
Fandoms Fantastikanytt
Ett oregelbundet utkommande nyhetsblad under Fantastika – Swecon 2014. 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.

400!
(Dock bara satt i 122 punkters storlek, inte 400. 
Men ett snabbt överslag i receptionen gav vid 
handen att kongressen passerade 400-strecket 
deltagare under söndagen.)

NOFF-auktionsresultatet
NOFF-auktionen drog in närmare 3.800 kronor 
under lördagskvällen, till fannärmliga ändamål! 
Bland rariteterna som såldes fanns en av de tre 
Stora Rymdpottorna, en klenod inom svensk fan-
dom sedan slutet av 60-talet.

Stort tack till Bellis, Marie-Louside, alla som 
bjöd på auktionen och alla som skänkte auktionsfö-
remål!

Försäljning Alvarfonden
Alvarfonden har påbörjat sin traditionella kon-
gressöndagsrea. Köp 3 böcker och få den billigaste 
gratis!

Gån och fynda! Pengarna går till ett gott än-
damål och Johan Anglemark behöver inte ha lika 
många böcker hemma till nästa gång!

Kongressöndagar
Kongressöndagar blir ofta lite avslagna. Många är 
trötta efter två dagars intensivt umgänge och sena 
kvällar med mycket dricka och lite sömn, men det 
hindrar inte att söndagarna har sin egen charm – 
de är inte bara en transportsträcka till döda 
hundens fest.

Om det är någon kongressdag då man kan sitta 
ner i lugn och ro i ett hörn och bara prata på tu 
man hand så är söndagarna svåröverträffade. Det 
är nu man kan sitta i ett hörn med en bok och bara 
njuta av att sitta bland likasinnade. Det är nu som 
alla de roliga ölsorterna är slut i baren (även om 
just den här kongressen var tämligen torr på nya 

och intressanta sorter), så man känner ingen stress 
över att prova sig fram och botanisera bland sor-
terna.

Så slappna av, ta det lugnt, gå på någon pro-
grampunkt och bara njut.

Kommande evenemang
Sugen på mer fanniskhet? Här är nästkommande 
evenemang inom svensk fandom:

Göteborg: Konfest av och med Club Cosmos 
och Patrik Centerwall. Den 2 november från kloc-
kan 15 på Argostugan (Ekedalsgatan 26).

<clubcosmos.net/konfest>
Linköping: Medlemsmöte med LSFF hemma 

hos Tommy Persson den 5 november. Kontakta 
Tommy på e-post <tpe@ida.liu.se>.

<www.lysator.liu.se/lsff/>
Malmö: Traditionsenligt pubhäng på Nya Trölls 

den 12 november, från 18 till sent.
<www.malmofandom.se>
Stockholm: Bokcirkel på Thelins café, Kungs-

holmen. Den 30 oktober från 18.
<esseffesseff.wordpress.com>
Uppsala: Pubmöte den 5 november på Pipes of 

Scotland från 17.30, sedan övergång till Uppsala 
English Bookshop som Robin Hobb (alias Megan 
Lindholm) gästar.

Confetti: 4-6 april i Göteborg.
<confetti.clubcosmos.net>
Swecon med ångpunk: 27-29 juni i Gävle.
<www.steampunkfestival.se>

Baren
Detta har varit en ypperlig kongress på många sätt, 
men detta har inte sträckt sig till baren och re-
staurangen i Dieselverkstaden. De har tyvärr varit 
ytterst ogina med tänka sig att utöka öppettiderna 
under fredag- och lördagkvällarna, och under 
lördagkvällen så beslöt de även att överhuvudtaget 
inte servera öl till flera kongressbesökare.

Redaktionen är väl medveten om att vissa i fan-
dom kan ha en något brusig personlighet, men att 
vägra en person som är klar i huvudet att köpa mer 
öl känns ypperligt kontraproduktivt för en bar.

Stora rymdpottan till kommittén! Lilla rymdpot-
tan till baren!

Söndagen den 20 oktober 2013, förmiddag


