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Från grävande i KB:s digitala tidningsarkiv “coronaöppet” online
våren 2020. Hör bland annat om: “science fiction” & “fanzine” i

tidningsdebut, jakten på svensk term för sf, Luncon 1956, Stockon
1957, sf-fanen Harry Martinson, unge Alvar, Kindberg om rymdens

lag, Stikkan & Crona, Sam J på pråmen, club Meteor i TV...
Så mycket som nu hinns med! Sist frågor!

Min bakgrund: sf-nyhetreporter (@SFJournalen), fandomhistoriker, noveller (SKRIVA-listan!),
rymden (Mord på månen), fanzines (Intermission), m m. ahrvid@hotmail.com



KBs digitala svenska dagstidningsarkiv öppnades online april-maj 
2020 som kompensation för coronabegränsningar för besök. Där 
finns 800 tidningar med 70+ milj sökbara sidor. Sökte i 200+ 
timmar kring sf, fandom, rymdhistoria, etc.

Allt redovisat i hittills 20 nr av Intermission. Försök inte läsa 
klippen som kan vara suddiga (av tekniska skäl som jag kan dras 
sist om det finns tid). Jag berättar det viktigaste ur klippen och 
fråga mig om min PDF med materialet. Frågor sist!

Aktiv i fandom sedan 1976. Sf-nyhetszine (nu på Twitter i form av 
@SFJournalen), novellförfattare (med SKRIVA-listan och årlig 
novelltävling), fandomhistorik (utgivit Fandboken t ex), gammal 
rymdfan, och litet annat...

Maila mig på ahrvid@hotmail.com för Intermission.



Sveriges första sf-temaevent: Mars-festen 
“På Marsstrand”, Konstakademien, Sthlm, 
(AB 5 dec, 1933)

Första gången “science fiction” är i tryck.
(Expr 4 maj, 1947)



Troligen Sveriges första event med sf-tema. Fest för 
Konstakademien i Sthlm, lörd 9 dec 1933. Festsalen Strand – bör
ha varit på Strand Hotell - smyckades tisdagen innan med målad 
marsväxtlighet, marsdjur, marsmänniskor. Det blir marsliv...Våra 
dukar här föreställer marsmänniskor, det blir mycket skrämmande
säger en student. Målar även ett djur som ser ut som en blomma 
med ett öga och armar på stjälken.

Första gången termen “science fiction” stod i tryck (JVM hade 
nämnt “scientifiction” 1940), Expressen 4 maj, 1947. Artikel om att
atombomber nämnts tidigt i s k vetenskapliga magasin. 
Nobelpristagaren Herman Muller lät sig i Sthlm fotograferas 
läsande Astounding Science Fiction Magazine. Amazing & 
Starling nämns också.



Tävlingar 1953:

- SvD aug
- Tekn Värld &

Bonniers 
okt-nov

 - Aftonbladet
nov



Sf “slog igenom” 1953. Amerikanska jorden-invaderas-filmer, 
tefatshysterin hade börjat, Harry Martinson utgav Cikada.

SvD tävling 27 aug, pris 25 kr (1/20 månadslön*, ca 1500 kr 
idag). Vinnare okänt, men ett förslag var Fiktivromaner, ordlek på
“detektiv...”

Bonniers och Teknikens Värld tävling i okt-nov, pris 
segelflygkurs. Vinnare teknovision (Expressen notis 20 feb 54). 
Bonniers startade vid denna tid sf-bokserien Planetböckerna och
en stor sf-romantävling, som Sture Lönnerstrand vann.

Aftonbladet utlyste en tävling 28 nov, pris 50 kr (ca 1/10 
månadslön idag) och hade en serie småartiklar om sf. Vinnare 
teknodikt.

Senare förslag: Tord Hall med vetsaga som han själv använde, 
svenska Galaxy kom med faktasi vilket blivit aningen 
framgångsrikt!), en SvD-språkspalt 1960 (ej visad här) föreslog 
vetenlek.



