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Now the place was called by them Rameumptom, which, being interpreted,
is the holy stand. Book of Alma, 31:21

Tema: Kriminalromaner, «deckare»
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har jeg
allerede skry av i andre fanziner. Ny i paperback
er erde bind, Honor’s Kingdom (hardcover
).
Femte bind, Bold Sons of Erin, kom i innbundet
utgave i september i år.
Allerede nå må jeg dessverre si at de e er
det første bindet i serien som viser svakheter.
Det betyr imidlertid ikke at jeg ikke vil anbefale
leserne å ta en ti på denne serien.
Abel Jones er immigrant fra Wales, nå bosa
i Pennsylvanias gruveområder. E er mye strev
vant han sin Mary Myfanwy og prøver nå å leve
det gode og re e liv, som seg hør og bør en
«chapel»-tro waliser. På grunn av sin tidligere
erfaring som sersjant i britisk India var han en av
de relativt få frivillige offiserer på nordstatssiden
som gjorde en god figur ved Bull Run, der han
ble såret.
Siden Jones ennå er brukbar, blir han rekru ert
som hemmelig agent, først for general McClellan,
siden for president Lincoln. Serien til Parry
forteller om oppdragene som major Abel Jones
må utføre. Det kan nevnes at oppdragene hans
har vært ganske forskjellige, uanse har de vært
viktige og gjenspeilet flere sider av stridighetene
«bak linjene». Samtidig har major Jones steget i
sine oppdragsgiveres aktelse.
Fjerde bind i serien, Honor’s Kingdom, tar
major Jones til Storbritannia og London. Året er

, mange av Englands mektige sympatiserer
med Sørstatene og misliker Unionen. Samtidig
arbeider utsendinger fra Sørstatene intenst for å få
bygget eller kjøpt skip til bruk mot Nordstatenes
blokade. Diplomater og agenter fra Nordstatene
motarbeider disse innkjøpene og alle forsøk på å
få britene til å anerkjenne Sørstatene.
Honor’s Kingdom starter med undersøkelsen
av liket til en nordstatsagent, funnet død i en
tønne med ål på vei til markedet. Jones møter
samtidig flere av sine med- og motspillere, fra De
forente staters minister, Charles Francis Adams,
til inspektør Wilkie fra London-politiet.
Uten å røpe mye av intrigen, må det sies at
oppdraget i Storbritannia langtfra blir ublodig.
Samtidig blir Jones konfrontert med sin fortid
som britisk underså og britisk soldat. Siden
han deltok i nedkjempelsen av sepoy-opprøret
og de påfølgende represaliene har han se svært
meget, og han er ikke fri for indre demoner, eller
å ha mø ytre…
Dessuten må Jones e erforske saken også blant
mennesker som sle es ikke ønsker ham eller
hans amerikanisme vel:
«There is a great sympathy for the South in these
isles, Major Jones. Many a lord, and many a lesser
man of property, would like nothing be er than to
see our Republic successfully repudiated by the slave

Fanzinemordene
C
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har i en
årrekke skrevet en serie om barnepsykologen
A
D
, som stadig blir involvert i
tildels riktig brutale kriminalsaker. Nå må jeg
innrømme at for meg kan Delaware selv bli hakket for følsom og sensibel. Mer interessant for
mange lesere er lt. M
S
i LA-politiet:
grånet, furet, svært begavet politimann, men evig
outsider som homse i et politikorps med liten
sans for avvikere. Denne serien til Kellerman
har oppvist varierende kvalitet: selv må jeg
innrømme at jeg en stund la den til side, men har
ha en viss glede av de siste to bindene. Det siste
bindet, A Cold Heart, kom i hardcover i mai i år.
En begavet maler blir myrdet e er en utstilling
som kan ha vært hennes sjanse. Noe før tok noen
livet av en begavet bluesgitarist og liveartist, som
aldri hadde få de store kontraktene, men fikk ny
oppmerksomhet e er å ha vært studiomusiker
for en popgruppe. Også tidligere har artister som
hadde få sjansen, og dermed kunne beskyldes
for «sell-out», få en voldelig endelikt. Siden det
er USA, værer man seriemorder, og man går til
websider, small press-magasiner — og fanziner.
Det er nemlig så at disse artistene ble beskyldt
for å inngå kompromisser og svike sin Kunst.

