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Ordförandespalt

Hej!
Lagom  till  att  Nebulazinet  börjar  bli  färdigt  så 
publiceras även nomineringarna till Hugopriset. Det 
är mycket vanligt att samma böcker återfinns på båda 
nomineringslistorna.  I  år  är  det  ovanligt  många 
noveller som finns med på båda listorna, medan bara 
två av romanerna var desamma.

Nebulanomineringslistan  saknade  bland  annat 
George  R.R.  Martins  Dance  with  Dragons,  vilket 
kanske  visar  att  Nebulan  har  ett  bättre  urval  än 
Hugon som är ett rent populärpris. Jag är visserligen 
en stor  fan av serien  Song  of  Ice  and  Fire,  men jag 
tycker inte att femte delen i  en bokserie  som man 
absolut  inte  kan  förstå  utan  att  ha  läst  de  andra 

böckerna i serien, borde vinna ett sådant pris  som 
Hugon. 

Verksamheten  i  SFSF  har  fortsatt  som vanligt. 
Våra bokpratarmöten fortsätter och det är ett stadigt 
gäng på ca 6 personer som kommer varje gång och 
alla har läst boken, vilket är beundransvärt.

Stockholmsfandoms  pubmöten  den  tredje  tis-
dagen i månaden på Monks Café på Sveavägen blir 
alltmer populära med ett 20-tal besökare varje gång.

SFSF ska ha sitt traditionella sommarmöte sön-
dagen den 17 juni kl. 15-18 i Forodrims lokal, Norra 
Agnegatan 45 i Stockholm. 

Vi ses då!

Carolina
SFSFs ordförande

Hur man blir medlem i SFSF

Från och med 2011 är medlemsavgiften i SFSF 40:- per år.  Den betalas till  plusgiro 40 79 03-4, SFSF. För  
utländsk medlem är avgiften 80:- per år. Ange namn, och skicka ett e-postmeddelande till Carl-Mikael Zetterling  
(bellmanz@hotmail.com) med namn, postadress och e-postadress.

För medlemsavgiften får man varje år 1-3 nummer av medlemstidningen  SF-Forum, som innehåller bokrecen-
sioner,  medlemsinformation mm. Normalt  är  ett  av dessa nummer  Nebulazinet,  som recenserar  alla Nebula-
nomineringar. SFSF har också medlemsmöten i Stockholmsområdet. För mer information om dessa och om t ex 
årsmöten och styrelsen, se hemsidan http://esseffesseff.wordpress.com.
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Nebulanomineringarna 2012
http://www.sfwa.org/nebula-awardsnebula-weekendnominees/ 

Romaner (Novels) mer än 40 000 ord

Among Others, Jo Walton (Tomas) 4
Embassytown, China Miéville (Carolina) 5
Firebird, Jack McDevitt (Henry) 6
God’s War, Kameron Hurley (David) 7
Mechanique: A Tale of  the Circus Tresaulti, Genevieve Valentine (Carolina) 8
The Kingdom of  Gods, N.K. Jemisin (David) 9

Kortromaner (Novellas) mellan 17 000 och 40 000 ord

”Kiss Me Twice”, Mary Robinette Kowal (Tomas) 10
”Silently and Very Fast”, Catherynne M. Valente (Carolina) 11
”The Ice Owl”, Carolyn Ives Gilman (Tomas) 11
”The Man Who Bridged the Mist” , Kij Johnson (Tomas) 12
”The Man Who Ended History: A Documentary”, Ken Liu (David) 13
”With Unclean Hands”, Adam-Troy Castro (David) 13

Långnoveller (Novelettes) mellan 7 500 och 17 000 ord

”Fields of  Gold”, Rachel Swirsky (David) 15
”Ray of  Light”, Brad R. Torgersen (David) 15
”Sauerkraut Station”, Ferrett Steinmetz (David) 16
”Six Months, Three Days”, Charlie Jane Anders (David) 16
”The Migratory Pattern of  Dancers” , Katherine Sparrow (David) 17
”The Old Equations”, Jake Kerr (David) 18
”What We Found”, Geoff  Ryman (Tomas) 18

Noveller (Short Stories) färre än 7 500 ord

”Her Husband’s Hands”, Adam-Troy Castro (David) 19
”Mama, We are Zhenya, Your Son”, Tom Crosshill (David) 19
”Movement”, Nancy Fulda (David) 20
”Shipbirth”, Aliette de Bodard (David) 21
”The Axiom of  Choice” , David W. Goldman (David) 21
”The Cartographer Wasps and the Anarchist Bees”, E. Lily Yu (David) 22
”The Paper Menagerie”, Ken Liu (David) 23

Recensenter: Carolina Gómez Lagerlöf, David Griffin, Henry Linder, Tomas Cronholm

Slutord (Tomas) 23
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Romaner
Among Others – Jo Walton

Jo  Walton  är  känd  som  författare  till  fantasy  och 
alternativvärldsromaner. Hon bor nu i Kanada men 
växte upp i Wales, där hon först gick i skolan. I slutet 
av  skoltiden  flyttade  hon  till  en  internatskola  i 
Oswestry på den engelska sidan av gränsen till Wales. 
Hon  har  varit  aktiv  i  sf-fandom,  och  hennes 
giftermål  2001 i  den Walesiska  bokstaden Hay-on-
Wye tog formen av en minicon. Hennes bakgrund 
från Wales och i fandom märks tydligt i  den i hög 
grad självbiografiska fantasyromanen Among Others. 

Romanen  är  en  dagbok  skriven  av  en  15-årig 
flicka  från  Wales,  Mori,  som  nu  (1979)  går  i 
internatskola i Oswestry. Hon har blivit påkörd för 
fem år sedan och då förlorat  dels  rörligheten i  ett 
ben så hon går med käpp, och dels sin tvillingsyster. 
Hon ser alver (faeries) i naturen, och kan tala med 
dem,  särskilt  när  hon  är  tillbaka  i  gruvdistrikten  i 
Wales. I skolan blir hon mobbad för att hon är från 
Wales, har ett konstigt namn och går med käpp. Hon 
flyr  in  i  böckerna  och  konsumerar  glatt  flera  sf-
böcker om dagen. Hon hittar en sf-bokcirkel där hon 
också får en pojkvän.

Föräldrarna  har  separerat  och  Moris  far  Daniel 
tar hand om henne när hon går i internatskolan. Han 
är också sf-läsare. Vid ett tillfälle försöker Daniel ha 
samlag  med  henne.  Med  hänvisning  till  Heinlein 
tycker Mori att det inte är något märkligt med incest, 
speciellt som hon inte känner sin far så väl. Det är 
möjligen  äkta  övertygelse  hos  författaren  men 
kändes ändå inte övertygande. Däremot är det litet 
charmigt när hon beklagar sin heterosexualitet  och 
inte kan besvara intresset från en väninna.

Mori uppvisar en manipulativ personlighet. Hon 
bjuder på bullar för att få vänner, och hon använder 
magi för att komma in i en fannisk gemenskap, och 
för att få en pojke intresserad av henne. Hon blir då 
osäker på om det är magin som fungerat eller om 
han skulle tyckt om henne ändå. I flera fall har hon 
använt magi för att påverka händelser och tror att det 
fungerat, men hon kan inte peka på direkta samband.

Hur ska man tolka hennes upplevelser av alverna? 
Är hon på gränsen till psykotisk eller har hon bara 

mycket  livlig  fantasi?  Kan  hon  verkligen  skilja  på 
verklighet och fantasi? Denna osäkerhet känner man 
genom  hela  romanen.  Har  hon  verkligen  haft  en 
tvillingsyster  med  nästan  samma  namn?  Har 
verkligen hennes far försökt utnyttja henne sexuellt? 
Har hennes mor verkligen använt magiska krafter för 
att framkalla bilolyckan? Att se sin mor som en ond 
häxa är kanske inte så ovanligt för en tonårsdotter. 
Relationen  förklaras  knappast  av  den  besynnerliga 
uppgörelsen  med  modern  i  slutet  av  boken.  Hon 
uppfattar  också  sina  fastrar  som  häxor,  och 
protesterar kraftigt när de vill göra hål i hennes öron. 
Hon tror att det tar bort hennes magiska krafter.

För  en  gammal  sf-fan  är  det  mycket  under-
hållande att  läsa  de  korta kommentarerna  till  olika 
böcker. Hon går igenom i stort sett alla väsentliga sf-
böcker från den tiden.  En del  kommentarer  känns 
inte  helt  äkta  för  en  15-åring,  som  att  hon  blir 
överraskad när James Tiptree Jr. avslöjas som kvinna. 
Ibland ger hon sig in i en dialog med författaren som 
när  hon undrar  över  varför  Bron ljög  för  Audri  i 
Delanys  Triton.  Ofta  blir  analysen  helt  enkelt  att 
boken är ”brill”.

Det är också trevligt att läsa om sf-bokcirkeln och 
hennes  introduktion  till  fandom.  Hennes  pojkvän 
har besökt en världskongress och i slutet av boken 
planerar hon själv att åka på en Eastercon i Glasgow. 
Utan tvekan engageras man av berättelsen även om 
man  inte  alltid  förstår  hur  den  ska  tolkas.  Just 
dagboksformen gör att allt  uppfattas genom Moris 
ögon. Hon berättar utförligt om sin släkt i början av 
boken, men det blev tyvärr en tråkig katalog. För en 
svensk  läsare  är  det  också  problematiskt  att  förstå 
detaljerna i skolsystemet. 

Berättelsen är  knappast  fantasy  i  vanlig  mening 
eftersom  man  inte  blir  klar  över  om  magin  ska 
uppfattas  som  verklig,  beskriva  Moris  egen  upp-
fattning av världen, eller vara ett redskap i berättelsen 
för att förtydliga och förklara. Det är heller inte lätt 
att klassa den som magisk realism, av samma skäl. 
Boken  är  knappast  helgjuten  nog  för  att  vinna 
Nebulan, men genom sin hyllning till sf  och fandom 
kan den mycket väl ta hem Hugon.

- Tomas
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Embassytown – China Miéville

Avice  Benner  Cho,  som  är  född  och  uppvuxen  i 
Embassytown på planeten Ariekei har under många 
år  rest  runt  i  galaxen  och  arbetat  som  ”immer”. 
”Immern” beskrivs som någon slags hyperrymd som 
skeppen flyger igenom på sina intergalaktiska resor. 
För att kunna färdas i immern så finns det ”immers” 
som kan hålla sig vakna under färden, när alla andra 
ligger nedsövda.

Det  är  inte  så  många  som  återvänder  till 
Embassytown,  som  är  en  avkrok  i  den  kända 
rymden, men Avice vill  visa  sin nyblivne make sin 
hemstad. Sedan är maken mycket intresserad av de 
infödda varelserna ”the Hosts”.

Det  mest  utmärkande för  ”the Hosts” är  deras 
språk.  Det  tog  lång  tid  för  människorna  innan de 
förstod  hur  man  skulle  kommunicera  med  sina 
värdar.  Det  gick  förhållandevis  lätt  att  lära  sig 
språket,  men  ”the  Hosts”  verkade  inte  förstå  när 
man talade till dem. Det visade sig att det krävdes att 
två personer, som är mycket synkroniserade, talade i 
korus för att ”the Hosts” skulle förstå dem. 

Det är svårt att hitta par som är så synkroniserade 
så att de kan tala med ”the Hosts”. Ofta får paren 
träna i många år innan det går. Dessa par kallas för 
Ambassadörer. Språket och ”the Hosts” förhållande 
till sitt språk är bokens kärna. De kan inte ljuga på 
sitt språk och språket har också väldigt få liknelser. 
För  att  kunna uttrycka  något  nytt  i  en liknelse,  så 
måste ”the Host” ibland skapa en  ”simile” dvs en 
handling som de kan använda som liknelse.

Avice  är  en  av  de  utvalda  som  har  blivit  en 
levande simile. Hon är ”Flickan som åt vad som gavs 
till henne”. Så länge Avice lever är det hon som är 
den liknelsen. Det finns andra exempel på ”similes”. 
En pojke fick t ex vara liknelsen ”Pojken som varje 
vecka simmar med fiskar”. Han får simma en gång i 
veckan under hela sin livstid. 

Det mesta går bra i   Embassytown och relatio-
nerna mellan ”Hosts” och människor är goda. Sedan 
kommer  en  ny  ambassadör  bestående  av  två  män 
och även om de är väl samspelta och talar språket 
bra, så vållar de en stor kris.

