5.960
–, ”SF vilse i hyperrymden? Sven Christer Swahn vid en galaktisk bår”, Expressen, 

7.7.960
–, ”Vad händer i science fi ction?”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 9.2.963
–,  7 x framtiden, science fi ction och fantastica (Malmö: Bernces förlag, 974)
–, Tagning: Framtid. Noveller, studier, dikter (red. Tagning: Framtid. Noveller, studier, dikter (red. Tagning: Framtid. Noveller, studier, dikter John-Henri Holmberg) (Stock-

holm: Skandinavisk förening för science fi ction, 979)
Svedjedal, Johan, Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bok-

marknad 1887–1943, Volym I–II (Stockholm: Svenska Bokförläggareföreningen, 
993)

–, Författare och förläggare och andra litteratursociologiska studier (Hedemora: Gid-Författare och förläggare och andra litteratursociologiska studier (Hedemora: Gid-Författare och förläggare och andra litteratursociologiska studier
lunds, 994)

–, ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess 
grundantaganden” (996) i Lars Furuland & Johan Svedjedal (red.), Litteraturso-
ciologi. Texter om litteratur och samhälle (Lund: Studentlitteratur, 997), s. 68–88 ciologi. Texter om litteratur och samhälle (Lund: Studentlitteratur, 997), s. 68–88 ciologi. Texter om litteratur och samhälle
[= 997a]

–, ”Ett förlag och dess idéer. Natur och Kultur och svensk bokmarknad” i Bild-
ningsgång. Natur och Kultur 75 år (Stockholm: Natur och Kultur, 997), s. 35–64 ningsgång. Natur och Kultur 75 år (Stockholm: Natur och Kultur, 997), s. 35–64 ningsgång. Natur och Kultur 75 år
[= 997b]

–, ”Riskområde: gen till galax. Om synen på teknik i svensk skönlitteratur under 
efterkrigstiden” i Peter Elmlund & Kay Glans (red.), Den välsignade tillväxten. 
Tankelinjer kring ett århundrade av kapitalism, teknik, kultur och vetenskap (Stock-
holm: Natur och Kultur, 998), s. 264–28

–, Th e Literary Web. Literature and Publishing in the Age of Digital Production. A Stu-
dy in the Sociology of Literature, Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis, LXII; 
Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga 
institutionen i Uppsala, 42 (Stockholm: Kungl. Biblioteket, 2000)

–, Den sista boken (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 200) [= 200a]
–, ”Ergodic Nightmare. Th e world of choices in Philip K. Dick’s Th e Th ree Stigmata 

of Palmer Eldritch”, Human IT, 200:2–3, s. 207–232 [= 200b]Human IT, 200:2–3, s. 207–232 [= 200b]Human IT
–, ”’IT, berättandet och det litterära systemet’: ett projekt vid Avdelningen för lit-

teratursociologi i Uppsala”, Human IT, 6.4 (2002), s. 39–46Human IT, 6.4 (2002), s. 39–46Human IT
Swedner, Harald, ”Om att skriva annorlunda”, Kvällsposten, 22.7.954
Svensk Bokhandel. Svensk Bokhandel. Svensk Bokhandel Svenska Bokförläggareföreningens och Svenska Bokhandlareför-

eningens offi  ciella organ (Stockholm: 952–968)
Svensk Bokkatalog [= Svensk Bokkatalog [= Svensk Bokkatalog SBK ]SBK ]SBK
– för åren 1951–1955. Redigerad av Bibliografi ska Institutet vid Kungl. Biblioteket i 

Stockholm. Alfabetisk avdelning –2 (Stockholm: Tidningsaktiebolaget Svensk 



585

Bokhandel, 96). Systematisk avdelning (Stockholm: Tidningsaktiebolaget 
Svensk Bokhandel, 963)

– Redigerad av Bibliografi ska Institutet vid Kungl. Biblioteket i Stockholm. 1956–1960.
Alfabetisk avdelning I–II (Stockholm: Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel, 
965). Systematisk avdelning (Stockholm: Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhan-
del, 967)

– Redigerad av Bibliografi ska Institutet vid Kungl. Biblioteket i Stockholm. 1961–1965.
Alfabetisk avdelning (Stockholm: Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel, 
973). Systematisk avdelning (Stockholm: Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhan-
del, 974)

– Redigerad av Bibliografi ska avdelningen vid Kungl. biblioteket i Stockholm. 1966–1970.
Alfabetisk avdelning [–2] (Stockholm: LiberFörlag, 98). Systematisk avdelning 
(Stockholm: LiberFörlag, 983)

Svensk tidningsindex (Lund: Bibliotekstjänst, 953–960)Svensk tidningsindex (Lund: Bibliotekstjänst, 953–960)Svensk tidningsindex
Svensk tidskriftsindex (Lund: Bibliotekstjänst, 952–960)Svensk tidskriftsindex (Lund: Bibliotekstjänst, 952–960)Svensk tidskriftsindex
Svenska tidningsartiklar. Register över tidningsartiklar och recensioner (Lund: Biblio-

tekstjänst, 96–968)
Svenska tidskriftsartiklar. Ett register över innehållet i cirka 500 tidskrifter (Lund: Bib-

liotekstjänst, 96–968)
Svensson, Benny, ”Hitta rätt till morgondagen”, Industria, 966:, s. 46–[49], 94, 

96
Svensson, Georg, ”Hur man blir stor förläggare” i Natur och Kultur 50 år. Ur ett 

bokförlags historia (Stockholm: Natur och Kultur, 972), s. 9–29bokförlags historia (Stockholm: Natur och Kultur, 972), s. 9–29bokförlags historia
Svensson, Ingvar (red.), Skandifandom. Den skandinaviska science fi ction rörelsen

(Uppsala: Megalax Förlag, 964)
–, Skandifandom. Svenska akademiens för science fi ction årsbok 1964–1965 (Uppsala: 

Megalax Förlag, 966)
Svensson, Sonja, Läsning för folkets barn. Folkskolans Barntidning och dess förlag 

1892–1914. Med en inledning om fattiga barns läsning på 1800-talet (diss. Uppsala), 
Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet, 6 (Stockholm: Rabén & Sjögren, 
983)

Söderberg, Sten, ”Fantomlitteratur på avvägar”, Industria, 953:9, s. 46–48, 62, 64
Söderhjelm, Henning [sign. H. S-m.], ”En balansgång på lina”, Göteborgs Handels- 

och Sjöfarts-Tidning, 23.8.95och Sjöfarts-Tidning, 23.8.95och Sjöfarts-Tidning
– [sign. H. S-m.], ”Science fi ction”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning

29.4.953
– [sign. H. S-m.], ”Science Fiction”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning

27.7.953
– [sign. H. S-m.], ”Lek med symboler”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning

26.4.954
Söderhjelm, Kai, ”Resor och rymdfärder”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning

..953
–, ”Indianer och marsmänniskor”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning

8..953
–, ”Två planetböcker”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, 6.2.953Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, 6.2.953Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
Sörensen, Lennart, ”Science fi ction på indisk religion och europeisk medeltid.  Arthur 

C. Clarke klassiker på sf-fältet”, Aftonbladet, 7.5.957Aftonbladet, 7.5.957Aftonbladet



586

–, ”Filmen ’984’ – en studie i skräck, hat och kärlek”, Sydsvenska Dagbladet Snäll-
posten, 5.6.957

–, ”Svenska science fi ction-författare”, Aftonbladet, 8.7.957Aftonbladet, 8.7.957Aftonbladet
–,”Mänsklighetens solnedgång”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 2.8.957
– [sign. L. S.], ”Kort om Science fi ction”, Aftonbladet, 3..957Aftonbladet, 3..957Aftonbladet
–, ”Vad är science fi ction?”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 0..957
–, ”Rymdkapare och marsianer”, Aftonbladet, 5.2.957Aftonbladet, 5.2.957Aftonbladet
–, ”Om djävulens fotspår m. m.”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 3..958
–, ”Skräckens gymnasium”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 6.3.958
–, ”Ett makabert triumvirat”, Upptakt, 958:4, s. 2–25Upptakt, 958:4, s. 2–25Upptakt
–, ”Visioner av människan”, Aftonbladet, 9.6.958Aftonbladet, 9.6.958Aftonbladet
–, ”sf på svenska”, Aftonbladet, 3.8.958Aftonbladet, 3.8.958Aftonbladet
– [sign. Les], ”Slutlekt på Stockon 2”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 26.8.958
–, ”Science fi ction”, Aftonbladet, 8..959Aftonbladet, 8..959Aftonbladet
–, ”Svensk science fi ction”, Ord och Bild, 959:4, s. 33–335Ord och Bild, 959:4, s. 33–335Ord och Bild
–, ”Rymdnytt”, Aftonbladet, 23.8.959Aftonbladet, 23.8.959Aftonbladet
–, ”Qfwfq i det krökta rummet”, Kvällsposten, 3.3.968
Tarschys, Daniel, ”Sciencefi ction i Sovjet”, Dagens Nyheter, 8.3.964Dagens Nyheter, 8.3.964Dagens Nyheter
Tenhovaara, Mika, Fannisk fanarki. Om svenska science fi ction-fanzines, B-uppsats i 

journalistik och multimedia vid Södertörns högskola (2000)
Ternström, Anders, ”Science fi ction: Beowulf, Faust och Nalle Puh”, Dagens Nyhe-

ter, 6.7.964ter, 6.7.964ter
Th riller-Magasinet (Jönköping: Grafi ska Förlaget, Th riller-Magasinet (Jönköping: Grafi ska Förlaget, Th riller-Magasinet Kindberg & Söner, 959–960)
Tideström, Gunnar, Ombord på Aniara. En studie i Harry Martinsons rymd epos, Al-

dusserien, 440 (Stockholm: Aldus, 975)
Tigerstedt, E. N., ”H. G. Wells” i Modern världslitteratur. De levande mästerverken. 

Utvalda av Knut Hagberg och E. N. Tigerstedt, 4 [George Eliot: Hagberg och E. N. Tigerstedt, 4 [George Eliot: Hagberg och E. N. Tigerstedt Silas Marner, H. G. Silas Marner, H. G. Silas Marner
Wells: Doktor Moreaus ö] (Stockholm: Natur och Kultur, 944), s. 348–352Doktor Moreaus ö] (Stockholm: Natur och Kultur, 944), s. 348–352Doktor Moreaus ö

Tigerstedt, E. N. (red.), Morgondagens äventyr. Morgondagens äventyr. Morgondagens äventyr En antologi naturvetenskapliga fram-
tidsnoveller (Stockholm: Natur och Kultur, 953)tidsnoveller (Stockholm: Natur och Kultur, 953)tidsnoveller

Toijer-Nilsson, Ying, Fantasins underland. Myt och idé i den fantastiska berättelsen
(Stockholm: EFS-förlaget, 98)

Tollin, Sven, Svensk dagspress 1900–1967. En systematisk och kommenterad kartläggning
(Stockholm: TU:s Förlags AB, 967)

Torgerson, Sten, Översättningar till svenska av skönlitterär prosa 1866–1870, 1896–1900, 
1926–1930 (diss.), Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid 
Göteborgs universitet, 8 (Göteborg: Litteraturvetenskapliga institutionen, 98)

Touponce, William F., Ray Bradbury, Starmont Reader’s Guide, 3 (Mercer Island, 
WA: Starmont House, Inc., 989)

Tykesson, Elisabeth, ”Nästa: Venus. En orientering i science fi ction”, Bonniers Lit-
terära Magasin, 954:, s. 40–52

Tymn, Marshall B. & Ashley, Mike (red.), Science Fiction, Fantasy, and Weird Fiction 
Magazines, Historical Guides to the World’s Periodicals and Newspapers (West-
port, Connecticut & London: Greenwood Press, 985)

Törnblom, Folke H., ”Är ’Aniara’ en riktig opera?”, Bonniers Litterära Magasin, 
959:8, s. 704–705

Wahlund, Per Erik, ”Lyriskt civilförsvar”, Svenska Dagbladet, 20..953Svenska Dagbladet, 20..953Svenska Dagbladet



587

Wahlöö, Per, ”Våld i världsrymden”, Norrköpings Tidningar, .6.956Norrköpings Tidningar, .6.956Norrköpings Tidningar
Vallmark, Sven, ”Rymdfärder och kommunism”, Dagens Nyheter, 6.9.959Dagens Nyheter, 6.9.959Dagens Nyheter
Walton, Per-Åke, ”Mardrömmar mot Raketrymd”, Ny Tid, 30.0.953Ny Tid, 30.0.953Ny Tid
van Vogt, A. E., Uppdrag i världsrymden (Th e Voyage of the Space Beagle [950], övers. 

