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UPPSANDANDET
AV RYMDR AKETER har pa senaste tiden i
ett
slag aktualiserat
science fiction:s fbrutsagelser, Det ar en
stor
tidsalder vi lever i. Vid seklets bbrjan var vanliga flygmaskiner en
utopi — nu star- en lange nard drom, spranget ut i varld srymden, till
sist
infer
sin uppfyllelse. Sputnik I var bara ett jSrnklotj II san
ar c<et fbrsta primitiva rymdskenpet.
Mannen pa gatan har lange forhanat SF jamte modern vetenskap,
men i vintras har det val aven for
vardagsmanniskorna bbrjat
ga upp,
att annu en gang nagot ombjligtskall bli verklighet.
"Massan
fbljer halvt motvilligt sina himlastormande individer
i halarna och forstror sig med deras skapelser
men
skrattar forsmadligt,
nar skaparna sager, att vagen gar annu
Langre." (Citat ur en filosofiskt praglad SF-novell. ) Vilken blir nu
manne tvivlets nya retrattplats?
Vad
kommer val
den sokande manniskan att lara ute i Kosmos?
Den forsta landningen pa Manen ger sakerligen svaret pa ett
flertal
betydelsefulla fragor, hur prosaisk, en manfard val an forefiller den genom Universum ilande SF-fanen, De "flygande tefaten" —
UFOs — har genom tiderna upp.enbarat sig, tills de nar manniskan fbrra decenniet lyckades frigdra den i atomens inre forborgade energin
intensifierade sin verksamhet. Fen initierade ignorerar inte rapporterna om UFOs.
Under hbsten har observatorier ideligen iakttagit
mystiska objekt
i
grannskapet av Jord'en boh natts av of br.kl arliga
rad io signaler
darifran — dylika har t.o.m.
uppfangats av Sputnik.
Dessa uppstand elsevackande fakta tycks helt enkelt ha ignorerats eller stadats bort av rationaliserande "sunt tankande" personer.
Hal
les vi nu under observation
av andra. varldar, som snart kommer att
vacHsa oss till en kosmisk D-dag, da de trader fram och fbrbjuder oss
fran att begiva oss ut i rymden? Astronomer har lange gjort egendemliga iakttagelser pa Manen, som om kanske framlingat* upprattat ba^er
dar, pa en varld vi fbrmatet amnar taga i besittning.
Innebar handelseutvecklingen bara att manniskan atervander
till varldsrymden, till sitt element? legenderna talar om fbregaende
civilisationer,
Atlantis och MU,
och saval asiatiska som sydamerikanska skrifter
antyder en fbregaende kulturepok med raketer och atombomber.
Den
som studerat sanskritverken Mahabharata och Puranas
torde ha
svartatt
ignorera deras budskap. Tor den handelse man i
var av saga fargade epok staller sig skeptisk till detta, ma det papekas, att en upplyst person for nagra generationer sedan, nar sagda
verk utgavs i engelsk bversatt’ning ur dem skulle ha kunnat fa en god
bild,
av
vad
tekniska under hans ef t erkommand e sna.rt skulle vara
maktiga. Fbljer vi bdesbundet en kosmisk cykel? Skall rymd exp e d i t'ionerna finna spar efter fBregangare? Den inbitne SF-entusiasten torde
erinra sig Fred Brown's "Letter To A Phoenix" och Bert,ram
(Forts.')
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Chandler's "Jetsam". Fantasi? Var gar nu gransen?
Utvecklingen fbrlbper i en bdesdiger riktning. Vad. kan iri
te kapplbpningen
oh rymden de tva maktblocken emel'an utlosa? Blir
den forsta landningen pa Manen kanske upptakten till ett radioaktivt
Ragnarok? Ddn mogne danske SF-fbrfattaren Niels E, Nielsens 1953 utgivna roman "Kundskabens trae" aterskallar i lasarens inre — utveck
lingen har
f.b. gatt betydligt fortare an Nielsen fbrsiktigtvis antog.
Ett
Damoklessvard
halier pa att vaxa fram over vara huvuddn,
ooh
en ref1ekter ande manniska maste radas infbr utvecklingens gang.
En kommunistisk
atombombsforande
rymdstation 4 omloppsbana medan
vastmakterna
ligger hopplbst efter pa raketforskningens omrade vore
kanske liktydigt med civilisationens dbdsdmmo
Ett flertal SF-noveller bland hyllmetrarna
ar nu hbgaktuella. Skall manniskan undga att
pa trsskeln till varldsrymden kollektivt
tappa huvudet? Vi star vid
ett vagskal.
SCIENCE FICTION halier nji pa att rattfardiggbras. For nagra &r
sedan ohdgjorde en recensent sig exempelvis over en "fantastisk"
SF-roriap,
dar den
forsta obemannade manraketen forutsattes
landa 1959 G). Strax innan brbderna Wright's bidrag till det manskliga framatskridandet pavisade
ocksa
en kand vetenskapsman i ett
verk,
att
en
flygmaskin aidrig skulle fungera. ~ Ma vi SF-tankare
draga en Ians for verkligt god SFl Vi behover i var moderna tidsalder en litteraturgren, som staller Manniskan i relation till Kosmos.
SF unpfyller dessa krav.
Rent litterar, filosofiskt betonad science
fiction — att
sarskilja fran
en stor kvantitet berattelser, vilka
kan
anbefalias
som god underhallning — kan verka sa att saga kosmiskt upplyftande, tankevackan de,
ingjuta i manniskorna medvetandet'
om
att
de
valkanda omgivningarna inte ar det'primara, hindra oss
fran
att glida in i vardagens uppkbrda h^ulspar, in i ett icke-reflekterande
kollektivum.
Jorden
ar bara ett kosmiskt reservat, ett
klot med fbrmaga att harbargera liv, som svavar omkring i oandligheten.
Vi torde ihagkomma var intighet gentemot rymden. Sjalva fantasimomentet
inom
SF tycks sarskilt ha vaCkt den stora publikens anstot
mot
denna "lojliga genre" — men ar detta inte snarare pa sin
plats?
Inom vetenskapen har
ofta problemen losts av dem som inte
fatt lara sig, att de v&r "ombjliga" att utfbrae
SF ^an verka som tendenslitteratur och varna for den riktning,
vilken v&r kultur Ibper i; v&ga sig ett stycke in i framtider
och har
sbka fbljderna av vad idag sker, sbka konvergeringspunkten
till
de
riktlinjer,
vilka uppritas genom skeendet. En radioaktiv
varldskatastrof,
individens uppgaende i den totalitara staten, manniskans nederlag infbr tekniken ar faror, vilka hotar. En rysk domi..
nans och maktovertagande skulle Ieda till den skrackens framtid, som
George Orwell for tio ar sedan utmalade i "1984". Psykologiskt beto
nad SF har skildrat' manniskans reaktioriter infbr tomheten. Kommer piloten pa en inom kort uppskickad bemannad rymdraket att kunna bevara
sitt
fbrnuft, utkastad i en totalt frammande omgivning i en hbg:exploffiiv farkost? Kanske vagen till Universum salunda ovantat bommas i~
gen for manniskan,
Ute
i var}dsrymden,
den
svarta natt, som ar utan slut,
kretsar nu en stor metallprojektil.
Vi kommer nu att bevittna en e_
volutionens
revolution
av
samma rang,
som nar i tiFernas morgen
lungfiskarna bbrjade
anpassa sig till att leva pa land och utbreda
sig over nya vidder. Fantasi blir verklighet. "Ej ytterst ar Thule."
Manniskan stracker ut handen efter andra varldar.—
— Alvar Appeltofft.
Ar- Ni medvetna om KOMETts SF-SERVICE? Absolut nagot for den utlandsorienterade fanen.'
Vi skaffar framfbr allt angloamerikanska magasin
och pocket-bbcker till fbrm&nliga priser.' LISTA NR 2 kommer i n: a nr
men darvid kommer det nuvarande lagret att vara slut . Kontakta oss*
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Bett a ar d dp ar t emen t e t fjJm,

BOCK
SVENSKT

SF-intresset
tyck's nw i host pa allvar ha vaknat hos forlaggarna och det ar ren "boom/ i hela Skandinavien. Forst nagra SFbbcker fran forra varen, soa inte tycks ha up pm arks animats i HAPNAss
recensioner, Vakna, Roland;
Erich Dolezal: MANENI LAGOR (Mond in Flammen). Saga, inb,
5i35. — En fristaende fortsattuning pa den foreg&ende
"RS 11
svarar
int'S„",
vilken den nya delen ap bverlagsen, och en tredje "Unternehmerr Mars."
har utkommit i T^ski'and/ Dolezal vacker lasarens intresse
genojn att lata j ordmanni skorn-a vid utforskningen av Manen finna spar
efter
en marsiahsk exnedition 'for miljoner ar sedan, och man aoter
aven, en vetenskapsman,
som
satter Manen och Jorden i fara genorn
riskfylld a ..atomexperiment' — nagot som borde slopats, "Manen i lagor’’
ar iidvis,.
sasom ungdomsbok, lite naivt uppsluppen^- men fdrf. har
tack Vare sin bakgrund astadkommit en vetenskapligt’ korrekt bok. Rekommendera&'.pbsolut for dem som. vill undvara en femma»

Erhst C:son Breuberg':
AVENTYR I DJUPHAVET. Trots, haft.
2:85. - Detta ar
en
SF-thriller, fbrst publicerad f cljetongsvis i
veckopressen,
vars handling utspelas pa 2000-talet da rymden erovrats
och ett storkrig ar under uppsegling. Fdrf. har aven pa ett otroligt satt ar bet at in den f br egaend’e. civilisationen Atlantis, vars
rester patraffas av den revolutionerande u-baten Octopus — temat ar
knyckt fran Jules Verne. En genomsni t tligt' hygglig SF-roman.
Ian Fleming: AIETENTAT (Moonra'ker) . Bonniers, haft. 2:85. —
Viss
anknytning till SF, da denna deckare behandlar en ny Jponosfarraket, med vilken en vetenskapsman sbker atombomba London.
SF-fansen
har lange bnskat, at.t nagot fbrlag skulle ge ut
stdrre kvantiteter
SF i stallet for vanliga deckare, och nu finns
bade Atombbckerna och Rymdbbckerna. Pingvinfbrlaget hpr i den fbrstnamnda serien publicerat historier, som ar usla till lasbara — de ar
hamtade fran en del slatstrukna brittiska povket-bo.cker — men daliga
SF ar dock, att fbredra framfbr dito deckare. Bada serierng. ar manatligt
utkommande och i realiteten har Sverige fatt tva. nya prozines.

