SF-FORUM

Nr 1 – 2021
(nr 137 från start)
Nebulazinet 2021
ISSN 1404-1979

SF-Forum nr 137

SF-FORUM
Nr 1 – 2021, nr 137 från start
Redaktörer:

Johan Anglemark (johan@anglemark.se)
David Griffin (davidgr1200@yahoo.se)
Illustrationer:
Jörgen Jörälv omslag (bild av Lon i montaget), sid 21, sid 23; Nicolas Krizan sid 12;
Lars Lon Olsson sid 18.
Nebularecensenter: Johan Anglemark, Jenny Bristle, Tomas Cronholm, Carolina Gómez Lagerlöf, David Griffin,
Henry Linder
Utgivare:
SFSF, c/o Michael Pargman, Ingenjörsvägen 40, lgh 1702, 117 59 Stockholm
Webb:
http://esseffesseff.wordpress.com
Tryck:
Kista Snabbtryck AB, upplaga 140

SFSFs ordförande: Nebulazinet 2021
Nu är nebulazinet äntligen här! Jag väntar alltid med
spänning för att se nomineringarna till Nebulapriset
och Hugopriset. I år publicerades listan till Nebulapriset lite senare än brukligt. Några dagar senare
publicerades listan på de nominerade till Hugopriset,
så det gick lätt att jämföra de olika nomineringslistorna.
Vinnaren av Nebulapriset brukar kungöras på
Nebula Conference. I år liksom förra året blir det en
virtuell konferens 4–6 juni som man kan anmäla sig
till. Medlemsavgiften är $125 och då ingår en prenumeration på SFWA Bulletin.
Hugopriset brukar presenteras på världskongressen som vanliga år äger rum i augusti eller början av
september. I år har världskongressen blivit framflyttad till 15-19 december och Hugoprisutdelningen är
också framflyttad.
Det har sina fördelar, nu har man god tid på sig
att läsa böckerna före kongressen.
Så kan man dra några slutsatser när man ser på
nomineringslistorna till Nebula och Hugon?
Jämför man bidragen i romankategorin, så är det
bara två böcker som skiljer sig åt. Liksom förra året
så är alla nominerade romaner skrivna av kvinnor.
Tittar man på författarna i kategorierna roman,
kortroman, långnovell och novell, så är majoriteten
kvinnor och många har en bakgrund inom olika mi-

noriteter. De vita manliga författarna från USA och
Storbritannien som förut dominerade nomineringslistorna, är numera underrepresenterade.
Den här trenden är inte ny, men efter konflikten
med sad puppies så har den blivit mer utpräglad.
På många sätt är det en positiv trend. Det finns en
nyfikenhet på författare från andra länder än USA
och Storbritannien. Både Nebulan och Hugo har på
något sätt blivit mer internationella.
Men när jag läser nomineringslistan för romankategorin i Nebulan och Hugon så får jag en stark känsla av déjà vu. Alla författare har blivit nominerade
förut. Den som sticker ut är Susanna Clarke för hon
blev nominerad till en Nebula 2005. Nu tycker jag att
Piranesi av Susanna Clarke är en av årets bästa romaner, så att den har blivit nominerad är bara rätt.
Det fanns förut en kritik att det alltid var samma
författare som nominerades år efter år. Efter ett par
års omvälvning, så har vi nu fått ett nytt stabilt läge.
Samma författare nomineras år efter år. Den enda
skillnaden att det nu är en ny grupp som nomineras.
Efter ett år av virtuella kongresser så börjar man
nu se ett slut på dem. Eurocon i Italien ska bli av som
en vanlig kongress i juli. Jag håller tummarna att det
ska gå, nu när jag något dumdristigt har köpt både
medlemskap och flygbiljetter dit. Vi planerar för fullt
för Fantastika 19–21 november. Välkomna då!
− Carolina

Redaktören raljerar
Jag är, sedan SFSF:s årsmöte i våras, ny redaktör för
SF-Forum.
Det första jag vill göra är att tacka min företrädare Tomas Cronholm, som höll ut på posten i tio år,
och som nog tyckte att det var en angenäm syssla.

För egen del har jag varit medlem i SFSF lite till och
från sedan jag kom i kontakt med sf-fandom för snart
fyrtio år sedan. Mer från än till, om jag ska vara ärlig,
men så har jag aldrig bott i Stockholm heller, och har
varit engagerad på en massa andra ställen i fandom,
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framför allt lokalt i Upsalafandom samt som ordförande för Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond i
ett antal år.
Jag tror inte att ni kommer att märka särskilt
mycket av bytet av redaktör. Åtminstone till en början behåller jag samma grafiska profil, och SF-Forum
fortsätter att vara ett så kallat ”genzine”, dvs fortsätter att bestå av en blandning av artiklar och recen-

sioner med inslag av att vara medlemstidning för
SFSF. Precis som hittills, med andra ord. Och jag tar
gärna emot bidrag från läsekretsen! Har du ett uppslag till en artikel eller några fina illustrationer, så
hör av dig. Detsamma gäller om du har åsikter om
tidningen. Adressen är sf-forum@anglemark.se.
– Johan

Hur man blir medlem i SFSF
Medlemsavgiften i SFSF är 100:- per år. Den betalas
till plusgiro 40 79 03-4, SFSF. Även för boende utanför Sverige är avgiften 100:- per år. Ange namn, och
skicka ett e-postmeddelande till Michael Pargman
(pargmanm@gmail.com) med namn, postadress
och e-postadress. I medlemsavgiften ingår årsprenumeration på SF-Forum. Föreningens verksamhet

framgår på webbplatsen, och omfattar regelbundna
möten och bokcirkel utöver prenumerationen.
På tidningens baksida finns information om möten och kongresser. På adresslappen finns dessutom
information om din medlemsstatus. Se efter där om
det är dags för dig att förnya medlemskapet!
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ROMANER
projekt med. Resten av tiden verkar inte The Other
existera, han heller, men det är helt enkelt något Piranesi tar för givet. Istället ägnar han sig åt att utforska sin värld och dokumentera den i sin dagbok, på ett
uttömmande och åtminstone i hans egna ögon vetenskapligt sätt.
Det är ett ensamt liv han lever, under väldigt enkla
och primitiva förhållanden, men han kompenserar
det med ett rikt inre liv och verkar vara lycklig i sina
stora stensalar, med fåglar, fiskar och ett enormt antal
stora statyer som är utspridda över hela jättebyggnaden. Mycket i romanen är länge förbryllande och
oförklarat – Piranesi är i trettiofemårsåldern men
saknar minne av sin barndom och ungdom, hans
minne av livet sträcker sig bara enstaka år bakåt. Han
vet inget om något annat än den lilla värld han bebor,
men känner ändå till saker som plast, multivitamintabletter och suddgummi. Och varifrån tror han att
nya människor kommer om han och The Other är de
enda människorna som finns? Frågorna hopar sig
under romanens första hälft.
En annan fråga som man som läsare länge ställer
sig är huruvida verket är sf eller fantasy. Det har drag
av båda, exempelvis katalogiserar Piranesi allt han
träffar på i sin värld med vetenskaplig noggrannhet –
det är något av en robinsonad över romanen, något
av en sjuttonhundratals naturalistbok, men samtidigt
talar The Other om esoteriska ting och mystiska magiska ritualer – men även den frågan får ett entydligt
och definitivt svar innan romanen är slut.
Om Clarkes debutroman Jonathan Strange & Mr.
Norrell var en lång och på många sätt kompakt pastisch på artonhundratalsromanen, är denna nya roman skriven med betydligt lättare handlag. Trots
lättheten är det flera tunga teman som utforskas. Hur
är det att leva som den ende i sin värld, utan minne av
något mer än några år tillbaka i tiden? Hur skapar
man mening? Hur lever man ställd utanför världen?
Hur tolkar man andra när man inte förstår deras beteende?
Clarke ger inga entydiga svar. Man ser hos Piranesi både sorg och glädje, ja lycka, till och med. Hans
korta tidshorisont bakåt får mig att tänka på min mor
året innan hon dog, när demensen gjorde att hon inte
längre mindes den ångest och bitterhet hon hade
känt under åldrandet, utan kunde leva lycklig i nuet.
Kanske tycker Clarke att vi har något att lära där. Å
andra sidan är Piranesi inte bara positiv och glädjefylld, utan har även mycket av de negativa sidorna av
barnets naivitet.