H.-K. Rönblom), Science Fiction, [3] (Stockholm: Oskar Eklunds Bokförlag, 
953)

Warring, Lennart, ”Science fi ction – en modern mytologi” i Kurt Almqvist (red.), 
Jung och litteraturen (Stockholm: Natur och Kultur, 998), s. 98–3

Vegesack, Th omas von, ”I atombombens skugga”, Ny Tid, 4.5.958Ny Tid, 4.5.958Ny Tid
–, ”Satirer och utopier”, Ny Tid, ..959Ny Tid, ..959Ny Tid
–, ”Roman om atomdöden”, Stockholms-Tidningen, 0.0.962
Weist, Jerry, Bradbury. An Illustrated Life. A Journey to Far Metaphor (New York: Bradbury. An Illustrated Life. A Journey to Far Metaphor (New York: Bradbury. An Illustrated Life. A Journey to Far Metaphor

William Morrow, 2002)
Vennberg, Karl, ”Rymdskepparen Martinson”, Aftonbladet, 3.0.956Aftonbladet, 3.0.956Aftonbladet
–, ”Förtvivlan med viloställen”, Aftonbladet, 22.9.958Aftonbladet, 22.9.958Aftonbladet
–, ”Vid tidens rand”, Aftonbladet, 24.8.959Aftonbladet, 24.8.959Aftonbladet
–, ”Rivar-Bohm som science-fi ctionfi gur”, Aftonbladet, 4.9.959Aftonbladet, 4.9.959Aftonbladet
–, ”Den förlorade fadern”, Aftonbladet, 30.3.962Aftonbladet, 30.3.962Aftonbladet
Wennerholm, Staff an, Framtidsskaparna. Vetenskapens ungdomskultur vid svenska lä-

roverk 1930–1970 (diss. Uppsala), Pandora-serien, 0 (Lund: Arkiv förlag, 2005)
Werkmäster, Johan, Pär Rådström. Ett författarliv (diss. Göteborg) (Stockholm: Pär Rådström. Ett författarliv (diss. Göteborg) (Stockholm: Pär Rådström. Ett författarliv

Wahlström & Widstrand, 990)
Werup, Jacques, Människan är vem som helst (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, Människan är vem som helst (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, Människan är vem som helst

998)
Westfahl, Gary, ”On Th e True History of Science Fiction”, Foundation. Th e Review of 

Science Fiction, 47, Winter 989/990 (Dagenham: Th e Science Fiction Founda-
tion, 990), s. 5–27 [= 990a]

–, ”’An Idea of Signifi cant Import’. Hugo Gernsback’s Th eory of Science Fiction”, 
Foundation. Th e Review of Science Fiction, 48, Spring 990 (Dagenham: Th e Sci-
ence Fiction Foundation, 990), s. 26–50 [= 990b]

–, Th e Mechanics of Wonder. Th e Creation of the Idea of Science Fiction, Liverpool Sci-
ence Fiction Texts and Studies, 5 (Liverpool: Liverpool University Press, 998)

–, ”Th e Popular Tradition of Science Fiction Criticism, 926–980”, Science Fiction 
Studies, #78 (vol. 26), 999:2, s. 87–22

– & Slusser, George & Rabkin, Eric S. (red.), Science Fiction and Market Realities
(Athens & London: Th e University of Georgia Press, 996)

Widding, Lars & Gerne, Magnus, ”Diktens rymdskepp Aniara startar nu!”, Expres-
sen, 3.0.956

Wigardt, Björn, Pansar-Bengtsson och Rymd-avskummen (Stockholm: Kvadraten 
993)

Williams, Anna, ”’Access to the narrative subroutines’ – Star Trek berättar”, Star Trek berättar”, Star Trek Human 
IT, 6.3 (2002), s. 55–23IT, 6.3 (2002), s. 55–23IT

Wolfe, Gary K., Critical Terms for Science Fiction and Fantasy. A Glossary and Guide 
to Scholarship (New York, Westport & London: Greenwood Press, 986)

Wollheim, Donald A., Mike Mars, astronaut (Mike Mars, Astronaut [96], övers. Mike Mars, Astronaut [96], övers. Mike Mars, Astronaut
Karl-Rune Östlund), B. Wahlströms Ungdomsböcker, 72 (Stockholm: B. 
Wahlströms Bokförlag, 963)



588

–, Mike Mars fl yger X–15 (Mike Mars Flies the X–15 [96], övers. Karl-Rune Östlund), Mike Mars Flies the X–15 [96], övers. Karl-Rune Östlund), Mike Mars Flies the X–15
B. Wahlströms Ungdomsböcker, 94 (Stockholm: B. Wahlströms Bokförlag, 
964) [= 96/964a]

–, Mike Mars vid raketbasen (Mike Mars at Cape Canaveral [96], övers. Karl-Rune Mike Mars at Cape Canaveral [96], övers. Karl-Rune Mike Mars at Cape Canaveral
Östlund), B. Wahlströms Ungdomsböcker, 222 (Stockholm: B. Wahlströms 
Bokförlag, 964) [= 96/964b]

–, Framtidens kartläggare. Science fi ction i dag (Framtidens kartläggare. Science fi ction i dag (Framtidens kartläggare. Science fi ction i dag Th e Universe Makers [97], övers. och Th e Universe Makers [97], övers. och Th e Universe Makers
bearbetning Sam J. Lundwall), Askild & Kärnekulls science fi ction-serie (Stock-
holm: Askild & Kärnekull, 972)

Woodman, Tom, ”Science fi ction, religion and transcendence” i Patrick Parrinder 
(red.), Science Fiction. A critical guide (Science Fiction. A critical guide (Science Fiction. A critical guide London & New York: Longman, 979), 
s. [0]–30

Wrede, Johan, Sången om Aniara. Studier i Harry Martinsons tankevärld (diss.), Skrif-
ter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland, 40 (Helsingfors: Svenska 
Litteratursällskapet i Finland, 965)

Wuckel, Dieter, Science Fiction. Eine illustrierte Literaturgeschichte (Hildesheim, Science Fiction. Eine illustrierte Literaturgeschichte (Hildesheim, Science Fiction. Eine illustrierte Literaturgeschichte
Zürich & New York: Olms Presse, 986)

Wyndham, John [pseud. för John Beynon Harris], Triffi  dernas uppror (Triffi  dernas uppror (Triffi  dernas uppror Th e Day of 
the Triffi  ds [95], övers. Sven the Triffi  ds [95], övers. Sven the Triffi  ds Elmgren), Science Fiction, [] (Stockholm: Oskar 
Eklunds Bokförlag, 953)

Yrlid, Rolf, Litteraturens villkor, Tredje upplagan (Lund: Studentlitteratur, 994)Litteraturens villkor, Tredje upplagan (Lund: Studentlitteratur, 994)Litteraturens villkor
Zachrison, Göran, ”Jorden runt i ett ägg”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 

6.2.967
Zetterstad, Ebbe, ”När serietidningarna kom” i Anders Andersson (red.), 

Seriekatalogen 1996–1997 (Stockholm: Alvglans, 996), s. 5–22Seriekatalogen 1996–1997 (Stockholm: Alvglans, 996), s. 5–22Seriekatalogen 1996–1997
Zweigbergk, Eva von, ”Harry Martinson utan adress” / ”Rymdromaner och roliga 

upplagor”, Dagens Nyheter, 6.2.953Dagens Nyheter, 6.2.953Dagens Nyheter
Åberg, Alf, ”Seriernas århundrade” i Natur och Kultur 50 år. Ur ett bokförlags historia

(Stockholm: Natur och Kultur, 972), s. 03–[8]
Åkerlund, Erik, ”Psykologisk SF”, Arbetet, 25.4.958Arbetet, 25.4.958Arbetet
Åström, Margit, ”Den Ulla Bjerne jag kände”, Horisont, 973:6, s. 20–34Horisont, 973:6, s. 20–34Horisont
Öhman, Anders, Äventyrets tid. Den sociala äventyrsromanen i Sverige 1841–1859

(diss.), Acta Universitatis Umensis/Umeå Studies in the Humanities, 93 (Umeå: 
Universitetet i Umeå, 990)

–, ”Vad är en människa? Cyberpunk och kroppens mysterier”, Tidskrift för littera-
turvetenskap, 999:2–3, s. 87–93

–, Populärlitteratur. De populära genrernas estetik och historia (Lund: Studentlittera-Populärlitteratur. De populära genrernas estetik och historia (Lund: Studentlittera-Populärlitteratur. De populära genrernas estetik och historia
tur, 2002)

Örtegren, Lars-Eric, ”Ångfartygens tragedi i ny Martinson-roman” / ” ’Visheten har 
ingen plats i atomålderns expansion’”, Stockholms-Tidningen, 30.4.954

–, ”Visionären Martinson varnar för ’atomsynd’” / ”’Det fi nns ett överförnuft i uni-
versum’”, Stockholms-Tidningen, .2.955

Österberg, Carin, Natur och Kultur. En förlagskrönika. 1922–1986 (Stockholm: Natur Natur och Kultur. En förlagskrönika. 1922–1986 (Stockholm: Natur Natur och Kultur. En förlagskrönika. 1922–1986
och Kultur, 987)

Österling, Anders, ”Amerikansk mardröm”, Stockholms-Tidningen, 30.5.958
– [sign. A. Ö.], ”Onda sagor”, Stockholms-Tidningen, 4.9.958



589

Östholm, Hanna, ”Syndafl oden från Tryckpressarna. ’Skräpkulturens’ tidlösa far-
lighet”, Tvärsnitt, 2000:2, s. 4–27Tvärsnitt, 2000:2, s. 4–27Tvärsnitt

Östlund, S. & Söderberg, Sten, ”Diskussion om Science Fiction”, Industria, 954:3, 
s. 74

Webbmaterial

Andersson, Erik, ”SF-makaren Lars Gustafsson. Ett försök till några anteckningar”, 
Programbok Fantastika 1992, <http://www.lysator.liu.se/~unicorn/fandom/fanzi-
nes/programbok-fantastika-92.html#gustafsson> [mars 2006]

Bradbury, Ray, ”Ray’s NBA Acceptance Speech”, <http://www.raybradbury.com/
awards_acceptance.html> [mars 2006]

British Library Integrated Catalogue, <http://catalogue.bl.uk>
Contento, William G. (red.), Index to Science Fiction Anthologies and Collections, 

<http://users.ev.net/~homeville/isfac> [mars 2006]
Engholm, Ahrvid, Fandboken version 0.92 – ordbok över svensk science fi ction-fan-

dom (u.o., 993), <http://www.lysator.liu.se/~unicorn/fandom/fanzines/fandbo-
ken/0.92.txt> [mars 2006]

Falk, Bertil, ”Jules Verne Magasinet”, <http://www2.sbbs.se/hp/bfalk/verne.htm> 
[juni 2003, ”uppdaterad 6 mars 997”] [hemsidan saknades i mars 2006]

Holmberg, John-Henri, ”Vem var Alvar Appeltoff t?”, <http://www.alvarfonden.
org/stiftelsen.html> [mars 2006]

Library of Congress Online Catalog, <http://catalog.loc.gov>
Libris, <http://www.libris.kb.se>
Palme, Jacob, Jacob Palme’s Home Page, personlig hemsida <http://dsv.su.se/jpal-

me/> [mars 2006]
Persson, Hans, ”Alvar Appeltoff t och Stiftelsen Alvar Appeltoff ts Minnesfond”, 

<http://www.lysator.liu.se/lsff /mb-nr4/Alvar_Appeltoff t_och_Stiftelsen_Al-<http://www.lysator.liu.se/lsff /mb-nr4/Alvar_Appeltoff t_och_Stiftelsen_Al-<http://www.lysator.liu.se/lsff /mb-nr4/
var_Appeltoff ts_Minnesfond.html> [mars 2006], ursprungligen publicerad i 
Linköpings Science Fiction-Förenings (LSFF) medlemstidning, fanzinet Mån-
blad Alfa nr. 4, 999blad Alfa nr. 4, 999blad Alfa

–, ”Science fi ction-tidskrifter i Sverige”, <http://www.lysator.liu.se/lsff /mb-nr32/ 
Science_fi ctiontidskrifter_i_Sverige.html> [mars 2006], ursprung ligen publi-
cerad i Linköpings Science Fiction-Förenings (LSFF) medlemstidning, fanzinet 
Månblad Alfa nr. 32, 997Månblad Alfa nr. 32, 997Månblad Alfa

Setterborg, Gabriel, ”Ljuset från väster. Om bildandet av Club Cosmos”, <http://
web.telia.com/~u393347/hist.html> [mars 2006]

Skandinavisk Förenings för Science Fiction (SFSF) hemsida, <http://sfsf.fandom.
se/index.htm> [mars 2006]