.Lee Elliot:
RYMDSPIONEN (The Third Mutant). Atombok Nr 11.
Haft.
1:00. — Skildrar, hur en hemlig agent medfbljer en handelsdelevation fran Jorden till den avlagsna diktaturstyrda planeten Trone
med dess konstgjorda sol, fbr att dar sbka reda p£ en agent osv. Boken
ar laslig m.en en tjatigt skriven krirainalhi storia i SF-fbrkladnad - priset ar dock billigt,
Brian Shaw:
EN FORLORAD VARLD (Lost k/orld). Nr 2. — Denna
ar mindre lasbar och uppslaget kunde i varje fall handhafts battre,
Boken behandlar hur
en expedition fran Jorden nar Cassio i ett
annat solsystem, dar en mansklig ras lever i ett utopiskt
tillstand,
varvid en Mad Scientist born ar utfbra boklagliga-experiment.
Leo Elliot: BORTOM TID OCH RUM (Overlord New York).
Nr 5.
— Nagot battre an de bvriga delama. Handlingen t ar sin bbrjan under
ett
tredje .vurldskrig,
nar nagra amerikanska kpryfder flyr ut ur
solsystemet
och efter att ha passerat Ijusvallen landar pa Jorden i
en
aVlagsen
framtid fbr att sedan uppleva aventyr i ett annat sol
system. Det glappar i oversattningen.
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Kris Luna: HEMLLG AGENT Z90 (Operation. Orbit), Nr 4, — Ett
frammande
solsystem
invaderar i framtiden Jorden och framlingarna
dr ar
infbr mot stande e sig ti11baka till Indien, dar de sbker fullfblja ent vetenskapligt projekt, som kommer att betvinga Jordan. Aven
4: an
ar relativt lasbar — tidvis fbrefaller dock f drfat t arena
vetenskapliga id^er underliga.
lee
Elliot:
FA:NGEN PA PLaNETEN AMOR /’/ (A-Men). Nr 5', —
Vi utdelar trofen for 1957 ars samsta SF i Skandinavien. Elliot fablar
om
aventyr pa ett par mystiska asteroider och detta fbga innehallsrika hafte innehaller rikligt med sakfel.

Grant
Malcolm:
GRONA MAIWARXK^OSTERIET ' (GBsan Mandarin
Mystery).
Nrr 6, — En
kriminalhisuoria inbegripande en "Mad Scien
tist’",
som
i
periferin har anknytning till SF. Bortkastade pengar
for SFpfanen. Matte nasta nr., Ill battre,

:Carl Henner': RYMDKAPAREN. Lindqvists, int, 3 17
- Detta
ar
femte
dshen
1
Benners' inkonsekventa space operor for ungdom.
Finns det nagot kriterium pa vad fbrlag antar och vad som refuseras?
En bokvarsion av tecknade serierj
de fbregaende delarna var battre.'
Naturligtvis levan.de varelser pa asteroiderna i fbrfattarens version
av sclsystemet; Bjorn Karlstroms tekkningar hbjer dock vardet nagot.
W.E,
Johns:
REX ATER
TILL MARS (Return to Mars). Wahlstromsj
inb,
— Den fristaende
fortsattningen
till "Rex i
varldsrymden',
som
till
sist kom pa svenska. Lasaren gladair sigr i
bbrjan at en god ungdomsbok, men sedan fbljer grodorna i rad? det ar
t.exc
for en SF-fan rent chockerande nar fbrf. fbrvaxlar (j) "mete
or"
med
"nova".
Sedvanliga aventyr bland asteroiderna och Jordens
tillfalligt hotande undergang serveras aven, Bigglesbockernas fbrfattare
har i England kommit med den annu grodrikare fortsattningen
"And Now To The Stars",

L, Ron Hubbard:
ATERKOMST TILL MORGONDAGEN (Return to To
morrow).
Wennerbergs,
Rymdbok Nr 1. Haft. 1:75". — Fbrlaget har har
valt
en
spannande
bok
som ocksa ar av god kvalitetj den gick for
nagra ar sedan som fbljetong i det ledande amerikanska magasinet As
tounding
SF.
Romanen centrerar sig kring relativitetsteorins tidsekvatibner — stjarnorna kan nas, men de atervandande rymdpil»terna
finner,
att
aratal har forgatt medan de inte aidrats. Hubbard har
dock grovt missfbrstatt denna teori.1 Rekommenderas,

Paul Capon: MANEN SOM KOM BORT (Lost A Moon). Nr 2. En t’ypisk ungdomsbok, dock valskriven, vilken behandlar fjarrstyrda "tefat"
fran marsmanen Phobos som kidnappar nagra j ordmanniskor,. Dessa
upplever
diverse
aventyr och lyckas taga sig tillbaka efter att ha
forintat Phobos,
Raymond F„ Jones:
RYMDENS SON (Son of the Stars). Nr 3. —
Den forsenade tredje rymdboken,
som ar skriven av en kand fbrfatta**
re,
fett
'tefat”
fran
en
intergalakt isk (o sannolikt'.' ) expedition
stbrtar
ooh ende bverlevande ar en yngling, som till sist lyckas f£
kontakt
med
sina egna och lamna Jorden. Fbrdta kapitlet ar utomordBHtligt
och
fantasieggande, men lasarens forvantningar svikes se
dan. En ungdomsbok, som dock ar av visst intresse,

Do: PIONJAR I RYMDEN (Planet mf Light). Nr^o ~ En frisfraende
fort sat tning^.
i vilken $n amerikansk yngling aker i ett tefat
anda till Andromedagalaxen. Handlingen ar banal, men romanen ar val
skriven och har sina fortjan st er,
Robert
Heinlein! NYBYGGARE I RYMDEN (Farmer in the’: Bky),
Saga,
inb0 8:50. — Saga foftsatter att utge ungd?ms-SF och erbjuder
har pa
svenska ett av de manga verken i Heinleins "juvenile'-serier0
Boken
skildrar,
hur en framtida amerikansk familj emigrerar

till Jupitermanen Ganymddes, som pa artificiell vag fbrsetts med atmosfar och uppvarmning — en del av Heinleins vetenskap verkar kanske
egendomlig.
Sjalva handlingen ar genomsnitts-SP och nog snarast allehahda nutida emigranfrromaner i SF~kladnad. En intressevackande detalj ar inplockad mot slutet.
'Paul French':
DAVID STARR RYMDJAGARE (DS. Space Ranger).
Saga,
inb, 7:50.
— Pseud, ar Isaac Asimow. Denna framti6sskildring
fran Mars ar den forsta boken i en Starr-serie for ungdom. En interplanetarisk 'fbrgiftningsliga hotar Jorden och David Starr ingriper,
varvid
hfstorien traskar pa med stereotypa bovar. Fbrf, vacker dock
lasarens intresse genom en fangslande bilinje. Ganska valskriven.
Edgar Allan
Poe:
SALLSAMMA HISTORIER. Lindqvists, haft.
2:50. — En
samling valskrivna fantasy-historier, inkluderande den
langa manrese-storyn
"Hans Pfalls
enastaende aventyr", vilken ar
mycket lasbar for att vara skriven i bbrjan av 1800-talet.

Lennart
Kjellgren:
DODSKLIPPANS HEMLIGHET. Eklund/Tiden.
Inb. 5:75, — Denna ar en 'lost race3-historia, i vilken fbrf. antyder
for sina fbrutsatta ungdomliga lasare, hur rester av en fbregaende hbgtstaende civilisation — ett faticinerande tema — Inver kvar i
und er j ord'i ska grottor i sodra England.
Nagra barn sugs ner genom en
virvelstrbm,
gastspelar i underjorden och undkommer strax innan den
fbrintas i en atomexplosion, Har val nagorlunda intresse,
I samma serie — Bfcrgitta Bohman: RAPPORT FRAN UNDERJORDEN
I TERONA.
Boken synes behandla, hur vetenskapsman i hemlighet byggt
stora
samhallen under jorden. Viss SF-anknytning men utan intresse.
Nils
Parling:
KORSET,
Tiden.
Haft.22:50, inb, 26:50. Denna roman kan lasas av vanliga, fbrnuftiga (?) manniskor som ett
litterart
verk och av SF-fans som ett slags historisk roman med SFanknytning,
"Korsef
ar
en vanning for atomalderns faror, men som
sadan
star Niels E. Nielsens "Kundskabens trae' obvertraffad. Parlings verk ger en skildring av en framtid, da den "stora askan" utraderat nastan allting
och vilda stammar lever i de beboeliga omnadena. Men manniskan har ingenting lark av Ragnarbk och aterigen har3 ar 'maktlystnaden pa Jorden. Man skbnjer f.b. hur fbrf. predikar em
naturlig fridslaia och delvis satiriserar Bibeln. Priset ar oskaligt
men intresserade borde sbka lana romanen.
SPUTNIK. Svensk -Bokfilm, Haft. 8:50. — Slutligen en science-bok. "Sputnik" ar attiotajet stora sidor fullspackade med urklipp
och illustrationer ur varldspressen oktober-november, och prisetar
bara delvis i overkant med hansyn till innehallet. Detta verk bbsr om
mbjligt agas
av
alia fans
som en standig pSminnelse om en av de
stbrsta handelserha i varldshistorien,

COMICS
AVENTYRENS
VARLD kallas ett nystartat SF-seriemagasin for
ungdom.
Det
fbreliggande decembernumret — Sputniknummer — avbildar
pa omslaget manniskans stbrsta triumf. Halva innehallet upptages av
den valritade serien
"Resan till Manen" efter Robert Heinleins aven
filmade roman, vilken dock inte intresserar erfarna SF-lasare. Pris;
1:25.
Nr 46 av Illustrarade Klassiker erbjjuder for 1 : — en serie
version i farg av H.G. Wells’ TIDMASKINEN. Denna ar 'a must" for al
ia SF-fans, aven om de har sjalva boken — verket har har reviderats
i gynnsam riktning. Serien ar mycket iaalgj ord»
SPUTNIK, SF-seriemag asin, som utkommer varje mana'd. Omsla
get ar
fbrdtklas&igt .ch inuti finnes fem SF-serier, av vilka bara
tva ar intressevackande — tidningen
ligger
dock over amerikanska
serieblaskors standard, Pris: O:65^o
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KNUT BERG PA EVENTYR,
Pinna forlag,
Hefte 15. Norsks kr.
2:25. Genomsnittligt' teoknat sp ac e-opera-haft e av visst intresse.
DANSKT.
Science fiction har fatt ett genombrott i Danmark tack vare
Nyt’ Dansk
Forlag, som i juni 57 startade Fremtidsromanen och i
okto'ber, nar intresset vackts, Planetbbgerne.ADessa magasin utkommer
varje manad
och ar illu strerad e, ehuru de tidvis avkortats. De kan
erhallas genom Hartelius' i Gbteborg fbr 1:50 reip. 2:5O/st.
Fremtidsromanen gjorde en gob bbrjan genom att som forsta
nummer taga Ray Bradbury's berbmds "The Martian Chronichles" vilkem
finns pa
svenska som "invasion pa Mars\ Nr 5 blev John Wyndham's
roman
som
pa
svenska heter
"Triffidernas uppror". Planetbbgerne
tycks h&lla sig till science-fantasy.