Resultatet er bli en rimelig kompetent og iblant
skremmende kriminalroman, og det kan vel være
interessant for folk i fandom at Kellerman bruker
fanziner. Re nok må jeg si at Kellerman synes å
ha en nokså moralistisk holdning til subkulturer
og folk som lager -ziner eller websider, de aller,
aller fleste tar aldri livet av noen…
Som sagt har Kellerman vært noe ujevn.
Her har han interessante miljøer, det være seg
kunstneriske eller artistiske. Re nok er vel ikke
intrigen den mest finurlige jeg noensinne har
se i en kriminalroman, akkurat, på den annen
side har ikke alle ekte kriminalsaker en skare av
mistenkte, heller.
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CSS Shenandoah, kjøpt i England 1864.
Her i tørrdokk i Australia, under
The Stainless Banner.
states. The United States seem to them a threat to
their own system of hierarchies and privilege, given
the recurrent clamor for reform in this country.»
Owen Parry (egentlig navn Ralph Peters, har
tidligere skrevet teknothrillere og non-fiction)
har tydeligvis gjort sin research (i e erordet
oppgir han hvor han har «jukset»). Han skriver
høyst brukbart om myldrende liv og sjokkerende
fa igdom i Dronningens London, hovedstad i et
imperium.
Dessverre synes denne anmelderen at selve
intrigen ikke blir så veldig interessant, og at man
kunne ha laget en bedre bok basert på de e
materialet. Muligens har Owen Parry bukket
under for krimforfa erens gjengse fristelse, å bli
for oppta av sin detektiv. Vi får se hvordan dét
utvikler seg.
Som i alternativverden-fortellinger innen «vår»
genre er namedropping viktig for denne type
historisk roman. Det blir kanskje li mye slikt i
denne romanen – man får et inntrykk av «hvem
er hvem i
-årenes London»…
Denne anmelder er re nok li svak for slik,
og f. eks. Disraeli er interessant skildret. Likevel
glipper det iblant, og virker u-viktoriansk.
Til slu kan jeg ta en liten prøve på ne opp
de e grepet:
«Mr. Whistler offered to do a character study of my
head, for he said I might serve for a dustman in a
painting he was contemplating, but I declined his
generosity.
We bid one another adoo, and Mr. Adams and I
turned back toward Westminster Abbey, which wore
a fresh garland of gaslamps.
«Impossible fellow,» Mr. Adams confided. «Entire
family are Confederate sympathizers, I understand.
I’m told his mother’s an insufferable Rebel.» He made
a sound surprisingly like a snort. «If he ever does
a portrait of her, he’ll have to limit his pale e to
shades of gray. Know anything about painting, Major
Jones?»
— PCJ
Tidligere bind:
Faded Coat of Blue (
)
Shadows Of Glory (
)
Call Each River Jordan (

)

Snubler over slekta
Hominids (første bind i en trilogi med ti el The
Neanderthal Parallax) er skrevet av den prisbelønte
canadiske SF-forfa eren R
J. S
.
Et kjapt blikk på coveret forteller at det dreier
seg om kontakt mellom to parallelle univers:
vårt eget, og e «der neandertalerne vant».
Neandertalere har vært forholdsvis populære i
spenningsli eratur de siste ti årene, men Sawyers
bruk av temaet er nok noe av det mer seriøse
som har dukket opp.
Hominids er til tider li gla eller le bent
– så Sawyer minner li om forfa ere som
Crichton – men absolu både underholdende
og tankevekkende. Sawyer skildrer opplevelsene
en gruppe canadiere og neandertaleren Ponter,
en vitenskapsmann som har falt gjennom en
dimensjonsportal, har sammen og av hverandre.
Sawyer har ta utgangspunkt i teorier der
Cro-Magnon og neandertalere hadde forskjellig
adferd, og skapt et ganske så annerledes samfunn
for neandertalerne, et samfunn endel SF-lesere
kanskje vil finne bedre enn vårt: ingen krig,
mord en sjeldenhet, ingen overbefolkning, ingen
religion, høyteknologi, men omtrent ingen
forurensende teknologi, ingen masseutryddelser
av megafauna, lite kjønnskamp, osv.