Atom-Noak ville 
bygga rymdskepp
för att rädda oss 
från WWII, vilket 
Harry tog ad 
notam i Aniara. 
DN 8 dec 1946.

Hyllan 
full av sf!
AE Van 
Vogt var 
en favo-
rit för 
Harry 
enligt 
DNs int-
ervju 12 
dec 53.

1955 höll han föredrag om sf 
i Uppsala. Expressen 27 maj.



Harry Martinson var verkligen sf-fan! Inte bara var han med i föreningen 
Atom-Noak, som spekulerade om atomkrig och rymdskepp. Se notis i DN 8
dec 1946, Atom-Noak välver planer på rymdfordon. Han talade om genren 
flera gånger, t ex på ett omtalat möte med Atom-Noak 12 mars 1948, då 
han också blev medlem av vad som kan ses som Sveriges första sf-klubb 
pga sin starka sf-anknytning. 1953 kom Cikada (delar av Aniara) och DN 
intervjuade honom 12 dec 1953, Martinsons världsrymd: Nu har jag börjat 
samla rymdromaner... Harry plockar fram rymdromaner från olika ställen 
på hyllorna. Van Vogt är väl hittills den bäste, men jag ser nu hur de 
senare börjar befria sig från en mängd av den tekniska apparaturen och 
behandla själva den planetariska ondskan. Djävulen har kommit tillbaka. 
Sedan han sparkades ut från jorden finner man honom nu i trakten av 
Vintergatan, och i en roman tränger han sig in i rymdskeppet. Tyvärr är han
så tekniskt begåvad att det var ett helvete att få ut honom ur maskinen. 
Det är plågsamt nog att vistas i världsrymden utan att ha fan i båten, 
tillägger Harry Martinson tankfullt.

Expressen berättade 27 maj 1955, Oss rymdprater emellan: Harry 
Martinsson har varit i Uppsala och berättat om science fiction. Det finns 
många fin adiktverk i genren, tyckte Martinson. De bästa: Ray Bradburys 
Invasion på Mars och AE Van Vogts Uppdrag i världsrymden. Själv läste 
Martinson förstås sina egna rymdikter ur Cikada.



Samma dag i SvD
om USA:s

planerade satelliter.

SvD 31 juli 55: 
“Universum 
fascinerar...säl-
lan en kväll 
utan att han 
spanar efter 
Andromedane-
bulosan på 100
milj ljusårs  av-
stånd.Han hade
hela galaxen i 
kikaren. Han 
fick nästan en 
chock...Doris 
och Mima 
växte fram, 
Sveriges första 
lyriska science 
fiction”



Svenska Dagbladet intervjuade Harry Martinson 31 juli 1955, om: rymd-
skeppet Aniara som går i skytteltrafik mellan jorden och de övriga planeterna.
Den stora dikten har kallats den svenska litteraturens första prov på lyrisk 
science fiction.
Martinson hade ett eget amatörastronomteleskop: En kväll i augusti förra 
året gick han ut för att kika på stjärna...Det var ovanligt stjärnklart och han 
roade sig med att leta bland planeterna. Vad han sökte var egentligen 
Andromedanebulosan på 100 miljoner ljusårs avstånd. /AE: nja, 2 milj/ 
Plötsligt stod han öga mot öga med den. Han hade hela galaxen i kikaren. 
Han fick nästan en chock av att med ens kunna se så långt ut i universum 
och efteråt gick han in i kammaren och stängde dörren efter sig. Det var ur 
den upplevelsen Sången om Doris och Mima växte fram...Visst har jag alltid 
fascinerats av rymden. Vi är bara en försvinnande liten decimalsiffra i det 
hela. Man får så helt andra perspektiv när man sysslar med rymden, och jag 
vågar tesen att människan består av sina perspektiv.
Samma dag hade SvD också en artikel om att USA planerade att skicka upp 
satelliter och en ledare om rymdprojekt, vilket säkert var ett bra skäl att också
söka upp Aniaras skapare. Vetenskapsmän uttalade sig om att riktig rymdfart 
nu bara var en tidsfråga – och de hade ju rätt. Mindre känt är att 
Sovjetunionen också vid ungefär samma tid varslade om att man planerade 
satelliter. Sputnik i oktober 1957 borde inte ha varit en överraskning, men 
saken var nog att många inte trodde att ryssarna hade teknologi för det.