Embassytown är  China  Miévilles  första  space 
opera-roman och vi är långt ute i rymden. Jag tyckte 
att det var svårt att komma in i boken och upplevde 
de  första  kapitlen  som  tämligen  sega,  men  efter 
något  kapitel  så  lossnade historien och man tjusas 
över  de  märkliga  detaljerna.  China  Miéville  har  en 
förmåga  att  krydda  sina  berättelser  med  beskriv-
ningar av företeelser som verkligen är originella och 
märkliga . I Embassytown är just ”the Hosts” språk det 
som ger historien dess egenart. Språket och hur ”the 
Host” är beroende av hur det talas är fascinerande.

Embassytown är en mer helgjuten historia och med 
en  mer  sammanhållen  handling,  än  Miévilles 
föregående roman  Kraken.  Embassytown är  verkligen 
en  äkta  sf-roman,  som är  rolig  att  läsa.  Romanen 
känns  som  den  tyngsta  romanen  bland  årets 
nominerade. Jag har tyckt om alla Miévilles romaner, 
men mina favoriter är  The Scar och  The City and the  
City, men Embassytown kommer inte långt efter. 

- Carolina
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Firebird – Jack McDevitt

Rainbow  Enterprises.  Ägare  Alex  Benedict,  en 
anställd,  Chase  Kolpath.  Kontor  i  Andiquar  på 
planeten  Rimway.  Handlar  med  antikviteter,  före-
trädesvis sådana som tillhört kända personer; om de 
senare försvunnit på för massmedial uppmärksamhet 
lämpligt  svårförklarliga  sätt  leder  antikvitetshante-
ringen  vanligtvis  till  upptäckter  av  det  mera  sen-
sationella slaget.

Den  här  gången  har  antikviteterna  tillhört  en 
fysiker,  en  begåvad  forskare  som  av  sina  kollegor 
betraktades  med  viss  tveksamhet  eftersom  han 
intresserade sig för idéer som många av dem ansåg 
vara väl spekulativa. När Alex och Chase försöker ta 
reda på vad som egentligen hände honom visar det 
sig  vara  svårt  att  få  fram  speciellt  mycket  infor-
mation. Ingen tar heller så illa vid sig av deras nyfi-
kenhet  om  svunna  tider  att  de  försöker  skrämma 
eller  ta  livet  av dem. Det dröjer  mer än 150 sidor 
innan  en  av  berättelsens  få  livshotande  händelser 
inträffar  och  då  lyckas  författaren  att  på  något 
märkligt  sätt  få  skildringen  av  huvudpersonerna 
instängda i en kyrka som trots att den stått övergiven 
i tusentals år är i utmärkt skick, belägrade av ett antal 
bilar  utan  förare,  att  inom berättelsens  ram te  sig 
rimlig snarare än absurd.

Jag har sett McDevitts romaner i den här serien 
beskrivas som en framtid väldigt lik vår nutid, vilket 
är en bra beskrivning. Det ger författaren möjlighet 
att kommentera samtiden, men samtidigt kan det bli 
lite väl mycket bekant: samtalen på en sammankomst 
ordnad av ett sällskap (de flesta av dem har för övrigt 
ett avspänt förhållande till sina spekulationer, nästan 
som sf-läsare) inspirerade av den försvunne fysikern 
skulle med få eller inga förändringar kunna vara en 
sammanfattning av ett  program med kosmologiska 
spekulationer i Kunskapskanalen eller på Discovery; 
det  kan  även  te  sig  lite  märkligt  att  människor  i 
tusentals år använt teknik för att färdas snabbare än 
ljuset,  men knappt  verkar  ha  försökt  forska  i  den 
bakomliggande fysiken.

Man kan läsa romanen som två berättelser, dels 
själva den om sökandet efter en rimlig förklaring till 
hur  den  excentriske  fysikern  Christopher  Robin 
försvann:  det  är  pusselläggande  med  en  hård  sf-
förklaring (”this is pretty wild stuff, but the science is 
valid”),  dels en fortsättning på temat från  Echo om 
ansvar  och  skuld,  den  här  gången  både  på  ett 
personligt  plan och mera  generellt:  varför  gör  inte 
en  grupp  människor  (ett  samhälle,  en  nation,  en 
federation) det som är ”moraliskt rätt” även om det 
inte  finns  något  att  vinna  politiskt  utan  snarare 

tvärtom? Genom att en part i målet är enheter som i 
vardagslag ofta uppfattas som mänskliga men varken 
erkänns  som  levande  eller  medvetna,  blir  fråge-
ställningen  tydlig.  I  det  avsnittet  visar  för  övrigt 
McDevitt  än  en  gång  att  han  kan  beskriva  öde-
lagda/övergivna planeter,  samtidigt  som den känns 
lite  som  en  egen  berättelse  snarare  än  en  del  av 
romanen.

De  små,  ovidkommande  detaljerna,  småsaker 
med igenkännings/sympatifaktor, är både en styrka – 
som kvinnan som återger ett rykte och nästan verkar 
stolt över det, referenser till för läsaren okända histo-
riska händelser som självklara, eller när Chase säger 
”I’m listening, Sherlock” och sedan noterar att hon 
undrar över namnet och att hon inte har lyckats ta 
reda på dess ursprung – och en svaghet, det senare i 
synnerhet när de som i vissa personbeskrivningar ger 
intryck  av  utfyllnadskulisser.  Det  är  som  vanligt 
aningen snålt med idéer, ledtrådarna är få och villo-
spåren  likaså:  handlingen rör  sig  i  en  tämligen  rät 
linje, medan reflektioner och resonemang kring vissa 
återkommande ämnen mera gör på stället marsch.

Verk  av  McDevitt  har  nominerats  till  Nebula-
priset många gånger, vilket skulle kunna tolkas som 
att han håller en hyfsat hög lägstanivå, men sett till 
antalet  vinster  sällan  tillräckligt  bra  för  att  kunna 
mäta sig med de som för tillfället anses vara genrens 
bästa: kanske är det priset man betalar för kontinuitet 
och att skriva i genrens trygga mitt?

Har  man  läst  och  gillat  McDevitts  tidigare 
romaner blir knappast Firebird en besvikelse, även om 
jag bitvis fann den balansera väl nära gränsen till det 
fragmentariska och förströdda (lite som mina recen-
sioner av hans romaner).

- Henry
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God's War – Kameron Hurley

Islam  dyker  allt  oftare  upp  i  nyheterna  och  detta 
börjar återspeglas i sf- och fantasylitteraturen. En del 
tidigare nominerade noveller är skrivna av författare 
med islamiska namn eller handlar om händelser i ett 
islamiskt samhälle.  En vanlig  uppfattning är  att  ett 
sådant  samhälle  alltid  är  mansdominerat  och femi-
nism är någonting som inte existerar där – kvinnor 
göms i hemmet eller åtminstone bakom skyddande 
kläder,  och  spelar  endast  små  roller.  Här  har  för-
fattaren gått till den motsatta ytterligheten.

Umaya  är  en  planet  dit  muslimer  har  tagit  sig, 
men som i de flesta religioner har olika människor 
olika  uppfattningar  om  exakt  hur  religionen  ska 
tillämpas i praktiken, vilket har fått som följd att det 
finns flera olika samhällen på planeten och att vissa 
av dem krigar  mot  andra.  De två huvudantagonis-
terna  är  Nasheen (ett  samhälle  där  kvinnor  domi-
nerar och är starkast) och Chenja (där förhållandet 
närmast är det motsatta). I romanens början följer vi 
Nasheenkvinnan Nyx under några våldsamma även-
tyr.  Sedan  skiftar  berättarperspektivet  till  Rhys,  en 
ung man från Chenja (jag tycker att hans namn låter 
walesiskt,  vilket  är  mycket  absurt  i  detta  samman-
hang,  men  låt  gå)  som  deserterar  och  tar  sig  till 
Nasheen,  där  han  utbildar  sig  till  magiker.  De  två 
handlingarna binds samman när Rhys blir magiker i 
Nys grupp: Nys är ett slags legosoldat, inte rädd för 
att döda och hon åtar sig ibland uppdrag som hon 
utför tillsammans med sin grupp. Ju blodigare och 
våldsammare desto bättre.

Som ni  nog  har  gissat  är  denna  historia  ingen 
barnsaga. Här skildras hur människor dör, torteras, 
lemlästas, skadas och till  och med repareras!  Magi-
kerna kan konsten att reparera olika kroppsdelar och 
deras tjänster behövs rätt så ofta i denna bok. För att 
koppla av från allt detta våld och mördande verkar 
den  mest  populära  underhållningen  vara  boxning! 
Återigen behövs magikernas konster för att ta hand 
om förlorarna (och vinnarna) efteråt.

Men förutom allt  detta  våld  har  författaren  en 
genial  idé.  Dessa  trollkarlar  (de  verkar  alltid  vara 
män)  utför  sina  trollkonster  genom  att  använda 
insekter. Ibland tar de med sig egna insekter, ibland 
måste de använda de som råkar finnas till hands, och 
de  kan  användas  till  nästan  allting  från  att  bevaka 
någon (en svärm med getingar) till att läka allvarliga 
sår.  Om  dessa  är  speciella  insekter  på  just  denna 
planet eller om egenskaperna finns i människorna är 
inte riktigt tydligt, men idén är ändå bra. Jag tror inte 
att  jag  har  sett  just  denna  form av  magi  i  någon 
annan berättelse. Om man bortser från allt våld och 
krig kan man faktiskt läsa denna roman som mycket 

uppfinningsrik  fantasy  med väl  uttänkta  samhällen, 
religion och kultur. Till stor del är det Nasheen vi får 
utforska,  med  dess  boxningsklubbar  där  kvinnor 
satsar pengar på vilken man som kommer att vinna 
kampen,  och  sedan  får  en  chans  att  ligga  med 
vinnaren (eller förloraren om man vill). Inte nog med 
detta,  vi  förstår  att  kriget  förs  med  kemiska  och 
biologiska stridsmedel, och det är här som Nys har 
byggt upp sitt  rykte.  Hon har varit en ”bel  dame” 
som har haft till uppgift att se till att inga ”infekte-
rade”  soldater  kommer  hem  från  frontlinjen  med 
smittsamma sjukdomar som kan sprida sig till resten 
av befolkningen.

Ja, det finns mycket i denna bok, men jag tycker 
att författaren går lite för långt genom att introdu-
cera några människor som kan byta form till  olika 
djur. Det känns som en idé för mycket i boken och 
är egentligen inte nödvändigt för handlingen. Och då 
kommer  vi  till  själva  handlingen,  som  kanske  är 
romanens svagaste del. Den påminner mig en del om 
en James Bond-film, men utan humor. Stora delar av 
boken består av att någon i Nys lag blir tillfångatagen 
och de andra måste försöka frita denne. Det blir lite 
för förutsägbart.

Personerna,  åtminstone  Nyx  och  Rhys,  är  väl 
skildrade men genom att skildra framförallt Nyx som 
en väldigt våldsam och otrevlig kvinna är det svårt 
för läsaren att känna sympati med någon av dem och 
då försvinner en hel del av spänningen. Men det är 
kanske bara en personlig synpunkt. Om du gillar att 
läsa krigsberättelser och tycker om mycket våld och 
blod i din sf/fantasy, då kommer romanen att upp-
fylla alla krav, och även om jag personligen blev lite 
trött på den kan jag inse att den har en stor chans att 
lyckas ta hem priset i år.

- David

- 7 -



SF-FORUM  nr 119

Mechanique: A tale of the Circus 
Tresaulti – Genevieve Valentine

I  inledningen  inbjuds  du  till  besök  på  Circus 
Tresaulti. Stycket berättas i andra person och avslutas 
med  kvällens  program.  Sedan  beskrivs  varje  upp-
trädande noggrant. Hela cirkusföreställningen ger en 
bild av en kringresande cirkus vid förra sekelskiftet 
och intrycket förstärks när man ser det alldeles tyd-
ligt  steampunkinspirerade omslaget till  boken.  Men 
cirkusartisterna  är  inte  vanliga  människor.  Akro-
baterna verkar vara viktlösa, men så har de skelett av 
lätt metall. Mannen som står för musiken består av 
ett  ansikte  som  sitter  på  en  mekanisk  orkester. 
Artisterna är inte  mänskliga utan de är  en märklig 
blandning av maskin och människa.

Cirkusen reser omkring i en värld, som skulle vara 
vår värld efter någon slags katastrof. De besöker stad 
efter stad i en speciell ordning, så att det ska dröja 
länge innan en stad får ett nytt besök. Ofta är det så 
långt mellan besöken att invånarna inte kommer ihåg 
att de sett cirkusen förut.

