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p\ a grand av det stora intresse som visats for den Poe’’ t-Sook 
spalt vi startade i forra numret kommer vi i och med detta

J nummer att aven starta on baoasin-snalt, dar Svenska och ut- 
landska magasin kommor att recenseras. Spalten bdrjar redan har.

Forst nrgra Svenska magasin, och da naturligtvis fbrst HAPNA 
nr 6-7 /rg 7, vilken visar en tydlig ferbattring sedan den sena- 
ste tidens nedgang. Av nagon anledning har 9apna frangatt den 
nya omslags-layout som pabbrjades tidigare - synd, for den var 
iYCXET snygg. Bland inneh^llet marks en langnovell av Theodore 
Sturegon - LET FINN'S INGET Fc-RSVAR, en i mitt tycke relativt bra 
novel!, aven om den inte nacot satt var toop. Arthur C.Clarke 
's underbara version av ’ordens fbrintelse, INGEN NY DAG, en ny 
Brownsk fantasy DEI' FtRL HADE PARADJXEN plus annu en mycket kort 
novell fullbordade numret, s>m var 'yfsat - aven om inte precis 
i.dm klass man kunde on ska.
GALAXY/19 utkom anteligen, n^gra m^nader fbrsenad, fylld av det 
vanliga calaxy-stoffet. Lattrbrligt och spannande, men ack, sa 
andefattigt. Annu en version av Jordman-kontra-Galaktisk-civili- 
sation, UNIVERSITETET AV Peter Phillips intresserade mig mest, 
medan bvriot material lamnade mir ratt kail. Synd att magasinet 
unphbr - det kunde blivit nagot av det med tiden.
So de utlandska, och da fbrst Amerikanska GAL-XY for Augusti.som 
innohaller don andra delen av en Pngnovell i tv§ delar av Fre
derik Pohl, SRJr (YARDS aALt(, en historia fran framtidens varld 
dar karleken ar (nastan) fri och en samling skruolbsa tele
pater tvingar manniskor att ta livet av sig med rena viljan...., 
tin absolute favorit blev har i'lIND ,'ARTNER av Christopher Anvil, 
en fantasy om en sallsam droc med de mest hemska verkningar.Bland 
det mer intressanta i bvrigt, var AN : LEr^ANT F R THE RiNflF - 
van som kan handa om ni fbrsbker ta med er en elefant i ert 

- Brandes rymdskeep, plus myc-ket,- mycket mer pr 196 fullspackade 
sidor. Bra klass. (Forts. Sida 5)
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T R Y C X T .A V C C - F R I N T

Dbt finns ett litet antal fanzines 
har i landet, samtliga utgivna av fans 
med en mycket utpraglad egenart - sa AR 
det.. Egenart ar ett av de mest utmark- 
ande dragen for fandomen. 'ring dessa 
grupperar sig sedan ett stbrre antal- 
fans, sori ar intresserade av fanzines, 
men av skilda anledningar - en inte 
fullt s? utvecklad egenart, rent ekond- 
miska eller andra bekymmer, inte bryr 
sig om att sjalva utge fanzines. Det a’r 
ocksa naturligt att lasarnas asikter 
inte alltid sammanfaller med utpivarnas 
i manga fall - ett faktum som latt kan 
utlasas i fanzinens insandarspalter. 
Det finns fans som vill ha novaller, 

•andra som vill ha nyheter, aterggen ’ 
andra som vill ha artiklar. Sjalvfallet 
finns det ocksa fanzines som bygger pa 
nagot av dessa intressen.

Personligen har jag velat ge ut ett 
fanzine som tilIfredstaller min egen 
egenart - jag vet att den inte tillfre- 
dstaller manga andras egenart, men det 
ar ett mycket obetydligt faktum. Det ar 
sa, att jag, i likhet med andra fanzi-

ne.utgivare ar ekonomiskt oberoende ‘ i .. 
^det aktuella fallet. 1 olikhet med van- 
liga magasin kan jag ta in material som 
intresserar KIG - aven om det inte in- 
tresserar nagon annan. Jag kan inte bli 
avskedad fran posten som redaktor, eft- 
ersom jag inte har nagon over mig.
Jag har velat ge ut ett fanzine som 
tiilfredstaller mig, och det har jag 
lyckats med - at minstone nagot sa nar. 
Jag skullc kanske vilja ha SF-NYTT 
rotaprintad och med artiklar av val- 
kanda fbrfattare cch med 100 sidors 
innehall osv. men det skulle innebara 
inte bara ett stort Quantum arbete, ut
an ocksa att jag skulle raka befinna 
mig i en beroendestallning, x eft'ersom 
varje del av innehallet som inte intre- 
sserade lasarna skulle kunna innebara 
minskad cirkulation och att jag skulle 
bli ruinerad. Som det ar nu, soelar det 
ingen roll vad lasarna tycker. Jag kan 
tr-ycka vad jag vill, antingen det nu 
skulle raka vara en artikel om Elvis 
Presley oiler en avhandling om loppor- 
nas scxualliv eller en fbljetong som 
aidrig tar slut och som ingen laser. 
Jag betalar fanzinet sjalv. Tycker 
nagon om den egenart jap har inlagt i . 
den - well, da ar det bra, eftersom jag 
tycker om att traffa folk med samma 
egenart som jag sjalv. Gbr de det inte, 
naja, det spelar ingen roll. De kan 
anda inte stonna mig att utge SF-NYTT 
enligt mina egna riktlinjer, hur loj — 
liga de an ma vara.
Darmed ar alltsa inte sept att jag inte 
vill ha kritik. Jag vill ha kritik, det 
behbver visserligen inte betyda att jag 

. rattar mig efter den, men jag tycker om 
disskussion, och om inte annat, kan

Varje asikt som i denna tidning framfbres ar att betrakta som resp. fbrfatta- 
res egen, och behbver icke nbdvandigtvis sta i samklang med tidningens linje 
eller den gallande opinionen i fragan.
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kritiken innebara fbrslag som jag inte 
sjalv komir.it pa, men som jag dock sjalv 
finner bra. Dch eftersom SF-NYTT vill 
vara ett forum for konstruktiv debatt 
inom SF:s ram, och debatten i dagens 
fandom lever pa bmsesidig kritik, val- 
komnar jag den. Det behover vol dock ej 
sagas, att aven de mest valmotiverade 
fbrslag till fbrbattringar, som visser- 
ligen skulle hbja SF-NYTTs kvalite' men 
inte roa. mig, aidrig kommer till utfbr- 
ande.

En artikel i stil med den som fanns 
under rubriken FRAN RJDA'TlONEN i nr 12 
skulle aidrig kunna tryckas i ett van- 
ligt magasin. Redaktbren skulle avske- 
das nar antalet lasare minskades. For 
mig spelade det ingen roll. ; aqasin i 
beroendestallning kan aidrig saga saker 
som kan oroa lasarna; ett fanzine kan 
det daremot. Det ar en fbrdel som aid
rig kan uopvagas av nagot.

Let mig saga som det ar - jag har 
fatt ett erbjudande fren utomsteende 
hall, som skulle innebara att jag 
skulle kunna gbra SF-NYTT till en rik- 
tig tidning. en det skulle innebara 
att jag skulle bli i beroendestallning 
till finansiaren och att jag inte 
skulle kunna trycka vad jag vill och 
saga vad jag vill. Jag har allts§ til 1- 
bakavisat erbjudandet, efter mycket 
funderande. LITT fanzine skall i varje 
fall inte bli nagon sjallbs robot, som 
sager vad som anses lamnligt och skonar 
massan for vad som kan anses farligt 
och stotande.

Dch s^ ar det. Vi fanzineutgivare 
har ver oberoendestallning, som vi ar 
ensamma om. 3a lange vi nu f°r ha den 
kvar maste vi varna den - varldens enda 
fria spr^krbr ar, alia andra pestoenden 
till trots, de oberoende fanzinen. Let 
dem inte fbrsvinna!

Sida 3.
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Candy i’V.NTA.Cl/l. Bo (3exy) Sten fors, Byl- 
giavagen 3, .Jursholm.

SEXY VENUS ateruppstod alltsa till 
slut, och manga faner halsa dess ater- 
komst med ur hjartat stammande vral av 
gladje. Det har numret ar till bnnu 
stbrro del Ln nagon gang tidigare fyllt 
av flicker - DC- VILSA FLICKR SEDAN! 

n del av teckningarna var eftertryck 
fr?n andra fanzines; samma stenciler 
t.o.m. 'arliga teckningar, och, pa om- 
slaget en idiotgrej i yarsta i^D-stil - 
det utges for att vara LAD, rehtav... 
•Vi tackar Bosse ur djupet av vara hjar- 
tan, vi alia morbida fans som alskar 
slikt...

Betyg....;.. 8

:Al IENCE-FICT1DN-TIL.ES/24. Sture Sedolin 
Box 403, Vallingby 4, Stockholm

Yrperligt rotaprinttryck,snygg-vin- 
jett, interkontinentala nyheter - vilka 
till storre: delen dock ej intresserade 
mig -och mindre slarvicj unplaggning den 
hor gengen gbr det har numret till ett 
mycket fint sadant. Tyvarr oerhbrt ore- 
gelbundct.

Setyg.......... 7

SCIENCE-FICTIoN-F.?R^/3. George Sj bberg, 
Dalagatan 31, Stockholm Va.

Lika bra stencilersd som tidigare, 
1 och med ett relativt hyfsat inuehall.

komir.it
TIL.ES/
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Forutom ledaren ( som fbrefoll mig en 
smula svamlig)fdrefinnes forsta avsnitt 
et av en ny fdl’j etong av Jacob Palme - 
som jag vill lasa resten ay. innan jag 
kommenterar den;diverse prat om diverse 
ting fran SFSF och nngon slags recensi- 
oner.dar Sjbberg ariser att jag inte far 
lagga ner min egen personlighet i SF- 
NYTT... Nagra teckningar fran Stenfors 
CANDY FANTASI (dragel...)och brevspalt. 
SveriFandoms ends; normala(och knastran- 
de torra) klubbfanzine. „ ,

SIRIOS/2. ISFS c/o Roar Ringdahl, Box 
495, Drammen, N 0 R G E

Av nagon underlig anledning har 
spritduplicerinoens adla konst mer och 
mer glbmts bort av fanzineutgivarna.SI
RIUS ar daremot ett lysande exempel pa 
motsatsen. Sprittrycket ar lysande ut- 
fbrt, och betydligt tydligare an i de 
fiesta stencilerade fanzines. Systemets 
rika mojligheter i fargval har ocksa 
utnyttjas 100%-gt...
SIRIUS innehaller det mesta man kan on- 
ska sig: recensioner, noveller, fb'lje- 
tong, serier, goda teckningar etc.etc i 
all oandlighot. Nycket bra.

Betyg.......... 8

Betraffande utlanska fanzines, kommer 
nagra av de mer intressanta har;
FEL1Z1NE/13, Ethel Lindsay, Courage 
’Jouse, 6 Langley Avenue, Surbiton, 
Surrey, England. Feminimt fanzine av 
sarpraglad typ. Betyg..........7
FANAC/59. Ron Ellik, Apt & 6, 1909
Francisco Street, Berkeley 9, Calif,USA
Fahniskt nyhetsfanzine. Betyg..........9
YANDKO/88. The Coulssons, RR0^ 3, Wa
bash, Indiana, USA. Ett av Amerikas 
basta fanzines. Betyg......8
JD-ARGASSY/55. Lynn A.’’ickman, 224 Dem
ent Avenue, Dixon, Illinois, USA. Fanz
ine av professionell klass, rotaprint- 
at i fl erf arg. Betyg......... 10 

pa sbndagskvallarna i El klockan 22:30, 
uoplast av ”XP ”, Det forsta var -
Sdndag 29/5, Tli LASaINJN av Ray Brad
bury.
Det har var Bradburys gamla AS-G OLLER 
.fran SOLENr GYLLNE AiFLEN som. bytt 
namn, och i sanningens namn maste sagas 
att ett lampljgare bppningsobjekt.kunde 
knappast ha valts. Nu ar jag sjalv 
dbdligt fbralskad i.Ray Bradburys har- 
liga stil, men aven rent objektivt mas- 
te sagas att den .nassade oerhbrt bra 
for radioframforande. Novel lens art, 
med det mangfald av Ijudeffekter som 
inspelningslaboratoriet kan tillhanda- 
halla ger den som gjord for ett program 
i den har stilen.
rendag 6/6, 16 RDANDE ■ aS^RAD av Philip 
K.Dick.

