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Inledare
Jaha, så var det dags för ett PötZine igen...Den här gången hoppas jag att detta num-mer känns mer innehållsrikt än det föregå-ende. En nyhet är förresten att man nu-mera inte behöver söja för att man missatett nummer av PötZine (som om någongjort det tidigare) eftersom jag har slängtupp gamla PötZines på webben, adressenär http://www.algonet.se/~rsm/pz/ ochglöm inte... surfa lungt!
För att kontakta mig skriver man via e-mailtill hitch-hiker@earthling.net eller viapappersmail till Staffan Vilcans, Mörbylund19, 182 30 Danderyd.Hey ho, let's go!
LoCen kommer!

Nu har det faktiskt kommit ett par LoCs, ettkom via e-mail  signerat Sven Holmströmäven om avsändaradressen sa Sigvard.Nåja, han skriver
HejEn trevlig kongressrapport, fast en väldigtgammal kongress.
Överhuvudtaget var det mesta som detskrev om väldigt gamla saker.Men tiden är ju som bekant besvärlig ochlömsk lurifax.
Jo, visst kan tiden vara knepig och tiden ärju som bekant en illusion, speciellt lunch-tiden men orsaken till den sena recentionenvar naturligtvis även denna gång min (viddet här laget (antar jag)) välkända slöhetoch brist på tid för fanac.
Rent annars var det ganska intressant attläsa att det har funnits flera exempel påanarkism, prövad i den holokammare somkallas verklighet. Jag har alltid hävdadsamma sak som herr Frick. Har du lust att

ge mig något exempel?
Tja, det finns ju olika uppfattningar om ivilken utsträckning olika samhällen varanarkistiska eller inte men de som brukarnämnas oftast är pariskomunen,kronstadtsovjeten och Spanien under in-bördeskriget. Exempel som näms mer säl-lan är t.ex. Frankrike -68, Kristiania, ochSkogsnäs.
(Förövrigt, vadå "Bo Stenfors, vem nu detär". Till och med jag, väldigt neo har hörttalas (och läst) Stenfors klassiska fanzin"Tre fandoms och en fjärde" från sextiota-let.)
Ja, jag får väl skylla på mitt dåliga namn-minne men namnet säger mig verkligeningenting. Visserligen har jag nu fått ettfanzine från nämda person så jag har välhunnit bilda mig en uppfattning i alla fall(se eventuell recentionen här nedan).
Return of the

LoCs
Och det kom ett till LoC! Denna gång frånHans Persson.
Hej!
Eftersom du i Pötzine 6 närmast förvånatsäger att Martin Andreasson bevisat attLoC-skrivandet inte är riktigt dött än, såkänner jag att jag måste skriva några ra-der.
Se, det funkar! Om man bara tjurar lite överatt man får så få LoCs så kommer det straxflera. Fans är så omtänksamma. Jag måsteväl också erkänna att jag inte är den bästapå att skriva LoC heller, men jag ska noggöra det... i morgon.
Det tog ett tag innan jag insåg att fanzineti själva verket var en liten tidsmaskin. Närjag började läsa det tänkte jag på Uppsala-kongressen Konfekt, men sedan insåg jag
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att beskrivningen inte stämde. Att det stod1996 precis i början reagerade jag inte på.Det är som när man försöker korrekturläsasina egna texter, man ser det man tror skastå där, inte det man i själva verket harskrivit.
Jo, av diverse skäl så blev recentionen intefärdigskriven förrens efter ett bra tag ochsedan skulle resten av fanzinet skrivas klart,korrekturläsas, skrivas om, printas, kopie-ras upp, vikas, lämnas till SFF och om mangör det i min takt tar det ett bra tag.
I vilket fall så tycker jag att det är skoj meden rapport från En bättre kongress (denhade gärna fått vara lite längre), eftersomjag själv bara hade tid att vara där en dag.På lördagen hade jag trevligt, även om detvar lite småjobbigt att köra tur och returfrån Linköping på samma dag. Även jaghade för den delen vissa svårigheter medatt hitta kongresslokalen trots att jag hadeparkerat precis utanför den (utan att vetaatt jag var på rätt ställe).
Hälsningar,
Hans Persson
Den huvudsakliga anledningen till attkongressrapporten blev så kortfattad är nogatt den skrevs klart flera månader efterkongressen och då är det inte alltid så lättatt minnas alla detaljer. Det är såledestidens flykt och inte stor blogkonsumtionsom orsakat bristen på minnen.

