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Purpurelvene

annonse, Master Detective, september 1954

Nylig leste jeg ut Purpurelvene av Jean-Christophe 
Grangé (norsk utgave paperback-original, 1999). Det er 
en krimi-nalroman med mange mørkets gjerninger i en 
egenartet, liten universitetsby i Alpene. To politimenn, 
begge med sine nattsider, nøster i hver sin ende av en sak 
som bl.a. byr på tortur, lemlestelse og mord.
   Interessant for en som er vant til angelsaksisk og 
skandinavisk kriminallitteratur å lese en skildring av 
fransk etterforskingspraksis – mest av alt minner det om 
en militæraksjon mot sivilbefolkningen. Kriminalgåten 
er nærmest gotisk.
   Noe jeg reagerer på er at intrigen forutsetter et 
stort element av hemmeligholdelse (i likhet med noen 
andre franske kriminalromaner jeg har lest), er det 
virkelig så lett å konspirere mot resten av samfunnet 
i Frankrike?
   (Romanen het opprinnelig Les rivières pourpres, utgitt 
i Frankrike i 1998. Grangé har utgitt i det minste en 
bok til, Le vol des cigognes.)

Grangé, Jean-Christophe(paperback 1999): Purpurelvene

ANIARA-NYTT
Som en del av dere kjenner til er undertegnede 
leder for studentenes science fiction-forening ved 
Universitetet i Oslo, som bærer navnet Aniara.
   Foreningen fikk navnet av stifterne i 1965, som 
bl.a. rommet senere sf-forfatter og redaktør Jon 
Bing (også professor i Jus og Kulturråd-leder, nylig 
tildelt ordenen St. Olav, ridder 1. klasse). Navnet 
ble nok valgt fordi Harry Martinsson hadde fått 
stor oppmerksomhet også i Norge (han var her 
faktisk ofte), og fordi man ville vise at science 
fiction ikke bare var «kiosklitteratur». Arnulf 
Øverland skrøt av diktsamlingen, og uttrykte 
forrundring over at man kunne skape stor litteratur 
av «...seriemagasinernes rumskib...».
   Aniara har nylig avsluttet sitt høstprogram, med 
unntak av semestersluttfest 4. desember (hvis du er i 
Oslo, ta kontakt med oss på aniara@fandom.no!).
Vårt siste møte, en bokauksjon, ble dekket over 
baksiden av universitetsavisen Universitas 17/11. 
I år har Aniara hatt kontor på Studenterhuset 
Chateau Neuf, og begynt å ha vakt der mandager 
12–18.
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Vinge, Vernor (paperback 1999): A Deepness in the Sky

Solid roman
fra Vinge
Etter min mening er den nyeste romanen fra Norges- 
og Aniara-vennen Vernor Vinge riktig solid – og det 
mener jeg ikke bare fordi jeg slumpet til å bestille trade 
paper-backutgaven (lecablokk) fra Amazon.com... – men 
fordi det er et verk med mye tankevekkende idéstoff.
   Noen blir kanskje skuffet over at «oppfølgeren» til A 
Fire upon the Deep faktisk er noe av en «prequel», idet 
den foregår langt tilbake i den romanens fortid (og langt 
ute i vår fremtid), og det i den såkalte «the slow Zone», 
der reiser er bundet av lyshastigheten og man er uten de 
– iblant gudeaktige – formene for kunstig intelligens som 
spilte en viktig rolle i den andre romanen.
   Nå er det klart at også jeg godt kunne tenke meg en 
tur innom den delen av galaksen som skildres i A Fire 
upon the Deep igjen, men det er mye spennende i A 
Deepness in the Sky.
   Romanen foregår i vår fremtid, der menneskene har 
kolonisert en mengde planeter. Sivilisasjonene på disse 
planetene går igjennom Spenglerianske sykluser av 
oppgang og fall. Den mest sammenbindende kraften 
er handel, både med varer og informasjon, og den alle 
viktigste gruppen av handelsmenn er Qeng Ho (utt. 
tsjeng hå), som har et sterkt vietnamesisk islett. 
   En gruppe Qeng Ho organiserer en ekspedisjon til 
solsystemet rundt the OnOff star, som «slukner» og 
«tennes» med jevne mellomrom. Man har nemlig nettopp 
fanget opp signaler som viser at det er intelligent liv 
i dette solsystemet. 
   Samtidig med Qeng Ho ankommer en ekspedisjon 
fra en langt mindre trivelig menneskelig sivilisasjon, the 
Emergents, som i svært stor grad baserer seg på å eie andre 
mennesker. Ved å styre en sykdom fra hjemplaneten deres 
kan de fokusere enkeltmennesker på deres arbeidsområde, 
gjøre dem til en slags kombinasjon av autistiske slaver 
og «Mentats» fra Dune-universet.
   På solsystemets egen planet går the Spiders igjennom 
paralleller til 1. verdenskrig og den kalde krigen. Forøvrig 
er skildringen av «edderkoppene» svært finurlig: de 
fleste kapitlene der vi møter dem er nemlig formidlet 