I och med detta program gick serien 
definitivt in 1 i skrackgenren och har 
sedan stannat dar. NovelIon kommer fran 
Galaxy/17 och de1 fiesta har val last dn 
dar. rycket medelmattig.

I radion har till .alia SF-fans 
ofbrstallda gladje dykt upo en ny 
rysarserie i stil med Tannen I Svart, 
bara med den skillnaden att det har 
enbart galler SF-rysare. >rogrammet gar

Sdndag 12/6, HAN HADE d;ET TJNGAN av 
Robert 316ch .

Sa mm a omdbme som ovanstnde; det 
blev till och med en smula snaskigt 
skrack, om jag so far saga - skrack- 
nornografi har aidrip legat for mig. 
Galaxy/3 var den' skyldige till L her. 
Son dag 19/6, (Ap-JRAN LJJGER 1NT.E nv
Catharine I a cLeah - \ <

‘ En novell vettigare an de fiesta i 
den har serien, mon JERHvRT oliogisk' och 
ovetonskaplig.Ganska rolig i alia fall, 
•ommer fran Galaxy/5. / 7 • , ’

Sdndag 26/6, FR9TT av iarga'ret St.Clair
Mar detta skrives ar detta den sis

ta i serien som sants, pch jag tycker 
INTE att dess kvalite ar hogre ah den 
normala. Dock ar Ijudillustrationerna 
har liks^m tidigare mycket bra gjorda, 
och dessa ar egentlicen det mest intror 
ssanta i den har serien. Historian 
emanerar fran Galaxy/5. - yur vore det 
om Sverices Radio forsokte anvanda en 
smula vettigt material i stallet for 
usclt Galaxy-itxylInadl Sjalv har jag 
funnit ett satt att dra nytta av seren 
genom att ordva min SF-kunskap gen am 
att sa fort som mojligt lista ut vilken 
historic det ar och varifr^n den kommer 
mitt eget rekord ar efter fyra ^rd!
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WOKS
CJRGI BJUKS 2/6: THE BIC EYE av rax Erlich ar en bitvis ganska ruskig historia 
som borjar timmarna innan det tredje varldskrigets hemska kulmination, och fort- 
satter fram genom kriget som aidrig blir av genom en ny och annu varre fare fran 
rymdon. Det ar berattelsen am varldens stdrsta logn som raddar jorden fran sin 
slutliga fbrintelse; boken ar mycket trovardigt skriven, )ch de upogifter den ger 
om ting som sages handa just nu - katastrofen hander 1962 - faller exakt in i det 
verkliga monstret. Sa langt ting har gatt nu, verkar boken mer en exakt profetsia 
an en 3F-roman. Mycket bra.
Ny ar ocksa den gamla, vid det har laget nastan klassiska D'NJVANS BRAIN - som vi 
f.b. sett som fbljetong i HAPNA for en del ar sedah. Jag har personligen aidrig 
unphcrt att fascineras av de fantastiska perspektiv som rullas upp i boken om 
hjarnan som bars vaxer )ch vaxer... For den som inte har den svenska bversattning- 
en tillganglig, ar den har upplacan NJIVANCIG,
BALLANTINE 3V(S 35 cent: Algis Budrys senaste bok heter THE UNEXPECTED LIWN- 
SION, och ar en samlihg av sju n weller, nagra i toppklass, nagra av mycket medel- 
mattig karaktar - men alia fangslande och mycket spannande. Budrys har i den har 
samlingen plockat in noveller med stark anknytning till vanliga ting, men med ett 
starkt sting av SF, Fantasy eller vanlig hederlig Skrack; som exemnelvis i ’’The 
Executioner" dar alia anklagado i princip anses skyldiga om de dor nar domaren 
skjutor dem - eller "First To Serve" - berattelsen om den fcrsta tankande roboten 
som blir F^R bra - berottad av roboten sjalv... Jag hade mycket nbje av lasningcn, 
och jag trpr att aven de fiesta kommer att fa det.

MAGASIN - forts. fr,°n sid 1

Sa till England och dess hbgklassiga magasin, namligen NEa ^RLDS. Utstyrseln 
lika fantastisk som tidigare och med metarial av toooklass. Nr 96, Julinumret, 
innehaller bl.a. forsta delen i en ny fcljetong av (enneth Bulmer, THE FATAL FIRE, 
som borjar bra, men som jag ” a vill lasa helt innan jag uttalar mig. En 
skilda-dimonsioner-historia av George Whitley var kanske en smula for fantasifull, 
men bra skriven; HOMING TANTALUS var namnet. THE REALISTS, som handlade om den 
a n d r a rasen, intresserade mig inte sneciellt. NUCLEaR JUSTICE av Lance Horne 
var daremot en kort och slagkraftig historia med tilltalande noang. Ett nummer i 
typisk New Worlds-toppklass.
Harefter till Nova Publications andra magasin, SCIENCE FAT-TASY. Som vanligt en fin 
Lewis-teckning pa omslaget och med det vanliga Fantasy-materialet inuti. Nagasinet 
ar inte mycket for den tekniskt intresserade, mon for den som vill svava fritt... 
STAGE-STRUCK av Brian u.Aldiss, en tidresehist)ria med । ILJC, intresserade mig 
most. Robert Silverbergs C 'UNTERPA T, historien om de tva symbiotiska mannen, var 
for all del intressant, men... nar man. skriver s? mycket som Silverberg, blir 
historien ibland pa nSgot satt dbd. 1
SCIENCE FICTIIF ADVENTURES ar bolagets tredje magasin. Let innehaller for det 
mesta historier av en smula enklajje- klass an .syst^rmagasinen NEw WORLDS ochf 
SCIENCE FANTASY. Nagot i Galaxy-stil, om ni forstar :vad jag menar. Nr 15 innehall-; 
er bl.a. en kortroman, THE FIRST RETURN,- en ny stjarnskepnshistoria, en novell av 
flitige Brian W.Aldiss etc. etc. Hyfsad underhalining, men inte mycket mer.

Nova Publications, utgivare av dessa tre magasin har i avsikt att snrida sina 
magasin i Norden meddelat, att de garna sander orovexemplar av sina magasin till 
SF-NYTTs lasare om de skriver och talar om att de sett erbjudandet i SF-NYTT. Gbr 
garna ett fbrsck. Adressen ar: NOVA PUBLICATIONS, Maclaren House, 131 Gt. Suffolk 
Street, S. .. 1, ENGLAND. Frenumeration kan edan gbras genom narmsta bank, om ni vill.
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Robert Brandorf ar dbd. Enc’^st 23 
Bort av hjarnblodning den 6 fr'aj 1960. Nag-?:? tin
mindre akdmmor, en sjokdom i ett ben, 
ning i ett oca som gjorde att han maste laggas in 
nagra dagar senare somnade han stilla bort.

ck tes han overt at' 
besvarades han ay

och so kom en ailvnrli
pa cjukhv

9 blbd- 
Sara

Nar slutet nalkades var han beredd pa eitt c’e. Han ville 
oroa nagon av sina nara, utan var in i det sista sitt vanliga

inte

vanlig och sjalvfbrglemmande. Nar slutet nalkades skrev han etc sista-'
avskedsbrev, fyllt av varme och karlek
vanner och sina fbraldrar,

tacksamhet till sina
ett brev av t-acksamhet for ett cott hem

och goda vanner. Brevet blev oavsiutat. Han bara lade pennan 
och somnade stilla bort.

at sidan

Hans satt att mbta det oundvikliga var tyci:’:" for hela hans per-
sonlighet. Vanlig och goner hinlnc^m och sjalvfbrg'Cmmarde ville
han inte tynga ner n^gon annan med sina bekymmer, utan fbredrog ait
lata sina nara tro att sjukdomen inte var sa allvarlig. var
alltid redo att hjalpa ven com behdvde honom, -alltid fdrtegen om sina 
egna svarigheter.

Robert Brandorf kom in i fandomen i den fbrsta berjan av 1959,
och blev efter en tid medlem i jF-kli’bbcn Cosmos Cltib, dar han sallab
missade n?gra moten under tiden efterat. "an blev o 
aktiv fan sorn snabbt gjorde sig kano och uepskattad 
i kontakt med horom. >annoriikt var han den aide fan

sa en racket
av al 
i Sv

la szm kern
er son

va god van med
'OS £ckt

inte var indragen i de evign rtriderna
ter, hade egna esikter, men and2 omtyckt och rospektav alia. 
Hans fanzine SPICA blev ett mbnsterfenzine fyll’ av hoc!:' co''' teck- 
ningar och val utvalt material. Bet blev ocksa Svciiges i s irklat-s 
basta fanzine efter bara tre nummer. Han medvorkoce b^kr? flitigt i
andra fanzines-, och under en lang tid fann skicLligt gjord a
teckningar i praktiskt taget alia fan-zincs. Anda in i det si./La arbeg 
tade han ocksa; 1 den illustration till fbljetongen i detta nv/.;er Han 
gjort, gjordes pa sjukhuset dagen innan han ryctetes bort,

Vi .traffades ofta, och manga kvallar satt vi hernia hoc mig och 
diskuterade .livet, universum och allt annat som sysstisatte hans 
yida intrecse. Han visade alltid en enorr vetg^ rfgh _t,. e d; hans k-m- 
skaper pa alia omrAden var fantastisk. D^n sista t.den uniitxwJ-w 
arbetet pa manuskript och regi pa en film. och bb*Hn'o pa en
roman. Han var ocksa en av id6givarm botem ■ Sv-vt?'c:i sLV^R,-

I Robert Brandorf har vi alia fbrlc/nt en cv fandomens basta 
manniskor, vanlig och hjalpsem generis ocn allf'd beredd att lyssna 
och rada, alltid beredd att glomma sig sjalv for andra, sa vann han 
alias fortroende och vanska'p och blev ett xdredc'me f r alia oss . som 
var honom nara. Vi skall aidrig glcmma honom.

Sam J.Lindwall

n
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n

L ;
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□
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I- v e 1
av Denis Lindbohm

iehce Fiction ar-inte, har aidrig varit och kornmer aidrig att bli ett sjalv- 
andamal mod naturlig placering bland de stora absoluterna. SF ar och forblir 

V ett medel, en arbetsmetod, ett system. Soni sadant ar det utomordentligt - i 
sjalva verket oovertraffat - medan det som sjalvandamal bara ar en futulitet. Var- 
je sek har sitt motiv, utom de absolute tingen, som ar sitt eget motiv. Lftersom 
SF inte ar en absolut, titan en arbetsmetod, maste SF ha sitt motiv. Vad ar da 
SF: s motivl ‘ .

For en SF-ian av den rena stammen ar fragan retorisk - den ar sitt, eget svar 
SF:s motiv ar mansklighetens sublimering, ianskligheten ar ett raamne, statti 
utveckling. SF ar en av metoderna for raamnets bearbetning. Till vad':

Till predestinationen. Vad ar de manskiighetens predestination'' 'erravalde. 
Over vad da> Iver tid och rum, over materia och energi. Varfbr'j For att bvervaka 
att balanson bibeh§ll.es. ur kan man veta att det ar arten i anniskas predestinati
on', Darfdr ett arten i anniska specialiserats for tankeverksamhet, nagot som ovriga 
livsarter p? 4aneten Jorden inte’ specialiserats for. Att arten ifrrga forsetts 
med instrumentet hjarna ar bevis nog.

(an det inte tankas att andra klot forsetts med tankevarelser': > ycket val, men 
livets lag ar att de bast lampade n^r fram inom sin special. Varje clot provar sin 
metod. Vi m^ste skarpa oss och bevisa var lamplighet att beharska tic’ och rum.

