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Fantasyfans från USA, Kina, 
Polen, Danmark, Storbritan-
nien, Tyskland, Norge, Finland 
och Sverige sammanstrålade i 
helgen på Åland för den tionde 
upplagan av fantastikevene-
manget Åcon. 
    – Jag tycker om att Åcon  
fokuserar mycket på umgänge 
och jag har många vänner här, 
säger Anna Bark Persson från 
Sverige.

Ben Roimola är en av arrangö-
rerna som varit med enda sedan 
starten.

– Det började med att vi var 
ett gäng från Finland som åkte 
till Sverige på olika konferenser. 
När båtarna stannade på Åland 
fick vi idén att anordna ett eve-
nemang här, även fast ingen 
av oss hade varit till Åland eller 
kände någon här.

På den vägen är det alltså. 
Det första Åcon anordnades 
2007 och sedan dess har det 
arrangerats varje år med un-
dantag för 2011, 2015 och 2017. 
Årets evenemang, Åcon X, är 
det tionde.

– Vi anordnar det alltid över 
Kristi himmelsfärdsdagen. I nor-
mala fall från torsdag till söndag. 
Men i år började vi redan på ons-
dagen eftersom vi firar tio år.

Åcon är en fantastikfestival. 
Som litteraturdagarna, men med 
fokus på science fiction och fan-
tasy, förklarar Ben Roimola.

– Vi avhandlar allt från böcker 
till film och teater.

Cirka 90 fans deltar i evene-
manget som har sin bas på hotell 
Adlon och programmet består 
av allt från fria diskussioner till 
doktorsavhandlingar och pre-
sentationer.

Inte som Comic-Con
Seriemässan Comic-Con är kan-
ske världens mest kända evene-
mang som till en början fokuse-
rade på science fiction och fan-
tasy. Enligt Ben Roimala är dock 
Åcon inte bara ett Comic-Con i 
miniformat – utan något helt an-
nat.

– Comic-Con är ett kommer-
siellt event. Vårt event är mer 
för fansen och alla som är här är 
det tillsammans. Vi gör det här 
för oss själva och för varandra. 
Vår hedersgäst är till exempel 
här bland oss och deltar i alla 

programpunkter på samma sätt 
som alla andra.

Årets hedersgäst är poeten och 
författaren Amal El-Mohtar från 
Kanada.

– Jag träffade många av de som 
är här i dag under Worldcon 75 
i Helsingfors 2017 och på den 
vägen har jag kommit till Åland. 
Det är min andra gång i den här 
delen av världen men jag har re-
dan blivit förälskad.

Hon själv föredrar de mindre 
eventen med fokus på gemen-
skap.

– Man får träffa nya människor 
från hela världen och lära känna 
dem. Comic-Con handlar mer 
om kändisar och prestationer. 
Det här är mera intimt och det 
finns massor av utrymme för 
väldigt intressanta diskussioner. 
Alla har möjlighet att bidra.

Många programpunkter
Många punkter finns med i årets 
program. Diskussioner om spe-
kulativ poesi och icke-engelsk 
spekulativ fiktion, ett pubquiz 
för nördar och paneldiskussio-
ner ledda av Amal El-Mohtar 
om sagor och tecknade serier 
samt flera doktorandpresenta-
tioner.

– Vi har också ett inslag vi kall-
lar ”The book of the night”. Det 
är en bok vi på förhand väljer ut 
och ber deltagarna läsa, sedan 
sätter vi oss ner och diskuterar 
den endera kväll, säger Ben Roi-
mola

Trots många programpunkter 
finns det också mycket tid för 
annat, och exkursioner till bland 
annat Sunds kyrka och Open 
Water Brewery ordnas.

– Vi vill ha en lite mer avslapp-
nad känsla så att deltagarna ock-
så ska ha tid för annat.

Hela vägen från USA
En av dem som kommit för att 

delta i Åcon är Anna Bark Pers-
son från Sverige.

– Jag är här framför allt för att 
jag gillar litteratur och för att Åcon 
är mer fokuserat på umgänge. Jag 
har många vänner här.

Det är femte gången hon del-
tar i Åcon och hon åker också på 
många event i Finland och Sve-
rige.

Långväga ifrån har amerika-

nen Colette Fozard kommit. 
Hon berättar att hon för två år 
sedan träffade arrangörerna för 
Åcon i samband med Worldcon 
i Helsingfors.

– Jag var där som en av de le-
dande arrangörerna och många 
av de som är här på Åcon var 
där som frivilliga och hjälpte till. 
Den vägen lärde jag känna alla 
och nu ville jag komma hit igen. 

Fantasyevenemang firade tio år på Åland
Colette Fozard reste hela vägen från USA för att medverka i helgens Åcon.Cheryl Morgan föreläste om sångerskan Janelle Monáe.

The Honey Month är en fantasybok av 
Amal El-Mohtar.

 
Amal  

El-Mohtar och Ben 
Roimola trivs på lite 
mindre events där 

gemenskapen står i 
centrum.
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Fantasyevenemang firade tio år på Åland

Fantasyfans från hela världen deltog när Åcon i helgen 
samlade ett 90-tal deltagare till sitt tionde event på 
Åland.

Anna Bark Persson från Sverige deltog i sitt femte Åcon.

Det är en väldigt avslappnad 
miljö och trevligt att vara här.

”Man får 
träffa nya 
människor 
från hela 
världen 
och lära 
känna dem. 
Comic-Con 
handlar 
mer om 
kändisar 
och presta-
tioner.”

Amal El-Mohtar
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