Vi får följa cirkusen och dess invånare. Den som 
leder  cirkusen är  Boss,  en kvinna som styr  allting. 
Det är hon som antar nya medlemmar till cirkusen. 
De flesta blir omvandlade till maskinmänniskor och 
tillhör  därmed  cirkusartisterna.  De  som  har  blivit 
omvandlade åldras inte, eller kanske är det så att de 
dog  under  omvandlingen  och  inte  är  människor 
längre. Den person som oftast är berättaren är Little 
George.  Han  är  en  av  de  få  som  inte  har  blivit 
omvandlade och har vuxit upp på cirkusen. Boss vill 
inte omvandla honom, men han brukar ha mässings-
skenor  på  benen när  han  spikar  upp affischer  för 
cirkusen, eller då han säljer biljetter.

Cirkusen  reser  vidare,  men  det  finns  två  faror. 
Det har blivit känt att det finns någon på cirkusen 
som  uppenbarligen  kan  ge  andra  evigt  liv  och  så 
finns  det  en  spänning  inom själva  truppen.  Förut 
fanns  det  en  man  med  mekaniska  vingar  som 
avslutade  varje  föreställning  med  att  flyga  runt  i 

cirkusen. En dag störtade han och dog. Vingarna är 
nu lediga och det finns flera i truppen som gärna vill 
ha dem.

Mechanique är Genevieve Valentines första roman. 
Hon har skrivit noveller förut, men har nu debuterat 
som  romanförfattare.  Det  har  gått  bra,  eftersom 
romanen redan har  fått  priser  som bästa  debutant 
och dessutom blir nominerad till Nebula.

Det är också en speciell  historia som är mycket 
välskriven. Det är steampunkfantasy med efterkata-
strofeninslag och det fungerar. Man får verkligen en 
känsla  för dessa människor som lever på cirkusen. 
De har  kommit  till  den för  att  de  inte  har  någon 
annanstans  att  ta  vägen och man får  en klar  upp-
fattning  om  att  den  omgivande  världen  ligger  i 
spillror.

Mechanique är en klart läsvärd bok.

- Carolina
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The Kingdom of Gods – 
N.K. Jemisin

Förra  året  blev  Jemisins  debutroman  The  Hundred  
Thousand Kingdoms nominerad till Nebula (och Hugo) 
och nu är hon tillbaka med en ny roman i samma 
serie (en andra roman, The Broken Kingdoms, dök upp 
emellan,  så  förmodligen  återstår  det  bara  99 997 
böcker ...) Även om denna bok kallas för nummer tre 
i en trilogi, och trots att vissa personer återkommer 
från de tidigare romanerna, kan den läsas fristående 
från  dessa  utan  att  man  missar  speciellt  mycket. 
Grundidén som Jemisin har hittat på är att skapa ett 
universum (i praktiken en enda planet) som uppstår 
på  grund  av  att  en  grupp  gudar  vill  det.  Denna 
planet  befolkas  av  människor  i  olika  riken där  ett, 
Arameri, är starkast och i praktiken regerar över de 
flesta  andra.  Men dessa  gudar  gillar  att  lägga  sig  i 
människornas affärer och är inte främmande för att 
få barn med dem. Dessa barn kallas för Demoner. 
Från början fanns det tre gudar:  Nahaboth,  Enefa 
och Itempas,  men de har också fått  ett  antal  barn 
med varandra och dessa barn kallas för Godlings.

Sieh  är  en  godling  och  boken  börjar  när  han 
träffar de två barnen Shahar (en flicka) och Deka (en 
pojke), vars mor Remath är Arameris ledare. Dessa 
tre blir vänner och handlingen följer Sieh och denna 
vänskaps återverkningar bland både människor och 
gudar. Med så många gudar, halvgudar och demoner 
finns det gott om utrymme för intriger, politik och 
förräderi och det utnyttjar författaren till max. Ibland 
blir det svårt att komma ihåg vem som är vem och 
vilken status de har, men huvudpersonerna är åtmin-
stone lätta att hålla isär. De är väl skildrade och har 
egna personligheter som känns logiska. De till  och 
med mognar under bokens gång, vilket är någonting 
som inte  alla  författare  verkar  klara  av  att  skildra. 
Med  alla  dessa  intriger  känns  det  ibland  som om 
handlingen  kommer  lite  i  skymundan,  men  det 
händer  saker  där  också,  och  inte  småsaker  heller. 
Däremot dyker det ibland upp några onödiga saker 
som  jag  tycker  visar  brist  på  omdöme  från  för-
fattarens sida. Även om detta är en fantasyroman ska 
det  finnas  logik  och  författaren  ska  inte  behöva 
tillgripa någon  deus ex machina, även om det handlar 
om gudar! Ett exempel på detta är där Sieh dör mitt i 
boken. Då lyckas hans två vänner återspola tiden och 
ändra händelsen så att den får en ickedödlig utgång. 

När  man  vet  att  de  kan  göra  någonting  sådant 
försvinner  all  spänning  från  handlingen.  Det  var 
egentligen helt onödigt, det skulle ha räckt med att 
han blev allvarligt skadad från början. Själva döden 
var inte en viktig del av handlingen.

Det  finns  mycket  i  denna  roman  (hela  serien 
faktiskt) som är mycket intressant, men jag tycker att 
författaren har utelämnat en del. Exempelvis regerar 
Arameri från en stad som heter Sky som är byggd 
runt ”The World Tree”. Denna stad inbjuder till en 
rejäl  beskrivning  och  borde  innehålla  många 
underverk som kunde intressera läsaren (och likadant 
med  trädet),  men  författaren  utnyttjar  inte  denna 
möjlighet och det känns till slut som inget mer än en 
vanlig  plats.  Andra  ställen  på  planeten  nämns  och 
besöks men vi får aldrig någon riktig känsla för dem. 
Det skulle ha varit intressant att se vad till exempel 
Jack Vance kunde ha gjort med en sådan värld. Nej, 
Jemisin  verkar  endast  intresserad  av  att  skildra 
intrigerna,  men av reaktionerna till  första romanen 
att döma är det förmodligen just det som intresserar 
många  läsare.  På  det  sättet  kan  man  säga  att  hon 
skriver på ett liknande sätt som George R.R. Martin i 
hans  Game  of  Thrones-böcker,  så  man  kan  förstå 
henne.

- David
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Kortromaner

Kiss Me Twice – 
Mary Robinette Kowal

Det är knappast första gången robotar hjälper poliser 
men  så  här  underhållande  har  det  nog  aldrig 
beskrivits.  Den mycket  kvinnliga roboten använder 
adekvata  repliker  från  skådespelerskan  Mae  Wests 
karriär, repliker som säkert är ännu mer träffande om 
man  känner  till  filmerna  bättre.  Hon  och  hennes 
manlige, mänskliga, kollega försöker lösa ett mord på 
en takterrass i Portland i en obestämd framtid. Detta 
blir  mycket  farligt  för  dem  båda  och  spänningen 
stiger  samtidigt  som den  humoristiska  undertonen 
finns kvar. Novellen tar upp robotars – eller AIs – 
individualitet och eventuella rättigheter på ett mycket 
elegant  sätt.  Vilken  identitet  har  en  backup?  

Berättelsen  flyter  på  med  mycket  dialog  och 
påtaglig  handling.  En  extra  dimension  ges  av  att 
huvudpersonen är invandrad kines och har sin mor 
boende  i  staden.  Hon kan  inte  engelska  men den 

kvinnliga AIn behärskar kinesiska så de kan samtala. 
En del förkortningar och uttryck, som VR, POV, 

CSI, Tall Skim Chai Latte ger visserligen bidrag till 
atmosfären men kan samtidigt begränsa berättelsens 
hållbarhet vilket faktiskt är synd. Annars finns inte 
mycket att invända mot novellen som mycket väl kan 
visa sig vara en vinnare.

Kowals  debutroman  Shades  of  Milk  and  Honey 
nominerades till 2010 års Nebula. David tyckte den 
var  välskriven  och fängslande  att  läsa,  men att  sf-
elementet, att hantera etern för att skapa illusioner, 
inte  var  tillräckligt  för  att  boken  skulle  kunna 
inrymmas i kategorin fantastik. Novellen ”For Want 
of  a  Nail”  nominerades till  Hugon 2011,  och den 
handlar liksom ”Kiss Me Twice” om en AI som ser 
ut som en människa, och om skillnader och likheter 
mellan  dessa  och  ”äkta  människor”.  Den  nya 
novellen har dock mycket mer humor, men är ändå 
spännande.

- Tomas
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Silently and Very Fast – 
Catherynne M. Valente

Neva har en AI inom sig som heter Elefsis och som 
gärna vill komma ut i världen. Elefsis har funnits i 
släkten  länge  och  är  en  AI  som  överförs  mellan 
generationerna i just den här släkten. Från början var 
Elefisis en AI som fanns i ett hus. Den laddades ner 
av Ceno, en släkting till Neva och växte genom att 
Ceno berättade sagor för den. Elefisis är den enda i 
sitt  slag  och  lever  i  hemlighet  i  några  av  släktens 
medlemmar.

Catherynne  M.  Valente  har  skrivit  flera  böcker 
som grundar sig på sagor och hon skriver också på 
ett  språk  som  påminner  om  folksagor.  Den  här 
gången har  hon  skrivit  en  kortroman  som har  en 
äkta sf-handling,  men den är skriven som en saga. 
Texten  är  uppdelad  i  olika  stycken  som  beskriver 
olika delar av Elefsis utveckling, blandat med korta 
sagoaktiga  berättelser.  Detta  gör  att  kortromanen 
inte är helt lättläst och man får vara ganska fokuserad 
för att förstå vad berättelsen egentligen handlar om. 
Språket  är  vackert  och  ganska  ovanlig  i  en  sf-
kortroman.

Jag tyckte mycket om Palimpsest av Catherynne M. 
Valente som var nominerad till  en Hugo i  roman-
kategorin år  2010.  Palimpsest är  en mycket originell 
roman och jag fascinerades av den märkliga stad som 
beskrevs.  Den  kändes  riktigt  uppfriskande.  Jag  är 
däremot inte lika förtjust i ”Silently and Very Fast”. 
Även om språket var vackert så framträder inte själva 
historien så bra. 

Catheryne  M.  Valente  verkar  ha  en  otrolig 
arbetskapacitet.  Hon  har  under  de  senaste  åren 
kommit ut med den ena boken efter den andra och 
hon är dessutom aktiv i  många olika sammanhang, 
till  exempel  är  hon  redaktör  för  tidskriften  Apex 
Magazine.   Jag  är  sugen på  att  läsa  fler  av  hennes 
böcker,  men  just  den  här  kortromanen  var  jag 
måttligt road av.

- Carolina

The Ice Owl – 
Carolyn Ives Gilman

Vi  befinner  oss  på  en  värld  i  en  stad,  ”Glory  to 
God”,  som  ligger  under  en  kupol,  och  där  evig 
solnedgång  råder.  Som  framgår  av  namnet  styrs 
världen  av  en  religiös  elit.  Huvudpersonen, 

tonårsflickan Thorn,  lever i  ett  ghetto i staden,  ett 
ghetto  för  obotfärdiga  immigranter  från  andra 
planeter. De ”omutbara” gör raider från sina palats 
ner  i  det  syndiga  ghettot,  där  Thorns  mor arbetar 
med att förse kvinnor med säd och ägg så att de blir 
med barn.  Ett  korrupt ”Protectorate” styr men de 
omutbara bekämpar det genom attacker på ghettot 
som genom mutor försörjer den styrande eliten.

Tonåringen  Thorn  är  145  år  i  sekventiell  tid, 
eftersom hon gjort flera interstellära resor. Vid dessa 
har hon upplevt ett folkmord på en planet. Hemma 
hos henne bor ”Hunter” som försöker leta upp och 
lagföra  de  som deltagit  i  folkmordet,  ungefär  som 
israeliska nazistjägare.

Vid en raid bränns Thorns skola ner och hon får 
därför  i  stället  en  privatlärare,  som  egentligen  är 
antikvitetshandlare.  Han  försöker  samla  så  mycket 
som möjligt av konst och konsthantverk som stals i 
samband med folkmordet.  Han har  en isuggla,  en 
fågel som tillbringar det mesta av tiden i nedfruset 
tillstånd och som på så sätt liknar Thorn. 

”The Protector” mördas vilket leder till kravaller 
och oro, och i slutet av berättelsen flyr Thorn med 
sin mor till  en annan planet.  Där får hon uppleva 
rasism när hennes ras efterfrågas och hon inte får 
stiga av.