Piranesi
Susanna Clarke
Susanna Clarke kan framstå som en sparsmakad författare med bara tre böcker på sexton år, men med
tanke på hur svårt sjuk hon varit i kroniskt trötthetssyndrom sedan
femton år, så är
det nästan mer
ett mirakel att
hon alls har lyckats skriva ytterligare en roman.
Piranesi är namnet på såväl romanen som dess
huvudperson,
och han är så
klart uppkallad
efter den italienske sjuttonhundratalsarkitekten och
konstnären Giovanni Battista
Piranesi, vars
etsningar av klassiska byggnader, ruiner och stadslandskap har fängslat eftervärlden lite på samma sätt
som Gustave Dorés verk. Särskilt Piranesis serie med
etsningar med ett påhittat, enormt fängelse som tema
– Carceri d’invenzione – har fascinerat läsare och författare av science fiction och fantasy. Större delen av
Clarkes roman utspelar sig inuti en enorm, sluten
byggnad bestående av ett tusental stora stensalar
som för tankarna till just Carceri d’invenzione, och
romanens huvudperson är dess ende faste invånare.
Vem denne Piranesi är, vad den enorma stenbyggnaden är och hur allt hänger ihop visar sig delvis och
gradvis allteftersom handlingen utvecklas. Romanen
är skriven i dagboksform och är lite som en blandning av pusslet i Daniel Keyes Blommor till Algy eller
en brittisk deckare, världsbygget i Mervyn Peakes
Gormenghast och upptäcksvandringarna från Robinson Crusoe. Pusselelementet gör att jag inte kan
nämna flera bärande inslag i romanens senare del, då
det sätt som gåtorna långsamt besvaras på utgör en
del av behållningen med boken.
Hur skulle det vara att vara den enda människan?
Piranesi reflekterar inte över det, för honom är det
självklart att han och en annan namnlös man i övre
medelåldern (”The Other”) är de enda levande människorna. Och The Other träffar han bara två gånger i
veckan, för att diskutera ett gemensamt vetenskapligt
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Och i den jättelika byggnaden skvalpar tidvattnet
hela tiden, och hotar att översvämma hela världen.
Albatrossen som dyker upp en bit in i boken, och som
Piranesi daterar dagboksinläggen efter, är en klassisk
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litterär symbol för både tur, otur och förträngda synder. Den förekommer inte i romanen av någon slump.
Albatrosser är ett omen, även i denna utmärkta roman som jag tror har god chans att knipa årets Nebula i romankategorin.
− Johan

kan bli en helhet, det vill säga New York. Varje borough har sina egna kännetecken och måste utnyttja
sina egna styrkor för att segra. (Manhattan använder
pengar till exempel.) Sammanfattat så här låter det
lite konstigt, men författaren skriver med en sådan
känsla och övertygelse att man dras med i handlingen
och beskrivningen. Jag har bara varit i New York en
gång, så jag kan inte bekräfta att beskrivningarna är
riktiga, om det verkligen finns en Bronx-personlighet
eller en Queens-personlighet och om de är som författaren beskriver dem, en New York-bo kan svara
bättre på den frågan, men det är övertygande.
Idén är intressant, handlingen är spännande, personerna levande, fienden både väl beskriven, skräck–
injagande och ovanlig, och språket väldigt ”New
York”, men finns det någon svag punkt i historien?
Denna roman är del ett i en trilogi, men man kan bara
inte lämna en boks slut hängande i tomma intet, så
författaren har varit tvungen att hitta på en Deus ex
machina för att kunna avsluta denna roman, och det
är lite synd. Annars finns det inte mycket att klaga på
och jag gissar att det blir ytterligare en trofé till författarens överfulla prissamling.
− David

The City We Became
N K Jemisin
Efter några få noveller som inte gjorde något större
väsen av sig, hamnade N K Jemisin i strålkastarljuset
2011 med romanen The Hundred Thousand Kingdoms som vann
Nebulapriset det
året. Sedan dess
har hon fått fyra
Nebulapris till
och har i år en
ypperlig chans
att utöka antalet
till sex stycken.
Därmed måste
hon räknas som
en av de nu verksamma främsta
fantasyförfattarna. Med två trilogier, en duologi,
ett antal noveller,
och nu den första
i ytterligare en
trilogi skriver
hon mycket och ofta och det kommer att glädja alla
hennes fans.
Städer har blivit en så integrerad del av våra liv att
vi ofta använder ett språk som förmänskligar dem, till
exempel uttrycket ”en levande stad”, men författaren
tar denna klyscha och gör den till verklighet. Boken
börjar med att staden New York föds! Inte att den
grundas, utan detta sker i vår nutid. Staden har vuxit
tillräcklig mycket och nått en mognad när den kan bli
en riktig levande stad. Idén är tankeväckande och
med den som utgångspunkt fortsätter handlingen.
Naturligtvis ska det finnas en konflikt (annars blir det
ingen bra historia) och det finns en fiende som hämtad från en Lovecraftberättelse som kommer för att
försöka ta livet av denna nyfödda entitet. Resten av
boken handlar om kampen mellan New York (eller
rättare sagt New Yorks delar) och denna fiende.
Som ni kanske vet (annars har ni lärt er det efter
att ha läst boken) består New York av fem
”boroughs”: Manhattan, Brooklyn, The Bronx, Queens
och Staten Island, och dessa fem blir också huvudpersonerna i romanen. De blir fem stycken människor
som ska vara typiska för sina stadsdelar, som upptäcker att de så att säga har blivit avatarer. På något sätt
måste de samarbeta och kämpa mot fienden så att de

Mexican Gothic
Silvia Moreno-Garcia
Silvia Moreno-Garcia var nominerad förra året för
romanen Gods of Jade and Shadow. Det var en fantasyroman som utspelade sig under 1920-talet i Mexiko
och en stor del av
handlingen kretsade kring mayagudar, som rörde
sig bland människorna i Mexiko.
Mexican Gothic är något annat. Huvudpersonen Noemi
Taboada är en
tuff tjej som bor i
Mexico City.
Handlingen utspelar sig på
1950-talet. Hon
rör sig glatt i nöjeskretsarna där
och har inte några planer på att
gifta sig än, utan skulle hellre vilja komma in på universitetet.
En kväll då hon kommer hem, så har hennes far
fått ett brev från kusinen Catalina. Catalina har något
år tidigare gift sig och flyttat med sin make till hans
hem i en annan del av Mexiko. Brevet är osammanhängande och handstilen ser inte ut som den brukar.
Catalina skriver att maken försöker förgifta henne,
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hans familj är otrevlig och låter henne inte åka därifrån. Noemis far är bekymrad och vill att Noemi ska
åka dit för att ta reda på vad som hänt. Noemi är inte
så lockad av det, men då fadern säger att hon får söka
till universitetet om hon åker dit, så gör hon det.
Mexican Gothic utvecklar sig till att bli en klassisk
gotisk skräckroman. Noemi hämtas av en blek ung
man som är kusin till Catalinas man Virgil. De far till
huset där Virgils släkt bott i generationer. Släkten
kom ursprungligen från England och huset är ett
stort viktorianskt hus. Släkten har blivit rik av inkomster från en gruva i närheten. Nu är gruvdriften
nerlagd och familjen styrs av Virgils farfar.
Här finns allt som hör till en gotisk skräckroman.
En gammal släkt med mörka hemligheter, ett hemsökt hus. Familjen uppträder på det märkligaste vis
och byborna viskar om hur konstiga sjukdomar drabbar dem som kommer för nära huset. Noemi blir
alltmer indragen i släktens hemligheter. Romanen
påminner om The Haunting of the Hill House med
några stänk av HP Lovecraft.
Trots alla de klassiska ingredienserna så är romanen fräsch och lättsam. Den är skriven på ett underhållande sätt, så det är en trevlig läsning. Det var roligt att läsa en så klassisk skräckroman som ändå
kändes modern. Jag tror inte att romanen kommer att
vinna Nebulan, men vill man ha en underhållande
bok att läsa, så kan jag rekommendera den.
Det mexikanska inslaget är inte stort. Förutom att
historien utspelar sig i Mexiko, så finns det inte mycket som är specifikt från Mexiko. Det skulle vara
namnet på boken då.
− Carolina

trices far är en affärsman som det inte har gått så bra
för, så han har satsat en stor del av sin förmögenhet
på att Beatrice ska gifta sig rikt. Han har hyrt ett fint
hus för sin familj under säsongen och ser till att Beatrice har råd att gå på de fester som är viktiga.
Problemet är att Beatrice inte vill gifta sig. Hon,
som flera i sin familj, är magiker och hon vill satsa på
att bli en duktig sådan. Manliga magiker utbildar sig i
magi, men kvinnor får inte utöva magi i fruktsam ålder. Magin består mycket i att åkalla andar och få dem
att göra som man vill. Orsaken till att kvinnor är förbjudna att utöva magi är att andarna vill ha en kropp
och gärna flyttar in i ett ofött barn. Barn som är besatta av en ande kan vara mycket farliga för sin omgivning, och man vill därför på alla sätt hindra att det
händer. Det vanliga sättet är att kvinnor med magi får
en krage när de gifter sig, som effektivt stänger av
alla magiska förmågor.
Jo, den här berättelsen utspelar sig i en Jane Austen-inspirerad värld, där det finns magi. Det verkar
finnas ett omättligt behov av berättelser som utspelas
i världar som inspirerats av Jane Austen. Berättelser
om samhällen där magi enbart får utövas av män, och
där huvudpersonen är en flicka som kämpar för att
kunna bli en magiker, är ju inte heller ovanligt. Det
känns som om jag läst den här berättelsen förut. I The
Midnight Bargain är problemet att det verkligen är
farligt om en magiker blir gravid. Beatrice ställs inför
problemet att fortsätta kämpa för att bli magiker eller
att gifta sig med den trevlige och stilige Ianthe och
rädda pappans ekonomi. Familj eller karriär? Eller
kanske det går att kombinera dessa mål ändå?
Det här är inte en dålig bok, jag tyckte det var roligt att läsa den, men den är ganska förutsägbar. Om
man vill läsa en bok av C. L. Polk så skulle jag rekommendera Witchmark, den första i trilogin The
Kingston Cycle. Den var nominerad för en Nebula för
några år sedan och jag tycker den har lite fler originella idéer än vad The Midnight Bargain har.
− Carolina

The Midnight Bargain
C. L. Polk
Beatrice Clayborn har just anlänt till Bendelton i
Chasland för att delta i ”the bargaining season”, den
period på året då
unga kvinnor och
män ska finna
någon bra person
att gifta sig med.
Säsongen är full
av olika festligheter och sammankomster för att
alla ska träffa
varandra och
förhandla sig till
det bästa äktenskapet, för även
om det är bra att
makarna gillar
varandra, så är
äktenskapet ett
viktig ekonomiskt avtal. Bea-