 Som arbet-
arförfattare 
var det givet 
att Harry 1 
maj-talade. 
Men enligt 
DN 2 maj 
1958 ägna-
de han stora
delar av talet
åt sf!  “Fram-
tiden vi fruk-
tar...den diri-
gerade total-
staten...gask
amrarna ....
Hiroshima.”

Sf=banalt, vulgärt, så
Aniara är ej sf, ansåg
DN om Expressens 
rec, som svarade: 
"Fel! Och Harry gillar
rymdskepp!"



DN rapporterade från 1 maj-tåget 2 maj 1958. Statsminister Tage Erlander gillade TV
som just startat. Men Harry Martinson utgick från science fiction och varnade för att 
framtidens faror var här: Han talade om science fiction och sin egen Aniara och 
påminde med litet isande klarhet att det inte handlar om framtiden som vi ofta tror, 
utan om den verklighet där vi lever. Han berättade att när George Orwell 1946-47 
skrev 1984 kallade han den 1948 - han ansåg att den absolut dirigerade totalstaten 
skulle existera ungefär när boken var tryckt, men förlaget mildrade titeln genom att 
kasta om två siffror, så att läsarna inte skulle bli alltför väckta och skrämda av vi 
redan lever i vad vi tror är framtiden. Han berättade också att när han skrev Aniara 
tänkte han inte på saker som redan hänt - de fruktansvärda krigen, gaskamrarna i 
de tyska förintelselägren. Bomben i Aniara är inte en bomb i framtiden utan den 
tillräckligt hemska bomb som fälldes över Hiroshima. Harry Martinson sade också att
han var försvarsvän så långt det gick - men han undrade till sist vem som skulle 
försvara atmosfären omkring oss, den luft vi andas, från att förgiftas.
Att Harry Martinson blev s k miljövän långt tidigare än det blev populärt och trendigt 
är välkänt tidigare, liksom att han fruktade kärnvapenkriget. Men att han talade om 
saken med avstamp i science fiction på 1 maj är mindre känt! 
Expressen som rec:at Aniara med bl a bild på rymdskeppet vulgariserar och 
banaliserar Aniara tyckte DNs Olof Lagercrantz. Ivar Harrie svarade 15 okt 1956 att 
Harry är: intresserad av det tekniska problemet hur människor ska kunna färdas i 
världsrymden...Han slukar allt han kommer över av 'science fiction'. Han har lärt sig 
allt man kan lära sig om hur ett rymdskepp ska konstrueras, och det har roat och 
varit en äresak för honom att när han nu behöver ett rymdskepp i en dikt, så ska det 
rymdskeppet vara riktigt, stämma in i detalj med vad han lärt sig i många lärda 
tekniska skrifter men också i 'science fiction'-tidningen Häpna!
Det gör hans "symbolik olik alla andras" vilket DN "inte tycks ha en aning om". En 
viss Bo Strömstedt skrev Expressens recension.



Luncon 18-19/8 
1956, var med i 
det största 
mediet, Ekot i 
P1! Nya P2 och 
TV fanns 
knappt, så ALLA
hörde detta! Ur 
SvD 19 aug 
1956.

Kajenn skaldade 
även om vår första
sf-con! Och själv-
klart bildade man 
en ny "SF-Union" 
på Luncon. Det 
gjordes alltid... Ur 
SvD 20 aug 1956.