Vem är den där

Dan Dare?
Sedan jag fick en bunt fanzines med titeln"Vem är den där Dan Dare?"från Sven Berggren har jagfunderat på vem Dan Dareegentligen är. Jag hade välen aning om att han var enklassisk brittisk sf-seriefiguroch att han medverkat i ett

plattformsspel en gång i tiden men mycketmer än så var det inte jag visste. Men fråganfortsatte gnaga i mitt huvud så jag börjadeforska i ämnet och resultatet är dennaartikel.
Introduktion

Enligt seriens his-torieskrivning ärDan Dare översteinom rymdflottan,innehavare av FN-orden som hanfick för sitt ledar-skap vid den för-sta bemannadeflygningen tillVenus 1996. Född1967 i Manchester, England. Hobbies ärcricket, fäktning, ridning, målning ochmodellbygge.Historien bakom serien å andra sidan är enannan. Den började vid mitten av 40-taletdå pastor Marcus Morris var redaktör förden kristna tidningen The Anvil. Tidningengick inget vidare och han tänkte att illustra-tioner kanske skulle hjälpa så han gick tillden närbelägna konstskolan där han mötteFrank Hampson. När Marcus Morris ochFrank Hampson träffades kom de fram tillatt för att nå internationell succé, någotsom The Anvil inte lyckats med, bordeman skapa en välillustrerad och spännandeserietidning för pojkar enligt högsta stan-dard. De brittiska serietidningarna vid denhär tiden var ganska undermåliga medträiga historier och Frank ville skapa någoti stil med de amerikanska serierna fast i enbrittisk stil utan så mycket våld och super-hjältar.
Under 1949 så tog projektet form undernamnet The Eagle.I starten ändrades mycket och Dan Daresjälv var både detektiven Dorothy Dare ochen flygande präst innan han blev rymd-piloten, Dan Dare - pilot of the future!Frank Hampson ville ha en sf-serie efter-som det var en så flexibel stil, om man villeändra förutsättningarna var det bara attsticka till en annan planet. Han ansåg också
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att framtiden skildrades alltför mörk medkärnvapenhotet och det kalla kriget. Hanville ge ett hopp för framtiden, att visa attraketer och vetenskap kunde visa nya värl-dar och nya möjligheter. Frank Hampsonhade varit en löjtnant i armén och hadesjälv sett V2-raketerna och var fascineradöver skönheten och precitionen i derasmekanik. Han var säker på att rymdresoren dag skulle vara möjliga.Efter att det var bestämt att Dan Dare skullevara en sf-serie kom beskrivningen avpersongalleriet.. Dan Dare skildrades en-ligt samma mönster som en brittiskflyghälte, en slags Biggles i rymden. Hårdmen rättvis, hederlig, lysande pilot och enperfekt skytt. Rymdflottans uniformmodellerades efter de brittiska armé-officerarnas uniform. Kanske huvudsakli-gen beroende på att den var ett av de fåklädesplagg Frank Hampton ägde.
Som andra serihjältar har naturligtvis ävenDan Dare förändrats över åren. Här är enkronologisk lista över utgivningarna.

1950-1967 EAGLE

Originalserien av Frank Hampson.