Black Sun
Rebecca Roanhorse
I kapitel efter kapitel räknar vi ned till den
mytomspunna Konvergensen, med några hopp i dagar och ibland flera år tillbaka i tiden. Vi följer flera
personer som rör sig mot den centrala staden Tova
för Konvergensen, medan några redan är där. En av
huvudpersonerna har sedan tidigare en viktig roll
som Solgudens prästinna, andra är på väg att finna
sina verkliga krafter.
De flesta i och omkring Tova är genom sin folkgrupp associerade med något djur – kråka, jaguar, till
och med vatteninsekten skräddare. Men även om de
minns sin tillhörighet så har den makt de tidigare
haft knäckts av den nya religionen kring Solguden.
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För Kråkans folk
är såret färskt –
massakern på
deras folk lever
kvar i minnet och
det puttrar av
missnöje och en
vilja till uppror
hos flera av dem.
Det är en styrka i
Rebecca Roanhorses bok Black
Sun att hon inte
ställer homogena
folkslag mot
varandra, för
inom varje gruppering finns olika
viljor och inbördes avundsjuka som gör att händelser inte faller ut
som det var tänkt. Just mot Solguden smids blodiga
planer på flera håll, för under Konvergensen, den solförmörkelse som infaller under vintersolståndet, är
solen som svagast och kan berövas sin makt. Men är
det så säkert att det som kommer istället är bättre?
Under läsningen blir huvudpersonerna mer och
mer levande och helgjutna, och inför det sista kapitlet
är engagemanget starkt för dem alla, fastän det verkar som om inte alla kommer att komma levande ur
Konvergensen. Där finns Serapio, pojken som tränats
hårt och grymt inför sitt öde, Naranpa som kämpat
sig från de fattigaste kvarteren till att bli Solgudens
prästinna, och Xiala vars mystiska relation till havet
gör henne både till en skicklig kapten och någon som
sjömännen värjer sig mot. Vid sidan av dem skymtar
många andra intressanta människor och detaljer från
den fascinerande staden Tova, trakterna däromkring
och folken som lever där. Boken öppnar upp för en
fortsättning som kan bli lika bra som Black Sun bland
människorna, djuren och magin i världen som kallas
Meridian.
− Jenny

följer en bra beskrivning av pojkens hemstad, Cuecola, som gör att man börjar känna sig hemma i berättelsens värld. Det visar sig snart att det kommer att
bli en lång resa genom den till huvudstaden Tova,
men den görs helt till havs och vi får veta väldigt lite
om kulturen eller miljön i denna värld. Samtidigt får
vi lära oss att det i Tova finns fyra klaner och ett prästerskap som regerar över alltsammans. En av klanerna heter Kråkan och dess medlemmar kan flyga på
stora kråkor, så här finns alla kännetecken på högklassig fantasy.
Men (det finns alltid ett ”men”) författaren konstruerar inte riktigt handlingen på det förväntade
sättet. Staden Tova är bara knapphändigt beskriven,
så man får ingen riktig känsla för den. Serapio är bara
med om ett äventyr på vägen till Tova, och författaren
koncentrerar sig på maktspel inom prästerskapet.
När höjdpunkten till slut nås känns den mer som en
antiklimax och är mycket flyktig. Strax efter det är
romanen slut och man inser att den är bara del ett i
en serie. (Men det är numera ingen större överraskning.) Det är väldigt sällan som jag tycker att en fantasyroman är för kort, men Black Sun tillhör den kategorin.
Det börjar låta som att jag inte tycker att det är en
bra roman, men det är tvärtom, jag gillade den och
läste den mycket snabbt. Författaren vet hur man
bygger upp spänningen och har skrivit den i form av
ett fyrtiotal korta kapitel som alla slutar med någon
slags cliffhanger, och idéerna och miljön är tillräckligt
intressanta för att tvinga läsaren att fortsätta läsa. Jag
tänker bara på vilken bra bok det kunde ha varit om
författaren hade tagit sig tid att beskriva sin värld
mera utförligt och gett Serapios resa lite mer innehåll. Förhoppningsvis kan det första klagomålet lösas
i nästa bok, men det är för sent för det andra. Rebecca
Roanhorse är definitivt en bra författare och har visat
att hon kan skriva bra romaner, men jag tror inte att
hon vinner romankategorin i år.
– David

Network Effect
Black Sun

Martha Wells

Rebecca Roanhorse

I fyra kortromaner hackade sig Murderbot in i våra
hjärtan. Ypperligt kompetent i att hantera både fysiska och elektroniska hot medelst listigt skriven kod
eller rent våld, hjälpte den sina hjälplösa, klumpiga
mänskliga klienter samtidigt som den utforskade
mörkade partier i sin egen historia. Skulle konceptet
hålla för en hel roman? Ja, Martha Wells är en skicklig
författare som med lätt hand leder Murderbot vidare
till nya upptäckter och nya krångliga situationer med
nya människor att försvara.

Episk fantasy har några givna inslag. Det ska finnas
en ung huvudperson som läsarna kan identifiera sig
med. Denna person ska bege sig ut för att försöka
utföra en uppgift och uppleva äventyr på många
spännande platser, som författaren beskriver in i
minsta detalj för att skapa stämning och föra läsaren
in i berättelsens värld. Det ska finnas magi som kan
användas, men som inte får vara för mäktig, och det
hela ska stegras till en spännande höjdpunkt där den
unga förkämpen segrar över mörkrets makter.
Denna bok börjar med ett kapitel som innehåller
tortyr, som direkt gör att ingen läsare skulle vilja vara
i den tolvårige huvudpersonen Serapios kläder. Sedan

Network Effect följer upp händelser i de tidigare
berättelserna, så det är en fördel att ha dem i minnet
när man följer med Murderbot och gruppen av forskare från Preservation på sitt uppdrag. Allt ser ut att
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rulla på enligt
planen... tills det
dyker upp ett
mystiskt skepp
som släpar vår
huvudperson
genom ett maskhål till en grupp
ovanligt svåra
motståndare.
Ibland har man
kunnat tycka att
Murderbot kan
hacka pilotsystem och drönare
alltför lätt, men
här stöter den på
problem, och
dessutom en antropomorf fiende
som låter lika cynisk som Murderbot själv.

Det är nästan litet fusk, men ändå charmigt, när
huvudpersonen vi följer är så väldigt introvert och
stressad av mänsklig kontakt att de flesta av oss
läsande nördar känner oss som mingel-proffs i jämförelse. Men visst är vi många som sympatiserar med
dess ständiga längtan efter att se om favoritavsnitten
från underhållningsserien The Rise and Fall of Sanctuary Moon, eller nya avsnitt av Timestream Defenders Orion. Att se på serier är ju både avstressande
och en träning i att förstå mänskliga känslor. Vem vet
när man får nytta av en bra replik från Sanctuary
Moon?
Bit för bit har de tidigare berättelserna avslöjat
hur resursstarka företag styr utforskandet och exploaterandet av nyupptäckta planeter, och hur de ofta
utnyttjar människor som inte kan sätta något emot. I
Network Effect får vi veta mer om hur några försök
till kolonisation har gått till och hur cyniskt de större
företagen intrigerat för att få så stor del av kakan som
möjligt. Denna bit information kanske är viktigare för
oss läsare än för Murderbot, som fokuserar på sin
närmiljö för att kunna skydda sina människor. När
boken är slut känns det litet frusterande att Murderbots fokus är så smalt och inriktat på just de människor den känner ansvar för, men vi läsare har fått
några intressanta pusselbitar till världsbygget och
kan lätt föreställa oss nya, spännande äventyr i kommande böcker.
– Jenny

Vad gäller att låta dryg finns det dock ingen som
kan mäta sig med Murderbots gamla hatkärlek ART,
skeppet som den liftade med en gång och som har så
mycket mer och snabbare processorkapacitet att
skryta med. Men nu får vi tillsammans med Murderbot försöka hantera den förvirrande känslan av sorg
när den upptäcker att ART är raderat från sitt skepps
styrsystem och ersatt med en fientlig AI.

