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SCIENCE-FICTION-NYTT NR 14 1960SCIENCE-FICTION-NYTT utgives fran Box 409, Hagersten 4, Stockholm. Utgivning: Varannan Mlnad. Lbsnummerpris: 50 ore. Prenumerationsavgift: 6 nr (1 ar) Kr 2:50 ANNONSPRISER: 1/1-sida: Kr 25:oo. ^-sida: Kr 15:oo. 1/4-sida: Kr 8:oo.REDACTION: Svensk Upplaga: Sam J.Lundwall, Denis Lindbohm, Alvar Appeltofft. Engelsk Upplaga: Alan DoddAllt eftertryck av text eller bilder, helt eller delvis, ur denna tidning, utan redaktionens skriftliga tillstand, ar fbrbjudet.T R Y C X T AV CC-PRINT

Nar man bladdrar igenom dagens fanzines och jamfbr dem med gardagens - i det har fallet fanzines som emanerat under den svenska fandomens mor eller mindre embryotiska tid, frapperas man omedelbart av de valdiga skillnader som ligger mellan dem^ En blick p$ Svcriges fbrsta fanzine, VfR RYMD visar ett litet blad, ganska ojamt stencilerat och med illustrationer som dagens fan- zineredaktbrer aidrig skulle tillata. Dar finns den ohbljda gladjen over att ha ett litet blad, intresset for vad det innehaller - och ett djupt allvar for vad man skriver. I dessa de fbrsta fanzinen var allvaret stort och SF- materialet allom fbrharskande; man var intresserad av SF och man talade om det och skrev det - resultatet kanske inte alia ganger var sa lyckat, men bladet fanns dar, och det var ett forum for 

f gruppen. Hbrifrfn till dagens gigantis- ka fanzines ar steget himmelsvitt. Ett fanzine i denna tid ar mer an genomar- betat. Dar fylls sidorna av hbgklassiga illustrationer, artiklar och noveller. Fanzinet har blivit en fbradlad produkt - man pa nagot satt har den forlorat sin sjal. Har utges fanzines pa 80 si- dor mad rotaprintade omslag och foto- । sidor, artiklar av professionella fbr- I fattare, hela rotaprintade fanzines - men fanzinets sjal har drankts i all den professionella trycksvartan. Ett fanzine i fandomens barndom var ett ut- tryck for gruppens eller den enskilde personens aktivitet; nu har det blivit mer och mer av ett sjalvandamal. Det SKALL vara toppklass, det SKALL vara rotaprintat, det SKALL vara tjockare an nagot annat fanzine. Pa nagot satt fur efall er mg nut i dens fanzine vara mer forum for sjalvhavdelse an for utgivarens SF-intresse - eller vad det nu kan vara fanzinet innehaller. For det ar ett faktum att dagens fanzines innehaller bara en brakdel SF. Det ar inte langre fr^gan om att sprida sina intressen, det ar en jakt efter Egoboo, och darmed forkvavs fanzinens syfte och mening.Ett fanzine ar en hobby. Det ar nagot som cn i bvrigt fullkomligt normal manniska gbr pa sin fritid och bred- vid bvriga intressen. Nar fanzinet svallcr over sina bradder och bbrjar inkrh’kta pa utgivarens bvriga tid, tar hans pengar och dranker andra intressen har dot gatt for langt. Visst - det ar snyggt med ett rotaprintat fanzine. Det ar trevligt att kunna publicera bilderVarje isikt som i denna tidning framfbres ar att betrakta som resp. fbrfatta- res egen, och behbver icke nodvandigtvis sta i samklang med tidningens linje, eller den gallande opinionen i fragan.



September-Ck tober 1960 Sida 3och fina teckningar och satta ut sitt namn med stora svarta bokstaver over fdrsta sidan (eller sista sidan, om man ar blygsam), men pa n°got satt ar det inte langre ett fanzine nar det kommit till ett sadant stadium/ Det blir ett livsverk - och fanzines ar inte skapade att vara livsverk.Bar ger personer ut fem-tdo fanzines och bildar J. u ft bo leg som vill vara nagot som riktiga balag, men bara blir en skrattretande parodi. Fam maste ve- ta sin plats likpval som fanzinets. Ett fanzine kan aidrig; bli en riktig tid- ning hur garna man" an vill; fbrsbk att fbrsb'ka Iura sig sjalv och andra att tro att det ar det, blir bara ett skamt som till raga pa alit smakar fult i munnen.Ett fanzine ar inget annat an ett forum for personlig invartes beundran i dessa dagar. De har inget syfte annat an’sjalvframhavandets, inget mal annat an utspridandet av det egna namnet bland sa manga som mojligt. Pa nagot satt forefaller ,mig gardagens fanzines alltid mer sympatiska an dagens. De var akta och sanmt de to lade mindre am sig sjalva och mar om sin a ideer och intre- ssc:t. Jag v: il inte rkga att. dagens Egocentrikerf inzines a’cklar mig, men det ar inte ldr~t ifrnnVad tjamr det att vinna hela varlden om man forlorar sin Ljalj Ordspraket horde lasar och bagrundas av mer an en fa-zinc/ecf tor i dessa dagar. over 1960-talets fanzines och en stor del av den bvriga SF-fanaktivi- teten hanger en irrga som annu vantar sitt svar.Ar detta framsteg - eller tillbaka-

‘ FANZINES ISI3IUS/FIU & TEXNIfK.Box 495, Roar Ringdahl, Crammen, NORGE.Det ar ett sorgens meddelande, men det synes som detta nodnummer av SIRIUS vore det sista. SIRIOS har varit en kalla till mycket gott - mycket synd att den skall sluta. Betr. FILK & TEK- NI.CC lar den inte upphbra - tvartom har de mest epokgorande forbattringar planerats.Som helhet var numret mycket njutbart- fdr en fiImintresserad. 3etyg..........6CiJRL/1, Lars-Erik Belin eller Arne Sjogren - de har inte bestamt vcm.Absolut inget fantastiskt nummer - tvartom mera likt en _ neofans forsta fenzinenummer. Redaktionsspalten var en god samling truismer - daremot var vinjetten mycket snygg, En kort novell, G/'l lN var rolig, men verkade slarCa. konttruerad.Jag vantar pa nasta nummer.Betyg..........3ALKOYNE/1. Ingvar Svensson, Skolgatan 33c, Uppsala.Alkoyne ar ett lyriskt fanzine, utan att darfdr vara helgat at poesi; det ligger som en barande grund, och



Gida 4 • ■GCIEMCE-FICTION-NYTTdet ar en stadig grand och ett fint fanzine av det. Novellen FREDSRIKET var intressant, men skulle vunnit mycket pa att di sista fyra raderria stroks - dik- ten SAPIENS var mycket djup och ! mycket thnkvard - detsamma ga’ller den korta dikten KESOZI'CJN son var bade dnbbelbottnad och fyndig vad det gal Ide att beskriva livet. Numret avslutas av nagra utdrag ur on amerikansk tidskrift rorande Interstellar Kommunikation.Betyg..........6SVTEA^EN/b, SSAC c/o Jcrn Forsberg, Terrangvagen 97, Sagersten.Det har ar alltsa ett fanzine - men ciot ar ingqt SF-fanzine. Det ar ett Svirarfanzine, och aven om de bada bar en del beroringspunkter, ar det dock en viss skillnad.Numret innehaller i vanlig ordning en valdig mangd berattelser fran svirar- skivor... Inget SF-fanzine, men SSAC innehaller manga 3F-fans, och det har Lr S3AC:s officiella organ.Speciellt Intresse.SCIENCE-FICTION-TIMES/25. Sture Sedo 1in box 403, Vailingby 4.Som vanligt innehaller vS-F-T . den hrr. gnn.gen till.stbrre delen amorikans- ka nyheter - nest pocket-book-recensio- ner. ledigerir.gen ar dock har betydl.igt mind.^e slarvir an .vanligt, och' de manga fotonn gbr att det den har ganger bar fatt ett ri :tigt tilltalande utseende. Jag har i redaktionsspalten attaint min asikt om det her slagets fanzines - men man kan inte komma .. ifran . att det ar SNYGGT. : Betyg.............9, • i • • *.SCiENCE^Fl CTI SFSF c/o GeorgSjbberg, Palagatm 31, Sth Im VaJacob Palmes novel1 EXrEDITI>N TILL FRAi'TiDEN slutar har -och lamnar i varje fall inget overvaldigande intryck eft.er. .sig. Temat m-'d Framtidens Varld, blandat med en smula religion KAN bli bra - men det; har tyvarr inte blivit ra har. En smula lost tekniskt prat, nagra recensipner och en egendomlig fan-historia fran Australicn fullfoljde numret. Set her skall forestalla att vara ett klubbfanzine - men av klubben markes inte ett spar. Betyg............ 5

CLLOEV/17. Denis Lindbohm, Box 302,. . . Malmo 1.Gammalt som gatan - stencilerna skrevs for drygt ett halvar sedan - men valkommet anda. Vi vantar bara pa ddn gamla spexandan scm tycks ha drankts fullkomligt - bdrjar gubben bli gammal, oiler vadtusan ar det fraga om* Fram for gamla tiders CUoev! Betyg..........9u t 1 a n d s k a f a n z i n e sFEZ/14, Ethel Lindsay, Courage Bouse, 6 Langley Road, Surbiton,Surrey«ENGLANDTrev1igt female-fanzir e. Betyg........... 4N " Alan Burns, GoldspinkNouse, 6 Goldspink Lane, Newcastle-on -Tyne.2. ENGLAND. Ganska allvarligt i tonen, men .inte dumt. Betyg..........6FANAC/62. Terry Carr, 1818 Grove St., Berkeley 9, California, USA. Fanniskt nyhetsfanzine. Betyg..;..8-? 11 Sr .1LLA■-•! /4.. Andy frain, 5668 Gato AveGolota, Calif.* J3A. Balvfahniskt fanzine. f-^ycket valtryckt. Betyg.....9YANDRu/90. The Coulssons, :loute 3, Wabash, Indiana, USA. Rotanrintat om- slag och bra material. Betyg..........8
DDLDA DEGARar en fransk upplaga av ”Dr Jekyll och mr Hyde”, och det ar nagot som marks gonom filmen - for nagot mere genom- franskt f • r man leta eft er. Det. fullkom- ligen vimlar av halvnakna kvinnor.Med risk for att verka abnorm masts jag tillst" att’’monstret” fbrofbll mig vara den most sympatiske i filmen. De bvriga skedespelarna var genomsnittsmanniskor, intellioenta kanske men bora genomsnitt i alia fall. A..a var sa allvarliga och unpfyllda av tingens betydelse - endast monstret var fylld av mansklighet. Det blev alltsa ingen riktig monsterfilm, men att den ar bra - det kan ingen for- neka.! RADIO ISerieprogrammet -RUSTEN FRAN RYMDEN har tyvarr bbrjat visa tendenser till att totalt falla ur.Novellerna ar bear- betade till oigenkannlighet;flera sidor har ibland tagits bort, hela grundiden,