Niels E. Nielsen: FORAN FREMTIDENS TAERSKEL, F.-R. Nr 2.
— Denna ar en samling av denne fbrstklassige SF-fbrfat tare , som innehaller
sju noveller,
en
astronomisk essa och fbrord cm -science
fiction;
Nielsens
superba "Purpurnatten" fran HAPNA juni 57 finns
dock inte medtagen. "Det haendte ved solnedgang" som kanns igen fran
HAPNA ar
en
SF-parla, och "Det haendte pa Broadway' jamte "Heksedans'
har
ett litterart varde. Aterstoden ar slatstruken — som en
kuriositet kan anfbras, att "Den store elsker" kom i fanzinen UT 56.

'Murray Leinster': ANGREB FRA 4. DIMENSION (The Other' Side
of Here). Nr 4. — Representerar i Skandinavien den valdigt: produktive amerikanske fbrfattaren 'Leinster', men rafflet rimmar daligt med'
fbrlagets • forsvarande
av SF:s litterara varde.. Fbrrf. tecriserar om
parallella universa och gbr sig skyldig till en lojlig vetenskaplig
teori.
Amerika
invaderas
av manniskor f±&n en "annan dimension",
vilka
dbljer
sig bakom artificiellt fororsakad skendbd i staderna.
Spanning vidmakthalles trots allt genom stofre dilen av romanen, men
handlingen fuskas bort i sista kapitlet.
Potil Anderson:
HJERNECHOK
FRA UNIVERSET (Brain Wave),- Nr
5. — En god amerikansk SF-skribent spinner har en fbrstklassig roman
kring
den
vetenskapliga hypotesen,
att
Jorden befinner sig i en
rymdsektor med
hammande kosmisk straining. Nar planeten pl.btsligtt
trader, ut ur detta sr-halier allt har utvecklat liv en skyhbg intelligens med vad det medfbr. Varlden fbrandras i grund och det forsta
intergtellara rymdskeppet konstrueras; slutet ar dock 0tillfredst allande. En litterart val'skriven bok, som rekommen her as,
Jean
Gaston
Vandel: ROBOTTER I VERDENSRUMMET. -Nr 6, - Alt
en bversattning
av en genomsnittlig fransk SF-roman — serien tycks
vara pa vag att sjunka i kvalitet.
En framtida miljardar anlagger i
hemltighet
en . koloni av robotar pa Merkurius fbr att u.tvinna planetens mineral. Finansmannens rymdskepp foro^yckas och, lamnade at sig
sjalva,
bbrjar robotarna INgga under sig hela planeten och blir ett
hot mot Jorden — men givetVis av st yr e s. _pl ane rn a i tid».

Do: DVAERGERNES REVOLTE, Nr T7. “ Denna, som ar av mer int
resse,
utspelas
tusen Ir framat i tiden, nar manniskorna efter det
stora atomkriget sammanslutit sig i ett par varldsstater. Den'manskliga rasem har
spelat
ufr sin roll och en ,ny fruktansvard sju’kdom
kraver manga offer.
En genial vetenskapsman inser, att manhiskans
framtUd
ligger
i att skapa en ny manniskoras och startar sitt projekt
efter manga fbrvecklingar. Denna frambringade dvargras sbker
sedan gripa makten, med atfbljande fbrvecklingar.
Poul Anderson:
DEN FORTABTE BY (.Vault of the Ages), Nr 8.
— En annan roman om de barbariska manniskospillrorna efter det tredje varldskriget — och om Tldsvalvet med sin samling av visdom, som
^atraffas
bland
ruinerna. Anbefalles, men fbrf. borde ha kunnat fa
T

.

.
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mycket mer ut av det lovande u-npslaget.
Ray
Bradbury: DEN ILLUSTREREDE MAND (The Illustrated Man)*
Rlanetbbgerne Nr
1 . — En god bbrjan, d& detta ar cn h’bgklassif 10vellsamling.
Manga fans har val dock for lange se^an inforskaffat
den oavkortade amerikanska upplagan i pocket-boko

Ward Moore: DET SKETE I SKAEBNEARET (Bring the Jubilee). Nr
2C — Hanflingen utspelas i en tankbar "parallell" varld’, dar Sydstaterna vann
det
amerikanska inbbrdeskriget. Genom en handels ekedja
har • de vetenskapliga framstegen fbrlbpt belt annorlunda, och det ar
en . varld
vitt
skild fran var. En ung nordamerikan ’ sluter sig till':ett vetenskapligt
samfund
och kommer.sa smaningom att i historiskt
studiesyfte
att
fardas
genom tiden till platsen for det avgbrande*'
slaget
vid
Gettysburg.
Genom ett missgrepp ahdrax han o-avsixtligt.
historiens gang
och framlever sitt livi var varld, skild fran sin
egen. Romanen ar medryckande skriven och kan rekommenderas.
Donald Wandrei: STENST^TTERNES GADE. Nr 3. — En fran franskan bversatt korsning av 'weird fantasy' och SF. Romanen torde st& i
resonans med _ vad manga soker inom SF/fantasy. Det ar en originell,
med mysticismer kryddad nervpirrandc skildring av verkligheten bakom
manniskans
tillvaro,
av
de sagenomhdljda urgamla titaniska gudar,
som i experimentsyfte inplanterade manniskan pa Jorden. Ett
’ av
en
arkeolog gjort
fynd
vid
det hemlighetsfulla Stsnehenge i England
rullar upp handlingen, .vilken ger hisn&nde perspektiv — Wandrei synes f.b. ha tagit starka intryck a/ den berbmde amerikanske H.P. Lo
vecraft. Handlingen . skall i bvrigt inte avslbjas har; boken anbefalles varnt.
.
.

Vargo
Stetten: DEN- USYNLIGE FJENDE.
Nr 4. — Oversatt fran
en fransk upplaga av denne valoigt produktive brittiska SF-skribent.
En lagtstaende histdri*a om en man,.* som hanterad-e materia mod viljestyrka, och en bdesdiger at omr eakt ion, v ilk en rakade sattas igang av
nagra ve t en skap sman. Gbr nog d&lig reklam for SF i Danmark.. . .
FANZINES

.SURER Nr 3:

Utg.
Sture Sedolin,
Box
403,
Vallingby 4, Sthlm.
28
stenc. A4-sid, F.n. oregelbunde t .■ O:5O/st,
for 10nn,
Hbstnumret har ett trevligt crazybetonat omslag av Sid6n, "Fiction"materialet utgores av en fbljetong och en novell,
vilka bada ar ge
nomsnit tlmga,
medan
den
argentinske fanen
Ricky Ertl's oversatta kortnovel.1 "Rymdpiloten" ar litterar och en kort 'vinjett'
under
pseud,
— tr.oligen Sam Lundva.il - ar i superklass. Nagra’ SF-artiglar
ar aven lasvarda,
medan eventuolla utlandska IBsare far sig ett par
erigelska sidOT till livs,
Fanzinen u.tgbres emellertid tiil, stor del
av ren
sp al tf ylln.ad
som
sakw? intresse; bl.a, skryter rod. over
att
han lyckats k^ima over nagra gamla fanzines. Dott- nn. h nr utsatts for
tekniska missbden, vi„ka drar ner innehallet, Nar'kcnmsr'
nr 4???
'
.

SEXY VENUS Nrr 1 •

Utg.
Bo Stenfors, Bylgiavagen 3, Djurgholm, Sthlm.
9 laddadc stenc. A4-sid. Oregelbundet. Gratis.
Stenfors
kommer
har
med
en hal. vrornograf isk SF-publikat ion,
som
vill dra en Ians for science fiction med s.k. saljande innehall, och
som narmar
sig
angloamerikunska fanzines dari, att den publicerar
pin up-teckningar
etc.
vilka inte har nagot att gora med SF. Tidningen
innehaller nagra novellar av redaktbren, av vilka 'Ett l&ngt
liv' — den .. skulle ha. kurnat tryckas aven i en vanlig fanzine — ar
mycket lasv.ard. Det 'finns ett +i2rtal valgjorda illu str a^iener jamte
diverse
f ahniska kbinkhe’ter S xy Venus ar brannbart stoff - rekam*
menderas till alia 'hardads fans
SEXY VENUS Nr 2:
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aa,

— OmsJ jvec

av

valritat.

Me Ilan do atmarkta
8

•pin up-bilderna
inuti finner man trevtigt’ fanniskt svammel. Utgivaren bidr&r med en obehaglig Mars-story "Dod planet", och det finns
en engelsk sida.

FANT ASI Nr 10: Utg.
Roar Ringdahl,
Skogerveien 52, Drammen, Norge.
25 fargduplicerade stora sidor, Oreg. Gratis.
Detta nr.
ar liksom det fijregaende tryckt med improviserad metod i
liten upplaga; en stor del av innehallet ar till gladje for utlandska
fans
skrivet
p§.
engelska. "Fiction"-mat eri alet bestar av amerikanen Dan Lesco's "A Single Soul" jamte ett par inhemska.berattelser,
vilka samtliga ar exempel pa genomsnittlig fanzines-SF aven om Oscar
Lbvheim visar goda anlag. K.G. Jakobsson bidrar med en "crazy" SFparodi
och
det
finns en insandarspalt, medan aterstoden ar spaltfyllnad, som.knappast vlcker nagot intresse.
FANT ASI Nr 11:

25
stencilerade
sidor,
— Ett
bra nr.
Det
finns
ett flertal valgjorda illustrationer,
och engelsmannen Bill Harry's "bacever" — baksida — ar "crazy", Sture Sedolin har
skrivit
novellen
"Besdket"
— under pseud. — som ar lovande, medan
en fransman har skrivit "Victory" pa engelska. Vidare finns det
allehanda recensioner,
ett
par parodier och brevspalt. I framtiden
lar Fantasi
och
Super S-F komma att kombineras. Ringdahl har aven
sant
ut den omf&ngsrika, spritduplicerade "Film og Teknikk" med SFanknytning.