Det fanns bara TV-provsändningar och Radiotjänsts andra kanal P2 var för 
skolradio. Så ALLA hörde P1 och "Dagens Eko". Och vår första con klämde 
sig in där! SvD:s radiorecensent tyckte att: Till det överflödiga godset under 
kvällen hörde ett eko från science fiction-kongressen i Lund. Ett så flytande 
och osäkert ämne borde kunna behandlas betydligt utförligare och med kom-
mentarer från olika håll och inte stjälpas i folk som om det vore en redan 
erkänd vetenskap. Jämförelsen med Karin Boyes Kallocain haltade 
betänkligt, eftersom den bygger på själsliga företeelser som är ett fantasispel
om vådorna av en viss utveckling hos människan.
Sign "K s-z" trodde m a o sf var någon sorts vetenskapsgren eller lära, och 
fattade inte att Boyes dystopi hör till genren. Vi får trösta oss med 
dagsversen av Kajenn (Caj Lundgren):

Si, stjärnorna lyser klara
om hösten en aftonstund.

Då skymtar skeppet Aniara.
På månen skäller en hund.
Kom, låt oss lustiga vara

hos unionen i Lund.
Samma dag notis i SvD om Luncon. Man bildade ALLTID unioner på den 
tiden, alla tynade bort. Luncon hade föredrag med inblick i morgondagens 
fantastiska värld...månraketer, flygande tefat och interplanetariska 
forskningsresor. Dessutom diskuterade man svenskt deltagande på sf-
världskongressen i London året efter. Sigvard Östlund var med redan1951.



Minst 4 artiklar
om Stockon-57:
Vänster->Höger:
DN 24/8,SvD

20/8,SvD 22/8,
DN 28/8

Även Expr 1
sep, är nog från
Stockon. Wene

besökte red
liksom Sture S.



Sverifandoms andra con Stockon 1 23-25 aug 1957 fick 4-5 artiklar. DN 24 aug: Platondialog blir klassi-
ker på science fiction-kongress...unga och mycket allvarliga personer skall kongressa...- Vi sysslar inte 
som de flesta tror med Blixt Gordon och vidunder i världsrymden /sade Sture Lönnerstrand/ Science fic-
tion är något djupt allvarligt, någonting som vill väcka människor om de faror som kan vänta i framtiden
/...Det är:/  vad jag skulle vilja kalla Faktasi, vetenskapliga fakta i förening med fantasi...se upp förklar-
ade ett par unga entusiaster med övertygelse i stämman, det kan nog mycket väl tänkas att vi rätt som 
det är på det ena eller andra sättet förvandlas till robotliknande varelser av någon maktfullkomlig diktat-
or.Vi är redan en bit på väg...Lönnerstrand lanserade Platon som den förste verkliga sf-klassikern... 
sedan drack man kaffe och diskuterade svenska och utländska fanzines som de kallas medlemsblad 
som utges av landets ca 10 sf-klubbar...somligt av de verkligt fantasifullt illustrerade historierna mesta-
dels författade av medlemmarna själva, skulle nog få håret att resa sig på salig Blixt Gordons huvud.
  DN 28 aug: Svenska SF-unionen...omkring 100 deltagare...beslöt att bilda Svenska SF-Unionen, som 
skall bli centralorgan för landets 36 sf-klubbar. Undersökningar av tendenserna i uppfattningen om 
framtiden ingår i arbetsuppgifterna. Sture Lönnerstrand, Sthlm, valdes till ordf...vice ordf Rune Sundin, 
Sthlm, sekr, Alvar Appeltofft, Halmstad, vice sekr, Clas-Otto Wene, Tyringe. (Notisen en onsdag menade 
conen avslutades tisdag. DN fick troligen en pressrelease tisdag och antog Stockon slutade då...)
  SvD 28 aug: Svensk union bildad för science fiction...centralorgan för landets lokala sf-klubbar just nu 
35 st...Nästa kongress hålls i augusti nästa år på plats som bestäms senare. Mars, kanske? (Även SvD 
angav i denna onsdagsnotis att conen avslutades tisdag, men det var nog då man fick infon.)
  SvD 22 aug: En fläkt av universum i eftermiddagsbrådska...kl 17 knackade det på dörren till Marg-
redaktionen. In trädde en 16-årig yngling /Sture Sedolin/ som presenterade sig som utgivare av tidnin-
gen Super. Vi studsade lätt men det visade sig att titeln inte anspelade på något nykterhetsrörelsen kun-
de intressera sig för...- En sf-kongress börjar i morgon på restaurang Gondolen. Den fortsätter på lördag
med ett tal av författaren Sture Lönnerstrand i en lokal vid S:t Eriksgatan. Arrangör är föreningen Future
/a/ som utger tidningen Star Stuff SF Fancies... /Verksamheten är/ studier av rymdfärdsteknik...någon 
månfärd har man ännu inte antecknat sig för men ett flygplan skall inköpas till nästa kongress. Harry 
Martinson diskuteras givetvis och också något som heter Sverifandomen /som är/ i avtagande /men SvD
blev/ inte klokare på sf eller vad som menas med sverifandomen
  Expr 1sep: SF-nysning i tomma intet...Urovat låter som nysning eller uppkastning...Clas-Otto Wene för-
klarar namnet som sammansmältning av 3 sinnebilder, 2 grekiska Urania och Antropos, smaksatt med 
litet eskatologi, Voluspa...artikel 'Kätterska tankar kring modern sf', fil kand Lennart Sörensens "kaviar åt
bönder...anbefaller blodtransfusuon till sf-författare...Wene siktar högt...blir en nysning i tomma intet.



