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UPSALAFANDOM HAR VARIT på reccemottagning. Jag och Maria gick dit med en stor gul
affisch som det stod Upsala studenters
SCIENCE FICTION-sällskap på och delade ut
lappar som Maria hade författat. Ante och Åka
var redan på plats för Ansgarskyrkans räkning
men hjälpte till att knuffa för EFSF också. Vi
blev av med de flesta lapparna; intresset var
förvånansvärt stort och som framgår av Åkas
pubmötesrapport nedan så dök det upp fyra nya
ansikten på tisdagsmötet som ett direkt resultat.
Det här gör vi om nästa reccemottagning! [ja]
______________________________________

sade om boken, men vi drack mycket te, diskuterade Vance Integral Edition — som Linnéa
häromdagen fick reda på att vi faktiskt har slutbetalt! — och fandom. Nästa möte blir hemma
hos Maria och Samuel den 6 november och då
ska vi prata om Lud-in-the-Mist av Hope
Mirrlees. Recensenten Philip Raines beskriver
den så här:
”The book is a curio, meandering between
broad comedy, suspense, murder mystery and
adventure, veering from moments of slapstick
to moving scenes of pathos. Like all good
magic tricks, the charm of the book lies in the
craft of its glamour and sleight of hand. While
it has its fair share of lo! and behold!, the
simplicity of the writing conceals exquisite
turns of phrase and an underlying intensity that
can burst unexpectedly upon the reader. Nevertheless, it is hard to deny the book's weaknesses. Mirrlees’ plotting is episodic, and the overwhelming feeling at the end is deflation that the
long-promised fireworks of the final confrontation in Faerie should take place offstage. But
by this point, it’s clear that Lud-in-the-Mist is
not all it seems: what at first appears to be a
hotchpotch novel reveals itself as a carefullyconsidered—if not executed—allegory about
the nature of ’fantasy’.”
Michael Swanwick är en av Mirrlees stora
fans och har skrivit en essä om henne betitlad
”The Lady Who Wrote Lud-in-the-Mist”. [ja]
______________________________________

EFTER ATT HA velat, gnabbats och diskuterat
för- och nackdelar i sjutton år så kom Upsalafandom till skott och bildade mycket riktigt en
förening till slut. På kafé Storken samlades jag,
Åka, Maria, Björn L., Therese och Björn X för
att bilda Upsala studenters science fictionsällskap den 26 augusti. De av de närvarande
som ännu studerar/forskar/undervisar blev medlemmar, och så valdes en del föredettingar och
överliggare in som hedersmedlemmar. Tanken
är inte att föreningen ska ha någon verksamhet;
den ska vara ett papper att vifta med framför
näsan på lokaluthyrare som bara hyr ut till
föreningar. [ja]
______________________________________
DET HAR VARIT bokpratarmöte också. Jag,
Linnéa, Ante, Åka, Marie, August, Björn L.,
Maria och Samuel träffades hemma hos Ante
och Åka för att prata om Jack Vances The
Dying Earth. Jag minns inte alls längre vad vi

LÖRDAGEN DEN SJUNDE september var det för
sjätte gången antikvariatsrunda i Upsalafandom
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och jag, Linnéa, Ante, Åka, Luna, Maria och
Bertil gjorde stadens nasare av begagnade
böcker osäkra. Vi började i vanlig ordning på
Röda rummet som väl är det bästa antikvariatet
som har öppet på lördagar. Sedan hoppade vi
över Clas Olofsson och gick via bokinisterna
vid Gamla torget till Thomas Anderssons nya
lokaler snett mitt emot Ubbohuset på Öfre
Slottsgatan. De tycker jag nog är ett klart lyft.
Betydligt ljusare och högre i tak. Lättare att
hitta böcker och att röra sig i lokalerna. En
intressant doft av fisk kunde förmärkas eftersom nasarbetjänten höll på att mikra sin lunch
när vi var där.
Vi avrundade med att gå till Carolina Böcker
och konst på Kyrkogårdsgatan, där vi mest
snackade skit; jag tror inte att någon av oss
köpte något. Innehavaren visade sig vara en
gammal familjebekant till Luna. [ja]
______________________________________

