
Fandoms Kontrastnytt
Ett oregelbundet utkommande nyhetsblad under Kontrast – 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 <nyhetsbrev@kontrast2012.se>, 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.

Fhaaandom ihnfiltreras av mondän!
Det var med stigande fhannisk häpnad som redak-
tionen mottog bekräftelsen från hotellet om inkvar-
tering under Kontrast 2012 i Uppsala. Istället för 
en hederligt fhannisk organisation, som SEFF, 
Science fiction union skandinavien eller SAPA har 
vi blivit infiltrerade av mondän! Det chockerande 
bildbeviset kan beskådas nedan:

Är det detta som Swecon har reducerats till, att 
harva med ett gäng skördetröskor från Eskilstuna? 
Har vi levt och kämpat förgäves?

Loppis med Bellis
Ta chansen och bli av med gamla saker som du inte 
vill ha men som du tror att gärna vill ha. Dessutom 
slipper du sälja sakerna själv, utan det sköter 
svensk fandoms främsta säljtalang, nämligen Bellis, 
mannen som sålt trasiga ballonger, en tjugolapp för 
tjugofem kronor och Ayn Rands Och världen skälvde 
inte mindre än tre gånger på mindre än en timme!

MEN – du inte får behålla några pengar själv, 
utan all behållning går till NOFF, den nordiska 
fanfonden som främjar fanniska resor mellan kon-
gresserna i de nordiska länderna.

Saker som ska säljas kan överlämnas till Bellis 
personligen eller till Johan Anglemark, eller fråga i 
kongressreceptionen.

Kongressyra
– Var är kommittén någonstans? Denna fråga har 
hörts från välinformerade källor. Detta är dock 
något som är fullt normalt vid starten av en svensk 
kongress, vare sig den är i Uppsala eller ej.

Det finns alltså absolut ingen anledning till oro. 
Allting är precis som det brukar vara.

Ändringar i programmet
I alla större arrangemang sker det alltid ändringar 
under själva genomförandet. Trots intensivt, erfa-
ret och grundligt förarbete är årets Swecon inget 
undantag.

Redan nu är redaktionen varse om att följande 
punkter i programmet kommer att ändras:

Fredag 17.00: Fantastikbloggar. Ersätts av Vart 
är fandom på väg.

Fredag 18.00: Writing: How Do You Do It? 
Ersätts av How To Write For The Drawer.

Fredag 20.00: Intervju med Peter Watts. Utgår, 
då Watts greps i passkontrollen på Arlanda.

Fredag 21.00: Fantasy With A Twist: New Wri-
ting In Old Clothes. Ersätts med Where Is Fantasy 
Headed?

Fredag 24.00: Ny programpunkt: Instruktiva 
kemiska och fysikaliska experiment med vanliga 
hushållsartiklar. Försöksledare är Mikael Jolkko-
nen, Katja Lindblom och Jonas Wissting, och 
platsen är backen utanför Carolina Rediviva.

SweDFS & Hör
Allas vår gråe man CD Skogsberg fick sitt hjärta 
fångat av Gabby, och gifte sig med henna den 6527 
september 1993 i Riddarhusets stora sal, och med 
fest i dagarna två.

Meddelanden till fanmänheten
Att bara vara en kongressbesökare innebär att man 
missar halva kongressen! En kongresskommitté är 
alltid på jakt efter en eller flera goda gophrare, i 
mer än en bemärkelse.

Gör man ett riktigt bra jobb är nästa mål natur-
ligtvis att vara med och ordna en egen kongress.

Swecon-bud!
Aplakonen låter meddela att de endast i undantags-
fall kommer att ordna Aplakonen 2013, och under 
inga som helst omständigheter kommer att nedlåta 
sig till att bli Swecon.

Undantag kan möjligen göras om tillräckligt 
stora mutor i öhl eller whisky ges, dock inte form 
av en-gallonsflaskor med Famous Grouse.

Fredagen den 5 oktober 2012, förmiddagen innan kongressen börjar