FHAN SFF, Nr 1 ; Utg.
George Sjbberg,
Dalagatan 51 nb, Sthlm Va. 14
stenc. A4-sid. 0:50 pr nr. Oregelbundet,
Siduns omslag ar crazy. Innehallet domineras av en rapport fran 1956
ars
SF-varldskonferens
av Dick Ellington, vilken inte oversatts
att
de utlandska addressaterna skall fa nagot att lasa, Fhan inne
haller tva noveller,
av vilka medredaktorem Sidfins "Den ensamme" ar
god
SF. Vidare finns det recenisioner och en SF-test. Rekommenderas.

FH AN SFF. Nr 2: 25 stenc. A4-sid. — Hu 0:?5*
Den< gpniale (?') Bo
Stenfors
bidrar med en l&ng artikel, i vilken han
lattfattligt och uppsluppet forklarar Einsteins teorier och darefter
ersatter
dem med
ett par egna hypoteser; artikeln ar av intresse.
Marsnovellen
"De bla ringarna"
ar genomsnittlig, medan Fhan eftertryckt
Sam Lundvalls forut omnamnda stycke i Super. Numret avrundas
med film- och f a.nz ine sr ecensioner — oved erhaf tigf skrivna “ och insandare; trots sitt omfang ar det dock inte s& innehallsrikt, da sidorna
inte
ar tattskrivna. Bo Stenfors' rotaprinttryckta omslag ar
emellertid utomordentligt
och ger en vision av universum och oandligheten — fanzinen kan anbefallas enbart for fbrstasidans skull.
(?); Utg. The New Cosmos Club c/o Sam Lundvall, Framlingsvagbn 53, Hagersten, Sthlm. 15 fargduplicerade
A4-sidor.
OregeIbundet.
0:50 pr nr. F.d,
"The New Cosmos".
Detta ar det fbrsta offentligt utgivna numfet av 'Andro', som antligen blev fardigstaklt. Omslaget, tryckt pa elektrostencilavbildar
Adamski
och
ett
av
ddnne taget foto av "flygande tefat6 — det ar
suddigt eftertryckt frin Adamski’s bok. Fanzinens innersidor ar inte
tillfredsstallande
lasliga. Innehallet utgdres i huvudsak av novel
ler;
"Ad Ultima Ratio"
ar i viss man valskriven men genomsnittlig,
oeh
Jacob Palme bidrar med "Den sista manniskan", god och originell
SF.
Den korta "Exp erimentet" ar mycket valskriven och av professionell kvalitet.
Alla fams bdfr alltsa satta glasbgonen till ratta och
rekvirera ett_exemplar.
ANDROMEDA Nr 2

ANDROMEDA Nr 1, Vol. 5: 18
fargduplicerade si^orr. — Detta yinternr.
ar
trevligt
utfbrt och praglas av forbattringar men ar trots allt en "blaska", som inte intresserar. Innehal
let
bestir av recensioner, redaktions- och brevspalt, en tjatig ar
tikel om Frankenstein, Sidens elandiga filmrecensioner igen, en svag
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SF-novell
av K.G. Kakobsson m.m. Battre kycka nasta’ gang'.'
dubbelmnwH>r'Tar7-frtkomma. int>m”3^n narmaste tiden.
. s

Ett start

URVOAT Nr 2 : F. d.
"The 'New CQSirf.es News",
utg,
a*f ' Olas-Ottr Wene,
Finjavagen
26, Tyringe,.Skane. 16. sprrtduplicerade A4sid. Oregelbundet. •Gratis.
Wene bidrar med
en
lang in t r e s s'evackand e S t o c on-.r-appor t, och Hans
Siddn
dyker
aterigen upp med sina filnrecensioner . De nyligen utskjutna rymdsate11iterna hyllas,
och man patraffar en brevspalt.
Till
gladje (?)
for utlanningar finns det en engelsk spalt, medan
numret i ovrigt innehaller notiser, Genomsnittligt innehall.

WRhpwEL Nr 1 : Utg.
av
Karl-Gustav. Jakobsson, S. Grasberg, Nyfors,
Ludvika,
sbm
troligtvis lanar ut ex. 20 A4-sid. Karbongenomsiag?
’
{ ,,
Denna tydligt'vis
i liten skala utgivna fanzine’ (?) praglas av K.G.
Jakobssons
artegna humin,
Nagon har bversatt Bred Brown's superba
novell "Better To A Phoenix", och K&ell Hjalmarson fyller ut sidorna
med
ett
par
avskrackande
exempel pa space opera, vilka han inte
sjalv
tar pa allvar. Kageji har skrivit ©n genomsnittlig SF-novell,
Det
finns skamtteckningar och
allehanda recensioner — snail vardering av KOMET :.s fdrra nr, thanx.'

RAKET ETT... (forts, fr. sid. 17)
Jag kom
ihag
de
dar allra
forsta veckorna, nar Bill larde mig,''att det inte var detsamma att
vara en vetenskapsman som att vara en kruka och Johnson hade visat
mig,
att ddet
inte
behovdes mil? tar di sciplin for att upprjitta ett
forskarlag, och Teddy hade visat, att det inte bara var att fly att
sbka komma bort fran det hela. Jag kom ihag. hur iden att hjalpa dem
forst .foil mig in; Bill och Teddy, som var sa sakra pa att ingenting
utom militiari? behov skulle gdra deras drbm om en bemannad raket till
verklighet; Johnsons kallsvett over de bortkastade papperna; det var
sadana smasaker,
som bisade vagen. Och att jag hade en yngre bror i
Berlin hjalpte.
.
Ha® befann sig lite hbgre upp pa samhallsstegen an mig.och
hade
de
efforderliga kontakterna. Det ’.var inte svart for honomatt
vacka de;forsta ryktena om en rysk raket eller salja desuddiga fotografierna av Ettan, som jag skickade till.honom, till de kontinentala nyhetsformedlingarna.
Aven
om det hade Varit en ombjlig uppgift,
skulle
Geord
fortfarande. .fprsokt ordentligt bara fbr skojs
skull.
Dessutom var han annu ’ung nog fort att bli alldeles dimmig i
bgonen, >bara. man namnde vetenskapen och.cynisk nog att verkligen fa
nagot ut av att vidmakthalla ogrundade bekymmer.
Sa vi kokade ihop alltsammans oss emellan. Jag gjorde pre
cis
lagom med vilseledande misstag fbr att rbja, att det fanns en
spion ft
arte1?,
Geord anbringade nog spar ftt bevisa, a$t spionen
hade framgang med
sig och ett halvdassin underrattel setjanster med
snailtryckare pa
sina gevar fyllde i
a? tflCcn, Naturligtvis
hjalpte
invanarna i senaten ocksa till. Om de inte hade varit full^' "ndigb
slagna till marken
av
spionfobi pa det vanliga sattet,
skulle Ryssland kanske verkligen blivit tvunget att bygga ett raketskepp bara for att sporra oss...

+

+ ..

+

+

+

+

+

Idag hade j ag 6tt l&ngt samtal med p syki atirikern. Han sager,. att
han
tror pa mig, men regeringen gor det inte och aven om
han kan bver^yga dem, tror han inte,. att de nagonsin kommsr att fbrlata mig.
Jag bryr mig verkligen inte om det. Jag bryr mig inte om
if all jag dor som en fbraktad fbrradare eller framslapar de sista aren av mitt liv som en vansinnig — mannen, som pasted sig ha san.t' ivag tea forsta raketen till Manen#
Bill och Teddy ar daruppe, och
d e
vet det^
—SLUT.
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Eh f.d. narinsoldat har konnit att intaga
en underordnad
stallning i
det forsta
nantaketsnrojektet . . .