Seotember-Oktober I960..— U — — — — - — - Sida 5och manga twist-slut har fbrsvunnit. Det Sr dubbelt ledsamt, som ett par av dubbelmanadens program har innehallit ganska bra historier. Fbljande noveller har sants sedan sist:Sbndag 3/7: MISTLUREN av Hay Bradbury, fran: Solens Gy line Applcn - ” - 10/7: EN SOK ALDRIG FRAGAT FCRU, av L. J.Stecher Jr.Galaxy/2 - ” - 17/7: EN .WALL FA GRONA LUND, av Bbrje Crona. Galaxy/9- -24/7: IDEER AR SEGL1VARE, avIsaak Asimov. Galaxy/5- " - 31/7: J>N:<ANSE^Nt av: Robert Silverbera*  Galaxy/1

* i • • ; '» . . < •GALAXY. October 1960, 50 cent.Som vanligt en valdig mangd av material p? de 196 sidorna, alltifr"»n en medelgod novell om De 'akteriefria - WORLD IN A BOTTLE av Allen Kim Long, till Marshall Kings ^EA(S SCENE, en slags fartasyhistaria fran en frammande varld, dar ett litet egenartat djur som har formaga att stoppa tiden, ar medel- punkten. 1 cvrigt omsoanner numret det mesta mellan djur-som-kan-fcrandra-sig- till-vad-som-helst-noveller och den evioa historien om manniskorna som ska- pade jorden - lattlast och soannande.NEW WORLDS/97. Volume 33, 2/6N.Ww ar nona med sitt material, och

- ” - 7/8: GENIET, av N.P.Ruzik, fran Galaxy/4- ” - 14/8: SAVANNEN, av Ray Bradbury. - " - 21/8: INKRAXTAREN, av Philip K. Dick.m a g a s i n |- IF 3-F September 1960, 35 Cent.Numrets kortroman, CANCaROO CURT av Daniel F.Galoye ar en mordhistoria, som i varje fall inte intresserade mig. SIX FINGERS OF TIME av R.A.Lafferty ar en bitvis rolig, bitvis ruskig historia om en man som far fbrmagan att acceler- era sin hastighet tusenfalt - han saml- ar all varldens kunskap for ett fjarran mal, men... PARALLEL 3EANS av Margaret St.Clair ar humoristisk men med en kryddad avslutnino. Det finns fler noveller i numret, varierande fran god till medelgod - men alia intressanta. 

inte heller denna gong frangar det sina principer i det Pallet. Det har numret innehaller det mesta, fran Sill Spencer 's THE WATCHTOWER som hand1 ar om en verkligt ovanlig invasion, till ALIEN F;R HIRE av Larry i addock - en historia fran en firma som spccialiserat sig pa att ordna arbete for monster... Dar finns THE FUNNEL, en historia som bbrj- ar med ett radergummi som inte vill falla till golvet och dar ar en ny para Hella -varldar-historia -ND RETURN ever huvud taget ett mycket lyckat nummer.SCIENCE FANTASY No 42 Volume 14, 2/-DETIT1SS, INC. av Haugsry^ C Smith ar den novell har som jag nenast fatta- de tycke for. Historien om tjanstemann- en som kommer till de gnmla gudarna och lyckas ’overt al a dem att borja arbeta ar inte bara originoil - utan bbr ocksa i sig ett irb av sanning. THE DRYAD-TREE ar en ganska torr historia nm en trad- ande.... Noveletten KLANET ON ?R BATION ar betydligt mer intressant - den ar fran co av Jordens nya kolonier och de svarigheter som manniskorna dar har att dras med. Intelligent och valskriven.SCIENCE FICTION ADVENTURES/16. Fris 2/-Oforbrannerlige Brian Aldiss ar har igen - den har gangen med en novell be- titlad A TOUCH JF*NEANDERTHAL,  vilken tilldrar sig pa en ovanligt frammande varld, med like ovanliga innev-°nare. APJUSTiENT PERIOD av Francis G.Bayer ar en ny problem-p?-kolonivarld-his- toria; en originell ide och dessutom valskriven. LAST 3ARR1ER av John Kippax ar en intelligent historia - inte alls av SFA:s vanliga stil. Detta, plus den vanliga utomordentliga LE'«IS—omslaget och yttcrligare noveller halier SFA pa sin vanliga, hyogliga standard.observeraNOVA PUBLICATIONS erbjudande till SF-NYTTs lasare star fortfarande kvar: skriv till: Nova Publications Naclaren ’ouse, 131 Gt. Suffolk Street, London S.E.1, England. Ref- erera till SF-NYTT, s§ sander de gratis orovexemplar av sina magasin- forts, sid. 7



Sida 6 SCIENCE-FICTION-NYTTXlth INTERNATIONAL ASTRONAOTICAL CONGRESS • --------------- — .STOCKHOLM, 1960 --------------------Lbrdagen den 13 Augusti bbrjade deltagarna till den Elfte Astr^nautiska Kongressen att strbmma in till Stockholm, och nar kongressen bbrjade pa mrndagen hade drygt 800 deltagare samlets, daribland de allra stbrsta forsk- arna imm facket. Omslaqsbilden, som .. toes vid konqressens samlingsparty pa Strand ’ot^ll pa sbndagskvallen, visar _ de tv” stbrsta essen inom raketforsk- ningen, Tysk-Amerikanen Dr Lernher von Braun, och tyssen Leonid Sedov under en gemytliq grongpaus. Damen mollan dem ar von. 'rauns h tlstru t aria.Under de f'bljande daqarna hann man ventilera de most skilda spcrsmel, fran vetenskaplig forskning med rymdraketer,“ till problemen med rymdjuridiken. Eve- nemanget bevakades naturligtvis flitigt av bade radio, TV och pressen, och for en raketintresserad var denna vecka verkligen. till bradden .fylld av stoff. Annars fanns faktiskt mdjlighet for alia, intresserade att bevista kongressen - till det facila priset av 100 kr - men naturligt nog var det inte alltfbr manga som tillvaratog tillfallet.Vard for kongressen var den hai oangen SViiNSiA INTERPLANETARY SxA.SALL- SCAPET^ en fbrening med . nagra hundra medlemmar, som har verkliqen hade ut- fort ett jattearbete med dehhe stort unnlagda kongress som tilldragit sig hela varldens intresse. S-ammanl^gt S3 lander var ronresenterace med votenska- psnian, darav nastan 100 stycken enbart fr^n Amer.ika!En sak’ som icke-kongressande int- '-ressenter kunde bevista, var den -raketutstalIning som hblls enperi for allmanheten torsdagen den 18 mellan kl 10 och 18 i Tekniska hocskolan, dar kongressen f,b. ocksa fbrsiqick. Dar kunde beskadas bl.a. en fullskalemodell av JJAra <e.ten. ”Tiros" och en konia av noskonen till Discoverer XIII.- Vidare nagra filmer av olikr raketfbr- sbk - och en ;alt Disney-film, "EYES IN .'PACE", fortsattningen till "LAN IN SPACE". Senare samma dag utfbrde ocksa teknologerna en bejublad avfyring av sin egen raket. Det misslyccades naturligtvis - men vem hade vantat annate Tr



September-Cktober 1960 Si da 7I RECEMSI^NER - forts, Lran sid. 5 I SUF ER FAT i JR AL ST '2133/33. 2/-Gammal renodlad skrack har varit tidicare nummers Ibsen av det har maga- sinet, och det ar det har ocks2. Bela menageriet, fr^n gamla i 1 laluktanc’a lik till den blodtbrstipe Dracula och den gamle galne professorn - ibr att into tala om de tusenariga egyptiska fbrban- nelserna, som aidrig tycks sina. Ingot for den krasne - men r u g g i g t.

BOCKERDlDEM STIVER • AG^K. Guy Cullingford, Christofers Fbriag, 15.59ar cgentligen en deckare - men en deckare av det utnraglat bvernatuiTiga slaget. 3oken ar namligen skriven av ett - ja, just dot - ett spoke. Com vanligt ar i deckare, Jigger liken i blodiga travar nehom bo ken - men ar man intresserad av Fantasy, sr-...POCKPT BOOKS
Forst nagra Engelska den har g^ngen.CORGI B90.<S 2/6: En bitvis ganska ruggig historic? om hur vampyrerna cvertar jorden ar Richard iathesons 1 Ar LEGEND, into alltfb" trolig naturligtvis, men trots tom- at har den into blivit det minsta bvernaturlig - brra en ruggig historia fran en. rugpig tid nar de doda vandrar from ur cravens worker.T^E TIDE WENT CUT av Charles Eric fains Hr en betydligt mer verkliahetsnara bok, som tilldrar sig inom den mycket nfra framtiden, nar nagra H-bombsprov oopnar spri- ckor i jordskorpan dar allt mtten fbrsvinner och lamnar en dbd varld eft or s‘g Kan lasas som en allecori.FACTHER BX ■ C 2/6: Den gamla klassike;*1 GF ; r Isaak Asimov har utkomrit ;sjalv har jag alltid ansett denna krcnika over det Gaiaktiska Imperiets ned- och uppgang vara en av de ypnersta inom SF-iicterateren, och har'darfbr bara gott att saga om det har utq°wan. Varje akta SF-fan L A 3 T E ha den.Si.LD OF LIGHT het er Edmond Coopers senoste roman, vilken or bcr'Jtt cl sen om har jorden fbrintar sig sjalv i det fjarde var’dekriget, och hur tio marniskor fur mot stjarnorna for att sbka sig en ny Jord. Temat nr gar.nalt och slitet, mon-har varierat p? ett verkligen originel.lt satt. Att Ttinnen sedan ar mycket valskriven ar ocksn ett nlus.BADGER B90KS 2/-: Badger liar alltid varit fiitiga 5F-utplvare, och dan har gangen finns det en hoi travo bbeker fra? dem. r rAC< ABYSS av J. L.Powers ar en ny stjarn- skeppshistoria s >m halknr omkring i gamla utslitna hjulsp?>r, irkb’tivc otorupp- tackandet av Atlantis-imperiets galaktiska utposter. av A. J.i/eraktilldrar sig pa en fjarrnn koloni snm drivits under jorden av frammande inkraktare en gang och slutligon bbrjer sir tillbaka - avertyr. men inte mycket mer. Av sarnie fbrfattare nr LaaaIER JN•KNOWN, cn lattr'rlig oc canska valskriven histoiia f? In den tid da rymdskeopen bbrjar strKcko sig p.t fran jorden och, som titeln anger, finner okandr och hemska barriarer vantaide p_; dem. Jngef 'r samma klass som fbze- gaende. Tror ni att en ,<lanet kan ha en sjaH Det tror i alia fall Lionel Roberts, och den tron framfbr han i THE FAC 1^F X - en smula egendomlig, naturligtvis, men inte dum alls annars. I en annan bok av densamme forfattare, THE IN-WJRLD bbrjar jorden hemsbkas av moderna sjorevare i valdipa rymdskepp - som slutligon visar sir komma fr^n ett Telludicar-liknande land i jordens' inre. J IGBTNXNG m.'jU) hand 1 ar om frammande varelsor oa en frammande varld, som kontrollerar naturkrafterna med psykisk kraft. Den ar, i likhet med andra bbeker harovan, inte soeciellt bra oiler soeciellt dalig, men spannande ich innehfiler hade rymdskepp, a>Un rymdman och annat. smatt och gott.