Gilman är historiker och har speciellt ägnat sig åt 
konflikterna  mellan  indianer  och  nybyggare  i 
Amerika.  Hennes  intressen  lyser  igenom  i 
berättelsen,  som  tar  upp  många  exempel  och 
aspekter  på främlingshat och utanförskap,  och den 
gör det utan att predika. Vi lär känna Thorn och får 
uppleva  hur  hon  ser  mer  och  mer  av  människors 
intolerans  men  också  deras  varmare  känslor. 
Relationen  mellan  den  på  många  sätt  härjade  och 
misslyckade  modern  och  hennes  begåvade  tonårs-
dotter görs utomordentligt levande. 

Gilman  har  varit  Nebulafinalist  tidigare.  Kort-
romanen ”Arkfall” ska enligt ingressen i Fantasy and 
Science  Fiction  utspelas  i  samma  universum  som 
”The Ice Owl”, och det är möjligt men det är i så fall 
inte på samma planet. ”Arkfall” minns jag som en fin 
skildring  av  relationen  mellan  en  Alzheimersjuk 
kvinna och hennes vårdande dotter i en ubåt på en 
vattentäckt planet. David var inte lika förtjust, i  SF-
Forum 115 skriver han att ”denna historia lyckas på 
intet sätt utmärka sig”. Långnovellen ”The Honey-
crafters” recenserades av Carina Björklind i  Spektra 
After  the  Alfa  -  Nebulazinet 1993.  Carina  tyckte  att 
berättelsen var intressant men att huvudpersonerna 
inte var trovärdiga. Det problemet kan jag inte se i 
”The Ice Owl”.

- Tomas
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The Man Who Bridged the Mist – 
Kij Johnson

Vill man veta hur man bygger en hängbro kan man 
läsa denna novell. Beskrivningen är mycket detaljerad 
och det faktum att bron går över tät dimma spelar 
mindre roll – annat än för förberedelserna när man 
måste frakta material, personer och det första repet 
över gapet. Dessa transporter är mycket farliga och 
många  med mellannamnet  ”Ferry”  har  omkommit 
när färjan kapsejsat på grund av en våg eller en stor 
sjöodjursliknande varelse. Vad dimman består av får 
man inte  veta men en liten båt kan alltså  hjälpligt 
flyta på den. Huvudpersonen Kit, mannen som leder 
brobygget, träffar en kvinna som kör en färja, och vi 
får följa hur denna relation utvecklas. Vi får också en 
inblick  i  vilka  konflikter  som  uppstår  när  bro-
byggaren tar befälet och vilka förändringar som bro-
bygget och den nya bron leder till. De två delarna av 
civilisationen kan nu på gott och ont mycket lättare 
ha kontakt. Det förekommer också dödsolyckor vid 
brobygget,  och  detta  vägs  emot  att  överfarten blir 

säkrare med en bro än med färjan.
Det  går  inte  att  klaga  på  originaliteten;  vad jag 

kan  minnas  har  jag  inte  läst  något  liknande. 
Berättelsen  är  sf  eftersom  vi  befinner  oss  på  en 
annan planet, men dimman med monstren är snarare 
fantasy.  Eftersom  jag  tyckte  att  novellen  var 
osedvanligt tråkig läste jag om den och fann den då 
något mer intressant, men fortfarande skulle jag ha 
varit  nöjd  med  en  mer  schematisk  beskrivning  av 
själva brobygget.  Det hade varit bra att lämna litet 
mer till läsarens fantasi.

”Spar”  kallades  i  Nebulazinet nr  115  ”ett  av  de 
svagare  av  årets  nominerade  verk”,  men  fick 
Nebulan 2010 för noveller utgivna 2009. Också 2011 
kammade Kij Johnson hem Nebulan i novellklassen, 
med ”Ponies”. Denna kommenterades av David med 
slutorden ”författaren missade tillfället att skriva en 
riktigt bra novell” (SF-Forum 117). ”The Man Who 
Bridged the Mist” är  längre än dessa vilket  inte är 
någon fördel.

- Tomas
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The Man Who Ended History: 
A Documentary – Ken Liu

Att krig är grymt vet vi och har läst om det många 
gånger både i science fiction, mondän litteratur och 
även i dagstidningar. Men krigsförbrytelser har inte 
behandlats så mycket i sf. Ken Liu vill ändra på detta 
och tar upp några grymheter som Japan begick mot 
kinesiska civila under andra världskriget, i synnerhet 
den ökända ”Unit 731”. Här får vi läsa om saker som 
våldtäkter, lemlästningar, avsiktlig sjukdomsspridning 
med mera som denna Unit 731 höll på med i veten-
skapens  namn.  För  att  göra  detta  till  sf  har  för-
fattaren kommit med idén om ”Bohm-Kirino”-par-
tiklar. Dessa ska ge en möjlighet att titta på någon-
ting som har hänt tidigare (till exempel för sjuttio år 
sedan under andra världskriget), men tyvärr får man 
endast  en  enda  chans  att  titta  på  varje  händelse. 
Denna  idé  är  ganska  väl  genomtänkt  och  låter 
tillräckligt rimlig för att man ska kunna tro på den, 
någonting  som  verkar  saknas  i  många  av  årets 
nominerade verk. 

Det finns inte så mycket handling i denna kort-
roman,  utan  den är  till  stor  del,  precis  som titeln 
antyder,  upplagd  som en dokumentär,  eller  åtmin-
stone manuset till en dokumentär. Visserligen finns 
det ett par huvudpersoner (Mingmei, eller Dr Kirino 
–  en  japanska,  och  Evan  –  en  kines)  men  deras 
historia  –  de  blir  man och hustru  –  känns  nästan 
oväsentlig  i  sammanhanget.  Författaren  lägger  allt 
krut  på  att  avslöja  grymheterna,  på  bekostnad  av 
både  handling  och  personskildringar.  Detta  skulle 
nog fungera i en dokumentär eller en tidningsartikel, 
men det fungerar mindre bra i en kortroman. Grym-
heterna blir alltför dominerande och stör balansen i 
berättelsen.  Sf-inslaget  känns till  och med onödigt, 
dess enda syfte är att få historien publicerad i en sf-
antologi.

Detta är synd för att författaren har flera poänger. 
I synnerhet drar han igång en diskussion om ”vem” 
som  har  utfört  dessa  grymheter.  Japan  1940  och 
Kina 1940 är inte samma som Japan och Kina nu. 
Gränserna har förändrats,  regeringarna har föränd-
rats, och till och med politiska ideologier har ändrats 
mycket sedan dess.  Borde en person som föddes i 
USA  efter  att  kriget  tog  slut  känna  skam  för 
någonting som har gjorts av personer i ett land som 
1940  hette  Japan  men  nu  är  en  del  av  Kina? 
Personligen tycker jag att diskussioner som handlar 
om nationalitet kan vara mycket spännande. Vad är 
det som vi menar med nationalitet?  Och vem och 
vad  bestämmer  vilken  nationalitet  en  viss  person 
har? Man behöver inte gå längre än till Jugoslavien 

för att förstå att detta inte är någon enkel fråga. Om 
serber  krigar  mot  muslimer,  vilken  sida  ska  då  en 
serbisk muslim anses tillhöra? Och vem fattar detta 
beslut?  Tyvärr  avslutas  denna  diskussion  för  tidigt 
och vi kommer tillbaka till  själva grymheterna igen 
och berättelsen förlorar sin form.

Så är den bra eller dålig? Visserligen tar den upp 
viktiga  frågor  och onekligen finns  det  flera  intres-
santa  poänger  i  kortromanen,  men tyvärr  fungerar 
den inte riktigt som litteratur. Även om man bortser 
från handlingen känns det mer som om någon har 
tagit ett par tidningsartiklar och klippt ihop dem för 
att skapa någonting som är inte riktigt en berättelse 
utan mera ett utkast till en berättelse. Det är synd för 
jag tror att  författaren kunde ha skapat en mycket 
effektivare skildring om han hade jobbat mera med 
de andra delarna av historien. Att han kan göra det 
ser vi i hans ”Paper Menagerie” som är nominerad i 
novellkategorin.

- David

With Unclean Hands – 
Adam Try Castro

I amerikansk science fiction har det länge tagits för 
givet att för att vara framgångsrik måste man även 
vara aggressiv. Denna idé kan sedan extrapoleras in i 
framtiden  för  att  visa  att  om  man  ska  skapa  ett 
galaktiskt  imperium  måste  man  fortsätta  att  vara 
stridslysten.  En  icke-aggressiv  kultur  skulle  aldrig 
lyckas lämna sitt eget solsystem, och därmed aldrig 
kunna  bygga  upp  något  större  imperium.  I  denna 
kortroman är  det Zinn som är den icke-aggressiva 
rasen.  Trots  detta  har  de  lyckats  bygga  upp  ett 
imperium, men det håller på att krympa på grund av 
att de har kommit i kontakt med andra raser och drar 
sig  hellre  tillbaka  än  krigar  om  territorium.  När 
berättelsen inleds finns de bara kvar på sin hemvärld 
och är inbegripna i diplomatiska förhandlingar med 
människosläkten.

Det som det förhandlas om är inte vem som ska 
ha vilken planet, utan Zinn vill ha vårdnaden av en 
känd mänsklig (om det är rätt ord!) mördare, Simon 
Farr.  Människorna  är  bara  glada  att  lämna  över 
honom  till  Zinn  och  bli  av  med  problemet,  i 
synnerhet för att de i utbyte får tillgång till en hel del 
Zinn-teknologi.  För att övervaka att allting går rätt 
till har Farr en försvarare, Andrea Cort, och det är 
genom hennes ögon som vi följer händelserna. Cort 
är  själv  ingen  ängel  (även  det  är  viktigt  för 
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handlingen). När hon var liten dödade hon i häftig 
vrede, som aldrig har kunnat förklaras, några barn, 
och detta hemska minne hemsöker henne hela tiden, 
men även hon kan inte se ett enda försonande drag 
hos Farr. Däremot finns det en sak som oroar henne: 
varför  är  Zinn  villig  att  betala  människorna  så 
mycket för att få Farr?

Svaret på denna fråga blir ganska lätt för en läsare 
att klura ut,  men för diplomaterna är det omöjligt, 
och till och med för Cort tar det väldigt lång tid att 
komma fram till  rätt  slutsats.  Detta minskar berät-
telsens trovärdighet något, i synnerhet för att denna 
slutsats  är  så  tydligt  avsedd  som  hela  historiens 
poäng. Men en kortroman ska inte behöva förlita sig 
för mycket på sin poäng; resan på vägen dit måste 
också  erbjuda  någonting.  Tyvärr  är  det  här  som 
historien har sina svagheter.  Vi  har  berättelsen om 
Cort, som tar en upp en stor del av utrymmet, och 

den är trovärdig (om man bortser från anledningen 
till varför hon dödade barnen) och bidrar till att föra 
handlingen framåt. Hon lyckas bygga en relation till 
en Zinn som också är viktig i sammanhanget. Så om 
vi nöjer  oss med denna historia  och med det som 
sker  i  förhandlingarna  och  det  som  händer  direkt 
efteråt kan vi se att vi har en intressant skildring av 
någonting som inte är så osannolikt. Det är bara att 
det lilla extra som behövs för att höja den ovanför 
mängden,  och  som  i  detta  fall  är  menat  som  en 
överraskning, är så lätt att förutse.

Annars  är  idén  inte  så  dum och berättelsen  är 
välskriven  (med  Analogs mått  mätt)  och  huvud-
personen är välskildrad, men allt sammantaget räcker 
det  inte  riktigt  för  att  nå  den  nivån  som  skulle 
behövas för att ta hem något pris.

- David
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Långnoveller
Fields of Gold – Rachel Swirsky

”Livet är en Fest” sjöng Nationalteatern på sjuttio-
talet, men man kan säga att denna långnovell handlar 
om efterfesten. Dennis dör och upptäcker sedan att 
han är någon annanstans, på en fest med en hel del 
andra  döda  människor.  Vissa  av  dem  känner  han 
igen som släktingar eller bekanta och vissa av dem 
ser ut som döda kändisar från tidigare århundraden 
(till  exempel  Napoleon  eller  Cleopatra).  Alla  dessa 
döda människor ser väldigt friska ut och dricker, äter, 
dansar  och  flörtar  precis  som på  vilken  fest  som 
helst.  Antingen är detta ställe himlen, helvetet eller 
limbo – läsaren förväntar sig att svaret ska komma så 
småningom.