Fbljetong av
JAMES L. KEEPING

Andra avsnittet

(forts, fr. forag. nr))
Han flinade till,’Jag var glad over att
so dat; det betydde att han var sa upphetsad
over att nan skulle kunna konna dit, att han
inte langre var bedrbvad over hur det utfordes,
Jag
sade
inte nagonting ner, Han var
tankfull.
"Vet du nagonting? Hur vi an forbannar
amen och svar over de krigshetsande
politikerna5 skulle vi vara. langt bakon utan
d en.
Va?
"Se pa det sa har.
Ven ar det son slar
sig
igenon i fredstid, vetenskapsnannen elkonstnaren?"
Jag hade
anda inte vet at det, sa det
var
lika bra, att han sjalv svarade-i nitt
stalle.
Allt id
konstnaren.
Mlining
och
skulptur
och
liiteratur frodas i fredstid
och bara de nindre tekniska franstegen,
son
gbr det bekvant for nanniskorna, uppnuntras.
On kriget eller hotet av krig.<konner, sa ar
varje yetenskapsnan
eller tekniker i landet
vard sin vikt i U-235 . Det ar d& son de ste
ra franstegen gores, nch tjugo ars fransteg
under fredstid klans ihop pa ett par ar,"
"Fbrra gangen
du ; diskuterade det dar
tied nig",
sade jag, "var dU'valdigt irriter ad over d et
•
Jada", nedgav han glatt. "Jag var en tekniker i
fredstid
da,.son inte kom nagonvart. Se bara pa oss nu
Ni kan ta det son ni vill, men jag utelannade aidrig nagot
for att fa det att till synes sl& in.
V.
Jag hade
andra saker i
sinnet, son inte direkt angick
Ryndskepp Ett. Egendonliga rykten fortsatte att sippra igenon on det
ryska ^rojektet,
Nagon p&stod sig ha fotograferat det och snugglat
hen a.tt avtryck,’Naturligtvis kon det aidrig ut, nen det nan pratade
on sa nycket var, att det hade en annarkningsvard likhet ned vart eget ^rojekt.
Naturligtvis prater nan alltid en nassa on spioner pa ett
sadant arbete
son vart.
I genonsnitt ungefar en oskyldig nyfiken
kille togs varje vecka for att han kbrde for langsant langs sparren,
son gick utned
vart onrades vastgrans. Fast inga anklage.lser stod
kvar, efterson till och med van Slessing naste nedge, att en kilome
ter nalvia och ett balte av bonull aidrig kunde vara genonskinligt.
Man
skulle behbvt rbntgenbgon och ett teleskop, son fbrstorade sextiofyra ganger,
for
att kunna fa ut nagot av Baket Ett pa det avstandet.
Xnda hade nan delvis rort i dyngan. Senatorer stallde upp
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sig pa bakkl8varna for att. stalls fragor om var "sakerhet" och en av
dem ville
veta, varfbr vi al 1 a inte hade~f3rts ttilL K'entucky-grottorna dat vi "var sakra for dom som kikade". Jag har inte h@rt nagon
person fdrklara det for honom»
Fast det gjorde saker och ting besvarliga. Militarpatruller
bbrjade stryka omkring 'bverallt jamt och standigii, sa att man aidrig
visste, nar man kunde torna emot en som kom eller gick. Ingen sov u~
tanfor mer — de hade faktiskt inte gjort det sedan van Slessing tog
over — men
det. hande,
att man ville springs ner till s t an och det
var
inte alltid praktiskt att ha ett pass. Kom ih&g, det bar bekymrade- mig
inte mycket. Jag stred pa Filippinerna. Dessutom hade jag
mina galoner att slanga Omkring mig cm detjarsta hands, och jag var
inte radd for a^t anvanda dem. Men det betydde, att jag fick springs
i st al-let 'f or ralla gr abbarna, darfbr att General van Slessing inte
lat en ehda av dem komma ur synhall,
nej, inte ens. for en timma fbrr
sig
sjalv.
Jag tror verkligen, att han hade en svans efter alia av
^em .till och med har. de gick pa WO.
Sa nar stora skrallen kom, blev vi alia forvanade, jag iM-r
an nagon ann.an. Rymdskepp Ett var fardigt^, allt utom "urverket". Det
ar sant, att det bara fanns en massa skelettgrejor under de betydedsefulla tolv meterna,
men alia de inkapslade motorerna var dar och
de
var fardiga att
sattas igang sa snart som bransletankarna anbringats.
Om tio dagar, sade de, skulle hon vara klar for motorprov
och sen skulle den lampliga besattningen bbrja tranas och sedan...
Och sedan artesterade’man Johnson. Inget brak eller ens besvarf
inte fran
deras
sida; bars van S, och tva ordonnanser, som
gick
in
soin om det
v ar ett besbkfbr att fprdliva ftiden,
och
nagra ord och TJ som gick ut mellan dem, vit i ansiktet,
f©rvdrrad
och full st andig't' skeptisk och det var det och det.
Han
fick inte
ens
tid att saja adjb till Bill.En menig
fbrseglade dbrren till hans rum och en korporal och tva man slogs la
ger framfbr den och ivag akte han,
Det var en stillafctaende hemlig
het i en halvtimma,
oOh
sedan brbt hela helvetet lost, TJ hade arresterats for spibneri.
Rapporter am varenda stadium av Forskningsbyggnadens arbete, varenda blakopia, som betydde nagot, varje kalkyl
hade funnit vagen till ryska hander, och TJ var Judas;
Hur m an 'H&gonsln. tilltrodde en sadan enkelsparig natematiker
som horiom sadan intelligens gar over mitt' fgr stand”. Han var ett
geni
allt
igenom,
det var Mr Johnson, men inte en san som stjaler
ritningar, och sakerligen inte den svart-vite skurk i tva farger m an
ville ha honom till.. Kan man fbrestalla sig en man klattra upp till
toppen
pa
en stege och sedan sparkp. und an den utan nagot. att halla
fast
i?
Om ni kan det, ar ni en av de fa personer som kande TJ och
trodde, att "det kan ligga nat i ddt". Ingen annan gjorde det.
Man
arbetade
inte mer pa Ettan den veckan. Det var mycket
nara,
att det inte blev nagot gjort alls, fbrran han sande ett meddelande tillbaka genom sin advokat, att h an hade ett perfekt fbrsvar
och
att
de
skulle fortsatta som vanligt. Grabbarna stod bara runt'
omkring
och muttrade i grupper pa tva och tre, och militaren satte
en kedja runt omkretseh och ville inte ens slappa ut mig,
men fransett
det
fanns det ingenting annat, som de kunde gdra. Teddy tillbringade
stbrre delen a-v veckan med att grSta-mot Bills skuldra, utom nar hon
ett par ganger grat motmin, och vi gjorde vart basta
for att trosta henne.
"Bekymra dig inte om Mr Johnson, flicka, det finns inte nat
dom kan hafta pa honom", sade jag,
"Naturligtvis
finns det inte nagot", sade hen mellan snusningarna, "men nagon maste ha gjort det ocj smuts sitter i."
"Hbr
p&",
sade
ja^
‘Du fick din raket byggd nh och det
finns inte nog smuts
i hela varlden att halla dig kvar pa marken.
Lat dom bara komma over'sin radsla sa blir ni alia hjaltar."
Hon sag pa mig, rakt in i ogonen, och stirrade tillbaka.
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Greg, om jag trodde... men jag ar dum.
"Naturligtvis ar du det", svarade jag.. "Du vill bara tanka
pa Ettan.
Den dar maste- vi fa ivag innan nagon tr&ngskallig senatsunderst6djare far. den pa grund son oamerikansk. Vem skall gora det?"
Ni forstar?ojag hade raknat ut allting.
'A-ah, det skulle dom aidrig gbraj
"Sa
som
sakerna staller
sig kan man aidrig vara saker.
Skulle vara fbr sent att gora nigonting nair nagon
av bleckblasarna
far en ide att flytta vakten till startgropen i stallet fbr att kant a korbanen,"
Jag behbvde
inte
saga nagot mer. Teddy kunde lagga ihop
t v §.
och tv& for att f§. fem, liksom de fiesta manniskor. Hon torkade
ogonen och pudrade upp sig och gick sin vag.
Nar Johnson kom tmllbaka,,i sin ordning, var Ettan fardig.
Riktigt
fardig,
branslet pafyllt, fbrsedd med proviant och vantage
pa
att fa lyfta. Johnson var inte riktigt klar, men nu nar ryssarna
hade kommit s& langt tyckte Washington det var bast att inte fbrdrb^
ja
saker och ting medan de hbll ett’ fbrhbr. Fa grejorna klara forst
och
tvatta
den smutsiga byken efterat. Som jag sager ar arm6n inte
alltid traskallig* Men vi var alia misstankta,
Naja,
det
utfdll precis som jag visste det skulle gora.
Med Johnson och van Slessing kom annu en last av besvar i form .av en
bunt
piloter
fran flygvapnet,
som skulle lara sig, hur de skulle
handha Ettan.
Nar Forskningslaget hade lart ddm allt vad de kunde,
skulle
flygarna taga over och Forskningsbyggnaden j ekullc avaoanaj
Det var- teorin, och alldeles idiotisk med. Naturligtvis kunde- vi in,
te gora nagonting at det — man slar inte bakut mot arm6n nar man val
lart sigsitt,/BC — eller i varje fall inte bppet.
Man
fortsatter 'med
sitt arbete och sbker gora det basta
mbjliga av
det, och hela tiden sjuder och bubblar man tills nagon-:
ting maste hrista. Dojken fran .Metallaboratoriet, Jimmy Folling, var
den fbrste, ‘Han
rusade pa den militar, som kommenderats- till att
fblja honom i halarna, och slog honom pa tafsen, Solfaten tappade
huvudet
och
satte
en- kula genom magen pa Jimmy. Detta var mera
vardsl-bst gjort ah avsiktligt, men det var lika bdesdigert.
Det. blev
en kort
och haftig revolt. Atta takniker med
skruvnycklar
satte
sig mot t'va skaror av f . d . ■"'bandit j agar e och om
van Slessing inte hade visat en smula intelligens till sist,
skulle
det ha ' Varit
&tta kroppar till utstrackta langs Jimmy nere i. inin
kallar.vaning.
Han lat slanga ett par granater med sbmngas in i samlingen dar besvaret hade sitt upphov och skilde motst andarna at medan de soy', D&refter kommenderade han bort " svansarp a" och satte- sin
t illat
till patruIler pa
tre man fbr att hallavara pojkar under
kontroll,
,
'
Men laget var pinsamt och blev pinsammare. Jag tankte valdigt mycket pa det, men hur hart jag an bvade de gra cellerna kunde
jag bara se ett svar. Det var daT och stirrade mig rakt i ansiktet,
det som ja& m^ste gbra,: Det besvarliga var, att det var det sista i
mitt
1-iv
jag ville gora. Naturligtvis var det en absolut saker otursdag att gora det pa i vilketfall sqm-heist, den trettonde,
men
j a§
skulle
tro,
att jag inte fullstandigt far skylla pa turen. Om
jag
inte
hade
blandat
mig i det fran bbrjan skulle jag inte alls
kommit darhan.
Anda var det dar, Ett raketskepp alldeles fardigt att' flyga, ett skickligt lag sa angelaget som heist att prbva det, och runt,
om alltsamman en spanning, vilken var sapa toppunkten, att man kun
de hbra den surra. En spanning, a.om ett felaktigt ord sa latt kunde
utlbsa,
sa ppand
att
den sannolikt ; skulle bryta sender raketskepp
och besattning i
sm&bitar, nar
den
slapptes lbs. Sa det enda man
kunde gora var att fa t^g pa skeppet och fa besattningen u* ur
d«t
och sedan
slappa ut sp^nningen efterat'. Nagon maste bli skadad, hurr
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det
a-n kom. att ucfalla, men hellre en betydelselbs portvakt an en
hog rena-genie'x.