originel.lt


Side 8 SCIENCE-FI'CTl JN-WTTAmerikanskt:BALLANTINE B)CI3 35 cant: Den her gangen tre novelIsamlingar och en roman, forst TSE t.rAN 'C'.; ATE T E WHRLD av ‘‘rederic Pohl; fem noveller fran framtidans automati- serade varld. i. ina personlige favari ter blev genast THE -IZARDS F PUNGS CORNERS och THE WAGING .F T 'E PEACE, tva noveller frnn en tid av cverproduktion och armer- ade fabriker som inte kan stangas av... Alla novellerna ar valskrivna cch tank- varda och mycket god lasning.INVISIBLE FEN ar asil Davenports senasto samling konstiga historier, s^m doh har gangeh behandlar enbart osynliga-man-historier, manga av dem klassiska inom gen- ren. Bland fdrfattarna marks sadana storheter s^m H.G.Wells, Jack London, Ray Bradbury, m.fl. Rena drbmlasningen.Eh smatt satirisk roman over den moderna tiden och dess uppfinningar ar THE CL1LACTIC0N av TJarold Livingston, askinen, efter vilken boken fftt sitt namn, ar en liten apparat som mater kvinnornas emotionella kanslor. "Vill hon, eller vill hon intel" Som reklamens slogan blir.En god portion ironi och dessutom valskriven. En speciell notering maste THE BEST STDRIES OF H.G. WELLS ha, en av do most val- komna bdekerna pa mycket lange: inte bara en stor utan icksa val utvald samling av en mastares basta noveller. Nagon narmare presentation av novellernr behovs nog inte - de fiesta ar valkanda om an sv^r^tkomliga i Sverige; let mig bora saga att nagra battre placerade 75 cent lar men fa lota efter!SIGNET BXC 35 cent: GALAXIES LITE GRAINS OF SAND ar don alltid like ofbrbranner- lige Brian Aldiss senaste novcllsamling, som fdljer tatt i Clifford rimaks klassiska CITY's felspar. Boken ar en revy over mansklighetens utveckling, fran den nara framtiden till den dag. i den 'vlagsna framtiden nar miinniskan har spelat. ut sin roll och en ny varelse tar dess plats. Fovellerna vacklar mellan rosendrdmmar och iskall verklighet, mellan rymdens kyla och planetornas grbna kullar, och bildar tillsammans ett maktigt verk. 1 sina basts stunder jamforbar med CITY, vil- ket ar hogsta berbm. - Sain J.Lundwallden 23 oktober. Senare kommer den fdrmodligen ocksa att sandas i itali- ensk TV.ATOP 3 (RACE . .Fordocai Roshwalds nyutkommna r^man LEVEL 7 0 cGraw-Hill, $ 3.75) nick den 6-12 Augusti som fbljetong i Aftonbladet under namnet 3ISTA {RiGET. Visserli- gen fruktansvart fbrkortad och bearhet- ad, men intressant i alia fall.TECKNAD BRAD 3URY - CCS FILMADRay 'radbury meddelar oss, att hans novel 1 THE ILLUSTRATED FAN just nu ar pa vag att gbras som tecknad film av DPA artister (de. med Nr Fagoo), av den nystartade grunpen FORi'AT FILLS.Han leder ocks? sjalv nu arbetet mod inspelningarna av TEE La.-TIAN CHRONICLES som inspelas av FGM. Sa vi kan alltsa tro pa en ordentlig inspelning!AN1ARA-NYTTHarry Martinsons valkanda diktcykel, ANIaRa kommer att sandas i svonsk TV

X^Q KALIVxR...Manga har sakert lyssnat p?j ingres- sen till BvSTEN FRAN RYLDEN och undrat varifran don sugnestiva elektronmusiken ar hamtad. Si kan nu meddola, att den skive varifran musiken iir hamtad finns att kdpa i valsorterade musikaffarer i Sverige, 'en heter ELECTRONIC fKjfV^iENTS och bar market Philips. Det ar en 45- vars EF mod numrat 430 736 IE, och don innchaller inte mindre an fyra melodier namliaen: SYNCOPATION, VIBRATION, WHIRLING och DRIFTING. Det ar WHIRLING som brukar hbras innan XIQ borjar implas- ningarna pa sondagskvallarna.Den har skivan ar unik sctillvida att man inte som alltid tidigare bare skap- at en hemsk samling av oordnade Ijud- kakafonier utan allvarligt fbrsckt att iitnyttj a elektronikens obegransade mbj - ligheter for sk^pande av NOSIK. Man har ocksa lyckats - och resultatet har blivit en ovanligt suegestiv skive.
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Oppna dorren - Stralen - for din
/ Nanskligheten har ofta visat sig skeptiskt installd till och misstrogen

av INGVAR SVENSSON
■

mot nymodigheter och utvecklingar utan att egentligen grunda sin installning pa vare sig fakta eller eftertanke. Varje framsteg har betytt hardnackat motstand och inte sallan mycken avoghet att bvervinna."Dumma manniskor kanner sig krankta sa snart de stoter pa nagnt som de inte begriper eller inte kan skbta. De blir fientligt sinnade, grips av fb'rstdrelselust, vill utplana detta obegripliga ur sin fdrestallnings- varld.”?rden ar G.Wells, som i ST J ARNO R- NAS 3ARN later professor feppel speku- lera over stjarnmanniskornas egenska- per. Tanken ar den, att marsvarelser kanske dirigerar kosmisk straining mot jorden, sa att mutationsfrekvensen hos manniskorna bkar. Resultatet blir sa smaningom en ras, stjarnornas barn, som kan uppvisa ett fullandat intellekt med fbrmaga till oinskrankt sunt och log- iskt tankande, vilket verkar direkt moraliskt kvalificerande.Den nuvarande manniskan kan inte utvecklas intellektuellt pa basis av sina arvsanlag.’’Manniskan ar som hon ar. Eansklig- het ar mansklighet."sager Davis i boken. Endast mutanterna ar etiskt hbgtstaende varelser, kosmis- ka arvtagare till den forfinade mars- 

kulturen. Wen de far svarigheter att kampa
karleks skull.”

i bbrjan stora mot i umgangetmed de vanliga manniskorna.”Det ar eaendomligt, att en stor mangd manniskor skulle gripas av fientlighet mot dessa framtidens manniskor. ’’sa^er Ceppel.Manniskans radsla for mutanterna ar ett vanligt tema inom Science Fiction- litteraturen. Skracken for det framman- de och ovanliga bottnar i primitiva, omotiverade tankar och kanslor. Vi finner den med sallsam kraft framford under religionens tackmantel i Wyndhams DEF' STC'.iA HE^ScTELSEN. Normen, det ar manniskan som Guds avbild. Ingen av- vikelse fran Normen ar tillaten. ’’Hall Herrens att ren” och "Renhet var raddning” ar tva av de manga setenser, som ideligcn varnar manniskorna for avvikelser och fbrsyndelser. Det ar en mardrbmsvarld Wyndham malar upp. Dess skrackstamning griper oss sa valdsamt, darfdr att den kan vara far egen fram- tids varld. Atomkraften kan komma att stalla oss infor dessa oerhbrt svara problem langt innan vi ar mentalt rustade att rndta dem.Mutanterna, inte bara i litteraturen utan ocksa i verkligheten, har nya egenskaoer, som gbr dem antingen samre eller battre lottade for samhallslivet an normala manniskor. Stjarnornas barn har battre intellektuella resurser,



Sida .10.. 5C1ENCE-FICTI0N-NYTTDavid och Rosalind har fbrvarvat tele- patisk fbrmaga, liksom van Vogts slaner, och anda adrar de sig mansklig vrede. Men de ar dock glada att vara de mutanter de blivit. Det ar nagot av en vackelse over Davis, nar han pldtsligt inser, att han ar en stjarnmanniska:Joe! utropade hon. Ar det kanske sa att du ar en av dessa underbara nya varelser - ett av dessa stjar- nornas barn'jHan satt dar mellos av fbnrning. En av dessa underbara nya varelser'' Ett stjarnornas barn! En hapnads- vackande tanke slog uno i en flamm- ande laga. inom honom.- Jag! sade han till sist. Tror du det om mig!Fa ett cgonblick hade undret skett. Det hade med ens blivit Ijus i mbrkret, och de upprbrda vagorna i hans nlagade inre hade lagt sig till ro. Allting fick pa en gang sammanhang och klarhet over sig. Allt kom pa sin ratta plats. uans store undersbkning hade fatt en glansande avslutning genom denna fantastiska uppt’ackt. i ven han var ett stjarnornas barn! Aven han var en av der nya manniskorna,- som skulle ta jorden i besittning och skapa allting nytt fr"n bdrjanl"Glhdjen inom osalind over att vara en av telepaterna och ha funnit manniskor av hennes eget slag ar inte att ta mistepa:’’"on vande? pa huvudet. r en inre ’Rosalind fanns i hennes ansikte ioen - leende, med lysande ogon. Den tunga rustningen hade fallit av. Hon lat mig se in innanfor den. Det var som nar en.blommn oppnar sig;.." •“ • •Vi meter samma glakJjefyllda ansvar for ett slags telefinalism hos den manskliga rasen i Duncans < .Y'OED EDEN, aven om det dar inte ar fraga om muta- tioner utan i stallet i dubbel bemark- else livets vatten, som kan skanka manniskorna en etisk klarsyn utan grans: (,'"Henry, se pa mig. "ar jag into forandrats sedan i garc i dina doom ar jag kanske vackrar.e, men i miha 

egna ar jag ensam.” Jag drack ar. livets vatten emedan det var enda sattet att radda vad du arbetat for. i en jag kunde inte hindra vad det gjorde med mig. Dina erfarenhet er innan var endast en svag antydan om vad jag kanner och vet nu. Jag kanner ingen fbrvirring langre. Jm du var som jag, behovde jag inte sada nagot. '-inns du den dar kans- lan av fdrening, sammansmaltning och lycka^ Jag kanner det igen, men tusenfalt, fast jag ar ensam. Men nar du ar med nig, skall ir.gen av oss vara ensam igen. En kristall ar allt jag drack, 'enry; och en ar allt du behbver. Jag kan inte komma ti.llbaka till dig. Livet ar inte reversibelt. iraften i livets vatten driver det framat mot dess naturliga fullandning.’’
> r ;Chansen.till moralisk utveckling genom detta livets vatten fbrspilldes av manniskorna, da en av dem beordrade utplaning av allt som hade med kristal- lerna, spektraliun, att gbra. adilene och ’enry lyckades radda tva'kristaller at sig sjalva, och i besittning av kunskapen om livets hcmlighet och i kraft av dess stbrsta hemlighet gar de framtidens Eden till motes.Fbrspillda mbjlighetor till ovar- delig fysisk och psykisk evolution kan vara en manniskas verk. En man kunde saga nej till livets vatten, en man kunde forvagra m'cinsklighetea fbrdelarna med Juwains filosofi, som vi ' meter i Clifford . ,Simak's CITY.. . Juwain,". den gamle marsianske filosofen, ' fann los- ningen till det svard problemet att unigas med andra. men hans livsverk blev aidrig fullbordat. Det levde vidare hos n-gra f^> mutanter pa jorden, vilka genom sin telepatiska fbrmaga latt kunde assimilera grundtankarna i filosofi'n och byqga vidare p^ den."Vi mutanter har telepati. i.en detta ar nagot ahhat. Juwains filo- sofi ger fermaga att kanna andras synpunktor. Tet betyder inte, , att man nbdvandigtvis samtycker m^d dessa synpunktor, men man erkpnner dem. ian vet, inte blott, vad den andre talar om,. utan aven, hur han kannar f or; det. Med Ju? ■.i• is .filosb-