'ch om icke.Om icke, dp rufl&nar det odugliga ned...
D.arfbr ar det av vikt att vi varnar var egenart och heller i minne vad SF-ar 

for n?got: En metod for kosmisk fortran, inte ett ofruktbart tidsfordriv. I otivet 
darbakom ar klart likt violetta solars Ijus: Herravalde genom insikt.

Den tyska fandomen befinner sig for 
narvarande i stark utveckling; fran att 
ha varit en starkt inatvand grupp, som 
vuxit upp fran upgefar samma tidpunkt 
som den Svenska, utan forbindelser med 
utlandet har don bbrjat stracka sig 
utat och me.r och mer blivit en faktor 

att rakna med. Den international la Fan- 
domens tyngdpunkt heller no att flyttas 
fran Amerika till Europa, och till 
donna fbrandring har den Tyska (fandom- 
ons utveckling bidragit mycket. Bak- 
grunden ges har i en artikel av en 
Tysk fan.

av Aiudiger

Det fanns ingen aktiv SF-fand-m i 
Tyskland tore ;r 1955. par kan ha varit 
en del fans i Tysklands sterre stader, 
men de visste into av varandra ferran 
oktober '55. Da var det .alter Ernsting 
den Tyska fand omens most kandc norson, 
som bildade SCIENCE FICTI )N CLUB LEJT- 
jC’ILAN’) (SFCD). Ban blcv sedan redaktor 
for UT?FIA-rAGAZIN, ett nrozine som 
startade omkring ett ar tidigare, och 
han bad sina lasare att bli medlemmar i 
den nya kiubben. i en innan den fdrste 
blyge Tyska fanen kom in i faltet, blev

b.Gosej a cob
ett tjugotal internationelIt valkanda 
fans medlemmar, s^som Forrest J.Acker
man, Cert Campell, Curt Diodmak, vdlly 
Ley, Anthony ioucher,!'. Hugo Cernsback, 
A.E.van Vogt, James Taurasi, Walt iVill- 
is, m,fl. Bland dessa var ocks?'Engels- 
mannen Julian Farr, som sedandkrigsslu- 
tet levt i Tyskland. nan blev mycket 
ryktbar i Tyskland eftersom hanjfbrsQk- 
te hjalpa fanerna att komma ' i e 
kontakt med frammande lander. Leusamt 
nog maste jag saga att han inte lycka- 
des 1 /.v.-n var for



Si da 8 SCIENCE-FICTIQN-NYTT

ung.
Sedan, i slutet av 1955 uppenbarade sig 
det forsta Tysk-sprakiga fanzinet. Det 
blev kontinentens tredje fanzine efter 
det Engelsk-sprakiga ALPHA (redigerad 
av Jan Jansen, eligen) och V9ID (fran 
Greg och Jim Benford i Tyskland). VJID 
kan dock inte raknas till de tyska fan- 
zinen eftersom brcderna Senford var tva 
fjort^nrriga Amerikanska pojkar (tvill- 
ingar) som bodde i Tyskland eftersom 
c’eras far var stationerad dar i mili- 
tartjansten. VOIDs lasare var till 
storre delen Amorikaner medan ALPHA 
gick till England. Sa de Tysktalande 
fanerna, tillsammans med vsterrikarna 
och Schweizarna var mycket lyckliga med 
ett fanzine i deras eget sprak. Efter 
det fbrsta numret av detta fanzine, som 
av redaktoren Walter Ernsting kallades 
ANDROmeda, blev det battre och battre. 
Och trots att det forsta numret hade 
mycket daliga illustrationer och tryck- 
et inte var over sig bra finns det 
samlare som betalar omkring DEi 10,- 
(c:a 13 Sv. (r.) for ett exemplar. Lon 
eftersom jag vet att det bara finns 89 
exemplar av det, kommer jag att vanta 
annu nngra nr innan jag fundorar pH att 
salja mitt exemplar.

Som jag sade fbrut blev ALDROmeda 
battre och battre och klubbens mediemm- 
ar var mycket aktiva till i bbrjan av 
1957. Vid den tiden, nar den forsta 
stora conventionen som skulle hallas i 
narheten av Frankfurt fbrbereddes, sade 
klubbstyrelsen oss. att det var nara 
1500 medlemmar dari, trots att don pub- 
licerade medlemslistan bara innehbll 
800. De sade ocksa att pa grand av en 
viss rivalitet inom styrelsen kunde de 
bvriga namnen inte publiceras eftersom 
de var missbrukade som reklam. Vid 
samma tid borjade for forsta cangen 
flertalet fans bli okontanta med klubb- 
en. Ingen ville crkanna det da, nen i 
dag ar det klart att ett fanzine var 
langt ifran tillrackligt for ever 1000 
fans. Nastan alia ville vara aktifans, 
och det farms naturligtvis inte rum for 
dem alia i fanzinet. Och utan att namna 
klubb-biblioteket, fanns ocksa en annan 
punkt som stallde till trassel: Den 
avdelning av klubben som salde bocker 
till medlemmarna ville tjana pengar pa 
sitt arbctc, medan de bvriga fansen och 
Walter Ernsting naturligtvis inte kunde 

gn med pa detta.
Hursomhelst, den stora Conventionen 
hblls i September 1^57, och det var den 
hittiIsvarande enda helt Tyska. waiter 
Ernsting, ordfbranden i SFCD, som fick 
tillnamnet "Angeln" under tiden, efter
som de fiesta fansen betraktade honom 
som en ”helig person” maste kampa mot 
sin tidigare van Fein Bingenheimer, som 
da var shef for bokdistributionen. Det 
var verkligen inte trevligt for en fan 
att fblja alia de politiska disskussio- 
nerna som hblls under conventionen, sa 
storre delen av de 180 narvarande per- 
sonerna talade om nrivata problem, 
bocker och andra ting varda a : tala 
om. let var tre underbara dagar, och 
jag kommer aidrig att glbmma den vanli- 
ge ’ r. Disselhoff som gav mig et.t sjuk- 
intyg for mitt arbete s$ jag kunde 
narvara vid den tredje eagen vilken var 
en mandag da jag egentligcn skulle ar- 
betat.
Bland de mer nrominenta personerna var 
mest Tyska fbrfattaro som (.H.Scheer, 
Jesco von Puttkamer, m.fl. Bland de 
andra var Forry Ackerman (som just hade 
bosbkt vOJLDCON i London och var pa vag 
tillbaka till Hollywood) don popularas- 
te. Ian hade fullt upp att gbra med att 
skriva autografer och fick inte mycket 
tid over att tala med sin gamle van 
Walter Ernsting.
£f mycket >m den stora Conventionen. 
Den stora Vidrakningen kom senate.

Hein - inoenheimer gjorde en firma 
av bokavdelningen i SFCD och blev ocksa 
en hederlig affarskamrat under tiden, 
aven om det inte verkade S' i bbrjan. 
I dag tror jag att de fiesta fansen far 
sina bocker genom hans firma och tjanar 
mollan 10 och 30% pa affaren.
H.(.Scheer, en mycket kand Tysk SF-fbr- 
fattare vilken vann don tyska Hugo vile 
ken ar on mindre unnlaga av den Ameri
kanska 'ugo, bildado en ny klubb kallad 
STSLLARI S SCI SNC - Fl CTI ON I FT R ^ENGEF- 
ENSCHAFT (SSFI). Jag vet inte hur manga 
medlemmar klubben har, men jag vet 
sakrt att klubben ar mycket neutral i 
alia stridigheter och att dess fanzine 
STELLARI3 ar ett av de basta, aven om 
inte det bHsta fanzinet i Tyskland.
Walter Ernsting som bversatte Amerikan
ska noveller och romaner tidigare blev 
fbrfattare sja'lv och vann ocksa en HJ-
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GO. >ch dar var ocksa en Tysk upplaga 
av GALAXY, det stora Amerikanska maga- 
sinet, som dog bara for ett halv^r 
sedan till alia fans sorg. Fbrmodligen 
var materialet som Galaxy anvande en 
smula for hbgt for de opreparerade 
Tyska lasarna. Walter Ern sting lamnade 
UTOFlA-i'agazin som ocksa upphbrde for 
nagra manader sedan och nick till ut
givarna av GALAXIS dar han startade en 
ny SF-bokserie med for det mesta b’ver- 
satt material. Forutom detta skrev han 
ocks? romaner under pseudonymen "Clark 
Carlton".
Han. var fortfarande ordforande i SFCD, 
men fler och fler fans borjade anse 
honom en smula for tyrannisk, eftersom 
han aidrig kunde tala kritik i nagon 
form, och s^ startades det fbrsta rik- 
tiga fanzinet, medan alia tidigare fan
zines hade varit klubbzines. Och nu har 
vi totalt nara tjugo fanzines i den 
Tysk-talande delen av VarIds-Fandomen - 
om det nu finns nagon sedan,
Naja, Walter Ernsting som fick ett nytt 
bknamn pa grund av sitt tyrraneri, bas
erat pa hans pseudonym, n;^''^ n 
"Clarkus 1" ansag att han hade fatt for 
manga fienser varfbr han insatte sin 
van Wolf-Detlef Rohr som var den tredjc 
topp-sF-skribenten i Tyskland (han 
skrev mest Space Apera och ager i dag 
en SF-argentur) som ordforande i SFCD, 
medan han sjalv hbll sig i bakgrunden. 
Tyvarr verkar det som w.E. gjorde ett 
mindre lyckat val i sin van, ty det 
drojde inte lange fbrran nagon upptack- 
te att hela klubben, som under tiden 
blivit omdopt fran SCIENCE FICTION 
CLUB GERMANY till SCIENCE FICTION CLUB 
EUROPA blivit en stor forma vars enda 
syfte var att salja bbcker till sina 
medlemmar/kunder. 1 verkligheten var 
det inte langre en klubb, utan en ord- 
entligt inregistrerad firma. Mar detta 
blev kant utgick naturligtvis manga 
fans, och overgick till privat aktivi- 
tet, W.E. sade att han inte visste 
nagot om W.D.Rohrs tilltag och fbrsbktp 
samla fansen kring sig igen genom att 
ateruppvacka det gamla SFCD.
Wen W.E:s storhetstid var nu over, och 
inte heller W.D.Rohr hade nagon stbrre 
framgang med att halla kvar sina med- 
lemmar. Det tredje i raden blev Hein 
Bingenheimer som helt frankt hade dekl- j 
aretat att hans enda intressen i fan- I 

domen var Pengar. Fanga fans vande sig 
dock till honom, eftersom han ocksa 
arbetade for gonren. Det var han som 
fbrsbkte fa utgivarna att publicera 
battre Science Fiction an tidigare, han 
redigerade arsbbcker med noveller och 
ocksa den fbrsta katalogen over alia 
SF-romaner tryckta pa Tyska spraket, 
fran ar 1400 till 1959.