Statistiska centralbyråns hemsida, <http://www.scb.se> [mars 2006]
Stenfors, Bo, SF by Bo Stenfors and evergreens, titles, personlig hemsida <http://home.

swipnet.se/~w-34536/> [mars 2006]
–, ”3. Jules Verne Magasinet”, <http://home.swipnet.se/~w-34536/sfi ct03.htm> 

[mars 2006]
–, ”4. Sture Lönnerstrand”, <http://home.swipnet.se/~w-34536/sfi ct04.htm> [mars 

2006]



590

–, ”5. HÄPNA!”, <http://home.swipnet.se/~w-34536/sfi ct05.htm> [mars 2006]
–, ”Sture Lönnerstrand – den svenska SF-rörelsens fader”, <http://home.swipnet.

se/~w-34536/sturel.htm> [mars 2006]
–, Tre fandoms – och en fj ärde, En SFSF-publikation (963), <http://www.lysator.liu.

se/~unicorn/fandom/ fanzines/tre_fandoms.html> [mars 2006]
Th e Internet Speculative Fiction DataBase (Th e Cushing Library Science Fiction Th e Internet Speculative Fiction DataBase (Th e Cushing Library Science Fiction Th e Internet Speculative Fiction DataBase

and Fantasy Research Collection and Institute for Scientifi c Computation at 
Texas A&M University), <http://www.isfdb.org/cgi-bin/index.cgi> [mars 2006] 
[= ISFDB]

Tolkiensällskapet Forodrims hemsida, <http://www.forodrim.org/index.html> 
[mars 2006]



591

Bildförteckning

Svartvita bilder

s. 70  Sture Lönnerstrand, från baksidan av författarens Rymdhunden (Bonniers, 
954).

s. 72  Roland Adlerberth presenterad av vännen Evert Lundström i en artikel om 
Studio Paravan i All världens berättare 954:4, s. 329.

s. 8  Annons för E. N. Tigerstedts Morgondagens äventyr (Natur och Kultur, 953), Morgondagens äventyr (Natur och Kultur, 953), Morgondagens äventyr
publicerad i bl.a. Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter Svenska Dagbladet och Svenska Dagbladet och Svenska Dagbladet Stockholms-Tidning-
en den 4 april 953.

s. 89  Fotografi er på de vinnande skyltfönstren i Eklunds skyltningstävling för se-
rien Science Fiction sommaren 955, publicerade i Svensk Bokhandel 955:26, Svensk Bokhandel 955:26, Svensk Bokhandel
s. 583.

s. 36  Magnus Gernes och Lars Widdings Aniara-uppslag i Expressen den 3 oktober 
956.

s. 93  Fans i en paneldiskussion på kongressen Stockon 2 i Stockholm augusti 
958. Foto: Karl-Evert Wetterlund. Fotografi et har tillhandahållits av Sture 
Hällström.

s. 96  Svenskt besök hos brittiska fans i London i april 960, i samband med kon-
gressen Eastercon 960. Fotografi et har tillhandahållits av Sture Hällström.

s. 98  Sture Hällström vid en skrivmaskin i januari 957. Fotografi et, som publi-
cerades i Morgon-Tidningen den 4 januari 957, har tillhandahållits av Sture 
Hällström.

s. 99  En sida ur fanzinet Union SF, nr. 2 vol. 2, 959, med Lars Lamberts novell Union SF, nr. 2 vol. 2, 959, med Lars Lamberts novell Union SF
”Den nya dagen”.

s. 20  John-Henri Holmbergs under pseudonymen Carl J. Brandon, Jr. utgivna 
fanzine Fanac nr. 7, utdelat på Stockon 5 i april 965.Fanac nr. 7, utdelat på Stockon 5 i april 965.Fanac

s. 23  Kopia av Alvar Appeltoff ts fanzine Top Secret, utgivet hösten 958.Top Secret, utgivet hösten 958.Top Secret
s. 344  Baksidan av Ray Bradburys Solens gyllene äpplen (Norstedts, 959). (Bilden är 

beskuren.)

Färgbilder på färgark

.  E. N. Tigerstedts antologi Morgondagens äventyr (Natur och Kultur, 953). Om-Morgondagens äventyr (Natur och Kultur, 953). Om-Morgondagens äventyr
slagsillustratör okänd.

2.  Ray Bradburys Invasion på Mars (Forum, 953). Omslag av Lars Bramberg.Invasion på Mars (Forum, 953). Omslag av Lars Bramberg.Invasion på Mars
3.  John Wyndhams Triffi  dernas uppror (Eklunds, 953). Omslag sannolikt av Gösta Triffi  dernas uppror (Eklunds, 953). Omslag sannolikt av Gösta Triffi  dernas uppror

Kriland.
4.  Isaac Asimovs Jag, robot (Eklunds, 954). Omslag sannolikt av Gösta Kriland.Jag, robot (Eklunds, 954). Omslag sannolikt av Gösta Kriland.Jag, robot
5.  Robert A. Heinleins Mannen som sålde månen (Eklunds, 954). Omslag san-

nolikt av Gösta Kriland.



592

6.  Gabriel Lindes (pseud. för Gustav Sandgren) Rymdskeppens gåta (Bonniers, Rymdskeppens gåta (Bonniers, Rymdskeppens gåta
953). Omslag av Magnus Gerne.

7.  Sture Lönnerstrands Rymdhunden (Bonniers, 954). Omslag sannolikt av Mag-
nus Gerne.

8.  Arthur C. Clarkes Mot nya världar (Eklunds, 955). Omslag av Gösta Kriland.Mot nya världar (Eklunds, 955). Omslag av Gösta Kriland.Mot nya världar
9.  Robert A. Heinleins Varning för okänd planet (Lindqvists, 954). Omslag av Varning för okänd planet (Lindqvists, 954). Omslag av Varning för okänd planet

Björn Karlström.
0.  Carl Henners (pseud. för Henrik Nanne) Alternativ Luna (Lindqvists, 956). Alternativ Luna (Lindqvists, 956). Alternativ Luna

Omslag av Björn Karlström.
.  Raymond F. Jones Universum ockuperat (Lindqvists, 954). Omslag av Björn Universum ockuperat (Lindqvists, 954). Omslag av Björn Universum ockuperat

Karlström.
2.  T. A. Engströms Rymdkulan (Lindqvists, 959). Omslag av Björn Karlström.
3.  Alfred Besters Ensam mot universum (Lindqvists, 955). Omslag av Björn Karl-

ström.
4.  Georg Eliassons Rymdpirater (Åhlén & Åkerlund/Bonniers, 954). Omslag san-Rymdpirater (Åhlén & Åkerlund/Bonniers, 954). Omslag san-Rymdpirater

nolikt av B. O. Wennerberg.
5.  Pseudonymen Alex Raymonds Blixt Gordon i dödsraketen (Sörlins, 955). Om-

slagsillustratör okänd.
6.  Antologin Raketmännen från Jorden och andra Science Fiction historier (Saxon & Raketmännen från Jorden och andra Science Fiction historier (Saxon & Raketmännen från Jorden och andra Science Fiction historier

Lindströms, 956). Omslag hämtat från tidskriften Orbit Science Fiction 954:3.
7.  Erich Dolezals Månen i lågor (Svensk Läraretidnings Förlag, 957). Omslaget 

anges vara av Bo Andersson men bär signaturen ”Emma Olofsson –56”.
8.  Robert Heinleins Nybyggare i rymden (Svensk Läraretidnings Förlag, 957). Om-

slag av Bo Andersson.
9.  Det första numret av Häpna! (Grafi ska Förlaget, Kindberg & Söner, mars 954). Häpna! (Grafi ska Förlaget, Kindberg & Söner, mars 954). Häpna!

Omslag av Frank R. Paul, hämtat från majnumret av Science Fiction Plus 953.
20.  Decembernumret av Häpna! 963 (Grafi ska Förlaget, Kindberg & Söner, 963). 

Omslagsillustratör okänd.
2.  Sven O. Emilssons (senare Gripsborn) omslag till fanzinet Union SF nr. , no-Union SF nr. , no-Union SF

vember 958.
22.  Lee Elliots (förlagspseud. för okänd författare) Bortom tid och rum (Pingvinför-

laget, 957). Omslagsillustratör okänd.
23.  Kris Lunas (förlagspseud., här för William Henry Fleming Bird) Hemlig agent 

Z 90 (Pingvinförlaget, 957). Omslagsillustratör okänd.
24.  Gill Hunts (förlagspseud., här för Dennis Hughes) Onda världar (Pingvinförla-

get, 958). Omslagsillustratör okänd.
25.  Frank Belknap Longs Rymdresenär kidnappas (Wennerbergs, 959). Omslag av Rymdresenär kidnappas (Wennerbergs, 959). Omslag av Rymdresenär kidnappas

Ed Emshwiller, hämtat från det amerikanska originalet, Space Station No. 1
(Ace, 957).

26.  Poul Andersons IK 400 (Wennerbergs, 959). Omslaget av signaturen Schultz 
publicerades ursprungligen på Leigh Bracketts Th e Big Jump (Ace, 954), men 
återanvändes på Cliff ord D. Simaks Ring Around the Sun (Ace, 959).

27.  David Osbornes (pseud. för Robert Silverberg) Främmande rymdskepp har lan-
dat (Wennerbergs, 960). Omslaget av Richard M. Powers hämtades från Leo 
Margulies antologi 3 From Out Th ere (Crest, 959).



593

28.  Det första numret av svenska Galaxy (Illustrerade Klassiker, september 958). Galaxy (Illustrerade Klassiker, september 958). Galaxy
Formgivning av Olle Eksell, illustration av signaturen Dember.

29.  Galaxy nr. 5 (Illustrerade Klassiker, november 959). Formgivning av Olle Ek-
sell, illustration av Ed Emshwiller.

30.  Baksidan av Galaxy nr. 5 (Illustrerade Klassiker, november 959), med Björn 
Wigardts serie ”Pansar Bengtssons bravader”.

3.  Galaxy nr. 7 (Illustrerade Klassiker, februari 960). Formgivning av Olle Eksell, 
illustration av Ed Emshwiller.

32.  Fred Hoyles Det svarta molnet (Bonniers, 958). Omslagsillustratör okänd.
33.  Frederik Pohls och C. M. Kornbluths Venus är vår! (Folket i Bilds förlag, 960). Venus är vår! (Folket i Bilds förlag, 960). Venus är vår!

Omslag av Eugen Semitjov. (Bilden är lätt beskuren.)
34.  Ray Bradburys Den illustrerade mannen (Norstedts, 96). Omslagsillustratör 

okänd.
35.  Donald A. Wollheims Mike Mars i rymden (B. Wahlströms, 965). Omslagsil-

lustratör okänd.
36.  Seriesymbol för Eklunds Science Fiction, från baksidan av Arthur C. Clarkes 

Mot nya världar (Eklunds, 955).Mot nya världar (Eklunds, 955).Mot nya världar
37.  Seriesymbol för Bonniers Planetböckerna, från ryggen på Sture Lönnerstrands 

Rymdhunden (Bonniers, 954).
38.  Seriesymbol för Lindqvists Atom-böckerna, från baksidan av Carl Henners Al-

ternativ Luna (Lindqvists, 956).ternativ Luna (Lindqvists, 956).ternativ Luna
39.  Seriesymbol för Sagas Raketböcker, från baksidan av Erich Dolezals Månen i 

lågor (Svensk Läraretidnings Förlag, 957).lågor (Svensk Läraretidnings Förlag, 957).lågor
40.  Seriesymbol för Pingvinförlagets Atom-boken, från omslaget till Denis Hughes 

Invasion mot Jorden (Pingvinförlaget, 957).
4.  Seriesymbol för Wennerbergs Rymd-böckerna, från baksidan av Poul Ander-

sons IK 400 (Wennerbergs, 959).