September-October 1960 Sida 11fi kan man acceptera giltigheten av andra manniskors ideer och kunskap- er, inte bara orden utan ocksa tankarna bakom orden."Radslan for mutanterna ar kanske nar allt kommer omkring, valgrundad. 1 sjalva livsprincipen, dold bakom sjalv- bevarelsedriften, finns en slaktbevar- elsedrift, kanske starkare an man ar beredd att tro. Vi ar' manniskor, och darfcr vill vi inte tanka dss den manskliga rasen do ut, vare sig i detta “rhundrade eller om tusentals ar. Vi arbetar och kampar omedvetet for en framtid med samma manniskor som nu, kanske bara mer kunniga och skickliga , men med samma genetiska information. Vi vill inte ha nagra mutanter. Vi ser i dem ett hot mot vart eget slakte, kanske sa som Conklin sager i hilson Tuckers MAN FRDtf TOMORROW:"Jag tror, att universum styrs av orubbliga lagar och att framatskridandet ar oundvikligt. Faturlagarna fick den bverlagsna cromagnonrasen att ersatta de primitivare neander- thalarna, och pa sa satt utveckla- des vi, den nuvarande manskliga rasen.“I Tuckers bok anar vi samma problem pa nytt, motet mellan tv? raser, varav den ena muterat ur den andra. Paul Dreen ar telepat och har aven andra bvermanskliga fbrmagor. Conklin fbrstar situationen och klargbr den for Paul med fbljande ord:"Om inte er formpga bara ar ett utslag av naturens nyckfullhet, misstanker jag, att var upptackt av er ar ett fdrebud om vad som ska handa. Jag fruktar, att varlden snart far uppleva en ny kamn mellan nytt och cammalt, mellan den primi- tiva manniskan och dess overman.net ar ingefi uppmuntrande framtidsut- sikt."Poul Anderson ger i TEE WAR 07 TWO WORLDS en glimt av samma problem, hatet mellan tv? raser, Radeef, en av de p? teknisk vag framstalIda mutanterna Tahowa, berattar:"Sha-eb-folket var binlogiska ex- perter, de har gjort upptackter, som ni anhu inte har borjat drama 

om har vid Sol. De behbvde spioner, som kunde tranga sig in ‘ bland fienden utan att markas. Vi fram- stalldes som artificiella muta- tioner i deras l.aborat orier. Sha-eb segrade med v?r hjalp och andra vapen. Vi, bortbytingarna, behbvdes inte langre. De var radda for oss, de hatade oss och hbll oss pa avstand."I'utanternas speciella taianger kan tankas utnyttjas av r;anniskorna sa lange risk inte finno for att mutanterna bvertar makten eller pa annat satt hotar manskligheten. Paul Jreon utnytt- jades av krigsmakten och omgardades med sedan forsiktighet, att hans frihet forsvann. I SENTINELS SPACE berattar Russel om ett brett upplagt utny.ttjande av olika mutanter satt i system; Vissa av mutanterna, sasom de sanna telepat- erna, pyrotikerna, teleportbrerna och hypnoterna betraktades som mycket far1iga.Aven om uttrangandet av en ras inte nbdvandigtvis behcver ske med. valdsamma metoder, kan utvecklingen for manga synas fbrskracklig och beklagansvard. Trots allt kanske nagot vardefullt skulle ca fbrlorat med den uttrangda rasen, eller ar det bara rasens egen forhandsvarderingj Eller ar det en drbm for framtiden, sn som Grant sager i CITY:"- Du har viktigare saker att gbra an att spare, sa Grant till.hunden. r’u forstar, jag: fann pa nagot i dag. Fick en glimt aven utveckling•' for manniskans del. Den kommer inte i dag eller i morgon, inte heller om tusen ar. (anske aidrig, men vi far inte bortse fran den. Joe ar kanske litat langre hunnen pa den vagen an vi andra, och vi kanske foljer efter. snabbare an vi tror.Vi kanske alia blir som Joe. Dm det bander, om dot slutar s% da har ni jhundar ett Jobb framfbr er.Nathaniel sag upp pa honom med bekymrade rynkor i huvudet. - Jag forstar inte, ger.malde han. Du an- vh'nder ord, som jag inte begriper. - Edr pa, Nathaniel. Fanniskorna kommer kanske inte alltid att vara som de ar nu. De kan fbrandras. Och ^m de gbr det, maste ni ga vidare.

overman.net


Sida/12 SCIENCE-FICTION-NYTTNi maste ta upp ' drbmmen och fort- . satta den. Ni maste lstsas vara. manniskor.”Science Fiction - litteraturen her pekat ut olika mdjligheter till kon- flikter mellan mutanter och manniskor av vanlig typ. De har varnat for problem, som vi knanpast skulle kunna bemastra. Finns det da nagon anlcdning att., mi$stanka, att dessa problem skulle kunna dyka upp har p? jorden^ 8ehbver vi angslas for mutanterna^ logon kan sakert bosvara den fragan, men var och en kan uttrycka sin tro. Jan tror, attvi har stor anledhing att oroa oss redan nu, dock inte pa det satt som de manga fbrfattarna varnat for.De fiesta mutationer ar destrukti- va, d.v.s. arvsanlagen blir simre. •Endast ett ytterst litet fatal muta- r tioner ger battre genetiska villkor. Detta betyder, att aven med flerfalt dkad mutationsfrekvens ett synnerligen ringa antal mutanter med battre egen- skaper kommer till vhrlden. Dessas ,arvsanlag kommer att sa smariingom •blandas med den gemensamma genetiska poolen under fcrutsattning, att on strangt . genomfdrd isolationism inte tillampas, nagot som sakert inte skulle bli latt i vart samhalle. qela manskli- gheten skulle smledes gradvis andras genetiskt. Ingen speciell ms skulle uttranga de normala manniskorna pa dotsatt som cromagnon uttrangde neanderthal. 1 var tid existerar inte detnaturliga urvalet, selcktioner. Det skulle ater trade i kraft, om mutanter- na kunde isolera sig och vaxa sig starka nog att bekamna manskligheten i 

evrigt, en utveckling, som fprefaller ganska osannorlik.Smellertid lurar en annan fara i mutationerna just av den anledningen, att selektionen satts ur spel. Aven de daliga arvsanlagen; som da och da, inte alltfor sallan, dyker upp hos manniskor blandas i den gemensamma poolen och fbrsamrar denna. Detta betyder en allman degeneration, som vi inte kan gbra nagonting at. Eller kan vi detl Jot faktiskt, men vem vill ga i -’i tiers och : nazisternas fotspar? vch vem skall av- gora, vilka manniskor, som bar pa daliga arvsanlag?;roblemon ar manga och svara. Vi vill inte overge den humanistiska prin- cipen, trots att vi inser, att denna star i vagen for den enda mojliga arvs- hygienen, Vi tycks inte heller vilja overgo atomenerqin, trots att denna medfor bkad mutationsfrekvens och dar- med tillspotsar situationen ytterligare for varje ?r i alltmer stegrad takt. Vem skall ta hand om alia genetiskt skadado manniskor, som i humanitetens anda ar domda till ett helvetiskt liv redan pp jorden‘« Finns det nPgot alter- nativ till rahlquist-Ljungbergs STRAL- ENr ?m inte, skall framtidens manniska ha stor anledning att begrunda Ransoms ord till Oyarsa i Lewis DOT OF THE SILENT ?LANET:"(arlek till den egna arten ar inte den storsta av lagar, mon Du, Oyarsa, har sagt, att det ar en lag. Om jag inte kan leva pa Thul- candra, ar det battre for mig att inte leva alls.”
/ MvONS :।•ar ni tankt pa vad praktiskt det ar med on stampel med det egna namneti Och speciellt en av det slag som man kan bara med sig i fickan? En namnstampel ar alltid till ovardelig nytta - inte minst for egobooister - och nu finns mbjligheten att till ett rimligt pris fa en bra stampel,.- En liten fbrgylld fickstampel med tre raders text kostar endast: "0bestall Er stampelgenast frln: Ann Chamberlain2440, West iico BoulevardLos Angeles 6USA
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Cingsley Amis har skrivit en bverblick over Science Fiction, FEW FaFS OF BELL, dar han ser SF som en berattelseform, vilken ger underhallning at manga, men som mycket sallan framvisar element av cenuin litterar kvalitet. SF ar ett intressant socialt och psykologiskt fenomen, som kan jamforas med jazzen. Bada har en radikal udd: 5F visar den i samhallskarikatyren och jazzen i utbvarnas attityd.Amis definierar OF som det slags berattande prosa, som .behandlar sisuationer, vilka kan uppkomma i var varld, men som kan sagas vara hypotetiska konsekvenser av vissa nyheter inom vetenskap, nseudovetenskap, teknologi eller pseudoteknologi, vare sic manskliga eller utomjordiska till ursprunget. "an skiljer vidare skarpt mellan SF och Fantasy. 1 den senare finns inga fdrsok till rati^nell forklaring.Fran en historisk bversikt kommer han in pa den nuvarande eran och soker ten- denser och utvecklingar. an granskar litteraturen, tidskriftsfloran och fan-ror- elsen. Slutligen koncentrerar han intresset pa utopier och ’’kartlaggningar av helvetet" (v?r framtidV). Fed exempel fragar han sig, om vi inte redan ar dar.Fur kommer SF att utvecklas- Jngen kan veta det, men Amis tror, att en .bredd- ning kommer att ske, s-^ att SF skall mbta litteraturens huvudstrom. Fan mehar, att vid det motet har SF mest att lara.'Commer SF att uttbmma sina ideer- Let ar mdjligt, av civilisationens avigsidor kommer att bara arten trots allt nagot varde. men tillfallena till kritik vidare, och den har darfcr- Ingvar SvenssonSPECIALER3JUDANDE FRAN SF-NYTT:

TILL S A L UGenom en tillfa'llighet har vi kommit over ett antal exem.nlor av det svenska SF-magasinet JULES VERNE-FAGASINET (Vexkans Aventyr). Cbs: Dessa ar ytterst sallsynta (antikvariatiska). Samtliga exemplar utom de med + markta ar i gott skick. De de fiesta av numren harnedan bara firms i ett ex. per styck, bdr Ni bestalla Edra exemplar redan MO. Sand heller inga hencar ti1Isammans med ordern, eftersom det kan handa att de aktuella numren redan ar utsalda. Exemplaren sandes via postfbrskott genast efter mottagandet av ordern. For Er som tidigare inte har stiftat bekantskan mod detta CF-magasin, eller vill komplettora Er samling ar detta ett gyllne tillfalle som inte aterkommer.Alla exemplar kostar endast:
(med + markta nr endast 40 ore)Arg.2 1941: Nr 28+,3o\35+,36+f37^45/46,47,48,49,50,52./rg.3 1942: Mr 1\2.3,5,6,7^ 8,9.10,11,15,16,17,19,20.21,22,23+, 24,25, 26. 2728,32,33,36,37,38,39.40,41,42, 43,45.46,47,48,49,50,51,52.Arg‘4 1943: Nr 1, 2, 3,4. 7,8,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22.23, 26,27.28,29.30,31.32,33,34,35,37,46,48,49.frg.6 1945: Nr 17,18+. 20+r 21,22, 23.24, 25, 29.31,39+.
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Tack fbr SF-NYTT. ^pgra kommentarer kanske inte skulle skada, eller hur^. Tryckrt ar ju synd att klaga pa, aven am det pa vissa stallen fanns en del otydliqheter. i?en inte varre an alt det gick att lasa. Recen.sions-spalten var utmarkt. Hoppas att den kommer att fortsatta i sanima stil. Lodaren var synn.erlig.en valskriven och naturligtvis har Du ratt, nar Du poster att Du far trycka vad Du vill. Jag tror inte, att det ar nagon risk att lasarantalet minskar, om Du skriver en avhandling om lopoornas sexualliv (eller varfbr inte manniskans, hrrm), utan kanske snarare tvartom. Kinnesrutan over Brandorf tyc- kte jag mycket om, Lindbohms artikel var sakerligen mycket val genomtankt. Det oladdb mio acks? att fa se en sadab sak som DENTYSXA FA^f OTVECKLING. Lera sadant, please. Jag kan inte be- pripa, varfbr Frbbergs insandare var ”vard ett gott skratt". Du skrev ju sjalv i ledaren, att Du ville ha kri- tik. Fbljetoncen kan jag inte yttra mig om, eftersom jag bara last 2 av de 9 delarna. Jag skulle fbredra en novell i varje nummer i stailet for en lang fb’lj etong. Dlutligen Alan Dodds section som jag och sakert manga med mig tycker ar en av de basta sakerna i zinet. Jap hoppas, att den inte kommer att upp- hbra. Saledes, det enda jag har emot i SF-NYTT ar Dina kommentarer till insandare som inte tycker att SF-NYTT ar toppbra.. For avrigt ar det ett trevligt och intressant fanzine.Pans Eklund, Dnattringevagen 1, Alvsjb.(( Tackar for berommet. Vad den aktuella kommentaren till Frbbergs insandare angar, kunde jag inte undlata

'att skratta at en insandare sa till bredaen fylld. av missfbrstand och ofbr- stand. Jag vill garna ha kommentarer - men jag forbehaller mig ratten att skratta at. dem. - THEO))
Scsom jag ar i full’standig brist pa sjalvkritik och andra symptom pa ett fungerande overjag, dristar jag mig harmed att nedkomma med en insandare; i vilken jag gar till storms mot diverse fbreteelser i SF-varlderi vilka fbre- falla mig franstotande ooh usliga. For det al 1ra fcrsta vill jag rikta mig mot bruket att pa conerna orera och domdera mot supenskapen; alkoholtorkeriframjan- det kan fcrlagga sina sammankomster till andra orter och tidpunkter, och lata bli att aka sn.alskjuts pa handlin'- gskraftiga administratcrer inorn fandom- en son ser till att motena verkligen p1a n er a s och kommer till stand.For det andra vill jag rikta mig mot en annan- - sak som -ofta kommer till stand, namligen q 1 a s s on. Bruket att i tid och otid slaska i sig denna trbg- flytande, illaluktande och bacillbem- angda sekt ar s? fullstandigt osmakligt att varje kallt tankande individ av princip vamjes av vamjelse sa fort han s° hart nar snvddar vid tanken. Kan man inte med sitt eget bEsta i asyite formas sluta med att missbruka denna, jag tvekar inte att namna den vid dess ratta namn, glass, mnste man vara so or-verkbar av alia fornuftsskal att man dessutom br i belt avsaknad av hansyn till sine medbor pa denna var Fader Jord. Det Ibnar sig saledes sakerligen inte att oopeka hur man kan fbrstbra 'rota och Jans kladningar och pressveck gcnom att kleta glarsklet pa dom, hur man spnrvagren can gbra livet till . ett litet hel-h-lvete for kontuktbren om glassen rinner ner i hans ni-vet-den -d ar-h a n -h a r -a i ng 1 an d e- p a -mag ch -o ch - som -han-mjblkar-vaxelmynt-ur. Dessutom kan man bli losmynt genom att stadse gapa i sig den dar strut-fbdan. Jsch!Daremot vill jag sla ett slag for , . UiIda i'astem for det sista. From for en renassans for W.kJ Tank hur sall- skapslivet blommade dbr for vid pass 80 ar. alia var trevliga: andra skbtman bort ur bekantskaoskretsen (utom Buffalo.Dili, vilken senare tiders ido-



September-Oktober 1960 -ga forskning visat vara en star buffel, en bluff som knappt stod . pall pa ett lagre plan ens). Daremot var indian- hbvdingen Sixten Sull ett verkligt slughuvud som vann ett parti fia on gang. (I Idaho 5/7 1866, pa hosten) Fbrslag: Lat SF-rorelsen och Wjv-move- mentet dricka en freds-pipa ihop!Nils ; Jcjhansson, Kinnekullevagen 21, Dronuna, till vilken Ni alltid kan skicka tre (3) kr i frimarken. (Sa far ni se vad som intraffar.) Daremot kan jag tyvarr inte emottaga flaskor till avsmakning annat an pa torsdanar.)(( Fmmmmm. - THEO))
Detta exemplar av SF-NYTT som jag nu heller i min hand ar av en tekniskt mycket dHig kvalite. Det ar knanpast av n^n kvalitet alls. Par trycket ar ar det bra, men det ar ju pa sa fa stall- en...sa Sam, vinnlagq Piy om att anvan- da tryckfargen nagot flitiqare. For nar man har betalt for en sak vill man ju garna ha den oxo.De asikter som redaktoren framfbr i ledaren kan jag pa sett och vis forsta, men nog maste man nagot ratta sig efter lasarnas tycke och smak om man skall lyckas fa n^gra subskribenter. Om hr red. slar in pa den vagen kanske han far rad att rstadkomma ett tryck. Men annars kan det vara riktigt som dot sags att fanzineredaktbrerna ar varld- ens enda ober^ende puhlicister.Spalten fran den tyska fandomen var val bara intagen som spaltfy1Inadl Annars maste jag saga att hr red. motsager sig sjalv pa det gruvligaste. Forst oast^r han i sin recension av SF-Times att han inte ar intresserad av utlandska nyhet- er, och sedan tar han in en lang artik- el om den tyska fandomen. Inte for att det inte ar nyttigt att veta litet om SF:s utveckling i andra lander, mon kunde man inte ha kapat litet pa den. Skall en s^dan artikel vara in tressant, s» skall den vara kort och informativ, Jch s? kunde ju he red ha rattat till en del av de sprakliqa grodorna i den, vilket sakeriigen hade gjort den mycket mera njutbar. n,en ratta till spr'kliga grodor ar ju nu on gang inte hr reds starkaste sida, atminstone f r man dot intrycket nar man laser manadens av-

Sida 15snitt av foljetonqen, som ar ovanligt rikt pa stav- och andra fej. Penna fbr- fattarens svag- (eller mbjligeh slo)het skammer det coda intryck som romanen annars skulle ge. Sakert ar att amnet ar mycket intressevackande.Sr skulls det vara ql om man kunde lasa atminstone boxnr och annat liknande. Sa far jag val ocksa saga dot att brev- snalten som vanligt ar mycket uppfrisk- ande att lasa. Dar far sannerligen redaktoren veta vad han ar for en skoj- are. f an han kan ju re svar pa tai, och det hr ju alltid en rolig sak. Det skulle vara annu roligare om man finge veta vad den skrivande svarar hr red., om han nu can svara nagot...Hans-Jlrik (arlen, Hotorpsv.4, Halmstad((Trycket - dot ar oerhbrt skiftan- de i SF-NYTT. Tryckfarg kostar PENGAR. Detta som forklaring. Tycker Du verkli- ger. att artikeln om den tyska fandomen var nyhef: Den var cgentligen intagen som en vnnlig artikel om en narbefrynt- ad fandom. Fanns dot nyhetsvarde ,i den, kom det med oavsiktligt: i sa fall var det val enbart bra. Frcbercs boxnr ar Box 7023, Sundsvail 7, for sakerhets skull. " < - THEO))
— •/ jag far tacka allra edmjukast for nr 13 av SF-NYTT. Heder och stor ara at en sadan redaktbr,som verkligen ger ut sitt fanzine, oftp, cediget och ofbr- trutet. I dem ohyggliga och fruktans- varda fanzinetorkan ar Sam J:s fanzine verkligen en sjalens lask.Jag far aven tacka for den vanliga reklam som SSAC fick i Skvallerspa^ten, trot*' att irgon i SSAC bett om den. I ledaren saner Sam att han vill ha kri- tik, att SF-NYTT iir bland "varldens endo fria Sfr-'krbr”. - och anda beskar han stundom insandore, och de insandare som komma mod alltfcr neqativ kritik av SF-NYTT tas ibland inte in alls. Fej.da ar t.o.m. tidningen SVLiAYEN friare an SF-NYTT. Vi i tidningen Sviraren tar in vad insandare som heist.Jtfbrligare recensioner i SF-NYTT ar nagonting jag ser fram emot, sardel- es gallor detta om utlandska fanzines, men aven maqasin och bdeker. Artikeln om den tyska fandomens utveckling var mycket intressant och fbredbmlig, mera



। Sida 16 SCIENCE-FICTION-NYTT•»» sant. Brevspalten ar alltid intressant i SF-NYTT. Valartat av Sam att ta in en 's^ lang och klarlaggande artikel som Anders Frobergs. Fen vad var det i den som skulle skrattas s? gott at; Trots idogt sbkande har jag inte.ens kunnat uppstamma det minsta flin. Och man finner dar ocks? att K. (arlsson-Orres area insandare i nr 12 gjort behovlig nytta for fandomen: Det ar namligen hogst genant om en av fandomens framsta man stavar upprepat fel till "oppinion” och "juru". (Hur fan kan man stava jury jurul'd Ett av Science Fictions genom tiderna storsta mysterier.) Och teck- ningarna i Dodds avdelning ar som van-

ligt ynporligast. Heia, Sam, mera och flera SF-NYTT, valdigt garna med 100%- igt lasligt tryck i .framtiden.J.Sigurd Oanjan, Saltvagen 39nb FA3STA,((Jag vet inte varifr^n pratet om beskarning och borttagande av misshag- liga insandare kommer - men det ar helt grurdlbst. Vi har beskurit en. insandare en gang -och do var brevskrivnren fullt infbrstodd med dot. Och eftersom brev- spaltens utrymme inte ar ohegran sat,kan vi inte infcra alia brcv vi far. Vi for in intressanta brev, antingen de ar berommande eller ej. - THEO ))