av «fokuserte» oversettere, som både antropomorfiserer 
og tilpasser. Mot slutten blir dette kontrastert med 
ubearbeidede sanseinntrykk på en fiffig måte.
   Det er klart at med en roman som denne blir det lett 
å røpe litt for mye av handlingen og idéene fordi man 
lar seg begeistre av dem. Det jeg har nevnt til nå, er 
imidlertid ikke annet enn informasjon som allerede har 
dukket opp i bokomtaler og på nettet. Dere kan dessuten 
være trygge: Det er mer ved det...
   Som ofte ellers i science fiction er det idéene som river 
en med. I tillegg skildrer Vinge levende og brennende 
mennesker, som det er lett å sympatisere med, fortvile 
sammen med og triumfere sammen med. 
   Hvis man skal peke på noen strukturelle svakheter, så 
er det klart at en roman der mesteparten av handlingen 
går ut på å vente, ofte kan oppleves noe utilfredsstillende. 
Selv la jeg boken fra meg en stund, og fortsatte mot 
slutten. Det fungerte bra.
   Idéene er som sagt gode: interstellare handels-«imperier» 
har vi sett før, også kombinert med planetbundne 
sivilisasjoner som faller og oppstår, men Vinge klarer å 
skildre det tragiske ved disse syklusene – kanskje bl. a. 
fordi en av handelsmennene selv er brennende opptatt 
av dette. «Edderkoppene» er skildret sympatisk, og the 
Emergents er isnende onde.
   Lesere av A Fire upon the Deep vil nikke gjenkjennende 
til Qeng Ho, og en av deres ledere, Pham Nuwen... 
Forøvrig er det også noen – små! – innslag av norsk språk 
i A Deepness in the Sky, også...
   

ANIARA-NYTT
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JUGENDBYEN ÅLESUND

Bilde fra Brosundet, opprinnelig navn Ålesundet, og da forstår man også byens navn

Onsdag 29. september til fredag 1. oktober fant årets 
Boligmøte (treff for de som driver med studentboliger, for 
det meste ansatte i landets studentsamskipnader) sted i 
Ålesund i Møre og Romsdal fylke i Norge.
   Ålesund, som da var en treby, brant under vinterstor-
men 1904. Bare en person omkom i brannen, en eldre 
dame som gikk inn i huset sitt igjen for å redde eiendelene 
sine. Hun bodde rett ved brannstasjonen. Ett trehus 
i brannsonen overlevde: eieren følte med seg selv at 
huset hans ikke ville ta fyr, og nektet derfor å evakuere. 
Slektningene tok imidlertid og bar klærne og møblene 
hans ned på gaten, der de brant opp.
   (Det hører med til historien at sunnmøringer, som 
ålesunderne hører til, har et visst «skotsk» ry på seg 
i Norge: de er kjent for å være påståelige og gjerrige 
– sv. snåla.)
   Omlag 10 000 mennesker ble husløse. Mange sendte 
hjelp til byen, og tidlig ute var Keiser Wilhelm II av 
Tyskland, og derfor har Ålesund fremdeles en Keiser 
Wilhelms gate.
   I årene som fulgte ble byen gjenreist. Selv trodde jeg 
at Art nouveau- og Jugend-preget kom med den tyske 
hjelpen. Den var imidlertid nødhjelp. Alle arktitektene var 
norske, en var svenskfødt, men de hadde alle snappet opp 
datidens moter i arkitekturen på utenlandsstudier. Det 
hjalp òg at det var mange arbeidsledige bygningsarbeidere 
i Norge akkurat da byggearbeidene begynte.

