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Förannälan sker tllI PostSlro;
89 9t 67 - I EobJÖrk.

FöIJande prlser gälIer;

Hela kon8ressen:
175.- fran tlll l5 Junl.
200.- €fter 15 Junl och vld dörren.

Enstaka da8år:
60.- för fredaSen.

120.- för lördagen.
60.- för sönda8en,

Dessuiom:
70.- I frlvllllS bankettav8lft.
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Y KONGRESS

Nasacon 1l orgänlseras av sF-fÖrenln8en s18,na Terra corPsr
och är Nacka 7 S"lt";ou"d"ns elfte årl1ta Sclence FlctlJn
kongregs.

I{ACKA SALTSJUBADENS ELFTE SCIENT

Harry Harrison
Harry Harrlson bor nunera på Irland, nen
är amerlkan från börJan. Harlson år en
I högsta grad hmorLstlsk författare och
en väld1gt produktlv sådan. Dcn första
ronan som så att säga lndlkeråde
hang lltterära progratr var 'Deathyorld"soo karaktärlserats son lntelllgent
actlon äventyri den genre lnom s€lence
Flctlon som mest 1nt1nt förknlppas med
deckane. Böckerna L iThe Stalnless Steel
Ratrr senlen är nog hans [est kända; även
dessa lnnehåller trycket actlon och har
golt flyt I lntrlgen. Dct var denna
blandnlng av hardcore och spaceop€ra som
gjorde honom berömd, få har gestaltat
den delen av genren pä sama - nya -
sått som han, tll,lsamans ned en
Bod portlon huDor.

Harrlson har också cn [Er allvarllg
slda, som fränst komer tlll uttryck I
romaoen nMake RmDl Make Roootn från
1966 son behandLar probl.enei Ded över-
befolknlng 1 en nära frantld. Boken
fllmatlserades senare 9oD rsoylent
Greent', men mycket av budskape! och
dJupet förlorades därned enllgt många.

I övrlgt är Harrlson en författare som
tycks ha mycket rollgt när han skrl,ver,
män har sällan en tråkl6 stund 1
hans böcker.

Harry Harrlson har ley! ati ganska
krln8flackande ltv och har bland
ilnat bott ett mtal år I DanDark, så
Ilte danska kan han.

Han började faktlskt sor! llluslraiör I
serletldnln8ar och dyllkti han födires
1925. Dessuton är han gäst på världs-
kongressen 1 Holland senare I är.
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Brian Ald iss
Brlan l{ll.son Aldlss är en av Stor-
brltannlens kanske rDest erkända SF-
författare. Aldlss anses som nyskapare
lnoo genren och har vla flera Hugo och
Nebula vlnster vlsat slna språkltgt ny-
skapande talänger, llksom båäe lomit< octr
dJupa exlstenslella patos. Han anses
allDänt son en dJup och lntelll8ent for-
fattare. Månta av hans fränst.a verk har
väckt lntresse .åven utanför SF-sfären.
Rooanen r,Greybeardn; son nog är hans
Dest, kända; behandlar en fråntld där
Eånskll8heten bllvlt sterll och den
sklldrar tankar or nänsklr.ghetens död.
Den är rmtldlgt en hyllnlng tll] llvet,
en svldande smhällskrlLlk och en
dystropl. Aldlss Iyckas ofta bal.ansera
elenenten 1 slna hlslorr.cr - en dystropl
bl1r säIlan ödsl1g och tråk1g. Aldlss
har förmåga att ganska snåbbt sklssa upp
hlsnande kosmlska perspekLlv och han
behärskar både symbolspråk och rena
konkretlserlngar. Håns böcker mses ofta
son svåra, oen dock som 1 allra höBsta
grad läsvärda,
Brlan Aldlss har 'dessutom många före-
dömllgt upplagda hlstorlska verk oI[ SF
bakoo slg. Hah börJade sln karrlär ned
alt skrlva sketcher under sln tld som
bokhandelsblträde på 50-falet, även han
föddes 1925.



