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SFSFs ordförande 

Nu	är	våren	här	och	med	den	kommer	nominering-
arna	till	Nebulapriset	och	Hugopriset.	Själv	ser	jag	
alltid	fram	emot	nomineringarna,	man	får	ju	tips	på	
böcker!	Jag	har	alltid	ett	sjå	att	hinna	med	att	läsa	
böckerna	som	är	nominerade	till	Hugopriset.	Jag	vill	
ju	delta	i	omröstningen.		

Förra	året	@lyttades	världskongressen	till	decem-
ber,	vilket	gjorde	att	jag	@ick	@lera	månaders	längre	
lästid	än	vanligt.	I	år	kommer	världskongressen	att	
vara	i	september	som	den	brukar.	Så	jag	får	sätta	
igång	med	att	läsa	dem.	

Som	tur	är	det	en	del	överlapp	mellan	Nebulans	
och	Hugons	kortlistor.	Två	romaner,	två	kortromaner	
och	tre	noveller	överlappar	mellan	de	olika	prisernas	

kortlistor.	Överlag	tycker	jag	att	Nebulans	kortlista	
har	en	större	bredd	än	Hugo-prisets,	dvs	det	är	inte	
så	många	författare	som	varit	nominerade	förut.	

Jag	gillar	också	att	det	är	@ler	författare	som	har	
en	bakgrund	från	andra	länder	än	USA	och	Storbri-
tannien.			

Förra	året	i	november	lyckades	vi	arrangera	Fan-
tastika	till	slut,	men	det	blir	ingen	Swecon	2022.	Det	
kommer	att	hända	saker	ändå.	Ökon	3	kommer	att	
bli	av	i	slutet	av	augusti.	Det	är	en	liten	kongress	med	
max	100	deltagare.	Det	ryktas	även	om	att	det	blir	en	
liten	kongress	i	Lund	till	hösten.	

Sedan	ser	vi	fram	emot	Eurocon	i	Uppsala	2023.	
−	Carolina	

Redaktören raljerar 

Nebulanummer.	Sedan	många,	många	år	samlar	Da-
vid	Grif@in	ihop	ett	knippe	recensioner	av	de	prosa-
verk	som	är	nominerade	till	årets	Nebulapriser	och	
detta	år	är	inget	undantag.	En	del	av	recensionerna	
innehåller	spekulationer	om	verket	kommer	att	vin-
na	en	Nebula	eller	inte.	Svaren	får	vi	om	inte	så	länge,	
för	årets	SFWA	Nebula	Conference	hålls	20–22	maj.	

Detta	nummer	av	Science	Fiction	Forum	experi-
menterar	jag	med	att	skriva	namnet	utan	binde-
streck.	Så	skrevs	(och	uttalades)	nämligen	namnet	
under	många	år,	tills	en	av	mina	föregångare	såg	det	
som	en	anglicism	och	lade	till	ett	bindestreck	i	enlig-
het	med	normala	svenska	skrivregler.	Fullt	begripligt,	
tycker,	jag,	jag	har	själv	svårt	för	skrivningar	som	Pär	
Lagerkvist	Samfundet	[sic].	Dock	inkom	det	efter	
förra	numret	åsikten	att	tidskriften	borde	återgå	till	
det	klassiska	bindestreckslösa	namnet,	och	eftersom	

jag	faktiskt	uttalar	(och	alltid	har	uttalat)	Science	
Fiction	Forum	som	tre	skilda	ord,	så	tänker	jag	att	
det	kanske	är	som	punkten	efter	Dagens	Nyheter,	att	
tidningens	själ	sitter	i	den?	Så	vi	testar	utan	binde-
streck,	så	får	vi	se	vad	ni	tycker.	A	propos	Dagens	
Nyheter	och	tidningens	själ,	borde	det	inte	gå	att	få	
dem	att	börja	publicera	Tom	Puss	på	seriesidan	igen?	

En	annan	nyhet	är	att	detta	blir	det	första	numret	
av	SF	Forum	som	inte	går	till	alla	medlemmar	i	tryckt	
form.	Från	och	med	nu	kan	man	avsäga	sig	den	
tryckta	tidningen.	Man	tjänar	inget	på	det,	men	som	
utlandsläsare	får	man	på	så	vis	tidskriften	lite	
snabbare,	och	om	man	ändå	tillhör	dem	som	föredrar	
att	läsa	på	skärm	och	inte	sparar	papperstidningar,	
så	är	man	lite	miljövänlig	samt	hjälper	SFSF	att	spara	
lite	pengar.	Vill	du	fortsättningsvis	bara	ha	SF	Forum	
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som	PDF,	så	mejla	sf-forum@anglemark.se	och	säg	
till!	

Avslutningsvis	upprepar	jag	att	jag	gärna	tar	
emot	bidrag	från	läsekretsen!	Har	du	ett	uppslag	till	

en	artikel	eller	några	@ina	illustrationer,	så	hör	av	dig.	
Detsamma	gäller	om	du	har	åsikter	om	tidningen.	
Adressen	är	som	sagt	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	utan-
för	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	årspre-
numeration	på	SF	Forum.	Föreningens	verksamhet	

framgår	på	webbplatsen,	och	omfattar	regelbundna	
möten	och	bokcirkel	utöver	prenumerationen.	

På	tidningens	baksida	@inns	information	om	mö-
ten	och	kongresser.	På	adresslappen	@inns	dessutom	
information	om	din	medlemsstatus.	Se	efter	där	om	
det	är	dags	för	dig	att	förnya	medlemskapet!	
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Nebula 2022: Romaner 
The Unbroken 

C. L. Clark 
Om	du	tränas	hårt	för	att	bli	en	god	soldat,	men	sam-
tidigt	får	höra	att	du	aldrig	kommer	att	duga	helt,	

kommer	det	att	
sporra	en	del	
medan	andra	
kommer	att	byg-
ga	upp	ett	inre	
motstånd	mot	
sina	överordna-
de.	Eller	snarare,	
hos	de	@lesta	
kommer	det	att	
@innas	en	bland-
ning	mellan	de	
två	känslorna.	
Balladaire-impe-
riet	hämtade	
barn	från	Quazal	
och	drillade	dem	
till	att	bli	goda	
soldater,	men	på	
grund	av	sin	
mörka	hy	ses	de	

alltid	som	mindre	värda	och	har	öknamnet	Sands.	
Touraine	har	ändå	kämpat	hårt	och	disciplinerat	och	
nått	löjtnants	grad,	den	högsta	grad	som	getts	till	nå-
gon	av	Sands.	När	nu	armén	sänds	till	Quazal	stiger	
misstron	hos	omgivningen	och	även	hos	många	av	
Sands	–	var	kommer	deras	lojalitet	att	ligga,	hos	lan-
det	som	fostrat	dem	till	sina	soldater	eller	hos	männi-
skorna	som	ser	ut	som	de	själva?	

Förhållandet	mellan	Balladaire	och	Quazal	liknar	
det	mellan	Frankrike	och	Nordafrika,	och	varför	inte	
börja	så,	med	en	igenkännbar	grundkon@likt.	Med	
nyanser	och	egna	detaljer	kan	sedan	C.	L.	Clark	måla	
upp	vardagslivet	i	Quazal,	armén	och	Balladaires	adel,	
samt	mångbottnade	karaktärer.	Balansgången	mellan	
att	hålla	fast	vid	en	djupt	inlärd	lojalitet	och	att	förstå	
att	den	aldrig	kommer	att	löna	sig	för	en	själv	är	ett	
ytterst	intressant	dilemma	och	just	Clark	är	en	till-
räckligt	skicklig	författare	för	att	göra	Touraines	tvi-
vel	trovärdiga	och	engagerande.		

När	Touraine	utses	till	att	bli	mellanhand	i	tron-
pretendenten	Lucas	förhandlingar	med	rebellrörel-
sen	upptäcker	hon	ännu	mer	om	landets	situation,	
historia	och	traditioner.	Luca	är	också	hon	en	kom-
plex	personlighet	i	en	svår	position,	där	hon	pressas	
mellan	att	vilja	behandla	quazalierna	bättre	och	att	
visa	styrka	för	att	få	bestiga	Balladaires	tron.	På	lik-
nande	sätt	vacklar	Touraine	mellan	sympati	för	qua-
zalierna	och	ansvarskänsla	för	sina	systrar	och	brö-
der	bland	Sands.	Men	de	möjligheter	till	försoning	

och	samarbete	som	hon	och	Luca	får	kan	lika	snabbt	
vändas	till	sin	motsats	av	makthungriga	spelare	på	
endera	sidan,	och	varje	handling	kan	utlösa	kaos	och	
förlorade	chanser.	

Den	magi	som	först	bara	omnämns	som	fantasier	
att	inte	bry	sig	om	börjar	inte	göra	sig	påmind	på	rik-
tigt	förrän	i	bokens	andra	halva.	Men	redan	utan	det-
ta	inslag	av	fantastik	är	boken	välskriven	och	läsvärd	i	
sina	beskrivningar	av	miljöer,	personer,	sympatier	
och	skräckscenarier.	C.	L.	Clark	är	en	god	författare	
och	jag	hoppas	att	nästa	bok	i	serien	Magic	of	the	Lost	
är	lika	bra	som	The	Unbroken.	

–	Jenny	

A Master of Djinn 
P. Djèlí Clark 

Djèlí	Clark	nominerades	2019	både	för	Nebula	och	
Hugo	för	kortromanen	The	Haunting	of	Tram	car	015	
som	utspelade	sig	
i	ett	alternativt	
Kairo	i	början	av	
1900-talet.	Det	är	
en	kul	berättelse	
där	ett	par	poli-
ser	från	”The	
Egyptian	Ministry	
of	Alchemy,	En-
chantments	and	
Supernational	
Entities”	försöker	
få	bukt	med	en	
besatt	spårvagn.	

A	Master	of	
Djinn	är	en	fri-
stående	fortsätt-
ning	på	kortro-
manen.	Huvud-
personen	Fatma	
el-Sha’arawi	är	också	en	inspektör	för	”The	Egyptian	
Ministry	of	Alchemy,	Enchantments	and	Supernatio-
nal	Entities”.	Sedan	ett	antal	år	tillbaka	är	övernatur-
liga	varelser	såsom	djinner	en	naturlig	del	av	Kairos	
vardag.	De	@lesta	är	helt	integrerade	i	samhället,	med	
helt	vanliga	yrken	som	arkitekter	eller	bibliotekarier.	
De	övernaturliga	varelsernas	återkomst	började	i	
Kairo,	vilket	gör	att	Egypten	fått	en	större	roll	i	
världspolitiken	än	i	vår	värld.	Det	är	inte	alltid	som	
interaktionen	mellan	demoner	och	människor	går	
smärtfritt.	Fatma	får	rycka	in	när	obetänksamma	
människor	öppnar	lampor	med	sura	djinner	i.	

Boken	inleds	med	ett	hemligt	möte	i	”The	Herme-
tic	Brotherhood	of	Al-Jahiz”.	Brödraskapet	leds	av	en	
excentrisk	engelsman,	Lord	Alistair	Worthington,	och	
brödraskapets	syfte	är	att	förbereda	Al-Jahiz	åter-
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komst.	Samlingen	slutar	riktigt	illa.	En	person	som	
utger	sig	för	att	vara	Al-Jahiz,	besöker	oväntat	bröd-
raskapet	och	det	hela	slutar	med	att	alla	närvarande	
brinner	upp	inifrån	av	en	magisk	eld.	Fatma	får	upp-
draget	att	lösa	fallet.	Det	blir	inte	lätt.	Al-Jahiz,	eller	
den	som	utger	sig	att	vara	Al-Jahiz,	börjar	mobilisera	
de	fattiga	i	Kairo	och	verkar	dessutom	vara	en	kraft-
full	magiker.	

A	Master	of	Djinn	är	de@initivt	mörkare	än	kortro-
manen,	men	det	@inns	fortfarande	mycket	humor	i	
berättelsen.	Den	stora	behållningen	är	beskrivningen	
av	det	magiska	och	steampunkiga	Kairo	där	männi-
skor	från	olika	länder	och	djinner	lever	med	varand-
ra.	Precis	som	i	kortromanen	så	är	diskussionen	om	
kvinnans	ställning	i	Kairo	framträdande.	Fatma	och	
hennes	medarbetare	Hadia	är	ganska	ensamma	som	
kvinnor	inom	polisen	och	de	måste	vara	extra	tuffa	
för	att	klara	sig.	A	Master	of	Djinn	är	klart	läsvärd	och	
underhållande.	Den	är	kanske	inte	så	nydanande	och	
djupsinnig,	men	ibland	är	bra	underhållning	gott	nog.	

–	Carolina	

Machinehood 
S.B. Divya 

En	av	science	@ictions	mest	kända	egenskaper	är	att	
utgå	från	trender	och	strömningar	i	det	samtida	sam-

hället	(oftast	det	
amerikanska)	
och	extrapolera	
dem	framåt	i	ti-
den	för	att	varna	
för	de	problem	
som	kan	uppstå	
och	de	risker	
som	kan	@innas.	
Vilka	trender	är	
inne	just	nu?	Ex-
empelvis	AI,	na-
noteknik,	gig-
ekonomi	och	
möjligheten	att	
jobba	var	som	
helst	i	världen.	
Dessa	idéer	har	
författaren	tagit	
och	visar	oss	här	
en	möjlig	framtid	

där	de	@lesta	saknar	regelbundet	jobb	och	livestrea-
mar	sitt	liv	till	de	som	är	intresserade	av	att	följa	dem	
och	får	betalt	via	den	ökända	”tip	jar”.	(Något	som	jag	
tycker	är	väldigt	amerikanskt	–	i	andra	länder	får	
man	betalt	för	att	arbeta.	I	USA	får	man	en	liten	lön	
och	alla	förvänta	sig	dricks	bara	för	att	göra	sitt	jobb	
–	då	slipper	företaget	betala.)	

Welga,	en	före	detta	militär,	arbetar	som	säker-
hetsvakt	för	rika	entreprenörer,	oftast	sådana	som	
har	uppfunnit	nya	piller	eller	nanomaskiner	som	kan	
ge	människor	förmågor	utöver	det	normala.	Konkur-
rensen	på	arbetsmarknaden	är	hård	och	sådana	för-

mågor	krävs	för	att	kunna	prestera	något.	Vem	anstäl-
ler	en	långsam	människa	som	städare	om	man	kan	
skaffa	en	robot	för	att	göra	samma	jobb	snabbare	och	
billigare?	Om	du	inte	tar	ett	piller	som	gör	att	du	kan	
jobba	snabbt	och	koncentrerat	i	tio	timmar,	vem	
kommer	att	vilja	välja	dig	som	designer?	För	det	
mesta	är	Welgas	jobb	ren	rutin,	men	en	dag	inträffar	
en	riktig	attack	mot	en	person	som	hon	skyddar	och	
organisationen	som	ligger	bakom	presenterar	sig	
som	”The	Machinehood",	en	grupp	som	vill	att	alla	
intelligenser,	människor,	djur	och	AI	ska	få	samma	
rättigheter.	Snart	följer	@ler	anfall	och	Welga	måste	
hitta	gruppen	och	försöka	få	stopp	på	denna	terro-
rism.	

Inledningen	där	författaren	lägger	grunden	för	
berättelsen	är	lite	långsam.	men	snart	ökar	tempot	
och	boken	kan	nog	beskrivas	som	en	thriller.	Politik,	
@iloso@i	och	religion	blandas	i	en	spännande	action-
roman	där	relationer	mellan	huvudpersonerna	inte	
glöms	bort.	I	det	avseendet	@inns	inga	problem	och	
man	blir	snabbt	fångad	av	händelseförloppet.	Pro-
blemet	uppstår	när	man	granskar	själva	de	@iloso@iska	
problemen.	Det	egentliga	grundtemat	är	frågan	om	AI	
ska	få	några	rättigheter,	men	tyvärr	blir	det	inte	myc-
ket	diskussion	runt	det,	förutom	den	vanliga	polari-
seringen	mellan	de	som	tycker	att	ingen	AI	ska	ha	
rättigheter	och	de	som	tycker	att	alla	ska.	Finns	det	
inte	plats	för	lite	gradskillnader	här?	Ska	en	intelli-
gent	klocka	ha	samma	rättigheter	som	en	personlig	
assistent?	Kanske	är	även	det	en	extrapolering	av	en	
trend	i	USA:	allt	måste	ses	i	svart	eller	vitt,	ingen	
gråskala	tillåts.	