Fra Ålesund kirke



5

Ålesund er kanskje litt skuffende, hvis man som jeg, liker 
Jugend med myke, bølgende former med «schwung». 
Men det er nok pent å se her, med spenn fra kontinental  
Jugend (over) til norske utløpere med saga- og viking-
ornamenter (til siden).
   Undertegnede hadde ikke vært i denne delen av Norge 
før, og for en østlending, som kommer fra områder der 
geografien er mer lik Sverige, var det mektig imponerende 
å se ut fra vindusplass på SAS-flyet – flaks med sol og 
skyfri himmel – på fjell, fjorder og øyer rett ute i havet. 
Øyer der det lå hus, skoler og kirker. For å sitere en 
norsk sang om et sted der man «...ikkje skulle tru/at 
nokon kunne bu.»

Fra utsmykningen,
Ålesund kirke
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SWECON 1999 i Uppsala
De fire siste årene har jeg vært fire ganger på kongress i Uppsala. Den lokale fandom 
har samtlige fire ganger vartet opp med en type kongress som kombinerte fannisk 
gemyttlighet med et velassortert og seriøst program. I år «oppgraderte» Uppsala-
boerne sitt konsept, da årets kongress i byen jo også var en Swecon. Det betød større 
lokaler og utenlandsk æresgjest, amerikanske Michael Swanwick. 

Gruppebilde, med Hans og Britt-
Louise fra ConFuse-komiteen
i Linköping, som ble nummer to
i avstemningen om å bli neste års
Swecon, Lennart og Robert fra 
SF-Bokhandeln, Ahrvid
lengst til høyre.

Panel. Æresgjesten er nummer to fra høyre.
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SF-Forums nye redaktør: Magnus Eriksson

Et av høydepunktene på fredagen var skuespillet 
Spökflyg över Fyrisstaden, eller Äventyret med stel-
larhodoskopet, skrevet av Anna Åkesson og Olof-
Petter Östlund. Skuespillet foregikk på 50-tallet, 
der stjerneeleven Sikkan plutselig ble motarbeidet 
i sine bestrebelser på bygge en romrakett i kjel-
leren. Det var svenske «Men in Black» på ferde, 
en av dem identifiserte seg blant annet som 
«flygöverste Stig Wennerström». Men, det skulle 
skje mer... Riktig morsomt, søtt og talentfullt 
var det. Kanskje vi brude få litt revyinnslag og 
amatørskuespill på norske kongresser?

Samtlige av de fire kongressene jeg har vært på i Uppsala 
disse fire siste årene har vært riktig vellykkede, og det har 
vært en glede å gjøre en Uppsala-tur på høsten til en fannisk 
tradisjon. Nå ryktes det at det blir et opphold til neste 
år – kanskje ville det ellers blitt for tett med kongresser 
i Sverige – men, uansett, fandom i Uppsala har litt av 
noen laurbær å hvile på.

Karin Kruse, Johan Frick og Jan Risheden filket – elektrisk! – på 
lørdagskvelden

Noen medlemmer av komiteen



Norsk fandoms
høyeste utmerkelse
Det er ikke hver dag en ser to Gyldne Cola’er (Norsk 
Fandoms Ærespris). På SWECON tok Lars-Olov 
Strandberg imot sin Cola og en på vegne av Kjell 
Borgström (posthumt). Årets Norsk Fandoms Ærespris 
ble utdelt på NORCON:1999, og overrakt av Johan-
nes Berg på vegne av komitéen til den kongressen 
og prisutvalget.

H.G. Wells spiller med miniatyrer. Illustrasjonen er hentet fra Michael Foots biografi fra 1995.

Pers rakett 1/99
er et fanzine til SFF-sendingen i november 1999 av Per Chr. «PC» Jørgensen, Kirkeåsveien 5B, N-1178 Oslo, 
Norge (e-post: cjorgens@sio.uio.no, tlf. + 47 907 80 710). Pers rakett er også navnet på et (unummerert) 
APA-bidrag til APA-en Libri Seclvsi, som PC er koordinator for. Denne utgaven er en bearbeiding og 
tilrettelegging av bidraget til det trettiandre nummeret av denne APA-en. Hvis man har lyst til å se på et 
prøveeksemplar av denne norske APA-en, så kan man bare kontakte PC, og i tillegg få tilsendt medlemsvilkår. 
Det ene omslagsbildet er fra den britiske SF-filmen High Treason fra 1929.