llotcll tnno 164?
Harlagränd 3, tel 08-(4 04 80.
Enkelrun /{tO.- / Dubbelrun 590.-
BeläBet på tvår8ata t.lll Cötgatan, 'tOO n
från SLussen och bussar ttll kongressen.
HoLcll Xelnen
Qit8atan (9-51, tel 08-22 60 80.
Enkelrum 5fO.- / Dubbelrun 680.-
Iven detia nårr förblndelser tlll conen.
O'll,anrys llotcll
värnd6vå8en 84r tel 08-714 53 00.
EnkelruE .- / Dubbetrun 5?0.-
Absolut nåmast kongressen, sama hotelL
son våra hedersgäster bor på.
Resran Hotell
Drot.tnln88atan 77, tcl 08-1q t3 95.
Enkelrun \60.- / Dubbelrun 560,-
B€läget I clty.
SJöfartshoLGllGt
l(atarlnavägen 26, tel 08-22 69 60.
Enkelrun 49O.- I Dubbet"ruo 850.-
Upp I brckenr lnte långL från Saltsjöbana
och butsar från Slussen.
l\rrlstglrdcn Zlnkcn
Zlnkens väg 20, tel 08-58 50 lt.
EnkelruE 315.- / Dubbelrun 450.-
Bllllgt, lngen dusch på rumEn oen dock
frukost.

Det flnn! nrturllgtvts en Dångd hotell 1

Stockhohr ovan är bare rakorncndrbla
rlternatlv. VlIl nan ha lnfoma!lon on
hotell 1 Stockholm kan oan Dad fördel
rlnga: Hot"llcentralen - 24 08 8O. lr nran
Dedletr I Svenska TurlstförcnlntGn flnns
lnforratlon on vandrarhen på 290 32 00.
Kongresscn crbjuder även öv?rnettnlnt 1

kväIlslokalen, detta naiurllStvlr under
prlmltlva fonDer.

Sclence Flctlon bokhandeln
koruoer tlll kongressen och
har ned slg en stor del av

slt! sortlment av svenska och engelska SF- och
fanLasy biicker. Man har Laddat uPp oed extra
mycket Aldlss och Harrlson - 5å varför lnte få en
ny bok sl8nerad på stället. SF-bokhandeln kånd
för slti Boda sortlneni och rlml18a prlsen. I
nomala fall hlttar man bokhandeln På Atlasgatan
8. ((T) SL.Erlksplan). Tet 30 28 62.
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Ko-* fä $tacoh

Nasacon 1 1 är en tre dagar lång
Sclence Flctlon festlvel. Ett arrange-
Eang dår du son är lntresserad av SF
kan få dltt lystträte varc slg det
BäIler böcker, flItr eller annat.
Nasacon har genm åren gJort slg känd
som en kongress Ded en avkopplande
och lntlmt trlvsm stännlng. Det
gäller I höBsto Brad 1 år också. Så
träffa Brlan Aldls3 och Harry
Harrlson under avslappnade foraer,
hör den dlskutera och läsai prata med
deD. De är där för dln skull, För den
son vll.l bJuder v1 också pä ett
lnfomellt kvällsprogratr ned bar och
ous1k.

På programet siår både Scrlös8
paneldebatter och SF-betonade lckarr
vl spånner över hela spektrat. Det
gäIler också fllmerna son vlsas, vlll
du kan du se fllm nästan kontlnuellgt
hela helgen.

Ir du satrttdl8t ute efter bllllga
böcker, eller sällsyntå fanzlnes,
passa på undcr vära auktloner. Annars
är SF-bokhandeln där ned ett b"tyd-
ende sortlment.
En SF-konSress förtredlar all.tld cn
vlss sorts stäonlng, Har du gått
förut så vet du... Men vårför lntr
pröva en annorlunda uppr.evelse? Nåsa-
con ll bllr den stora SP-händelsen I
år, då Fantastlka ' 90 skJutlts på
frantlden, och vl erbJuder så nånga
varlanter på SF-tenat ått var och en
borde flnna sla tlll rätt8.