I bbrjan av var himlastormande SF-fandom namndes namnet Inca med vdrdnad och respekt, en eloge till hans storhet och ofbrgatlicbet. For evigt ar hans namn inristat i SF-havdernas blad jamsides mod de andra Odddliga. Och dock har den Odbdlige dbtt.Det finns tv? sorters dbd: Sjalens dbd och kroppens. Start ar att do i blom- man av sin SF-storhet. Kroppen ar borta, men sjalen lever in finituum. Den andra sortens dod..«? Det ar GAFIA, en dbd jamstalld med tvinsot och impotens. Och dock gar,aven stora faner den vagen.Namnet Inca skall till evardelig tid sta inristat i quid pa Sverifandoms blad och minna om ara och storhet och den glans, som aidrig kan do. Darefter skall sta namnet Lars Persson och fotnoten ”fd Inca, ara vare hans namn". Sa ar det ena av fanernas tv? bden. Endast Det Hogsta vet vilken van som ar bast. - AutarkenTILLAGG TILL FiLf IFL3NA:FLRSTE ? AN 1 AY? DEN (FIRST NAN INTO SPACE)let kommer de dagar da filmbo^agen far for sig att de skall gbra en film, och d? de varken har manus eller skade- spelare. Well - manus gora pa nagra kvallstimmar aed flitigt anvandande av qamla trogna skrackideer. 3a blir det en monsterfilm. Naturelemento. Det ar oopulart. ?ch sr billigt sedan. Det vimlar av arbetslbsa monster i film- ateljeerna. S? hopsamlas filmer fr°n olika raketexneriment (for tekniskt ska det ju vara), nagra undermaliga skede- spelare anskaffas (den har sortens film

ar billig i mor an ett avseonde) - och filmen insoelas.i-a tv-" dagar. Inte; ilia. Illa blir daremot resultatet. Som i den har avarten av vanlig skrapfilm. Har jag sett negot sin gonom botten med. raketfart, var det namligen don har. Ramen ar raketexneriment, dar en till jordsn hemvandaade pilot fbrvandlas till ett (skrattretande) monster som livntr sig po snyqga brudar och blod- plastma. Dch kossor som han i likhet med brudarna sl?r ihjal med framfotter- na. F'ittio procent av filmen ar bilder fr°n j ournalfilmer om raketer. > ilasten - ja... Dm det varit litet skrack i den kunde det varit en skrackfilm om det bara varit en smula film!
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(_ /nasta bgonblick var han ater omsluten av dot evighetsdjupa mbrkret, och det / blandande Ijuset var ater framfbr hans nathinnor som en sfar av blandande —z klarhet och yttersta kunskap. Hans axlar sj'onk ner och han sag uppgivet mot Ijuset,- Jag trodde att det var hopp for manniskan, sade han tonlost. Jag trodde att aven om jordens manniskor var gains sa var andra varldars manniskor klokare - men har, aven har flyder bl ad.- Det ar inte alltid sa. Och aven om det hander, s? ar det for att det maste •handa. Manskligheten har ar ung - den kampar och spiller blod och branndr sin sjal i urkrafternas eld, men den atc-ruopstar alltid igen. Sa har jag sett det handa pa en milliard varldar, och det hander igen och igen. Och ni... rdsten sjbnk ubdan i en ohcrbar viskning.- Och vad'<- Ni ar speciella. Mi bar ungdomens livskraft och obandliga vilja i er,ni bar nyfikenheten inom or, och ni kommer alltid att bare den inom er. Ni, av manga miljarder pa tv§ varldar bar detta inom er, och anda bar ni elderns mognad och



Side 18 SCIENCE-F1CTI0N-NYTTvarldar, och med tiden kommer nagra fa att valja sig sjalva bort nar deras langtan blir stark nog. Det ar en lang pch star utveckling framfbr er - det ar en utveckling som jag blivit bestamd att fblja och skydda for faror som ni inte kan forestal’la er, tills den dag da ni skall bryta er ut som en puopa bryter sitt skal och flyger mot stjarnorna som en guldskimrande fjaril. Kea via in infinitatem dukit - s£ kommer ni dit en gang. 'in- y- Vart mir* Yan Lee s-c med vidbppna boon in i. fjuset. Vari- Det drbmda malet - mHet bortom Tidhavets Strander. Det kommer att drbja lance - men en gang n°r ni det. Jag kan into saga vad. Tids nor far dina efter- kommande vet a det., >/-• ...Rost-en tystnade en stund. 5? aterkom den, mjuk som* en sommarvind.- Tiden kommer. Kycket snart skall den Pnga resan. bbrja. Vi kommer aidrig mer att mb’tas - jag tommer alltid att vara hos dr under den langa resan in i rymdens djup, men inte p£ m-nga generationer kommer jag att tala med nagon. Farva’l, manniska. Din fard bbrjar snart. , *Ljuset tonade Iport, eldsfaren krympte till intet och fbrsVann i mbrkret - och rummet var tomt. 3akom Yan Lees rycg bbrjade nortarna ater glida upp - for andra gangen pa tvlhundra millioner Ir. 1 : i

Nar Yarria nadde fram till cyjindertagens kupol hade portarna redan- till halften slutits bakom Yan Lee. Ett bgonblick sag hon honom som en Ijus siluett mot mbrkret innanfbr, J s?. clad portarna igen fullstandigt och lamnade templets fasad likadan som den varit sedan den skapades. Led en halvkvavd snyftning snurrade hon runt och sprang ner till den vantande cylindervagnen, nastan utan att marka det kastade hon sic ner i den och stallde in stationsvaljaren. Kedan cylindern susade fram cenom den tranga tunneln satt hon hopkrupen i satet med huvudet i handerna.on hade sett vad ingen fore henna hade sett, nar portarna till det gamla templet bppnades, och det hade svalt honom i sitt mbrka inre och slut.it kaftarna igen bakom honom, ensam darinne i det eviqa mbrkret som vuxit sig djupt och bottenlbst som kalla rymden sjalvt under hundratals miljoner ar. N^onstans var han ensam i en varld av kyla och evigt mbrker, och hon - s’ var hon ensam i en varld som var som alltid fbrr och and? en annan nar det tysta templet hade bopnat sina kaftar och svalt honom som ett stort blodtbrstigt monster svaljer livet utan att krama sbnder det - bara sluter mbrker krinq det och later det sjunka ner i ett mbrker utan slut. Pon lutade sig fram mot den mattglansande instrumentbradan och snyfta.de tyst medan vagnen susade fram genom mbrkret med allt mer bead hastighet.

Nar vagnen n9gra timmar senare blixtrade fram ur tunnelmynningsn och mjukt bromsade in yid det mosaiksmyckade platt.former, stod on 'ensam gestalt och vantade henne. Hon steg lancsamt och med nedbbjt huvud ur sin vagn och nick fram till
V • 1 • •• t * • • ‘ V .v •

slut.it
snyfta.de


Segtember-Oktober I960 Sida 19sin far, lutade huvudet mot hans axel och brast ?ter i cr~t. -ansmekte henne iatt over haret med sinarynkiga gammelmanshander ochviskade de sma ord till henne som alia fader i alia tiden och i alia varldar har viskat till sina olycklica dbttrar, Slutligen, nar hennes kropp slutat skaka och hon fick ro i hans narhet lyfte han upp hennes Ijusa ansikte och sag henne allvarligt i dgoncn.- Ar han... borta'i ' . >.Hon nickade stumt. ■- De andra ar ocks^ borta. Den camle mannen sag tyst ncr i hennes gra bgon, darefter suckade han sorgset, lade a rm an runt hennes axlar och pick mod henne bort mot salens utgang. Under tiden talade han, l^gt och langsamt medan fbrlorade sig i oandligheten fr^mfor.- Du alskar den frammande mannen, sade han. Jag har vetat det lange, anda sedan han kom hit, och innan aven du sjalv vissto det. Ja - mycket, mycket lange. Ditt liv har varit utstakat fram till denna stund, Yarria, ditt liksom manga and- ras pa var varld. Tv-tusen man och kvinnor som utvalts med logikons makt. Jag fick kallelse till Hjarnan for en tid sedan, och den talade om for mig allt jag masts veta. Du fdrstar - han log ett smltt vemodigt leonde mot Yarria - Hjaman och Templet hot tillsammans,som vi ocksa har gissat. Dada kommer nagon^tans ifran, jag vet inte var, och de har en soeciell uppgift. Djarnan ar sjalen bakom detta valdiga projekt, Templet ar norten till en annan varld och en annan tid, och dar borjar en; vag som strhcker sic langre ut i rymden an nagon kan fatta, for ett andamal som ingen av oss fbrstar. De kom fran manga varldar och mrnga tider, och de sbkte for en speciell ras och speciella manniskor som skulle vandra vagen mot Tidhavets Dtrander ovh den dimhcljda framtiden; de sbkte och de fam. vad de sbkte har: och de fordo hit en man fr?n den tredje pianoton, gemm tvahundra millioner ar, och de undorsbkte homm och tvatusen andra fr-n hans varld, och de fbrstod, att dessa tv? raser tillsammans skulle bbrja den lanca roson mot det .okanda.Den fbrklarride planen for mig: en plan 'skapad ?v on valdig manniskoras langtbortom evichetens mbrker som gav allt for. den, darfcr att de vi^te ; me storhet. Den forklarade mycket fcr mig, sa mycket som en manniska kan fbrsta ^ch .kancke annu mera, och den namnde namnen pa de tvatuson som den utvnlt: tv^tusen manniskor som redan l?ngt fore sin fbdelse varit bestamda. Dar fnnns aven ditt namn, Yarria, Jag blev torskrackt, jag fbrbjdd det, jag trotende den - men hela. tiden fbrstod jac att det moste sa Lli. Du ar into skapad for cel her 1 ‘.v^t. Hela ditt liv her du varit•annorlcnda, och jag har funderat och gruhblat over det, men aidrig fatt n^pot svor. Nu vet jag var^br, och jag vet att det liv son vantar, ar det enda som "rssar dig. Du ar inte ;b‘r ploroterros liv, du soker cic ut dit dar stjarnorna ar som on gnistr^nde macte under dina fetter och vintoroatan on glansende bard over dina boon, Dar ar din varld, och dit g°r den vag som borjar pa andra sidan Templets -'ortar. Du believer inte slice n<gos, Yarria, l-pn log mot hennes bltka ansikta - jag vet vad du till sage, och jag vet att c-u vill ut. Jag vill att du skcll bli lycklig, Yarria.



