
Fandoms Fantastikanytt
Ett oregelbundet utkommande nyhetsblad under Fantastika – Swecon 2012. Kommittén tar inget ansvar för innehållet. Redaktör 
och ansvarig utgivare är Karl-Johan Norén. Bidrag som bilder, artiklar och  nyhetstips, men även klagomål och kverulationer, 
kan skickas till <kjnoren@gmail.com>, ehuru redaktionen är för ludditisk för tvitter, ansiktsböcker och andra nykomliga påfund. 
Nyhetsbrevet görs med iCalamus till Mac OS X, som redaktionen gärna rekommenderar, då han är svensk agent för och 
översättare av programmet.

Kongressfredagen
På grund av ett stort antal missförstånd, skillnader 
i förförståelser och nedrivna kontaktledningar i 
Göteborg blev det inget nyhetsbrev under freda-
gen. Redaktionen ägnade istället eftermiddagen åt 
att först ta tåget till Skövde, och sedan vänta in ett 
försenat tåg upp till Stockholm.

Vår ärade kollega i kongressrapporteringsbran-
schen Ahrvid Engholm har dock bidragit med 
några observationer, samtliga i redaktionens tolk-
ning. Heder åt redaktionens informatörer!

Storm i ett tvitterglas!
Debattens vågor går höga på tvitter! Fans och fä 
strider om de ska använda #swecon eller #swe-
con2013 eller #fantastika2013! Redaktionen (som 
förty icke använder tvitter) säger ex cathedra att 
man bör använda #swecon – det ger lite mer 
historia till föregående Swecon och ger mer text till 
innehåll.

Malmöfandom och Malcon 3
Den nystartade (nyåteruppstundna?) Malmöfan-
dom meddelar genom Socialistsimon att de siktar 
på att arrangera Malcon 3 någon gång nästa höst-
För närvarande består Malmöfandom av 20-25 
fans.

Må Dénis ande (såvida den inte har reinkar-
nerats än) le över dem!

Fandoms dinosaurier
Under sin hedersgästintervju nämnde Jo Walton  
att hon har varit på nätet sedan 1984, och hon 
minns även nysgruppen rec.arts.sf-lovers. En äkta 
dinosaurie, även om redaktionen inte är klar över 
om hon var aktiv under The Great Renaming!

Vinnare efterlyses
Vinnare samt hedersomnämnda i Fantastikno-
velltävlingen 2013 kan kontakta Ahrvid vid hans 
bokbord och få ett exemplar av antologin Vildsint 
Gryning som ett extrapris.

Gophrar efterlyses!
Gophermamma Pebbles är alltid på jakt efter nya 
villiga krafter! Anmäl dig till närmaste re-
kryteringskontor, som är beläget bredvid Lambert-
rummet, längst in i kongresslokalerna.

Confetti 2014
Club Cosmos firar 60 år som aktiv science fiction-
förening i Göteborg nästa år med en hejdundrande 
kongress.

Den 4-6 april 2014 ordnar de Confetti 2014,med 
bland andra Anders Fager och Caroline L. Jensen 
som hedersgäster. Läs mer om evenemanget på 
<confetti.clubcosmos.se>.

Panelrapport Vad kommer på film och TV
Otto Granat förde anteckningar om rekommenda-
tioner under panelen, och redaktionen har saxat 
följande därifrån.

Under the Dome – bättre än man tror
The Leftovers från HBO – rappare version av 

Survivors
Outlander – 2 tidslager, sjuksköterska och tidsre-

sor
High Moon – spår av utomjordingar på månen
The Strain – vampyrtolkning av del Toro
Helix – vintersjukdom
Tomorrow People – X-men-liknande
Continuum – tidspoliser och -terrorister
Jupiter Ascending – space opera av Andy och Lana 

Wachowski
Interstellar – med Christoper Nolan
Många fler filmer och TV-serier nämndes. Alla 

frånvarande verk kan skyllas på redaktionen.

Dagens signeringar
Lavie Tidhar: 13-13.30
Jo Walton: 14-14.30
Karin Tidbeck: 16-16.30
Erik Granström: 16.30-17
Mia Franck, Hannele Mikaela Taivassalo, Maria
Turstschanioff och Jenny Wiik: 20-20.30

Missa inte festerna!
Stora scenen kommer att vara upptagen av fester-
na för våra kommande kongresser ikväll från 
20-23! Swecon-buden, Steampunk-festivalen, 
världskongressen Loncon 3 samt både det fö-
regående och det nya budet för världskongressen i 
Helsingfors kommer att vara där.

Priser! Godis! Dricka! Var där du med!

Lördagen den 19 oktober 2013, tidig eftermiddag