594

A
Abenius, Margit  457, 528
Ackerman, Forrest J.  58, 64, 464, 467
Adamski, George  503
Adlerberth, Roland  3, 69–79, 8, 83, 85 f., 93, 

96, 00, 05, 08 f., 3 f., 22, 29, 33, 38, 
44 f., 47, 60 ff ., 74, 85, 89 f., 98, 204, 
29, 243–249, 263, 266 f., 269, 275, 284, 292, 
324 f., 33, 347 f., 374, 382, 384 f., 393, 397, 
407 f., 43, 433, 437–443, 445 f., 449 ff ., 453, 
455, 457 ff ., 469 ff ., 480, 487 f., 50 f., 508 ff ., 
525 ff ., 530 ff ., 536, 539 f., 545, 549

Agrell, Beata  47
Ahlgren, Rolf  64, 434
Ahliny, Bernt  447
Ahlqvist, Edwin  64
Ahlsén, Bertil  478
Ahlstedt, Börje  534
Ahlund, Claes  432
Ahnlund, Knut  383, 540 f.
Ahrens, Richard  444
Aiken, Joan  7
Albrecht, Gustav  47
Aldiss, Brian W.  36 f., 42, 48, 50, 59, 278, 405, 

49 ff ., 423, 425 ff ., 43 f., 442, 470, 52 f., 
523, 533, 539

Alexander, Alison  25
Alexandersson, Jan  509
Alfredson, Hans  436
Alfvén, Hannes  382 f., 388, 395
Allwood, Martin S.  02, 437, 448, 454
Almquist, Anders  70, 2, 49
Almqvist, Carl Jonas Love  384, 54
Almqvist, Josef  04, 08 f., 26, 324 f., 450, 

454, 525 
Alvarez, Alfred  460
Aminoff , Iwan T.  62, 393, 406, 432
Amis, Kingsley  35 ff ., 42, 52, 4, 278 f., 284, 

327, 405, 420, 424 ff ., 43, 460, 466, 5 ff ., 
525 f., 533, 542

Anderson, Bibi  534
Anderson, Karen  29, 296, 520, 538
Anderson, Poul  67 f., 229, 257, 259 f., 262, 

36, 366 f., 409 f., 495, 507, 520, 538

Anderson, Sherwood  20
Anderson, Stig (Stikkan)  520
Anderson, Wåge  70, 2, 49
Andersson, Bo  264, 32
Andersson, Dan  384
Andersson, Elis  440
Andersson, Erik  487, 542
Andersson, Karin  25, 484
Andersson, Leif  45
Andersson, Per  440
Andersson, Wåge  49
Andreasson, Arne  04, 2 f., 45
Andrew, Charles, se Nordén, Börje
Anshelm, Jonas  24, 46, 54
Apostolides, Alex  520
Appeltoff t, Alvar  69 ff ., 73, 90, 94, 97, 

200, 209 f., 23 ff ., 224, 300, 330, 454, 472 f., 
480 f., 483 ff ., 489 ff ., 497 ff ., 54, 546, 550

Appeltoff t, Ellen  209, 490
Appeltoff t, Hugo  209, 490
Apuleius  384
Aristofanes  384
Arkin, Alan  520
Arnold, Hans  79, 59, 50
Arvidsson, Håkan  525
Arvidsson, Ingrid  354, 36, 500, 535, 537
Ashley, Mike  425, 477, 498
Asimov, Isaac  43 ff ., 49, 64, 70, 77, 85, 88, 95, 

08, 25, 28, 67 ff ., 7 ff ., 78, 205, 227 ff ., 
233, 237, 248, 264 f., 278, 295, 297 ff ., 304, 
306, 328, 362, 366 ff ., 376, 38, 388, 406 ff ., 
423, 425, 443, 452, 465, 472, 488, 495, 508, 
52, 523, 527

Aspelin, Kurt  42
Asplund, Johan  206, 385 f., 542
Attebery, Brian  53
Atterbom, Per Daniel Amadeus  22, 384
Attorps, Gösta  69, 33, 335, 359, 364, 437, 456, 

528, 53, 537
Ayre, Th ornton, se Fearn, John Russell

B
Bachtin, Michail  430
Bacon-Smith, Camille  25, 79, 475 ff ., 486

Personregister



595

Baggesen, Søren  24, 42
Bahner, Mikael  550
Bailey, Hilary  7
Ballard, James Graham  470
Balmer, Edwin  95, 97, 407, 447, 459
Barr, Stephen  52
Barron, Neil  26, 45
Barzman, Ben  269
Baudrillard, Jean  3
Beauvoir, Simone de  439
Beckett, Samuel  538
Beckman, Birger  62
Bejerot, Nils  0 f., 288, 448, 504, 56
Belafonte, Harry  47
Bellamy, Edward  8
Benedikt, Ernst  500
Bengtson, Göran  272, 345 f., 353, 356 f., 362, 

382, 384, 5 f., 53 f., 534 ff ., 540 ff .
Bengtsson, Staff an  327, 435, 447, 499, 59, 

525
Bennett, Margot  539
Bennett, Ron  96
Bennich-Björkman, Bo  43
Berg, John  4, 45
Berger, Laura Standley  47
Berggren, Arne  443
Berggren, Elfred  63, 406, 433
Bergh, Kirsten  442
Berglund, Lennart  23, 37, 444, 454, 457 f.
Berglöw, A.  432
Bergman, Karl  25
Bergman, Lisa  59
Bergman, Petter  36, 533, 535, 537
Bergquist, Lars  70, 2, 49
Bergrahm, Hans  45
Bergström, Berit  389
Berman, Nils  532
Bernhardsen, Chr. R.  69
Bernholm, Bernt  04, 07, 449
Berryman, John  460
Beskow, Gunnar  34, 434, 457
Bester, Alfred  64, 95 f., 229, 278, 294 f., 304, 

30, 328, 366 f., 406 f., 40, 446, 495, 59, 
522 f.

Beynon, John, se Wyndham, John
Bierbaum, Carl-Hermann  93, 200, 480, 482, 

550
Biggle, Lloyd, Jr.  520 f.
Binder, Eando, se Binder, Otto Oscar
Binder, Earl Andrew  47
Binder, Otto Oscar  435, 47
Bird, William Henry Fleming  252, 35

Bjerne, Ulla  540
Björild, Sten  04, 06, 36, 324, 335, 449 f., 

457, 525, 528, 53
Björkegren, Hans  5 f.
Björkman, Margareta  437
Blackmur, Richard Palmer  35
Blanche, August  6
Bleiler, Everett F.  83
Blish, James  64, 205, 296, 523
Bloch, Ernst  42, 430
Bloch, Robert  435, 52
Blomdahl, Karl-Birger  40
Blomkvist, Torsten  342, 348, 350 f., 53, 537
Bloom, Harold  530
Boëthius, Ulf  24, 66, 90, 256, 43, 47, 430, 

433 f., 436 f., 444, 448, 454, 505
Bohman, Birgitta  268, 38, 509
Bolin, Greta  94, 33, 483, 59, 526
Bolin, Göran  47
Bond, Nelson S.  435
Bonnevier, Jenny  23
Borg, Erik  64
Bourdieu, Pierre  4 f., 28, 77, 338, 405, 44, 

48, 480, 525, 529, 538 f.
Boye, Karin  23, 27, 5, 54, 62, 75, 33, 228, 

329, 332 ff ., 343, 383, 395, 406, 40, 425, 456, 
527 f., 54

Brackett, Leigh  64, 7, 260, 339, 452
Braconier, Jean  5
Bradbury, Esther Marie Moberg  53
Bradbury, Ray  3, 2, 46, 55, 64, 77, 82 ff ., 

02, 04, 06 ff ., 0 ff ., 6, 20 f., 3, 33, 
42, 63, 67 f., 7 f., 20, 227 ff ., 233, 242 
f., 248, 275 ff ., 292, 297, 302, 305, 39, 328 
f., 333, 337–369, 372, 377 ff ., 384, 395, 397, 
403, 406 f., 40 f., 46, 439, 450 ff ., 459, 464, 
470, 495, 502, 53, 55, 520, 525, 527, 529–540, 
545 f.

Bramberg, Lars  83, 305
Brandell, Gunnar  334, 353, 527, 535
Brandon, Carl  480
Brandon, Carl J., Jr., se Holmberg, John-

Henri
Bratt, Torkel  64
Braun, Wernher von  248, 269 f., 454, 50
Brauns Haking, Sylvia  323
Brecht, Bertolt  37, 42
Bredberg, Ernst C:son  30
Brendel, Katarina  32 f., 456
Bretnor, Reginald  09, 7 f., 325
Breuer, Miles J.  538
Brilioth, Erik-Gustaf  550



596

Broady, Donald  78, 44, 476, 480
Broberg, Jan  328 ff ., 349, 46, 525 f., 533, 546
Broderick, Damien  40 ff ., 392, 405 f., 49 ff ., 

425, 430 f.
Brooke-Rose, Christine  422
Brown, Fredric  67 f., 228, 257, 259, 262, 295, 

297, 328, 366 f., 409, 495, 499, 502, 523, 526, 
538

Brown, Rosel George  7
Bruckner, Karl  374
Brunner, John  252
Brynolfsson, Reine  487
Bukatman, Scott  49
Bulmer, Kenneth  65, 67, 92
Burroughs, Edgar Rice  63, 455, 473, 54
Burroughs, William S.  387, 48, 542 f.
Bush, Kate  534
Butler, Samuel  8, 329
Buzzi, Willy  490
Byttner, A.  64
Byttner, Göran  447
Böök, Fredrik  532

C
Cable, George Washington  44
Cabot, John York, se O’Brien, David Wright
Calvino, Italo  377, 380, 388, 48
Cameron, Berl (förlagspseud.)  253
Campanella, Tommaso  74
Campbell, John Scott  464
Campbell, John W., Jr.  49, 08, 406, 423
Èapek, Karel  5, 75, 228, 439
Capon, Paul  506 f.
Capote, Truman  345
Carlsson, Britta  454 f.
Carlsson, Ellinor  478
Carnell, John  92
Carr, Terry  498 f.
Carradine, John  429
Carroll, Lewis  426
Carter, Dee, se Hughes, Dennis (Denis)
Cartier, Edd  468
Cassiday, Bruce  376
Cather, Willa  20
Chambon, Jacques  53
Chandler, A. Bertram  67
Charles, Neil (förlagspseud.)  252 f.
Charnas, Suzy McKee  23
Charteris, Leslie  465
Chauvenet, Louis Russell  97
Cheyney, Peter  465
Christie, Agatha  465

Christoff erson, Birger  532
Christopher, John  67
Chronwall, Ingvar  549
Chrysander, Louis  52
Claesson, Maths  368, 433 ff ., 47, 477, 489, 

529
Clarke, Arthur C.  44 f., 85, 87, 5, 67 f., 7, 

78, 227 ff ., 233, 24, 296 f., 308, 329, 333, 347, 
366 ff ., 374 f., 38, 407 f., 427, 442 f., 464, 
472, 474, 495, 499, 502, 520, 523, 527

Clausen, Erik  296, 520
Clement, Hal  347
Cleve, Bertil  63
Clifton, Mark  520, 523
Clingerman, Mildred  7
Clute, John  26, 67, 69, 7, 295 f., 366, 45, 

47 ff ., 423–429, 43 f., 456, 463, 467, 469, 
47 ff ., 475, 484 ff ., 493 f., 505, 507, 52 f., 57, 
520, 529 f., 533, 536

Cnips  0, 450 f., 488
Coatsworth, Elizabeth  84
Coggins, Jack  289
Conklin, Groff   46
Conquest, Robert  49, 425, 43, 442, 525
Conrad, Joseph  84
Contento, William G.  47
Cooper, Edmund  252
Corlin, Axel  52
Correa, Hugo  69
Correy, Lee, se Stine, G. Harry
Corrigan, Robert A.  538
Corte, Bill, se Nanne, Henrik
Coyle, Kelly  475
Crane, Eric, se Setterborg, Gabriel
Crispin, Edmund  63 f.
Crona, Annikki  258
Crona, Börje  258 f., 273, 294 ff ., 409 f., 506 f., 

5, 54, 520 f., 523, 539
Cronholm, Th omas  550
Cross, Polton, se Fearn, John Russell
Csicsery-Ronay, Istvan, Jr.  49
Cyrano de Bergerac, Savinien  49, 74, 8, 47, 

24, 283, 426, 488, 500
Czaplicka, Magdalena  436

D
Dahlberg, Gustav  464
Dahlgren, Rolf, se Ahlgren, Rolf
Dahlquist-Ljungberg, Ann Margret  56, 228, 

333 ff ., 395, 40, 466, 527 f.
Dahlskog, Sten  299, 52
Dahm, Erland  70, 2, 294, 297, 346, 490 f., 

532



597

Dalgaard, Niels  24, 46 f., 42, 504
Dalin, Olof von  6
Danelius, Claes-Eric  22 f., 453
Dante Alighieri  49, 38, 538
Darwin, Charles  6, 225
Davidson, Avram  52
Davies  505
Davis, Miles  48
Davis, Pat  468
de Camp, Lyon Sprague  64, 7, 20, 82, 347, 

452, 523
deFord, Miriam Allen  7
Degerman, Alarik  47
del Rey, Lester  257
Delany, Samuel R.  425, 430 f., 470
Delblanc, Sven  382 f., 389, 395, 54
DeLillo, Don  48
Dember  37
Dennis, Bruce, se O’Brien, David Wright
Derleth, August  83, 438, 456
Devery, Luke, se Setterborg, Gabriel
Devi, Shanti  248, 503
Dharma, Madhu, se Lönnerstrand, Sture
Dick, Philip K.  23, 45, 3, 260, 296, 365 ff ., 