- - - -______________________ __ __________ _______________________________5CIENCEzFICT10N-WTTy^F8,8* Taone" fr$n andra sjdan tiden$ barriar, ar en bra karl. Snart kommer han tillbaka fr?n Templet, och d~ vet han ocks? allt om slanen, och sedan far ocksa du alia andra veta det. Det ar n^got stort och valdigt som rymden sjalv, som end- ast den kan forsta som sjalv ar kalla rymdens barn. Com nu, Yarria, och l?t oss vandra upp till palatset. Torka dine tarar och fblj vid din faders arm den sista tiden jag far se die; dar upoe vantar oss snart tvatusen man och kvinnor med stjarnorna glimmande i sina bgon...t’ch e'e gick l^ngsamt bort genom de fargflammande salarna, den unga kvinnan och den gamle mannen, och det enda som fanns kvar i de tomma salarna var minnet av deras tysta step.
Mar Yan Lee kom ut ur templet nagra timmar senare, var han mycket tankfull. Under vad som fbrefallit honom som en avighet hade han virvlat runt i tiden och rummets dimensioner med stadens str?lande sjal standigt i narheten som en sfar av Ijus, standiot med dess rbst ekande i hjarnan, undervisande, fbrklarande. Han hade forts tillbaka under tidrymder langre an det manskliga sinnet kan fatta, svavat fram genom tom kail rymd, landat dp frammande varldar och sett det ofbrstbrbara livets eviga kamp, varelser lika hon-^m sjalv, och andra raser och andra varldar av en skapnad som han aidrig kunnat forestalls sin. Ljusgloben hade standigt talat till honom, fyllt hans hjarna med nya kunskaper och ny visshet. Manniskans roll i det kosmiska sk^despelet hade han lart sig, och nagot av den stora planens m&l - men inte allt. Dar fanns en ogenomtrhnglig barriar som han inte kunde genombryta. L§let fanns nagonstans dar bortom det okandas forlct, men Den hade sact honom att det skulle drbja lange innan de utvalda var mogna att forsta den och ratt bruka den makt de f?tt. Varldar fbdas och varldar do, inget ar evigt i universum, men n-gon gang hade en fjarran ras skaaat nagot som satt sig over naturlacarna enbart for att soka nytt liv och fora det bort genom rymdens mbrker till n^con okand tid och en okand plats. Kan hade f-tt nyckeln till en oort som i sinom tid skulle bopnas for hans efterkommande: han hade lart sig att bruka den. Nar han steg ut i solskenet och portarna slot sig bakom honom icen, for att aidrig dppnas igen, var hans bgon klara och fbrhoopningsfulla och hans steg spanstiga. "an gick bort mot cylindertagens station utan att se sic om.
Vagnen som forde honom till palatset susade fram snabbare an bgat kunde fblja, men den fbrefbll honom and? o’andligt Hngsam. Sedan innan den stannat helt vid stationen slangde han upp dbrren i dess sida och hoppade ut och sprang bort mot utg?ngen. Salarna fylld.es av hans snabba steg, han unnfattade inte varlden omkring sig, men fann and? sin vac genom nagon dunkel instinkt. Langre och langre uppat kom han, och snabbare och snabbare var hans steg, tills han slutlicen stod utanfbr e’en dorr innanfbr vilken han visste att Yarria vantade honom. Det drojde lange innan han kunde dopna den.Den valbekanta siluetten borta vid fbnstret vande sig langsamt om nar han kom in i rummet. En lane stund stod d.e tysta och betrsktade varandra utan ett ord, se too han nacra snabba steg mot henne, och i nbsta bgonblick hbll han henne tatt intill sig. Hennes tarar var salta mot hans laopar, men hennas bgon stralade av lycka nar de mbtte hans.- Du kom tillbaka! snyftade hon och upprepade orden gene efter oang som hon inte kunnat tro dem - du kom tillbaka i alia fall!- Jag kom tillbaka, sade han mjuct. Fen bar?, for en kort tid.... Eon fbrstod honom.- Vi reser langt bort, viskade hon. L?ngt, Pngt h^rt - h, ian, jag ar sa lycklig...’’an smaloq tyst mot henne, och s? stod. de stills och ordlbsa lange, lance...(Forts i nasta nr)

fylld.es




Side 22
by SAM J.LUNDWALL

irst evening

^20 that I should have pay for that,

-.i^t-of SF stuffOcTOjeR been shown in wedenDisney's film did contain--a

talking that ar

na 1 ly, the; time to-days rockets 200.000 Ap, 'but is pone "nowadays anyway,’
haven't nor bfif; And

couldn't come over to Sweden after

more... Alan Sums was here a

SCIENCE-FICTION-NYTTDuring those two monts since the previous issue of SF-NYTT, thinashas ing. likeall,
been happen-Some sad, that Alan because somediffeculties with the tickets (all you that don't beli- ve in a Dodd, this could be a prove for YOU), and somegood, like held here about 8 world was of nearly The front ।

the XIth kSTR'GNAUTICAL CONGRESS that was in Stockholm August 15 to 22, and where rocket and space scientists from all over the together,scientists from 33 countries, there- 100 from USA! Nod bad. Nd sir, not at all.N T E R NA’ T. I' 0; Nj A'!. L& D1T *0N

Published bi-monthly by: Alan DoddSam J.Lundwall Denis Lindbohm. : . Alvar Appeltofft? SWEDISH EDITON edited by Sam J.Lundwall . -P.O.Box 409, "aoersten 4 STOCKHOLM-SwEUENINTERNATIONAL EDITON edited by. Alan Dodd 77 Stanstead Road, Hodd-esdon, Herts., ’GLAND' ••Single copy 10/, 6 issues for 50/. Subs from the Great hr. to 'Alan vadd,

cover of this issue contains a photo from the congress $hen all of the 000 scientists was around in the Strand Hotel, drinking and- just like a SF-con. The;two groging gentlemen e there, is i^ernher von Braun (right) and LeonidSedov (left). The lady between them is von Braun's wife Faria. The big letters under the picture tells: "EAST AND WEST MEETS IN SPACE DRINK". iyself, I 1 hadn't the I did take a look at a space exhebition that was open one day during this week, and 1 did enjoy it^ery much. Along with all ther^j rials' and copies'.oT ’ rockets (some real, some full-scafeft'od-ei'S) and satellitesthere was some films made.-by various US research Laboratories; oerso-
couldn't attend the congress, just becausebut vias

for .’ever when I loved the X prefer rockets from yearit was nice to see itwas more of..and GOAD yet,. and my taste, iValt as ittoo. This film # guess it will'week in the end.of .July, and we did walk around a lot iin Stockholm, also, and as wer -both do haveinndahl wascine cameras Stockholm - , ho did" and- you canlife on that film!- Ft a-- film, about fannish life in bet he got ^'L~^ fannish -Sorry. I: said Fannish. At thesame time ! began ann'Tor film, asxAlan.'^^ film couldn't be done; i used the film 1 had bought lor thia£. film, and began thus on: POWER, a . sort of filmabout a tramp that comes ova? the secret with teleport^-.. ation.- Until now, about half of -^txis ready, but if it goes as we want it, it wil’l be r/a.d/-^^^ In fact, .it HAS to be. ready soon. ; It i$\sU^psie^ fc'bp summer all the timg jn the film, and we'do it readybefore wint er and show! . V\\
fnmgz and subs else to s ••-whateverydsy i^'• ...... -'SWEDEN ’ ’’

everybody th^/ T’'-am sti1 1 l^oking*-er.  ̂ old MAD'.' If anybody. do*-have, any LAD 15/, a^V want to get .rid of theft,\ letvme know, and I will be happy to. buy tliem or trade them dr



(Illusttated by "Tilliam Eotsler and 
Robert E.Gilbert from material in 
the CAMBER Art Files)

Like the character above 
it once again becomes time to look 
into the celler of science fiction 
fandom and see what we can find 
and the first item we come up with 
comes from ARPC7 BOOKS published by 
Hutchinson and Co(Publishers) Ltd 
of London.

This is not just one book, 
but a pack of five books, all of 
which are brand new paperbacks 
placed inside a cellophane jacket 
and all writeen by well known 
authors yet the price of the pack 
which I presume is a new experime- 
-ntal idea is less than the price • 
of any two books in the pack itself. 
Naturally of course each pack is 
liable to be different and since I 
bought the last one in the shop I 
donYt really have any comparison 
of what the others might contain, 
whether the percentage of science 
fiction or fantasy is higher or 
lower, but I will say that ARE07 
do cater for almost everyone's 
taste with this new idea.

For example - this is 
the contents of the pack of five 
new Arrow Books thar I recently 
purchased.

OPERATION FA7CETT by 
Col.P.H.Fawcett is an illustrated 
Giant Arrow Book of some 384 pages 
arranged from the manuscripts, 
letters,log books and records of 
the man who disappeared into the 
Amazon jungle in search of a Lost 
City and was never seen again. 
Even today his fate has become one 

of the great mysteries of all 
time - Jas he murdered by the sav- 
-age Indians of some remote world 
or did he become the chieftain of 
some undiscovered race? His name 
has become legend and this book 
gives the records,the maps, the 
photographs of his story as it 
happened. The Price is 3/6d.

The second book is TIGRERO! 
by Sasha Siem , an illustrated 
Arrow Edition with many photo- 
-graph's illustrating this ex-wrest 
-ler's life in the jungle hunting 
the Brazillian Jaguar a man-killer 
he faced on many occasions with 
just a spear. Price 2/6d.

Third comes FLYING SAUCERS 
FROM OUTER SPACE by Donald E. 
Keyhoe a bock which must undoubted- 
-ly already be in the collections 
of anyone interested in the art 
of Flying _aucery. Profusely ill- 
-ustrated with many photographs 
and illustrations. Price 2/6d.

Next is Hans Ruesch' THE 
RACER story of a relentless Grand 
Prix racing driver. Price 2/-

Finally there is Maurice 
Proct' ‘s HELL IS A CITY which 
was recently made into a film by 
Hammer Films who made so '. any of 
the great horror films recently. 
Price 2/-

And there we have a brief 
summary of one of the new Arrow 
packs - five books costing a total 
price of 12/6d yet the price for 
the total pack is only 5/6d. So 
it is very well worth while in- 
-vestigating the Arrow- packs if 
they come anywhere near you or 
you might find them on sale in 
Foots(Chemists)Ltd book section.* -x- * * * * . ■** *



Summer this year has been 
very good indeed for bringing forth 
fanzines and I don't recall any 
single year in the past when I 
have seen so very many of them, 
it is practically impossible to 
list verything that has been 
published but I hope to cover most 
of the fanzines that have been 
received although I wish there 
were often some kind of a clearing 
house that would circulate fanzines 
evenly throughout the year rather J 
than having them come all at once 
which not only makes it impossible 
to write letters of comment on all 
of them it also makes it impossible 
to find either the time or room to 
review them all.