KORTROMANER
Drakiri ser
nästan exakt ut
som vanliga
människor, men
är fysiskt
snabbare och
starkare och har,
som sagt, teknik
som är mycket
mer avancerad
än den gängse i
människornas
samhälle av lätt
viktorianskt
snitt. Vilken
spänning det
borde >innas
mellan de
dominerande
människorna och
de drakiriska
>lyktingarna som är dem överlägsna fysiskt och
intellektuellt! Jag hade gärna läst mer om det, men vi

Tower of Mud and Straw
Yaroslav Barsukov
Det enormt höga tornet som skall byggas i hertigdömet Owenbeg skall skydda invånarna från luftburna
attacker från grannlandet Duma. Lord Shea Ashcroft
är utsänd av drottning Daelyn för att övervaka och
rapportera om hur byggandet går. Detta är hans
chans att återfå respekt och förtroende efter att han
trotsade drottningens order om att gasa människorna
som gjorde uppror. Eller har han skickats i exil? I vilket fall som helst lider Shea av att ha skickats bort
från huvudstaden.
Människorna som tar emot honom i Owenbeg är
självklart inte glada över att ha fått dit en möjlig
spion, i synnerhet som Lord Ashcroft insisterar på att
besöka tornet själv och inte bara vidarebefordra de
färdiga rapporterna. Och visst hittar han
oegentligheter vid sitt första besök på byggplatsen:
man använder sig av drakiri-uppfinningar med
antigravitationsegenskaper för att bygga tornet så
högt som det är.
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möter bara några få drakiri vid utvalda tillfällen och
deras teknik finns där för att peta berättelserna –
huvudhistorien och tillbakablickarna – dit författaren
för ögonblicket vill.
Drakiri, deras teknik och deras historia är viktiga
element av fantastik men ändå i periferin av
historien, som mer fokuserar på de involverade
personernas önskningar och oro i skuggan av det
växande tornet. Till stor del bygger också Yaroslav
Barsukovs berättelse på estetiken i språket och
miljöerna, och djupa känslor som driver aktörerna till
handling – ibland i rakt motsatt riktning mot vad de
arbetade för fram till dess, och utan tydligare grund
än några ord och minnen. Visst ser jag den förmenta
romantiken i vad som sker men ännu tydligare ser jag
hur de impulsiva handlingarna samverkar med de
logiska bristerna i handlingen till att göra
konstruktionen av kortromanen Tower of Mud and
Straw lika bräcklig som tornet som kanske aldrig
borde ha byggts.
− Jenny

typiskt Ikea-språk används en FINNA för att hitta
henne, och Karin Tidbeck avtackas mycket riktigt för
den språkliga hjälpen. Kritiken av kapitalismen är
godmodig även om den blir bokstavlig när betalning
sker genom att ”mortänder” suger blod ur kundens
hand och när en klonmobb försäljarzombier svärmar
och jagar fram genom ”maskhålen” som förbinder de
parallella världarna.
Det som kan invändas mot berättelsen är förstås
att den kan vara alltför beroende av kännedom om
Ikeas varuhus. Samtidigt tror jag att den har tillräckligt mycket allmängiltighet speciellt i fråga om
mänskliga relationer och svagheter. Portaler mellan
världar är väl närmast allmängods och äventyren är
fullt begripliga. Speciellt den humoristiska stilen och
den varma beskrivningen av mänskliga relationer gör
att denna kortroman bör få många läsare och gärna
en Nebula.
− Tomas

Ring Shout

Finna

P. Djèlí Clark

Nino Cipri
Att den här kortromanen handlar om Ikea förstår vi
redan av omslaget med sina sexkantnycklar. Och även
om möbelvaruhuset kallas LitenVärld känner vi igen
oss när vi slussas
från den ena stiliserade miljön
till den andra, till
exempel Nihilistungkarlshålan
och Medelålderskrismammans rum. Vi
skulle inte heller
bli förvånade om
det öppnade sig
en portal till en
annan värld i den
labyrint som för
oss genom alla
dessa drömmar
om ett annat liv.
Här är det en
äldre dam som
försvunnit till en
annan värld, i bokstavlig mening, och vår hjältinna
Ava får i uppdrag att leta reda på henne tillsammans
med sin expartner, transmannen Jules. Den trovärdiga
beskrivningen av Avas kluvenhet till relationen hör
till en av poängerna i berättelsen även om ”they” är
mer förvirrande än svenskans ”hen”. Så är detta också
skrivet av en icke-binär författare, som dessutom kan
se på mänskliga relationer med distans och humor.
Just humor genomsyrar hela berättelsen också när vi
stöter på köttätande fåtöljer eller erbjuds ”lämplig
ersättning” i stället för den försvunna damen. Med

Förlaget Tor har verkligen lyckats med sina kortromaner, de håller oftast hög kvalitet och i år är hälften
av de nominerade verken i kategorin utgivna av Tor.
Även Clark är
framgångsrik,
vann en Nebula
förra och förrförra året, och det
är inte omöjligt
att han lyckas
med ett hat-trick,
något som är
väldigt få förunnat.
Ring Shout
utspelas under
1920-talet och
handlar om en
färgad kvinna,
Maryse, som har
förlorat sina föräldrar – de dödades av Ku Klux
Klan. Hon och
några andra bestämmer sig för att hämnas på dem.
Men i den här berättelsen är KKK inte bara en grupp
vita människor som inte gillar svarta, utan en armé
tillhörande några skräckmonster (som kallas för Ku
Klux) från bortom vår värld. De livnär sig på hat och
gör allt de kan för att skapa sig mera föda. Handlingen består av Maryses kamp och den hjälp hon får från
andra utomjordiska varelser.
Självklart är detta ett inlägg i kampen mot rasism,
men förvånande nog är det inte det enda (och kanske
inte det dominerande) temat i boken. I centrum står
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hatet och hur det smyger sig in överallt. KKK är självklart drabbade, men också Maryse och hennes vänner, och det viktiga är hur de hanterar det. Det vore
enkelt för Maryse att bara döda så många vita som
möjligt, men hon lär sig att det inte är den bästa lösningen och att det gäller att kämpa mot den verkliga
fienden.
Ring Shout är också en skräckroman med fantasimonster som måste bekämpas med ett magiskt
svärd, och varelser som existerar utanför tid och rum.
Handlingen ägnas stor omsorg, den rymmer en hel
del spänning (och våld) medan berättelsen byggs upp
mot sin höjdpunkt. Själva titeln handlar om ”Shout”
som är något som skriks av både levande och döda
svarta människor och som fungerar som ett slags
bränsle för svärden. Det är kombinationen av dessa
två idéer som ger kortromanen dess kraft och författaren har verkligen lyckats få ihop dem till en helhet.
Det är väldigt lätt att beskriva alla vita som onda och
alla svarta som goda och då blir det bara propaganda,
men författaren undviker denna fälla på ett bra sätt
och förstår att alla människor har både goda och dåliga sidor.
Den enda besvikelsen med denna historia är ur
min synvinkel att den är inte science fiction utan
hamnar mer i skräckgenren, en trend som vi har sett
en hel del av de senaste åren. Om det fortsätter så här
borde SFWA byta namn till SFFHWA.

något sekel?) som har gått sedan kriget, har orsakat
mutationer som gett många av dem närmast superhjälteliknande egenskaper.
Men trots att de har överlevt, och trots sina ovanliga förmågor, har invånarna problem med den långsiktiga överlevnaden. Fertiliteten är inte normal och
befolkningen minskar långsamt. Det ter sig ohållbart i
längden. Ledaren för samhället har tillgång till en
gammal satellittelefon, och i största hemlighet kontaktar han omvärlden, avslöjar Ife-Iyokus existens
och begär hjälp. Det samtalet sätter igång en lavin av
händelser.
Även om det är en efter katastrofen-berättelse är
dess huvudteman snarare patriarkat, kolonialism,
genus, och förändring. Ett av huvudelementen i intrigen är kvinnors rätt till sina egna kroppar, och just
det tyckte jag kändes lite påklistrat, det kändes ortogonalt mot den övriga berättelsen snarare än välintegrerat. Den besläktade genusdiskussionen som också
förekommer, vår rätt att leva som vi identifierar oss,
fungerar betydligt bättre.
Med sina 18 000 ord är denna kortroman (novella) i absolut kortaste laget för kategorin, som stipulerar en längd på mellan 17 500 och 40 000 ord. De
olika prosakategorierna är inte bara olika långa utan
har också olika karaktär, där noveller är mer blixtbilder av något och romaner bygger längre, mer sammansatta intriger. På den skalan känns Ife-Iyoku lite
malplacerad i kategorin, den är definitivt en novell.
Slutligen upplevde jag språket som förvånansvärt
osäkert. Det var lite irriterande i början, men det gick
att bortse från. Märkliga ord- och prepositionsval och
andra problem som brukar återfinnas hos skribenter
som inte behärskar språket; vad som ser ut som rena
felaktigheter, alltså. Inte avvikande grammatik eller
ordförråd, som är vad som brukar utmärka dialekter
– tvärtom är novellen skriven på normal brittisk engelska. Men som sagt, jag vet inget om nigeriansk engelska, kanske är jag ute och cyklar här.
Slutomdömet blir att det är en novell med både
svagheter och styrkor, med en trovärdig bakgrund i
Afrika som bara det gör den läsvärd, men att den inte
når sådana höjder att jag tycker att den förtjänar en
Nebula.
− Johan

− David

Ife-Iyoku, the tale of Imadeyunuagbon
Ekpeki Oghenechovwe Donald
Ife-Iyoku, the tale of Imadeyunuagbon blandar science fiction, afrikansk myt och magi till en fullt fungerande mix.
Ett stort kärnvapenkrig har utkämpats och
ödelagt stora
delar av Afrika. I
dess mitt har IfeIyoku, ett område i det som i dag
är Nigeria, klarat
sig någorlunda,
men överlevarna
är omgivna av
radioaktivt ödeland och avskurna från resten av
världen. Strålningen de har
utsatts för under
de decennier
(eller kanske