Även	om	man	kan	sympatisera	med	det	är	slutet	
lite	för	naivt	och	orealistiskt,	och	det	lämnar	@ler	frå-
gor	än	ger	svar.	Men	kanske	är	det	bra,	att	ge	läsaren	
någonting	att	fundera	på.	Jag	kan	lätt	se	den	här	
boken	som	kurslitteratur	för	en	utbildning	där	upp-
giften	är	att	fundera	på	hur	framtiden	kommer	att	bli.	
Däremot	kan	jag	också	se	den	som	hopplöst	föråldrad	
om	tjugo	år,	när	nya	trender	har	tagit	över.	Samman-
taget	tyckte	jag	om	denna	bok,	den	var	en	bra	motvikt	
till	@lera	av	de	noveller	och	kortromaner	som	nomine-
rades	i	år	och	jag	ska	framöver	hålla	ögonen	öppna	
för	nya	verk	av	författaren,	men	någon	klassiker	
kommer	den	här	romanen	inte	att	bli.	

–	David			

A Desolation Called Peace 
Arkady Martine  

Det	här	är	del	två	av	vad	som	verkar	stanna	vid	en	
duologi,	The	Teixcalaan	Duology.	Den	första	delen	
skrev	jag	om	i	SF	Forum	nr	1	2020	eftersom	den	var	
nominerad	till	Nebulan.	Den	vann	inte,	men	som	jag	
gissade	@ick	den	i	stället	en	Hugo.	Nu	är	det	förstås	
inte	alldeles	enkelt	att	skriva	en	uppföljare	till	en	så	
lyckad	bok.	Det	ska	ju	gärna	komma	till	något	nytt,	
och	det	gör	det	förstås.	Frågan	är	om	det	är	tillräck-
ligt.	
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Vi	be@inner	oss	i	
samma	värld	
med	ett	stort	
galaktiskt	impe-
rium	och	en	rela-
tivt	självständig	
rymdstation.	
Transporter	sker	
genom	maskhål	
och	det	går	i	stort	
sett	omedelbart,	
så	det	är	den	
vägen	också	
meddelanden	
framförs.	Det	
mystiska	hotet	
som	dök	upp	
utifrån	i	första	
delen	visar	sig	
vara	någorlunda	

humanoida	varelser	som	är	i	symbios	med	något	
svampliknande.	Det	är	den	egentliga	intelligensen	
som	dessutom	kan	kommunicera	med	alla	andra	i	sin	
art.	Detta	telepatiska	system	som	man	kanske	trodde	
försvann	på	60-talet	visar	sig	ha	en	parallell	hos	de	
militärer	som	i	små	enpersonsraketer	anfaller	de	
främmande	rymdskeppen.	Det	blir	huvudsakligen	
krigande	och	kon@likter	också	mellan	olika	militärer	
och	det	är	varken	särskilt	övertygande	eller	under-
hållande.		

Ambassadören	Mahit	som	återkommit	till	sin	
rymdstation	träffar	igen	sin	mycket	nära	vän	Three	
Seagrass	från	centralplaneten,	och	tillsammans	för-
söker	de	kommunicera	med	de	@ientliga	inkräktarna	
trots	att	de	ljud	som	verkar	vara	deras	språk	gör	att	
man	mår	fysiskt	illa.	Relationen	mellan	de	två	är	fort-
farande	en	bärande	del	i	berättelsen,	med	både	kon-
@likter	och	humor.	Ytterligare	en	viktig	person	är	den	
unga	”kronprinsen”	som	är	en	klon	av	den	tidigare	
härskaren.	Han	beter	sig	mycket	självsvåldigt	och	är	
kul	att	följa.		

Det	som	verkligen	saknas	är	imperiets	kultur	med	
sin	satsning	på	lyrik;	det	var	en	av	den	första	delens	
styrkor.	Här	får	vi	istället	läsa	om	en	serietidning	från	
rymdstationen	vilket	onekligen	stämmer	bättre	med	
bokens	stämning.	Trots	allt	är	detta	en	utmärkt	space	
opera	men	inte	fullt	i	klass	med	A	Memory	Called	Em-
pire,	speciellt	för	den	som	inte	är	överförtjust	i	militär	
sf	och	maktspel.	

–	Tomas	

Plague Birds 
Jason Sanford 

När	mänskligheten	började	genmodi@iera	sig	själv	
spred	sig	effekterna	utanför	all	kontroll,	och	snart	
fanns	inga	oförändrade	människor	kvar.	De	inklippta	
djurgenerna	slog	igenom	såväl	utanpå	som	inuti	–	
leopard@läckar,	päls,	björnstorlek,	liksom	en	längtan	
efter	att	jaga	i	@lock.	En	del	har	svårare	än	andra	att	

kontrollera	sina	
instinkter,	och	de	
måste	skapa	sina	
egna	@lockar	ut-
anför	samhället.	
De	övriga	bor	i	
små	byar	i	säll-
skap	av	en	vänlig	
by-AI	som	över-
vakar	och	mot-
verkar	sämre	
tendenser,	håller	
utsikt	omkring	
byn	och	till	och	
med	leker	med	
barnen.	

Det	@inns	ock-
så	en	tredje	ka-
tegori	av	männi-
skor,	plague	birds/
pestfåglar,	som	reser	från	by	till	by	för	att	straffa	
våldsbrottslingar.	De	är	domare	och	bödel	i	ett,	och	
eftersom	de	har	röda	kläder,	rött	hår	och	röda	mär-
ken	i	ansiktet	skyr	folk	den	färgen	lika	mycket	som	de	
skyr	pestfåglarna.	Det	röda	har	ytterligare	en	inne-
börd:	i	varje	pestfågels	blod	@inns	en	AI	som	kan	hjäl-
pa	till	med	att	utröna	om	någon	ljuger;	läka	och	för-
stärka	pestfågelns	kropp	och	också	krossa	en	mot-
ståndare	på	egen	hand	om	pestfågeln	släpper	den	fri	
genom	ett	snitt	i	huden.	En	attackerande	sky	av	blod	
är	en	återkommande	och	mäktig	bild,	och	redan	på	de	
första	sidorna	får	vi	läsa	om	hur	pestfågeln	Derena	
river	ut	sitt	eget	hjärta	för	att	ge	sin	AI	Red	Day	max-
imal	styrka.	

Den	unga	@lickan	Crista	har	en	extra	anledning	att	
hata	pestfåglarna:	som	barn	såg	hon	hur	en	av	dem	
dödade	hennes	mamma.	Alla	säger	att	hon	minns	fel	
men	hon	tror	dem	inte.	Under	handlingens	gång	
kommer	vi	dock	att	upptäcka	att	minnen	kan	läsas,	
delas,	även	raderas	och	till	och	med	modi@ieras,	så	
vad	kan	man	lita	på?		

Slump,	beräkning	och	en	aning	tonårsuppror	gör	
att	Crista	måste	ta	över	AI:n	Red	Day	och	bli	den	ny-
aste	pestfågeln.	Medan	hon	lär	sig	om	sin	roll	som	
skipare	av	rättvisa	börjar	ett	nytt	slags	hot	dra	till	sig	
uppmärksamheten,	farligare	och	större,	kanske	del	av	
en	plan	som	kommer	att	krossa	den	bräckliga	balans	
som	byggts	under	de	tiotusen	åren	som	gått	sedan	
katastrofen	som	krossade	den	tidigare	civilisationen.	

Efter	ett	enkelt	liv	i	en	AI-förstärkt	medeltidsby	
får	Crista	upptäcka	helt	annorlunda	delar	av	sin	
värld,	och	hon	kastas	in	i	@ientligheter	och	konspira-
tioner	som	har	pågått	i	tusentals	år.	Men	trots	att	det	
är	spännande	att	få	veta	mer	om	bakgrundshistorien	
och	de	olika	aktörerna	i	dramat,	även	dem	som	slutli-
gen	visar	sig	spela	mindre	roll	för	utgången,	så	gör	de	
många	exkursionerna	historien	för	spretig	och	
osammanhängande.	Dialogerna	är	ofta	klumpiga,	och	
Jason	Sanfords	prosa	ligger	alltför	nära	rena	info-
dumps,	till	exempel	i	skildringen	av	den	grymma	ur-
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valsprocessen	för	munkarna	till	klostret	som	bevarar	
världens	samlade	information.		

Man	kan	också	börja	tveka	om	vilka	sanningar	
som	gäller	och	vem	man	kan	lita	på	när	det	nu	går	att	
skriva	om	minnen	gång	på	gång,	och	berättelsens	inre	
logik	brister	ibland.	Det	och	andra	anledningar	gör	

att	slutet	känns	osäkert,	godtyckligt	och	otillfredsstäl-
lande.	Det	som	är	intressant	är	att	läsa	om	hur	nano-
teknik	och	AI:er	blivit	oumbärliga	vänner	(och	@ien-
der)	till	en	mänsklighet	som	behövt	acceptera	att	den	
inte	riktigt	kan	kontrollera	sig	själv.	

–	Jenny	

Nebula 2022: Kortromaner 
A Psalm for the Wild-Built 

Becky Chambers  
Efter	Becky	Chambers	humanistiska	space	operor	är	
denna	varma	och	@iloso@iska	kortroman	inte	oväntat	

en	njutning	att	
läsa.	En	munk	
utan	angivet	ge-
nus,	som	därför	
kallas	syskon	i	
stället	för	broder	
eller	syster,	ägnar	
sig	åt	trädgårdsod-
ling	men	saknar	
syrsor.	Hen	ger	sig	
ut	på	sin	tvåvå-
ningscykel	och	
odlar	kryddväxter	
på	taket	som	hen	
gör	te	av	och	när	
hen	bjuder	på	teet	
lyssnar	hen	på	
folks	berättelser	
och	problem.	Ock-
så	detta	tröttnar	
hen	på	och	beger	

sig	ut	i	naturen	på	en	förfallen	väg,	och	ungefär	en	
tredjedel	i	historien	dyker	plötsligt	en	robot	upp.	Det	
visar	sig	att	människorna	släppt	iväg	robotarna	för	
länge	sedan	när	det	märktes	att	de	blivit	medvetna.	
Tidigare	tillverkades	de	i	fabriker	men	numera	byg-
ger	de	nya	robotar	själva	och	återanvänder	delar.		

Det	är	nu	det	blir	riktigt	underhållande,	när	dessa	
två	existenser	jämför	och	förklarar.	Roboten	framstår	
omedelbart	som	mänsklig	när	den	erkänner	att	den	
räknar	långsamt,	liksom	när	den	ogillar	tanken	på	att	
robotarna	skulle	vara	ihopkopplade	–	”skulle	du	vilja	
ha	alla	andras	tankar	i	huvudet?”	Munken	framstår	
också	som	mycket	mänsklig	när	hen	bjuder	roboten	
på	mat	väl	medveten	om	att	denne	inte	kan	äta.	Man	
äter	inte	ensam.	Något	båda	har	är	”rester”,	en	in-
byggd	ovilja	mot	en	plats	eller	tabu	mot	att	äta	vissa	
växter.	Det	är	riktigt	trevligt	att	följa	parets	äventyr	i	
oväder	och	bland	vilda	djur.	Naturligtvis	på	många	
sätt	osannolikt	men	det	är	behagligt	att	läsa	en	riktigt	
varm	och	positiv	berättelse.	Det	blir	en	kortroman	till	
om	munken	och	roboten,	som	jag	ser	fram	emot.	

–	Tomas	

Fireheart Tiger 
Aliette de Bodard 

Prinsessan	Thanh	återvänder	hem	efter	att	ha	till-
bringat	@lera	år	som	en	slags	gisslan	i	Ephteria,	grann-
landet.	Efter	sina	
år	där	förväntar	
sig	hennes	mor,	
härskarinnan,	att	
Thanh	har	lärt	
sig	tillräckligt	om	
hur	Ephteria	
fungerar	för	att	
vara	diplomat	i	
sin	mors	tjänst.	
Prinsessan	
Thanh	känner	sig	
allmänt	som	ett	
misslyckande.	
Hon	tycker	inte	
alls	att	hon	lever	
upp	till	sin	mors	
förväntningar.	
Hon	har	också	en	
hemlighet	som	
hon	förtvivlat	
försöker	dölja.	Ef-
ter	en	brand	i	det	kungliga	slottet	i	Ephteria	sätter	
hon	ofrivilligt	eld	på	saker	i	sin	omgivning.	Branden	
var	kraftig	men	Thanh	och	en	tjänste@licka	lyckades	
springa	ut	ur	slottet	och	undkom	oskadda.	Det	märk-
liga	är	att	tjänste@lickan	försvann	efter	branden.	
Thanh	försöker	efter	bästa	förmåga	agera	som	en	
diplomat	gentemot	Ephteria	och	uppfylla	sin	mors	
förväntningar.	En	@lickvän	från	Ephteria	dyker	upp	
och	erbjuder	Thanh	en	möjlighet	till	en	annan	fram-
tid,	borta	från	moderns	krav.	En	framtid	där	de	skulle	
leva	lyckliga	tillsammans,	eller?	Drömmen	är	kanske	
@lickvännens	dröm	och	inte	Thanhs.	

Aliette	de	Bodard	har	skrivit	många	kortromaner	
och	noveller	och	de	@lesta	utspelar	sig	i	världen	Xuya.	
Den	här	kortromanen	är	dock	fristående	och	utspelar	
sig	i	en	fantasymiljö	inspirerad	av	vietnamesisk	kul-
tur.	Då	Aliette	de	Bodard	har	vietnamesiska	rötter	så	
är	hennes	världar	oftast	inspirerade	av	Vietnam.	Det	
är	en	enkönad	värld,	för	berättelsen	skildrar	bara	
kvinnor:	Thanh,	hennes	mor,	hennes	@lickvän	från	
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Ephteria	m	@l.	Det	@inns	några	eunucker	beskrivna,	
men	annars	inga	andra	män.		

Jag	har	alltid	gillat	Aliettes	kortromaner	och	no-
veller,	även	om	de	är	ganska	ojämna.	En	del	gillar	jag	
mer	än	andra.	Först	tyckte	jag	att	den	här	kortroma-
nen	tillhörde	hennes	svagare	verk.	Sedan	har	jag	änd-
rat	mig,	för	det	@inns	många	nivåer	i	berättelsen,	och	
jag	upptäckte	att	den	fanns	kvar	i	huvudet	långt	efter	
jag	läst	ut	den.	Något	som	fastnade	var	skildringen	av	
prinsessan	Thanh	och	hur	hon	går	från	att	göra	det	
andra	säger	åt	henne	att	göra,	till	att	få	mod	att	göra	
det	hon	själv	vill.	Orsaken	till	att	hon	får	saker	att	
brinna	blir	en	slags	symbol	för	hennes	fria	vilja	och	
resulterar	i	att	hon	till	slut	@inner	sig	egen	väg.	Fire-
heart	Tiger	är	en	läsvärd	kortroman.	

–	Carolina	

And What Can We 
Offer You Tonight 
Premee Mohamed 

Om	man	saknar	allt	så	har	man	inget	att	förlora.	Men	
hur	ska	man	agera	om	man	faktiskt	har	någonting?	

Det	är	dilemmat	i	
större	delen	av	
denna	kortro-
man.		
Den	inleds	med	
en	begravning,	
men	den	person	
som	ska	begravas	
vaknar	plötsligt	
till	liv	och	tar	sig	
därifrån.	Då	har	
hon	(Win@ield)	
bokstavligen	
återuppstått	från	
de	döda,	men	just	
att	hon	räknas	
som	död	innebär	
att	hon	inte	har	
något	att	förlora,	
inte	ens	livet.	
Men	det	är	inte	

hon	som	är	huvudperson,	utan	hennes	vännina	Jewel.	
Jewel	(liksom	Win@ield	medan	hon	var	i	livet)	är	pro-
stituerad	i	en	stor	bordell	i	en	framtida	stad.	I	den	bor	
de	rika	för	sig	i	stora	palats	och	de	fattiga	i	slumom-
råden	där	deras	liv	är	brutala	och	korta.	Om	man	är	
vacker	har	man	chans	att	få	jobb	(och	bostad)	i	bor-
dellen	och	då	chans	till	ett	hyfsat	liv,	om	man	står	ut	
med	det	som	ens	klienter	(de	rika)	gör.	En	av	dessa	
dödade	Win@ield	som	nu	vill	ha	hämnd:	Jewel	har	
möjlighet	att	hjälpa	henne,	men	då	riskerar	hon	att	
förlora	sin	bostad	och	att	vara	skyddad	mot	omvärl-
den,	så	mycket	av	berättelsen	består	av	hennes	fun-
deringar	om	hon	ska	hjälpa	Win@ield	eller	inte.	