Dennis pratar med några av dessa personer och 
sedan träffar han sin ungdomskärlek, Melanie, tjejen 
som dog när han var tonåring. Resten av historien 
består  av  att  vi  får  veta  hur  hans  liv  blev/var  på 
jorden och hur han dog.  Mot slutet träffar han till 
och med sin fru som dog strax efter honom. Och det 
är allt. Vi får aldrig svaret om detta ställe var himlen 
eller  helvetet  eller  limbo och ärligt  talat  förstår  jag 
inte  vad  som  var  författarens  poäng  med  detta. 
Historien är varken mer eller mindre än en summe-
ring av ett antal händelser från en olycklig människas 
liv.

Det kunde ha varit så mycket mer. Idén om en 
fest efter döden är inte dålig, och den börjar bra med 
att  Dennis  träffar  sin  ungdomskärlek,  men  sedan 
spelar platsen knappt någon roll alls. Mot slutet, när 
hustrun  dyker  upp,  luras  läsaren  på  nytt  tro  att 
någonting  kommer att  hända,  men tyvärr  hanteras 
inte heller denna händelse speciellt väl. Vår förståelse 
för Dennis blir  inte större än att tro att han är en 
elvaåring som aldrig växte upp, men förmodligen är 
det intrycket som författaren ville att vi skulle få. 

Festen  efter  döden  kunde  ha  utnyttjats  mycket 
mer.  Framförallt  borde  man  om man  inför  kända 
personligheter  från  tidigare  sekel  använda  dem  i 
berättelsen.  Att  bara  säga  att  en  viss  person  (P.T. 
Barnum till exempel) är där och sedan fortsätta med 
Dennis  och  hans flickvän utan att  kändisen  spelar 
någon  roll  överhuvudtaget  är  slöseri  med  idén. 
Förvisso  försöker  författaren  förleda  oss  med  att 
säga att dessa kändisar är falska, men inte ens denna 
idé utvecklas till mycket mer än bara ett påstående.

Vi vet att författaren kan så mycket mer än detta, 

speciellt efter förra årets seger i kortromankategorin, 
men  årets  bidrag  från  Rachel  Swirsky  är  en  ren 
besvikelse.

- David

Ray of Light – Brad R. Torgersen

Varje år nomineras ett antal verk som gör att man 
kliar sig i huvudet och undrar: varför har just denna 
historia  nominerats?  En typisk  nominering  kombi-
nerar en bra historia med någonting extra som ska 
skilja  den  från de  flesta  andra  berättelser  som har 
skrivits under samma år. Ibland kan detta extra vara 
en mycket spännande ny idé,  ibland ett undertema 
som  gör  att  läsaren  reflekterar  över  världen  eller 
samhället,  och  ibland  någonting  helt  annat.  Men 
varje år saknar ett fåtal verk detta lilla extra, och ”Ray 
of  Light” hamnar i den kategorin.

Handlingen utspelas i ett litet samhälle djupt ner i 
havet. Dit har människor flyttat sedan det har blivit 
så  kallt  på  ytan att  allting har frusit.  Till  och med 
havsytorna är helt frysta och allt  detta har hänt på 
mindre än tjugo år. Författaren har en förklaring till 
varför detta har hänt: främlingar har dykt upp i sol-
systemet  och  satt  ut  ett  moln  med  små  speglar 
mellan  jorden och solen,  så  att  mycket  mindre  av 
solens strålning når jorden. 

Nu en varning: jag kommer att avslöja slutet.
Jenna är en tonåring som har växt upp i havets 

djup.  Hon  har  aldrig  sett  solen.  Hela  historien 
berättas ur pappans perspektiv och börjar när han får 
höra att Jenna saknas. Hon har tydligen åkt ut i en 
ubåt  med en kompis  och  inte  återvänt  enligt  tids-
planen. Pappan och en vän åker ut i en annan ubåt 
för att leta efter henne. Först åker de till en utrymd 
station som visar  sig vara ett ställe  som ungdomar 
har gjort i ordning för att se ut som en strand med 
en stark  sol,  men hon är  inte  där,  så  pappan åker 
ensam upp mot havsytan. Till hans stora förvåning 
upptäcker han att det mesta av isen är borta och när 
han når ytan ser han att solen är på väg upp och att 
den är mycket varmare än sist han var där. På något 
sätt har ungdomarna fått veta om detta och många 
av dem är däruppe för att titta, och när de har sett 
solen  vill  de  inte  åka  ner  i  havet  igen.  Någon 
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förklaring till varför solen har återvänt får vi inte.
Det är hela handlingen. Ingenting speciellt märk-

värdigt  där  tycker  jag.  Många historier  har  tidigare 
använt idén att någonting händer därute så att man 
blir  instängd och sedan inte  vill  komma ut igen – 
oftast  på  grund  av  att  Myndigheterna  säger  att 
”därute” fortfarande är farligt trots att det inte är det. 
Så idén är inte ny, och det saknas riktiga förklaringar 
till varför dessa saker har hänt, så det gör det svårare 
för läsaren att tro på händelseförloppet. Man kunde 
faktiskt misstänka att denna novell hade återtryckts 
från  ett  tidigt  nummer  av  Amazing  Stories från 
trettiotalet om det inte var så att mamman (som inte 
spelar någon större roll i historien) begick självmord. 
Till slut har man ingenting mer än en kort historia 
om hur en man letar  efter  sin  saknade dotter  och 
hittar henne, skrivet på ett sätt som känns typiskt för 
Analog.  Ingenting  extra  som kan rättfärdiga  nomi-
neringen, så den borde inte ha en chans att ta hem 
priset.

- David

Sauerkraut Station –
Ferrett Steinmetz

Denna långnovell känns till längd och innehåll mer 
som en kortroman,  till  och  med författaren  kallar 
den  för  en  kortroman,  men  antagligen  har  den 
hamnat precis under SFWAs ordantalgräns. Även om 
den publicerades i  ett  webzine som heter  Giganoto-
saurus (och inte  Gigantosaurus som jag först  trodde) 
kunde den lätt ha dykt upp i  Analog, med sitt tema 
den självständiga, duktiga och allt övervinnande unga 
personen som ska lösa några problem ute i rymden. 
Trots detta märker jag att författaren aldrig har publi-
cerats där men däremot har sålt ett par verk till bland 
annat Asimov's.

Vår  hjältinna  Lizzie  är  en  ung  flicka  som  bor 
tillsammans  med  sin  mamma  och  mormor  på  en 
rymdstation på gränsen mellan två mänskliga impe-
rier:  Gineer  och  Web.  Dessa  tre  kvinnor  äger 
stationen tillsammans och tjänar sitt levebröd genom 
att  i  praktiken  fungera  som ett  hotell.  Deras  mat-
specialitet kan ni  nog gissa från långnovellens titel! 
Handlingen börjar  när  en ny gäst,  en tioårig pojke 
som heter Themba, precis har anlänt och Lizzie har 
fått uppgiften att visa honom stationen. Hon märker 
att Themba inte är något vanligt barn eftersom han 
har vakter med sig hela tiden, men trots detta blir de 
snabbt  goda  vänner,  någonting  som  inte  händer 
henne  så  ofta.  Det  finns  ju  inga  andra  barn  på 
rymdstationen. Så småningom måste han förstås åka 
iväg och Lizzie blir  ledsen. Sedan nås de av rykten 
om ett förestående krig mellan Gineer och Web och 
en läkare kommer för att träna Lizzie i att kunna ta 

hand om de skadade. Helt riktigt bryter kriget ut och 
resten av historien berättar om hur hon överlever i 
en  krigszon.  Naturligtvis  dyker  Themba  upp  igen 
mot  slutet,  men  inte  alls  på  det  sättet  som  man 
kunde förvänta sig.

Egentligen finns det inte mycket att analysera här, 
utan den är bara en ren äventyrshistoria  som visar 
hur en ung flicka tvingas överleva under svåra om-
ständigheter.  Som sagt,  Lizzie  är  en  typisk  Analog-
hjälte och känns inte riktigt  som en vanlig tolvårig 
flicka, men om man har bott ensam med endast sina 
föräldrar på ett sådant ställe blir man nog inte som 
alla andra unga flickor. En sak som författaren lyckas 
med är att inte välja sida i kriget. Bägge sidor visas 
som ibland snälla och ibland elaka, det är läget som 
bestämmer hur de reagerar,  inte någonting som är 
speciell  för  just  den  ena  eller  andra  grupperingen. 
Trots  att  soldater  från  bägge  sidor  dyker  upp  på 
stationen  finns  det  knappt  några  skildringar  av 
strider i berättelsen, detta äger rum vid sidan om och 
vi  hamnar  i  en  historia  om  hur  det  kan  vara  att 
befinna sig utanför kriget men ändå indragen i det.

Sammanfattningsvis kan man säga att den är en 
intressant och lättläst äventyrsberättelse med ett lyck-
ligt slut som kan skänka ett par timmars nöje. Men 
den har inte det lilla extra som åtminstone jag för-
väntar mig från ett Nebulanominerat verk, så jag har 
svårt att se att den kan ta hem något pris. Förresten, 
ett  namn  som  Ferret  Steinmetz  måste  vara  en 
pseudonym.

- David

Six Months, Three Days –
Charlie Jane Anders

Konflikten mellan determinism och fri vilja har länge 
varit  ett  område som filosofer  har diskuterat,  men 
den brukar endast dyka upp i science fiction när det 
gäller tidsresor. Denna långnovell är ingen tidsrese-
historia men ändå lyckas den konkretisera konflikten 
på ett mycket intressant sätt. Författaren har skapat 
två personer: Doug, som kan se in i framtiden och 
vet exakt vad som kommer att hända (determinism) 
och Judy som också kan se in i framtiden, men som 
kan se de olika utfallen beroende på det hon bestäm-
mer sig för nu (fri vilja). För att göra handlingen lite 
mer spännande beskrivs förmågan att kunna se in i 
framtiden som en sorts minne, och därmed är den 
inte fullständig eller helt pålitlig.

Naturligtvis träffas de två och blir  kära. De vet 
också hur deras förhållande kommer att bli, och hur 
länge  det  kommer  att  vara  (sex  månader  och  tre 
dagar,  därmed  titeln),  men  de  har  ändå  helt  olika 
inställningar. Doug ser det som en resa på räls och 
känner sig tvungen att följa allt  han spår till  punkt 
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och pricka, medan Judy vill försöka ändra lite här, lite 
där för att få utfallet som hon önskar. Ett av prob-
lemen är att hon önskar sig att leva till nittiosju och 
dö nöjd omgiven av sin familj och närmaste vänner, 
och för att nå detta mål måste hon bli av med Doug.

Men långnovellen är inte bara avsedd som en filo-
sofisk  diskussion kring fri  vilja,  utan den har  även 
syftet  att  visa  oss  hur  fångade  vi  blir  i  en  viss 
situation. Visst kan vi plötsligt göra någonting ovän-
tat, men för det mesta gör vi exakt det som förväntas 
av oss och vi blir mer som maskiner än som män-
niskor. Även om vi hamnar i ett förhållande med en 
annan person är vår drivkraft att få det bästa ur nuet 
hellre än att tänka mycket långsiktigt. Det är därför 
dessa två personer träffas och följer sitt spår, trots att 
de vet vart de är på väg och hur mycket smärta slutet 
innebär.  De njuter helt  enkelt  av förhållandet även 
om de  med stor  oro  ser  fram emot  det  som kan 
hända när det tar slut. Man kan också se handlingen 
som ett bevis på att vi styrs mera av hormoner än av 
logik,  men den sidan av historien utvecklas inte så 
det är kanske inte författarens mening.

Det  som drar  ner betyget  för denna långnovell 
lite  är  att  det  är  väldigt  svårt  att  förklara  hur  en 
person, som tydligen har fri vilja, är oförmögen att 
ändra  spåret  som  en  närstående  person  valt.  Det 
borde vara lätt för Judy att kunna styra Doug (och 
förhållandet)  mot  ett  annat  slut,  eller  åtminstone 
göra så att smärtan blir mindre, men det är bara vid 
slutet som denna tanke dyker upp. Hur författaren 
löser konflikten ska jag inte avslöja, men det känns 
inte som helt logiskt underbyggt och kändes därför 
som en liten besvikelse. Det är emellertid svårt att 
utifrån  berättelsen  tänka  ett  annat  slut.  När  gene-
rationer av filosofer inte lyckats hitta någon definitiv 
lösning  kan  man  inte  förvänta  sig  något  mer 
avgörande från en science fiction-författare.

Berättelsen  var  mycket  intressant  och  tänkvärd, 
precis  som den  bästa  sf  ska  vara  och  jag  tror  att 
denna långnovell har en bra chans att ta hem priset i 
år.

