
Fandoms Fantastikanytt
Ett oregelbundet utkommande nyhetsblad under Fantastika – Swecon 2013. 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.

Swecons ande
Det har kommit till redaktionens kännedom att 
fans har klagat på att ingressen nämner Swecon 
2012 och inte 2013. Detta är fullt medvetet. Enär 
Swecons ande har lämnat sin fasta fysiska form 
och numera är en ande av en ande, så måste en del 
av den föregående kongressen föras vidare till 
innevarande Swecon, och även till nästkommande.

Alla meddelande som påstår motsatsen är falska.

Nästan 400 på plats!
Ett snabbt överslag i receptionen gav vid handen 
att på lördag eftermiddag hade kongressen haft lite 
drygt 380 besökande medlemmar! En dag kvar för 
att nå 400-strecket!

Framtida sf i Stockholm
Jonas Ramsten (som tillsammans med Michael 
Godhe har utgett essäsamlingen Möjliga världar) 
kommer att tala på Nobelmuséet i Stockholm den 
29 oktober klockan 18.00 på ämnet science fiction 
och vetenskap. Saxat ur programmet:

Har science fiction och vetenskap något gemen-
samt? Har det hänt att science fiction någon gång 
berikat en vetenskaplig process eller idé? Vilka 
kopplingar finns det mellan teknik/vetenskap/
samhälle som kan tänkas vara aktuella för en yngre 
generation science fiction-berättare? Författaren 
Jonas Ramsten samtalar med publiken om hur 
science fiction har påverkat vetenskapen och tvärt 
om.

Fri entré, boka plats på: bokning@nobelmuse-
um.se eller 08-534 818 18.

Alvarn till Mårten!
Efter den rådgivande omröstningen bland svensk 
fandoms fans och fä, och i den andra röstomgången 
har Mårten Svantesson utsetts till mottagare av 
Stiftelsen Alvar Appeltoffts minnespris till Alvar 
Appeltoffts minne (populärt kallad Alvarn). Han 
mottog priset, i form av en fannisk glödlampa, 
designad av Nicolas Krizan, ett diplom och 2100 
kronor av SAAM:s ordförande Johan Anglemark.

Alvarn är svensk fandoms finaste utmärkelse, 
och delas ut varje år till en svensk fan som har 
gjort betydande insatser för svensk fandom.

Swecon till Gävle för första gången!
Omröstningen om nästa års Swecon hade roligt 
nog två kandidater, och utmärkta sådana.

Göteborg hade en stark kandidatur i form av 
Confetti, som också firar Club Cosmos 60-årsjubi-
leum den 4-6 april 2014 i Gammelstadens med-
borgarhus under ledning av bland andra Helena 
Kiel. De fick 10 röster på sina nya grepp för sönda-
gens evenemang.

Gävle skrapade ihop 27 röster med ledande kraf-
ter i form av bland andra Anna Davour och Kristin 
Thorrud. Deras arrangemang kommer att anord-
nas på Stockholms Järnvägsmuseum i Gävle, i 
samband med en större Steampunkfestival den 
27-29 juni 2014. I upplägget kommer detta något 
att likna Finncon, med en allmän del öppen för 
samtliga museibesökare och en del som utgör själva 
kongressen.

Planer finns bland annat på ett specialtåg från 
Stockholms Central direkt till kongressområdet.

Schism i Upsalafandom
Redaktionen har upptäckt allvarliga sprickor inom 
Upsalafandom, vars omfattning ännu inte är helt 
klarlagd. Frågan handlar inte om skillnaden mellan 
science fiction och fantasy, om förnyelsen av sf-
kongressernas innehåll eller något annat, eller 
något mycket mer fundamentalt.

Frågan gäller en fundamental Upsalafannisk 
tradition, att pommes frites vid de Upsalafanniska 
pubmötena icke är pommes frites, utan jordnötter. 
En diskussion har nu startat om när transsub-
stantiationen från pommes frites till jordnötter 
sker.

Flera faktioner har redan utkristalliserat sig. 
Sker det när de ej friterade pommes fritesen pla-
ceras i fritösen eller när de uttages däri. Sker det 
när färdiga pommes frites kommer i närheten av 
öhl, vid serveringsögonblicket, eller när de tages 
från tallriken? Ytterligare en faktion anser att 
transsubstantiationen sker i intentionen att ta 
jordnötter.

Svensk fandom håller andan.

Lördagen den 19 oktober 2013, sen eftermiddag
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