Märkligt	nog	för	en	berättelse	som	utspelas	på	en	
bordell	förekommer	inga	sexscener,	men	en	hel	del	

våld	och	förtryck,	vilket	gör	att	det	inte	känns	som	
berättelsens	huvudtema	är	prostitution	i	sig,	utan	
fattigdom	och	svårigheterna	att	ta	sig	ur	den.	Jewel	är	
väl	beskriven	och	känns	till	skillnad	från	de	andra	
personerna	i	berättelsen	som	en	riktig	människa	–	
även	Win@ield	som	utför	huvudhandlingarna	är	näs-
tan	osynlig.	Det	@inns	också	en	tendens	till	övertolk-
ning	av	gester	och	minspel,	till	exempel	kan	beskriv-
ningen	av	ett	litet	leende	ta	nästan	en	sida	i	anspråk	
och	det	känns	nästan	som	en	parodi	(någonting	för	
Dave	Langford	att	nämna	i	Thog's	Masterclass	
kanske?).	Hur	mycket	kan	man	egentligen	se	i	ett	le-
ende?	

Trots	detta	är	det	en	av	de	bättre	nominerade	ver-
ken	i	denna	kategori	i	år,	men	det	är	mest	på	grund	av	
den	dåliga	konkurrensen.	Normalt	är	kortroman	den	
mest	intressanta	kategorin,	men	i	år	är	urvalet	ovan-
ligt	svagt.	

–	David	

Sun-Daughters, Sea-Daughters 
Aimee Ogden 

Många	författare	verkar	gilla	att	kombinera	ett	slags	
medeltida	samhälle	med	avancerad	teknik.	Den	se-
naste	tiden	har	
det	publicerats	
hel	del	berättelser	
där	huvudperso-
nen	bor	i	en	liten	
by	där	man	för-
sörjer	sig	genom	
att	@iska	från	en	
gammal	träbåt	
eller	genom	att	
jaga	med	spjut	
och	svärd,	men	
ändå	träffar	man	
på	främlingar	från	
andra	planeter	
som	@lyger	in	till	
en	närliggande	
rymd@lygplats.	
Sällan	är	det	för	
att	visa	motsägel-
serna,	utan	ofta	
verkar	det	handla	om	en	längtan	från	författarens	
sida	tillbaka	till	ett	långsammare	liv.	Däremot	vill	de	
inte	undvara	vissa	saker	som	gör	livet	bekvämt,	så	till	
slut	blir	det	ändå	en	motsägelse.	Det	mönstret	är	väl-
digt	tydligt	här.	

Atuale	är	en	genetiskt	modi@ierad	människa	som	
bor	på	land	på	en	planet	där	de	@lesta	bor	under	vatt-
net.	Hon	har	sitt		ursprung	där	men	valde	att	bli	
landmänniska.	När	kortromanen	börjar	håller	hennes	
man	på	att	dö	på	grund	av	en	sjukdom	som	börjat	
smitta	de	@lesta	landlevande	människorna	(fast	inte	
Atuale	själv).	Handlingen	inleds	med	att	hon	går	ner-
för	ett	stort	antal	trappsteg	inhuggna	i	en	bergssida,	
ner	till	vattnet	för	att	söka	efter	en	”häxa”.	Så	små-
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ningom	visar	det	sig	att	denna	”häxa”	har	ett	eget	
rymdskepp	och	snart	är	de	på	väg	ut	i	yttre	rymden	
för	att	hitta	en	planet	där	invånarna	kan	hjälpa	dem	
att	hitta	ett	botemedel	mot	sjukdomen.	Så	en	berät-
telse	som	från	början	verkade	vara	fantasy	visar	sig	
vara	äkta	science	@iction.	Så	småningom	kommer	de	
till	en	civilisation	som	har	kunskapen	att	kunna	hjäl-
pa	dem,	men	det	går	inte	som	planerat.	För	det	första	
vill	de	av	förklarliga	skäl	inte	släppa	in	en	människa	
som	kommer	från	en	planet	med	en	okänd	smittsam	
sjukdom,	så	vi	får	se	hur	hon	lyckas	lösa	problemet.	

Jag	är	inte	svag	för	denna	typ	av	berättelse,	där	
man	har	tillgång	till	avancerad	teknik	men	författaren	
inte	låter	huvudpersonen	använda	den.	Det	känns	
ologiskt.	Men	om	man	kan	bortse	från	det	@inns	det	
en	halvintressant	äventyrsberättelse	bakom.	Egentli-
gen	är	handlingen	ganska	tunn	och	slutet	är	lite	för	
mycket	av	”…och	sedan	levde	de	lyckliga	i	alla	sina	
dar”.	Atuales	hemplanet	är	inte	väl	beskriven	och	den	
planet	hon	besöker	har	några	intressanta	egenskaper,	
men	författaren	gör	inte	så	mycket	av	dem.	Man	kan	
faktiskt	säga	att	författaren	har	missat	en	hel	del	möj-
ligheter	att	skriva	en	intressant	bok	och	istället	valt	
att	skriva	mest	om	relationen	mellan	Atuale	och	
”häxan”.	Personligen	har	jag	svårt	att	förstå	varför	
just	denna	kortroman	har	blivit	nominerad,	läser	
man	andra	recensioner	av	den	ser	man	att	det	bästa	
de	kan	komma	med	är	att	den	är	en	”fairy	tale”	(som	
betyder	ungefär	en	uppdiktad	barnsaga	med	fantasy-
element).	Det	@inns	bättre	nominerade	verk	i	år	så	jag	
tror	inte	den	har	en	chans.	

–	David	

Flowers for the Sea 
Zin E. Rocklyn 

I	alla	de	år	som	jag	har	hållit	på	med	Nebulazinet	har	
jag	aldrig	misslyckats	med	att	läsa	ett	nominerat	verk	

till	dess	slut,	men	
med	denna	kort-
roman	var	det	
väldigt	nära.	Jag	
började	läsa	sf	
därför	att	jag	
gillade	intressan-
ta	idéer,	Det	Sto-
ra	Perspektivet,	
@iloso@iska	dis-
kussioner,	vägar-
na	in	i	framtiden	
och	hoppet.	Visst	
kan	jag	läsa	en	
och	annan	
dystopi,	utforska	
de	vägar	in	i	
framtiden	som	
kan	leda	i	oöns-
kad	riktning,	och	
varje	berättelse	

behöver	inte	ha	ett	

lyckligt	slut.	Men	att	en	berättelse	nästan	helt	saknar	
handling	och	samtidigt	är	konsekvent	deprimerande	
gör	att	den	hamnar	längst	ner	på	listan	över	berättel-
ser	jag	vill	läsa.	Om	den	inte	hade	varit	nominerad	
skulle	jag	aldrig	ha	läst	den	och	skulle	ha	nog	varit	
lyckligare	så.	En	kort	citat	visar	det	jag	menar:	”Hope	
has	no	place	on	this	vessel	of	death	and	disease…”.	
Om	ni	gillar	en	berättelse	som	fortsätter	på	det	sättet	
i	ett	femtiotal	sidor	då	kommer	ni	att	uppskatta	den-
na	kortroman.	

Handlingen	utspelas	på	en	båt	där	ett	antal	per-
soner	@lyr	från	ett	liv	i	förtryck.	Vi	följer	allt	genom	en	
gravid	kvinna	som	heter	Iraxi.	Berättelsens	första	
hälft	består	faktiskt	av	att	hon	börjar	få	värkar	och	
sedan	föder	ett	barn.	Det	nyfödda	barnet	visar	sig	
vara	en	ond	varelse	som	kan	kommunicera	telepa-
tiskt	med	Iraxi	(som	hatar	den	som	hon	hatar	allt	
annat)	och	kontrollera	henne,	men	sedan	tar	boken	
slut.	

Man	kan	säkert	se	den	som	en	spegel	av	vårt	vita	
samhälle	där	färgade	människor	har	haft	det	så	svårt	
att	resultatet	blir	att	det	föds	och	närs	mer	och	mer	
hat,	men	annars	kan	jag	inte	se	något	värde	i	denna	
berättelse.	Andra	läsare	kommer	säkert	att	gilla	den	
mer	än	jag	och	tydligen	har	tillräckligt	många	upp-
skatt	den	tillräckligt	mycket	för	att	nominera	den.	
Men	även	om	man	bortser	från	den	deprimerande	
tonen	är	det	svårt	att	se	att	en	berättelse	med	så	lite	
handling	kan	kamma	hem	priset.	

–	David	

The Necessity of Stars 
E. Catherine Tobler  

Om	jag	skriver	att	den	här	kortromanen	handlar	om	
någon	som	bör-
jar	bli	dement	
kommer	det	
förmodligen	att	
fånga	intresset	
hos	en	helt	an-
nan	grupp	män-
niskor	än	om	jag	
berättar	att	den	
handlar	om	ut-
omjordingar	som	
försöker	hitta	ett	
gömställe	på	jor-
den.	I	själva	ver-
ket	handlar	den	
om	båda	dessa	
saker.	Inte	nog	
med	det,	den	
lyckas	knyta	ihop	
de	två	trådarna	
när	den	visar	sig	
att	dessa	främlingar	kan	bevara	minnen	som	annars	
skulle	försvinna.	

Bréone	är	en	gammal	dam	som	har	arbetat	som	
diplomatiskt	sändebud	för	FN	i	en	värld	där	klimat-
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förändringarna	blivit	ännu	värre	än	i	dag.	Hon	är	i	
praktiken	pensionär	och	bor	ensam	i	ett	litet	franskt	
château	i	ett	område	som	är	skonat	från	de	värsta	
klimateffekterna.	Vi	följer	henne	i	vardagslivet,	ser	
hur	hon	får	svårare	och	svårare	att	komma	ihåg	saker,	
och	så	en	dag	får	hon	kontakt	med	en	utomjording	
som	har	valt	att	gömma	sig	i	hennes	trädgård.	Egent-
ligen	är	handlingen	inte	så	viktig	i	denna	berättelse,	
det	är	ingen	äventyrsberättelse,	utan	det	är	Bréone	
själv	som	är	huvudtemat:	hur	hon	försöker	hålla	fast	
vid	saker	som	hon	kan	komma	ihåg	och	hur	hon	vill	
”förhandla”	med	främlingen.	

Den	stora	behållningen	i	denna	kortroman	är	
språket.	Författaren	skriver	på	ett	sätt	som	jag	inte	
kan	beskriva	men	som	jag	har	sett	några	gånger	förut	
i	Nebulasammanhang.	Hon	lyckas	sätta	ihop	ord	på	
ett	sätt	som	skapar	en	speciell	känsla	i	mitt	huvud,	ett	
slags	lugn	trots	de	problemen	som	@inns	i	berättelsen.	
Precis	som	utomjordingarna	vill	gömma	sig	för	det	
problem	(att	bli	uppätna)	som	de	har,	så	gömmer	
Bréone	sig	i	sin	vardag,	och	författaren	understryker	
detta	med	sitt	ordval.	På	det	sättet	är	den	väldigt	an-
norlunda	de	@lesta	andra	av	årets	nominerade	berät-
telser.		

Som	om	det	inte	vore	nog	har	författaren	lagt	in	
en	hel	del	andra	intressanta	godbitar.	Storbritannien	
kallas	för	”The	Kingdom”	och	är	helt	isolerat	från	res-
ten	av	världen;	FN	beskrivs	som	en	organisation	där	
många	kan	prata	utan	att	någonting	egentligen	hän-
der;	de	praktiska	konsekvenserna	av	klimatföränd-
ringen	visas	och	USA	nämns	inte	ens.	I	mina	ögon	är	
denna	den	klart	mest	intressanta	av	alla	nominerade	
kortromaner	som	jag	har	läst	i	år,	så	jag	hoppas	att	
den	vinner.	

–	David	

The Giants of the Violet Sea 
Eugenia Triantafyllou 

Vissa	noveller	känns	för	korta	och	borde	utvidgas	till	
ett	längre	format	medan	andra,	längre	verk	är	allde-
les	för	långa	och	borde	förkortas	för	att	man	ska	orka	
genom	dem.	Jag	säger	inte	att	The	Giants	of	the	Violet	

Sea	hör	till	denna	kategori	(det	var	ju	inget	problem	
att	läsa	den)	men	det	känns	mer	som	ett	kapitel	i	en	
roman	än	som	en	komplett	kortroman.	

När	Themis	får	veta	att	hennes	bror	Melas	har	
dött	återvänder	hon	till	sin	hemby	för	att	hjälpa	deras	
mamma	med	begravningen.	Sedan	ägnas	mycket	tid	
åt	att	utforska	relationen	mellan	dotter	och	mor,	samt	
att	visa	oss	världen	där	allting	utspelas.	Det	är	på	en	
planet	som	har	koloniserats	för	länge	sedan,	men	
som	inte	verkar	vara	mycket	mer	avancerad	än	vår	
värld	vid	nittonhundratalets	början.	Det	som	skiljer	
den	från	vår	jord	är	några	del@inlika	djur,	”venedolp-
hins”,	som	lever	i	havet	och	har	en	viss	intelligens.	
Dessa	djur	producerar	ett	gift	som	kan	användas	
både	som	drog	och	som	färgpigment.	Särskilt	an-
vänds	det	för	att	tatuera	de	döda,	som	en	del	av	be-
gravningsriten,	men	endast	ett	fåtal	människor	kan	
denna	konst.	En	av	dessa	är	Themis	mor.	

Det	@inns	några	personer	till	i	berättelsen:	Melos	
bäste	vän	Pirros,	forskaren	Clem	från	en	annan	pla-
net,	och	den	unge	pojken	Selinos.	Themis	går	runt	
och	pratar	med	dem,	försöker	få	reda	på	varför	Melas	
dog	och	upptäcker	att	orsaken	inte	var	del@inerna	
(som	alla	sagt)	utan	en	människa.	Men	vem?	Och	var-
för?	Till	slut	avslöjas	en	stor	konspiration	och	det	är	
just	det	som	gör	att	berättelsen	känns	som	ett	utdrag	
ur	något	större.	Delvis	kan	det	vara	något	bra,	att	ge	
intryck	av	att	saker	händer	innan,	under	och	efter	
berättelsen,	men	det	gör	också	(tillsammans	med	den	
begränsade	handlingen)	att	att	den	känns	ofullstän-
dig,	och	det	skulle	inte	överraska	mig	om	vi	får	se	
@lera	berättelser	som	utspelas	i	samma	universum.	

Som	sagt	är	detta	ingen	actionberättelse,	det	är	
mycket	ifrågasättande	och	funderande,	främst	från	
Themis	sida,	men	på	ett	sätt	som	gör	att	man	inte	
riktigt	märker	det	förrän	man	har	läst	färdigt	och	
re@lekterar	över	det	man	har	läst.	Beskrivningen	av	
miljön	och	kulturen	är	bra	men	kunde	också	ha	ut-
vidgats.	Om	du	gillar	tänkvärda,	långsamma	historier	
som	går	i	moll	kommer	du	förmodligen	att	gilla	den	
här,	men	om	du	vill	ha	ett	spännande	äventyr	får	du	
söka	någon	annanstans.	Detta	gör	att	det	är	svårt	att	
sia	om	bokens	chanser.	

