
Fandoms Kontrastnytt
Ett oregelbundet utkommande nyhetsblad under Kontrast – Swecon 2012. Kommittén tar inget ansvar för innehållet. Redaktör 
och ansvarig utgivare är Karl-Johan Norén. Bidrag som bilder, artiklar och  nyhetstips, men även klagomål och kverulationer, 
kan skickas till <nyhetsbrev@kontrast2012.se>, ehuru redaktionen är för ludditisk för tvitter, ansiktsböcker och andra nykomliga 
påfund. Nyhetsbrevet görs med iCalamus till Mac OS X, som redaktionen gärna rekommenderar, då han är svensk agent för och 
översättare av programmet.

Swecon på tvitter
De som tvittrar om eller vill följa Swecon kan med 
fördel använda taggen #swecon på Twitter.

Välbesökta paneler
Redaktionen har inte kunnat närvara vid särskilt 
många programpunkter under kongressen, men 
berättar gärna att Britt-Inger Johanssons föredrag 
om kvinnor på olika omslag var både välbesökt och 
roande, och att Emil Hjörvar Petersens föredrag om 
nordiska myter inom dagens fantastik var välbe-
sökt och givande. Även John-Henri Holmbergs före-
drag om Åke Ohlmarks såg ut att vara välbesökt.

Skall fhandom investera i en massagestol?
Ylva Spångberg demonstrerar hur man bäst slappnar 
av under en kongress:

Hon rekommenderar varmt en vistelse i stolen, 
som finns i korridoren innan programrum 3, och 
anser att fandom bör installera i en sådan som kan 
fraktas mellan våra kongressen. Andra fans, som 

Anders Reuterswärd har dock anmält avvikande åsikt 
om en sådan investering.

Mer om filminspelningen
Den som vill veta mer om filminspelningen som 
pågår här på hotellet och använder tvitter kan 
använda taggen #6000sek. Det rör sig om en lång-
film som spelas in i en enda sammanhållen tagning 
(även om det görs flera olika tagningar, men bara 
en kommer att användas, om redaktionen förstått 
saker rätt). Ingen fantastikanknytning, men säkert 
av intresse för de filmintresserade.

Lotterier och lottdragning
Lotterier behöver inte vara en skatt på personer 
som inte kan statistik. Under prisutdelningen kloc-
kan 20 ikväll kommer det även att vara lottdrag-
ning för lotteriet som Worldcon 2014 (London) 
och Eurocon 2014 (Dublin) anordnar. Hämta din 
lott på kongressinformationsbordet utanför Alvar-
fondens antikvariat!

Ahrvid intervjuas i lokalpressen
Gratistidningen 18 minuter har en kortare intervju 
med Ahrvid Engholm om skrivande och science fic-
tion. Finns att hämta i olika tidningsställ i Uppsala.

Glöm inte den döda hunden!
Kongressen slutar inte bara för att vi lämnar ho-
tellet. Kom till Pipes of Scotland i korsningen Kungs-
gatan-S:t Olofsgatan från klockan 16.30 på söndag. 
Ät en bit mat, häv en bägare med nya och gamla 
vänner, och runda av kongressen på ett trevligt 
sätt.

Välbesökt bar
Barpersonalen här på hotellet vill uttrycka sin 
största tillfredsställelse över vår öhlkonsumtion och 
beteende. Vi är långt ifrån gamla tiders Uppsala-
kongresser, vilket nog inte minst Magnus Eriksson 
är tacksam över.

Medlemsstatistik
Vid klockan 14.30 idag hade kongressen haft drygt 
120 personer som betalat i dörren, och 330 besöka-
re. Totala antalet medlemmar låg på 360.

Lördagen den 6 oktober 2012, eftermiddagen