40, 470, 495, 538
Dickson, Walter  33, 456
Dikty, T. E.  83
Dolezal, Erich  28, 264 f., 32, 380, 409, 508
Dominik, Hans  63
Dorman, Sonya  7
Dos Passos, John  450
Doyle, Arthur Conan  465
Duff , David  47
Duff , Douglas V.  268
Dumas, Alexandre  509
Duncan, David  95 f., 447
Dunne, John William  73
Dunsany, Lord  7, 438

E
Edelfeldt, Inger  487
Edfelt, Johannes  34, 457
Edmonds, Paul, se Kuttner, Henry
Edwards, Malcolm J.  420, 425, 428, 469, 47, 

52 f., 57
Ehrén, Svenolov  5
Eidevall, Gunnar  45
Einstein, Albert  73, 06, 72 f., 225, 286, 532
Ek, Lennart  437
Ekelöf, Gunnar  27, 33, 456
Eklund, Hans  300
Eklund, Ole  63

Eklund, Oskar Gustaf  84, 44
Eklund, Sven  200, 550
Eklundh, Bernt  528, 530, 535
Ekner, Reidar  528
Eksell, Olle  279, 289, 37, 53, 56 f., 59
Ekström, Göte  44 f., 85, 462 f., 478
Ekström, Kjell  44 f., 54 f., 69, 462 ff ., 

470 ff.
Eldelin, Emma  460
Elgström, Ossian  63
Eliasson, Georg  98, 3
Eliott, E. C., se Martin, Reginald Alec (Rex)
Eller, Jonathan R.  424, 44, 53, 525, 529 ff ., 

533 ff .
Ellerström, Jonas  487
Ellington, Edward Kennedy (Duke)  48
Elliot, Lee (förlagspseud.)  252, 255, 262, 35, 

505, 508
Elmgren, Sven  444
Elmquist, Håkan  300
Elsner, Carl Olof  64, 93, 429, 450, 470 f., 

55
Elvesson, Gunnar  550
Emilsson, Sven O.  59, 93, 34
Emshwiller, Ed  260, 36 f., 507
Endén, S.  70, 22, 49
Engblom, Lars-Åke  466, 50
Engholm, Ahrvid  25, 89, 43, 462, 466, 469, 

476, 478 ff ., 485 f., 488 ff ., 520, 532, 543
Englund, Erik  509
Engström, Toivo Armas  268, 309, 509
Engström, Yngve  49
Engztröm, Yngwe C.  70, 22, 49
Enquist, Per Olov  352, 36, 389, 535, 537
Ergo  433
Ericson, Staff an  43
Ericsson, Arne  07, 449
Ericsson, Th ore  64, 435
Erikson, Leif, se Essén, Rütger
Eriksson, Algot  70, 477 f.
Eriksson, Bengt  550
Eriksson, Björn  550
Eriksson, Göran O.  242, 500
Eriksson, Helena  487
Eriksson, Ingemar  549
Ernolf, Sonja  479
Escarpit, Robert  4, 7, 27 f., 98 f., 80, 352, 

396, 405, 40, 44, 47 f., 448, 476, 535, 543
Espmark, Kjell  528
Essén, Rütger  62, 406
Esser, Alex  275, 5
Evans, Arthur B.  47



598

Evans, Th elma D. Hamm, se Hamm, Th elma 
D.

F
Facey  505
Fahlnaes, Gunnar  64
Fahlström, Öyvind  487
Falk, Bertil  239, 323, 362, 434, 436 f., 447, 459, 

499, 524, 537
Farnsworth, Duncan, se O’Brien, David 

Wright
Fearn, John Russell  252, 435
Fern, Gabriel, se Sandgren, Gustav
Finney, Jack  429
Fish, Stanley  76
Fiske, John  75 f., 8, 225, 475 f., 493 f.
Fiske, Tarleton, se Bloch, Robert
Fjordland, Sture  297, 300, 52 f.
Flammarion, Camille  6, 294, 296, 393, 406, 

432, 520
Florén, Uno  279, 283, 53 f.
Foghammar, Sverker  474
Folke, Gunnar  59
Fontenay, Charles L.  506 f.
Ford, Don  96
Forsberg, Vidar  5
Forser, Tomas  03, 45, 449 f., 53 f., 548
Forsgren, Rune  25, 200
Forssell, Lars  436, 488
Forsslund, Jöran  433
Forster, Edward Morgan  5, 248
Fowler, Alastair  42, 273, 47, 423
Frankel, Göran  387, 466, 543
Franzén, Lisa  442
Franzén, Mats  436
Franzén, Nils-Olof  459
Franzén, Oskar  84
Fredrikson, Lars  436
Fredriksson, Allan  502
Freedman, Carl  59, 49, 422, 425, 430
French, Paul, se Asimov, Isaac
Freud, Sigmund  325, 525
Freudenthal, Per  63, 406, 433, 532
Fridell, Folke  333, 335, 395, 40
Fry, Daniel W.  503
Frykman, Erik  460
Frykman, Jonas  436
Frängsmyr, Tore  46
Fröberg, Anders S.  299, 543
Fröier, Lennart  353, 36, 460, 5, 535, 537
Fröroth, Rune  333, 527
Furuland, Lars  4, 396, 405, 43 f., 47, 504, 

538

Fyhr, Mattias  42
Fällman, Ingemar  550

G
Gagarin, Jurij  275
Gahmberg, John  549
Garm, Axel, se Örne, Anders 
Garson, Clee, se O’Brien, David Wright
Gartmann, Heinz  500
Gedin, David  44
Gedin, Per I.  250 f., 504, 508
Gehman, Richard B.  7
Gekiere, Madeleine  530
Genette, Gérard  45, 424
Gerne, Magnus  90, 93, 36 f., 307, 444, 458
Gernsback, Hugo  34 f., 37, 40, 42, 44, 48, 

5, 35, 65, 74, 80, 39 f., 405 f., 408, 420, 
433, 464, 47

Gibson, William  48
Giles, Gordon A., se Binder, Otto Oscar
Gilman, Charlotte Perkins  46
Glasby, John S.  252 f.
Glaser, Alice  7
Glasser, Allen  97
Godhe, Michael  22, 434 f., 445 f., 454, 463, 

483, 499 f., 503, 508, 54 f., 537
Godwin, Francis  283
Goethe, Johann Wolfgang  384
Gold, Horace Leonard  278, 286, 55, 58
Golding, William  56, 228, 466, 495
Gottesman, S. D., se Kornbluth, Cyril M. och 

Pohl, Frederik 
Grafström, Bengt  04, 09 ff ., 450 f.
Grafton, Sue  520
Grahn, Lars  439
Grant, John  427 f.
Grave, Elsa  70 f., 93, 22, 473, 479, 490 f., 

546
Grave-Nyman, Cecilia  93, 479, 550
Greenberg, Martin  458
Griffi  th, Ann Warren  7
Gripenberg, Claës  264
Gripenberg, Saga  264
Gripsborn, Sven O., se Emilsson, Sven O.
Griswold, Wendy  43
Grodin, Debra  475
Grossman, John  468
Grut, Mario  276, 52, 535 f.
Gröndahl, Henry G.  346, 359, 438, 452, 532, 

537
Guareschi, Giovanni  84
Gunn, James E.  296, 523



599

Gunnarson, Ketty  432
Gustafson, Ingemar  5
Gustafson, Jon  507
Gustafson, Rolf  290
Gustafsson, Karl Erik  548
Gustafsson, Lars  23, 355, 386, 389, 436, 536, 

540 ff .
Guthrie, Alan, se Tubb, Edwin Charles
Gyllander, Hugo  29
Gyllenberg, Arvid  73, 48, 549
Gödel, Kurt  225
Götselius, Th omas  47, 423

H
Hættner Aurelius, Eva  47, 423
Hagberg, Knut  78
Hall, Steve  47
Hall, Tord  24, 4, 92, 32, 323, 383, 46, 460, 

524, 532, 54, 546
Hallberg, Erik  433
Halldén, Ruth  533
Hallén, Harald  435
Hallén, Kerstin  297
Hallén, Sven  04, 09, , 3, 35, 4, 242, 

276, 334, 336, 444, 450 f., 457, 46, 500, 502, 
52, 527

Hamberg, Per-Martin  459
Hamfors, Stig  332, 526
Hamilton, Edmond  64, 435, 452, 477, 495, 

507
Hamm, Th elma D.  7
Hammarlund, Emil  263
Hammett, Dashiell  29
Hanno, Carl von  442
Hansen, Anders H.  300, 522
Hansen, Edmund W.  67, 69, 297, 473
Hansson, Gunnar  496
Hansson, Johan  78 ff ., 438
Hansson, Knut, se Lagrup, Knut
Hansson, Åke  299 f.
Haraway, Donna J.  3
Harley Schubert, Elspeth  460
Harmon, James Judson (Jim)  520
Harrie, Ivar  39, 382, 459, 540
Harris, Cheryl  25
Harris, John Beynon, se Wyndham, John
Hart-Davis, Rupert  46
Hasse, Henry  339, 538
Hassler, Donald M.  47
Hawthorne, Nathaniel  426
Healy, Raymond J.  46
Hedén, Lage  549

Hedin, Sven  294 f., 59 f.
Hedman, Dag  24, 39 f., 43, 428, 43 ff ., 

436 f., 439, 449, 458 ff .
Hedman, Iwan  509
Hegerfors, Sture  435
Heinlein, Robert A.  27, 44 f., 49, 64, 77, 85 f., 

95, 06, 08 f., 2, 9 f., 22 f., 28, 50, 62, 
67 f., 78, 27, 227 ff ., 264 ff ., 278, 296 f., 
302, 307, 309, 32, 328, 339, 366 ff ., 374, 38, 
406 f., 409, 4, 429, 439, 442 f., 446 f., 450, 
452, 470, 495, 508, 52, 523, 525

Heisenberg, Werner  225
Heissenbüttel, Helmut  542
Helander, Lars  543
Helgesson, Leif  85, 90, 200, 478, 480, 482, 

486, 550
Helin, Lars-Erik  85, 87, 97, 492, 497, 549 f.
Hellberg, Hans-Eric  376
Heller, Frank  63, 78, 43, 434, 436, 439, 502
Hemingway, Ernest  20, 345, 353, 450
Hemmel, Jan  346, 353, 500, 53 f., 535
Hemmungs Wirtén, Eva  43, 436 f., 447, 504
Henderson, Zenna  7
Henmark, Kai  457
Henner, Carl, se Nanne, Henrik
Henrikson, Alf  83
Herne, Tord  353, 535
Hertel, Hans  47
Hesse, Hermann  43
Hesse-Quack, Otto  448
Heyman, Viveka  37, 458 f., 528
Hienger, Jörg  46, 459
Hills, Matt  25, 325, 49, 475 f., 525
Hirdwall, Ingvar  534
Hirsch, Walter  46, 453
Hjalmarsson, Kjell  300, 434, 484, 522
Hoff mann, Ernst Th eodor Amadeus  328
Hoff mann, Poul  28
Hollinger, Veronica  47, 49
Hollmer, Miriam  22, 70, 207, 47 ff ., 487 ff .
Holloway, Brian  252, 505
Holm, Ingvar  459 f.
Holmberg, Claes-Göran  203 f., 438, 486, 

488 ff., 53
Holmberg, John-Henri  9, 22, 90, 200 f., 

203, 208, 22, 226, 229 f., 236 ff ., 256, 262, 
304, 45 f., 49, 42, 426, 43 ff ., 437, 44, 
444 ff., 453, 456, 46 ff ., 466 f., 472 f., 475 f., 
478 ff ., 483–495, 498 f., 503, 506 ff ., 56, 520, 
523 f., 529, 539, 543

Holmberg, Olle  452
Holmqvist, Bengt  05, 34, 242, 292, 344, 346, 



600

349, 353, 355 f., 457, 500, 53 f., 534 ff .
Holmqvist, Bosse  04 ff ., 449
Holmqvist, Lars  332, 526
Holten, Ragnar von  443
Holzhausen, Carl Johan  353, 455, 5, 535
Homeros  27, 49, 509
Hoshi, Shin’ichi  69
Howard, Robert E.  473
Hoyle, Fred  229, 270 ff ., 302, 38, 366 ff ., 377, 

379, 38, 395, 397, 409, 470, 50 f., 55, 527, 
537, 539 f., 546

Hoyle, Geoff rey  377
Hubbard, L. Ron  67 f., 229, 257 f., 260, 297, 

366 ff ., 472, 495, 507, 538
Hughes, Dennis (Denis)  252 f., 35, 38, 4, 

505
Hultcrantz, Tore  352
Hultén, Håkan  299
Hultman, Tor G.  505
Hultstrand, Birger  264, 444
Hunt, Gill (förlagspseud.)  252 f., 35
Huntington, John  422
Huston, John  529
Hutchings, Gordon  467
Hutchinson, Joyce Carstairs, se James, Kath-

leen
Huxley, Aldous  43, 5, 54, 2, 5, 23, 33, 

228 f., 332, 334, 34, 383, 395, 40, 428, 439, 
45, 456, 495

Huyssen, Andreas  430
Håkanson, Björn  383, 540 f.
Håkanson, Eva  83, 258, 297, 38, 520
Häglund, Karl-Axel  346, 53 f.
Hällström, Sture  9, 90 f., 93 f., 96, 98, 200 

ff ., 22, 280, 466 ff ., 48, 483, 486, 497 f., 
54, 56, 549 f.