Div klipp från 1950-talet

Häpna annonserar efter red i DN,
okt 1953. Littvetaren Kjell 
Ekström i Uppsala fick jobbet.

Radannonser (trol) av Carl H Bierbaum: Futura 
söker medlemmar och lokal. CHB söker "intro-
verterad flicka" intresserad av "teknik och sf"!

10 år före Sam J:s om-
talade sf-programserie, 
var Filmkrönikans 
Gunnar Oldin 13 apr 59 
kanske först med sf på 
TV: "Bland bubblor i 
rymden och människor på
månen",  om sf-film, 40 
min långt. Rec SvD 14 
apr.

"Fanzine" första gången i svensk dagspress, 
Aftonbladet 18 juli 1957 om Svenska sf-för-
fattare (trol av Lennart Sörensen): författarnas 
noveller vanligen återfinns i s k fanzines, dvs sprit-
duplicerade eller stencilerade klubbtidningar, som 
endast sprids inom den interna sf-rörelsen. En Per 
Lindströms - med sf-diktsamling och Häpna-novell - 
Pan (1953) nämns, kansle en sorts fanzine och då 
Sveriges andra efter Vår Rymd (1952).



Innan Häpna! Startade våren 1954 annonserade i DN okt 1953 man efter någon som ville 
redigera en tidskrift inriktad på äventyr och framtidsutveckling i rymden varvid det antyds att 
denne också skall översätta det från engelska. Litteraturvetaren Kjell Ekström i Uppsala fick 
jobbet, som skötte det mesta per korrespondens. Teknisk produktion skall Kurt Kindberg ha 
svarat för, på Kindbergs Grafiska i Jönköping. Det sägs att Alvar Appeltofft efter några år 
ibland hjälpte till med översättning.

Tre radannonser från DN. Den sista, och möjligen alla, är av SF-Unionens Carl Bierbaum, en 
tysk invandrad ingenjör. Sv För f Science Fiction Nya medl välkomna... Utländsk uppfinnare –
Bierbaum – söker introverterad flicka som är road av teknik och science fiction! Sist söker sf 
fantaster lämplig källarlokal...Vi är fantaster, inte miljonärer.