VI,

Jag fick tag pa Bill den hatten. Det var tamligen latt, nu
nar
de ftundarna hade kommender ats bort, att ange huvubdragen av min
ide
for
honom, men inte halften sa latt.'. att dvertala honom att det
var nagon mening med det jag sade.
' Du':ar inte nog gammal for att ha blivit senil, Greg", s,a-,
de han, "sa det masts ha varit den allmanna stamning en har, som gripit dig. A, vi skulle aidrig kunna lyftai"
...
...
Jag var glad over att. han inte sag nagot’ moraTiskt■fel hos
mitt f drslag; jag skulle a triinstone inte bli tvuhgen att behdya kuv’a
hans betankligheter for st c,
Hur lang tid tar den att bli varm?”
fftta. gade jag.
‘'kn halvUmma., . . och hela tiden kommer hon att fora sad an th
ovasen, att non spranger-.tramhinnorna pa van Slessing."
"On. de t ' sprmkor
ryggraden pa honom", sade 'jag, "skulle
det inte vara nagon eiorre fbrlustt Saken ar den, .att ni
V'ilB'
ha
Hah '■ sag
pa. mig under enminut, som.tycktes sa lang, och
kahske sag hanmer an- jag verkligen avsag, att han skulle gbra, fast
fur mig had-e det redan- kommit forbi det stadium.,
dan sakerheteh betydde h.&go-nting m.e'r.,
.
■' ’•
- ■ '
'idrkef du fixa det?" vigkade han. Det var mer som om han
gjorde. e tt past aend e an en fraga-, men jag nickade,
"'Sok fa
tag pa Teddy ooh Joe och unge Fielder", sade jag
till, honom. 'Nar du. her ett skott och ser kommenderingen bortdragen
fran Ettan, s& spying fram
till den och sl&sa inte tid... och bdrja
intb fraga en massa jakla dumma saker,"
■
Det
var bn bcrtkastad varying. Han gjorde ingenting annat
an
att fr.aga
dem,
varenda en traffande och brydsam, och till sist
maste
jag : beratta hela histori.en for honom.- Det var riskabelt . Han
stotte nastan till mig pakaken, och bara min alder raddade mig, exh
seMan
skyndade
jag pa med f b rkl aringen ,
som lath jakla otillfredsstallande
nu^nar jag hade dragit fram den. Men jag overtygade honom
till
sist.
Atminstone,
slot han, hade jag bara menat v.al, aven om
han inte preci's beundrade det satt jag hade gattt tillvaga paj det
var' bara for sent att diskuter? i det avseendet.
Till' sist .gav. han sig av for att gbra? - som* d ag yrkn.de pa,
fast, han
inte
fiktigt var med pa det. Jag’Visste, att Teddy snart
skulle andra pa det, Hon skulle inte riskera, att Ettan blev strandd•S'at t
medan de fio.k und er sokningskommi ssioner och polit'iker,. scm arl
betade pa den. Och framfbr allt skulle hon inte vilj a ha Fom-Hk&ingsi.
byggnaden pa grund medan en hog regeringen underdaniga killarfran
•f lygvapne.t
ar
f a- syn-pa- d om- o ch-klipp- till- dom- typen mi s shap.dl ade
Ettan anda till Manen
Teddy var mitt triumfess.
Nar jag
var riktigt saker pa att Bill var overtalad och
beredd satte
jag mm privata A-dagsplan i verket. Jag fiskade upp
den
gamla karbinen
och nagra granater, stack den under, jackan och
. promenerade. ut
pa faltet till en plats, dar hade van Slessing och
..> vaktkommenderingen kund e se nig,- Halvd.unkel radde — det rorde sig om
se.kunder, innan belysningen sattes pa runt om Ettan, och det passage
precis min verksanhet.
Jag
stod
kvar
sa lange som mbjligt'y intill sista stund,
och bara tittade pa heme,
Jag rankte, att det kun de vara det sista
rymdskepp jag nagonsin skulle. fi se-.och jag ville fa mitt
Im’teil&e.
Sedan hojtade jag plbtsligt till, skot ett skott i lu-ften mot' bs.tsid an
och rusade ivag eft er det, son- cm jag ville for sb k a fang a det,
■ innan. det
slog i marken. J'ag ropade och skrek ideligen och skbt av
- ett par skarpa skott
till cch jag sag en skymt av hur vaktkommende■ringen raskt kom snringande mot mig.
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Sa s j bnk jag ihop i en hog och skrek och ho j t ade lite till
och nar de val ;konnit bort fran Ettan s&nde jag en kula over huvudena pa
dem.
Dom var smarta. De strackte ut sig sa platt pa marken,
att
fastan
sandomradet
mellan
oss var lika jamt som en nytammad
skridskbbana, kunde jag knappast se, var de lag. De sag anda at mitt
hall till
och jag hade tagit det med i berakningen. Jag skulle kunnat
sla vad
om
att van Slessing skulle sta och se pa oss med — i
varje
fall tillrackligt lango for att Bill och hansksailskap skulle
kunna komma ombord. Bar de val var ihne och hade slutit till luftslussdbrren, skulle jag fa det lattare.
Jag
sag
till och med aidrig Bill. Jag var syiselsatt med
att
halla vakten upptagen och svettande, i det jag forde ovasen s&
att
jag blev hes och skrek nog for att fa dem att halla sig nere p&
marken,
nar jag plbtsligt horde raketens dorr sla igen och stahtsirenen bbrj a tjuta. Innan mullret hade stigit uppfbr Ijudskalan till
den grad,
dar det far skallbenen att skramla, hade vakten fatt tag
pa mig. ' Gud vet
varfbr
de
inte skbt mig fbrst och sedan tog mig
tillfanga; kanske tyckte de synd'om en gammal veteran, som plbtsligt
tappat
fbrstandet.
On sa var fallet, tyckte i varje fall en av dem
inte mindre synd om mig an att han ptyglade fanskapet ur mig med gevarskolven.
Nar de hade fort in mig pa van Blessings kontor och utposterat en stark kedja av man runt Ettan, dranktes sirenens tjut.av en
djupare ton. Ettans motorer hbll pa att varmas upp. Tandladdningarna
sipptade in i fbrbrSnningskamrarna,
som upphettade dem tills de var
skickade att slita sjalva atomerna i huvudbranslet fran varandra.
Nar man kunde se att lasa en tid.ning i glbden fran rakettuberna,
Jaade jag spottat ut stbrre delen av min berattelse — tilisammans. med
tre
tander och en massa blod. Johnson trodde mig belt
enkelt
inte.
Han
svor
over generalen, nar han fick se, i vilket
tillstand jag befann mig.
"Den gamle
gossen ar tokig”, fbrklarade han, "och det M*
inte sa konstigt,
nar man tanker pa det satt pa vilket ni manniskor
har hetsat och pl&gat oss under de hay sista manadernao
Ni
har antagligeh
slappt
lbs nagon latent neuros han fick under sin krigstj anstgoring,
Men
vad det .betraff ar var han matematiker, inte en pSykolog.
•.
Van Slessing var lika saker i sin sida.
H a n
tvivlade
inte
pa att jag hade salt mig at de rbda. Var det inte bara tv& generationer, som skilde mig fran isterrike, och var inte alia oss eu
ropeer misstankta?
Det han inte trodde pa var mitt motiv, och aven
om jag hade fbrkla^at alltsammans i enstaviga ord blev jag inte" sar-.
skilt
fbrvanad . over
det;
ibland maste jag med vald bvertyga mig
sjalv, varfbr jag nu gjorde det.
Just
d& hade
ha.n alltfbr mycket att gbra, for att kunna
agna
sig at smadetaljer. Ettan rbt med hogsta rbstlage och vaktkedj an hade tvungits att draga sig tillbaka, tills det var meter mellan
karlarna,
annars sa hade de blivit "levande stekta. Den allra hemskaste uppstandelse radde bverallt pa kontoret. Telefoner ringde till
hbger och vanster, ordonnanser rusade runt hopplbst fbrvirtade. Van
Slessing skrek vilt ut order och fbrb&nnelser om vartannat, och an
tingen det nu var pa grund av ovasendet eller det stryk jag hade ta
git emot, bbrjade saker och ting blekna bort for mig, och jag tappade full st andigt intresset for alltingVII.

:

'