Utstilt mord
Det blir nesten «the Secular Humanist’s Dream».
På den annen side gjør Sawyer det moderne
neandertalsamfunnet til en funksjon av andre
tilpasninger og tilnærminger til verden, og han
er finurlig nok til ikke å gjøre det nødvendigvis
tiltrekkende for homo sapiens sapiens: blant annet
er den sosiale kontrollen og selvkontrollen uhyre
sterk i de e samfunnet.
Neandertalerne har heller ikke spredt seg
utover kloden på fullt samme vis som oss, og de
har ikke drevet med romteknologi.
Mot slu en reproduserer man portalen mellom
de to verdenene, og vi regner med at det blir mer
kontakt i de påfølgende bindene.
Sawyer er veldig flink til å plassere
handlingene i bøkene sine i en mediasammenheng, og flere av de fiktige avis- og
TV-oppslagene hans fikk meg til å humre godt.
Selvfølgelig kan slik «aktualitet» gjøre bøkene
forholdsvis fort foreldet, det kan jeg ikke spå om,
men her og nå fungerer det ihvertfall.
Bok to i trilogien, Humans, er allerede ute.
Hominids vant Hugo for beste SF-roman på
Verdenskongressen i Toronto i år.
(Og ja, det er en domstolsintrige med…)

Swecon i Uppsala

Øverst: Fanfejd! Ny rolig lek för hela familjen.
Midten, fra venstre til høyre: Æresgjestene Alastair Reynolds
og Ken MacLeod, endel kongressarrangører (avslutningsseremonien), representant fra Slottskällans bryggeri (Nam!).
Til høyre: Djupa kvarten med PC: Ett lågmält samtal om livets
allvar med vår fanhedersgäst (Ellen t. v., Johannes t. h.).
Siden jeg var fan Guest of Honour nner jeg det litt vanskelig
å skrive noen kongressrapport i egentlig forstand. Derimot må
det være lov å si at jeg hadde en fantastisk kongress. Takk!

The Murder Room er ti elen på årets
kriminalroman av P. D. J
. Selve mordrommet
er en utstilling på et privat museum i London.
Museet tar for seg mellomkrigstiden, og mordene
er da kjente drap fra mellomkrigstidens England
(ifølge James er de historiske mordene sanne).
Det er klart at jeg, som har jobbet på museum
i tre og et halvt år, må e kjøpe og lese denne
kriminalromanen!
Det står forøvrig ikke så godt til med det
private museet når romanen starter. Sti erens
barn si er i sti elsens styre, og hvis ikke de kan
bli enige om å fortse e, blir museet nedlagt og
samlingene gi bort eller solgt. To vil fortse e
dri en, en vil nedlegge samlingen.
Det er mye bra i denne romanen. Som
alltid hos James er det velskrevet og med vekt
på pene manerer. Hemmede engelskmenn fra
middelklassen er så hemmede som de pleier å
være i britiske romaner.
Selv synes jeg nok denne romanen ikke er
like stor som f. eks. Devices and Desires, og
har et inntrykk av at de e er noe av en
«crowdpleaser» fra James til hennes fans. Det er
til og med li småvitsing om kriminalgenren og
krimforfa erskap. Men museet er bra…

.– . august, noen bilder

