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Jag har jobbat som neutronikexpert, för det mesta vid VTT, c. 1970–2008. Jag räknade ut
vad som hände med neutronerna vid kärnkraftverket i Lovisa. Jag kan alltså påstå att jag
bidrog till att kärnreaktorerna i Lovisa kunde användas säkert och ekonomiskt. Åren
1996–2007 arbetade jag till stor del i Tyskland med fusionsneutronik, samma sak, men
med den skillnaden att det gällde fusionsreaktorer (t.ex. ITER) i stället för
ssionsreaktorer som i Lovisa. På bilden ser man två av mina intressen: en katt (jag har
två) och böcker.

Berätta om ditt intresse för litteratur.
Jag har varit en bokmal så länge jag kan komma ihåg, ungefär från 7-årsåldern, för så där 70 år sedan. Då var hela familjen i
Amerika, med den följden att jag lärde mig engelska före nska. Min första kärlek var science ction, men det har utvidgat sig till
att gälla också annat, först och främst fantasy. Jag läser också gärna historia.

Berätta lite om ditt eget skrivande.
Mitt skrivande har följdenligt varit mest fantasy, ibland science ction och ibland också annat, till allra största delen på engelska,
någon gång på svenska. Jag har aldrig lyckats få något förlag att bekosta publicering av något som jag har skrivit, inte heller
lyckats få någonting publicerat i någon känd science ction-tidskrift. Vad jag däremot har gjort är att ge ut tre e-böcker på
Smashwords. Några av mina noveller har också publicerats på svenska i Manus.

Berätta om ditt läsande.
Man kan i stort sett gissa sig till vad jag läser av mitt svar på den första frågan. Om jag kompletterar med att ange mina nio
favoritförfattare så är de: J.R.R. Tolkien, Isaac Asimov, Arthur Clarke, Poul Anderson, Jack Vance, Cordwainer Smith, George R.R.
Martin, David Weber och Harry Turtledove. Tyvärr råkar det inte nnas några kvinnliga författare på den listan, men naturligtvis
nns det också läsvärda kvinnliga SF- och fantasyförfattare, till exempel Lois McMaster Bujold och Mary Gentle.

Vad skriver du på just nu?
De senaste åren har jag arbetat på något helt annat, nämligen regler för ett sjöstridsspel. Combat at Sea är ett mycket
komplicerat spel, avsett för spelare som vill satsa på realism och vill konstruera egna slagskepp, kryssare och jagare i stället för att
nöja sig med fartyg som har funnits i verkligheten.
Hur tänker du kring att lägga ut dina texter på nätet för gratis nerladdning?
Min pension räcker ganska bra, så jag är inte alls ekonomiskt beroende av mitt skrivande. Jag betraktar det alltså som en hobby
som får gå med förlust (vilket den också har gjort). Vem som helst får gratis läsa det som nns på min hemsida. I princip är mina
böcker på Smashwords inte gratis, men med rabattkoden LH63P bör det gå att få dem gratis.
Mina sociala plattformar:
Hemsida: http://www.frejwasastjerna.net
Smashwords for e-books: https://www.smashwords.com/pro le/view/FrejWasastjerna
Amazon: https://www.amazon.com/s?k=wasastjerna&language=en_US&ref=nb_sb_noss
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Januari - Lars Leden som pdf
Februari - Daniela Ikäheimo som pdf
Mars - Minkki Huldén som pdf
April - Stefan Lindqvist som pdf
Maj - Iris Backlund som pdf
Juni - Agneta von Essen pdf
Juli - Martin Westman pdf
Augusti - Petra Österman pdf
September - Solveig Eriksson pdf
Oktober - Gerd-Peter Löcke pdf
November - Elisabeth Morand-Löfving pdf
Syftet med Månadens medlem är att presentera och lyfta fram föreningens medlemmar och deras skrivande och läsande.