- David

The Migratory Pattern of Dancers 
– Katherine Sparrow

Merparten  av  science  fiction  skrivs  för  en 
amerikansk marknad, av amerikanska författare, eller 
av författare som bor i ett liknande samhälle. Detta 
innebär  att  bilen  är  det  färdmedel  som  brukar 
dominera.  Ibland  dyker  det  upp  något  tåg  eller 
någon motorcykel,  men annars är det sällsynt med 

andra fordon. Jag kan faktiskt inte erinra mig någon 
historia  som  har  cykeln  i  centrum,  men  nu  har 
Katherine Sparrow ändrat på detta. 

Författaren  har  kommit  på  två  idéer  som  hon 
använder sig av i denna långnovell. Den första – och 
mest intressanta – är att vissa människor vill migrera 
söderut när vintern kommer. Anledningen till detta 
är att de har blivit genetiskt förändrade med hjälp av 
DNA från fåglar. Om en sådan mutation verkligen 
skulle innebära att människor plötsligt skulle behöva 
migrera är en helt annan fråga, men låt gå för den 
här gången: idén är spännande (och förmodligen inte 
helt irrelevant för många svenskar). Den andra idén 
är  en  bieffekt  av  denna  manipulation:  dessa 
människor lär sig att dansa som fåglar. Detta blir så 
omtyckt att några rika människor sponsrar dem och 
som återbetalning ska de dansa på beställning. Inte 
nog med detta, det sätt dessa fågelmänniskor väljer 
att resa är på cykeln, fastän det aldrig ges någon bra 
förklaring till just varför, men det är en kul idé.

Handlingen börjar sent på hösten när en grupp 
av dessa människor känner att det är dags att lämna 
sina familjer och ge sig av. De brukar resa i en flock 
där alla är sponsrade av samma person men en av 
dem har dött och då dyker det upp en ny medlem, 
och  resten av handlingen beskriver  hur  han under 
resan söderut gradvis integreras i gruppen.

Personligen gillar jag denna idé om att människor 
kan  lära  sig  att  migrera  men  tyvärr  (för  mig) 
koncentrerar  sig  författaren  på  den  andra  delen, 
dansen.  Vi  får  läsa  om  hur  de  stannar  vid  vissa 
ställen  och  dansar  för  publik,  hur  den  nya  med-
lemmen kan vara med utan att knappt behöva öva, 
och hur han så småningom blir en av dem och inte 
bara  en  anställd.  Här  verkar  författarens  poäng 
kunna  finnas,  att  visa  hur  en  människa  måste 
bestämma mot vem han ska vara lojal: ägaren eller 
gänget. Till skillnad från ”Sauerkraut Station” känns 
denna historia rätt placerad som långnovell, men jag 
tycker att det skulle ha vunnit på att vara lite längre. 
Författaren kunde ha undersökt migreringen mycket 
mera ingående och gett mer balans till  berättelsen. 
Som det  nu  är  kunde  hon  helt  ha  utelämnat  den 
delen  av  historien  utan  att  ha  påverkat  själva 
handlingen  särskilt  mycket.  Kanske  kan  hon  i 
framtiden  revidera  den  och  förlänga  den  till  en 
kortroman?

Webzinet  Giganotosaurus är nytt för mig men om 
det fortsätter publicera verk av samma kvalitet som 
dessa två blir det nog ett viktigt forum för science 
fiction.  Även  om  inga  av  dessa  två  nomineringar 
känns tillräckligt bra för att vinna, håller de ändå hög 
kvalitet och är mycket läsvärda.

- David
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The Old Equations – Jake Kerr

Året är 2193 och den först rymdresan till en annan 
stjärna  har  påbörjats  med  en  levande  astronaut, 
James, ombord. Resan ska ta tio år och vi följer den 
genom att lyssna på radiomeddelanden som skickas 
fram och tillbaka mellan rymdskeppet och jorden där 
James  fru  Kate  får  chansen  att  skriva  till  honom 
ibland. Genom att använda kvantmekanisk samman-
flätning  ska  de  kunna  kommunicera  omedelbart, 
men  tekniken  begränsar  hur  ofta  och  hur  mycket 
information man kan skicka. Resultatet blir ett slags 
twitter-kommunikation  som  överförs  en  gång  i 
veckan.  Än så  länge  är  allting  acceptabelt  i  en  sf- 
berättelse,  men sedan kommer någonting  som gör 
att man förlorar förtroende för den.

Genom ett citat i långnovellens början förstår vi 
att handlingen äger rum i en parallellvärld. Vi får läsa 
att  Einstein  dog  i  första  världskriget  och  att  hans 
teorier ignorerades. Kvantmekanik blev totalt domi-
nerande.  Detta kan man också acceptera.  Men om 
människosläktet ska kunna nå det läget där man kan 
skicka  ett  bemannat  rymdskepp  till  en  stjärna,  då 
kommer man oundvikligt  att  behöva en mer exakt 
teori  om  hur  gravitationen  fungerar  än  den  som 
Newton kom fram till. Det finns många exempel där 
Einsteins  relativitetsteorier  krävs  för  att  kunna 
förklara hur saker fungerar kvantitativt och de flesta 
upptäcks så fort man börjar skicka upp raketer och 
satelliter. Till exempel: GPS skulle inte ge rätt resultat 
om man inte  utnyttjade  relativitetsteori  och  rymd-
sonder  skulle  inte  kunna  styras  i  banor  till  andra 
planeter  utan  att  man  använde  sig  av  Einsteins 
beräkningar. Om året har blivit  2193 och man har 
kommit  så  långt  att  man kan bygga  och skicka  ut 
interstellära rymdskepp så har man definitivt redan 
upptäckt saker som tidsdilatation och då faller hela 
historien.  Det  behövde  inte  vara  så  här.  Många 
författare har skrivit mer logiska historier om hur två 
personer måste leva åtskilda i flera år där den ena blir 
mycket äldre än den andra, så förebilder finns.

Allt detta gör att historien ger en känsla av att ha 
skrivits  för  många,  många  år  sedan,  i  en  tid  när 
relativitetsteori fortfarande var okänd för de flesta, 
kanske till och med i science fictions barndom. Men 
på  2000-talet  finns  det  ingen  ursäkt  för  att  ha  en 
sådan  bristfällig  kunskap.  Att  författaren  har  läst 
science  fiction  kan  man  förstå  genom  titeln  som 
anspelar  på Tom Godwins ”The Cold Equations”, 
som också skulle  visa upp de fysiska naturlagarnas 
obarmhärtighet. Det är förmodligen till och med så 
att  han  har  blivit  inspirerad av  denna  historia  och 
försökte skriva sin egen variant.

Finns det då någonting som kan rädda historien? 
Tyvärr inte för mig, och även om man kan acceptera 
premissen är det svårt att hitta någonting bra i den. 
Med  visst  undantag  för  Kate  skildras  inte  män-

niskorna  speciellt  djupt,  och  även  hon  blir  inte 
mycket mer än en skiss. Själva astronauten får vi inte 
se särskilt mycket av och de andra personerna är bara 
där som sina roller, inte som människor. Om denna 
långnovell hade publicerats på femtiotalet skulle den 
ha passat in, men som ett Nebulanominerat verk på 
2000-talet är den alldeles malplacerad.

- David

What We Found – Geoff Ryman

Geoff  Ryman är ”mundane-sf ”-rörelsens profet och 
han  intresserar  sig  dessutom  för  genusfrågor  och 
icke-europeiska kulturer. I den här novellen syns allt 
detta  tydligt.  Den  vetenskapliga  idén  är  att  stress 
leder till DNA-metylering vilket stör den emotionella 
balansen.  Genom metylering inte  bara  av  hjärnans 
utan också spermiernas DNA går egenskapen i arv. 
Denna modifiering av darwinismens grundprincip är 
tämligen  ny  men  vedertagen  och  studeras  i  fältet 
epigenetik.  Huvudpersonen Patrick är  forskare och 
undersöker fenomenet hos möss. Samtidigt drar han 
slutsatser  om  sitt  eget  epigenetiska  arv.  Hans  far 
växte  upp  i  svältens  och  krigets  Biafra,  och  när 
Patrick växer upp är fadern våldsam och misshandlar 
honom och hans bröder. Handlingen växlar mellan 
nutid då Patrick just ska gifta sig, och uppväxttiden i 
en by i Nigeria. Redan i inledningen får vi veta att 
han är tveksam till att gifta sig med tanke på det epi-
genetiska arv han kan överföra. Vi får också träffa 
hans mormor som stjäl sprit och mat när hon bor i 
familjen, och hans yngre bror som han ser upp till 
men  som blir  allt  egendomligare  och  osäker  i  sin 
sexuella  inriktning.  Allt  detta  skildras  med  både 
värme och humor, ochman känner sig rejält delaktig 
och berörd. 

Det  riktigt  sf-mässiga  i  historien,  berättelsens 
novum, är att resultaten i forskningen inte är stabila, 
utan  försvinner  när  man  börjar  studera  på  allvar. 
Detta påminner om hur resultaten i tidiga parapsyko-
logiska  experiment  inte  gick  att  upprepa,  eller  om 
osäkerhetsrelationen i fysiken som gör att ingenting 
går att studera utan att påverkas. I berättelsen över-
förs  dessa  kvantmekaniska  resonemang  till  makro-
skopiska skeenden och t o m till kosmologi. Det blir 
inte alldeles övertygande men mycket underhållande 
på ett för klassisk sf  typiskt sätt.

Rymans  långnovell  ”Pol  Pot's  Beautiful 
Daughter” nominerades 2008, och den uppskattades 
av Carolina. Genom sin bredd, värme och sitt novum 
bör ”What We Found” kunna vara en vinnare. Den 
är i alla fall väl värd att läsas.

- Tomas
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Noveller
Her Husband's Hands – 

Adam-Troy Castro

Historien  är  bekant  och  upprepas  än  idag:  USA 
skickar  iväg  unga  soldater  till  ett  krig  någonstans 
utomlands, där de ska ”försvara” USA och i många 
fall ger de sina liv för sitt hemland. Sedan kommer 
kroppen tillbaka i en låda och hustrun, familjen och 
vänner  kan sörja  människan som inte  längre  finns 
bland dem och sedan fortsätta med sina liv. Men vad 
skulle  hända om man kunde  få  den  döde att  leva 
igen? Vad skulle hända om kroppsdelarna som fanns 
kvar efter explosionen eller skottet kunde kopplas till 
ett  slags  maskin  som innehåller  minnen som hade 
sparats  vid  en  tidpunkt  innan  döden?  Adam-Troy 
Castro tar den idén och skapar någonting som delvis 
är en skräckhistoria, delvis en kärlekshistoria. 

Rebeccas  man  är  soldat  och  har  dödats  i  en 
bombexplosion i ett namnlöst krig i ett fjärran land. 
Det enda av den förstörda kroppen som kunde hittas 
var mannens två händer och dessa har kopplats till 
två små maskiner som innehåller hans minnen, som 
hade sparats en kort tid innan han dog. Det betyder 
att han kan komma ihåg nästan hela sitt liv men har 
inga minnen av hur han dog. Detta gjordes för att 
undvika en del trauma (om man bara är två händer 
och inget annat får man antagligen trauma så att det 
räcker)  och  förmodligen  också  för  att  kunna 
hemlighålla en hel del av det som utförs under kriget. 
Han kommer hem till Rebecca bokstavligt talat i en 
låda, hon ska ta emot honom och på något sätt ska 
de fortsätta sitt liv tillsammans.

Historien består av tre delar. Första delen är en 
introduktion till  idén och skildrar Rebeccas känslor 
när  hon  inser  att  hon  ska  leva  ihop  med  ett  par 
händer i resten av sitt liv. I den andra delen möter vi 
andra personer som även de har fått tillbaka delar av 
sina närmaste:  det är inte alltid som det är  händer 
som  återstår  av  den  döde,  det  finns  flera  andra 
kroppsdelar som man kan tänka sig, från en liten bit 
hud upp till  en nästan komplett kropp. I den sista 
delen ser vi hur Rebecca kommer fram till hur hon 
kan leva ihop med sin man i framtiden. Författaren 
ställer frågan: vad är kärlek? Vad är det som vi älskar 
i vår närmaste? Är det händerna? är det kroppen? är 
det utseendet? eller är det något ”inuti”? Om det är 
det som är ”inuti”, personligheten, hur viktigt är då 
det yttre? Kan man leva med den om det inte ser 
”normalt” ut? 