Starting almost anywhere 
then we'll go to;-

BkSTION No.l. (Eric 
Bentcliffe, 47Tlldis Street, 
Stockport,Cheshire, England)'This 
fanzine is a combination of two 
other fanzines now evidently 
deceased TRIODE (Eric Bentcliffe 
and Terry Jeeves) and SPACE DIV- 
-ERSIONS (Norman Shorrock) in 
which Eric is the editor and 
Norman the publisher. The result 
is quite excellent. Artwork is by 
two of the finest artist in English 
fandom - Eddie Jones who does 
only professional work those days 
outside of the ,ages of this fanzine 
His work is quite beautiful and 
reproduced as it is by electronic 
stencils of some kind the results 
are a joy to look at. ritten 
material cannot compare with the 
artwork but when there is so much 

of the latter that is 
good itdoesn't ieally 
matter.

:"ARH00N No.8.
" ; A chard WrTfer on, 110 
Bank Street,New fork

fork,USACity 14\
This is a publication 
for" the Spectator • 
Amateur Press Society 
(SAPS) but it may be 
obtained by a card or 
letter of comment which 
is very generous of -2-

Rich and an offer which you might 
well take him up on. TARHOON is 
printed entirely on a blue green 
paper and is. both neat and legible 
but ironically coming from;one of 
the most stylish of American 
fan artists.there is net one ill- 
-ustration in the whole fanzine! 
Very neat fanzine indeed.

*** ***

HABAZTUK (June I960) (7m.L. 
Donaho, ITTT Eight It.,Berkeley 
10,California,U.S.A.) Still con- 
-founding almost everything else 
in the way of fanzines is Bill 
Dpnaho's giant fanzines of ••.■hie?!

. this is another good example being 
80 pages!! Incredible. And despite 
the largo size the fanzine docs 
not have a hurried and rushed
look about it but is carefully 
duplicated,illustrated and layed 
out. If you edit your own fanzine 
you'll wonder how he docs it, if 
you don't you’ll just sit,look 
and marvel at it.

*** ***. ***

RETROB _ (Redd Boggs, 
2209 Highlaifci Brace, N.E., 
Minneapolis 21,Minnesota, U.S.A.) 
This c om.es monthly in a narrow 
yellow envelope and I’ve got 
rather used to receiving it rcgul- 
-arly because Boggs is an entort - 
-aining fellow, paper is unusual 
duplicating in blue impeccable 
and may be ob tained by letter 
of comment or trade but not by



subscription 
which seems 
an even fairer 
method of 
obtaining a 
fanzine and 
above all it 
restores one’s 
one's faith 
in fans who 
are more int- 
-erosted in 
obtaining 
comment on 
their fanzines 

rather than the all too numerous 
other fans v/ho insist every issue 
of their fanzine must be paid for 
in cash or you don’t get it.

So, congratulations to both 
Rich Bergeron and Redd Boggs, if 
only there were more fans like 
YOU. 

*** *** ***

SI-FAN. (Jerry Pago, 193 Battery 
Place, N.E, Atlanta 7, Georgia, 
U.S.A.) No.l. From the capitcl 
of the South and the centre of 
Southern Fandom comes a n^w fan- 
-zine and the first issue here 
is a first class example of what 
CAN be done with a first issue 
with a little patience and hard 
work. Artwork by Jack Cascio and 
Robert E.Gilbert is clear and 
legible on heavy white stock paper 
and only minor faults in duplic- 
-ating arc evident. J.F.Strcinz 
has an unusual fantasy story in 
CHARON'S BOATHOUSE and some more 
articles by members of Southern 
Fandom - cover by Jerry Burge 
with an exotic dancing girl is 
well chosen. A fanzine that is 
going places.

QUANTUM (Now named BUNYIP) No.8 
(John M.Baxter, 29 Gordon Read, 
Bowral,New South Yales,Australia) 
John Baxter is doing an excellent 
job is keeping his part of fandom 
alive as there really isn't any 
other general circulation fanzine 
coming from Australia at all these 
days that can be ob tained with 
any degree of regularity. John 
hasn't yet mastered the techniques 
of legible duplicating and artwork 
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but for one keeping his entire 
country in fandom with his 
publishing it is a great.burden. 
Unlike us in England or Sweden 
or the U.S.A. John hasn't a 
battery of local people to fall 
back on to help him and with 
these odds against him he docs 
a far better job than could be 
expected of anyone else in the 
same position. Few issues of 
this fanzine will be called 
BUNYIP after the lege ‘.ary 
Aboriginal Monster of Australia. 
Your support is requested.

SIDEREAL No.4. (Eric Jones, 
44 Barbridge Road,Hesters Yay, 
Cheltenham, Glos., England). 
Highly irregular is the publish- 
-ing schedule - every couple of 
years or so at least so you know 
it’s around somewhere and it’s 
the one fanzine you need never be 
late with your letters of comment 
on. You can never be too late!
Yellow’ wrap-around covers , comic 
strip a la The Goons,Rotsler nudes, 
high quality paper and the official 
organ of tho Cheltenham Group. 
Yell worth getting.

-X •X- -X -X- -X -X -X



EICONN No . 8(Robert N.Lambeck, 
868 'Holsten xioad ,Birmingham, 
Michigan,U.S .A.) "The Moldy 
Fanzine" Unusual artist Rene 
Donovan is quite remarkable,very 
good fanzine reviews, well set 
cut letter column but possibly a 
few more interior illos needed. 
Just a nice size for a fanzine.

*** *** ***

PRICE C-GE Fo4. (Lee Anne Tremper 
3858 Forest Grove Drive, Apt A-3, 
Indianapolis 5,Indiana,U.S.A.) 
Although I have only seen this 
one issue of SI ACE CAGE I am 
familiar with 'Lee Anne Tremper's 
fanzines from the past when she 
was publishing the attractive 
MERLIN. This new fanzine is very 
similar to the old MERLIN with 
different•coloured pages, plenty 
of neat spacing out, attractive 
little articles - nothing world 
shattering but very pleasant to 
read with an informal air about 
everything, ingenious fanzine 
reviews using a tiny illo of the 
cover of the magazine reviewed 
by the side of the review - very 
clever and very useful, good 
letter column and varied and 
interesting selections cf artwork 
Definitely to be added to the list 
if you saw the old MERLIN you'll 
know just why.

-K-** ***

EHlOISAM No.14. (Phyllis H. 
Economou, 2416 East.Webster Place 
Milwaukee 11/ Wisconsin,U.S.A) 
This too like "’ARHOON is published 
for an amateur press association 
but in this case FAPA - The Fantasy 
Amateur Press association and 
again I think you might be able : 
to obtain a letter of comment 
subscription. Try it anyway. j*** *** ***
UN-NAMED FANZINE (Albert Jackson, 
3435 Lawther Drive, Dallas,Texas, 
U.S.A.) No - that's not the title 
of the fanzine, there isn't one. 
You try looking through this huge 
60 page fanzine right from it's 
green spacesuited cover to rhe 
rear. It's a fat,crazy fanzine 
and has about three or four editors 
to do the work. For details you 
might try writing to Albert but 
I wrote to Jim Hitt one of the 
ed’ *a few-months back and 
never got an answer - maybe you 
could try??

*** *** ***

TESSERACT No. 2. (’’alter Breen, 
311 EasV’72 Street, Now York City 
21, Few York,U.S.A.) Odd type 
face lettering on this fanzine, 
some interesting fanzine reviews 

terial mainly by Halter
Breen - very readable but oddly 
crowded somehow. 43 big pages.

THEJLXXLX FALLOUT SHELTER . (Jan 
'nz~dsky7 131'4 North Evanston St., >
TuLlsa 10, Oklahoma,U.S .A.) How
to protect yourself in case cf
H Bomb attack - useful, but grimlyi 
practical.

-x- *

HOBO No.l (Daphne Buckmaster, 
8 Buchanan Street,Kirke u A b, 
Scotland.) This is the first issue 
of a fanzine that will circulate 
between foui different editors 
of which Daphne is first. Atom 
cover,fanzine reviews by Ken 
Bulmer - averse material.

* * *



JEUNSSSEPOUR RIPE No.2. (j.P.Kud- 
-elka, TT Avenue de la Victoire, 
Vesoul, Hte 3ne\, France.) This 
may not. be the title either - it 
isn't very clear just what the 
title is and since the issue is 
almost entirely in French it is 
difficult to figure out but per- 
-haps Jean Linard will explain who 
the editor is - what it's all about 
eh?? Pittoed in purple and blue.

. **** **** ****

SHANGRI-L1 AFFAIRES . '(John Trimble,;. 
^801/ "liite Knoll Prive., Los Angeles 
12,California,U.S.A) another con- 
-sistently good Californian fanzine 
with outstanding duplicating,layout. 
artwork and material. An excellent 
example of how to produce a fanzine 
the correct way. A must.

• • * . . . • • 
*** *** ***

YANPRO. (Robert Coulson, R.R.3, 
Yabash,Indiana,U.S.A.) The most 
reliable fanzine around these days 
and a fanzine that has never let 
it's subscribers down in a long 
and very hon -'able fannish career. 
No review is needed for YANPRO, 
its record speaks for itself.

• *** **.*
FEHIZINS No .14. (Ethel Lindsay, 
Courage House, 6 Langley Ave., 
Surbiton,Surrey) Ethel put an "s" 
on my name eight times this issue’! 
Thy? I forgive you though.

. .124 Stanley ^oad,Hornchurch,
'■ Essex,England.) A charming little 

fanzine, first issue, some good 
Aijtion,and "bloon pippie" pointy 
nosed: cartoon characters created

r by Pot. But no copies left of 
this issue. Tchah.

And that seems to be the summer 
crop of fanzines -so many of 
them -so many -and following 
them will be the next issue of 
CAMBER which will be the most 
expensive issue ever produced 
by yours truly with over 5 
electronic stencils, cover by 
Pave Prosser,interior artwork 
by many, maqy artists. Soon. 
Soon. But I ve ee . saying that 
for ages.

*** *** ***

THE LOST UORLP now filmed has a 
few moments of excitement but 
it's really an excuse to use up 
the old sets from JOURNEY TO 
THE CENTRE OF THE EARTH. You see 
one - you've seen both!

ALAN POPP.

-5-



Sida 28 SCmCE-FICTION-NYTT
n lmran

- magasinet for smalfilmare och fiImintresserade. Kanda filmamatbrer och journalister, verkande inom genren skriver i FILMFAN - folk som vill fblja med laser FILMFAN.
Ur innehallet: VI BYGGER EN ROBOT,om en tekniskt betonad amatbr-film av Sam J.Lundwall, TRICKFIU4NING av Denis Lindbohm, Rad och vinkar till filmamatbren, Film- recensionor, Fem om film - litteratur, fotografi- er fran nya amatbr- och storfilmer, annonser etc.

Eibt redaktionens yngste medlem, valpen ^uster, on filmintresserad hund, som ger kritik pf '?sitt satt...
F1LNFAN utkommer med 3 nummer i 19611 varav nr. 1 (24 sidor rotaprint) utkommer pS senhosten i
Frenumerera NU, sa far Ni alia tre nuir.rcn for endast 2:-! Penqarna kan betalas antingen till SF-NYTTs redaktionsadress, eller direkt till:magesinat FILE-FAN Boks 49?, Drammen NORGE