The Four Profound Weaves
R.B. Lemberg
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En väv är som en berättelse av sin egen tillkomst;
man kan se trådarna och föreställa sig arbetet som
har utförts för att allt skall komma på rätt plats. Men
när man bara ser den färdiga väven kan man aldrig
veta precis hur den kom till, bara ana om vävaren
varit extra skicklig i sitt värv. Surun’-kvinnorna är
kända för sina fantastiska mattor, och de kan skapa
magi med vad de väver in i dem – vind, sand, hopp!
Uiziya har väntat i fyrtio år på att hennes moster Benesret skall återvända och lära henne de sista av The
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Four Profound
Weaves, trots
faran som omvärver Benesret
och de magiska
vävarna.
Berättarrösten i
kortromanen The
Four Profound
Weaves växlar
mellan Uiziya och
den namnlöse
mannen, som
också väntade i
fyrtio år tills han
äntligen antog
manlig form, den
han känt inom
sig hela livet.
Bland surun’ är
det inte ovanligt att byta kön, och där hjälper vävarna
och de gudasända fåglarna i transitionen, men den
namnlöse mannen kommer från folkslaget Khana, och
de har mycket strängare regler för vad män och kvinnor får göra.
Att en mäktig samlare köper på sig de underbara
mattorna är både väntat och en styggelse – varför
skulle en vindmatta som det virvlar rosa fjärilar från
låsas in i ett palats där ingen får se den? Men dessutom är denne samlare den grymme härskaren i Iyan,
som lurat och plågat den namnlöse mannen och hans
älskade. Tillsammans med Uiziya ger han sig av för
att söka upp Benesret, för att lära sig de sista mysterierna och kanske få hämnd på härskaren i Iyan.
R. B. Lembergs språk är väl balanserat så att inget
överförklaras, men man kan för sitt inre öga se de
unika mattorna och magin som glimmar kring dem.
The Four Profound Weaves utspelar sig i Birdverse,
en värld som Lemberg i flera andra historier berättat
fram med traditioner, tro, magi och motsättningar
vilket ger god underbyggnad åt den här originella och
spännande kortromanen.
− Jenny

Riot Baby
Tochi Onyebuchi
Ella bor i Harlem och redan som liten hade hon förmågan att se när någon skulle dö. Ju äldre hon blir
desto fler förmågor får hon. Hennes mor vet om Ellas
förmågor, men hon är rädd för dem. Mamman arbetar

− Carolina
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LÅNGNOVELLER
det göras på ett
realistiskt sätt,
men ibland går
det överstyr och
som läsare känner man sig bara
utsatt för propaganda. Ett exempel på detta är
The Pill.
Den centrala
idén är att det
inte är något fel
att vara väldigt
tjock. Vi får följa
en familj där alla
är mycket tjocka
(och när man
läser om deras
livsstil förstår man varför) och hur de reagerar när
det lanseras ett piller som kan göra dem smala utan
att de behöver ändra sin livsstil. Det finns ett problem
med pillret, tio procent av de som tar det klarar inte
av det och dör. Ganska snart blir detta piller mycket
populärt och i princip alla (tjocka som smala) tar det.
Pillret gör också att allas kroppar ser mycket lika ut.
Den enda i familjen som inte tar det är dottern, som
vägrar på grund av att pappan dog när han tog det.
När man ser i det verkliga livet att många vägrar
att vaccinera sig på grund av eventuella biverkningar,
så är det väldigt svårt tro att i princip nittionio procent av befolkningen skulle ta ett preparat med en så
allvarlig biverkning. Visst skulle några ta det, men
inte det antal som författaren beskriver. Redan här
tappar man förtroende för långnovellen.
De delar som blir intressanta är när Elison börjar
prata om att det är mode och status att vara smal, där
är hon på fastare mark, men tyvärr koncentrerar hon
sig inte på det. Författaren försöker att göra fetma till
enbart en fråga om mode och status utan att bry sig
om hälsoriskerna, tvärtom ägnar hon mycket tid åt
preparatets hälsorisker. En mer nyanserad handling
skulle ha varit mycket mer effektiv.
Skildringen av mamman – den första av dem som
tar pillret – är bra, men de andra personerna blir inte
mer än bara bifigurer. Inte ens dottern, som är huvudpersonen, blir riktigt lyckad. Handlingen utvecklas inte särskilt mycket just på grund av att författaren ägnar sin huvudtes så mycket tid och energi. Det
finns säkert en bra historia här någonstans, men tyvärr har inte författaren lyckats lyfta fram den.

Stepsister
Leah Cypess
Det finns förstås massor av varianter på Askungen
både historiskt och i modern fantasy. Mest känd är
nog bröderna Grimms och Disneys varianter. Den här
gången får vi berättelsen berättad av prinsens
oäkta halvbror
som också är
hans bäste vän –
eller i alla fall
inte vågar protestera eller lägga
beslag på något
som skulle kunna
vara prinsens. Vi
får också veta
något som i alla
fall bröderna
Grimm inte berättat, nämligen
vad som hände
styvmodern och
styvsystrarna när
prinsen blivit kung. Askungen, som här heter Ella
(skulle väl bli Ungen på svenska), är hämndlysten och
låter avrätta dem utom en styvsyster som räddas av
prinsen. Bara berättaren vet var hon vistas och han
får i uppdrag av prinsen, som nu är kung, att hämta
henne till slottet. Det leder till en berättelse som inte
är speciellt fylld av handling men desto mer känslor,
intriger, dubbelspel och grymhet. Det görs riktigt elegant så läsaren får fundera en hel del över vad som
egentligen sker, och kanske framför allt varför. I
slutändan känns det ändå som att det finns lösa trådar, som vilken roll Ellas kammarjungfru egentligen
hade, men det gör egentligen det hela mer trovärdigt.
Inledningen på ett värdshus slår an en lätt humoristisk stil. Eftersom detta är en saga är det inte oväntat att personerna är stiliserade snarare än levande,
men ändå känner man starkt för deras dilemman som
trots allt kan vara hyggligt allmängiltiga. Helt enkelt
är detta en välskriven och engagerande långnovell
som mycket väl platsar bland de Nebulanominerade.
– Tomas

The Pill

– David

Meg Elison
Sf kan ha många syften: att försöka förutspå framtiden, att ta upp någonting i vårt samhälle och belysa
det, eller att rentav vara underhållning. Ibland kan
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Burn or the Episodic Life of Sam
Wells as a Super

Two Truths and a Lie
Sarah Pinsker

A.T. Greenblatt
Superhjältar är en genre som har expanderat ordentligt och blivit mycket mer populär sedan jag läste
Stålmannen i serietidningar på 1960-talet. Nu finns
de i böcker och
filmer och är inte
längre enbart
”super” utan har
också vanliga
människors
egenskaper. De
blir arga, avundsjuka och till och
med ifrågasätter
sin egen plats i
samhället. Man
kan säga att de
har vuxit upp.
Deras superkrafter har också
blivit fler och
mer varierade.
Novellens huvudperson Sam
jobbar som ekonom när han upptäcker sin egen superkraft: han kan börja brinna utan att ta skada. Det
låter inte som en särskilt användbar superkraft, men
ändå ger det honom hopp om att han kan bli mer än
bara en vanlig människa och kunna rädda andra
människor. Han söker sig till superhjältarnas organisation och blir antagen, men upptäcker snart att det
inte är hans förmåga att brinna som behövs, utan
hans kunskaper som ekonom. Någon måste sköta
deras bokföring! Resten av berättelsen handlar om
hur han lär sig att acceptera att han har superkrafter.
Jag är inte så beläst inom modern superhjältelitteratur så jag vet inte hur det brukar vara, men här verkar det som om superhjälte används som ett begrepp
som betyder ”någon som är annorlunda”. Själva krafterna är inte viktiga, utan just det faktum att man inte
är som alla andra (tänk: färgad, homosexuell, osv). I
slutändan är vi alla människor, och ingen är exakt lik
någon annan. Man måste lära sig att leva med de
egenskaper man har och försöka använda dem för att
hjälpa andra. Det märkliga är inte denna slutsats,
utan att sådana historier måste skrivas, om och om
igen, medan vårt samhälle fortfarande ser ut som det
gör.
Som berättelse är det intressant att läsa, men det
bidrar inte med något särskilt nytt. Värd att läsas men
inget man kommer att minnas länge.

Det känns som om författaren vill berätta två
historier: en som handlar om Denny och en som
handlar om Stella. Resultatet blir lite splittrat. Till slut
blir det Stella som är huvudperson även om den bortgångne Denny också spelar en stor roll. En av Stellas
egenskaper är att hon tycker om att (eller åtminstone
har hon lärt sig att ofta) berätta lögner. Det är så inrotat att hon inte kan göra något annat, vilket gör att
både läsaren och till stor del Stella själv börjar bli
osäker på vad som egentligen har hänt. Denna osäkerhet visar sig vara novellens centrala tema: är vi i
slutändan mer än bara summan av våra minnen? Och
om vi inte är mer än så, vad blir vi om vi ljuger om
vårt förflutna? Om vi skapar nya minnen, blir vi då
någon annan?
Ett mycket intressant bidrag från en författare
som håller på skapa sig gott renommé, och ytterligare
ett exempel på hur tor.com håller hög klass i sitt urval
av kortare verk.
– David

– David
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tion-tidskrifterna
(Analog verkar
vara den enda
som upprätthåller denna tradition) men att
publicera en
långnovell på
detta sätt är
ganska unikt.
Lightspeed Magazine publicerade dessa tre
noveller i fjol och
de har också dykt
upp i antologitrilogin The Dystopia Triptych
(som verkar innehålla många sådana här tredelade noveller). Kan
detta vara ett bra format, eller är det bara ett sätt att
få läsare att köpa tre böcker istället för bara en?

Where You Linger
Bonnie Jo Stufflebeam
Första fjärdedelen av denna novell består av en förteckning över alla flickor, pojkar, kvinnor och män
som huvudpersonen har haft sex med. Efter det
kommer huvudpersonen fram
till att hon ångrar
några saker och
betalar för att
använda en maskin som antingen för henne tillbaka i tiden till
alla dessa tillfällen eller går genom hennes
minnen (författaren klargör inte
detta). Då upprepar hon alla dessa händelser en
gång till, men
hon verkar
glömma bort varför hon gör det och i slutet befinner hon sig i samma
situation som när hon började. Möjligtvis har hon
lyckats lämna allt detta bakom sig och är beredd att
börja om på ett tomt blad och då har alltihop fungerat
som ett slags terapi.