TAruNCAR
Artrork på llnlatyrer - målar du Lenn-
ftgurer t1]I rollspel eller någog när-
besläktat som hobby så är det hår tävlln8en
för dlgt Vf vlll ha fem obJekt från
varje Lävlande - bldragen står 1 monter för
allmänt beskådande och bedömntng - alla
delta8are fån rösta, röstsedel lännas 1
receptlonen. Värdlga prlser utlovas.
AnmäI lntresse 1 förv§B tlll komrlitdn -
närmare be§tämi Hats Llgnell.

FIIE Oulz - snabb och underhållande tävl1n8
med JalneJ frågor om SF (och naturLlgLvls
l1te fantasy) fllmer och vad soo hör där-
Llll. Föranmälan lnte nödvändlg, nen v11.1
du veta ner så vet Wolf von Ulttlng det.
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Fanbllder - fotografler på fans från tldlgare kongresser och tlllsiäIlnln8ar
hlttar man på väggarna 1 stora hallen. Bland annat bllder från Intercon'89
(den siora Norska kon8ressen förra året) och från Fantastlka '89.

l{Bacon-bllder - bllder ta8na vld safitll8a gamla upplagor av kongressen upp-
satta år för år med komentarer och presskllpp. Mycket hlLtllls lcke vlsat
naterlal ur hlstorlens dJup.

Tyska lllustrauirer - är ett lltet Lena, vl ställer ut lllustratloner av tyska
fanzlnellluslraiörer och sälJer reproduktloner av svartvlta verk.

FlLEafflacher - en llten utstållnlng av fllmafflscher för ö8onfäBnadens skull.
I övrl8t bl1r det mycket ånnat, vl satsar på en utsnyckad kongresslokall

Bokaukllonen är det många som ser
fran emol på kongresser, vare s1B

början av kongressen.

tz-,-- Dan köper eller sålJer. VlIl du

,1 ilBol( \ xtipa så kan det lnte bll enkråre;
,/ llY , t - \ vlII <tu däremot sälJa - ia kontak!

,l(Ul(tiOn ) r"o o""; och sklcka särna ln en

/ l'lzj:-/ llsta på de mest värdefulla och
/, l--=. lntressanta exemplaren - så ger vl

.%/ I 
- 

.r;^ de potentlerla köparna en chans
" I i- Senon att dela ut en bokkatalog I
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lll. fonferenscentrtets trörsal. - fö;
. huvudprtograneet. och flhvlsnlngaf

på sLorbl,ldsvldeo red [ora.

(21. En trappa ned t konferenscentret,
yrd lotr hånder här är lnte rlktlgLklårlrat ännui .on dGL år Ju allffd bra

oe<l IlLo nescrvulryorE.

{3) Gnrpgnl. et,t är deL ena av de tvÅ
speclalruaoen. et,t av deo k@or 1

a].la falt alb anvlindas tlll daUaru!, där

Buss- eller tå6burna deliagare ges råde! att
kllva av vld SaltsJö-Järla och gA över bnon och fortsätta llte tlII
höger, sedan tlll vänster och slst, rakt upp, Nå, där har lnget
ändrats - telefonkagålogens karLor är god lednlng.

r hör en kongresserv€rlng t,lIl.

Jngen av de båda kartorna gör anspråk på att helt överenssfär0tra oedtld och ruEi men är todB approxlnatloner. Bllvligen tlll kongressen
ksn vara något svär då hela området runt Forun Nacka är nyllgen
uppfört eller under konstruktlon. Ett got,t tlps från den blibu;na
delen av kofl!1t.t6n är att ta Värodöleden och svän8a höBer vld
skyltnlng Foruo Nacka, då hasnar man vld nätrnda köpcent,rum och på
Vtkdalsvägen, sväng höger ln på crlffelväBen - deL flnns gott ån
parkerlngsplatser.
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vl bland annaE Iassar ln et,C gäng Antga
500.