Ragnesjö, Nils Segerdahl, Lennart Svensson,
Sten Thaning, Kristin Thorrud, Jon Thorvaldson, Karolina Wennemyr, Björn Wiklund,
Tomas Winbladh, Samuel Åslund, Simon
Åslund, Björn X Öqvist, Ollie Östlund.
Jag har avstått från att ta med några bemärkta
Stockholmsbor: Karl-Johan, Therese och
Anders Wahlbom. Nu kommer jag att åka på en
propp! [ja]
______________________________________
RAPPORT FRÅN PUBMÖTET på Williams 3 september 2002:

Jubileum! Jubel och klang! Denna dag var det
på dagen 52 år sedan Max Born skrev ett av
sina brev till Albert Einstein. Jolkkonen läste
vad Born i detta brev sade om socialismens
natur. Därpå fick vi även höra det roligaste
skämt Jolkkonen kan — den som vill höra det
kan be honom dra det vid lämpligt tillfälle.
DET HAR OCKSÅ varit utskick av SFF-sändning.
Inte mindre roligt var det att Ante firade fem
Den 21 september samlades alla som kunde i
år i fandom — första tisdagen i september 1997
Tillflykten hemma hos Ante och Åka för att
kom han till O’Connors (där vi då höll till) och
plocka, kuvertera och frankera. Nästa SFFbar sedan undertecknads resväska kring hela
sändning avgår i november. [ja]
Upsala tills morgonen kom. Detta kan man läsa
______________________________________
om annorstädes. Detta firades grundligt, med
resväska och allt.
VILKA ÄR UPSALAFANDOM? Det är kanske en
Att lista alla närvarande glömde vi alldeles
känslig fråga för vissa, en del som vill slippa bli
bort
i allt glam och galej, men jag kan försöka
associerade buntas ihop och andra som gärna
dra
mig
till minnes vilka jag träffade på.
räknas dit förbigås med tystnad. Men utifrån
Klaus Zeuge var där, av en planerad tillfällignågot slags luddig princip om att de som behet. Adam kom förbi, men sa mest hej och gick
söker våra pubmöten, eller är tvättäkta fans
igen. Han är en av klingonisterna och en av
sedan gammalt och fortfarande bor i komdem i bekantskapskretsen som inte egentligen
munen, eller som bara tillfälligtvis är på flykt i
får vistas på pub. Synd för oss.
andra delar av världen hör till gruppen, så
Fyra protoneos dök upp som ett resultat av
tycker jag mig konstatera att vi är 36 stycken
vår
lilla reklamkampanj vid universitetets
till antalet och då har jag säkert glömt någon
reccemottagning:
August, Magnus, Dennis och
eller flera:
Jonatan. Jag försökte ge dem gamla nummer av
Folk och fans i landet Annien, med klent resulJohan Anglemark, Linnéa Anglemark, Åke
tat. ”Men alltså... vad handlar det om?” FörsikBertenstam, Joakim Bjelkås, Andreas Davour,
tigt frågade jag om August var påläst om fanAnna Davour, Jessica Elgenstierna, Tony
dom, för det finns ju neos som vid sin första
Elgenstierna, Marie Engfors, Magnus Eriksson,
IRL-kontakt med fandom redan läst fanspalter i
Carl-Henrik Feldt, Ragnar Hedlund, Mikael
JVM, fanslangordlistor på nätet och fanhistoJolkkonen, Joacim Jonsson, Torbjörn Josefsson,
riska redogörelser av alla möjliga slag. Det kan
Maria Jönsson, Karin Kruse, Björn Lindström,
ju göra en lite ställd när man märker att neos
Daniel Luna, Gabriel Nilsson, Jan Nyström,
vet mer än man själv, men ingen av det slaget
Bertil Näsström, Mattias Palmér, Torbjörn
verkar ha funnits bland dem som dykt upp nu.
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försökte sätta fart på Ollies och mina hjärnceller med ett resonemang om entropi. På Orvar
muterade samtalet flera gånger och vi fick
bland annat veta lite mer om Thåströms karriär.
Alltför snart var alltsammans över, krogen
stängde och vi gick hem, trots allt. Jag kan
glädja alla som bjöd Ante på dryck under
kvällen med att han var på mycket gott humör
och förklarade många stora och viktiga saker på
vägen hem. [ad]
______________________________________