Själva handlingen är inget nytt, vi har alla läst
många historier om hur Storebror tar över mer och
mer, hur människor övervakas, hur någon lätt hamnar i ”fängelse” för något som inte är särskilt farligt
och hur denne till slut lyckas störta systemet. Det
som en författare måste göra är att skapa ett trovärdigt framtida samhälle, visa hur lätt det kan gå fel och
skapa en handling där huvudpersonen kan fylla sin
roll utan att behöva ha superkrafter.
Yoachims samhälle består av att man har ett chip
inopererat som gör att man istället för att se en människas riktiga ansikte ser ett ”skin”, en bild som täcker
över verkligheten med något som människan själv
har valt. Sedan kommer idén att man kan utvidga
systemet så att kriminella kan ha ett ”skin” som ser
suddigt ut. Efter detta blir det bara värre och värre.
Författaren har tecknat ett ganska trovärdigt scenario, även om vissa saker måste överdrivas för att
det ska hålla, och huvudpersonen bli sympatisk när
hon förs bort från sin familj och tvingas arbeta i en
fabrik. Formatet gör att vi inte får hela historien i ett
svep, utan först en början och sedan en tillbakablick
på det som hände efteråt. Detta tar bort en del av
spänningen och gör att författaren kan hoppa över
vissa detaljer om hur systemet störtades. Egentligen
känns det som om det fanns material för åtminstone
en kortroman och förmodligen en hel roman, och det
skulle inte överraska mig om den skrivs om i ett längre format nu när den har blivit uppmärksammad.
Väl värt att läsa om ni inte har läst någon sådan
historia på ett tag, men egentligen ingenting nytt, och
formatet är inte så mycket att hurra för.

Alternativt kan man se detta som porr, erotica
eller åtminstone voyeurism. Kanske bara som en genomgång av en förvirrad kvinnas liv. Det blir ingen
riktig handling, bara denna till synes oändliga rad av
sexuella möten. Visst ångrar sig flickan flera gånger,
med ändå fortsätter hon i samma stil, precis som om
hon inte tar något på allvar. Man får intrycket att sex
är allt för henne, men ändå söker hon efter något annat och det är kanske här som poängen ligger. Kärlek
ska vara mer än bara sex, men frågan är bara vad detta ”mer” ska vara. Här finner man inga svar, inte ens
några ledtrådar till svar, huvudpersonen verkar inte
särskilt förändrad av hela förloppet, bara deprimerad.
Jag har svårt att rekommendera denna novell.
Ingen intressant handling, ingen träffsäker poäng och
ingen sf att tala om, men om du vill läsa en katalog
över sexuella handlingar så har du nog hittat rätt.
– David

Shadow Prisons
Caroline M. Yoachim

– David

Förr var det ganska vanligt att en roman först skulle
publiceras som följetong i en av de kända science fic-
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NOVELLER
Badass Moms in the Zombie
Apocalypse

Advanced Word Problems in Portal Math

Rae Carson

Aimee Picchi

Jag har aldrig förstått varför så många människor är
så fascinerade av zombies. De flesta monster eller
främlingar används oftast för att reflektera över någon eller några
av våra egna
egenskaper, men
med zombies
verkar det vara
precis tvärtom.
De har inga goda
sidor och är bara
hjärnbefriade,
dumma dödsmaskiner. Till och
med Fred Saberhagens ”berserkers” hade intelligens, men zombies verkar sakna
denna egenskap.
De verkar inte ha
något annat mål
än att attackera
människor och då blir den enda funktion de fyller att
introducera en fiende som bara existerar för att dödas. Att de har sin plats i tidiga dataspel (som Space
invaders) är förståeligt, där kunde man inte göra något annat än döda i alla fall, men varför de alls ska
existera i sin nuvarande litterära form är en annan
fråga.
I denna novell finns de bara som ursäkt för att
kunna beskriva hur det är för en kvinna att föda ett
barn. Brit är gravid och ska föda när som helst. Gruppen bor i en gammal skola där de måste skydda sig
mot zombies. Problemet är att dessa zombies kan
lukta sig till blod och framförallt lukta sig till när en
kvinna ska föda, så Brit måste därifrån så att de övriga kan överleva. Tillsammans med en kompis går hon
till en container belägen inte långt därifrån och där
ska hon föda barnet, men zombies följer efter dem dit
och förlossningen blir ännu jobbigare än vanligt.
Som en beskrivning av hur det är att föda (någonting som jag aldrig kan uppleva) är den nog realistisk,
men varför den kombineras med zombies kan jag inte
riktigt förstå. Men om du gillar zombies kanske du får
ut mera av berättelsen än jag.
– David

Detta är årets kortaste verk och är skrivet i form av
fyra matematiska problem. Varje problem visar ett
stycke ur Pennys liv och hur kvinnor förväntas bete
sig, sedan kommer ett problem som läsaren förväntas
lösa med hjälp av denna information och några matematiska verktyg. Detta hade kunnat vara en mycket
intressant idé, men tyvärr fungerar endast informationsdelarna. Om de matematiska problemen hade
gått att lösa, eller åtminstone hade bidragit med
någonting som hjälpte berättelsen skulle jag ha blivit
mer imponerad. Endast det sista problemet lyckas
innehålla något som har någon relevans för själva
berättelsen och då är det lite för sent.
Skulle det har fungerat utan de ”matematiska”
delarna? Problemet då blir att berättelsen skulle ha
varit alldeles för tunn, så själva formatet är inte problemet, bara sättet som det har använts på. Det är ett
vanligt klagomål som jag har på noveller: att författaren har gjort ett försök men inte riktigt lyckats med
något som kunde ha varit mycket bättre.
– David

A Guide For Working Breeds
Vina Jie-Min Prasad
Ändå sedan Karel Capeks R.U.R. har robotar använts
som allegori för arbetarklassen. De ska ta jobben som
ingen annan vill ha eftersom de inte har egna känslor
och för att de är
billiga, men vad
händer om det
visar sig att de
har känslor? Varje generation har
sina idéer om
detta och det blir
nog intressant
för framtida
historiker att se
tillbaka på dessa
berättelser för
att få en skymt av
hur robotar uppfattades vid olika
tidpunkter. Nu är
AI ett modeord;
hur en sådan
tränas skildras i
populärkulturen
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och alla har hört historier om hur en feltränad AI t.ex.
kan finna hundar i varje bild som den analyserar.
K.g1 är en robot som har tränats med artificiell
intelligens och har fått sitt första jobb, att laga och
servera omeletter på en liten restaurang. Den har en
mentor, en äldre AI, som den kan kommunicera med
via chatt och berättelsen består av de meddelanden
som de skickar till varandra. På det sättet kan författaren fokusera på det som är mest intressant för läsaren. Novellen är välskriven i den bemärkelsen att
man känner igen sättet som man själv lär sig ett nytt
program eller spel på – man provar några saker själv
och man söker efter tips från andra, mer erfarna spelare. Detta gör att man kan relatera till denna AI även
om man aldrig har jobbat på en restaurang. Egentligen kommer inte berättelsen längre än så, vilket är en
liten besvikelse efter en bra början, men det är sällan
någon presterar en helt igenom lyckad novell.
Det finns många inslag att gilla i historien: AI:ns
fixering vid hundar, sättet som den väljer sitt namn
på, hur den blir mentor till en annan AI. Men framför
allt visar den hur dagens människor tänker i fråga om
artificiell intelligens och jag tror att det kan innebära
att man kommer att minnas novellen länge. Detta kan
ge novellen ett långt liv, speciellt om den lyckas ta
hem Nebulapriset. Väl värd att läsa.
– David

Miljöbeskrivningen är – trots att det är utomhus –
ganska klaustrofobisk. Man befinner sig på världens
högsta berg, men det finns egentligen väldigt lite utrymme där man kan klara sig. Lägg till en vampyr och
man tror att det kommer att bli en skräckhistoria,
men i det här fallet är vampyren relativt snäll. Istället
blir det en fråga om känslor. Varför vill man bestiga
ett berg? Är det för att ”känna sig levande”? Är det för
att sona något som man har gjort? Vampyren är helt
befriad från känslor, Chait vill visa sig störst och starkast och mycket av berättelsens fokus ligger på skillnaderna mellan dessa tre personer.
Med tanke på novellens längd kan man inte förvänta sig mycket till handling, men den som finns
räcker för att fånga läsarens intresse under tiden som
Keller funderar över sitt liv. Han kommer aldrig fram
till någon riktig slutsats, men det är bara en återspegling av hur det är i livet. Detta är författarens tredje
nominering för Nebulan, hans kortaste bidrag och
kanske det som har störst chans att vinna.
– David