({). Gr.upprru två, det, andra speclal-
ruDnet. DeC Iuler ät vldeofllD_

vlcnlng av deL oer kurlösa slagec hår.Vl får se.

(51. §crvcrlng, pausrum står det på
dören, Ilen Jobb vänlar serverln8s_

personalen. Ul servorar kaffe, kall läsk
och kakor, snörgåsar, mai saDL allt soo

rl(6ll thtrd, mlnsann - sån han vl också.
D TlIl vänsLcr konferenscentret och

t,lll hiiger auladelen. RecepLlon alldeles
tnnanför högra dörrren.

(7). SCora hallcn med försiiljnlngsbord,
monLrar och andra utställnlngar; en

och annan akLlvlte! också kanske. HaIIen
är I otage - crappor upp tlll, balkongen.

l8l. övrc planet 1 sbora hallen. Här
flnner Dan lngången LIII Aulan och

möJltgen än lor ulsLäIlnln8ar och Iösa
detaucr.

(91. Xacka lula, norra Europas bästa
akusLtk hsr det sagts. EtL stort

audltorluo och en underbar scen. plats
för fllrylsnln8arna, kolonpollenoch
bankeLLon. l{agnlfl,k, vl bJuder på scen_
shou -
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SaD J. trndHall - svensk sclence Flctlon
förfabtare' Srand Easter, utSer Bedan etL
anmf år SvJrtees nu enda uLko@ande SF-

Ia8asfn: Julesverne t'lagaslnet' Har oånga

lniernatlonella Järn 1 elden' san J' har
,."fu upp"*.c!åi 6tist, och hedsrsSäst på

LldlSårt uPPla8or av llasacon'

tnders Pah - SverlSes kanske oeste och

bäsLe leknlkJournallsE' känd för IäLc-
överskådll8a PreseniaLloner åv Leknlska
nyheier. llan var drlvkraflen bakom

tåfnthagåstneu. Hans srtlklar har 8od

lnternatlooell sprl«tntng' lnder§ PalB är
elttld on upDskatiad d€lta8ane och har
goEt beräLtarslnne.

JoInr Alerander - poPulår oångsysslare vad

iirr"" frfr, lnur€ssani förcrä3are v1d

§uo.Xtottt flllskota. Han är australlens-
are från börJån oen har nu boit 1 Sverl8e
Lltlräckll8i län8e för aL! kunna koDnun-

l'era red lnfödln€arnå' ]lan d€balL€rar
f.i" bara utan reglsserar också - vl
vigar 'Ttre Fo§slli (L1d18are vlsåd under

bland annaL IoLercon '89, 1 @1o!' En

aukLorliet (eller åtrlnsLone värd aLi
ivssna l1l1) vad EäIler §f- och Fantasy-
fil", "- 

alltld hILLar nya angrepps-
puokter.

qLt rlr

Hedersgäster
D. båda utlf,ndrka hadcrsSålicrnå vtr
iådlt.n dyrr .tt La hlui !å vl Llirnkor
uLnylUa do! raxtral!. §n hedcrsSåsL är
Ju tlII för aLt förgyllå 9r'o8raoet och '
kongrtssen t örr18t' aå även dessa.

tlöEtlisnln8 - Både Aldlss och Harrlton
läser hö8t ur lexLer de §Jålva valu ur
aln pFodukllon. ElL upPskatiat lnslag oo
förfatLat'en kan sln beräLLarkonst'
vlu(e! hår år fallot.
Int€tTJu - Aldlss och Harrlson b€räLter
tsr o s18 lJålva och sltl förfaLllrskåp

t då lnucrrJuer loo 6ss. Frfuor från
publtlcn botvåraa.

