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Indholdsfortegnelse 

Dette fanzine er nyt, men hjemmesiden, det er baseret på, er gammelt. Der vil derfor være en 
følelse af at være kommet ind midt i en samtale. Det er der ikke så meget at gøre ved. Man skal jo 
starte et eller andet sted, og jeg vælger at starte her. 
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Anne McCaffrey 30. juli, 2007

Eurocon 2007 26. september, 2007



Anne McCaffrey 
Tags: Anne McCaffrey Bog Mig Science fiction  

Først kendte og elskede jeg Dragonflight. Så var jeg så heldig, at jeg kunne købe en stor bunke SF-
bøger billigt - deriblandt mange Anne McCaffrey bøger. Og så gik hun hen og blev en af mine 
yndlingsforfattere. I juli 1997 skrev jeg et email om dette til Anne M. - og fik et svar! I skrivende 
stund (juli 2007) ser jeg frem til Eurocon 2007, hvor hun vil være en af gæsterne.  

Opdatering: rapport fra Eurocon. 

Nærmest hele mit liv har en anden stor hobby været sang og musik. Som barn læste jeg også alle 
de hestebøger, jeg kunne finde. Og da jeg ikke kunne finde flere, havnede jeg ovre på science 
fiction hylden i stedet. Og opdagede langt senere, at indenfor SF er telepati en af mine yndlings-
emner. 

 
Anmeldelse   Bog   Computere   Filosofi   Generelt   Mig   Novelle   Påklistrede grene   Religion   

Science fiction   Tidsrejser   TV-serier    
 

   

Velkommen til ommadawn.dk 
Tags: Generelt Mig  

Måske spekulerer du over: hvorfor har Lise lavet en blog? Hvad vil hun med den? Jo, nu 
skal du høre.  

I et stykke tid har det trukket i retning af, at jeg gerne ville erstatte min traditionelle, 
hierakiske hjemmeside med en blog. Det gjorde jeg så her i juni, men jeg var stadig ikke 
100% sikker på, hvad jeg ville bruge den til. Men nu begynder der at danne sig et billede.  

Jeg går op i de ting, der får livet til at fungere lidt bedre. Jeg mener der er nogle 
principper og handlinger, der gør livet lidt bedre (fx ærlighed og kærlighed). Jeg tror der er 
nogle systemer, der gør vores fælles liv lidt lettere (girafsprog fx gør det lettere at komme 
gennem konflikter). Jeg tror også der er nogle videnskaber, der har det samme mål som 
mig (filosofi og biologi fx studerer også livets mekanik, omend fra meget forskellige vinkler). 

Jeg læser meget science fiction. Når genren er bedst stiller den nogle af de samme 
spørgsmål som jeg gør. Jeg hører meget musik, bl.a. fordi musikken gør mig gladere - og 
hvis jeg er glad, er livet lettere. Jeg rejser til mere eller mindre fremmede steder, og lærer 
noget om tolerance og mangfoldighed.  

Og jeg kender også princippet om, at den intelligente nogle gange kan komme til kort 
overfor den enfoldige - at idioten har lettere adgang til lykken end geniet. Ommadawn er 
fonetisk notation for amadian, der er gælisk for fjols eller idiot. (Eller sådan er forklaringen i 
hvert fald i følge en masse Mike Oldfield-fans.) Så hvis det at have en hjemmeside, der 
minder mig om at holde kontakt til min indre dumrian gør en forskel - så skal det også 
prøves.  

Velkommen til ommadawn.dk.  
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Derfor har det også været skønt at opdage en SF-forfatter, der hyppigt bruger musik, heste og 
telepati i sine bøger. Foruden at det jo altid er interessant at læse en kvindelig forfatter, dels fordi 
der ikke er så mange andre kvinder indenfor feltet, dels fordi jeg selv er kvinde. 

Jeg har fået lyst til at læse hendes bøger igen. Jeg har ca. 50, så det kan jo godt tage et par dage... 
Samtidig har jeg lyst til at være lidt mere analytisk den her gang. Hvad er det egentlig hun siger om 
musik? Og hvordan er kvinderne i hendes bøger? Og efterhånden som jeg får læst bøgerne, dukker 
der små beskrivelser op på den her side: 

Opdatering: efter at have læst 11 bøger, kom jeg til en slags konklusion. 

Anne McCaffrey på Wikipedia. 

(Og for dig der læser den her side i print: alle de ovennævnte små analyser kan du finde fra 
http://www.ommadawn.dk/design2.php?sideid=495 )  
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Eurocon 2007 
Tags: Anne McCaffrey Begivenheder Billeder Eurocon Science fiction  

Og så kom den weekend, jeg havde ventet med spænding i lang tid. Og det blev næsten perfekt. 

Jeg har aldrig før haft lejlighed til at møde en forfatter, der er så rigt repræsenteret i mine reoler. Så 
det var en fryd at se, høre, og tale til Anne McCaffrey. Og få lov at fotografere hende, og blive 
fotograferet sammen med hende. Hun er god til at fortælle historier, og til at læse højt, og stillede 
bravt op til mange programpunkter, selvom alderen sætter sine begrænsninger. Og så fik jeg 
signeret "The ship who sang", som er en yndling hos os begge. Selv da et programpunkt (det 
vigtigste - det der endte med at være hende og 6 af os fans om et bord) blev flyttet, gik alting godt, 
fordi jeg opdagede det i sidste øjeblik. 

På den negative side var den der alder: delvis døvhed gør det noget sværere at få en god snak 
kørende. Og så blev jeg lidt træt af fans, der stillede spørgsmål om obskure hjørner af Pern-
universet. Specielt når jeg fik fornemmelsen af, at svarene står i romanerne og reference-bøgerne. 
Som forfatter-spire er jeg meget mere interesseret i at høre om hendes inspirationskilder, meninger 

1967 Restoree 

1968 Dragonflight 

1969 The ship who sang, Decision at Doona 

1971 Dragonquest 

1973 To ride Pegasus 

1976 Dragonsong 

1977 Get off the unicorn, Dragonsong 

1978 Dinosaur planet, The white dragon 
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osv. Og endelig, selvom jeg blev fotograferet sammen med hende - så blev billedet altså ikke ret 
godt. Så her kommer et andet billede: 
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Hej  
Jeg var også på Eurocon 2007.  

Har du opdaget denne hjemmeside om Anne McCaffrey?  

http://forums.srellim.org/index.php  

Nina 

15. oktober, 2007 

Hejsa!  

Ja, jeg så godt en masse t-shirts med den URL. 

Lise A 

18. oktober, 2007 

Udgivet af: Lise Andreasen. 

Kommentarer til dette nummer velkomne på http://www.ommadawn.dk/design2.php?sideid=771 
hvor du også kan hente en elektronisk version. 

Du kan bestille den trykte version af dette fanzine via min kontakt-side: 
http://www.ommadawn.dk/design2.php?sideid=3 