–	David 

Nebula 2022: Långnoveller 
O2 Arena 

Oghenechovwe Donald Ekpeki 
Nej,	denna	långnovell	handlar	inte	om	den	stora	kon-
sertarenan	i	London	utan	handlingen	utspelas	i	sta-
den	Lagos	i	Nigeria,	och	O2	refererar	till	syre	som	har	
blivit	en	bristvara	i	efterdyningarna	av	klimatföränd-
ringen.	(Jag	vet	att	det	är	orimligt	att	syret	i	jordens	
atmosfär	ska	ta	slut	till	år	2030,	men	en	omöjlighet	är	
tillåten	i	en	sf-berättelse).	På	grund	av	denna	brist	är	

det	viktiga	i	livet	att	kunna	få	tag	i	tillräckligt	med	
syre,	och	i	praktiken	betyder	det	att	man	antingen	
måste	köpa	det	av	ett	multinationellt	företag	eller	få	
ett	arbete	där	det	ingår	som	en	av	anställningsförmå-
nerna.		

Huvudpersonen	(som	aldrig	ges	ett	namn)	har	
tagit	sin	kandidatexamen	och	ska	nu	plugga	vidare	på	
ett	elituniversitet	för	att	kunna	få	ett	certi@ikat	som	
innebär	att	han	kan	bli	en	av	de	”priviligierade”.	Kurs-
introduktionen	visar	att	detta	privilegium	mera	
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känns	som	motsatsen,	man	får	en	hel	del	regler	som	
måste	följas	och	som	inte	ger	tid	till	annat	än	studier.	
Det	går	så	långt	att	huvudpersonen	undrar	om	det	
ens	är	värt	det.	Till	saken	hör	att	hans	@lickvän	Ovoke,	
som	också	studerar	här,	har	cancer	och	behöver	
pengar	till	behandlingen	och	det	är	detta	som	ger	
mannen	någonting	att	kämpa	för.	För	att	kunna	skaffa	
pengar	till	hennes	operation	bestämmer	han	sig	till	
slut	för	att	delta	i	en	kamp	som	äger	rum	i	den	så	kal-
lad	O2-arenan,	som	@inansieras	av	rika	människor	
som	vill	titta	på.	Hur	det	går	lämnar	jag	osagt,	men	
slutresultat	blir	inte	det	man	från	början	trodde.	

Berättelsen	innehåller	många	delar:	miljön	i	ett	
framtida	Nigeria,	problemen	med	att	kunna	skaffa	
syre,	hur	det	kan	vara	att	studera	på	ett	elituniversi-
tet,	de	olika	gängen	som	@inns	i	Lagos,	hur	man	ska	
hitta	sin	plats	i	ett	@ientligt	samhälle	och	–	förstås	–	en	
kärleksberättelse.	Jag	skulle	säga	att	det	blir	alldeles	
för	mycket	för	en	långnovell	och	ingen	av	delarna	
kommer	till	sin	rätt.	Den	borde	ha	skrivits	som	en	
roman	(eller	åtminstone	en	kortroman),	i	det	här	
formatet	är	den	slut	innan	man	känner	att	man	riktigt	
har	kommit	in	i	handlingen.	Kanske	kan	det	bli	resul-
tatet	av	att	berättelsen	uppmärksammas	för	sin	Ne-
bulanominering?	Men	i	sin	nuvarande	utformning	
känns	den	mer	som	bara	en	skiss.	

–	David	

Just Enough Rain 
PH Lee 

Det	är	svårt	med	komedi	i	sf	och	fantasy,	eller	rättare	
sagt	är	det	svårt	att	göra	det	på	ett	bra	sätt.	Läsarna	
har	olika	smak,	det	en	person	tycker	är	kul	är	kanske	
inte	alls	roligt	för	en	annan.	Oftast	blir	det	som	i	en	
kortnovell,	poängen	är	överraskningen,	antingen	i	
form	av	ett	oväntat	slut	eller	genom	att	skriva	om	en	
viss	sak	på	ett	helt	oväntat	sätt.	Exempelvis	genom	
att	som	i	det	här	fallet	ha	med	Gud	i	handlingen	som	
en	alldaglig	person.	

Långnovellen	inleds	med	en	begravning.	Det	är	
huvudpersonen	Annies	mor	som	begravs	och	Gud	
sitter	obemärkt	med	i	församlingen.	Efteråt	pratar	
Annie	med	honom	och	efter	lite	diskussion	bestäm-
mer	Gud	sig	för	att	återuppliva	mamman.	Handlingen	
fortsätter	i	samma	stil	med	ett	antal	diskussioner	
mellan	Annie	och	hennes	mor	och	Gud.	Senare	dyker	
till	och	med	några	änglar	upp	och	novellen	börjar	ta	
fart	när	Annie,	efter	påtryckningar	från	sin	mor,	för-
söker	hitta	någon	som	hon	kan	gifta	sig	med.	Att	av-
slöja	mer	skulle	vara	att	förstöra	den	helt	för	en	pre-
sumtiv	läsare	så	jag	säger	inget	mer	om	handlingen.	

Problemen	med	att	ha	Gud	som	en	@igur	i	berättel-
ser	är	att	han	ska	vara	allsmäktig	och	då	kan	han	göra	
precis	om	han	vill	och	@ixa	alla	problem	utan	besvär.	
Då	blir	det	ingen	kon@likt	och	ingen	berättelse.	Förfat-
taren	måste	hitta	ett	sätt	att	begränsa	honom	och	då	
kan	man	fråga	sig:	är	det	verkligen	Gud	som	författa-
ren	har	valt?	Att	göra	honom	till	en	mera	osäker	@igur	
är	metoden	som	Lee	använder	här	och	då	blir	han	
mer	som	en	enkel	magiker.	Andra	halvan	av	långno-
vellen	är	bättre	när	den	fokuserar	på	andra	personer	
som	är	mer	mänskliga,	men	i	slutändan	blir	historien	
inte	mycket	mer	en	smårolig	förströelse.	(Berättelsen	
är	inspirerad	av	en	berättelse	från	den	judiska	
Talmud	om	Honi	cirkelritaren.)	

–	David	

”(emet)” 
Lauren Ring 

Det	här	är	en	trevlig	novell	som	bygger	på	myten	om	
golem,	en	människoliknande	varelse	som	skapas	ur	
lera	och	får	liv	genom	det	hebreiska	ordet	emet,	på	
ett	papper	som	stoppas	i	munnen	eller	som	i	den	här	
berättelsen	som	skrift	på	pannan.	Hebreiskans	
”emet”	(אמת)	betyder	sanning,	men	tas	den	första	
bokstaven	(den	högra)	alef	bort	(א)	återstår	”met”	
som	betyder	död.	Så	suddas	alef	bort	stängs	varelsen	
av.	Innan	dess	lyder	den	sin	skapare	och	följer	in-
struktioner.	I	judisk	mytologi	skyddade	golem	mot	
pogromer	i	Prags	getton.	Detta	har	tidigare	använts	
av	Gustav	Meyrink	i	Golem	(1915)	som	utspelar	sig	
på	1800-talet	och	Isaac	Bashevis	Singer	i	Golem	
(1969)	där	en	judisk	bankir	räddas	av	en	golem	som	
skapats	av	en	rabbin	på	1580-talet.	
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Här	används	@lera	golem	som	skapas	av	en	ung	

kvinna,	och	hon	använder	dem	till	att	rensa	bort	
maskrosor	ur	sitt	trädgårdsland.	Hon	jobbar	annars	
på	distans	med	att	skriva	korta	programbitar	till	ett	
dataföretag	som	gör	system	för	ansiktsigenkänning.	
Hon	”jobbar	inte	som	en	kugge	i	maskineriet	utan	
som	en	droppe	som	smörjer	en	kugge”,	och	tycker	att	
hon	nästan	är	en	golem	själv.	Erfarenheter	från	hur	
ansiktsigenkänning	kan	missbrukas	gör	att	hon	del-
tar	i	en	protest	mot	företaget,	och	tar	då	hjälp	av	@lera	
golem	som	kommenderas	att	dessutom	bilda	nya	ur	
leran	så	att	de	blir	riktigt	många.	

Vi	får	lära	känna	den	unga	kvinnan	väl,	och	får	
veta	hur	hennes	föräldrar	skyddat	henne,	till	exempel	
genom	att	rita	tecknet	emet	i	hennes	panna	för	att	
hon	ska	förstå	att	hon	måste	lyda	just	då.	Berättelsen	
handlar	mycket	om	fri	vilja,	övervakning	och	pro-
grammering,	och	den	avslutas	med	att	hon	@inner	den	
sanning	hon	letat	efter	som	också	har	tecknet	emet.	
Den	är	originell	och	absolut	värd	en	Nebula.	

–	Tomas	

That Story Isn’t the Story 
John Wiswell 

John	Wiswell	är	ett	nytt	namn	för	mig,	men	han	har	
lyckats	få	två	nomineringar	i	år	så	antingen	är	han	
bra	eller	så	har	han	många	vänner.	När	jag	började	
läsa	denna	novell	trodde	jag	först	att	den	skulle	vara	
en	vampyrberättelse	och	när	det	inte	blev	så	trodde	
jag	att	det	handlade	om	AIDS.	Med	tanke	på	hur	be-
rättelsen	om	Dracula	började	(det	handlade	egentli-
gen	om	sy@ilis)	är	det		inte	så	orimligt.	Men	sedan	jag	
funderat	på	den	ett	tag	till	kommer	jag	fram	till	att	
den	egentligen	handlar	om	något	annat:	rädsla	(som	
också	passar	bra	i	en	skräckberättelse).	

Handlingen	börjar	när	Anton	ska	rymma	från	ett	
hus	där	han	har	bott	länge	under	Mr	Birds	”beskydd”.	
Denne	mystiske	Mr	Bird	får	vi	aldrig	träffa,	utan	vi	ser	
honom	endast	på	avstånd,	antingen	sittande	i	en	
mörk	bil	en	bit	bort	eller	genom	ögonen	på	hans	
medhjälpare	som	även	de	är	fångade	i	samma	hus.	
Varje	gång	Anton	kommer	i	närheten	av	Mr	Bird	bör-
jar	han	blöda	från	några	bett	som	denne	gett	honom	
och	då	vet	han	att	han	måste	vara	försiktig.	Resten	av	
handlingen	består	av	hur	han	lär	sig	att	leva	i	ett	van-
ligt	samhälle	och	hur	han	kan	så	småningom	kommer	
undan	Mr	Birds	grepp.	

Själva	meningen	med	historien	börjar	klarna	när	
Antons	kompis	berättar	att	han	var	rädd	för	sin	
mamma	när	han	var	liten	på	grund	av	att	hon	uttala-
de	en	förbannelse	över	honom	och	sedan	förklarade	
allt	ont	som	hände	som	en	följd	av	förbannelsen.	Så	
småningom	börjar	Anton	undra	om	det	är	samma	sak	
med	Mr	Bird,	kan	han	verkligen	göra	något,	eller	är	
det	bara	hotet	som	skrämmer	Anton?	Är	det	enbart	
Antons	egen	rädsla	som	har	fångat	honom	och	inte	
någonting	som	Mr	Bird	faktiskt	gör?	Vi	ser	aldrig	Mr	
Bird,	så	vi	vet	inte	om	han	verkligen	har	någon	makt.	

Till	slut	tar	Anton	befälet	över	sig	själv	och	då	slutar	
blodet	att	rinna.	Han	har	besegrat	sin	egen	rädsla.	

Jag	gillar	sådana	här	berättelser	som	man	kan	läsa	
på	många	olika	sätt,	även	om	handlingen	är	inte	så	
invecklad,	någon	äventyrsberättelse	är	det	ju	inte.	Det	
är	mera	en	berättelse	där	stämningen	är	det	viktigas-
te.	Författaren	måste	skapa	en	känsla	av	rädsla	för	att	
historien	ska	fungera	och	det	gör	han.	Ju	mer	jag	tän-
ker	på	det,	ju	mer	tror	jag	att	den	kommer	att	vinna	
långnovellkategorin	i	år.	

–	David	

 Colors of the Immortal Palette 
Caroline M. Yoachim 

Evigt	liv	har	varit	ett	ämne	i	litteraturen	ändå	sedan	
den	första	människan	diktade	ihop	sin	första	berät-
telse,	men	de	senaste	åren	har	sf	och	fantasy	nästan	
uteslutande	hållit	sig	till	två	varianter	av	temat:	att	
fortsätta	leva	som	ett	sorts	datorprogram	eller	att	bli	
biten	av	en	vampyr.	Det	var	länge	sedan	man	läste	en	
berättelse	om	att	få	evigt	liv	på	något	annat	sätt.	Det	
är	en	anledning	(av	@lera)	till	varför	jag	tyckte	om	
denna	långnovell.		

Huvudpersonen	Mariko	(eller	Mari	som	hon	vill	
kallas),	är	fransyska	av	japanskt	ursprung.	Hon	försö-
ker	att	bli	konstnär,	men	för	att	kunna	tjäna	tillräck-
ligt	mycket	pengar	för	att	överleva	(och	för	att	utvid-
ga	sin	konstnärliga	erfarenhet)	söker	hon	sig	till	en	
känd	konstnär	som	”råkar”	vara	odödlig.	Jag	tror	inte	
att	jag	avslöjar	för	mycket	när	jag	berättar	att	så	
småningom	blir	hon	själv	odödlig,	och	sedan	får	vi	
följa	hennes	karriär	och	hennes	tankar	genom	decen-
nierna.	

Oftast	blir	denna	sorts	berättelse	en	ren	äventyrs-
berättelse,	men	i	den	här	tar	de	@iloso@iska	frågorna	
över.	Inte	bara	de	som	handlar	om	evigt	liv	utan	också	
de	som	handlar	om	konst,	och	långnovellen	innehål-
ler	många	sådana.	Till	exempel:	kan	man	få	en	sorts	
odödlighet	genom	att	hamna	i	en	känd	målning	(t.ex.	
Mona	Lisa)?	Hur	förändras	synen	på	en	viss	målning	
över	tid?	Vad	händer	om	den	konst	man	skapar	inte	
är	”modern”	när	man	målar	den	–	om	man	som	det	
heter	är	”före	sin	tid”?	Är	en	målning	som	restaure-
rats	@lera	gånger	fortfarande	samma	målning?	Är	det	
något	som	konstnären	själv	lägger	in	i	målningen	–	
och	tas	det	i	så	fall	från	själva	modellen?	Frågorna	är	
många	och	författaren	är	duktig	på	att	presentera	och	
utforska	dem	på	ett	intressant	sätt.	

Det	var	den	här	sortens	berättelse	som	brukade	
bli	nominerad	när	jag	först	började	med	Nebulazinet	
och	som	gjorde	att	jag	blev	intresserad	av	priset,	men	
de	senaste	åren	har	det	inte	funnits	så	många	sådana	
nominerade	verk.	För	mig	är	det	den	klart	bästa	
långnovellen	av	de	fem	som	har	hamnat	på	listan	i	år,	
det	är	bättre	än	hennes	”Shadow	Prisons”	som	nomi-
nerades	förra	året	och	jag	hoppas	att	den	vinner.	

–	David	
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Nebula 2022: Noveller 
Mr Death 

Alix E. Harrow 
Döden	har	personi@ierats	väldigt	långt	tillbaka	i	män-
niskans	historia.	I	grekisk	och	romersk	mytologi	var	
det	Karon	som	förde	de	dödas	själar	över	@loden	Styx	
till	Hades;	i	nordisk	mytologi	var	det	Hel,	härskarin-
nan	i	Helheim,	som	regerade	över	döden;	under	di-
gerdöden	var	det	dödsängeln	eller	liemannen	som	
tog	hand	om	folk	när	de	skulle	dö.	I	denna	novell	he-
ter	personen	Mr	Death.	Egentligen	heter	han	Sam	
Grayson	och	är	bara	en	av	många	som	har	detta	jobb.	
Det	@inns	så	många	som	dör	att	det	måste	@innas	
många	som	delar	på	arbetet,	i	synnerhet	när	det	be-
står	av	att	bevaka	den	döende,	ta	hand	om	själen	när	
personen	dör	och	se	till	att	den	kommer	till	rätt	stäl-
le.	Allt	detta	tar	tid	och	en	Mr	Death	kan	endast	ta	
hand	om	ett	par	stycken	om	dagen.	Detta	innebär	
också	att	man	ständigt	måste	rekrytera	nya	medarbe-
tare.	