Om man ser till den vetenskapliga delen av denna 
science  fiction-berättelse  kan  man  argumentera  att 
om vi hade tekniken att kunna ”ge liv” till  ett par 
händer  så  borde  man  också  kunna  ha  tillgång  till 
tekniken  att  bygga  upp någonting  som liknade  en 
komplett  människa,  antingen  genom att  odla  ben, 
organ, hy och andra nödvändiga delar, eller att bygga 
någonting av plast och metall som åtminstone kunde 
se ut som en hel människa. Om man ser på det som 
kan göras nu har vi faktiskt kommit mycket längre 
med den kosmetiska delen än med den delen som 
författaren koncentrerar sig på. Då förlorar historien 
en del  av  sin  logik.  Man kan  acceptera  att  de  två 
händerna har en gemensam själ trots att de inte är 
fysiskt  sammankopplade,  men  man  har  svårt  att 
acceptera att ingen ansträngning skulle göras för att 
få  ihop  dem  till  någonting  som  mera  liknade  en 
människa. Robotiken har ju kommit ganska långt de 
senaste åren och kostnaderna har minskat avsevärt.

Däremot kan man förstå att författaren inte ville 
ta denna väg utan ville utforska hur mycket av vår 
relation  till  en  annan  människa  som  beror  på 
utseende  och  hur  mycket  som  beror  på  själen. 
Problemet är att han inte följer det spåret speciellt 
långt. När han kommer till läget där Rebecca måste 
konfrontera sina egna känslor går det alldeles för fort 
och hon ändrar sig på en alldeles för kort stund för 
att det ska kännas naturligt. Jag vet att det bara är en 
novell  men  mer  arbete  borde  ha  lagts  ner  på  att 
övertyga läsaren att det faktiskt kunde ske på detta 
vis.  För  en  novell  som  vill  gå  in  på  djupet  blir 
resultatet för ytligt.
 

- David

Mama, We are Zhenya, Your Son – 
Tom Crosshill

Ett sätt som ofta används för att berätta en novell är 
att presentera den i form av ett antal brev mellan två 
personer.  Vanligtvis  visas  bara  brev  från  den  ena 
parten och läsaren måste (med hjälp av ledtrådar från 
författaren) gissa sig till  det  som den andra parten 
skriver,  men  i  det  här  fallet  är  det  lite  enklare 
eftersom det  inte  finns  några  svar  från  den  andra 
parten. Fördelen med att använda denna teknik är att 
man inte behöver skriva så mycket bakgrund och att 
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man  kan  avslöja  läget  gradvis  och  därmed  höja 
spänningen.  Det  är  en  smal  väg  författaren  måste 
följa: avslöjar han för mycket för snabbt försvinner 
spänningen,  men  avslöjar  han  för  lite  blir  läsaren 
endast  konfunderad.  I  det  här  fallet  hamnar  för-
fattaren på den icke-avslöjande sidan.

Vi följer händelserna genom den åttaåriga pojken 
Zhenyas  brev  till  sin  mamma.  Zhenya  bor  någon-
stans i  Ryssland och deltar  i  ett  experiment på ett 
namnlöst universitet. Han hjälper doktor Olga för att 
han har lovat att betala mammans sjukhusvård, men 
Zhenya förstår inte riktigt experimentets syfte.  Det 
gör inte vi heller, åtminstone i början, men så små-
ningom börjar vi förstå att det är ett försök att få en 
människa  att  kunna  tänka  på  ett  nytt  sätt,  på  ett 
kvantmekaniskt  sätt.  Denna  del  har  författaren 
lyckats förmedla på ett bra sätt och läsaren kan följa 
det  som  händer  ”mellan  raderna”  utan  större 
problem. Naturligtvis går det inte riktigt som det var 
tänkt och mot slutet händer någonting som jag inte 
ska berätta. En anledning till att jag inte avslöjar det 
är att jag själv inte förstod det. Författaren beskriver 
effekterna genom en åttaårings ögon och det räcker 
inte för att kunna få ihop det med den kunskapen 
som novelläsaren kan förväntas äga. Allt vi vet är att 
någonting förfärligt har hänt. Visst kan man gissa sig 
till olika scenarios, men man får inte den där direkta 
kopplingen så att man kan utbrista ”Jaha, det är så 
han menar”.  Detta  märks  tydligt  i  kommentarerna 
som vissa läsare har lämnat på webbsajten.

En nackdel med att denna berättarform är att det 
är väldigt svårt att rädda novellen om man hamnar i 
ovannämnda läge. Det viktiga blir i det som antyds 
och  inte  i  det  som  skrivs,  så  skrivsättet,  person-
skildringar  och  annat  som  bidrar  till  en  tillfreds-
ställande historia kan inte hjälpa till: man har lagt alla 
sina ägg i en korg. Visserligen har författaren fångat 
en åttaåring på  pricken,  men åttaåringar  har  aldrig 
varit kända för att skriva bra litteratur!

Då hamnar vi i  ett läge som vi väl känner igen 
från  många  tidigare  nomineringar.  Författaren  har 
kommit  på  en mycket  intressant  idé,  men har inte 
lyckats genomföra den på ett sätt som leder till ett 
tillfredsställande slut.  Det är synd för att de första 
åttio procenten av historien är mycket lovande, men 
om han hade lyckats koppla pojkens berättelser lite 
bättre till  någonting som vi kunde begripa så hade 
novellen blivit mycket bättre.

- David

Movement – Nancy Fulda

Ju mer medicinsk forskning går framåt desto lättare 
verkar  det  bli  att  hitta  nya  sjukdomar.  Människor 
som för femtio år sedan ansågs normala räknas nu 

som sjuka och kan medicineras för att bättre passa in 
i samhället. Diagnoser som ADHD, Asperger, autism 
med mera verkar bli vanligare och vanligare för varje 
år och om det fortsätter på det viset kommer i fram-
tiden knappt någon att räknas som normal. (Det kan 
till  och med bli  så  att ”normal” blir  en sjukdoms-
diagnos.) Genom en stor del av människans historia 
har  man  inte  kunnat  göra  något  åt  dessa  ”sjuk-
domar”, så dessa beteenden har kunnat finnas kvar 
och delvis påverka mänsklighetens utveckling; denna 
genetiska  mångfald  har kunnat  behållas.  Nu börjar 
man  plötsligt  få  fram mediciner  som kan  påverka 
dessa  ”sjukdomar”  och  författarinnans  tes  är  att 
detta i framtiden kanske kan påverka evolutionen.

Hannah är en ung flicka som diagnosticerats med 
något  som  kallas  för  ”temporal  autism”.  Detta 
innebär  att  hon  ser  tiden  på  ett  annat  sätt  än 
”normala” människor. Det tar henne ett par veckor 
att få ihop ett bra svar på den enklaste av frågorna, 
och för det mesta håller hon sig tyst.  Detta driver 
förstås  hennes  föräldrar  till  vansinne,  men  hon 
förstår  inte  varför  det  är  värt  att  säga  saker  som 
kommer  att  glömmas  bort  nästan  direkt  ”Their 
conversations  are  paced  in  seconds,  sometimes  in 
minutes. It is like the buzzing of  mosquitoes in my 
ears.  I  need  days,  sometimes  weeks  to  sort  my 
thoughts and find the perfect answer.” 

Författarinnan visar  oss  världen genom Hannas 
ögon. Hon ser hur tiden går framåt i allting: hon ser 
en blomma och förstår inte bara att den kommer att 
växa och dö utan också att den kommer att produ-
cera avkomma och kanske mutera vidare till någon-
ting bättre. Vem kan säga om inte hennes ”sjukdom” 
också  kan  leda  till  en  framtida  ”förbättring”  av 
människosläktet?  Vad  tyckte  ”normala”  människor 
om de första varelserna som började prata? Sådana 
saker tas upp i denna novell, som innehåller väldigt 
mycket som kan fungera som källa till diskussion.

Förutom detta har författarinnan lyckats skapa en 
insiktsfull  och  sympatisk  bild  av  denna  flicka  som 
verkar vara ett  lugnt öga i  en storm av människor 
som stressar runt omkring henne. På grund av att vi 
ser livet genom hennes ögon kan vi förstå att detta 
kanske inte är någonting dåligt utan kanske till och 
med  någonting  som  kunde  vara  till  nytta  för  fler 
människor. Vem har det sämst: flickan som endast 
kan kommunicera långsamt med sina föräldrar eller 
föräldrarna som är fångade i det stressiga nuet och 
inte  kan  vänta  på  hennes  svar?  Till  slut  kommer 
flickan fram till en egen slutsats men kan – förstås – 
inte förmedla den till föräldrarna på ett sätt som de 
kan förstå.

En mycket tänkvärd novell,  skriven med empati 
och  fin  språkkänsla.  Den borde  vinna  utan  större 
problem.

- David
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Shipbirth – Aliette de Bodard

Det finns  ett  fåtal  populära  författare som jag har 
svårt för. Algis Budrys och Lois McMaster Bujold är 
två exempel på sådana som jag har försökt läsa men 
trots upprepade försök aldrig har kunnat uppskatta. 
Aliette  de  Bodard  verkar  också  hamna  i  samma 
kategori. Jag är inte helt säker varför. Kanske är det 
för att hon har skrivit många historier som utspelas i 
ett universum där aztekerna aldrig dog ut utan blev 
den härskande nationen på jorden,  och jag är  inte 
speciellt förtjust i aztekerna. Det ska bli intressant att 
någon  gång  läsa  något  annat  av  henne  som  inte 
handlar  om aztekerna  för  att  se  om jag  ändå  kan 
uppskatta hennes författarskap. 

Som ni nog har gissat utspelas handlingen i denna 
novell  i  hennes  aztekuniversum.  Denna  gång  är 
händelserna  förflyttade  till  rymden  där  ett  nytt 
rymdskepp nyss har byggts (eller kanske har fötts av 
ett  annat  rymdskepp;  novellen  var  inte  glasklar  på 
denna punkt). Men skeppet behöver mer än bara den 
fysiska  delen,  den  fordrar  också  ett  sinne  för  att 
kunna  fungera,  och  detta  sinne  följer  inte  med 
skeppet  när  den  byggs/föds  utan  måste  komma 
någon annanstans ifrån. Författarens idé är att detta 
sinne  måste  födas  av  en  kvinna  som  sedan  över-
lämnar det till skeppet när den föds. I novellen följer 
vi en sådan födelse som inte går riktigt som planerat.

Handlingen  berättas  ur  läkarens  perspektiv. 
Läkaren har en ovanlig bakgrund som gör att  han 
kan sympatisera med den blivande modern, så han är 
väldigt mån om att ta hand om henne, problemet är 
bara  att  mödrarna  inte  alltid  klarar  födelsen  till-
räckligt bra och sedan blir det läkarens plikt att avliva 
det som blir kvar av modern. Vi följer processen lite 
grand, men mest följer vi läkarens tankar och fun-
deringar över hur han inte passar in som en macho-
man  i  azteksamhället.  Det  händer  faktiskt  inte 
speciellt  mycket  alls  i  denna  novell;  det  är  mest 
funderingar  och  grubblerier  som  verkar  relevanta 
bara för ett krigiskt samhälle. Det är svårt att se att 
de har så mycket relevans till åtminstone västvärlden. 
Författaren har vietnamesiskt ursprung så kanske är 
det mer relevant där? Det är också svårt att se det 
som feministisk  litteratur  eftersom  modern  nästan 
bara är en bifigur. Hon har fött detta sinne, men hon 
är  endast  där  som funktion,  inte  för  att  bidra  på 
något annat sätt till funderingarna. Man kanske kan 
argumentera  att  detta  är  en vanlig  bild  av  kvinnor 
(eller åtminstone var förr): att de bara är där för att 
födda  barn,  men  känslan  i  berättelsen  leder  inte 
tankarna i denna riktning.

Så är den bra eller inte? Själva grundidén är bra, 
att  rymdskepp  och  deras  ”mjukvara”  måste  födas, 
men det  räcker  inte  för  att  bära  denna novell.  Jag 
skulle sammanfatta så här: om du är intresserad av 
aztekerna och aztekkultur  och gillar  science fiction 
då kommer du nog att gilla denna korta berättelse. 

men om du är saknar intresse för aztekerna kan du 
hoppa  över  den  helt  (och  förmodligen  också  de 
flesta andra berättelser som författaren har skrivit). 
Om den  har  en  chans  att  vinna  priset  beror  helt 
enkelt på hur intresserad juryn är av aztekerna.

- David

The Axiom of Choice – 
David W. Goldman

Det är inte varje dag man läser en historia som är 
skriven på ett helt nytt sätt.