Höglund, Bengt  528
Hörsta, Erik  506

I
Ingvarsson, Jonas  24
Insulander, Per W.  45
Isaksson, Folke  335, 528, 532
Isaksson, Gunnar  539
Isherwood, Christopher  338 f., 359
Ivarsson, Nils Ivar  334, 527

J
Jakobson, Lars  22, 22, 256, 262, 424, 444 ff ., 

453, 456, 459, 46, 463, 506 ff ., 54, 523
Jakobsson, Karl Gustav  200, 299, 550
James, Edward  33, 79, 205, 225, 48 ff ., 422–

429, 43, 434, 442, 475 f., 487, 493 f., 53
James, Kathleen  7
Jameson, Fredric  3
Jan-Hugo  468
Jansson, Esse  549
Janzon, Åke  36, 457
Jarr, se Maloney, F. J. Terence
Jarvis, E. K., se Williams, Robert Moore
Jauss, Hans Robert  47
Jefremov, Ivan  274 f., 379 f., 409, 5, 522 f., 

546
Jenkins, Henry  76, 475 ff ., 484, 494
Jenkins, William Fitzgerald, se Leinster, 

Murray
Jensen, Axel  377, 388
Jensen, Ingvar  435
Jensen, Joli  76, 475
Jersild, Per Christian  23 f., 382 f., 389, 46, 

425, 54
Johannesson, Olof, se Alfvén, Hannes
Johanson, Sam  5
Johansson, Annika  46
Johansson, Bengt-S.  492
Johansson, Björn  457
Johansson, Hans Olof  250, 253, 396, 48, 508, 

543
Johansson, Jan-Erik  45
Johansson, Lave  444
Johansson, Rolf  550
John, Elton  534
Johns, Kenneth, se Bulmer, Kenneth och 

Newman, John
Johns, William Earl  98, 268, 379, 38, 43, 

470
Johnson, Bo  447
Johnson, Edwin  376
Jokai, Maurus (Mór Jókai)  432
Jonason, Anders  58
Jonason, Olov  352, 537
Jones, Alice Eleanor  7
Jones, Raymond F.  95, 67 f., 72, 227, 257, 

260, 297, 309, 366 f., 38, 429, 495, 507
Jonsson, Inge  543
Jonsson, Kjell  23, 430, 436 f., 448
Jordan, Brian  96
Josephson, Erland  534
Julén, Björn  460
Jungholm, Gösta  447
Jungstedt, Torsten  369, 439, 536, 538
Jönsson, Nine Christine  533



601

K
Kafka, Franz  52, 334, 439
Kaiser, Hans K.  269
Kallin, Sten  82
Karlén, Hans Ulrik  550
Karloff , Boris  50
Karlström, Björn  96 f., 309 f., 437, 447, 509
Keating, Peter  43
Kellar, Von (förlagspseud.)  253
Kellberg, Per  93
Kent, Brad (förlagspseud.)  252
Kent, Gordon, se Tubb, Edwin Charles
Kepler, Johannes  49, 74, 47, 24, 47
Kersh, Gerald  07
Kessel, J.  468
Kindberg, Karl Gustav  43 ff ., 5, 53, 56 f., 

60, 65 f., 8, 89, 92, 236 f., 37, 409, 462, 
466 ff ., 474, 478, 480 f., 499, 54

Kindberg, Kurt  43 ff ., 5, 53 f., 57, 60, 66, 
8, 85, 90, 236 f., 37, 409, 45, 462, 466 ff ., 
47, 478, 480, 498, 549

Kindberg, Nils  292
Kinley, George, se Cooper, Edmund
Kiparsky, Valentin  457
Kipling, Rudyard  439
Kjellberg, Anders  550
Kjellberg, Erik  55
Kjellgren, Lennart  268, 470, 509
Kjellström, Nils  542
Klass, Philip, se Tenn, William
Klass, Stephen  460
Klinckowström, Axel  62, 406
Klingberg, Göte  46, 43
Knight, Damon  44, 205, 296, 52, 523, 530
Knight, Frank  85
Knutsson, Magnus  448
Koestler, Arthur  0, 450, 493
Koivula, Keijo  45
Kornbluth, Cyril M.  205, 228, 233, 272, 278, 

38, 379, 409, 472, 495, 53, 52, 523, 538, 
546

Krabisch, Lennart  48
Krabisch, Maj-Britt  48
Kriland, Gösta  87, 29, 305 ff ., 443
Kristenson, Martin  432, 434
Krusenstierna, Philip von  459
Kubrick, Stanley  68, 383
Kummer, Frederic Arnold, Jr.  435
Kussak, Åke  47
Kuttner, Henry  64, 7, 328, 339, 435, 452, 47, 

473, 495, 502, 523, 538
Kylberg, Anna-Maria  500, 52

Kylhammar, Martin  449
Kylhammar, Olle  537
Kärnfelt, Johan  464
Kärrholm, Sara  326, 525

L
La Cour, Tage  500
Lafayette, René, se Hubbard, L. Ron
Lagercrantz, Olof  04, 07, 36 f., 334, 383, 

430, 449, 457 f., 460, 527, 532, 540
Lagergren, Lars  483
Lagerkvist, Amanda  45
Lagerkvist, Pär  62, 384, 433
Lagerlöf, Selma  538
Lagerroth, Erland  46
Lagrup, Knut  542 f.
Lambert, Lars  99
Lamm, Martin  35
Landén, J. H.  273
Landergren, Christer  234, 236, 497, 549 f.
Landgren, Bengt  452
Landon, Brooks  33, 59, 48 ff ., 423, 425 f., 428, 

430 f., 475, 494, 504
Lane, John, se Hughes, Dennis (Denis)
Lang, Fritz  429
Lang, King (förlagspseud.)  252
Lang, Maria  324
Lange, Dagmar, se Lang, Maria
Lantelli, Waldemar  498
Lantz, Torsten  549
Larbalestier, Justine  420
Larsmo, Ola  59
Larson,  Lorentz  0, 436, 448
Larson, Gunnar  527
Larsson, Inger  452 f.
Larsson, Lisbeth  436 f., 525
Larsson, Staff an  527
Larsson, Stieg  487
Lasswitz, Kurd  432
Latham, Philip  506
Le Guin, Ursula K.  23, 423, 539
Le Page, Rand (förlagspseud.)  252 f., 255, 505
Leffl  er, Yvonne  42, 437
Leiber, Fritz  67, 295, 297 f., 452, 52, 523
Leinster, Murray (William F. Jenkins)  02, 

67, 297, 365 ff ., 452, 523, 538
Lem, Stanislaw  27, 50
Leonard, Elisabeth Anne  43
Leslie, Desmond  503
Lesser, Milton S.  63
Lewén, Aurora  443
Lewis, Brian  467



602

Lewis, Clive Staples  5, 29, 3, 379, 386, 455, 
527

Lewis, Lisa A.  25
Levitas, Ruth  428
Ley, Robert Arthur, se Sellings, Arthur
Ley, Willy  290, 299, 57, 52, 523
Liff ner, Axel  35, 457, 522
Lindahl, Lars-G.  26
Lindblad, Bertil  5
Lindbohm, Anna-Brita  67, 208, 47, 489
Lindbohm, Dénis  9, 67, 70, 86, 200, 

208 f., 22, 29, 224, 293, 297, 389, 409, 4, 
47 ff ., 478 f., 482 f., 485 f., 489 ff ., 497, 499 
f., 525, 543, 549 f.

Linde, Ebbe  528
Linde, Gabriel, se Sandgren, Gustav
Lindegren, Erik  27, 40
Linder, Erik Hjalmar  36, 383, 457, 540
Linder, Mats  200, 208
Lindgren, Leif  550
Lindgren, Rune M.  508
Lindlof, Th omas R.  475
Lindman, Åke  64
Lindner, Åke  37, 458
Lindqvist, Olle  95
Lindqvist, Oscar  446
Lindroos, Bengt  24, 499
Lindström, Arnold  255, 262, 505
Lindström, Fredrik  454
Lindström, Per  05, 0, 2, 70, 204, 20, 

337, 450 f., 458, 490 f., 529
Lindström, Saga  255, 262, 505
Ljungberg, Axel  449
Ljungquist, Sarah  24, 428, 432 f.
Lohmander, Ulla  50
Lo-Johansson, Ivar  388
London, John Griffi  th (Jack)  272 f., 294, 296, 

43, 5, 520 f., 523
Long, Frank Belknap  36, 452, 506 f.
Longdon, George, se Rayer, Francis G.
Loos, Viggo  4, 45
Louit, Robert  53
Lovecraft, Howard Phillips  70 f., 438 f.
Lovén, Svante  23, 45
Luckhurst, Roger  49, 430
Lucretius Carus, Titus  38
Lukács, György  430
Lukianos  49, 74, 8, 47, 24, 283, 426, 488, 

500
Luna, Kris (förlagspseud.)  252, 35
Lundberg, Bengt A.  42
Lundberg, Johan  24, 458

Lundberg, Pierre  549
Lundgren, Caj  355 f., 53, 535, 537
Lundgren, Nils  447
Lundin, Bo  448
Lundin, Claës  6, 294 f., 393, 406, 43 f., 

59 f.
Lundkvist, Artur  63, 5, 275, 292, 342, 348 f., 

35 ff ., 5, 532 ff .
Lundmark, Knut  5, 92, 446, 464
Lundquist, Arne  92
Lundquist, Sune, se Suneson, Vic
Lundqvist, Jan-Eric  492, 550
Lundqvist, Åke  502
Lundström, Evert  72, 438
Lundström, Per-Åke  550
Lundwall, Sam J.  6, 22 f., 59, 6, 90, 67, 70 

f., 88, 90 f., 93 f., 200, 202, 206 ff ., 22, 
24, 28 f., 237 f., 262, 293, 297, 304, 368, 384, 
389, 409, 4, 45, 425 ff ., 430 ff ., 439, 442, 
447, 452, 455 f., 466, 468 f., 473, 475, 478 ff ., 
482 ff ., 486 ff ., 49 ff ., 497 ff ., 505, 50, 59, 
523, 525, 539, 54, 543, 549 f.

Luthersson, Peter  44
Lång, Helmer  457
Löfstrand, Gunnar  258
Löfström, Tomas  389
Lönnerstrand, Sture  64, 69 f., 90 ff ., 02, 26, 

44, 70, 74, 83, 85 f., 88, 94, 96, 204, 
207 f., 20, 22, 247 ff ., 256, 270, 297, 307, 
322 f., 393, 407, 437, 444 ff ., 454, 459, 46 f., 
464, 467 ff ., 473, 477 f., 480 ff ., 487 ff ., 497, 
499, 502 f., 506, 524, 528, 530, 545, 549 f.