Vi	följer	Sam	när	han	ska	skörda	en	tvåårig	pojkes	
själ.	Men	han	kan	inte	förhålla	sig	neutral	till	sitt	ar-
bete	eftersom	han	som	levande	förlorade	sin	egen	
son,	och	han	börjar	ifrågasätta	sitt	ämbete.	Hur	det	
går	till	ska	jag	inte	avslöja,	för	berättelsen	är	väl	värd	
att	läsa.	

Novellens	grundidé	är	intressant,	även	om	den	
inte	är	direkt	ny,	men	egentligen	handlar	den	om	hur	
det	känns	att	förlora	ett	barn	och	de	uppoffringar	
som	man	är	villig	att	göra	för	att	försöka	rädda	sitt	
samvete.	Om	man	inte	kan	rädda	sitt	eget	barn	kan	
man	kanske	försöka	rädda	någon	annans?	Men	kan	
man	lura	döden?	Eller	ska	man	bara	sluta	leva	och	
vänta	på	döden?	Dessa	frågor	behandlas	på	ett	sym-
patiskt	sätt	och	Sam	agerar	på	ett	sätt	som	är	logiskt	
med	tanke	på	hans	bakgrund.	

Så	vi	har	en	novell	som	har	en	bra	grundidé,	en	
intressant	huvudperson,	en	logisk	handling	och	vi	får	
också	ett	oväntat	slut.	Vad	mer	kan	man	önska	sig?	

–	David	

Proof by Induction 
José Pablo Iriarte 

Tanken	att	kunna	spara	vårt	”medvetande”	på	en	da-
tor	har	använts	länge	inom	science	@iction,	men	de	
senaste	åren	har	antalet	berättelser	som	bygger	på	
den	idén	ökat	explosionsartat.	Den	har	till	och	med	
diskuterats	utanför	sf	på	grund	av	den	senaste	tidens	
utveckling	inom	både	AI	och	neurovetenskap.	Iriarte	
tar	sig	an	varianten	där	man	kan	ta	en	”stillbild”	av	
hur	en	människa	är	precis	i	dödsögonblicket:	det	för-
klaras	med	påståendet	att	det	tar	fem	minuter	eller	

så	för	”medvetandet”	att	försvinna	(precis	som	det	tar	
lite	tid	för	de	fysikaliska	funktionerna	att	helt	upphö-
ra).	Det	är	vanligt	att	berättelsen	sedan	handlar	om	
hur	dottern	eller	sonen	äntligen	kan	säga	till	modern	
(eller	fadern)	vad	de	aldrig	kunnat	säga	medan	de	var	
i	livet,	men	här	kommer	författaren	på	något	annat.	

Sonen	heter	Paulie	och	handlingen	börjar	när	fa-
dern	dör	på	sjukhus.	Hans	”medvetande”	kopieras	
(det	kallas	av	förklarliga	skäl	här	för	Coda)	och	Paulie	
får	möjlighet	att	samtala	med	det.	Det	sker	i	något	
slags	virtuell	verklighet	som	aldrig	riktigt	förklaras,	
men	kontentan	är	att	det	är	precis	som	om	han,	pre-
cis	efter	dödsögonblicket,	var	ensam	med	fadern	i	
rummet	där	denne	dog.	Fadern	vet	att	han	har	dött	
men	kan	ändå	prata.	Till	saken	hör	att	bägge	två	är	
matematiker	och	Paulie	behöver	hjälp	med	att	lösa	
något	som	kallas	för	Perelmans	antagande	(ett	in-
ternt	skämt	för	matematiker:	Perelman	är	matemati-
kern	som	löste	Poincarés	antagande).	Under	ett	antal	
besök	i	Coda	diskuterar	de	detta	problem	för	att	se	
om	det	kan	lösas.	Paulie	vill	förstås	även	få	höra	per-
sonliga	saker	från	sin	far,	men	ett	problem	är	att	Co-
dan	bara	fungerar	som	en	stillbild,	så	varje	gång	han	
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besöker	den	är	det	som	första	gången	för	fadern	som	
inte	ens	kommer	ihåg	att	han	har	varit	där	förut.	

Som	sagt,	idén	är	inte	ny	men	jag	tyckte	om	hur	
författaren	använde	den	för	att	ge	Paulie	tillgång	till	
sin	fars	tankar.	Han	till	och	med	påpekar	att	denna	
teknik	skulle	kunna	användas	för	att	diskutera	med	
många	olika	avlidna	matematiker	–	en	svindlande	
tanke	(men	också	skönt	att	författaren	inte	tog	den	
populistiska	utvägen	och	valde	Einstein	som	huvud-
person).	Personligen	har	jag	inte	sett	denna	variant	
tidigare	men	det	känns	så	självklar	att	någon	måste	
ha	skrivit	om	det	förut.	Jag	tror	inte	att	jag	avslöjar	
något	oväntat	om	jag	berättar	att	de	så	småningom	
kommer	på	en	lösning	och	det	är	nog	den	svagaste	
länken	i	historien.	Ett	intressantare	slut	skulle	ha	
kunnat	höja	den	från	att	vara	en	av	årets	bästa	novel-
ler	till	att	vara	den	bästa,	men	det	är	i	alla	fall	väl	värd	
att	läsa,	och	kan	de@initivt	räknas	som	science	@iction.	

–	David	

Let All the Children Boogie 
Sam J. Miller 

En	samlingsskiva	med	samma	namn	har	spelats	in,	
där	många	artister	gör	sina	egna	versioner	av	David	
Bowie-låtar	(titeln	kommer	från	en	textrad	i	hans	låt	
Starman).	Denna	skiva	har	getts	ut	till	förmån	för	nå-
got	som	kallas	för	”It	gets	better	project”	som	hjälper	
LGBTQ+-personer	över	hela	världen.	Denna	novell	är	
skapad	i	samma	anda	och	baseras	till	stor	del	på	
Bowies	Starman.	

Historien	börjar	med	att	en	@licka	vid	namn	Laurie	
för	första	gången	hör	Iggy	Pops	Passenger	i		ett	radi-
oprogram	mitt	i	natten.	Precis	som	i	låten	Starman	
hör	hon	en	främmande	röst	som	försvinner	lika	
snabbt	som	den	kom.	Dagen	därpå	hör	hon	låten	igen,	
denna	gång	är	det	Fell,	en	människa	av	okänt	kön	som	
sjunger	den	och	de	bestämmer	sig	för	att	åka	iväg	och	
se	om	de	kan	få	tag	i	skivan.	Nästa	natt	spelas	en	Da-
vid	Bowie-låt	på	samma	radiostation	och	återigen	
bryter	en	främmande	röst	tillfälligt	igenom.	Då	börjar	
de	tro	att	det	är	en	människa	från	framtiden	som	för-
söker	att	tala	med	dem,	så	de	bygger	en	apparat	för	
att	kunna	avgöra	var	rösten	kommer	ifrån.	Resten	av	
novellen	skildrar	deras	relation	och	försök	att	hitta	
källan	till	rösten.	

Handlingen	är	inte	särskilt	originell	och	kunde	lätt	
ha	skrivits	på	femtiotalet	(och	jag	misstänker	att	det	
har	gjorts,	@lera	gånger,	och	låten	skrevs	på	sjuttiota-
let),	fast	då	utan	LGBTQ+-perspektivet.	Så	från	en	sf-
läsares	synpunkt	@inns	det	inget	särskilt	nytt	här.	Om	
man	tillhör	kategorin	LGBTQ+	kommer	man	nog	att	
uppskatta	den,	i	synnerhet	när	rösten	från	framtiden	
berättar	att	”It	gets	better”.	David	Bowie-fans	kom-
mer	att	gilla	referenserna,	men	jag	tycker	inte	att	
dessa	delar	kompenserar	den	alltför	välbekanta	
handlingen.	Det	blir	så	tydligt	att	den	nominerats	
enbart	på	grund	av	dessa	inslag.	Av	den	anledningen	
tycker	jag	inte	att	den	förtjänar	att	vinna,	men	det	
betyder	inte	att	man	inte	kan	uppskatta	novellen.	En	

mer	originell	handling	skulle	ha	förbättrat	den	
enormt.	

–	David	

Laughter Among The Trees 
Suzan Palumbo 

När	jag	var	barn	gillade	jag	att	läsa	Richmal	Cromp-
tons	Bill-böcker	som	handlade	om	en	elvaårig	skol-
pojkes	äventyr.	En	av	de	andra	personerna	i	böckerna	
var	en	@licka	som	heter	Violet,	som	alltid	hotade	med	
att	skrika	tills	hon	blev	sjuk	om	hon	inte	@ick	vara	
med.	Det	är	henne	jag	blir	påmind	om	när	jag	läser	
denna	berättelse.	

Anarika	har	en	yngre	syster,	Sabrina,	som	är	för-
äldrarnas	favorit,	och	hon	brukar	hota	Anarika	med	
att	avslöja	någonting	om	hon	får	inte	göra	som	hon	
vill.	När	familjen	åker	på	campingsemester	i	Kanada	
får	Ana	uppdraget	att	hålla	koll	på	Sabrina	och	det	
blir	inte	lätt.	Sabrina	träffar	några	andra	ungar	på	
tältplatsen,	gömmer	sig	avsiktligt	för	att	skrämma	
Ana	och	hotar	sedan	att	om	hon	inte	får	fortsätta	leka	
med	dessa	barn	avslöja	för	föräldrarna	att	Ana	”tap-
pade	bort”	sin	syster.	Detta	innebär	att	Ana	inte	vågar	
protestera	när	Sabrina	vill	ut	på	natten	och	då	för-
svinner	hon	förstås	på	riktigt.	Resten	av	novellen	
handlar	om	hur	familjen,	i	synnerhet	Ana,	reagerar	
och	försöker	leta	reda	på	henne.	

Problemet	med	novellen	är	att	handlingen	är	för-
utsägbar	och	personerna	är	klichéer.	I	början	kändes	
det	som	författarinnan	skulle	ta	upp	rasfrågan	(famil-
jen	är	svart)	men	efter	att	ha	nämnts	ett	par	gånger	
försvinner	det	temat	och	lämnar	kvar	en	traditionell	
skräckberättelse	som	man	har	läst	många	gånger	för-
ut.	Lite	fantasy	@inns	när	Sabrina	”besöker”	Ana	efter	
sitt	försvinnande,	men	inte	tillräckligt	för	att	novellen	
skulle	kunna	byta	genre.	Berättelsen	är	hyfsat	skriven	
men	saknar	något	som	kan	motivera	nomineringen.	

–	David	

Where Oaken Hearts Do Gather 
Sarah Pinsker 

Vad	betyder	en	sångtext	för	människor	och	vad	hän-
der	när	de	diskuterar	den?	Vilka	associationer	skapar	
den	och	vilka	minnen	väcker	den	–	och	är	det	möjligt	
att	enas	om	en	tolkning?		

På	ett	internetforum	diskuterar	några	personer	
(få	av	dem	namngivna	och	då	oftast	med	förnamn)	en	
gammal	engelsk	ballad.	De	har	inte	så	mycket	konkret	
att	utgå	från,	de	saknar	den	kunskap	som	de	som	ur-
sprungligen	hörde	den	förutsattes	ha	och	använda	för	
att	fylla	i	det	som	inte	sägs	rakt	ut.	(Lite	som	vissa	
berättarkonventioner	i	genrelitteratur?)	Resone-
mangen	blir	därefter:	spretiga,	irrande	och	vindlande.	
Från	olika	infallsvinklar	som	historia,	musik,	ords	
betydelse	och	om	de	avser	något	som	existerar	asso-
cieras	och	diskuteras	vad	texten	handlar	om,	om	det	
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som	skildras	har	verklighetsbakgrund	och	i	så	fall	kan	
kopplas	till	en	speciell	plats.	Att	undersöka	det	senare	
kräver	fysisk	närvaro,	vilket	ger	författaren	möjlighet	
att	i	en	del	av	handlingen	antyda	skeenden	i	gräns-
landet	mellan	fantasy	och	skräck.	

I	inläggen	@inns	en	snarhet	att	fokusera	på	eller	
fastna	i	detaljer	(som	i	tolkning	av	enstaka	ord	eller	
fraser	i	antagna	sammanhang	skapade	från	andra	
närliggande	ord,	t.ex.	om	trädslag	och	sålunda	platser	
kan	identi@ieras	utifrån	färgen	på	löv)	och	hamna	på	
spår	som	snabbt	leder	bort	från	ämnet,	ibland	mer	i	
syfte	att	markera	en	position	än	att	klargöra	eller	
komplettera	sakfrågan;	långsökta	eller	direkt	svårbe-
gripliga	associationer,	ordmärkning	och	håll-er-till-
fakta-påminnelser.	(Här	kan	anas	en	skiljelinje	mellan	
de	som	vill	kunna	förklara	och	härleda	och	de	som	
instämmer	i	BarrowBoys	»Not	every	line	has	to	be	
perfectly	based	in	truth.«)	Det	är	lätt	känna	igen	sig	
och	gör	det	samtidigt	lite	enklare	för	Pinsker	att	
maskera	eller	försöka	föra	läsaren	på	villospår	om	
vad	som	kommer	att	hända.	

Texten	innehåller	många	referenser	till	musik,	
från	mera	nischade	(användarnamn	och	en	planerad	
dokumentärs	titel)	till	tydliga	som	listan	över	vilka	
artister	och	grupper	som	spelat	in	en	version	av	bal-
laden.	Bland	de	senare	@inns	en	metanivåbonus	i	form	
av	en	fungerande	länk	till	en	tolkning	gjord	av	en	ar-
tist	vars	namn	anspelar	på	litteratur,	genrelitteratur	
och	musik.	En	inom	berättelsens	ram	fyndig	@iktions-
förstärkande	autentisk	förfalskning,	något	i	gråzonen	
mot	vilseledande,	eller	bådadera?	

Det	är	inte	svårt	att	läsa	novellen	som	en	skildring	
av	processen	att	försöka	konstruera	en	om	inte	me-
ningsfull	så	skenbart	begriplig	berättelse	utifrån	ett	
antal	givna	associationspunkter.	Med	den	läsarten	
blir	den	inte	så	lite	av	metaberättelse:	hur	blir	en	be-
rättelse	till,	vilken	roll	har	läsaren/lyssnaren	i	tolk-
ningen	och	hur	förändras	ett	muntligt	traderat	verk	
över	tid	av	olika	tolkningar	och	samtal	om	det.		

Som	en	av	personerna	i	den	vid	ett	tillfälle	skriver	
ett	detektivarbete,	ett	som	hela	tiden	förgrenar	sig	
längs	nya	stickspår	utifrån	associationer	och	minnen.	
Det	borde	inte	vara	några	problem	att	göra	en	@ilm	
eller	avslutad	tv-serie	utifrån	novellen.	

Hög	igenkänningsfaktor	i	beskrivningen	av	dis-
kussioner	på	internetforum/sociala	medier-diskus-
sion	och	av	låttexter,	läsvärd	och	underhållande,	i	
synnerhet	för	den	som	är	intresserad	av	hur	berättel-
ser	skapas,	förstås	och	förändras.	Det	@inns	inslag	av	
fantastik	i	en	delhandling,	men	den	är	inte	huvudsa-
ken.	

–	Henry	

Where Oaken Hearts Do Gather 
Sarah Pinsker 

Ursprungligen	var	fantasyberättelser	något	man	be-
rättade	runt	elden,	sedan	lärde	man	sig	att	skriva	och	
då	kom	de	i	bokform.	Detta	gjorde	att	man	använde	

många	ord	för	att	berätta	en	historia.	Men	det	@inns	
en	annan	form	där	ord	inte	används	lika	mycket	och	
det	är	i	en	sång,	eller	som	den	kallas	här,	balladen.	
Där	gäller	det	att	vara	mycket	mer	ekonomisk	med	
orden	och	tillåta	lyssnaren	att	lägger	ner	ännu	mer	
arbete	på	tolkningen.	