När  man  går  genom livet  finns  det  en  mängd 
beslut man måste fatta vid diverse tillfällen, vart och 
ett  av dem med potential  att  få  stor effekt på  vår 
framtid.  Även  till  synes  väldigt  obetydliga  val  kan 
under vissa omständigheter få en oväntat stor effekt 
medan andra, mycket större beslut kanske inte påver-
kar  lika  mycket.  När  man  skriver  en  historia  har 
författaren  däremot  full  kontroll  över  vilken  väg 
berättelsen  ska  ta,  men även han  är  begränsad  till 
bara ett spår. För några år sedan dök det upp några 
så kallade interaktiva böcker, där läsaren själv kunde 
göra några alternativa val och ta olika vägar genom 
historien, men denna genre blev av flera anledningar 
aldrig riktigt lyckad: en läsning av boken skulle inne-
bära  att  man bara  läste  en  bråkdel  av  texten;  för-
fattaren var tvungen att lägga ner mycket mer arbete 
än på en vanlig roman och läsaren gavs endast ett 
begränsat antal val. Så genren har nästan dött ut.

David Goldman har här uppfunnit en ny variant 
av denna idé som tillåter läsaren att läsa sekventiellt 
men ändå kunna se och förstå  där huvudpersonen 
väljer  ett  alternativ.  Novellen  är  uppdelad  i  flera 
numrerade stycken och vissa av dem slutar med ett 
val där man hänvisas till två olika stycken beroende 
på vilket val man gör. Vanligtvis finns endast ett av 
dessa  skrivet,  den  andra  leder  till  att  handlingen 
skulle ta en helt annan väg, men exakt vilka följder 
det skulle innebära överlämnas till läsaren att fundera 
på.  Denna  förklaring  kanske  inte  låter  så  under-
hållande men den är  faktiskt  mycket  effektiv.  Man 
förstår på ett helt annat sätt än vanligt vilka beslut 
som är viktiga och har en stor inverkan på huvud-
personens framtid. Författaren använder även stycke-
numreringen för att ange tid. Om han vill hänvisa till 
en tidigare episod i huvudpersonens liv ger han helt 
enkelt stycket ett mycket lägre nummer. Även detta 
förtydligar för läsaren.

OK: tekniken är bra, men hur är det med själva 
historien? Huvudpersonen (vars namn vi  aldrig  får 
veta) är en gitarrist i en duo på turné i USA när de 
träffar en bekant som bjuder dem med i hans privata 
flygplan. Flygplanet kraschar och huvudpersonen är 
den  ende  överlevande,  men  till  och  med  han  är 
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ordentligt  skadad,  förlorar  några  fingrar  och  kan 
därmed inte längre spela gitarr. Efter denna händelse 
går livet utför och han hamnar på gatan utan att ens 
ha någonstans att bo. Hela tiden finns det val i hans 
liv  och man ser  att  många av dem kan leda i  helt 
andra riktningar än den valda. Det hela slutar till och 
med med fyra val så att man själv kan bestämma sig 
för ett av fyra olika slut med olika nivåer av lycka. 
Bortse från att historien inte är så värst originell och 
att det egentligen inte finns någon science fiction i 
den, här är det själva formen som är det viktiga.

Jag hoppas att det inte är sista gången vi ser en 
novell som använder denna teknik, men jag hoppas 
att  det  blir  en  riktig  science  fiction-historia  nästa 
gång – formen skulle  vara speciellt  lämpad för en 
tidsresehistoria. Formen räcker kanske inte för att ge 
den priset, men den är väl värd att läsa bara för att 
uppleva detta ovanliga sätt att skriva en novell.

- David

The Cartographer Wasps and the 
Anarchist Bees – E. Lily Yu

Denna  novell  kan  inte  handla  om  getingar  som 
tillverkar kartor och bin som är anarkister, eller kan 
den? Den kan faktiskt göra det!  Allt börjar när en 
kinesisk pojke kastar sten på ett getingbo och får alla 
dess innevånare efter sig. Hans mor löser problemet 
genom att slänga boet i kokhett vatten och det är då 
de upptäcker att  boet består  av vackra kartor över 

landet. Byborna tycker att detta är så intressant att de 
börjar  samla  in  alla  getingbon de kan hitta  för  att 
undersöka de olika kartorna, och sedan skickar dem 
vidare till myndigheterna i huvudstaden. Naturligtvis 
blir getingarna lite putt på detta så de bestämmer sig 
för att flyga bort och bygga ett nytt bo utom räckhåll 
för  byborna.  Så  småningom  dyker  de  anarkistiska 
bina upp och det blir en helt otrolig historia.

En novell  som handlar  om sådana saker  måste 
antingen vara en fabel eller en riktig underlig fantasy. 
När man börjar läsa historien och författaren visar 
oss  de  olika  insektssamhällena  känns  det  som om 
den kommer att bli en fabel men när man kommer 
till slutet verkar det inte finnas någon poäng med det 
hela. I stället får man intrycket att man bara har läst 
en fantasyberättelse. Det behöver inte vara något fel 
med detta, men uppbyggnaden och brist på person-
skildringar (eller insektsskildringar) leder läsaren mot 
ett  annat håll  och när man inte kommer fram blir 
läsaren besviken. Det gör också att det inte finns så 
mycket att säga om berättelsen. 

Oavsett  vilken slags  berättelse  som historien är 
tänkt  att  vara  är  slutet  en  besvikelse.  Det  är  inte 
underbyggt  av  eller  ens  antytt  i  handlingen  utan 
kommer nästan bokstavligen som en deus ex machina. 
Hela  historien skulle  nog faktiskt  ha  vunnit  på  att 
hoppa över de delar där människor var inblandade 
och presenterat sig mer som en insektsfantasy. Men 
om  man  gillar  absurda  fantasyhistorier  och  kan 
acceptera slutet så är den läsvärd, men jag tycker inte 
att den är tillräcklig stark för att kamma hem priset.

- David
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The Paper Menagerie – Ken Liu

Inte nog med getingar  som producerar  kartor och 
bin  som  är  anarkister,  nu  får  vi  levande  origami-
figurer! Den här gången är dock inte fantasyinslaget 
det centrala utan en del av bakgrunden. Den centrala 
historien handlar om relationen mellan en pojke och 
hans mamma. För de flesta ungdomar är tonåren den 
tid när de frigör sig från sina föräldrar  och börjar 
hitta  sin  egen  nisch  och  sin  egen  vänskapskrets. 
Föräldrarna förlorar den centralposition de har haft, 
ibland varsamt men ibland helt  utan förståelse  för 
deras känslor. Den här novellen handlar om en pojke 
som hamnar i den senare gruppen.

Pappan har träffat sin fru genom en katalog över 
kinesiska  flickor  som  var  till  salu  för  rika  väster-
länningar. Han blir kär i henne och tar henne tillbaka 
till USA trots att hon knappt kan ett ord engelska. 
Det hon däremot kan göra är origami, och inte nog 
med det,  när hon andas försiktigt på det djur som 
hon har skapat av bara vanligt papper börjar det leva. 
På så vis får tioåringen ett menageri av origamidjur 
som han kan leka med. När han blir äldre upptäcker 
han att hans nya vänner blir elaka emot honom på 
grund av att han ser lite kinesisk ut, och det sporrar 
honom att bli elak mot sin mor. Han vill att de ska 
leva så amerikanskt som möjligt och sluta med alla 
kinesiska  saker  som mat,  språket  och  origamidjur. 

Han till och med vägrar att prata med sin mor när 
hon pratar kinesiska. Novellen slutar naturligtvis med 
att han längre fram i livet, inser att han har gjort fel, 
men hur detta sker får ni själva upptäcka.

Dessa försök att passa in i det lokala samhället är 
nog  universella.  Ingen  gillar  att  vara  utanför,  men 
tyvärr är det vanligaste sättet att ”passa in” att se till 
att  man  riktar  sitt  missnöje  eller  hat  mot  någon 
annan som passar  ännu mindre  in.  Denna  fälla  är 
ännu  lättare  för  en  tonåring  att  falla  i  för  att  de 
fortfarande  är  tillräckligt  unga  för  att  tro  att  hela 
världen kretsar runt dem, så de förstår inte riktigt hur 
den andra personen i det läget känner sig. Pojken här 
förstår det inte förrän nära slutet.

Origamidjuren kan man tolka som en symbol för 
barndomen.  När  pojken  var  ung  hade  han  inga 
bekymmer och livet lekte, då var han glad över att 
leka  med  djuren.  När  han  blev  tonåring  ville  han 
lämna  sådana  barnsliga  saker  bakom sig.  Men när 
han hade blivit vuxen såg han tillbaka på dessa djur 
med kärlek och ville ha dem tillbaka. 

När man har allt detta i en novell och den sam-
tidigt  är  välskriven och har ett  tydligt  fantasyinslag 
kan man inte klaga och därför tycker jag att den har 
en  bra  chans  att  vinna  priset,  men  den  har  hård 
konkurrens från Nancy Fulda.

- David

Slutord

Två  av  de  nominerade  romanerna  ingår  i  serier. 
McDevitts  romaner  om antikvititeter  i  rymden har 
nominerats  åtskilliga  gånger  utan  att  vinna,  och 
Jemisins  The  Kingdom  of  Gods  är  andra  delen  i  en 
fantasytrilogi. Mer intressant är då Among Others som 
skildrar  hur  en  skolflicka  slukar  sf  och  upptäcker 
fandom, och den kan därför uppskattas av författare 
och läsare även om fantastikelementet  i  berättelsen 
inte  är  så  viktigt.  Embassytown däremot  är  en  ren 
space  opera  som  samtidigt  diskuterar  hur  språk 
fungerar och det nödvändiga i att ljuga för att kunna 
fantisera  och  t  o  m för  att  samtala.  Romanen var 
trögläst  och  vann  inte  Arthur  C.  Clarke  Award. 
Carolina  uppskattade  Valentines  debutroman  om 
Circus  Tresaulti  som är  en  steampunkfantasy  med 
efterkatastrofeninslag.,  medan  David  gissar  att 
Hurleys  God's  War kan ha  en god chans  att  vinna 
trots  att  denna våldsmättade fantasy  om en planet 
med muslimer tröttade honom.

Bara  Among  Others och  Embassytown är  också 
nominerade till Hugon, och det ligger nära till hands 
att  gissa  att  någon  av  dem  kommer  att  ta  hem 
Nebulan.  Båda  har  svagheter  men  Embassytown  är 

mer renodlad fantastik.
Listan över de Hugonominerade kortromanerna 

är  däremot  nästan  identisk  med  den  för  de 
Nebulanominerade. Bara ”With Unclean Hands” är 
utbytt,  och den var heller inte Davids favorit.  Den 
mest tänkvärda av kortromanerna var ”The Ice Owl” 
medan ”Kiss Me Twice” var den mest underhållande. 

Bland långnovellerna  är  det  två  som sticker  ut. 
”Six Months, Three Days” behandlar på ett intelli-
gent  sätt  frågan  om  fri  vilja,  medan  ”What  We 
Found”  baseras  på  modern  molekylärbiologi  och 
spekulativ vetenskapsteori. Båda är sf  när den är som 
bäst.

Ren sf  är  också  den  ena  av  Davids  favoriter  i 
novellklassen,  ”Movement”,  som empatiskt  skildrar 
en person som upplever tid långsamt så att skeenden 
omkring  henne  tycks  gå  blixtsnabbt.  Hans  andra 
favorit som jag själv tyckte var svagare var fantasyn 
”The  Paper  Menagerie”  som  använder  levande 
origamidjur  för  att  illustrera  utanförskap  och 
uppväxt.

Totalt  sett  kan  man  konstatera  att  det  i  alla 
kategorier finns både pärlor och bottennapp.

- Tomas

- 23 -



Avsändare:
Skandinavisk Förening för Science Fiction
c/o Carl-Mikael Zetterling
Wivalliusgatan 19 Lgh 1701
112 60 Stockholm

B Föreningsbrev       

                   Adress:

SFSFs sommarmöte: 17 juni 2012 15.00 – 18.00, Forodrims lokal, Norra 
Agnegatan 45, Stockholm.

Pubmöten: SFSF och Stockholmsfandom ses tredje tisdagen i varje månad på 
Monks Café, Sveavägen 39, Stockholm.

SFSFs bokcirkel: Se hemsidan för tid, plats och vald bok.

http://esseffesseff.wordpress.com

Swecon 2012: KONTRAST
5-7 oktober, Uppsala
http://kontrast2012.se

 