De fiesta fansen blev neutrala 
efter den stora klubbens splittring, de 
bildade nya klubbar och qrupper eller 
blev medlemmar i andra klubbar. Ben i 
manga klubbar och de fiesta fanzinen 
fortsatte fejderna. Jag ar saker att 
manga fans lamnade fandomen enbart pa 
grund av de eviga striderna. De akta 
fanerna bad i sina fanzines om fred och 
sammanh°1Ining men de kamoande partier- 
na gjorde ingen min av att ga baknt(jag 
hoppas ni fbrstar vad jag menar). Sa 
till slut fick nagon den underbara iden 
att bilda en topporganisation for att 
fbrena alia klubbarna. ^rganisationen 
bildades och fick namnet: EUROTOPIA, 
Federation of Europian SF-Clubs. Tyvarr 
har don litet varde, eftersom de stbrs- 
ta klubbarna i Tyskland och Jsterrike 
och Schweiz inte ar medliBemmar. Jag tror 
heller inte att de kan rakna med att de 
andra Europeiska SF-lasande laBdenna 
sasom Storbritannien, Sverige och Port
ugal gar med i organisationen som ar 
bildad av den mycket, mycket unga Tyska 
fandomen.
.Sedan ar situationen i dag. Nya fanzin
es har startats, och nagra dor darfbr 
att utgivarna inte vet vad de mer skall 
saga, ever huvud taget ar den Tyska 
fandomen numera aktv som aidrig fbrr. 
(ansce var fejderna nbdvandiga for att 
bryta upp de stora klubbarna och lamna 
livsrum for don individuelle fanen. Och 
aven intresset for international 1 fanac 
okas stad.igt (se pa mig).
Xansko jag sF har i slutet av min epis- 
tel skall saga, att >m jag talade om 
"berbmda " Tyska SF-fbrfattare, ar de 
bara berbmda i Tyskland, eftersom ingen 
roman eller novell hittils har blivit 
oversatt till Engel ska vad jag vet 
Sara en roman av Walter Ernsting har 
blivit oversatt, och det var till 
Jugoslnviska. ((Har saknas alltsa bara 
de nyare fbrfattarna, ingen av de 
klassiska, i stil med H.Domink. - Red)) 
•Stbrre delen av de "producerade" (detar
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ordets ratta mening) av v^ra "tonpfor- 
fattare” g°r till hundratals och tusen- 
tals offentliga bibliotek som bara 
besbks av manniskor av en lagre kultu- 
rell standard an de fiesta Tyska faner- 
na.f Dessa bbcker ar nog bra SF men for 
det mesta don . svartaste Space Opera. 
Och eftersom dessa bbcker pastes vara 
SF av utgivarna och fbrfattarna, ar den 
vanliga asikten i Tyskland den, att SF 
bara ar aventyr och brott med grbna 
monster och skbna kvinnor na andra pla- 
neter och intet mer.
Naturligtvis skall vi inte glomma att 
det finns nSgra SF-fbrfattare i den 
senaste tiden som fbrsbker skriva batt- 
re SF som t.ex. Jesco von Puttkamer som 
har skrivit en bok som verkade mest lik 
en imitation av van Vogts UPPDRAG I 
VARLDSRYFDEN, och naturligtvis har vi 
g®da bversattningar av Amerikanska 
bbcker, men alia fans har anser ;;tt de 
ar for fa (speciellt som det into lang- 
re finns naqot magasih) och hoppas att 
det skall bli mer, byen °m ingen vet 
VEM som skall gcra det.

Juli 1969 blir de stora fancraffr 
arnas tid i Stockholm, i det att nngra 
av det narmaste uth-ndets mest kanda 
fans kommer att drabbo Sthlm och SF-NY- 
TTS red.da.Det blir fbrst Alan Dodd fr. 
England och Roar Rirgdahl fran Forge, 
som intraffar i Stockholm den 19-2?

Juli for att medarbeta i Jerryofficins 
SF-film FRAN EN ANNAN VARLD, vilken ut-> 
arbetats av Alan Dodd och Sam J.Lund- 
wall. Bada besokarna ar valkanda ever 
fandomen och medarbetar mycket flitiqt 
i SF-NYTT.
Den tredje besbkaren ar Alan Burns fran 
Northumberland i England som besbker 
Stockholm eri vecka fran den 25 Juli. 
Ett besbk av Alvar Appeltofft vantas- 
komma senare, och i Juni besbktes 
Stockholm av Gabriel Setterberg och 
Arne Sjbgren. Aven on det inte blir na
tion convention i Stockholm I960, har 
ti1Ictrdmmningen av frammande fans 
tydligen blivit bade kvalitativt och 
kvantitativt battre an tidigare!

AD°ESSAND2INGAR;
Alvar Aopeltofft, SF-NYTTs saligen 

avdomnade Walmstadsmedarbetare, har for 
att kun.ua fblja med den nllt mer till — 
tagande IbrBoxningen, skaffat sig en 
postbox. All oost till honom bbr 
darfbr i fortsattningen adresseras till 
Alvar Aopeltofft, Box 3 024, Balms tad 3

Anders Frbberg har ocksa bytt 
adress till an box, och cnskar fblj- 
riktirt fa posten send till:

iders Friberg. Box )28, Sund^valJJZ.
J.Sigurd Banjan, Saltyagen 39, Farrta, 
medde.lnr att han sbker adepter till 
SVERIGSS SViRARES A UZAWA CT- TaAL 'K;.- 
NISATi N (SSAO) bland de alkoholsugno 

i Svenoka fa.nerna. For den intrcsscrade 
' kan me’delas att SSAC aven inne-haller 

on informell Neskalinsektion...

Tack for SF-NYTT! Har ju intehun- 
nit lash de; oidentligt an. Dina sl”.t- 
satser i ledaren tycker jag verkar 
liter egendomliga. Att "bygga upp en 
front mot omvarlBcn". On SF blir 
allmnnt popular och last kan det vai 
knappast vara till S1ADA for littcia.- 
turarten? ‘Risken ar val dessu.tom r"tt 
liten. Jag tycker att de fiesta s„k. 
"fans” skulld akta sig for att bli sa 
enkelriktat "specialiserade”, och 
glomma bort bvrig, vordefull litteratur 
och dvriga intreSsen. .Ensidighet !,r 
alitid skadlig:
i<ecarna var Di. ^revspalten var intres
sant, mon Xa?l6 xarl'sson Inorres fran 
Ku-Alux-llans avd. i Sundsvall var det

kun.ua
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most bottenlbjliga, sura och otidiga 
jag last pa mycket lange. Finns det 
BARA psykopater i Sundsvall? Nagon mil- 
jbskada ar det sakert fraga om.... Ned 
med T’err X.-X-K fr^n X-X-K! Dch . han 
sager att MN insandare var "vulgar”? 
Men att kalla Dig "Litt. Svihn" var.ju i 
hog grad fbrfihat? .
Om spriten: intresserar mig into sar- 
skilt mycket eftersom jag ar och kommer 
att fbrbli helnykter. Att det sups for 
mycket pa vacuumsnackarfestorna framgar 
tydligt av ALLA Con-rapport er hittils! 
SF-N nr 12 verkade att vara betydligt 
battre an nr 11 alIts a.

X.G.Jakobsson, SIGrasberg, Nyfors,L-vika
((Naja, vad jag menade med brand- 

facklan var, att en alltfbr stir sprid- 
ning av SF ar till skada for FANDOhiEN. 
Och eftersom jag . tycker om fandomen, 
vill jag halla tillbaka en smula ibland 
Betr,. Orres onsandare, sa kan jag med- 
dela att vi mottagit annu en, betydligt 
mer saftig an foregaende, men av 
hansyn till avsandaren har vi inte 
velat trycka den... - THEO))

Tack skall du ha for senaste SF- 
NYTT. Samma hbga klass som tidigare 
nummer. Jaq hoppas innqrligt bara att 
det inte skall segla upp nagon onbdig 
fejd mellan Dig och SFSF-Forum. For all 
del - en vanskaplig fejd ar ju alltid 
en krydda, men det ar. sa latt att don 
blir bitter, och da skadar den bada 
kombattanterna. I vart fall eftersom 
jag into langre ar ansvarig fbr SFSF sa 
anser jag mig neytral och fortsatter 
med att rakna Dig till mina SF-vanner, 
som jag visserligen fbrsummar ,(alli- 
hopa!) men som jag vill ha kvar anda. 
red <&tta menar jag att jag hbr av mig 
for sallan med brev etc.

Jag maste bbrja med att ge Dig en 
blomma for Bitt satt att skriva ledare 
(Frsn. Rod^kti.onen). De ar alltid tanke- 
stimulerande och fbrebindligt klara i 
tankegangen och med smaroliga "r” .' e 
vandningar yilket allt gbr Dig till 
fandornens . ledare-skrivare nr 1. Sedan 
ma man ha.andra asikter sjalv. I fbre- 
varande nr (nr 12, i aj-Juni 1%D) 
kommer Du in pa det ST.XiA MSTERILT. 
VARFeR blir man SF-fan? Och vidarc - 
varfor blir man SF-fan, SOH UTGER FAN-
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ZINES? Jag; kanner flera SF-fans, som 
slukar 1itteraturen, HEN som inte har 
n§got: intresse till; overs for mina 
fanzines fran alia varldens kanter. Och 
aven om den gruppen yaxer,- behbver det 
inte betyda, att fanzineutgivarna och 
deras lasare betraktassom i INDRE toki- 
ga, kanske av den anledningen.• att fan- 

i. zineutgivning med allt medfbljande 
intresse fbr fanniska illos och< histor- 
ier ar ett sorts vansinne. Fed andra 
ord, det fordras mer an allmant SF- 
intresse fbr att agna sig at fanzines, 
fen varje tikig individ fbrsbker ju sla 
vakt om sin form av vansinne, lat oss 

. qbra det om var - det vore ju fbr 
trakigt att ga dar kring vansinnig ■ all- 
deles ENSAH, det har Du sa ratt i, Sam!
Rakna pa mig! . -

fen att fbrhindra SF att bli var 
mans egend.om, nej, de det logger jag 
ante ner nagra krafter pa, tvartom. Jag 
har fralst manga sjalar, som nu .alia 

, springer pa Sandbergs ;Bokhand;el ■ och 
knycker de nyutkommna nocketbbcker- 
na innan jag sjalv hinner di.t, och jag 
skall fortsatta. Nen f? dem intressera- 
de av fanzines, nej, se det gar inte. 
De tror jag ar skvatt galgn;, som laser 
och trycker och medarbetar i sadant!

Du skjuter friskt pa Forum, ser 
jag. Har Du last .Princess of Mars av 
burroughs, verkligen? Jag tycker den 
borde tilltala Din med all sin fyndiga 
samhalIskritik. (lart att det ar Space 
Opera, men harligt . skriven! ^in.-Burr- 

. oughs-artikel har fatt massor av kritik 
manga tyckte mitt exempel pa Burroughs 
satt att chockera med monsterskiIdring- 
ar var FvR starkt. Trakigt, darfbr att 
jag sjalv ar sa pass durroughsfralst, 
men smaken ska ju vara olika. Vi far 
val ta upp det gamla tvistsppplet, 
Snace Opera ell er inte?

Jag ar helt fbr anti-alkohol~pa~ 
conerna. . .j

Jag tycker vidare mycket om rot 
Tidhavets Strander ^ch vill att fblje- 
tongen skall fortsatta!

Dodd ar alltid trevlig och som 
sagt, helhetsintrycket av SF-NYTT ar 
prima!
Bo Stenfors, Bylgiavagen b, Djursholm.

Jac har tagit mig friheten att
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bladdra igenom n^gra nummer av SF-NYTT 
for att kunna kritisera tidningen. Mar 
fbljcr ajltsa en allman kritik pa tid- 
skriften^, speciellt dess senaste nummer 
nr 12 arg 3. Jag erindrar om, att jag 
inte hyser nagot personligt agg mot na- 
gon i redaktionen.

Det som framfdrallt frappcrai’ las- 
aren ar den oftast totals bristen pa 
nyheter. Detta har papekats fbrr, och 
det bbr papckas pa nytt och med skarpa, 
att ett nyhetsfanzine utan nyheter ar 
Otankbart. Ergo ar SF-FYTT knappast ett 
nyhetsfanzine.

De nyheter, som nagon gang har fbr- 
ekommit, ar endera interna saker av 
typen "SF-NYTT ater till stencilering" 
eller sjalvgjorda av typen "SF-NYTT 
dtfaster beloning". De SF-nyheter r-'n 
har ratt att fordra av ett nyhetsfan
zine finns mycket sallan* De fatal 
ganger sadana '“'refunnits har
de varit gamla och kanda bland fansen 
t4ex. "nyheten” om SFSF och den om 
Atom-bokens upohbrande. Beds dessa ny
heter meddelades fansen langt innan i 
SF-TIME5. (Detta inte- menat att pa 
nagot satt framhava SF-TIMES ev. fbr- 
trafflighet, eftersom jag medverkar i 
dennatidnings redaktion bverlater jag 
at andra att kommentera denn? tidning.)