Pilrcler - en rJåIvklar Plats fÖr en

tr€ders8ältr älnena har sklftsnde karak-
tär. (sc 'Panel'er' På nå§La sldall

Soclalt - En hedersSäsi skall vara

Slvande' roande o€h tänkvärd fnte bara
unoer slna prog'rarfranträdandenuLån
åyen I sltt uD8änge Ded deltagarna' En

bra ilederssåi,s! skall kunna bJuda på sl8
sJälv och vara Ed undcr huvudparLon av

kång,r'essen. Harry Harlson och Brlan
lldlss komer förhoppnln8svls att vara
sådana heders8ä5Ler åven På denna

kon8ress.

RUtlIEn - PhtllP X. Dlc
cyberpunk-roman soo flI[ av

r irrorly scott och tred en vl
Harrlson Ford I huvudrol.titspelas I en nåra frantld'
androlderne hoLar rtt ta
över - nlck D€ckard rensar
ut...

TUO Tf,OID NOGEN NIEBIT -
är d€t hBr SE? [å rantrsy I
alla fall - lntc lprln8er
deu oGkrlng cerboons runt
Hotlyuoodl DGn Dycket PA-
kosLadc verkt 18alanlmcrade
Iångftlnen år hur soo h"lst
sevård.

SI.EEPEn - cn flln mcd sF-
motlv av Loody Allen' loil

åvcn lpclar huvudroll'n' Hen

bl1r ncdfrusen cftcr Gn

tlon och vaknlr uPP år ?l?3'
1 dn [ardrtllsllk Pollsstat'
HEIW llETtL - Gn nuslkfllr'
anln€rad och ned nuslk frAn
rnån6a !.ntressanta SruPPert
bI.!. Bluc öYsLer cult'
TY-SERIEB och annat från 50-

och 60-talet Prcsentcras I 'nsDeclall Pro8ranpunkt'
prhrrorr ]outEs or rHE EIFrr
John llcxander håller under-
hållsndc förGdråg På tctoai'

Fllopro8Pamet IöPer under
hela kongressen och de flesta
stora filner v13ar vl 2

6^ F.ocJ rQ x-

För SF-fans' msLadels I alla falI.
tnders Bellls och Susan H€nde står för
prcBrmupllä88nlngen I siora dra8i vad
nu def, kån lnnebära av loprovl3erade
reDlnarler, sllly 8iles och kanske en
dockleater' Inaet vlkLlSt bestäDt ännu'
så häIl utklk. Kanske llte av de

cn8elsklnsptrerade upptä8en på föma
Fantasttka. De har I all lovaL
att 8öra slLt bästa.

KUÅ' USfn7GR/1fit : ( ( 
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Efter 20:00 på freda8 och lördag kväll '

håller vl tlll I FlskarhöJdens kvarters-
gåro. FÖrvtsso en blt ut'åt skär8ården'
äen vl ordnar busstransport dlt och ln
tIlI stan laSom tlll slsLa tunnelbanan'
Här bllr def mer avspänt och festllkL'
vi oppnt" bar med levande muslk och kör
dlverse lnfomella pro8rilpunkter'
Ungås och träffa Sf-fans och andra

exlstenser, har du betalt konSressen

koFner du ln även här' Mystg avsluLnln6'

llttch Blkers Orlde to the GaluY -
inierearaktrska Llfterförenlngen och

tnderi Pemer håller I den blteni
dlverse iematlska studler av skrlften
och en panel on hur då118 Gulden är -
traitfg" argument vånLas från båda

9 ldor.

x.A.D. - ltutually lssuFed Dcstructlm'
Uruppförande av Ian Glllms pJäs ilvan
and Fe6,", en enaktare från 1981 - en

orotes! mt kärnvapenupprustnln8en' lan
i;tllan har varlt sångare I Deep Purple'
mlnsann.