M
Mac, se Nyblom, Erik
MacDiarmid, Hugh  460
MacDonald, John D.  262, 506
MacGregor, James Murdoch, se McIntosh, 

J. T.
MacLean, Katherine  296, 520, 523
Magnusson, Arthur  274, 444, 5
Magnusson, Helena  435, 448, 56
Magnusson, Sven  503
Maine, Charles Eric  67, 72
Malcolm, Grant, se Hughes, Dennis (Denis)
Malmqvist, Torsten  200
Maloney, F. J. Terence  467
Mannberg, Gustaf-Adolf  279, 53 f.
Mannheimer, Carin  354 f., 360, 53, 535 ff .
Mannheimer, Otto  542
Margulies, Leo  507
Markham, Russ  47



603

Martialis  432
Martin, Reginald Alec (Rex)  268
Martinell, Ingegärd  347, 353, 530, 532, 535
Martinson, Harry  3, 2, 23 f., 27, 88, 33–4, 

5, 64, 94, 242, 28, 327, 329 f., 332 ff ., 346, 
35, 357, 362, 364 f., 39, 394 f., 403, 408, 4, 
46, 425, 428, 436, 443, 457 ff ., 495, 5, 59, 
528, 532, 534, 543, 545

Mass, Wendy  529 f.
Matheson, Richard  520, 523
Maule, Victoria  43
Maupassant, Guy de  439
Maurois, André  75
May, Karl  468
McCaff ery, Larry  49
McCarthy, Joseph  532
McClary, Th omas Calvert  62
McComas, Francis  46
McCracken, Scott  430 f.
McGivern, William P. (John)  435
McGuire, Patrick L.  455, 5
McHale, Brian  48, 430
McIlwain, David, se Maine, Charles Eric
McIntosh, J. T.  67, 523
McKinney, Richard L.  23
Melander, Rune  93
Melberg, Arne  43
Méliès, Georges  56, 429, 539
Meltzoff , Stanley  447
Mendlesohn, Farah  427, 43
Mengeling, Marvin E.  44, 529 f., 534
Menzel, Donald H.  50, 65
Menzies, William Cameron  429
Merril, Judith  460
Meyers, Walter E.  430
Meyn, Niels  28, 380, 448, 455
Miller, Joseph D.  430
Miller, P. Schuyler  6, 469
Milton, John  27, 49, 384, 54
Mjöberg, Jöran  433
Moberg, Olle  83, 273
Modin, Margareta  45
Mogen, David  34, 357, 359, 44, 529 f., 533 f., 

536 f., 539
Molander, Gisela  87, 479, 48, 550
Monrad, Knut  445
Montelius, Olle  28
Moore, Catherine Lucille  95, 7, 365 ff ., 380, 

452, 47, 495, 538
More, Th omas  49, 54, 72, 74, 426
Morgan, Tore  30
Morris, James, se Meyn, Niels

Morrison, William  523
Morthenson, Jan W.  362, 387 f., 537, 543
Moskowitz, Sam  433
Mossner, Elsa  447
Mossner, Mons  50
Mugnaini, Joe  342
Munro, Duncan H., se Russell, Eric Frank
Murdoch, Iris  533
Mustazza, Leonard  529
Mustelin, Nils  458, 54
Müllern, Gunnar  52
Myrdal, Jan  434, 436, 529
Mårtensson, Bertil  20, 22, 70 f., 208 f., 22, 

235, 388 f., 409, 4, 45, 453, 477 ff ., 48 f., 
484, 489, 49, 493, 54, 525 f., 543, 546, 549

Mårtensson, Sigvard  528
Mähl, Ingemar  549
Mählqvist, Stefan  03, 43, 442, 444, 448 f., 

452
Määttä, Jerry  22, 46, 489
Määttä, Sylvia  46
Möllerström, Sten  279 ff ., 286 ff ., 293 f., 297, 

299, 30, 303, 32 ff ., 53–520, 522 ff .

N
Nanne, Henrik (Carl Henner)  95, 97, 247, 

268, 309, 380, 447 f., 470, 502 f.
Nessle, David  487
Neville, Kris  67, 464
Newman, John  65
Nicholls, Peter  26, 67, 69, 7, 295 f., 366, 

45, 47 ff ., 423–429, 43 f., 456, 463, 467, 
469, 47 ff ., 475, 484 ff ., 493 f., 505, 507, 
52 f., 57, 520, 529 f., 533, 536

Nielsen, Niels E.  67, 69, 92, 297, 473, 48
Nikolajeva, Maria  46, 427
Nilson, Peter  474
Nilsson, Nils, Arbetskarl, se Quiding, Nils 

Herman
Nilsson, Peter  448, 56
Nilsson, Rangnar  23, 428
Nilsson, Sven Gösta  54 f.
Nolan, William F.  529 ff ., 538
Nolte, Ulrike  23, 97, 388, 46, 425, 433, 447, 

453, 459, 537, 543
Nordén, Börje  90 f., 294, 407, 444
Nordén, Carl-Börje  444
Nordenswan, G. V.  26, 324
Nordenswan, Lennart  59, 268
Nordin, Siv  342
Nordwall-Ehrlow, Rut  46
Norén, Alice  454



604

Norlev, Erling  69
Norling, Vera  444
Norman, Birger  335, 528
Nostradamus  56
Nyberg, Björn  70, 44 f., 52, 69 f., 90, 20, 

22, 234, 258, 462 f., 473, 480, 490 f.
Nyblom, Andreas  22, 432 f., 435
Nyblom, Erik  62, 433
Nyblom, Sven  93
Nydén, Tomas  45
Nygren, Hans  374
Nyhlén, Erik  294, 59
Näsmark, Karl-Erik  65

O
O’Brien, David  252
O’Brien, David Wright  435
O’Donnell, Lawrence, se Moore, Catherine 

Lucille och Kuttner, Henry
O’Donnell, Peter  490
O’Månsson, Lasse  303, 523
Ohlon, Sonja  457
Oldin, Gunnar  04, 09, 450
Olin, Gunnar A.  527
Oliver, Symmes Chadwick (Chad)  67
Oljelund, Hannes  255, 505
Olofsson, Emma  32
Olofsson, Rune Pär  389
Olsen, Arne  507
Olsen, Per G.  484, 486, 492
Olsen, Steinar  443
Olsson, Stellan  447
Olsson, Sten  550
Olsson, Stig  472
Onsberg, Ulf  260, 507
Orban, Paul  468
Orczy, Emmuska  509
Orwell, Orwell  27, 43, 46, 5, 54, 69, 2, 5, 

23, 33, 228 f., 233, 272, 332 ff ., 34, 343, 383, 
395, 40, 46, 45, 456, 47, 495, 527, 54

Osborne, David, se Silverberg, Robert
Ovenden, Michael W.  449
Overton, Max, se Wilcox, Don
Oxaal, Gunnar  28, 264 f., 508

P
Palm, Göran  345, 53, 533, 540
Palme, Barbro  4, 45
Palme, Jacob  37 f., 4, 70 f., 93, 20, 24, 

226 f., 230 f., 233, 247, 262 f., 325, 429, 458, 
46, 47, 490 ff ., 494, 496 f., 502 f., 507 f., 
52, 525, 549

Palme, Ulf  459
Palmer, Raymond A.  97
Palmgren, Maths  435
Palmlund, Evald  34, 457
Palmquist, Eric  273
Parker, Charlie  69
Parkes, Lucas, se Wyndham, John
Parland, Ralf  05, 08, 32 ff ., 24, 286, 294, 

296, 333, 335, 40, 449, 456, 458 f., 500, 53, 
55, 59 f., 528

Parling, Nils  333 f.
Parnell, Frank H.  456, 47
Parrinder, Patrick  427
Paschalidis, Gregory  428
Pasternak, Boris  25
Patrick, Quentin  465
Paul, Frank R.  33, 46, 467
Pavlov, Ivan  457
Pederson, Jay P.  47
Pendergast, Sara  47
Pendergast, Tom  47
Pernow, Bengt  439
Persson, Christer  389
Persson, Hans  368, 45, 432 ff ., 462, 466, 468, 

489, 498
Persson, Hans-Erik  25
Persson, Karl  04, 07, 449
Persson, Lars  92, 48, 489, 493, 549
Persson, Magnus  430, 448
Persson, Per-Ingvar  86
Peterby, Ture  5
Peterson, Bo  538
Peterson, Hans  527
Peterson, Lars  448
Peterzén, Jörgen  9, 48, 550
Pettersson, Kjell  87 f., 200, 550
Pettersson, Sture  72, 473
Peurell, Erik  44
Phillifent, John T., se Rackham, John
Phillips, Peter  520
Phillips, Stephen  465
Planck, Max  73, 225
Platen, Magnus von  437
Platon  49, 248, 272, 384, 47, 428
Pleijel, Sonja  268
Pletz, Martin  6
Poe, Edgar Allan  34, 7, 74, 47, 283, 328, 349, 

426, 438 f., 53, 534 f.
Pohl, Frederik  205, 228, 233, 272, 278, 295, 

297, 304, 38, 330, 366 f., 379, 409, 495, 53, 
52, 523, 526, 538, 546

Porter, Katherine Anne  20



605

Post, A. von der, se Örne, Anders
Powers, Richard M.  96, 260, 36, 507
Pratt, Fletcher  506 f.
Presley, Elvis  284 f.
Presslie, Robert  67, 297
Printz-Påhlson, Göran  24, 328 ff ., 500, 526, 

546
Puggioni, Pino  69
Puschmann-Nalenz, Barbara  48
Pynchon, Th omas  48, 543

Q
Quiding, Nils Herman  432
Quinn, Gerard  467 f.
Qvarnström, Gunnar  24, 24, 46, 500

R
Rabe, Henrik  9, 279 f., 284 ff ., 288, 294, 

297 f., 302 ff ., 372, 507, 53–524
Rabelais, François  49, 384, 426
Rabkin, Eric S.  428 f., 43
Rackham, John  67
Radscha, se Aminoff , Iwan T.
Radway, Janice  256, 505
Ramström, Jack  70 f., 20, 490 f., 549
Ratcliff   505
Rayer, Francis G.  67
Raymond, Alex  30, 3, 38, 407, 456
Reed, Van (förlagspseud.)  252
Reginald, Robert  47
Regis, Julius  63, 432
Rehn, K. G.  503
Rehn, Mats  43, 5
Reid, Robin Anne  44, 529
Reimerthi, Claes  448, 56
Renling, Halvdan  490
Repp, Ed Earl  435
Richter-Frich, Øvre  489
Rilke, Rainer Maria  29
Ringberg, Bengt-Olof  300
Ringdahl, Roar  96, 486
Ringheim, Otto  447
Roberts, Adam  49, 42 f., 425 f., 43
Roberts, Peter  475, 484
Robinson, Kim Stanley  45
Robu, Cornel  494
Rockberg, Sonja  448
Rogberg, Martin  349, 533
Roos, Alarik  440
Roos, Jeja-Pekka  476, 54
Rose, Mark  53, 59, 49, 426 f., 430 f.
Rosengren, Jan  297, 520

Rosengren, Karl Erik  456, 538
Roshwald, Mordecai  332, 374
Rotkirch, Anna  476
Rowling, Joanne Kathleen  52
Rubinstein, Hilde, se Brendel, Katarina
Rubios, Jose  467
Rundberg, Arvid  95, 382, 540
Runnquist, Åke  7, 83, 438, 452, 477
Russ, Joanna  23, 45
Russell, Eric Frank  98, 67 f., 227, 297, 366 f., 

427, 452, 495, 527
Rydbeck, Kerstin  47, 44
Rydberg, Viktor  46
Rydén, Per  45, 449, 50, 530 f., 548
Rådström, Pär  05 f., 279, 282, 286, 294, 296, 

386, 40, 449, 53 ff ., 59, 522 f.
Rönblom, Hans-Krister  324, 444, 525

S
Sahlin, Johan  25, 476 f., 48, 485, 52
Salna, Silvija  479, 550
Salomo  322
Salomon, Kim  525
Sandberg, Nils-Eric  525
Sandelin, Stefan  458
Sanders, Scott  43
Sandgren, Gustav  24, 63, 90, 93 f., 4, 5, 

264, 307, 380, 406 f., 444, 477, 527
Sandlund, Elisabeth  435
Sandstedt, Sven  04, 09, 324, 450, 525
Sandström, Harriet  479
Sandström, Sven  460
Sandström, Ulf  46
Saroyan, William  345
Saud, Abu  2
Sayers, Dorothy  465
Schaeff er, Jean-Marie  47
Scheutz, Torsten  94, 4, 446
Schillinger, Stefan  69, 473
Schmitz, James H.  523
Schneeman, Charles  468
Scholes, Robert  3, 48 f., 42, 428 f.
Schröder, Horst  424, 435, 486
Schultz  36
Schwartz, Julius  97
Schöier, Ingrid  502
Schött, Sture  242, 449, 500
Seabright, Idris, se St. Clair, Margaret
Seborg, Eric  465
Sedolin, Sture, se Hällström, Sture
Seeberg, Staff an  389
Seed, David  425



606

Selander, Sten  02 ff ., 08, 3, 5, 33, 449
Selling, John R.  47
Sellings, Arthur  295 f., 523
Sellman, Nils-Gösta  69, 32, 34, 437, 456, 

530
Semb, Göran  437
Semitjov, Eugen  65, 273, 38, 434 f., 499
Semitjov, Vladimir  63, 406, 527
Sem-Sandberg, Steve  9, 487
Serner, Gunnar, se Heller, Frank
Setterborg, Gabriel  67, 70 f., 85, 87, 2 f., 

234, 252 f., 256, 280, 284, 286, 294, 297, 465, 
478, 480, 490 f., 497, 500, 506, 54, 525, 549