I SF-NYTT nr 12 ser vi pa sid. 1 
innehalIsfbrteckning istallet for ny
heter. InnehalIs forteckningen lyder: 
Fran Redaktionen, Recensinner, Pocket- 
3ook-spalt, Brevsnalt, Fbljetong, In- 
ternationell Sektion. Vilken av dessa 
avdelningar ar att rakna som nyhets- 
avdelningV Ingen, s? vitt jag kunnat 
konstatera. P-bjligen i viss man Alan 
Dodds avdelning. Don ar dock pa engels- 
ka vilkef staller manga fans "utanfbr", 
och de fiesta av dessa nyheter’ ar ut n 
storre intresse for svenska fans. Detta 
ar dock utan anmarkning mot Dodds 
sidor; de ar mycket trevliga enl. min 
mening.
Jag maste konstatera att "Fran Re^akti- 
onen" var mindre lyckad. Manga felak*- 
tigheter finnes dar, bl.a. i sprakligt 
hanseende. Dess atom ar sJvfelen manga: 
Lundwall sager bl.a. att fanzinen ar 
unika. ingalunda, se bara pa de tid- 
ningar som utges av Jazzvanner! Jazz 
Times; Club mintons klubbtidskrift 
(stencilerad, men oandligt mycket bver- 
lagsen samtliga Svenska fanzines i lay

out och redigering); Duke Ellington 
Society:s "Newsletter" etc. Truismer 
och meningslbsheter har ocks? insmugit 
sig in i. artikeln. ; Dessutom ar sjalva 
grundtanken i artikeln enl. min mening 
komplett missriktad; den dagen SF blir 
erkand och respekterad har fandomen 
fyllt en av sina upngifter. Den kommer 
alltid att finnas kvar; fansen kommer 
att utgbra en "inre cirkel" precis som 
det inom manga rcrelser finns ett mell- 
anskikt mellan professionella och 
amatbrer.

Jag noterar med gladje att ordet 
"opinionen" denna gang var rattstavat. 
(arlson-Jrres frana insandare gjorde 
tydligcn nytta. Don innehallet i rutan 
pa sid.2 ar tamligen meningslbst: ingen 
tidning publicerar val artiklar som 
"st$ i samklang med den gallande opini
onen" cnbart, i sadant fall skulle ju 
ingen offentlig debatt kunna fbrekomma. 
Slopa rutan!

Vad som sags i fanzinerecensionerna 
stammer daligt med mina privata asik- 
ter. Darom ar intet att saga. Dock 
m^ste jao saga, att jag tycker bedbm- 
ningen av CACTUS vara ytterst orattvis. 
Den bbr bedbmas efter sin egenart. 
Dessutom verkar det som om Lundwall 
anser Amerikanskt material vara bra i 
amerikanska fanzines men daligt i CAC
TUS. Forbvrigt intresserar val varlds- 
conventioner alia verkliga fans som 
vill fblja mod det som hander pa . "SF- 
fronten" betydligt mer an SF-NYTTs 
sjalvgjorda "nyheter". .

"Ray Bradburys popularitet kan ma
tes i direkt proportion till plagiatens 
man^fald". Vilket givetvis omedelbart 
for tankarna till SF-NYTTs fbljetong.

Varfbr slopades "Skvallersnegeln"?
~ Trots att spr-°ket mm. var i sarklass 

slarvigt dar publicerades i alia fall 
nngot av nyhetsvarde och en del kuriosa 
som kanske kunde intressera, i varje 
fall mer an fbljetongen.

Insandarspalten raddades av S.3an- 
jans trevliga brev. Xarlson-?rres komm- 
entar var inte precis diplomatiskt 
formulerad, men mycket av vad han sager 
ager sin riktighet. Bans anmarkningar 
pa sprrket i SF-NYTT tycks forresten 
redan ha givit visst resultat; en sak 
man med gladje noterar.

Det jag finner mest betankligt i 
SF-DYTT ar "93S-rutan" pa sid 11. Det
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ar en frack loan att p^sta att”SF-NYTT 
ar Sveriges enda nyhetsfbrmedlande fan
zine, Och qen^m den far ni kannedom om 
al It av vikt som hander inom genren”. 
For-det forsta ar det verkligen miss-
riktat att fbrsbka 
existens, och nyhe 
formed las i andra

tsnotister, rsc^w^ksa 
f a n z i n e s ? 4* eh ’Lu n d -

wall kansk 
raknasom

monar att SF-TI: £S ar att
en professions! 1 TIDSCRiFT S

A - - - & 1och inte ett fanzine's

denna etc. Nog borde val Lundwall kunna 
svalja sin stolthet och publicera ratt- 
else for att inte fbrorsaka fansen onb- 
digt besvar?
SF-NYTT skulle kunna bli battre.
Dock far red. lagca ned litet mer arbe-
te p? tidningen. 
sitt-^etande om

fa 11, t^Aa W $t,
j ag a redakti onens vagnar,,f ifberbmm^tJ. 
Men man frr vikannddow am allt 
av vikt inom gewM i JF-NYl'l^ rycket 
litet av vikt, -^kuble jar vilja pasta, 
och det pastaendet kan jag sta fbr.
Inga nyheter alls fbrmedlades i n:rT2,' 
$ varje fall inga av vikt.Wbskyra :”b$- 
loningar" och "SB:-N,YTT bytex# J/o'^hfet". 
prescntatinner av r^aktbrOn och sjalv- 
berbm om ens egna "milstolpar" (spalten 
"Vem Ar Vern Inom Fandomen" har upphbrt, 
varfbr? Inte mbjligen for att det rik- 
tats kritik mot den?), antikristna ut- 
fall, fbljefmg... hr det "allt av vikt 
inom genrem^t^j

Efter prison- Tres insandare skri- 
ver Lundwall nagot om att "insandaren

.^aftd.onipn (t.ex. 
Immortal Storm), 

skaffa sig
into "symboliska

Ban bbr ocksa utbka 
den internationella 

genom att studeraDe 
se upp med spr^kbrukr 
fl er medarbetare (men 
" medarbetare som de

som star uppraknade
nyhoKs rapportorer, 
and eJgids som t. ex.

c bftic er a n y h eter 
ihom rimlig tid, i

nu) skaffa sig 
gal Ira ut ovidkomm-
fbljetonger, bbrja 

(heist "akta") och 
nnan de ar inaktu-

visar pa vilken niva skribenton star” 
etc. Svagt3attre "aroument" troddo 
jag Lundwall kunde komma mod. De som 

} berbmmer S-fr-NYTT ar "hogst"ende", do
30m kritiferar ar idioter; En ovanlig 

5’form av rqsdiskriminering1 Star (arl-
S’bn-Drre pa lag niva for att han rattar

W’

el la) etc. Canske en gang SF-NYTT blir 
ett nyhetsfanzine av internationell 
klass. An ar det dock langt dit.
Anders Froberg, Skolhusallen 1, S-vall.

((Om int; annat ar ovanstaende in
sandare vard ett ? gott skratt, men for 
att ,j..alia fall ta bort nagra av de mer 
funfement^ missfbrstnnden och ofbr- 
standen, ?skall jag i varje fall bcmbta 
nagra av de varsta grodhoppen.

A LETS?: SF-NYTT har mer och mer
franc^tt sitt status som nyhetsfanzine, 
nagol som vi ocksa papekat bade har och

Lundwall "hogstaende” stavfel mahanda?
Lundwall tycks tro att lasarna ar 

neofans allesammans. i-aste det vorkli- 
gen "fbrklaras" vad en APA-grupp ar; 
vad ett quote-card ar ( eller "qoute- 
card" i Lundwalls "fbrbattring") osv. ?

En otrevlig tendens jag tycker mig 
ha mark’, ’^tftn. Lv ' ^11 * ” 'It
sorterar ut borbmmande insandare och 
publicerar enbart dessa. (undantag 
masto gbras for <arlson-Drres insandare) 
Flor an jag tycks ha markt detta. Jag 
ar dock beredd att ta tillbaka detta 
for min egen rakning om denna’insandare 
fors in obeskuren.

=>land de fatal iga nyheter som 
faktiskt dykt upp i SF-NYTT, finns flo
ra FAL3(A sadana. Ar det into lampligt 
att red. dementerar sina misstag med 
rattelser? Detta om Stnc^^n? t.ex. Fans i 
som last i SF-NYTT om concn bcrjar 
planera sina semestrar med tanks p$

in sandaruns 
bart. Vi har 
komma upp i

varfbr 
kritik

stbrre delen av 
bort fa 11 er omedel-

heller inga ambitimer att 
international! klass - vi

ar tillrhckligt bra som vi ar. De qang-
er vi har oublicerat nyheter EFTEii vis- 
sa andra fanzines, har vi ansett dessas 
behandling av stoffet vara s? dalig att 
vi kunnat ta upp det till JRDENTLIG 
belysning. ietraffande den berbmda OBS- 
rutan, ansag vi oss ensamma nar SF-TIF- 
ES, som skulle forestalls rogelbunden 
ickc hbll sitt lefts pa den punkten.
Eftersom vi inte tilltrod.de fanzinet 
att falla ur sina Ibften, fermodade vi 
att det upphbrt, darav rutan. ivaret 
till Orres insandare kan ses pa manga 
satt - vi lat insandaren tala for sig 
sjalv, och var den av lag niva, kan val 
Tasaren dra sina egna slutsatser!
Vidare skall oapekas att en stor proce
nt av SF-WYTs lasare ar neofans - var 
upplaga h'r, i jamfbrelss med andra 
Svenska fanzines myckct stor, och alia 
lasarna ar inteinsatta i jargongen.

(Forts, pa Sista Sidan)

tilltrod.de


FOLJETONG

(Lid hands
St Kinder

SCIENCE FANTASY 
ROMAN 

av

SAM dLUNDWALL

- Vi har alltid kail at del Templet, sa^e Yarria till sist. Vi vet inte vad det 
ar eller vilken funktion det har eller vem som byggt det, mon det ar mer likt ett 
tempel an nagot annat. For ovrigt ar det val instinktivt - vi har i alia tider 
dyrkat det och sett irp till det som on gud.

- Far aidrig nagon varit inne i det\
- Aidrig. Portarna har alltid varit stangda. Yarria loo olotsligt - dot finns 

sagner am att pnrtarna en g^ng oppnades och slanpte ut storm och ovader, tch att 
en underlie Gud steg ut och s^g sig omkring och forsvann in igen, men gamla sagner 
ar otillfdrlitliga. Mr.^m medicinman for hundratusen ar sedan kan ha hittat pa 
dot for att f" spela rollcn som gudens sandebud - byqgnadan var gud for folk st har 
i mi Ilioner ?r. • t

- Du ville beratt? nagot, sade Yan Lee efter en stands tystnad. Du vet vad 
Radet bestamt om oss. Vad gal lor det;

- Vi har vetat att ni skulle komma langa, sade Yarria drdjande. Vi har vet- 
at det tvatusen ar, och vi har hela tiden vetat vad vi skulle gbra nar ni kom - vi 
har bara inte vetat MAR ni skulle komma. Yarria tystnade ett ogonblick och lat
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blicken glida upp over portarna framfbr dem, innan hon fortsatte; - Bet finns 
manga gator p§ var planet. Vi har manga ganger trott att vi ar en del i en valdig 
plan, som vi aidrig ’can forsta, ocl"> att vi en gang kommer att fungera som en liten 
biicka i det spel dar Templet bare ar en liten del. Vi har fatt ver chans nagon 
gang for lange sedan - och vi forsatt den. Nu far vi hjalpa till att skapa en ny 
chans for an ny ras. Det finns en valdig elektronhjarna inte langt fran var huvud- 
stad. Ingen vet var den kommer ifran, lika litet som Templet har. Den har funnits 
har under hela var civilisation, och so snart vi bbrjade bygga var varld fanns den 
dar och njalpte oss. Den har alltid varit radgivande - aidrig befallt eller hars- 
kat over oss - utom EN gang. D? gav den oss order om hur vi skulle gbra nar fem 
underliga framlingar plotsligt skulle uppenbara sig har. Det var tvatusen ar se
dan. Vi har vahtat sedan dess, for vi visste att det var en del av den okanda plan 
vi medverkade i, och vi ville qbra var del sa bra vi kunde.
Nar ni kom, blev jag fdrst fbrskrackt, men jag lugnade mig snart, och meddelade 
min far att de som vi vantat sa lange, kommit. Vi bad Den om fler informationer, 
och den fbrklarade for oss hur vi skulle gbra. Fyra av er skulle sandas tillbaka 
till sin egen tid; den tid da ni landade pa Mars - den femte skulle fbras till 
Templet. Vad vi kunde forsta, hade ni alia underkastats vissa prov, och endast EN 

i. For vad, visste vi inte. Vi lat er leva hos oss tills dagen kom, och i
dag tick vi de sista instruktionerna av Den...
Yarria sag nastan skramt pa Yan Lee, som med uonsparrade bgon hade lyssnat till 
henne. S? lutade hon sig fram mot honom och kysste honom ratt pa munnen. - Farval, 
framling, viskade hon. Vi kommer aidrig att se dig igen, men vi kommer alltid att 
minnas dig. I nasta bgonblick brast hon i grat och rusade bort fran templet, bort 
mot den spegelblanka kupolen som var cylindcrtagens station. Yan Lee tog nagra 
steg efter henne, men stannade plotsligt. Sakom honom hordes ett svagt Ijud - ett 
nastan ohbrbart skrapande som av en valdig port som sakta svangs upp efter millio- 
ner ar av talig vantan. Han stod ’ **tggr^d y.y> f tills Ijudet
tystnat, nar han slutligen sakta vanae sig om, visste han redan vad han skulle 
se.