Denna	novell	är	skriven	i	form	av	inlägg	på	sociala	
medier	om	en	mycket	gammal	(@iktiv)	engelsk	ballad.	
Den	består	av	ett	tjugotal	verser	och	de	läggs	ut	en	i	
taget	tillsammans	med	tolkningar	från	ett	antal	in-
tresserade	personer	med	olika	kunskapsnivåer,	såda-
na	som	ni	är	nog	vana	med	från	diverse	trådar	på	
Facebook	och	andra	ställen.	Som	alla	gamla	låtar	som	
hör	till	en	muntlig	tradition	@inns	det	många	olika	
varianter	av	verserna	och	det	går	författaren	in	på	i	
detalj.	Det	låter	kanske	långtråkigt,	men	Pinsker	är	en	
bra	författare	och	lyckas	hålla	vårt	intresse	hela	no-
vellen,	vi	vill	gärna	veta	hur	låten	(och	historien)	slu-
tar.	Det	blir	ingen	större	överraskning,	det	är	ju	en	
fantasy-/skräckberättelse	så	vi	anar	vad	som	kommer	
att	hända,	men	resan	dit	är	trevlig.	Under	en	stor	del	
av	låttexten	kunde	det	lätt	vara	en	äkta	ballad	som	
författaren	skriver	om,	hon	refererar	till	och	med	till	
olika	versioner	inspelade	av	Joan	Baez,	Bob	Dylan	och	
The	Grateful	Dead,	men	så	småningom	når	vi	den	
övernaturliga	delen.	

Genom	att	använda	en	sådan	form	och	genom	att	
skriva	om	den	från	många	olika	synvinklar	slipper	
författaren	skriva	övertydligt	och	det	lämnar	mycket	
utrymme	för	läsaren	att	lista	ut	vad	som	verkligen	
hände,	eller	om	det	ens	var	något	som	hände.	Inte	
heller	slutet	är	helt	tydligt.	Pinsker	har	fått	många	
nomineringar	(och	ett	par	priser)	och	fortsätter	im-
ponera	med	denna	novell.	Trevligt	nog	är	konkurren-
sen	stor	i	år	då	många	av	novellerna	håller	hög	klass,	
men	jag	tycker	att	den	har	en	bra	chans	ändå	tack	
vare	sitt	engagerade	sätt	att	skriva.	

–	David	

For Lack of a Bed 
John Wiswell 

Vissa	fantasynoveller	är	subtila	och	bara	antyder	det	
övernaturliga	för	att	kunna	skapa	en	osäker	stämning	
och	hålla	läsarens	intresse	vid	liv.	Det	gör	inte	denna	
novell.	Redan	på	första	sidan	har	vi	träffat	sjöjungfrur	
och	”selkies”	och	snart	har	vi	också	hört	om	”Gryp-
hons”,	”Succubi”	och	”Basilisks”.	Enda	problemet	är	
att	dessa	enbart	nämns,	de	spelar	inga	roller	i	berät-
telsen	förutom	att	bekräfta	att	det	är	en	fantasyberät-
telse	som	vi	läser:	de	kunde	lätt	och	utan	problem	ha	
bytts	ut	mot	hundar	och	katter,	eller	utelämnats	helt.	
Visserligen	är	en	av	huvudpersonen	Noémis	vänner	
en	succubus,	men	det	är	också	i	stort	sett	över@lödigt	i	
denna	berättelse.	

Noémi	har	alltid	ont.	Hon	tar	piller	för	att	håller	
smärtan	borta	men	de	hjälper	inte.	Att	hon	inte	äger	
någon	säng	gör	inte	saken	bättre,	det	är	inte	lätt	att	
sova	om	man	har	ont	och	dessutom	ska	ligga	på	gol-
vet.	Hon	skulle	i	princip	göra	vad	som	helst	för	att	bli	
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av	med	sin	värk,	så	när	hennes	kompis	Tariq	hittar	en	
soffa	till	henne	blir	hon	lyrisk.	Hon	sätter	sig	direkt	i	
den	och	blir	mycket	överraskad	när	hon	vaknar	da-
gen	därpå	efter	att	ha	sovit	i	@ler	timmar	än	hon	nå-
gonsin	har	gjort	tidigare.	Tydligen	är	soffan	inte	en	
vanlig	soffa	och	det	dröjer	inte	länge	innan	de	upp-
täcker	varför,	och	då	behöver	de	bestämma	hur	de	
ska	hantera	den.	

Denna	novell	är	lite	mer	traditionell	än	författa-
rens	andra	bidrag	i	år,	genom	att	idén	är	det	centrala	
och	den	enda	poängen	med	den.	Vi	lär	oss	i	princip	
ingenting	om	personerna,	inte	ens	Noémi	(förutom	

att	hon	har	ont),	och	deras	liv	utanför	denna	lilla	ta-
blå	förblir	okänt.	Jag	kan	inte	ens	se	någon	poäng	el-
ler	tolkning	som	kunde	förklara	varför	just	denna	
novell	blev	nominerad.	Till	och	med	titeln	(som	på-
minner	om	det	kända	ordspråket	”For	want	of	a	
nail...the	kingdom	was	lost”)	lovar	mycket	mer	än	
historien	levererar.		Det	är	inte	att	säga	att	den	är	di-
rekt	dålig,	bara	att	den	inte	har	något	som	höjer	den	
ovanför	de	@lesta	andra	noveller	som	publicerades	
under	året.		

–	David	
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Terra Ignota av Ada 

Palmer 
Om	all	tillräckligt	avancerad	teknik	är	omöjlig	att	sär-
skilja	från	magi,	är	kanske	också	en	tillräckligt	avläg-
sen	framtid	omöjlig	att	särskilja	från	dåtiden.	Ada	
Palmers	sf-serie	Terra	Ignota	(2016–2021)	utspelar	
sig	i	ett	avlägset	2454	där	världens	alla	hörn	bundits	
samman	via	ett	globalt	nätverk	av	@lygande	bilar	och	
nationer	ersatts	av	”hives”,	svärmar,	där	medborgar-
skap	är	valfritt	och	bundet	till	livsåskådning	och	ideo-
logi,	snarare	än	ett	folk	eller	en	landmassa.	Berättel-
sens	omfång	och	ambition	påminner	ofta	om	Kim	
Stanley	Robinson;	vid	något	tillfälle	har	jag	beskrivit	
Palmer	som	en	humanistisk	Robinson.	Strukturellt	är	
Palmer	och	Robinson	snarlika	författare:	de	intresse-
rar	sig	för	de	stora	tidsspannen,	för	den	övergripande	
rörelsen	genom	historien,	från	dåtid	till	framtid.	De-
ras	verk	spekulerar	inte	främst	utifrån	en	viss	idé,	
teknik	eller	enskild	förändring,	utan	fokuserar	på	
stora	futuristiska	omställningar	med	världen	och	
dess	utveckling	som	huvudkaraktär.	Men	bortom	be-
rättelsens	och	extrapolationens	omfång	skiljer	de	sig	
markant	åt.	Robinsons	berättelser	är	realistiskt-tek-
niska	och	fokuserar	i	första	hand	på	det	systematiska	
och	materiella	–	fysiska	lagar,	ekonomiska	och	sam-
hälleliga	system,	naturresurser,	sociala	strömningar	–	
och	hur	det	förändras	genom	rörelsen	framåt	i	tiden.	
Palmer	är	historiker	med	renässansen	som	speciali-
tet,	och	intresserar	sig	mindre	för	det	materiella	än	
det	mänskliga,	metafysiska	och	visionära.	Robinsons	
typiska	berättare	är	osynlig,	förment	objektiv	och	
allseende,	en	(stilistiskt	tilltalande)	info-dump	av	
episka	proportioner.	Tiden,	hos	Robinson,	är	en	pil	
som	pekar	i	rak	och	okomplicerad	rörelse	mot	fram-
tiden.		

Framtid,	nutid	och	dåtid	är	betydligt	mer	kompli-
cerade	koncept	i	Terra	Ignota.	Serien	avhandlar	upp-
takten	till	ett	krig	som	bryter	ut	i	det	förmodade	uto-
piska	2454	mellan	de	olika	svärmarna.	Ett	grundläg-
gande	tema	i	berättelsen	är	frågan	om	mänsklig	ex-
cellens	och	utveckling,	framför	allt	i	relation	till	ett	
utopiskt	samhälle.	Palmer	undviker	trötta	klichéer	
om	att	ett	tryggt	och	stabilt	samhälle	som	tar	hand	
som	sina	medborgare	också	skulle	vara	ett	stagnerat	
sådant;	istället	är	hon	intresserad	av	frågan	om	vad	
som	händer	med	den	mänskliga	ambitionen	när	detta	
samhälle	väl	har	uppnåtts.	Var	leder	samhället	när	
inte	bara	de	grundläggande	behoven,	utan	också	de	
@lesta	bekvämligheter	är	säkrade?	Vad	siktar	vi	mot?	
Stjärnorna,	menar	många	av	seriens	huvudkaraktä-
rer,	men	varför?	Vad	är	det	som	driver	oss	dit	och	vad	
skulle	det	kosta?	”Would	you	destroy	a	better	world	

to	save	this	one?”	är	en	fråga	som	återkommer	i	seri-
en.	Vad	innebär	”framtiden”	egentligen	i	ett	samhälle	
där	frågan	om	morgondagen	inte	i	första	hand	hand-
lar	om	att	få	människor	ur	misär	eller	avvärja	hotan-
de	katastrofer?	

Palmers	2454	ter	sig	på	samma	gång	som	
(retro)futuristiskt	och	ålderdomligt.	Den	tekniskt	
avancerade	framtid	hon	målar	upp	lånar	mycket	från	
sf-genrens	gyllene	era	–	@lygande	bilar,	teknikopti-
mism,	godartad	massövervakning	–	medan	berättel-
sens	språkdräkt	och	form	istället	är	inspirerade	av	
upplysnings@iloso@i,	vilken	seriens	berättare	också	går	
i	dialog	med.	Den	största	svärmen	består	av	frimura-
re,	och	enligt	deras	egen	skapelseberättelse	har	
svärmen	existerat	undangömd	i	tusen	år	och	först	i	
detta	samhälle	klivit	ur	skuggorna.	En	annan	svärm	
drivs	av	en	man	som	på	heltid	lajvar	franskt	1600-tal	
med	sig	själv	som	furste,	och	en	stor	del	av	handling-
en	i	första	boken	handlar	om	en	konspiration	där	vis-
sa	makthavare	försöker	återuppliva	1600-talets	
könsroller.	På	många	vis	vänder	sig	Palmer	till	histo-
rien	för	att	skildra	sin	avlägsna	framtid;	hennes	2454	
blir	både	främmande	och	bekant	genom	att	liknas	vid	
dåtidens	svunna	epoker.		

På	samma	gång	är	Palmers	berättelse	en	samtida	
sådan,	som	går	i	dialog	med	högst	samtidsrelevanta	
förståelser	av	science	@iction	och	framtiden	och	de	
många	parallellerna	dem	emellan.	Terra	Ignota	är	ett	
gigantiskt	verk	–	fyra	volymer,	runt	1	500	sidor	–	fyllt	
till	brädden	med	idéstoff.	Mest	centrala	bland	dessa	
är	det	post-nationella	samhället	där	det	framför	allt	
är	ideologiska	åskådningar	och	civilsamhället,	inte	
företag,	som	utgör	ersättare,	samt	siktet	mot	stjär-
norna	som	ett	kollektivt,	visionärt	projekt	som	i	förs-
ta	hand	handlar	om	kunskap	och	vetenskap,	inte	till-
växt	eller	exploatering	av	rymdens	naturresurser.	I	en	
värld	där	sf-genrens	mest	återkommande	idéer	blivit	
kommersiell	valuta	på	en	kapitalistisk	marknad	och	
klimatkatastrofen	breder	ut	sig	och	berövar	oss	hop-
pet	om	framtiden,	har	många	sf-författare,	som	ex-
empelvis	Robinson,	rört	sig	mot	det	om	inte	det	
dystopiska	så	åtminstone	det	pessimistiska	och	vänt	
blicken	från	stjärnorna	tillbaka	mot	jorden.	Här	
kanske	Palmers	fantasifulla	framtid	kan	erbjuda	ett	
alternativ:	en	svindlande	optimistisk	sf-berättelse	om	
mänsklighetens	väg	framåt	som	inte	går	rymdkapita-
lismens	ärenden,	men	som	samtidigt	låter	oss	fortsät-
ta	förkovra	oss	i	sf-genrens	allra	vackraste	drömmar	
om	framtiden.	

–	Anna	Bark	Persson 
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The Expanse och tid 
i. Science	@iction-serien	The	Expanse	består	av	nio	
romaner,	med	några	kortare	historier	som	skval-
par	runt	på	olika	platser	och	som	skall	publiceras	i	
en	samlad	volym	vad	det	lider	när	jag	skriver	detta	
och	vad	det	led	när	du	läser.	Femtusen	sidor	kon-
@likt	och	intriger	som	allt	eftersom	utforskar	en	
bärande	idé:	hur	ser	egentligen	steget	ut	mellan	
mänskligheten	bunden	till	ett	solsystem	och	de	
visioner	sf-genren	har	om	människan	spridd	för	
vinden	i	galaxens	olika	hörn?	
	
Böckerna	är,	på	gott	och	ont,	
hemskt	mycket	science	@iction.	
Dess	typiska	styrkor.	Dess	typiska	
svagheter.	Personteckningen	
vandrar	från	sisådär	till	rent	platt.	
Stilistiken	är	som	bäst	habil.	Men	
det	@inns	också	någonting	hisnan-
de	över	perspektiven.	Över	de	
enorma	avstånden	och	hur	de	
känns	genom	sidorna.	Hur	rym-
den	inte	bara	närvarar,	utan	tryc-
ker	på.	Den	kalla	döden	på	andra	
sidan	skrovet,	väggen,	dräkten.	
	
Här	@inns	ett	system	som	känns	
som	en	fungerande	värld,	i	det	att	
saker	hänger	ihop.	Månar	och	
rymdstationer	som	är	beroende	
av	varandra,	där	en	kollaps	leder	
till	kaskadeffekter.	Det	ömsesidiga	beroendet,	och	
beroendet	av	den	enda	planet	vi	har	som	inte	är	
direkt	@ientligt	inställd	till	mänskligt	liv.	

ii. Tid	är	ett	mått	på	förändring,	brukar	vi	ofta	förstå	
Aristoteles	i	Fysik.	Romanerna	i	The	Expanse	
spänner	över	årtionden,	någonstans	i	häradet	ett	
halvt	århundrade,	från	första	sidan	fram	till	sista	
bokens	epilog,	som	lägger	till	så	många	@ler	år	till	
den	tid	som	gått.	Framför	allt	försöker	den	lösa	en	
ett	par	miljarder	år	gammal	gåta.	
	
Det	känns	förstås	inte	så.	Delvis	för	att	vi	inte	kan	
greppa	tiden.	Perspektivet	blir	för	svindlande,	för	
stort.	Skillnaden	mellan	en	miljon	och	en	miljard,	
brukar	det	heta,	är	ungefär	en	miljard.	Men	miljon	
eller	miljard,	det	gör	oss	detsamma.	Det	betyder	
bara	”stort”	och	”länge”.	
	
Men	också	för	att	det	inte	händer	så	mycket	däre-
mellan.	Ja,	livets	utveckling	och	så	vidare,	men	i	
bokens	berättelse	@inns	två	viktiga	punkter:	hän-
delserna	för	två	miljarder	år	sedan	och	händelser-
na	i	böckernas	nu.	Allt	däremellan	blir	tidsmässig	
transportsträcka.	Det	komprimerar	tiden.	

iii. Aristoteles	trodde	å	andra	sidan	att	kvinnor	hade	
färre	tänder	än	män,	vilket	hade	varit	utomordent-
ligt	enkelt	att	kontrollera,	så	kanske	skall	vi	inte	
lägga	alldeles	för	stor	vikt	vid	hans	funderingar	
om	tidens	natur.	
	