Setterborg, Lars-Eric, se Setterborg, Gabriel
Shakespeare, William  29, 49, 426
Shaw, Brian (förlagspseud.)  252
Shaver, Richard Sharpe  8, 452
Shawlee, Joan  58
Sheckley, Robert  67 f., 228, 295, 297 f., 304, 

47, 495, 52, 523, 526
Shelley, Mary Wollstonecraft  50 f., 70 f., 74, 

426, 50
Shelton, Miles, se Wilcox, Don
Shepherd, Leslie R.  50, 464
Sherwood, Nelson, se Bulmer, Kenneth
Shippey, Tom  49, 422, 430 f.
Shiras, Wilmar H.  7
Shute, Nevil  228, 332, 382, 470, 55, 540
Sidén, Hans  59, 64, 429 f., 445, 459, 470, 

483, 499, 549
Silverberg, Robert  257, 296, 36, 52, 526
Sima, Jonas  95, 236, 382, 384, 483, 499, 

540 f.
Simak, Cliff ord D.  64, 228 f., 233, 257, 262, 

295, 297, 304, 347, 366 f., 452, 495, 523
Simenon, Georges  465
Siodmak, Curt  67, 472
Sjdanov, Lev  523
Sjöberg, George  9, 59, 9, 99 f., 205, 22, 

234 f., 398, 486, 497 f., 500, 549 f.
Sjöberg, Leif  460
Sjögren, Arne  300, 522, 550
Sjögren, Bengt  0, 5, 360, 439 f., 450, 452, 

455, 500, 537
Sjögren, Jan  268
Sjögren, Margareta  444, 500
Sjölin, Nils E.  549
Sjöström, Lars  200
Šklovskij, Viktor  37, 42
Sladek, John  423
Slusser, George  49, 43
Smith, Edward E.  50, 452, 464

Smith, Evelyn E.  7, 296, 520
Smith, George O.  452
Snow, Charles Percy  40, 5, 27, 36, 385, 

423, 430, 460, 533, 542
Sontag, Susan  428
Southall, Ivan  90, 93, 4, 446, 454
Spark, Muriel  533
Speirs, Walter G.  47
Spillane, Frank Morrison (Mickey)  244
Spinrad, Norman  44, 49, 423 ff ., 43
Spångberg, Ylva  480 f.
St. Clair, Margaret  62, 7, 296, 520
Stableford, Brian  49 ff ., 423 ff ., 467
Stapledon, Olaf  5, 63, 386, 434, 449, 495
Steinbeck, John  20, 345
Sten, Hemming  45, 53
Stenbom, Freddy  447
Stenfors, Bo  58 f., 70, 89, 9, 99 ff ., 2, 

237 f., 435, 437, 46 f., 467, 469, 480, 486, 
489 ff., 497, 499, 550

Stenström, Johan  46, 459
Stenström, Urban  248, 445, 503, 530
Sterling, Brett, se Hamilton, Edmond
Sterling, Bruce  48
Stine, G. Harry  260
Stoddard, Charles, se Kuttner, Henry
Stoker, Bram  438
Stolpe, Jan  54
Storm, Russell, se Williams, Robert Moore
Stout, Rex  465
Strage, Fredrik  47
Strandberg, Lars-Olov  9, 22, 479, 48, 483, 

497, 550
Strandberg, Olle  4, 46
Strindberg, August  46
Strindberg, Rolf  549
Stroby, Ch. R., se Nanne, Henrik
Strömholm, Christer  497
Strömstedt, Bo  34, 36 f., 383, 457 f., 540
Sturgeon, Th eodore  49, 82, 02, 228 f., 250, 

278, 287, 295, 297, 304, 328, 347, 366 f., 407, 
40, 452, 495, 52, 523, 538

Sudbery, Tony  423
Suddaby, Donald  90, 446
Suerbaum, Ulrich  43
Sundberg, Kjell  389
Sundin, Runo  94, 200, 483, 549
Sundin, Staff an  444
Suneson, Vic  294, 324, 59, 525
Sutton, Jeff   376, 539
Suvin, Darko  37 ff ., 50, 52 ff ., 392, 405, 42 ff., 

425 ff ., 43



607

Swahn, Sven Christer  22, 4, 276, 303 f., 384, 
47, 424, 43 f., 434, 456, 46, 52, 523, 526, 
533, 54

Svedelid, Olov  436
Svedjedal, Johan  23, 206, 43 ff ., 436, 439, 459, 

487, 504, 508 f., 5, 537, 543
Swedner, Harald  457
Svensson, Benny  542
Svensson, Georg  439
Svensson, Ingvar  25, 62, 70, 74, 87 ff ., 

96 f., 99 ff ., 29, 224–233, 434, 437, 444, 
446, 454, 460, 462 f., 469 f., 472, 474–499, 
502, 52 f., 524, 536, 549

Svensson, Leif  299 f., 52, 550
Svensson, Sonja  508
Swift, Jonathan  49, 74, 0, , 8, 272, 329, 

426, 45
Szeemann, Harald  543
Söderberg, Sten  23, 454, 50, 542
Söderhjelm, Henning  04, 06 f., 09, 3, 

449 f., 457
Söderhjelm, Kai  04, 3 f., 45
Sörensen, Lennart  9, 38, 4, 45, 54 f., 

64, 68 ff ., 204, 209, 22, 24, 245 ff ., 257 
f., 262 f., 280, 283 f., 286, 294, 297, 323, 333, 
335, 346, 37, 429, 433 f., 438, 457 f., 46 ff ., 
465 ff ., 470 ff ., 482, 488 ff ., 497–503, 506, 
508 ff ., 52, 55, 520 f., 523, 526 ff ., 530, 532 f., 
539, 543, 549

T
Tarschys, Daniel  52, 524
Taube, Evert  48
Temple, William F. (Bill)  96, 475
Tenfj ord, Jo  28, 264 f., 38, 508
Tengwall, Carl-Göran  322, 524
Tenhovaara, Mika  25, 484 f.
Tenn, William  295, 523
Ternström, Anders  384, 54
Terry, se Maloney, F. J. Terence
Th eobald  505
Th iel, Tage  62
Th iessen, V. E., se Brackett, Leigh
Th unberg, Roland  549
Tideström, Gunnar  24
Tigerstedt, Eugène Napoleon  78–86, 00, 

02, 05 ff ., 5, 20, 33, 43, 53, 305, 324, 
337, 368, 386, 394, 407, 439 ff ., 450, 46, 538, 
545

Toijer-Nilsson, Ying  46
Tolkien, John Ronald Reuel  52, 88, 9, 228, 

438, 480, 494

Tollin, Sven  548
Tolstoj, Aleksej  75, 28, 455, 459, 532
Tolstoj, Lev  53
Torgerson, Sten  432, 434
Torstensson, Birger  248
Torstensson, Boris  300
Torstensson, Sven  70, 22
Touponce, William F.  44, 424, 44, 53, 525, 

529 ff ., 533 ff .
Trenter, Stieg  324
Truff aut, François  369, 542
Tsiolkovskij, Konstantin  455
Tubb, Edwin Charles  67, 252, 297
Tucker, Wilson  54, 257, 259, 26 f., 507
Twain, Mark  345
Tykesson, Elisabeth  2, 5–23, 29, 34 f., 

43, 54, 82, 233, 244, 28, 325, 33 f., 34, 
394, 407 f., 452 ff ., 457, 463, 477, 492, 54 f., 
525, 536, 545

Tymn, Marshall B.  477, 498
Törnblom, Folke H.  460

V/W
Wahlstedt, May  447
Wahlund, Per Erik  34, 457
Wahlöö, Per  249, 388, 429, 503, 525
Waldrop, F. N.  538
Valentin, Tage, se Sjöberg, George
Valigursky, Ed  260, 507
Wall, Bengt V.  389
Wallace, Floyd L.  523
Wallin, Charlie  498
Vallmark, Sven  5
Walpole, Horace  463
Walton, Per-Åke  452
Van Scyoc, Sydney  7
van Vogt, Alfred Elton  49, 55, 77, 82, 85, 95 

f., 02, 07 f., 0 f., 3, 9 f., 35, 62, 67 
f., 72, 22, 223, 227 ff ., 27, 297, 328, 347, 
366 ff., 38, 407 f., 439, 442 f., 445 ff ., 452, 
458, 464, 470, 493, 495, 525, 527, 538 f.

Vance, John Holbrook (Jack)  296
Vandén, Stig  549
Vardon, Richard, se O’Brien, David Wright
Warring, Lennart  23
Waxin, Bengt  549
Wedholm, Dag  490
Vegesack, Th omas von  345, 382, 53 f., 540
Weisinger, Mort  97
Weist, Jerry  529
Wells, Herbert George  20, 34, 5, 62 f., 7, 

74 ff., 79 ff ., 85, 98, 0 f., 09, 2, 5, 23, 



29, 3, 42, 44, 47, 223, 227 f., 27, 283, 
292, 294, 296, 333, 378 f., 38, 393 f., 406 f., 
4, 47, 426 f., 43, 439 ff ., 449 f., 489, 493, 
500, 5, 520 f., 527, 539, 542, 545

Wemmerlöv, Albert  444
Wene, Clas-Otto  200, 474, 480
Vennberg, Karl  05, 36, 245, 30, 334 ff ., 346, 

383, 457, 522, 527 f., 532, 540
Wennerberg, Bengt Olof  3
Wennerholm, Staff an  476
Verelius, Olof  6
Werkmäster, Johan  449, 53, 59, 522
Verne, Jules  3, 20, 34, 5, 6, 63, 66, 7, 74, 

8 f., 85, 0,  f., 5, 23 f., 26 f., 29 ff ., 
39, 47, 26 f., 227, 265 f., 276, 280, 283, 
292, 375 ff ., 380 f., 393, 406, 426, 432, 434 f., 
439, 44, 449, 455, 489, 495, 500, 509, 524, 
539 f., 542

Wernström, Sven  28, 268, 376, 379 f., 455, 
502

Wertham, Fredric  0
Werup, Jacques  482
Westberg, Erik  49
Westfahl, Gary  47, 420, 425 ff ., 43
Wetterlund, Karl-Evert  550
Wheatley, Dennis  269, 50
White, James  67
Vian, Boris  442
Victorin, Harald  433
Widding, Lars  36 f., 39, 458
Widegren, Viola  207, 488
Wigardt, Björn  289, 37, 57
Wilcox, Don  435
Williams, Anna  23
Williams, Robert Moore  435, 452
Williamson, John Stewart (Jack)  64, 50, 

67 f., 237, 257, 366, 368, 452, 507, 538
Willis, Göran  327, 435, 447, 499, 59, 525
Wilson, William  420
Wingenfeldt, Arne  465
Wingrove, David  48, 49 ff ., 423, 425 ff ., 43 f., 

442, 53, 523
Wistrand, Pär  490
Witt, Otto  62, 393, 406, 432 f., 444
Vogel, Virgil W.  429
Wolfe, Gary K.  33, 49 ff ., 423, 425, 427 f.
Wollheim, Donald A.  62, 205, 257, 260, 39, 

372 f., 379, 38, 409, 45, 425, 470, 539
Voltaire, François de  49, 79, 08, , 24, 

449
Vonnegut, Kurt, Jr.  340, 48, 529, 543
Woodman, Tom  494

Vox, se Aminoff , Iwan T.
Wrede, Johan  24, 457 ff .
Wright, Lionel Percy (Lan)  67
Wright, Sewell Peaslee  472
Wrigley, Walter  5
Wuckel, Dieter  427
Wylie, Philip  95, 97, 7, 407, 447, 459
Wyndham, John  85 f., 95, 08 f., 20, 45, 

67 f., 229, 268, 27, 297, 305, 328, 366, 368, 
38, 407, 427, 442 f., 450, 469, 495, 520, 525, 
527

Y
Yngve  432
Youd, Christopher Samuel, se Christopher, 

John
Yrlid, Rolf  47

Z
Zachrison, Göran  502
Zacke, Alvar  63, 264, 433
Zamjatin, Jevgenij  5, 228 f., 270, 383, 495, 

50
Zetterstad, Ebbe  429 f., 435, 448
Zhuravleva, Valentina  69, 7
Zweigbergk, Eva von  458

Å
Åberg, Alf  439
Ågren, Ragnar  447
Åkerlund, Erik  532
Åkesson, Arnold  258
Åström, Margit  540

Ö
Öhdén, Arne  28
Öhman, Anders  23, 49, 42, 430, 437
Örne, Anders  62
Örtegren, Lars-Eric  458 f.
Öste, Bengt  258
Österberg, Carin  438 f.
Österling, Anders  345, 53 f.
Östholm, Hanna  437
Östlund, Harry  444
Östlund, Karl-Rune  372
Östlund, Sigvard  69, 44 f., 57, 83, 90, 92, 

454, 462 f., 480, 549