Första gången "fanzine" nämns i svensk dagspress (i Häpna! hade det redan stått) var i en 
artikel i AB 18 juli 1957 (troligen av Lennart Sörensen) som gick igenom de få svenska sf-
författare som fanns. Författarnas noveller som vanligen återfinns i s k fanzines, dvs sprit-
duplicerade eller stencilerade klubbtidningar, som endast sprids inom den interna sf-rörelsen. 
Per Lindström, död 1956 i cancer, nämns bland sf-författarna och han hade 1953 utgivit den 
unglitterära stenciltidskriften Pan, som ev kunde ses som ett fanzine (men jag har inte sett 
det). Lindström utgav också diktsamlingen På en främmande planet, så sf-anknytning fanns.

10 år innan Sam J:s berömda serie om sf 1969 kom t ex "Filmkrönikans" Gunnar Oldins 
program om sf-film Bland bubblor i rymden och människor på månen, 13 apr 1959, vilket SvD
nästa dag tyckte snuddade vid det halsbrytande. Det var dock lättkåserande...lagom brokig 
och lätt rullande". Trickfilmning inom sf togs upp.



Två pionjärer

Alvar Appeltofft  I SvD 16 apr 1959, från finalen i tävling om 
USA-resa (han vann ej, men det var ju bra ändå!). SvDs 
amerikaner på TV-titt. Alvar sitter på kamervagnen.

Aftonbladet 27 sep 1958 talade KG Kindberg om 
juridikproblem i rymden och hur han upptäckte sf under en 
USA-resa 1952. Men han var åtta år fel om när första 
månresan skulle ske.



Två pionjärer
Alvar Appeltofft (1942-1976), upphov till Alvarpriset (på initiativ av bl a Dénis Lindbohm som 
kände föräldrarna), hade ett brokigt liv. Vi lämnar därhän att han var litet skruvad i skallen, för 
han var uppenbart mycket begåvad! Han var finalist i SvDs tävling om en resa till USA (vann 
tyvärr inte). I samband med finalen fick man besöka TV, enligt SvD-artikel 16 apr 1957, med 
superkändisen Olle Björklund som ciceron. Alvar sitter på TV-kamerasitsen! Han var flitig 
fanzineutgivare, bar ett tag hela SF Union Skandinavien ensam på sina axlar, hade 
omfattande korrespondens och blev berömd för sitt språkbruk - "appeltofftskan".

KG Kindberg var den andra brodern i Häpna!-utgivningen (1954-1966). Hög jurist för för 
Husqvarna-fabriken (tillverkare av vapen, motrcyklar m m maskiner). Här proträtteras han i 
Aftonbladet 27 sept 1958, så han lämnade nog inte redigerandet enbart till Kjell Ekström, Mord
på månen m m oroar sf-redaktör som tror att 1977 sker först månresan .Vi lär oss att Häpna 
fick ett upplageskutt när Sputnik tog ett rymdskutt och att genren "förutsagt" bl a satelliten 
(1920), TV (Gernsback, 1910), Atombomben (Clive Cartmill i Astounding), ubåten (Verne). Han
varnar för juridiska problem som uppstår i samband med månfärder...Vem äger månen? Vilket 
lands lag ska tillämpas om ett mord begås under en månresa? Astronautiska sällskapet 
bildade en grupp som bl a föreslog att ovanför 50 km tillhör rymden FN. Krig kan hota om USA 
eller Sovjet planterar en flagga på månen och gör anspråk på den! För att undvika sådana 
komplikationer måste vi ha alla juridiska aspekter klara innan vi ger oss av till månen, säger sf-
förläggaren. Det löste sig med det internationella rymdfördraget 1969. KG Kindberg blev sf-
biten 1952 då han var på affärsresa i USA. Då träffande han sf-författare och sf-frälsta 
vetenskapsmän och kom underfund om att det där med rymdhistorier och framtidsskildringar 
inte var så orealistiskt och svårbegripligt som ha hade trott. De svenska sf-läsarna skiljer sig 
ganska väsentligt från Amerika och England., I Sverige vill man ha sf med mycket tekniskt 
snack. Man vill veta hur rymdraketerna ser ut, hur de fungerar, hur många rakettuber de har. I 
de engelska länderna föredrar man s k social sf, gärna satirer eller vyer på framtidens politiska
struktur. Men det kanske beror på att vår genomsnittsålder är lägre."



