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For ottende år i træk præsenterer Science Fiction Cirklen en originalantologi med danske science ﬁction-noveller, som
både nybegyndere inden for genren og garvede science ﬁction-veteraner vil kunne ﬁnde underholdning og stof til
eftertanke i.
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Skribent

Spændende antologi fra Science Fiction Cirklen, hvor temaerne strækker sig
fra tidsrejser og virtuelle virkeligheder over cyborgs og uforklarlige opﬁndelser
til dommedagsscenarier og aliens.
I 2007 udgav Science Fiction Cirklen første bind i serien ’Lige under overﬂaden’
med nyskrevne danske science ﬁction-noveller skrevet af en blanding af nye og
etablerede forfattere. Konceptet har vist sig at være så levedygtigt, at vi her i
2014 er nået til bind ni, og endnu en gang må jeg sige, at her overordnet er tale
om en rigtig ﬁn udgivelse.
I alt tyve fortællinger (heraf et digt) er blevet valgt ud, og temaerne strækker sig
fra tidsrejser og virtuelle virkeligheder over cyborgs og uforklarlige opﬁndelser til
dommedagsscenarier og aliens. Også tandlæger har fundet vej til ﬂere
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fortællinger, så det er science ﬁction i en bred forstand, læseren kan fornøje sig
med.
Blandt mine absolutte favoritter i antologien er Jesper Golls novelle
’Betydningen af små ting’. Han skrev titelnovellen i seriens bind otte ’Farvel, min
astronaut’, og ’Betydningen af små ting’ er en selvstændig fortsættelse af
denne. Vi følger en gruppe astronauter, som er udvalgt til at rejse ud i rummet,
og for at klare den lange rejse er deres biologiske tid gjort så langsom, at for
dem svarer en måned til hundrede menneskeår. Da de endelig når deres mål,
planeten FGTS-218b, lykkes det dem at etablere en base. Men så sker det
uforudsete, hvor små tings betydning går op for besætningen.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig en fortsættelse på beretningen om Cecilie og
de øvrige astronauter og krydser ﬁngre for, at Jesper Goll har det på samme
måde. Også A. Silvestri imponerer med sin novelle ’Ukrudt’, som foregår på en
planet, hvor en stamme fortæller om livet, der hver eneste dag er en kamp mod
planterne. En velskrevet og velkomponeret historie, som rummer ﬂere
overraskelser undervejs.
Mikkel Harris Carlsens Ledige værelser hører også til mine favoritter. Den
handler om en sælger, som tilbringer de ﬂeste af sine nætter på upersonlige
hotelværelser over hele landet for en dag at falde over en hemmelighed om
nattens værelse. Blandt kuriositeterne er Niels Kjærgaards ’Hvis De lige vil gabe
op engang’ om tandlægen, der opdager et sort hul i patientens tænder. Digtet er
ikke litterært nogen stor oplevelse, men idéen og lunet bag er ganske enkelt
underholdende.
Derudover kunne jeg nævne ’Cogitopia’ af Kim Foss, som fascinerede mig med
sin forestilling om, hvorledes Medicopolitiet i fremtiden medicinerer borgerne,
så de overholder samfundets regler til alles bedste, ’Komtessen, opﬁnderen,
direktøren og baronen – og Emma’ af Glen Stihmøe, en underholdende pastiche,
der mindede mig om science ﬁction skrevet i starten af 1900-tallet samt ’De
sidste kærester på Månen’ af Lars Ahn Pedersen, en velskrevet historie om hvad
der vil ske med en månekoloni, hvis kontakten til jorden ryger.
Som sagt er kvaliteten af novellerne generelt højt og temaerne meget blandede.
Enkelte noveller fangede mig dog ikke rigtigt, hovedsageligt fordi jeg ikke helt ﬁk
fat i pointen, for eksempel ’Stakhanov’ af Henning Andersen. Men det skal ikke
afholde mig fra at anbefale De sidste kærester på Månen til alle, der holder af
spændende ny science ﬁction.
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