My Country Is a Ghost
Eugenia Triantafyllou
Novellen inleds lovande med att huvudpersonen
stoppas i tullen eftersom hennes halsband innehåller
ett spöke och införsel av sådana tillåts ej. Några dagar
senare återfår
hon halsbandet,
nu med moderns
spöke avlägsnat
från det. Berövad
detta har huvudpersonen, arbetskraftsimmigrant från Grek–
land, än svårare
försöka finna sig
tillrätta i det nya
landet. Niovi börjar arbeta på en
restaurang
(längst ner i den
interna hierarkin, med möjlighet att avancera),
men tankarna
cirklar kring, upptas av och återvänder ständigt till
spökens funktioner som hjälp, rådgivare, stöd och
tröstare – och i synnerhet moderns som dessa för
henne.
I berättelsens samhälle är spöken en accepterad
del av tillvaron. Att sakna spöke ses t.ex. som ett hinder för integration, men reaktionerna på frånvaron
varierar från nyfikenhet till bekymrad oro. De är inte
statussymboler men avgör i viss mån grupptillhörighet och samhällsposition. Ständigt närvarande och
nära lierade med minnen, men de minns mycket mera
än vad människor vanligtvis gör. Vanligtvis är de

The Eight-Thousanders
Jason Sanford
En viktig egenskap hos en författare är förmågan att
förflytta läsaren till berättelsens värld. De bästa har
denna förmåga och Jason Sanford har lyckats sälla sig
till den skaran
med en engagerande novell om
någon som bestiger världens
högsta berg.
Ronnie Chait är
en alfahanne, VD
för ett mycket
framgångsrikt
techföretag, och
han har bestämt
sig för att bestiga
Everest utan att
använda syrgas.
Men det är inte
han utan hans
assistent Keller
som är huvudperson och berättare i denna historia. På väg upp
träffar de på en kvinnlig vampyr som passar på och
tömmer de som dör på den platsen på blod, och det
finns förstås en hel del klättrare som drabbas. Men
att se denna vampyr är alltid ett dåligt tecken. På väg
ner blir vädret sämre och man undrar om de två
männen kommer att överleva nedstigningen.
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knutna till en individ, men det finns även kollektivt
frammanade spöken, präglade av den kultur och det
samhälle den människa de var levde och verkade i.
Niovi försöker fungera i vardagslivet samtidigt
som hennes tankar är upptagna av tankar på modern
och på den egna livshistorien. Det går inte så bra och
framtidsutsikterna ter sig inte så ljusa.
Författaren har många idéer om hur det skildrade
samhällets i stort obesvärade förhållningssätt till
spöken tar sig uttryck och det blir en mycket spöktät
berättelse, både konkret och i analogier, metaforer
och symboliskt, så kompakt och myllrande att läsaren
blir lätt handfallen inför överflödet av möjliga perspektiv och tolkningar. (Då och då infinner sig tanken
att författaren varit gravt influerad av och försökt
omsätta Roky Ericksonraderna »If you have ghosts/
You have everything« i skönlitterär form.) Med den
grunden lagd kommer berättelsens upplösning som
en negativ överraskning (lite som att se det omsorgfulla byggandet av ett fundament för ett större fyrverkeri och sedan, på dagen för firandet, ställer någon ett värmeljus på en papplåda bredvid och tänder
det), motiverad om syftet är att visa hur ensidig fokusering på en lösning kan göra dig blind för alternativen, men utifrån den idémängd som presenterats
fram till dess ändå en besvikelse. Men det kan vara en
konsekvens av formatet, att det i en novell inte finns
plats för att utveckla alla idéerna. Många av dem blir
lite hängande i tomma intet. I en längre berättelse
skulle läsaren kunna komma fram till egna svar och
vad som fungerar, vad som inte gör det och varför och
huvudpersonen kanske bli en mera komplex och än
mer trovärdigt förvirrad och vilsen person.

Open House on Haunted Hill
John Wiswell
Mindre olycksbådande adresser än 133 Poisonwood
Avenue lär knappast saknas, men det hindrar inte att
ett antal personer infinner sig för att titta på dess
sedan länge obebodda hus när en mäklare anordnar
en öppen visning. Men trots mäklarens och husets
ansträngningar och goda vilja visar de presumtiva
spekulanterna mest pliktskyldigt intresse, så det är
inte ägnat att förvåna att båda vaknar till när en ensamstående far med fyraårig dotter börjar tala om
vad enskilda rum skulle kunna användas till. (För att
framstå i mera fördelaktig dager tar sig huset till och
med viss impulsiv frihet med planlösningen som den
något perplexe mäklaren trodde sig känna till den.)
Novellen innehåller många från skräckberättelser
bekanta inslag, men bärs av ett antal idéer (om de har
en gemensam nämnare skulle det kunna vara att när
det gäller känslor är hus och människor mera lika än
det kan verka, huset beskrivs som i besittning av
mänskliga känslor) vilka med en fyndig, ofta roande
formulering presenteras lite i förbigående (»If anything is as patient as a parent, it’s a haunting.«) i beskrivningen av visningen, vilket fungerar bra eftersom de för läsaren framstår som allmänt kända
fakta (även om det inte alltid talas så högt om dem),
inte insikter som hotar enskildas förnuft och på samhällsnivå orsakar paradigmskiften. Bästa beskrivningen av den här korta novellen är nog en underhållande bagatell, med idéer förpackade i snärtiga formuleringar jämnt utspridda i berättelsen. Författaren
säger sig konsumera mycket skräck, men jag fann
novellen mera roande än skrämmande. Godlynt, vänlig idéskräck?

Intressanta idéer som inte används? Definitivt.
Skräck? Nej. Spökhistoria? Nja. Sf? Definitivt inte.
– Henry

– Henry
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FORSKNINGSLÄGET
En gång i tiden, för inte så länge sedan, gick det i princip inte att ägna sig år science fiction och fantasy på svenska
universitet. Dels för att genren ansågs vara för ny och för outforskad; i allmänhet behövs det både tidigare forskning att hänvisa till och så forskar man helst på äldre verk, där något slags forskningskonsensus har börjat bildas
om vilkets slags djur det är man dissekerar. Men också, som vi alla vet, för att sf och fantasy inte ansågs tillräckligt bra eller intressant som litteratur (eller film) för annat än sociologiska studier. Man kunde studera hur folk
som läste sådant här betedde sig och hur verken fungerade på den litterära (eller film-) marknaden, men verken i
sig ansågs inte innehålla något som gick att analysera eller diskutera på ett meningsfullt sätt.
Men där är vi inte längre! Det har gått trögt, och vi är inte framme än, men i stort sett går det numera att studera även sf, skräck och fantasy inom akademin. Jag räknar här upp de längre texter som utkommit på svenska
universitet, med en kort beskrivning. Det är ingen fullständig lista. Har du hört talas om fler studier får du gärna
mejla in tips!
-Johan
Beskrivning: En utforskning av hur sf-noveller kan
användas i diskussioner om värdegrunden i gymnasiets läroplan, med tonvikt på kognitiv främmandegöring. Novellerna som diskuteras är de fyra noveller
som gavs ut som minipockets av Novellix i fjol: ”De
blindas rike” av H.G. Wells (1911), ”Ett nytt Atlantis”
av Ursula K. Le Guin (1975), ”Ett dån av åska” av Ray
Bradbury (1980), och ”Försvararna” av Philip K. Dick
(1953).
Hela texten finns på www.diva-portal.org.

Places of Rest in Worlds of Ruin:
Havens in Post-Apocalyptic Fiction
Doktorsavhandling i engelsk litteratur
Författare: Andreas Nyström
Utgivning: Karlstads universitet 2021
Beskrivning: Nyström har undersökt bruket av tillflykter i postapokalyptiska böcker, filmer och spel,
platser där protagonisterna kan vila ut från stressen
och ödeläggelsen. Slutsatsen är att dessa ofta säger
något om mänskligheten, liv och död, och förhållandet till naturen utan människor.
Hela texten finns på www.diva-portal.org.

“We Did Not Trust Ourselves”: A
study of the unreliable narration in
Jeff VanderMeer’s Annihilation
Kandidatexamen i engelska
Författare: Filip Mattsson
Utgivning: Karlstads universitet, 2021
Beskrivning: En analys av Annihilation, första romanen i trilogin ”The Southern Reach” av Jeff VanderMeer. Mattssons tes är att Annihilation är en opålitlig
berättelse.
Hela texten finns på www.diva-portal.org.

Tillsammans i Engelsfors: Socialt
fiktionsbruk i Engelsforstrilogins
digitala fangemenskap 2011–2016
Doktorsavhandling i litteraturvetenskap
Författare: Tuva Haglund
Utgivning: Makadam förlag, 2021
Beskrivning: En undersökning av den fankultur som
uppstod runt Mats Strandbergs och Sara Bergmark
Elfgrens Cirkeln-trilogi, med fokus på de kreativa
aspekterna: fanfiction, konst och bilder och videor.

Det tredje subjektet: Postmänskligt subjektsfinnande i The Murderbot Diaries, en analys av en
cyborgs subjektsutvecklande utifrån posthumanistisk teori

Värdegrund genom sci-fi: En didaktisk analys av fyra science fiction-noveller med utgångspunkt i
gymnasieskolans värdegrund

Kandidatexamen i litteraturvetenskap
Författare: Anna Larsson
Utgivning: Umeå universitet, 2020
Beskrivning: En analys av subjektet i Martha Wells
The Murderbot Diaries. Larsson använder teorier om
posthumanism och kroppsmedvetande.
Hela texten finns på www.diva-portal.org.

Examensarbete i svenska för ämneslärarexamen
Författare: Linnéa Fällman
Utgivning: Umeå universitet, 2021
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AI, robotar och föreställningar om
morgondagens arbetsliv

”Varför är ni så besatta av blod?”:
Blodets symbolik och textuella
estetik i Siri Pettersens fantasyroman Kraften

Forskningsantologi
Redaktörer: Daniel Bodén och Michael Godhe
Utgivning: Nordic Academic Press, 2020
Beskrivning: AI upptar en central plats i debatten
om framtidens samhälle. I denna bok studerar en
grupp forskare idéer och föreställningar kring automationen, såväl historiskt som i ljuset av dagens diskussioner om artificiell intelligens. De utforskar hur
samtalet förs i dagspress och på arbetsplatser, men
också hur det uttrycks i konst och språk.