Sa jag s&g aidrig Ettan lyfta.
Jag sag aidrig "pelaren av
eld",
som
pojkarna hade talat om sa ofta; ej heller horde jag det
bortdbende, skriket hon gav ifran sig, nar hon brbt genom atmosfaren
ochjblet sig loss. Jag visste faktiskt inte av nagonting annat fbrran
jng v&knade upp i fangsligt fbrvar fbijande morgon, eller kanske
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tva d ar senare, fortfarande blodig.
Det forsta, som slog mig, var tystnaden. Forskningsbyggnaden var vanligtvis inte en bull er sam -t ill st alining utom nar nitning
eller k^nske
ett
raketprov pagick,
men
fletta
var en
annan
tystnad^
Man kunde
nastan kanna det pa lukten — der stela lugnet,
som kommer
over
en,
nar man h^r- blivit. alltigenom uppskakad. Jag
slangde nig upp fran britsen- dar man mast.©, ha slangt mig, och gav
till
ett
skrik. En korporal strackte pa halsen fbr att visa ett orbrligt ansikte.
.
"Tyst, ni dar?:
"Jag
ar torstig", kraxade. jag, "och jag har fatt mer skaflor
an
en
bollspelare
nagonsin far under en livsticT. Ni kan inte
lamna kvar mig sa har."
"Varfbr inte flet?"
"Darfbr att flet maste- h&Has en rattegang och ett fbrhbr i
Washington,
och flet skulle.inte se vidare bra ut, om jag visade mig
vara- lytt for livet."
"En rattegang ar,mer an flu fortjanat, flin usling", dundrafld han, "och flet enda vatten flu skulle fa av mig vote en sjb flu kun
fle
flrunkna , i.”
Han
lutafle
sig bakat och ville inte saga ett ord
till, Man hade valt ut en verklig patriot for att vakta nig och inte
begatt nagot misstag.
Fast jag amnade inte taga 'flet for lugnt.
Jag
antog,
att
jag var fbrut be st amd • att gora flet och flet bara.kunfle fa ett slut,
men
jag kande
i var^e fall mig for fbr att/fa veta, vad som hafle
hant,
och jag brydde mig inte om, hur mycket besvar flet kostade mig
att
Iura ut
flet. Jag st-allfle mig alldeles vifl Jarnstangerna, flrog
ett sa flj.upt anfletag som mina krbkta revben skulle tillata och hojtade: v
. '
"Hjalp'
Fbr
Gufl's
skull sag at honom &tt ga sin vag* Han
tar..livet ' av mig'" Jag flbk snabbt tillbaka, nir ansiktet
Sts-rigen
visafle sig.
.
"Vad i helvete gbr flu? Jag har inte rort dig."
"Ni stack mig i halsen med den flar rogten,
sen t!o.g ni mig:
i halsen. genom stangerna och fbrsbkte stryp.a mig, Se harr, jag'
fick
marken," Jaf'lyfie pa hak^n,
"A,
flin :lbgnaktiga sin
av
en—" Han strackte sig genom
stangerna och grep mig i haret. Det var s§. erikelt, att jag‘.kunfle ha
skrattat
at
flet,
oA jag inte hafle varit all.tfbr beklamd. Jag grep
honom
i
handleden
pch
ryckte flen h&rt nerat och vrefl om flen. Jag
ville,
att
han skulle ’skrika hbgt av smarta, men jag fann flet inte
lattj
han var inte alltigenom praltmakar e,. han hafle- nerver. med, och
han-- var
sa fbrnuftig, att han inte fbrfle .sin andra hand inom rack
hall.
Ett 'bgonblick vacklade vi pa hans dtyva arm och jag delade
hans smarta,
men slutligen maste han ge sig. Han stbnade. Jag pressade sa lite till och stbnandet bvergick i ett skrik.
Han maste
skrika nagra ganger, innan nagon brydde sig om
oss,
och jag tyckte
inte alls om vad jag hade gjort, nar slamrande
fotsteg till sist angav,
att jag kunse slappa honom, darfbr att han
foil
ihop i en hog utanfbr dbrren. Savitt jag vet hade han inte ens
nagonsin
gjort
mig nagon
skada, men da hade jag kommit fbrbi det
stadium, da jag brydde mig om morallaror.
Dev
var
tva anhopningar av fbtter, som fbrorsakade slamret.
De
tillhbrde
en soldat, som jag tillfalligtvis kande^ och en
sergeant,
som
jag aidrig hade sett. Han drog unflan min fangvaktare
och kom fram till dbrren. Tydligtvis fick han day
anflra randen
pa u'niformen
fbr sitt sunda fbrnuft, eftersom han riktafle en revolmot mig i stallet fbr knyinaven.
''Man past ar ni ar tokig"? cxiiaK alive
"men jag trorr inte:
rim har kommit
sa langt, atv ni fbrsbker sla er- ut, sa vad var det
fbr idd mefl allt det flar?'
"Jag ville
bara veta,
vad som hander", fgrklarade jag,
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"och han uf'f^rcie sig som eh mulasna."
"Han hai?e fait order att inte prata med er, och on ni har
skadat honom,
skall jag personligen annala mig till den exekutionspluton ni kanske far notpj Ga nu tillbaka och hall er tyst."
"Han
ar
inte
skadad, bara hans vardighet, och jag ville
bara veta, on Ettan klaradc det — a, och sa en kanna vatten. Ni kan
inte neka mig det — det ar en konstitutionel.1 rattighet jag har."
"Son eh
fbrradare, som har erkant, ar den enda rattighet
ni har ett hal i marken."
"Bry
er inte om allt det dar — jag ska lash on det i tidningarna. Allt jag bill veta ar — kom dom ivag son dom skulle?"
"Joda,
det gjorde dom", utbrast soldaten i det ett stort,
brett leende suddade ut hans bekynrade ansiktsuttryck, "Gick upp
sa
skickligt som bara den och ar fortfarande pa vag—"
Sergeanten avbrbt honom med en knuff not armbageh.
"Inga upplysningar, Schickel. Ni vet vara order."
"Ja,
men vad for skillnad kan det gbra att saga det till
honom,
sergeant?
Det har ar inte samma sak son on han skulle kunna
fora det vidare, och i vilket fall som heist kommer hela varldeh att
f& veta det on trettio timmar till*"'
"Ni menar, att de skulle lands. da?" Under en arorik sekund
kande jag mig lika frisk, son on jag hade varit med den daruppe. Jag
kunde
se for mig, hur Teddy och Bill ifbrda rymddrakter hoppade ner
i
det
vita stoftet
och upphetsat vinkade at de andra och gjorde
gladj-esprang
som
skolgrabbaf pa en utflykt, innan ' de agnade sig at
.den
allvarliga unpgiften att vara nanmanniskor. Oc'h kanske, tankte
' jag,., kommer de till och med att kalla det forsta stallet for Gregstown.
. ■
'
"0 n
de landar", anmarkte sergeanten. Han var bara forsiktig,
skulle jagtro,.. inte avsiktligt brutal, men han gjorde mig
nerg ont an allt det stryk, son jag hade tagit emot.
Jag
foil tillbaka pa britsen, tbrsten bortglomd, vakterna
' '■■glbuda crch uppryradheten alldeles uppslukad . av en pldtslig fruktan.,
■Jag var
inte
Gud mer. Jag var- en vanlig f.d. marinsoldat med inte
mer verkligt forstand an en hare., Jag hade uppfbrt mig som en Machi
avelli
for .att
fa mina barn bort fran marken innan Onkel San band
dem for hart — och kanske sande jag dpm bara pa den korta vagen till
helvetet;. Kanske skulle de aid-rig landa'.
Jag yrade en smula,
skulle jag tro. Jag kommer ihag egendomliga glimtar av de fdljande timraarna -son stank av Ijus pa en mork
gafe, och det var ett nytt ansikte fraufor mig varje gang jag var sa
att
jag kunde urskilja det. Kanske fdrde allt mitt prat nagot gott
ned sig, eller kanske Ettan sakert landa.de d&, eller Washington till
sist upp t ack t eatt Ryssland inte skulle j ag a oss anda upp till Ma
nen, nar allt. kom omkring.
Hur
son heist befann jag mig inte langre i .fangelse, nar
jag slutligen lugnade ner mig och sl;appnade av,. Jag var pa en psykiatrisk avdelning, utan nagot annat sallskap ah nina egna tankar och
ingenting annat an det harda na:tet over fonstren, vilket kom -nig att
■ tank’s pa,
att
jag inte kunde ga ut just nar jag skulle vilja.gora
det.
- Jag lag far en stund -och tankte. Jag var inte brkynrad for
Ettan nu;
jag antar, att jag omedvetet hade uppfangat nyhetern'a att
hon lyckligt och val had® land at och stod i ^bntakt med Jorden varje
timmev Jag bekynrade mig inte for min. frantid, antagligen darfor att
jag hade
varit
ganska saker hela tiden, att jag inte hade mycket
kvar.
Jag sysslade med det fbrflutna — mitt fbrflutna, och det onedelbart- fbrflutna, vad det betraffar,
Hade jag -verkligen sjalv planerat denna sak och utfbrt den
och klarat det lange nog for att ha framgang? Mig, son inte hade ner
intelligens
an att kunna forskaffa mig sergeant stecken och inte ner
ambition an att bli portvakt?
(Ports, sid. 10.)
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av LARS-GUNNAR SIKLUND

ETT RYMDSKEPP sugar'fram genom s t j amhimlens stillhet
mot
ett fjarran mal. Lanternornas fyrbagar blinkar till i det bottenldsa
rymdsvarta mdrkret,
visande var
e’en.
tysta skuggan glider fram,
Stjarnor elasks
och tands hastigt i dess vag, Malet ar klart utpekat, skeppet ilar mot en liten planet, som heter — Jorden.
Ombord pa
skeppet fbrberedes nervbst motet med ett frammande slakte. Sm4 vesselsnabba figurer skyndar fran och tillbaka som
irrande
skuggor. Det galler stora varden. Den sista atomsvaupen var
stor — farligt storl En mansklighet star pa spel och skeppet har ett
viktigt uppdrag.
Det
skall radda en planet fran atomaldern, firan
dess
skrymmande giftiga avskradeshbgar, dess vidriga degenererande
luft och eventuellt fran ett brinnande helvete av atomer i
kedjereaktion. Och skeppet kommer med hjalp. Med saval teknisk
som kultUrell ledning skall atomaldern dverbryggas, och
den
lilla planeten
mSste ta steget ut bland stjarnorna med genvagen over elektro-magnetismen. Annars hotar fbrintelse.
I farkostens inre arbetar sea figurer febrilt-. Rattar vrides, strbmbrytare slutes, spakar pressas ner, visare pendlar hbgfr pa
sinnrikt konstruer ade, frammande skalor — farten okas. Elinka hander
skarvar sbnderbranda ledningar. Svettiga kroppar sliter i ett osahde
maskinrum.
Oroligt
stirrande
sma bgon overvakar arbetet. Sa sands
plotsligt ett ilbud till skeppets for.
I
ett
imponerande, emblemprytt hbgsate sitter farkostens
Maktige
och poser av lugn vardighot. Budet, en gosse, gbr en snabb
halsning och hastar fram med sitt meddelande.
Den Maktige tar, allvarsamt
och opersonligt som etiketten kraver,, mot budet. Han tittar
hbgdraget ner pa meddelandet, tittar igen och laser det annu
en
gang innan han tror sina bgon. Darefter hoppar han ur sin tron, gestikulerar vilt mot den bleke gossen, stampar i golvet och rusar ut i
korridoren,
glomsk av all etikett. — Nagot fruktansviirt har intraff at., Kosmogeneratorerna har brant samman.
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Pa en jordisk savann spanar en hungrig lejonhane after by
te. Han sander sin
nos uppat och vadrar och ser darvid oforstaende
en svart skugga ila over Manens gula skiva. Skuggan ar lang — mycket
long,
och
en
del
av den stannar kvar over Manen. Lejonhanen glor
likgiltigt pa det svartgrS. tocknet gramfbr Manen. Han begriper inte,
&tc
det ar
rdk — tjock, bolmande rbk bakom ett rymdskepp, och han
vet inte, att tingefcben han ser drivs utan avgaser.
Skeppet
rusar oundvikligt, utan dec eler p„r at ion, allt nar..
mare
jordytan — rusar
sitt bde till motes. Inne i farlfosten samlas
en hysterisk hop pygmSliknande man till en sista fbrbpn, agnad att
fralsa dem valbehallna over till den andra sidan,,. Sjalvt den Maktige
ligger hopkurad i en underlig ryggst alining med armar, ben och
blick
envist. pekande
mot
taket,
i ett Sista desperat fbrsbk att
blidka den All smak.t ig e,
sa att. de kan fa stanna pa den kanda sidan.
Men den Allsmaktige.. tycks inte vilja hora av sig. Naturen och la&aHna har sin gang. Skeppet vander inte i nagot undergbrande krumsprang
utan stortar allt langre in i jordens atmosfar.
Lejonhanen glor fortfarande med lika oforstaende bgon. Men
nu
famgslar skadespelet honom. Skeppet bolmar inte langre. Det spyr
eld och rok. Frasande flammor slickar skrovet, Friktionen i de lagre
atmosfarlagren har gjort farkosten till en fyrverkeripjas av ormande
och
slickande
tungor i rott och gult — till en njutbar anblick for
lattjefulla bgon.
Men
lejonet
ryter, Elden gbr hanen nervbs. Han
piskar med svansen och slar med framt assarna. Men elden kommer bara
narmare.
Da gbr han fafangt valdiga bocksprang fbr att skramma det
farliga
skenet
pa flykt Bn.
Eldskenet
vaxer emellertid och lyser
storre
och kraftigare an Manen mot natthimlen. Den narliggande urskogen
Ijusmar som pa dagen. Elden ger ifran sag bronbedbvande dan.
Lejonet ryser men fbrsbket bverrbsta sin fiende.
D&net stegras till
en
tjutande
or.kan. Sa hors en valdig krasch, darefter ett brak, sa
en mindre
duns. Diirpa sanker sig en plotslig tystnad over platsen.
Emdast
elden
pyr
svagt — i ett glbdande metallskrov, fbranderligfr
bal bibehallet.
Men
innanfbr
skrovet ar allt dbtt och stilla. En
kosmisk raddningsexpedition har fbrfelat sitt mal. Tgugo manniskoliknande varelser har fatt satta livet till,
Och lejonet — det fick
aidrig se stbrtningen.
Det var med i den.
Pa
en
annan plats pa Jorden, Miami. Beach Florida, ligger
samtidigt ett ungt foralskat par
och drbmmer i aftonsolen. De drbm-.
mer oa livets lycka, om ett hem for tva, om barnjoller och ett evigfr,
harmoniskt liv, Vardag.smanniskurnas begransade funderimgar. — De vet
inte, att det bara ar drbmmar.
Pa
ett risfalt,
i gryningens svaga Ijus, bbrjar en kinesisk bonde sin slitsamma arbetsdag. Bonden tanker pa sin family — pa
hungriga magar — och bargar vad han fbrnar fran sin lilla utstakade
torva4 — Han vet inte hur lanlost det ar.
Pa New Yorks gator...
Hollywoods restauranger',.,
Nattklubbarna i Paris.,.
Overallt lever manniskan. — Gbr hon det i morgon ocksa?
Pa en avlagsen strand vandrar en ensam man. Han vaggas
av
vagornas taktfasta dunk.
De drar, de lockar... Mannen hejdar sig p&
en klippa. Han stannar och stirrar ner i det skummande havet, ner i
det hisnande djupet,
annu djupare, djupt ner i den kokande kitteln.
— Den sjuder, den suger, den drar och den lockar,.. Mannen fbljer en
vug med bgonen. Den vaxer, bkar i intensitet, rusar hejdlbst fram —
undan vad,
kanske tiden som utplanar — men den skummar over och dbr
till
platt
intet,
Mannen tanker: Den ar av kort varaktighet - som
livet.
Men havet ar evigt. Det ar som tiden — rullar och rullar. En
strimma Ijus tittar plbtsligt fram som ett skuggrikt, speLande dra
per!
bakom
de blygra molnen. Mannen vander sb arg f brvant ansf ullt’ mot
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Ljusel .
.1 ets^r&Fen
sHfrw
Ansikue- n ■■ z c--p-; act. ’ Hmlen. Men
Ijuset slooknar,
Morko- rr-olr drar
vl
zr-: .m gbr den rea’lexionen:
Livet ar som en vag, som ett Ijus. Det flammar till fbr att slockna.
— Den ensamme filosofen vet ej r hur ratt’ han har,