Portarna hade bppnats for honom.

brkret innanfbr porten var djupare och mer kompakt an nagonssin 
rymden. Dar hade mbrkret varit som en matta av blbjande sammet dar 
glanste som diamanter, v^rdslbst utkastade fran nngon jattes hand 

mbrkret * 
stj arnorna 
och glitt-

rande av levande Ijus i miljoner fargnyanser; har var mbrkret tjockt och eviqhets- 
djupt och utan att nsoonstans brytas av det knivskarpa Ijuset fran en stralande 
stjarna. Han stod lange pa den glbdande sanden i den verkliga varlden medan en 
svag vind lanrsamt strbk fram over hans ansikte och sag in i mbrkret som inte var 
som mbrkret i en byggnad utan mer som en port till en annan varld - en annan,ffam- 
mande varld, en annan dimension dar ingot langre var vad det var i den andra 
varlden. Solljuset bar blandande kring honom, det glanste i den blanka metallen 
och skuggan under honom var skarp och verklig i konturerna, men Ijuset nadde inte 
innanfbr porten. Fast solen stralade mot porten och in i mbrkret, syntes inga 
spar av nagot innanfbr. Mbrkret bara sbg upp Ijuset och var lika svart som 
nagonssin. Det var onaturligt ,och overkligt, mbrkret kunde inte vara dar. Nagon- 
stans langt borta borde solen glansa i byggnadens bnrtre yagg, framfbr honom
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in^anfor porten borde soleri glansa i golv, men dar fanns bara ett morker ut'an 
sl.Mt. het drbjde jange inn an han kunde ga Train fran den viskande vinden och den 
olbdande solen och sanden som brigade' runt honom, bort ff’n bergen langt bort.a och 
Yarrias folk och £n varld han lart sig kanna? ■ ?dn tor ett tvoksamt steg framat 
mot mbrkret, sa annu ett och ett till. Han kande kylig metal 1 under sina fbtter 
nar han steg in i mbrkret, kande mbrkret sliita sig kring honom och kande'hur all 
rumsunnfattning fbrsvann i det tidlcsa rummet. !;an vande sig haftigt om - och sag 
en smal springa av varlden, den sista innan de valdina oortarna Ijudlbst slot sig 
tatt samman som om de aidrig bnpnats. kuntomkring hon^m var.bara det evighets- 
djupa mbrkret, varlden fbrsvann i en flod aV dunkla . hagkomster, nadarvda genom 

.miljoner ar, mbrkret pre^sade sig narmare1och‘ narmarb och fang^de honom i ett 
grepp av instinktiv skrack for det okanda. 7an stortade sig med vidcade bgon och 
bultande pulsar mot dbrren, men alia spar ' av nagon port var fbrsvunna; 
ingen springa fanns under hans heta fingrar, inget levande eko gick tillbaka genom 
metallen for att visa att norten var dar, metallen var som det aidrig varit en 
dorr, Skracken bubblade upp inom honom, hans omsornsfulla skolning, hela hans 
civiliserade psyke som tagit hundratusen ar att bygga upn fbrsvann i stormen som 
evighetsmbrkrot vackt inom honom. Fingertbpparnas nerver skrek FAilA, mbrkret fram- 
fbr bgonen vr^lade FASA, metallen under hans fbtter ekade FAaA FARA omkring honom,

• hela hans krone vralade SXRACf FA:IA- ELY FLY FLY - han slog mot den stumma met- 
all.en, han kastade sig mot den, knappt medveten om vad han gjorde nar de dunkla 
instinkterna manbvrerade hans krorp och kastade logik och skolning som.cn tom 
handske undan i ett horn.! "an skrek fast han inte horde det genom sitt kortslut- 
na nervsystem,och sjbnk slutligen samman framfbr don ogenomtrenglig? metallvaggen.

T’an maste ha legat medvetslbs lange vid vaggen nar han.slutligen vaknade. -Han 
lyfte langsamt huvudet fr^n metalIgolvet och fbrsbkte ’genomtqangc mbrkret, utan 
att veta var han var. Svaret slog ner i hans psyke nar hans vidbppna bgon bara 
fann ogenomtrannligt ; vigt morker bverallt, ett bgonblick kande han den urgamla 
fasan valla fram inen, men hans logik och omsorgsfulla skolning kramade sender 
skracken for det okanda i ett jarnhart grepp. Han kande metallgolvet under sig 
och vaggen framfbr sig, utanfbr var bknen >ch den blandande solen precis som 
fcrut och mbrkret var inte tatare an hans fernuft kunde skingra det. ’an reste sig 
sakta och lutade sig med ryogen mot porten och sag in i mbrkret. Han t 1” 
tyst och sag, och det kom som en chock for honom nar han plbtsligt sag det svaga 
Ijuspunkten langt borta.

- Sa det var darfbr, tankte han. Det var darfbr jag kunde beharska skracke 
enen nar jag vaknade upp - mbrkret var into evigt langre, det fanns en fast punkt 
nagot att fasta blicken na och lute fbrnuftet mot, och han hade sett det nar han 
vaknade, trots att hah into uppfattat den fbrran langt senare. Mbrkret var fort- 
farande svart och kompakt bverallt, men golvet var fast och vangarna kraftiga och 
Ijuset var on hallpunkt. Han bbrjade langsamt ga bort mot det.

Nar han gick mot den gnistrande Ijuspunkten markte han • att den blev storre for 
honom. Inte s^m han narmat sig den s~ han s^g den storre; den vaxte langsamt 
och stadigt for honom som om den glidit mot honom... nej, inte riktigt det heHer, 
- han kunde inte fbrklara det. ‘an gick langsamt narmare och stjarnan vaxte till 
en skiva och till en sfar av blandande 1jus framfbr honom. Slutligen stod han 
mitt i det blandande Ijuset. Pet omslbt honom pa alia sidor, bverallt var bara det 
eviga Ijuset och after mbrkret var of fekten : ch ockartad. Han stod. stilla. och slot 
bgonen for att vanja bgonen vid Ijuset, och han sag det tvars igenom ogonlocken.

horde, han rbsten. • • . ’ • “ -.i
.Den svavade mot honom fran alia hall, den kom fr^n det-blandande Ijuset runtom- 
krinc hgnom och inifr^n honom, det var ingen rbst, en tanke som kladdes i ord och 
kringvalvde honom som en sfar av blandande klarhet. Omedveteh vande han ansiktet
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uppat i Ijuset och stod orbrlig medan orden flbt genom hans hjarna, fbljde med 
pulsarnas slag och strbmmade med blodet genom dunkande karakter tills det 
vibrerade genom hela hans kropp.

- Manniska -jag halsar dig.
Ljuset tycktes pulsera svagt med orden som utkristalliserades i hans hjarna. Han 
stod stilla med armarna vid sidorma och sag genom sina slutna bgonlock mot Ijuset.

- Vern...?
- Du skulle anda inte fbrsta. Tanken saknade intionation eller kansla menvar 

fylld av varme och kbrlek. Ljuset flimrade svagt.
- Jag har vantat lange, myckct lange. Jag har svavat fram i rymden mellan

galaxerna och sant mina kraftfait miljarder Ijusar fran mig, jag har flimrat fram
och tonat bort p? fjarran planeter och glidit fram pa Ijusvagorna till nya galaxer
och nya stjarnor och nya universa, jag har sbkt, sbkt genom vida rymden dar tiden
inte existerar; dar inget VAR, dar inget 3LIR, dar allting AR - jag har sbkt sedan 
skapelsens svallvagor danade ut och gav kraft at universum - jag kommer fran andra 
universa och andra skapelser, jag kommer fran solarnas Ijus och rymdens mbrker - 
stbrre an allt och mindre an allt, skapad av manniskor och ledd av manniskor, och 
skapad FCR manniskor...

- Vern... ar du? Tanken skapades i Yan Lees hjarna och Ijuset uppfattade det.
- Du vet vem jag ar. Du har alltid vetat vem jag ar.

Ja. ^an visste vem det var. Han kande igen rbsten och han kande igen Ijuset som 
kringvarvde honom, han hade kant den anda sedan hans sinne vaknade.

- Staden - viskade han, men det var inte staden. Inte riktigt. Han kande igen 
rbsten och Ijuset, och det var Staden de mbtte pa Mars, staden som sprang fram ur 
soldimmorna och blev verklig for dem, staden som kom fran mbrkret och blev fast 
for dem och det var and? inte den. Fan mindes drbmmarna han haft under hela sitt 
liv - dremmen om den bombade staden och den fantastiska fantasistaden som tonade 
fram over ruinerna, alltid lika ofbranderlig under alia ar. *'an hade kant igen den 
nar han sag Staden pa Kars - men det var and? inte samma stad. De var lika, men 
and? inte lika. Sambandet fanns dar - mon var?

- Ja, viskade han nastan ohorbart. Ja, jar kanner dig. Pet ar du och anda inte 
du - det ar din rbst och and? inte din rbst, det ar samma Ijus och anda inte...

- Bu kommer att fbrsta on rang, viskade rbsten i hans hjarna. .Lag ar tvahundra 
millioner ar harifran och har pa sammo gang; jar sande byggnaden hit en gang - den: 
kom- fram hundra millioner °r fore den beraknade ankomsttiden, men med hansyn till 
den tidrymd byggnaden bverkorsade var skillnaden myckct obetydiig.-- Den aldras 
inte, efter tvahundra millioner ?r har den inte fbrandrats.-.. -

- Det ar ombjligt, viskade,Yan Leo. Tiden...
- Det finns inget som tid. Tid ar ett begrepp som manniskan uppfann, och jag 

anvander det bara for att du skall fbrsta mig. I universum existerar ingen tid. 
Dar AR allting. Det var inte. Det blir inte. Det AR.

- ^en VARFeR? • // ‘
- Jag kan inte saga det. Tids nog far ni vata det. Inte du, inte dine efter- 

kommande pa manga tusen ?r och tusen efter det,. Jag blev byggd av ett stort 
folk nagonstans bottom galaxernas mbrker. och i'-cn tid miljarder ar fran nu, och 
mitt uppdrag var stort oph valdigt som rymden stjh'lv, och jag. sbkte genom rumm- 
e.t och tiden tills, jag fann vad jag sbkte. Det finns miljarder och ater miljarder 
varldar dar manniskorna ar av samma slag som mina skapare - jap genomsb'kte dem 
alia, och jag sbkte genom tiden i millioner. och million er ,?r pa varje varld tills 
jag fann exakt vad jag sbkte. Jag sckte ett folk som var mina skapares jamlikar,
men som hade ungdomens friskhet och .ofbrvagenhet som mitt folk fbrlorade for sa
lange sedan, jag sbkte ett folk after jnillioner formler och' jag‘ ; fann det - jag 
fann det till slut och jag materialiserade mig pa en planet” nara det funna
folkets, och vantade. Jag sande ut denna ^yggnjgd genom armi Ilion er n a for att
fbrbereda manniskorna pa den har planeten och jag sbkte ut de fbrsta manniskorna. 
Jag visste vilka det kunde bli - de visste det sjalva, undermedvetet. Jad ■vantade 
tills manniskorna kom hit och kontrollerade dem som kom. Jag visade mig fbr dem, 
och de kom till mig och jag sande dem for kontroll, jag undersbkte deras reaktio- 
ner infbr okanda varldar, jag undersbkte deras hjarnor, jag upplbste dem och 
sammanfbrde dem igen, jao dissekerade deras psyken och sande slutligen d la
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tillbaka tvahundra millioner nr till det Tredje Folket pa Mars dar jag funnit 
andra passande individer, De hade genomgatt samma prov tidigare, och de visste vad 
som skulle komma. De lat or leva bland sig tills dagen kom nar jag kallade pa den 
jac utvalt. Westen tystnade ett bgonblick, och nar den aterkom var den mjuk och 
l§g.