Kandidatexamen i litteraturvetenskap
Författare: Maria Hedlund
Utgivning: Umeå universitet, 2021
Beskrivning: En diskussion av blodsymboliken i Siri
Pettersens roman, ur perspektiven våld, sexuella
handlingar, kroppsfunktioner och ritualer.
Hela texten finns på www.diva-portal.org.

”Framför mig stod den vackraste
man jag någonsin sett.”: Kvinnliga
drag, egenskaper och funktioner
hos manliga karaktärer i fantasyromaner för unga vuxna

Anarchy in the Game of Thrones
Tidskriftsartikel
Författare: Simon Larsson och Markus Lundström
Utgivning: Neohelicon, ISSN 0324-4652, E-ISSN
1588-2810, Vol. 47
Beskrivning: En artikel om hur termen anarki kan
användas för att beskriva fragmentationen i modern
världspolitik, genom en tolkning av tv-serien Game of
Thrones. Tv-seriens popularitet beror delvis på att
den använder medeltidstroper för att beskriva maktkamperna i världspolitiken.
Hela texten finns på
link.springer.com/article/10.1007/s11059020-00522-5.

Kandidatexamen i litteraturvetenskap
Författare: Olivia Darstedt
Utgivning: Umeå universitet, 2020
Beskrivning: En studie av de manliga romangestalterna Simon och Jace i Cassandra Clares City of Bones
(2010), och romangestalterna Tamlin och Rhysand i
Sarah J. Maas A Court of Thorns and Roses (2015),
med avseende på om beskrivningarna av dem innehåller element som typiskt tidigare har använts för
att beskriva kvinnor.
Hela texten finns på www.diva-portal.org.

Den omöjliga utopin: En läsning
av Sara Stridsbergs Drömfakulteten

The Library, the Witcher and the
Bookshelf: om bibliotekariers organisering och genreindelning av
folkbibliotekens fantasyavdelningar

Magisterexamen i litteraturvetenskap
Författare: Love Carlshamre
Utgivning: Stockholms universitet, 2020
Beskrivning: Uppsatsen undersöker frågan om varför utopier fortsätter att vara populära via en närläsning av Sara Stridbergs roman Drömfakulteten –
tillägg till sexualteorin, om radikalfeministen och författaren Valerie Solanas. Målet är att för läsaren visa
hur utopisk längtan gestaltas i romanen.
Hela texten finns på www.diva-portal.org.

Kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap
Författare: Robert Haake och Anna Bonthron
Utgivning: Linnéuniversitetet, 2021
Beskrivning: En studie av hur bibliotekarier bestämmer genre för fantasyböcker, hur de organiserar
fantasyavdelningarna fysiskt och hur de argumenterar i frågan om undergenrer. Författarna har intervjuat sex folkbibliotekarier med ansvar för fantasy på
respektive bibliotek.
Hela texten finns på www.diva-portal.org.
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RECENSIONER
är kloner men ändå odlats till nära vuxen ålder, de
kan som foster ha odlats på ett liknande sätt, eller
fötts på det naturliga sättet. Men till och med då sker
inseminationen med sperma som, om det är en pålitlig leverantör, inte innehåller några y-kromosomer.
Man vill ju inte bli mor till en ”tommie” som männen
föraktfullt kallas. De kan på sin höjd få servera på
middagar.
Berättelsen handlar i stor utsträckning om hur
huvudpersonen Elin, som är en invitro, i och med sin
första mens blir vuxen nog att börja sin sju år långa
militärtjänst. Hon känns som en vanlig skolflicka med
vänner, konflikter och förälskelser, osäker på sitt utseende och sina kläder. Kasernlivet går lätt att känna
igen från lumpen, men för Elin blir det en chock med
allt våld och trakasserier. Det ädlaste en sioraand kan
göra är att skydda sina ”systrar” genom att vara kul-

Systervälde
Stefan Dahlström
Fantasiförlaget 2021
Nutida svensk fantastik är oftast ren fantasy och därför är det glädjande att några skriver klassisk sf där
litteraturformen används för att problematisera filosofiska eller politiska frågor. Här befinner vi oss på en
planet där kvinnorna, sioraander, styr och där männen, dionesser, förvisats till hemländer som fungerar
som landets ekonomiska motor med gruvor och fabriker. Kvinnorna är dessutom själva segregerade
utifrån hur de kommit till, och detta blir aldrig helt
klart. Det kan vara som ”invitros” som visserligen inte

21

SF-Forum nr 137
fång. Elin får inblick i hur dionesserna lever
och hamnar i en
relation som naturligtvis är förbjuden. Han kallar systerskapet
för systervälde.
Men det är inte
bara dionesser
som protesterar
utan det finns
också kvinnor
som driver att
inte bara naturligt födda ska ha
rösträtt.

gyna inställning som tyvärr inte bara finns hos saudier.
Uppdelningen i en arbetarklass och en överklass
är förstås uråldrig och har skildrats både i och utanför sf. Klassisk är uppdelningen i H. G. Wells Tidmaskinen och ett senare, pulpigare exempel är Kenneth
Bulmers The Changeling Worlds. I Systervälde ser de
flesta uppdelningen som naturligt för matriarkatet,
men Elin känner att det inte är riktigt rättvist. När
dionesserna gör uppror och strejkar i en gruva är det
militären som rycker ut, och de är också måltavla när
soldaterna ska göra sitt prov. Frågan är om inte de
utpekade fienderna, zeckorierna, bara används för att
motivera ett starkt ”försvar”.
Boken kan klassas som ungdomsbok eftersom
huvudpersonen är en ung kvinna som upplever förälskelser och svek. Det är inget fel i sig, men den kan
alltså läsas på flera sätt. Den är naturligtvis ett inlägg
i diskussioner kring feminism. Även om kvinnornas
regim är hårdför och närmast rasistisk är det uppenbart att kulturen är livskraftig. Risken med att skildra
en kvinnlig civilisation som är lika brutal som de
manliga är att man blir betraktad som misogyn, vilket
drabbade den brittiske sf-författaren Edmund Cooper
för hans roman Who Needs Men? där kvinnor jagar
män som villebråd.
Berättelsen diskuterar den ideologiska kampen
mellan politik som bygger på egoism respektive solidaritet, vilket naturligtvis är aktuellt för alla åldrar.
Genom många olika exempel förespråkar boken jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde.
Handling och värld ses ur den unga huvudpersonens
perspektiv. Det är effektivt för berättelsen men samtidigt gör det att vi inte får veta tillräckligt om hur
andra personer tänker och känner, och det gäller
framför allt de vuxna. Det gör också att läsaren står
frågande inför hur reproduktionen går till och hur
samhället styrs, mer än att det är ett matriarkat med
val. Det hindrar förstås inte att man engageras av Elins spännande upplevelser och försök att förstå och
acceptera sin situation.
Slutligen måste bokens fysiska utseende berömmas. Ett elegant omslag, snygg text och bara ett fåtal
typografiska och språkliga missar. Det är sådant som
kan försvara den fortsatta utgivningen av fysiska
böcker. Ett varmt tack till Fantasiförlaget för boken!
– Tomas Cronholm

Sammanhållningen bland sioraanderna bygger dels på hatet mot
dionesserna men också på en religiös vördnad för
kvinnan, livmodern och matriarkatet. Ritualen där
kvinnors mensblod vördas och offras känns igen från
det gamla Maorifolket på Nya Zeeland. Däremot är
det svårt att hitta i sf-litteraturen där kroppsfunktioner brukar negligeras. Ett undantag är Madeline Ashby som låter menstruationen strula till det för hjältinnan i Company Town. Vampyrer har förstås ett naturligt intresse för blod, t ex i ”Boobs” av Suzy McKee
Charnas och Connie Willis ser till att det blir fint att
menstruera i ”Even the Queen”.
Som hyggligt ofta i klassisk sf kan berättelsen ses
som allegori över aktuella politiska frågor. Rena
kvinnosamhällen har skildrats redan av de första
kvinnliga sf-författarna, exempelvis är kvinnorna de
styrande i Charlotte Perkins Gilmans Herland från
1915, och kvinnorna i ”Conquest of Gola” av Leslie F.
Stone klarar utmärkt att stå emot en manlig invasion
(1931). Liksom i Systervälde framhåller dessa berättelser kvinnornas styrka och kanske överlägsenhet.
Den fysiska separationen mellan kvinnor och män
finner vi i The Gate to Women’s Country av Sheri S.
Tepper och i Motherlines av Suzy McKee Charnas.
Kraftig separation av kvinnor och män ses i dag t ex i
Saudiarabien, medan fysisk separation på religiös
eller etnisk grund med hjälp av murar ses på den av
Israel ockuperade Västbanken. Dionessernas liv och
protester liknar i mycket palestiniernas situation,
medan sioraandernas syn på dem speglar den miso-

Glöm inte bort att betala medlemsavgiften i SFSF!
I medlemsavgiften ingår prenumerationen på SF-Forum. Avgiften
är 100:- per år, även för boende utanför Sverige. Den betalas till
plusgiro 40 79 03-4, SFSF.
Läs på adresslappen på baksidan om det är dags att förnya!
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