MORGONEN HADE GRYTT
over olycksplatsen. Pa en a3 ungel stig
gick nyss
en morgonpigg infbdiggsflickae Hon strackte sina slanka
armar mot
trains
toppar och lat det fina dagsljuset, mellan tata
blad,
strila utefter sin nakna kropp -■ lat det yacka livsgnistan i
de nyvakna lemmarna.
Flickan hoppade och- ,d ansad e ■ f r am pa sin stig —
dansade levnadsglad ut pa savannen,
Da hade hbn fatt; syn? pa on stop
svart tingest, son borrat ett djupt hal i savannens grbnska, Stqrpg't
hade det stackers naturbarnet tittat pa den mysijiske, maktige .'Guden,.
som
slagit marken sa hart, Flickan hade darrat, men hon ville vara
van med den maktige men tyst'e Guden0 Fbrsiktigt' hade hon smugit narmare, hoppats pa ett tecken fran Guden, att de var Vanner^ Men Guden
var hard, hon hade smugit sig alltfdr nara,
,,,Nu lag hon
stilla i det hbga graset, Nu var hon dbd^
Solen
smekte
hennes bruna kropp, Svajande gras hukade sorgset fbr
vinden. Stran kittlade orbrliga fitter.,- som fbr att vaoka henne till
liv igen. Vinden smekte naturbarnets har.
En
frammande
varlds oskyldiga mikroorganismer, mot vilka
manniskorna inte var -skyddade,
hade spritts vid nedstortningen, Det
osynliga viruset skulle snart na over hela planeten, Inom kort skul
le
alia manniskor vara dbda. —I morgon en kontinent, i bvermorgon
en annan,
,
Inom en vecka skulle livets flamma slockna — sa nar som pa
ett virus.
ALLT-.pa grund av en oskyldig rad dningspatrull s nit. — En
bdets ironi. Planl 6 she t en s ironi.'

000 000 000 '
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R E D A K T 0 R E N

Det
flertM fans, som erhallit KOMET (bl.a. s.amtliga prenumeranter pa Star Stuff), har genomgaende-.- inte latit hbra av sig pa
nagot
satt.
Man
drar
slutsatsen,
att de numera hel't enkelt INTE
langse
intresserar
sig fbr SF & fandom. WELL, nu galler regeln att
ALLA som vill ha.fanzinen ar tvungna att' prenumerer a och eventuellt
betala fbr
tidigare erhallna nr, hade prominenta fans och nyfans —
undantaget
de
som byter sina t.idningar nr for nr med mig. Detta nr
san ekes- till ett ant al person-er,
som m ah an da inte si anger f anzinen i
p app er skorgen. De som inte.pa h'agot satt reagerar slipper se fler nr
av
dentil lasvar da \ publ ikat idji '0 ch kommer kanske att svartlistas.
Sv-en-sk f,andpm f or 11 ev er •’ . g'gnon/ att
vara aktiv'n- VAKNAJ Jag villha
nagon belbning fbr det'0erhbrda arbete, som nedlagges pa KOMET, och
elj est- kommer den fina u t s t'yr..seln att slopas. Jag brb nf aller er ocksa
om att- visa t i dningen? fbr alia 'and ra f^ns ni kannerL
^Brevspalten har denna gang.fact, s.ta over.men detaljerade
kommentarer valkomnas.
Det'ta nr. skull-e. ^gitntligeh , ha. sl.qppts ut i
ddc, men up^skb t du.p,, g. a. det ringa intresset-. Infbr(;n:a, hr kan fl er a
utmarkta. SF-nove11 er■ u110vas , ga in t e mi s t e ’ am det. ^\... *
- - RED.
— VOL., 2-NR . 4
UTKO’M'MER
I'-1^.)- Ghq'd willing 'n Gaf'i’a permitting —

advuttisement.
PORNO SEXY- VENUS SF — den helpornogrn.fi s^a f anzinen ,(??.’ )
skum .. kille.
Utgiven av Bo Stenfhrs — e
Lar k:ahn a As ter 0 i d£lickan)
• Kan. ■ in t e las as av Denis Lindbohm i rak-lahg
A GER VARKANSLOR I NOVEMBER.’
, Sandep i ett
at kuvert mor
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SUMMARY OF CONTENTS:
Thish
contains
the
second half
of our se
rial, 'J.L.
Keeping's'
"Such Dark Design" from
Orion '54,
There's
a
story Uy L,G, Siklund,
abd
a leader by me about
the
Satellites
etc. Another major fea
ture
is
the large review section about' books and fmzs
in Scandinavia.
NEWS FROM SCANDINAVIA —fan and pro
Super SF
is
a fanzine put out by Sture Sedolin, Box 403,
Vallingby 4, Stockholm, Sweden. Beginning with the recent No.3 itt'll
always feature an English section.
Like COMET, it reprints from US/
UK and it's going to combine with Fan t a si.
Sexy Venus,
put out by Bo Stenfors, Bylgievagen 3, Djursholm, Stockholm, Sweden is featuring SF pin up's and is also fannish
thank Ghod. The current No.2 contains an English page.
Fantasi comes from Roar Ringdahl, Skogerveien 52’, Drammen,
Norway, No.10, dittoed in color, contained a story by Dan Lesco, foreigh
letters and a Dodd review. — No.11 is mimeoed and has a crazy
English
bacover
by BHarry, a story written in English by a French
man, a parody by me, a Dodd col and foreign letters.
.-The gal's with child...

it's Eney's fault.................

/nobody/

"Fhan SFF and Star SFF are published by George Sjbberg, Dalagatan 31 nb, Stockholm Va., Sweden. No.1 of Fhan contained a NYcon
report and in No.2 there is an English letter, I think.
Sfaira, Lars Helander, Lohegatan 11, Eskilstuna 3, Sweden.
A Fannish English fanzine published in Sweden. Highly recommended'. ; ,
Star Stuff,
from Leif Helgesson,
Box 895“-, Stockholm 1 f
Sweden. No real English (?) Page thish but some paragraph.
Urvo at
/previously The New Cosmos News/, Clas-Otto
Wm,
Finjavagen 26, Tyringe, Skane, Sweden. No.2 has some paragraph.
Andromeda,
Sam Lundvall,
Framlingsvagen 33,
Hagersten,
Stockholm^ Sweden — Wrofwel, a neo-fannish effort by Karl-Gustav Jakobsson,
S. Grasberg,
Nyfors,
Ludvika,
Sweden. No English There,
sorry, (items mentioned refer to pieces written in.English.)
We've also formed the 3r'd./4th. Swedish SF Union ( .') which
will, however, publish a monthly 00. and be’composed of actifans.
There
is
quite
a boom here now, there are two series of
FBs
appearing ■ monthly
in Sweden and Denmark. The Sw. "Atom Books"
reprint
from
trashy British FBs, while the "Space Books" are very
good.
Some
Scandinavian comics have also been started, and on the
whole there is a flow of Swedish originals and translations. The Da
nish "Novels from the Future" have featured Bradbury,
Poul Anderson
etc., while "Planet Books" stick to science-fantasy — they're abrid
ged
which
is
a nuisance*
One pornographical novel ih Denmark was
concocted within a week after the launching of Sputnik I...

.And he loved the mimeo in the same way as a man loves a woman...... ■.

Soon after I've
gotten
this darned thing mailed out i'll
publish
an
all-English fanzine, am fed up with Swedish fandom now.
-^B-T'PER-S,
stories,
articles,
illoes
etc, for COMET and associated
pub's badly wanted.' Pleez be helpful, eh? If many of YOU take an in
terest in COMET
this English Section will certainly be enlarged' in
future ishes. Yep.
’bye,
ED.
|1