Ursula	Coop	skrev	i	Time	for	Aristotle	att	tid	för	
Aristoteles	inte	var	ett	mått	på	förändringar,	utan	
ett	slags	förändringens	ordning.	Hur	de	förhåller	
sig	till	varandra.	Det	är	inte	alldeles	avlägset	från	
hur	en	samtida	fysiker	som	Carlo	Rovelli	förklarar	

tiden	i	Om	tiden	inte	fanns.	Som	ett	
nätverk	av	händelser,	förstås	i	någon	
form	av	struktur,	om	än	inte	i	en	uni-
versell	ordningsföljd.	Tid	är	resan	
mot	ökad	entropi.	

iv.	Ett	halvt	århundrade	är	ungefär	
den	tid	över	vilka	C.	S.	Foresters	böc-
ker	om	Horatio	Hornblower	spänner.	
Markant	kortare	än	en	generations-
roman	som	Carsten	Jensens	Vi,	de	
drunknade.	Men	tiden	är	personlig.	
Går	långsammare	i	gravitations-
brunnen	än	i	rymden.	Går	långsam-
mare	för	den	som	rör	sig	än	för	den	
som	står	still	också,	för	all	del.	Men	
nog	hade	Aristoteles	rätt,	åtminstone	
i	@iktionen:	tid	@inns	i	relation	till	
någonting	annat.	I	The	Expanse	händer	

så	mycket.	Inte	nödvändigtvis	mer	för	huvudper-
sonerna,	jämfört	med	Cao	Xueqins	något	kortare	
Drömmar	om	röda	gemak	i	fem	band,	till	exempel.	
Men	för	mänskligheten.	Allt	vi	är.	

v. Tiden	är	mycket	lokal.	Vår	förståelse	av	ett	nu	
känner	även	geogra@iska	avstånd.	
	
En	gång	hade	varje	stad	sin	egen	tid.	Tåget	ändra-
de	på	sådant.	Delvis	för	att	man	mycket	snabbare	
kunde	ta	sig	från	en	plats	till	en	annan	och	då	bör-
ja	fundera	på	om	klockan	inte	borde	vara	någon-
ting	annat	där.	Mest	för	att	man	plötsligt	behövde	
pålitliga	tidtabeller.	
	
Och	tiden	i	The	Expanse	dras	ut.	Det	@inns	så	myc-
ket	förändring	att	mäta.	Att	förhålla	sig	till.	Mänsk-
ligheten	som	sträcker	sig	efter	stjärnorna.	Det	är	
klart	att	det	är	långa	år.	Att	de	känns	på	ett	sätt	
som	livet	till	sjöss	inte	kan	mäta	sig	med,	hur	dra-
matiskt	det	än	är.	Tiden	i	relation	till	vad	den	
åstadkommer.	
	
Den	åstadkommer	så	mycket	här.	

–	Johan	Jönsson	
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Övriga recensioner 
Aldrig 

Ken Follett 
Albert	Bonniers	förlag,	2022.	

Översättning:	Jens	Ahlberg	och	Lena	Karlin	

Man	kan	lugnt	säga	att	Ken	Follett	prickade	in	utgiv-
ningen	av	sin	senaste	roman	på	ett	förbluffande	sätt	
(originalet	Never	utgavs	2021),	och	att	Bonniers	gjor-

de	det	ännu	mer	
(utgivning	allde-
les	nyligen).	
Boken	handlar	
således	om	hur	
tredje	världskri-
get	–	med	kärn-
vapen	och	allt	–	
bryter	ut,	och	det	
trots	att	ingen	
egentligen	vill	
det.	Follett	be-
skriver	bakgrun-
den	i	ett	kort	för-
ord.	Han	berättar	
att	han	har	kom-
mit	fram	till	att	
första	världskri-
get	var	ett	krig	
som	ingen	önska-

de;	att	”alltihop	egentligen	var	ett	tragiskt	missöde.	
Och	jag	undrade:	Skulle	det	kunna	hända	igen?”	Som	
vi	i	dag	tragiskt	nog	vet	är	svaret	kanske	ja,	även	om	
det	också	är	den	enda	beröringspunkten	med	just	
denna	roman.	

Aldrig	är	således	en	skildring	av	hur	det	händer	
igen.	Denna	gång	är	kontrahenterna	USA	och	Kina,	
men	egentligen	utlöses	krisen/kriget	av	Syd-	och	
Nordkorea	i	dåraktig	förening	(dåraktigheten	gäller	i	
synnerhet,	som	man	kan	tänka	sig,	den	senare	par-
ten).	

Romanen	–	som	utspelas	i	en	nära	framtid	eller	
kanske	kontrafaktisk	nutid	–	följer	framför	allt	den	
amerikanska	presidenten,	republikanen	Pauline	
Green,	och	Chang	Kai,	biträdande	minister	med	an-
svar	för	den	internationella	delen	av	Kinas	underrät-
telseverksamhet.	Bägge	är	hårt	inriktade	på	avspän-
ningspolitik,	och	Chang	har	underhandskontakter	
med	såväl	en	högt	uppsatt	nordkoreansk	general	som	
CIA:s	kontakt	på	den	amerikanska	ambassaden	i	
Beijing.	Han	har	en	hel	del	problem	med	mer	hökak-
tiga	ministrar	och	militärer	inklusive	hans	far,	som	till	
råga	på	allt	är	det	nationella	säkerhetsrådets	vice	
ordförande.	

Huvudhandlingen	gäller	problem	som	uppstår	i	
Nordkorea	och	hur	de	påverkar	och	påverkas	av	

främst	den	kinesiska	regeringen	–	varvid	Chang	gör	
allt	för	att	tona	ner	spänningarna	och	föreslå	däm-
pande	åtgärder	–	men	även	givetvis	Sydkoreas	regim,	
vars	kvinnliga	president	är	betydligt	mer	hökaktig	än	
USA:s.	En	kon@likt	i	Sydkinesiska	sjön	över	en	av	Ki-
nas	konstgjorda	öar	är	ytterligare	en	ingrediens,	men	
den	främsta	roten	till	det	ödesdigra	händelseförlop-
pet	är	ett	internt	försök	till	statskupp	i	Nordkorea	
samt	Kinas	engagemang	och	det	faktum	att	även	Syd-
korea	berörs.	Alltsammans	ter	sig	för	mig	högst	plau-
sibelt,	vilket	förstås	gör	läsningen	desto	kusligare.	

För	att	dryga	ut	romanen	till	dess	häftiga	nära	700	
sidor	har	Follett	dock	fört	in	två	i	stort	sett	onödiga	
bihandlingar,	som	är	in@lätade	i	varandra	och	som	
båda	utspelas	i	Afrika,	närmare	bestämt	i	Tchad.	Det	
rör	sig	om	den	kvinnliga	ambassadtjänstemannen	
(-kvinnan?)	Tamara	Levit,	hennes	kontaktperson	Tab	
Sadoul	vid	EU:s	lokala	biståndsorgan,	samt	CIA-agen-
ten	Abdul;	därtill	den	vackra	Kiah	från	en	by	nära	
huvudstaden.	Tamara,	Tab	och	Abdul	är	i	första	hand	
ute	efter	att	bekämpa	IS-terrorister	medan	Kiah	vill	
ta	sig	till	Europa	tillsammans	med	sin	son.	

Sålunda	får	vi	följa	Pauline	(alla	kontrahenterna	
benämns	genomgående	med	sina	förnamn),	Kai,	Ta-
mara,	Tab,	Abdul	och	Kiah	genom	deras	äventyr.	Till	
saken	hör	att	vi	också	får	oss	till	livs	deras	respektive	
kärleksaffärer:	Pauline	är	inte	särskilt	lycklig	i	sitt	
äktenskap,	hennes	man	börjar	vänstra	och	hon	kän-
ner	sig	dragen	till	en	av	sina	närmaste	medarbetare;	
Tamara	och	Tab	blir	ett	kärlekspar	liksom	så	små-
ningom	även	Abdul	och	Kiah.	Allt	medan	Kai	är	djupt	
förälskad	i	sin	enastående	vackra	hustru	Ting		(i	ett	
lyckligt	äktenskap),	som	är	en	högt	uppburen	hjältin-
na	i	en	tv-serie.	

Det	blir	under	läsningens	gång	allt	mer	uppenbart	
att	Follett	inte	är	någon	mästare	på	kärleksskildring-
ar.	Här	följs	ett	strikt	damtidningsmönster,	dvs.	med	
romantiska	funderingar	och	halvpikanta	antydningar	
som	hejdar	sig	inför	mer	handfasta	redogörelser.	Så-
ledes	drabbas	kvinnorna	regelbundet	av	nära	nog	
kåtslag	i	de	mest	skiftande	situationer	(manlig	öns-
kedröm?)	men	mer	får	man	inte	se.		

Därmed	inte	sagt	att	jag	skulle	ha	velat	det.	Med	
tanke	på	den	follettska	berättarkonsten	är	denna	be-
gränsning	säkerligen	att	föredra.	Denna	valhänthet	å	
det	kärleksmässiga	området	är	nämligen	inte	den	
enda	bristen.	Follett	är	helt	enkelt	ingen	stilistikens	
mästare;	således	ägnar	han	sig	åt	det	typiska	tjock-
boksknepet	att	dryga	ut	texten	med	en	oändlig	
mängd	ovidkommande	detaljer	som	i	varje	fall	inte	
@ick	mig	att	leva	mig	mera	in	i	berättelsen.	En	slående	
egenskap	i	detta	sammanhang	är	Folletts	närmast	
maniska	besatthet	av	kläder:”De	var	söndagsklädda,	
Gus	i	svart	kavaj	och	Chess	i	tweed.	Nationella	under-
rättelsechefen,	Sophia	Magliani,	hade	på	sig	en	mer	
formell	dräkt,	med	kort	kavaj	och	svarta	byxor.	CIA-
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mannen	såg	ut	som	någon	från	gatan,	i	träningsbyxor,	
välanvända	gymnastikskor	och	skepparjacka.”	”I	
egenskap	av	affärsman	hade	han	under	det	senaste	
halvseklet	klätt	sig	i	marinblå	eller	grå	kostymer,	men	
på	sistone	hade	han	börjat	bära	olika	nyanser	av	
brunt.”	

Om	någon	nu	misstänker	att	detta	ytperspektiv	
motsvaras	av	bristande	djup	även	vad	gäller	karak-
tärsteckningen	i	övrigt	så	kan	jag	bekräfta	det.	Scha-
blonmässigheten	dominerar;	ingen	av	personerna	
engagerar	utöver	sin	funktion	i	handlingen.	Själv	
störs	jag	också	av	det	@limrande	berättarperspektivet	
–	det	är	det	(alltför)	vanliga	allvetande	tredje	person,	
vilket	ibland	blir	störande	förvirrande	när	författaren	
berättar	ömsom	utifrån,	ömsom	inifrån	en	person.	
”Yusuf	var	lite	för	angelägen	om	att	få	sova	i	samma	
rum	som	Kiah	[tänker	Kiah]	och	för	ett	ögonblick	
drog	en	skugga	av	missnöje	över	Azras	ansikte	[ser	
berättaren].”	Att	detta	är	alltför	vanligt	gör	det	inte	
mer	tilltalande	–	vad	jag	längtar	efter	en	stilistisk	
motsvarighet	till	Graham	Greene	eller	kanske	rentav	
Hemingway!	

En	bisak	vad	gäller	berättarteknik	som	jag	aldrig	
har	tänkt	på	tidigare.	Hur	beskriver	man	verkligheten	
på	ett	sätt	som	inte	verkar	konstigt?	”Saharaöknen	
var	lika	stor	som	USA.”	Jaha.	Men	det	är	den	väl	fort-
farande?	I	både	vårt	och	berättarens	nu.	”N’Gueli-
bron	gick	över	Logone@loden,	som	utgjorde	gränsen	
mellan	Tchad	och	Kamerun”.	Återigen:	samma	sak	
gäller	även	i	dag.	Hur	gör	man	för	att	skildra	sådana	
här	företeelser	utan	att	det	blir	konstigt?	Själv	vet	jag	
inte.	

Men	för	att	inte	vara	alltför	negativ	vill	jag	säga	att	
huvudhandlingen,	den	som	leder	fram	till	det	kata-
strofala	slutet,	bär	sannolikhetens	prägel,	i	varje	fall	
för	en	lekman	som	jag.	Utan	de	över@lödiga	bihand-
lingarna,	och	i	händerna	på	en	skickligare	berättare,	
hade	det	kunnat	bli	en	thriller	av	hög	klass.	Extremt	
lättläst	är	den	hur	som	helst.	Och	@lera	amerikanska	
recensenter	är	entusiastiska;	några	svenska	recen-
sioner	har	jag	dock	inte	sett.	Kanske	ska	jag	också	
tillfoga	att	jag	faktiskt	inte	såvitt	jag	minns	har	läst	
någon	av	författarens	forna	succéer,	såsom	Nålens	
öga	(1978;	belönad	med	en	Edgar)	och	Kod	Rebecca	
(1980).	Jag	misstänker	att	han	var	bättre	då.	

Till	sist	några	ord	om	översättningen,	av	Jens	Ahl-
berg	och	”vår	egen”	Lena	Karlin.	Den	@lyter	på	bra	
förutom	några	konstigheter	vad	gäller	titulaturen.	Det	
känns	konstigt	när	USA:s	kvinnliga	president	tilltalas	
”frun”	(engelska	”madam”,	förstås”)	eller	när	kineser-
na	säger	”herrn”	till	sina	överordnade	(gissningsvis	
”sir”).	Bättre	att	stryka.	

–	Mats	Dannewitz	Linder	

Chikima och jakten på snäckan 
Gunnar Strandberg 

El	Cabrón	Förlag,	2021	

Jag	har	recenserat	@lera	hundra	böcker,	men	jag	har	
aldrig	börjat	med	ombrytningen	och	korrekturfelen.	I	
själva	verket	har	
jag	nog	inte	ens	
någonsin	nämnt	
dem.	Den	här	
gången	blir	jag	
tvungen.	

Chikima	och	
jakten	på	snäckan	
uppvisar	en	om-
brytning	som	gör	
den	knölig	att	
läsa,	eftersom	
scenerna	och	till	
och	med	dialo-
gerna	gång	på	
gång	på	gång	
bryts	upp	av	
blankrader.	En	
blankrad	ska	i	en	
text	fungera	som	
klippet	mellan	
två	scener	på	olika	orter	i	en	@ilm,	men	här	utgör	de	i	
stället	klipp	mellan	repliker	i	dialoger		
	
eller	mitt	i	berättande	text.	Och	de	har	sällskap.	Kor-
rekturfelen	är	så	många	att	de	osökt	påminner	om	
den	klassiska	kinesiska	tortyr	som	går	ut	på	att	med	
tio	minuters	mellanrum	låta	en	vattendroppe	landa	
mitt	uppe	på	hjässan	på	det	fastkedjade	offret.	Efter	
bara	något	dygn	har	offret	blivit	sinnessjukt	av	den	
oupphörliga	väntan	på	nästa	droppe.	Skillnaden	mel-
lan	den	kinesiska	tortyren	och	Chikimas	korrekturfel	
är	att	de	senare	utgör	ett	veritabelt	skyfall	och	dess-
utom	består	av	@lera	olika	slag	–	kvarglömda	extra	ord	
i	meningar	som	byggts	om	på	skärmen,	automatiskt	
korrigerade	ord	som	datorn	gissat	fel	på	(”kände	
igen”	blir	”kände	igenom”,	till	exempel),	saknade	ord	
som	fallit	bort	när	meningar	byggts	om,	saknade	ord	
som	författaren	inte	förstått	ingår	i	svensk	grammatik	
(bristen	på	att-satser	är	förfärande)	och	en	mycket	
konsekvent	genomförd	oförmåga	att	skilja	på	sub-
jekts-	och	objektsform	i	tredje	person	plural,	ef-
tersom	de	alla	blir	”de”,	till	och	med	när	subjekt	och	
objekt	ingår	i	samma	mening,	och	en	ännu	besynner-
ligare	oförmåga	skilja	den	bestämda	artikeln	”det”	
från	den	bestämda	artikeln	”den”,	och	vice	versa.	(Om	
du	la	märke	till	mitt	utelämnade	”att”	i	föregående	
mening	lägger	du	säkert	märke	till	alla	de	ställen	där	
samma	ord	utelämnats	i	boken.)	

Jag	förstår	att	jag	låter	som	en	petimäter	ovan,	
men	de	surrealistiska	blankraderna	och	korrektur-
felen	är	så	många	att	de	distraherar	läsaren	och	stjäl	
uppmärksamhet	från	romanens	intrig.	Som	läsare	
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drabbas	man	av	milt	vansinne	i	väntan	på	nästa	kor-
rekturfel,	som	ofelbart	omgående	anmäler	sig	till	
tjänstgöring,	hela	boken	igenom.	Trots	detta	ska	jag	
nu	fokusera	på	själva	innehållet.	

