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Nummer 1, lördagen den 16 juni 2016, förmiddagen
Ett oregelbundet utkommande nyhetsblad under Fantastika – Swecon 2016. Kommittén tar inget ansvar för innehållet. Redaktör
och oansvarig 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.

Rykande start
Fantastika 2016 har fått en rykande start med inte
mindre än 270 föranmälda fans och gott om oanmälda
medlemmar under fredagen! Allra populärast bland de
inledande programpunkterna var Rhuddem Gwelins
föredrag om Merlin, praktiskt nog förlagd till det
minsta programrummet.
Stolt drottning av Green Room
Eva Norman härskar oinskränkt och stolt över det mest
välinredda, välförsedda, vältilltagna och välutrustade
green room och gopher hole som en svensk sf-kongress
någonsin skådat. Hon har till och med underhuggare
som hon aktivt kräver arbetsinsatser av (istället för att
de ska få läsa Fandoms Fantastikanytt i lugn och ro).
Redaktionen har inte lyckats att nå gophermamma
Helena Kiel för en kommentar, men även hon ser mycket
nöjd ut, såväl med som utan plakat, trots att hon
saknade fez.
Anmäl Dig som Gopher redan idag och skåda underverket en trappa upp!
Fezes are cool.

Bränner plånboken i pengarna?
Alvarfondens antikvariat med klassisk och ibland nyare
sf och fantasy för en facil penning kan återfinnas i
Lambertrummet. Nyare sf och fantasy kan hittas i
dealer’s room en trappa upp, där man även ibland kan få
de nyinköpta böckerna signerade och prata lite med
författarna.
Den som väntar med att besöka dessa eminenta institutioner bör ta sig i akt! Stora delar av Alvarfandens
sortiment av böcker av James H Schmitz har till
exempel redan nu fått nya hem där de vårdas ömt (även
om de snart måste flytta).
Att tänka på i lokalerna
Lilla scen har en ytterdörr som gnisslar betänkligt när
den öppnas. Tänk på det när ni går in till en pågående
programpunkt där. Redaktionen är inte varse hur
mycket som det låter in i salen, men bättre att vara
försiktig i onödan än att drabbas av arga panelister.
Det finns anmälningslistor till forskarfika med Jerry
Mättää och författarfikor med Maria Turtschaninoff och
Carolyn Ives Gilman i receptionen. Först till kvarn!
Maria Turtschaninoffs fötter är mycket känsliga och
ömtåliga skapelser, så se gärna till att de har en stol till
hands. Hedersgäster lever inte av öhl eller thé allena.
Swecons ande inte bortglömd!
Ett fruktansvärt brott mot Swecons traditioner sågs vid
invigningen av Fantastika 2016. Swecons andes kärl var

faktiskt kroppsligen närvarande och inför den församlade fenighetens förskrämda och chockade ögon slets
den med förenade krafter itu av Carolina Goméz-Lagerlöf
och Tomas Cronholm.
Brev från Cosmos
Club Cosmos, kraftfullt ledda av bland andra Patrik
Centerwall, har startat en e-tidskrift för svenska
fantastiska noveller: Brev från Cosmos. Första numret är
ute nu och har temat robotar och artificiell intelligens.
Finns i PDF- och ePub-format. Hämta ditt nummer
redan nu på adressen <http://clubcosmos.net/brev.php>
och kom väl förberedd till panelen om robotars moral
klockan 12 på söndag, Stora scen!
Inga skandaler under paneldiskussion!
En förväntansfull publik som väntade sig stora mängder
skandaler, snaskigheter och konflikter under paneldiskussionen om svensk fandoms historia 2000-2010
fick besviket lämna Lilla scen. Panelisterna höll sig
nogsamt till trender och okontroversiella händelser.
Däremot tog Jessica Elgenstierna tillfället i akt att göra
reklam för panelen om Feminac senare på kvällen, där
allting om en av det tidiga svenska 80-talsfandom stora
fejder skulle lyftas upp i ljuset till yngre fans fromma.
Tyvärr var dock redaktionen upptagen på annat håll
under denna programpunkt, men källor som redaktionen har det yttersta förtroende för säger att programpunkten var strålande och innehöll händelser som inga
fen kunde ana på förhand. Egoboo åt Jessica och
panelisterna!
Fandoms Fantastikanytt konstaterar även att kongressen har lyckats med att nyskapa en av de klassiska
programpunkterna. Vart är fandom på väg? har ersatts av
Vart var fandom på väg?
Fredman ser tillfreds på barsituationen.

Sista chansen att rösta på Alvarn!
Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfonds (i dagligt tal
Alvarfonden) årliga stipendium (”Alvarpriset” eller
”Alvarn”) kommer att delas ut idag på Lilla scen klockan
18! Ta sista chansen att vara med och utse den svenske
fan eller fanne som gjort de största, mest fhanniska,
mest värdefulla och mest whittra insatserna för
Sverifandom under de senaste åren.
Värdiga och stilfulla kandidater äro Fia Karlsson och
Håkan Wester.
Å samma plats och tid ges även möjligheten att vara
med och bestämma var nästa års Swecon ska hållas,
men om detta ges inga alternativ annat än Uppsala,
såvida inte ett bud inkommer i sista stund.