- Jag var utvald for att sbka ut en ras som skulle bygqa en vag mot stjarnorna 
och ett mal som Jan into sjalv vet, det mal mine skaparo, det store folket byggde 
miq for. Jag sbkte genom alia tider och alia platser, och till slut fann jag vad 
jap ville. Jap fann tva raser som i tidcns gang skulle bli on och bbrja vagen till 
stjarnorna. Vagen kommer att bli lang och besvarlig, men jap tror att ni klarar 
det* Jan kommer alltid att finnas for er, och fran min kommer farden att bbrja; 
jan ar bypgd som en stad, och i staden skall rasen leva tills den uppnatt den 
mognad som bchdvs. Jag halsar dig manniska, koordinator for tva raser som en dag 
skall bli en ^ch den som en dag skall na krbnet av den vac som bildas av stjarnor
na.

Yan Lee stod tyst i stralglansen, forstummad av don okanda och anda sa 
fbrunderligt valbekanta rdsten och dess budskap. Lanqsamt spred sig fbrklarandets 
Ijus i hans inre, och efter alia ^ren visste han vart hans vag bar. Det hade funn
its inom honom under hela hans liv, han hade varit utsedd sedan sin fbdsel, och 
han hade vetat det, undermedvetet. 'ans liv hade fatt mening, han skulle fora 
den nya rasen framat mot det fbrsta traposteget pa den lanqa vagen mot oandlig- 
hetcn - manniskans predestination langt bortom det ftrdoldas mbrker. Rbsten nadde 
honom mjukt penom Ijuset -

- Du skall sandas tillbaka till det Tredje Folket pa i ars - de vantar dig, de 
som blivit utvalda. Darefter kommer ni alia att atervanda till Mars vid den tid 
d? ni landade dar. Raketen kommer att falla ner fran himlen precis som da, men dot 
kommer att vara fyra manniskor i den. Du kommer att vanta dem och med dip alia de 
som fbljer dig fran Mars. Darefter kommer de utvalda fran Jorden att komma. Fraga 
inte hur - jag kan inte svara dip, men de kommer. Sedan kommer ert ode att ligga i 
edra egna hander. Rbsten tystnade en stund, och fortsatte;

- Det ar viktigt att de utvalda fran Lars kommer nu - bara nagra hundra ar 
efter den tid du upnlevde dar, kommer Lars att vara en dbd varld. Pet finns andra 
varelser pa Mars - ett annat folk, och i det sista avqcrande kriget kommer de att 
fbrinta sig sjalva.

- Det ar ombjligt! Pressade Yan Lee fram. De ar civiliserade! Ltt Ijb^tstaende 
folk - de KAN inte! < '

- Inte'1 Ibsten inom honom lat road, Jac har sett det ske millioner ganger. Se 
sj alv!
Ljusgloben krympte samman till en punkt och flammade ctor upp ipen. Det fanns ingen 
kansla av fcrflyttning eller fbrandring, men nar portarna bopnades framfbr honom, 
var det en annan varld han san ut i. Jtanfbr stra'ckte sig en valdic djungel upp 
mot himlen och vid djunqelns rand, bara nagra hundra meter fran bycgnaden kampade 
tv2 primitive harar mot varandra.

- Detta ar for hundratusen ar sedan, fran det Tredje Folkets tid, mumlade 
dbsten i hans garna. Det fbrsta kriget mellan de badq folken. Se!
Han toe n^cra steg ut ur bycgnaden i ett regn av urladdninqar for att se battre. 
Syriden slutade omedelbart, och de kampande kastade sina vapen och flydde bort mot 
djunqeln. -’an mindes plbtsliqt Yarrias ord innan han step in i bycgnaden -

- "Det finns sagner om att oortarna an cane oppnades och slappte ut storm och 
ovader, och att en underlie man steg ut och sag sip omkrine och forsvann in igen" 

sagnen var sarin i alia fall - och mannen var han sjalv! ’’an pick tillbaka in i 
bycgnaden, bort fran den unkna doften av fbruttn.lse och multnande urskog och 
portarna slots bakom honom.

- Du ser, sade rbsten. Se ocks? nu - det slutliga kriget!
Ljuset bleknade bort och atervande, och portarna oppnades ater. Framfbr honom hbj- 
de sig en valdic stad langt borta, svarmar av raketskepp dundrade ner over den, 
slanpte sin last och forsvann i ekot av oxplosionerna. En lang kolonn ,av flykting- 
ar ringlade sic bort fr'n staden mot honom - medan han sag pa brakade ett skepp 
ner fr*n himlen over dem och slappte bo mb la st en mitt i kolonnen.Yan Lea blundade.

(Forts.nasta nr.)
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by SAM J.LONDWALL

So this is the 
9th issue of this 
particular editon 
of SF-NYTT, and j 
with this, it- 
makes 51 pages of 
English in SF- 
NYTT at allr and.

299 panes of SF-NYTT at all. And f>r those of you that 
have been roaring about how little English SF-NYTT con
tains, this will prove for you that it has not been so 
little after all. After all, this is a Swedish fanzine, 
and 1/4 or 25% in English can't be bad. F

Ince upon.a time - in CACTiJS/4 Alan Dodd said some
thing about ,his luck, as he did work for Sam (Slave 
Driver) Lundwall (m J and not yet had been asked to 
fly.over to Sweden in the weekend to turn the handle, 
though he had to do almost anything else. Feb - I 
guess he will have the chance to do that TOO row, when 
he comes over to Swod tn. Sp watch for next issue when 
Alan, the villain, will tel! you what a terrible time 
he had hero* Yes, he will have a lot to say, I'm sure.

Published bi-monthly by: 
Alan Dodd

Things seems to bee a little bit complicated just 
now, but what I kn m for the minute, ' Alan will go over 
from England to.Norwa” in the 9th of’July and ’.Asit 
poor ol'-Roar far-some days, and then rush over to FE 
both of them about the 14 of duly and be here until 
I kick then out, in Julu 29. This time will he filled 
with . 99, as Alans I my fiIm, T3
W AT" S (whjch-w.s f-rst . nmod. THE Fl E*‘9 F.l.li r’ TC-E 
TIDE, but as things c<?mc th-t made r change n cessary 
we changed it) wi-1! be filmed - n ?t the whole;of 4t, of 

' 'course, this film will be a. 31G on., but all scenes 
whore Alan can bo seen, And as he will ee the-Ear’h 
scientist to ’ hich the monster comes, iw will be both 
here and there.

Sam J.Lundwall 
Denis Lindbohm 

. . ’Alvar Appeltqfft 
• — f :

SWEDISH EDITON 
editediby £am J.Lun dwa 11 
F.O-dox 409,.Hagers ten 4 

STOCiGlOU -SWEDEN
INTERNATIONAL EDI TON 

edited by Alan Dodd 
77 Stanstead Road, Kodd- 
esdon, Herts., ENGLAND

Single cppy 10/,6 issues 
for 50/. Subs from the 
Great Br. to Alan Dodd^ 
fnmgz and subs else to

A few fans have .... red :A.lan a^d me if it. is possi
ble to buy copies of-.this film v.hn" it gets ready, and 
maybe I should.tell rvcrybcdy . » here, that if
anybody is interested in it. it io p...-’Kle t^ buy a
copy. ut as none of us know exactly EDw long the AN.
wi 11 be anfi things like that, we can t tell how much
it will cosU • ." jh $ .) and 29 1 guess. If there if
anybody interested, take contact w:ti) Ala? -or:wifj . e, 
Ferrally, 1 would find it fum y ’to me- t _ans ’.'th the 
same interest in a ~tc-”r filming as myself.' A', pa.’ 
1 should tell you - our film will be shoot :n P-nm. f* :~. 
and black-white. Not a big film, • but a'fi’m never t‘ o- 
less?

And about the 25th of July Alan •' ■rns from "he Nor 
th, of England will come and visit Sweden - and maybe 
can.get him into the film too, it c. old be a film of 
many well-known names indeed - and later Alvar Aope'.- 
tofft .will come, and... The usual luck. This year will 
be ayear without a convention, and jJSC N. eryb-dy 

j comes... Crazy., isn't it'j - ’ -

Sweden



-ire show on tape. So - in the 
future should any fan possessing 
a tape recorder that will take a 
seven inch reel and will play at 
It i.p.s. I can lend them, the actual 
I.T.V. version in sound of the SF 
story THE NIGHT OF THE BIG HEAT.

On the roof of the air ministry 
the thermometer stands at 95 degrees 
and the country is sweating profusely 
yet there is no sun. Only the BIG 
HEAT. The radar station on Salisbury 
Plain is jammed with mysterious int- 
-erference, and the heat is grad .ally 
getting worse.

By ALAN BOBB.

It is rather gratifying to 
me to learn from various people 
in other parts of the world that 
they have been contacted by peop
le they didn't know from a menti- 
-on of their names in this fan- 
-zine. It's really a very pleas- 
-ing thought to know that I've 
been the reason for helping so 
many contacts from some many 
countries and I hope this will 
continue.

Irish Mike is holding forth 
in the local saloon:- "I saw them, 
I tell you. In the Horse Field, 
going home. You can laugh all you 
want. One of them flying saucers...

A stranger called 'Irsen who 
talks with a foreign accent and 
has a lot of photographic equipment 
with him grimly asks: "Tell me what 
you saw?"

"They were white" says Mike, 
like - like maggots — that's it, 
great maggots — AS BIG AS BULLOCKS

And the heat gets worse --
This is rather a unique is 

-sue of SF NYTT as it is the last 
one I shall be doing before I 
actually leave for Norway and 
Sweden in early July to be with 
Roar Ringdahl in Norway and with 
the editor of this fanzine in 
Sweden. Perhaps the next issue 
of SF NYTT will have a little 
different view on Swedish fandom 
having seen it so close together 
perhaps. Who knows?

There are many things 
worthy of mention this time and 
perhaps we sh uld first start 
with John Lymington's THE NIGHT 
OF THE BIG-HEAT...Alan Burns and 
I were discussing this very SF 
book when I realised that on TV 
the next week they were actually 
televising the story of the book. 
So naturally I took out the tape 
recorder and plugged it into the 
television and recorded the ent-

And worse....

****

American fanzines seem to be 
getting bigger and bigger these past 
few weeks and two very good examples 
of how to produce an enormous fanzine 
in size, without neglecting quality 
may be found in HABAKKUK (Bill Bonaho 
1441 Sth St., Berkeley 10,California, 
U.S.A. and INNUENDO No.10 (Terry 
Carr - who has one address..- 1818 
Grove Street,Berkeley 
10,California,USA 
on the envelope - 
and 1906 Grove St., 
Berkeley 4,Calif 
on the bacover 
take your pick’ 
then??)