Jonatan sysslar med teater och efterlyste
science fiction-pjäser. Vi kunde bara minnas
två, varav den ena är ”Spökflyg över Fyrisstaden”, Ollies och min fina hyllning till raketäventyren från förr. Den är av lite intern karaktär, och kanske inte Stor Konst direkt, så vi
rekommenderade den inte.
Ollie dök upp, tyvärr utan värja att
dramatiskt spetsa fanzines på (detta har han
gjort förut, bildbevis finns på webben).
Däremot diskuterade vi citat ur Egen rymddräkt
finnes och försökte minnas namnet på Kips
räknesticka. (Detta var alltså innan Ahrvids lilla
analys av boken dök upp på sverifandomlistan.)
Märket kunde vi inte dra oss till minnes, men
att det var en 20-tums log-log duplex decitrig
var vi ense om.
Kakan var där, men inte Luna. Maria var
där, men inte Samuel. Jag är inte riktigt säker
på vad jag anser att ordet ”tråkböp” har för
nyans, men jag provade att använda det om
Samuel. Det lät inre riktigt rätt, men föranledde
en redogörelse för en kvalitetsskala för vad som
räknades som bangning i Upsalafandom på
åttiotalet. Sedan upptäckte vi att det var en
Magnus Eriksson för lite i lokalen. Han fattas
oss!
Få se nu, vilka fler var ändå på plats... Johan
Anglemark, Björn Lindström, Björn Öqvist.
Marie Engfors kom sent, efter att ha skrivit en
tenta i Stockholm. Joacim visade sig också.
Therese och Karl-Johan likaså. Sen var det
kanske inte fler. Verkar det rimligt? 18 personer
verkar det bli när jag kontrollräknar. Det var
nog i stort sett alla, jag ber om ursäkt ifall jag
har missat någon — skrik mer nästa gång, så att
jag lägger märke till dig!
Framträdande samtalsämnen under kvällen
förutom dem som redan nämnts var rollspel,
Michael Moorcock, den kosmologiska principens observationella underbyggnad, politik i
praktiken och Vheckans Ävfentyr.
Eftersom alla numera är så trötta (Björn X
hade en så fånig ursäkt som att han varit vaken i
nästan 30 timmar), ordentliga (Joacim menade
att han skulle upp nästa morgon) eller avlägset
bosatta (i Storvreta, Ramsta eller Kista till
exempel) så var vi bara fyra tappra som drog
vidare till Orvars krog. Ante med resväskan i
högsta hugg visade vägen, medan dr Jolkkonen

♣Obduktion ges ut av Ante och Johan och
kanske andra med när de har lust. Det här
numret blev i och för sig mest Johan. Skicka
nyheter, notiser och spalter till oss! Vill du ha
det hem i brevlådan så skickar du oss en tjuga
för fyra nummer eller två för åtta nummer.
Annars delas fanzinet endast ut på Upsalafandoms månatliga pubmöten.
♣J. Anglemark, Lingonv 10, 74340 Storvreta
♣Andreas Davour, Studentv 36, 75234 Upsala
♣Upsalafandoms e-postlista går du med i
genom att skriva ett brev med ordet subscribe
i ämnesraden och skicka till adressen
uppsalafandom-request@dang.se

♣Kalendarium för Upsalafandom finns på
webben, på sfweb.dang.se/a/kalendarium.html
______________________________________
Textförfattare: ad = Anna Davour, ja = Johan
Anglemark. Illustration: Staffan Westerlund.

Kalendarium:
5 november
Pubmöte på Williams från 18.30 och framåt
6 november
Bokpratarmöte om Lud-in-the-Mist hos Maria
och Samuel på Studentvägen 19 kl. 19.00
9 november
VII antikvariatsrundan. Samling kl 11.00 på
Röda Rummet och återsamling på O’Connors
kl 14.30 ungefär.
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Avsändare:
EFSF
C/o Anglemark
Lingonvägen 10
743 40 STORVRETA
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