Våra kära sf-författare på nya äventyr...

Börje Crona (t h) turnerade med 
Stikkan Anderson på 50-talet, ur AB 
sep 1955.
  Lundwall på legendariska vispråmen 
Storken (8 okt 65) och i musikteater 
om Birger Sjöberg, SvD 6 aug 1966.
  Dénis, Bertil Mårtensson, club 
Meteor i TV 21 okt 1966. 
 Samt Malcon II i GP 30 maj 1965.



Sf-författaren Börje Crona var kompis med ABBAs Stikkan Anderson. De möttes 1949 på 
Ingesunds folkhögskola bägge gick på. Under några år på 1950-talet turnerade de 
tillsammans, som vi ser i Aftonbladet från okt 1955. "Gräddklickar" är från att en av Stikkans 
tidiga hits var låten "Grädde på moset". (Intermission #73 berättar mer om Börja Crona och 
Stikkan)

Vispråmen Storken var under en period en singer-songwriters hotspot. Där uppträdde 
Cornelis, Fred Åkerström...och Sam J Lundwall! Här annons i Expressen 8 okt 1968. Sam J 
gjorde även musik av betydligt fränare slag, enligt SvD 6 aug 1966 till "Idyllen som 
sprängdes", musikteater inspirerad av Birger Sjöberg, spelad i Uppsala, Västgöra nation. 
Trubadur Lundwall hade bokstavligen många strängar på sin lyra. Han fick ganska bra 
recensioner, men gav efter King-Kong Blues (1975) och "Elle Dolroes" (1982) upp 
musikkarriären. Han har sagt att an led av scenskräck.

Fans på TV! Dénis Lindbohm i "Tid för annat" 21 okt 1966: I kvällens hobbymagasin får vi 
möta några medlemmar i en science fiction-klubb, Klubb /club/ Meteor i Malmö. Tore 
Rundgren pratar med Leif Andersson (10 000-kr vinnare i ämnet astronomi för en del år 
sedan), Denis Lindblom /sic/, Bertil Mårtenssn och Einar Pettersson. Året innan skrev 
Göteborgs-Posten, 30 maj, om deras Malcon II med runt 25 fans (även danska och norska): 
Under pingstdagen hölls på förmiddagen anfäranden om bedömningsgruner för litteratur och 
på eftermiddagen debatterades "Sf - verklighetsflykt?" Inledare var tekn lic Eskil Block.... 
Under annandagen blir företrädesvis den interna verksamheten föremål för debatt och som 
avslutning auktion på s k sf-litteraturer. Formuleringar antyder det skrevs när Malcon pågick. 
Kanske var det Gabriel Setterborg eller Roland Adlerberth som sände notisen till GP?

Slutbild: Stockon 1958, S:t Eriksg 68, alla i kostym. Beställ PDF:en med föredraget.



Stockon

Gruppbild Stockon 1958, IOGT S:t Eriksg 68, samma som 1957. Kostym gällde! Namn-
lista finns på https://bugeyedmonsters.files.wordpress.com/2012/02/stockon2bildnamn.pdf 
(eller googla "Cronholm BEM"). Den som önskar kan få min PDF till föredraget (och 
senaste Intermission också!), ahrvid@hotmail.com.Nu, några frågor eller kommentarer?