HABAKKUK firstly has an excellent 
selection of not only material 
but of artists too including Trina 
Castillo(Who incidentally has a 
small part in the film THE NIGHT 
OF THE BLOOD BEAST), Ray Nelson 
(Who has returned from Norway to 
Berkeley) and George Metzger (Who 
hasn’t done anything but fight 
forest fires lately) and of course 
further detailed illustrations 
from the same artist who illustrat 
-es these pages via the artwork 
from my private files - William 
Rotsler. There are cartoons, cats, 
the effects of drugs, Beatniks, 
fanzine reviews, eve:., a letter 
from Robert Bloch and some wicked, 
funny humour in quotes,r marks 
and especially some of the cartoons 
-there ax.e fifty five big pages. A 
big,neat and very substatial fan- 
-zine indeed.
INNUENDO No.10 is a special issue 
which even dot les the size of the 
previously mentioned fanzine - there 
are, if you can believe it - nearly 
a hundred ’ pages in this fanzine

in itself to evenwhich is CL i vJ u
hope to compete with.. Walt Willis 
for a change has some, original 
material of his own -not relying 
as he has done so lately on reviews 
of other people's reviews with THE 
RAYBIN STORY'a film script comedy 
deluxe' - if you- know of the films 
Walt is digging-at you will find it 
funnier still. • There is a simply 
splendid photographic section by 
^ick -Eney in which various pho’cos 
are given comic captions totally 
out of line with the subject matter 
and original intention of the photo. 
There is one of Barry Fitzgerald 
with a lantern looking in a tomb 
which is captioned ’’They were right- 
Berry did make it" which struck me 
as especially funny. There are 
countless cartoons and examples of 
art . rk, mainly by the same artists 
as the previous fanzine but here 
everything is on a larger, more 
expensive scale - material is bigger1 
and possibly with the exception of 
an overlong dry article by Harry 
Warner rather better. This is, as I 
said a special issue, a special 
size and quite colossal that I 
doubt Terry has any copies left but 
if he has they should be snapped up-, 
or at least an order placed for the 
next issue whatever the si-e.

***

A word to ^ob Dambeck incid- 
-entally at 858 Helston oad, Birm- 
-ingham, Michigan,U.S.A. might 
either get you his fanzine Eh-?; 
or it might get you a handful ox 
his small, one or two page multi- 
-coloured fanzines if you like. I 
personally got in one small envelope 
-let’s see -SEVEN different ones in 
colours ranging from yellow, pale 
blue,grey and stone coloured to a 
mauve sheet of paper.

I’ll never knw where he 
gets so many colours all the time?^

■K- -X- -X- -X- * -X- *



To those of you reading 
this who aren’t familiar with 
the old, original Hollywood SF 
and Horror films I don’t suppose 
the next item or two will mean 
much but I'd like to mention 
the six men who contributed more 
to the horror film field in the 
world than any other six actors 
before or since - they were Boris 
Karloff, Bela Lugosi $ George Zucco 
Lionel Atwill,John- Carradene and 
in later years perhaps the former 
giant Swedish wrestler” Tor John- 
-son.

Karloff is still alive, 
but Bela Lugosi who"created 
DRACULA for the screen is dead, 
he died two or three years ago 
from old ages, from the accumul- 
-ative effects of 20 years drug 
taking which sapped his life 
energy. It was only right that 
when he died they buried with 
his the cloak that was his sym- 
-bol of horror on rhe screen.

It is then with rather 
a sad idea and a sad eye we view 
the last film the old master 
made. Like his second but last 
film THE BLACK SLEEP he spoke 
no dialogue, he was too ill to 
do so - but his name still carr- 
-ied weight at the box office 
and he had the part. His last

film was PLAN 9 FROM OUTER SPACE 
which had The original TiTTc oi 
GRAVE ROBBERS FROM OUTER SPACE 
and which has at the end an int- 
-eresting idea, but one that is 
buried beneath a welter of wasted 
material. Aliens from space want 
to stop Earthmen from stumbling 
upon the secret of the Solenite 
bomb which makes its energy from 
the rays of the sun. With it is 
possible to blow up the sun and 
thereby the entire universe. So 
the aliens come, the try to reason 
but Earth -will not recognise them 
and they are forced to resort to 
force, by killing, by rest recting 
the bodies of the recent dead from 
the grave yard - to walk upon the 
cities and make the Earthmen see 
reason -• which they won’t.

Lugosi’ is referrred to as 
"the old man" by the commentator 
and is just one of many wandering 
the graveyard at night, flicking 
his cloak, hiding behind it,skulkirg 
in what is almost a parody of the 
roles which made him famous. But 
it IS the last film he made before 
dying - and if one wants to see 
it, or to make a last goodbye, one 
should forget the rest of the slow 
story and remember the things that 
usee, to be, in a field at which 
Bela Lugosi was a master.

Karloff os the six was, Tsp- 
~ite his name, an Englishman - and 
is ptill very much alive - but 
George Zucco - always Lugosi's 
right hand man in such films, and



also an Englishman died just a few 
weeks ago at the age of 74 • Born 
in Manchester, England he came to 
Hollywood in the early Thirties 
the same time as Karloff, the same 
time as Lugosi, a former army offi- 
-cer came from Europe. Karloff and 
Lugosi always played the monsters, 
the vampires and apparitions but 
behind them luring the victims, 
using the laboratory or convincing 
the police nothing was wrong,with 
his silky tongue there was always 
their chief backker in such deeds - 
George Zucco. He even played Sher- 
-lock Holmes on the screen long 
before Basil Rathbone ever came 
along.

Alas, now he too is gone, and 
the world of the Horror, the Science 
and the Vampire film will be just 
that little emptier without him.

No actor could ask for 
greater compliment.

In the same programme as 
PLAN 9 you may also find showing 
DEVIL'S PARTNER in which an old 
man buys t wo year's life from the 
devil in exchange for his soul. 
He returns as a young man to the 
hot littl Western town of Furnace 
Flats and with much mumbo jumbo 
of slaughtered goats and their blood 
and signs on the floor succeeds in 
killing off all obstacles by changing 
himself at will into a rattlesnake, 
a black death stallion and a wolf- 
-hound. '.Then he finally meets death 
as a stallion - he chang.s back into 
the diape of the young man he enter- 
-ed town as, and then finally into 
the old man that made the pact with 
the devil.

UR, (T/Sgt Ellis T.Milx 
P.O.Box 84,Carswell ALL.

Texas,USA will endear 
itself to may of 
those of you who 

don't like to 
write actual 
letters of 
comment be

cause there
is a detachab" j 

slip with this 
fanzine which 
all you have to 
do is fill in 
to get a copy 
of the next issue 
This is but one 
of the novelties 
for .you in store 

if you get this 
fanzine. There's even an SF Cross 
word puzzle too.

■X" TV * * -X- *

This su'-mer weather must have 
brought out the fanzines from 
the U.S. in one great storm 
judging by those I seem to havu 
on hand - all very worthy ones 
too - SHANGRI L' AFFAIRES (980-4 
Thote Knoll Drive, Los Angeles 12, 
California,USA is another froi 
the prolific Califnandom and 
while this is by no means as lai •_ 
as the two previous ones this i 
still big enough to d -arf many 
other fanzines. Excellent duplic- 
-ating as ever, blue print on 
grey or green paper which is both 
clear and easy to read, material 
again of high class.

BHISMILLUH No.3 (Andy Main,BEm, 
5Ec8 GaTo Ave,Golota,California 
is a fanzine I've been watching 
grow with inte? est since I fiiL 
gave the first issue a review in 
SF NYTT. This issue is not as 
distinctive I think aS the first 
two as Barbie Main no longer 
the cover and the print is in the 
more commonplace purple rather 
than the distinctive green. And.- 
should stick to his own style 
rather than copy other fanzines.



welcome, especially from England 
and PREAM QUEST (Pete Mansfield, 
14 ’Aiiteford Road, Slough, Bucks ., 
England) is certainly that. This 
is a snail,ingeniously printed 
fanzine devoted to the lovers of 
Conan and Tarzan material and 
indeed al’mos t anything, in that 
particular field - the offbeat 
adventure and weird material. If 
this is your vogue, then you should 
get in touch with Pete - a letter 
of comment will get you a copy 
of this. • •

*** ***

THE SICK ELEPHANT (George H. 
Wells; Lox 486,Riverhead,New York, 
U.S.A.-) aakem a welcome return 
after a short absence and is as 
irrepressible as ever. There’s 
never -really anything in SE - yet 
it often seems to have more harm- 
-less enjoyment in its few pages 
than many a larger fanzine does 
in twenty times the amount of 
material. A bubbling fanzine.

*** *** ***

F^VIEW No.13 (Johnny Bowles 
802 S 33rd Street, Louisville-11, 
Kentucky,USA) is an unlucky is,sue 
because it is the last. It's’a 
pity really, it was a neat, read- 
-able little fanzine - but Johnny's 
partner Butch is convinced fans 
are children and the ..interest has 
waned. A pity - if'was going so 
well. -5- 

World Distributors(Manchester) Ltd 
P.O.Box 11, Manchester 1,England 
publush a number of interesting 
comics that may be of interest to 
fans, especially BRICK BRADFORD 
No. 5 - "Advetnures in I’fme ; and 
Space" Paul Norris is the artist 
who created this strip and this - 
issue contains THE MONSTER in 
which a giant robot from space 
lands and after committing various 
acts of 'destruction loses it's head 
-the head is a separate space ship 
which takes off by itself! ORDEAL 
UNDER THE SEA gives grim detail 
of what it is like to be in space 
in the warhead -of a rocket’ satell- 
-ite which drops into the ocean 
and gradually, slowly fills up 
with ater....

Excellently drawn in'black 
and white this is a first class 
example of the science fiction 
comic strip - and Norris is a 
first class artist too.

*** *** ***
BANE (Vic Ryan, 2160 Sylvan 

Road, Springfield, Illinois,U.S.A) 
is the second fanzine from ^ic - 
the first was reviewed here some 
time ago under the title of QUID 
(Which is English slang for a 
pound note - hence the change of 
title) Duplicating•is somewhat 
faint in sections but the imagin- 
-ation of the editor shows through 
despite this and that makes it 
a well worth while fanzine indeed.

*** ****
and that's all for now 

except the plane tickets for Oslo 
and back from Stockholm, if it's 
rough I may end up looking like
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Att .GF-NYTT far berommande insandare, 
beror kanske pa att den ar bra. Om SF- 
TKiES far mindre, ar det into vart fel, 
utan deras eget. Vi har heller inte in- 
fbrt nagra "falska nyheter”. F'“cvi in- 
forde notisen im STOCKON III var det 
bestamt att den skulle hallas. Om 
arrahgdrerna EFTE3PT andrat sig, kan VI 
inte ra fort, 
Slutligen kan sagas, att den fan som 
intet annat finner att kritisera an 
stavning (det blir en smula tjatigt i 
langden), kan kila garna lata bli. An- 
ledningen till att en fanzineutgivare 
kritiserar en konkurrent ar ocksa latt 
skbnjbar. Led anledning ay ovanstaende 
kan vi alltsa into finna den minsta an- 
ledning att efterfolja insandarens r^d' 

- THEO))

Har mottatt SF-NYTT - Super Fin 
kvalitet. Det forekommor meg at det 
st"r: Redaktion: Svensk Jpplaga: Sam 5. 
Lundwall, Denis Lindbohm, Alvar Appel- 
tofft. Hum? Jeg sparer faktiskt bare 
gode gamle Sams signatur oiler ingen 
Signatur i det hole tatt inne i bladet. 
Na? Har DL eg AA semester? Jeg beundrer 
fortsatt i h?(yoste grad layout og illu- 
strasjonene (ser bort fra sidan 7, som 
jeg av beskjedenhetsgrunner ikke komm- 
enterer...) Ellers ma nevnes at JSF5 
Swedish BO tas hand am av undertegnede 
mans Sture Sedolin aker inn i militae- 
re.
1 brevspalten sparer jeg on ny svensk 
kverulant av dimensjoner - K. Kar Is son- 
Orre. F/rst og fremst pirker han pa 
stavfeilene, Han skal fa en linje her 
ogsa: Ikke alle brew paser till pubbl- 
ikasjan.
Har herr Karlsson-Orre solv noengang 
skrevet et manuskript for deretter a 
skrive det pa layout, og fra layout 
f/re det over til stensil'* Takknemlig 
for svar - da dette nemlig vil vise om 
han har noen bakgrunn for sin kritikk. 
Den /vrige delen av hans kritikk vil 
jeg ikke uttale meg om - det overlater 
jeg till sterkere penner (unnskyld 
skrivemaskiner) en denno.
Roar i’cRingdah 1, Box 495, Drammen, NORGE

((DL och AA aro slba - DL skriver 
da och da och utfbr visst regiarbete, 
men i bvrigt... - THEO))