Chikima	och	jakten	på	snäckan	sägs	på	titelsidan	
vara	en	sf-roman	för	ungdomar	och	som	sådan	skulle	
den	utan	tvivel	ha	fungerat	i	något	av	trettiotalets	
amerikanska	pulpmagasin,	eftersom	den	i	allt	väsent-
ligt	är	en	kombination	av	trettiotalets	pulp-sf	och	
Enid	Blytons	Fem-böcker.	I	sig	är	det	kanske	ingen	
dum	idé,	men	personligen	tvivlar	jag	på	att	målgrup-
pen	sf-läsande	ungdomar	inte	är	mer	so@istikerad	än	
så.	Poängen	är	ju	att	det	har	utkommit	väldigt	mycket	
science	@iction	sedan	trettiotalet	och	de	ungdomar	
som	i	dag	läser	science	@iction	koncentrerar	sig	nog	
bara	mycket	undantagsvis	på	den	sorts	enkla	rymd-	
och	planetäventyr	som	till	största	delen	befolkade	
dåtidens	kioskmagasin.	Själv	läste	jag	i	elvaårsåldern,	
när	jag	började	läsa	science	@iction,	författare	som	
Ray	Bradbury,	Clifford	D.	Simak,	Fredric	Brown	och	
Robert	Sheckley.	Med	andra	ord,	jag	–	och,	vågar	jag	
påstå,	alla	de	hundratals	sf-fans	jag	träffat	genom	
åren	–	var	redan	i	ungdomen	som	medvetna	sf-läsare	
för	so@istikerade	för	att	trakta	efter	Fem	på	planet-
äventyr.	Fast	jag	kan	ha	fel,	för	i	dagens	internetbase-
rade	uppväxtmiljö,	där	boken	ställts	på	undantag	till	
förmån	för	datorspel	där	@igurerna	studsar	runt	och	
skjuter	på	varandra	allihop	och	allting	exploderar	
hela	tiden,	är	det	kanske	snarare	den	enkla,	standar-
diserade	äventyrsberättelsen	förlagd	i	rymden	som	
för	somliga	ungdomar	utgör	lockelsen	att	läsa	science	
@iction.	

Fast	man	kan	undra	om	det	är	science	@iction	de	
får	sig	till	livs	den	här	gången.	Möjligen	är	det	science	
fantasy.	Genreetikett	spelar	förstås	i	det	här	fallet	–	
det	enkla,	actionpackade	äventyret	där	Fem	i	rymden	
är	på	snäckjakt	–	ingen	större	roll,	men	om	det	nu	ska	
vara	science	@iction	så	begås	här	ett	iögonenfallande	

misstag,	eftersom	den	här	berättelsen	inte	överens-
stämmer	med	den	etablerade	vetenskapen.	Det	visar	
sig	nämligen	att	@loran	och	faunan	på	den	främmande	
värld	där	intrigen	utspelas	är	i	princip	densamma	
som	på	jorden	–	här	@inns	träd	och	blommor	och	gräs,	
@iskar	och	rävar	och	fåglar,	och	de	är	allihop	förbluf-
fande	lika	sina	jordiska	motsvarigheter.	Fast	det	i	sig	
är	inte	ägnat	att	förvåna,	eftersom	de	visar	sig	ha	
DNA	av	precis	samma	slag	som	jordiska	organismer,	
och	därmed	celler	och	organeller	och	proteiner	och	
hela	köret.	Med	andra	ord,	det	fullkomligt	och	i	det	
närmaste	hundraprocentigt	osannolika	har	inträffat	
att	evolutionen	på	denna	främmande	planet	varit	i	
princip	identisk	med	den	jordiska.	Något	sådant	är	
förstås	omöjligt,	och	liv	på	främmande	världar,	hur	
det	än	ser	ut,	måste	av	naturnödvändighet	vara	myc-
ket	annorlunda	jordens,	vilket	många	av	sf-författar-
na	insåg	redan	under	pulperan.	

Fast	det	är	möjligt	att	Gunnar	Strandberg	räddar	
situationen	även	om	han	aldrig	säger	det	rakt	ut,	för	
om	jorden	tillhör	de	planeter	som	den	högt	avance-
rade	utomjordiska	civilisationen	koloniserat	med	
sina	superavancerade	frön,	utsända	i	kapslar	åt	alla	
håll	i	universum,	kommer	alltså	livets	byggstenar	från	
den	världen.	Det	kan	till	och	med	tänkas	att	den	värl-
den	är	jorden,	eftersom	den	sägs	ligga	i	utkanten	av	
en	spiralgalax.	

Räddningen	blir	dock	temporär,	för	givet	den	lös-
ningen	borde	livet	på	de	olika	världarna,	inklusive	
bokens,	ha	evolverat	i	olika	riktningar	på	varje	värld,	
eftersom	det	ekologiska	systemet	och	dess	arter	är	
beroende	av	levnadsbetingelserna	i	den	miljö	där	de	
förekommer.	Det	är	Gunnar	Strandberg	inte	omedve-
ten	om,	men	det	vill	sig	liksom	inte	riktigt	ändå.	Han	
stipulerar	nämligen	att	trädens	gröna	blad	blivit	lila	
(eller	om	det	var	blå)	på	denna	främmande	värld,	
eftersom	dammet	från	en	tusen	år	gammal	gruva	
gjorde	luften	så	disig	att	grönt	inte	längre	fungerade	
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för	fotosyntes	och	träden	därför	bytte	färg.	Hur	
många	fel	det	blev	här	behöver	jag	kanske	inte	räkna	
upp…?	

Vi	skulle	ha	behövt	en	förklaring.	Sådana	@inns	det	
exempel	på	i	andra	sammanhang	i	boken,	för	liksom	
de	gamla	pulpförfattarna	använder	sig	Gunnar	
Strandberg	av	det	pålitliga	greppet	”professorn	för-
klarar”.	I	modern	tid	–	relativt	modern,	1911	–	var	
Hugo	Gernsback	den	främste	företrädaren	för	meto-
den,	i	och	med	sin	sf-roman	Ralph	124C41+.	Roma-
nens	intrig	går	ut	på	att	världens	främste	veten-
skapsman	och	upp@innare	guidar	runt	en	ung	dam	i	
framtidens	New	York	och	där	ingående	beskriver	det	
moderna	samhällets	alla	institutioner	och	företeelser,	
eftersom	den	unga	kvinnan	uppenbarligen	är	full-
ständigt	omedveten	om	de	mest	vardagliga	företeel-
ser	i	den	värld	i	vilken	hon	lever	och	har	växt	upp.	
Greppet	fanns	förstås	långt	före	Gernsback,	men	i	
hans	bok	är	det	så	utpräglat	att	det	blir	självparo-
diskt.	Det	kom	sedan	att	bli	standardmetoden	för	
pulpförfattare	som	ville	förklara	framtidens	främ-
mande	företeelser	för	sina	läsare:	de	skaffade	fram	
någon	obegripligt	illa	informerad	invånare	i	framti-
den	för	vilken	professorn	–	eller	någon	annan	kunnig	
–	föreläste	om	vardagens	alla	mysterier,	ungefär	som	
om	en	vuxen	människa	i	dagens	Sverige	skulle	behö-
va	en	ingående	föreläsning	om	vad	en	brödrost	är	för	
något	och	vad	en	stol	är	till	för.	

I	Chikima	och	jakten	på	snäckan	är	det	förbluffan-
de	nog	en	skollärarinna	som	måste	få	en	föreläsning	
om	att	somliga	är	”ateister”	–	vilket	i	det	här	
fallet	betyder	att	de	inte	via	ett	slags	hals-

krage	är	uppkopplade	mot	något	slags	stor,	interpla-
netär	centraldator,	Mai,	som	kallas	Gud	–	eftersom	
hon	är	så	”förvirrad”	och	har	glömt	bort	denna	i	hen-
nes	värld	lika	självklara	företeelse	som	att	folk	har	
skor.	Därefter	följer	att	antal	andra	tillfällen	då	”pro-
fessorn	förklarar”	och	ibland	är	det	till	och	med	en	på	
sätt	och	vis	riktig	professor,	i	form	av	en	laboratori-
eavatar	skapad	av	romanens	huvudperson	Chikima.	
Fast	i	det	fallet	ska	det	medges	att	laboratorieavata-
ren	är	nödvändig	och	integrerad	i	intrigen,	eftersom	
hen	föreläser	om	laboratorieanalyser	av	okända	livs-
formers	och/eller	biologiska	maskiners	fysiologi.	

Stilen	i	Chikima	och	jakten	på	snäckan	är	enkelt,	
närmast	uppsatsliknande	berättande,	och	ordningen	
med	undantag	av	en	tillbakablick	kronologisk	–	först	
händer	det,	sedan	händer	ditt	och	därefter	händer	
datt	–	men	det	följer	antagligen	ur	möjligen	riktiga	
antaganden	om	målgruppens	läsvanor.	Något	mer	
problematiskt	kan	det	vara	att	startsträckan	är	lång	–	
intrigen	splittras	under	mer	än	halva	boken	upp	på	
ett	antal	@laddrande	trådar	och	de	för	de	datorspe-
lande	ungdomarna	sannolikt	mer	lockande,	ac-
tionpackade	kapitlen	där	romangestalterna	studsar	
runt	och	virvlar	i	saltomortaler	i	luften	och	slåss	mot	
diverse	grusliga	ondskingar	låter	vänta	på	sig	till	de	
sista	kapitlen.	Tyvärr	måste	jag	medge	att	de	sista	
kapitlen	för	min	del	redan	är	avverkade	vad	beträffar	
sviten	om	Chikima,	för	det	här	är	första	delen	i	en	
trilogi	vars	kommande	två	delar	jag	får	överlåta	åt	
någon	annan	att	recensera	i	Science	Fiction	Forum.	

–	Anders	
Bellis	
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Kommande kongresser 
Konflikt: Eurocon 

2023 
Uppsala	universitetshus,	8-11	juni	2023	

eurocon2023.se 

Hedersgäster 

Johan Egerkrans 
Johan	Egerkrans	är	en	kritikerrosad	illustratör	och	
författare	vars	verk	fördjupar	sig	i	skandinavisk	folk-
lore,	nordisk	mytologi	och	den	rika	berättartraditio-
nen	rörande	vandöda.	Många	av	hans	tidigare	arbe-
ten	har	spelanknytning	och	han	debuterade	som	för-
fattare	med	Taggtråds-Tim	2005.	

Sedan	dess	har	Egerkrans	illustrerat	och	skrivit	
många	mycket	populära	böcker	om	paleontologi,	
monster	och	mytologi.	Nordiska	Väsen	(2013)	anses	
allmänt	vara	hans	genombrott.		

Han	tilldelades	Elsa	Beskow-plaketten	2021	för	
sin	samlade	produktion.	

Merja Polvinen 
Merja	Polvinen	är	universitetslektor	i	engelsk	@ilologi	
och	docent	i	litteraturvetenskap	vid	Helsingfors	uni-
versitet.	

Polvinen	forskar	tvärvetenskapligt	om	litteratur,	
och	kombinerar	litteraturstudier	med	kognitionsve-
tenskap	i	avsikt	att	studera	@iktiva	narrativs	betydelse	
i	människors	liv.	

Hon	är	för	närvarande	ordförande	för	den	akade-
miska	rådgivande	kommittén	inom	Fafnir:	The	Nordic	
Journal	of	Science	Fiction	and	Fantasy	Research,	och	
en	sedan	länge	tongivande	person	inom	@inländsk	
science	@iction-fandom.	

Francesco Verso 
Francesco	Verso	är	en	italiensk	författare,	översättare	
och	redaktör	av	fantastisk	litteratur	på	både	engelska	
och	italienska.	

Verso	är	utbildad	miljöekonom,	och	hans	litterära	
karriär	inleddes	inom	poesins	värld,	men	numera	
ägnar	han	sig	huvudsakligen	åt	prosa.		

En	stor	del	av	Versos	gärning	har	bestått	i	att	
uppmuntra	läsare	av	fantastik	att	komma	närmare	
varandra.	Han	har	både	arrangerat	kongresser	och	
översatt	sf	från	en	mängd	språk,	för	att	göra	den	till-
gänglig	för	läsare	runt	om	i	Europa.	2014	grundade	
han	förlaget	Future	Fiction	för	detta	syfte,	och	tillde-
lades	Italia-priset	2018	för	sin	insats	som	förläggare.	

Martha Wells 
Martha	Wells	är	amerikanska	och	skriver	fantasy-	och	
science	@iction-romaner,	noveller,	ungdomsböcker	
och	essäer.	

Hon	är	en	produktiv	författare	med	en	bakgrund	
som	antropolog	och	hennes	verk	har	prisats	för	sina	
rika	världsbyggen	och	samhällsbeskrivningar.	

Wells	karriär	spänner	över	nästan	trettio	år	och	
hon	är	översatt	till	ett	dussintal	språk.	Till	hennes	
mer	kända	verk	räknas	trilogin	The	Fall	of	Ile-Rien	
och	de	uppmärksammade	Murderbot	Diaries,	som	har	
förlänat	henne	ett	antal	Hugo-	och	Nebula-priser.	

Ö-kon 3 
Östberga	kulturhus,	Stockholm,	13-14	augusti	2022	

okon981639779.wordpress.com 

Hedersgäster 

Boel Bermann 
Boel	Bermann	debuterade	med	den	kritikerrosade	
dystopiska	romanen	Den	nya	människan.	Hennes	se-
nast	publicerade	verk	är	rysaren	Det	som	växer,	bi-
drag	i	antologierna	Mörk	Framtid	och	Sommarskug-
gor,	avsnittet	Amasoner	i	podcasten	Mytologier	samt	
novellerna	”De	vita”	och	”Exet”	i	Sveriges	Radios	
Creepypodden.	Hon	medverkade	även	i	SVT:s	serie	År	
1	miljon	–	berättelsen	om	din	framtid.	

Som	författare	har	hon,	utöver	romanerna,	med-
verkat	i	ett	tiotal	antologier	inklusive	Andra	vägar:	
Tio	nya	utopier,	Zonen	vi	ärvde,	Stockholms	Under-
gång,	13	svarta	sagor	om	superskurkar,	Maskinblod-
serien	och	Kärlek	i	maskinernas	tid.	Hon	var	länge	
medlem	i	den	nu	nedlagda	författarpodden	Fantas-
tiskPodd.se	och	är	en	del	av	författarkollektivet	Fruk-
tan.se.	

Torill Kornfeldt 
Torill	Kornfeldt	är	författare	och	biolog	med	ett	när-
mast	ohälsosamt	intresse	för	naturens	märkligheter.	
Hon	skriver	och	gör	radio	om	mötet	mellan	veten-
skap	och	samhälle,	med	ett	extra	stort	fokus	på	hur	vi	
formar	vår	framtid.	Hon	hörs	bland	annat	i	P3	Dysto-
pia	och	Smarta	svar	på	Skruvade	frågor,	och	hennes	
senaste	bok	handlar	om	hur	vi	kan	använda	gentek-
nik	för	att	bygga	om	våra	kroppar.	

Torill	brukar	delta	i	svenska	sf-kongresser	och	ger	
där	bejublade	föreläsningar	om	djurens	sexliv,	hur	vi	
kan	göra	nya	mammutar,	genmodi@iera	våra	barn	el-
ler	skapa	de	mest	hållbara	samhällena.	
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 Adress: 

Avsändare:                        
Skandinavisk Förening för Science Fiction 
c/o Michael Pargman 
Ingenjörsvägen 40 lgh 1702 
117 59 Stockholm 

OBS! Läs texten på 
adresslappen!  

 

Webbplats: esseffesseff.wordpress.com  
Facebook: Skandinavisk Förening för Science Fiction 

Pubmöten: SFSF och Stockholmsfandom ses tredje tisdagen i varje 
månad från 18.00 på Bishops Arms Gamla Stan (Tyska Brinken 36), 
Stockholm. 

SFSF:s bokcirkel: Se webbsidan för tid, plats och vald bok. 

Ö-kon 3 
13-14 augusti 2022 
Östberga kulturhus, Stockholm 
Gäster: Boel Bermann, Torill Kornfeldt 
Gratis inträde, men föranmälan krävs!