1968-1969 EAGLE

Återtryck av gamla serier.
1977-1981 2000AD

En 70-talsversin av Dan Dare som inte allsliknar originalet.
1982-1986 EAGLE

Serien handlar nu om Dan Dares sonsonsom också heter Dan Dare. Ungefär sammastil som originalet fast lite modernarestil.Notera emblemet som påminner omett i en viss amerikansk tv-serie som nåtten popularitet i somliga kretsar.
1987-1990

EAGLE

En total förändring iattityd, design ochstämning. Från brit-tisk fair play tillstrålpistolsviftandespace opera.
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1990-1993 EAGLE
Åter till originalfigurerna och det gamlakonceptet men ändå inte likadant.

Dan Dare i

Musiken
Dan Dare har även blivitbesjungen i en låt medtext av Bernie Taupin ochmusik av Elton John. Lå-ten finns på albumet"Rock Of The Westies"och går såhär:

Can you tell me how old Dan might havedone it
If he'd been here now, holy cowMy stars might have been read on theplanet Mars
Because I don't have foresight to seeIf we still be together in the twenty first
In the twenty first century
He's our flying ace, pilot of the future
In an endless space, holy cowMy eyes never saw a rocket that was quitethat size
Because I don't have the energyTo be cat and mouse for the championsFor the champions of destiny
So long captain Dan
I fail to see what motivates your handsGoodbye restless nightYou know I loved Dan Dare, but I couldn'tmake his flight
So long, so long
Dan Dare doesn't know itHe doesn't know it
He doesn't know itBut I liked the Mekon

Mollissima

säger
m9m0q1111111111111111111116txm9m0

Recentioner

Fanzines
Conflakes 4 (16 s. A5)Detta är den engelskspråkiga kongress-boken för Navigator Saltsjö-Con XIV somtog plats i Fisksätra marina 1-3 augusti 1997(själva konressen rapporteras om på annathåll). Denna kongressbok innehåller un-gefär vad den behöver göra med lite utvik-ningar.
Programmmet finns beskrivet på baksi-dan, hedersgästen presenteras på en sida,en halv sidas genomgång av tidigare salt-sjö-kongresser, tre sidor med fram- ochbakåtblickar medans resten av häftet fylltsut med filksånger. Och det är här den storabehållningen finns. Från klassiker som"Clone of my own" till nästan helt nyskrivnaalster. Gillar man filksånger är detta häftevärt att haäven om man inte gick på kongressen.Wolf von Witting (?), Ålgatan 7, 133 44Saltsjöbaden
The Village Tribune 1/97-1 (2 s. A4)Ett trevligt och småpratande fanzine i un-gefär den stil jag hoppas att PötZine är.Mycket Fisksätre-centrerat med prat omorten, om Sigma TC och vad som hänt medfolk. Trevligt.
Wolf von Witting , Ålgatan 7, 133 44 Saltsjö-baden
The Village Tribune
2/97-1 (2 s. A4)
Wolf har verkligenkommit ut ur singafierade period för nusprutar det fanzinesom honom.
SFF-bulletin 90 (11 s.A4) Jösses! Här är nå-got som legatorecencerat ett bra tagser jag. Intressanta (i
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alla fall valet av) illustrationer, recentionerav fanzinen i förgående sändning, själv-upptaget svammel och en lista över Tahitisstatsöverhuvuden. Trevligt och funktionellt.
Contactbladet (4 s. A5) Infoblad för Contact98 med lämpligt innehåll, t.ex. förslag pådebattämnen (något som ju i och för sigaldrig brukar saknas) Fannytts poll, allmäninformation och en liten mininovell. Trev-ligt och funktionellt och endast något min-dre innehåll än ett genomsnittligt PötZine.
WYZIWYG 7.0 (20 s. A4) Här går man intein för de lättare ämnena utan börjar rasktmed att svara på frågan "Vad är sciencefiction?". Svaret på denna fråga upptar helafanzinet och man hinner gå igenom fleradefinitioner, SFs historia och olika grenarinom SF. Mycket ambitiöst och läsvärt.Jonas Ahlberg, Lefflergatan 4A, 416 71 Gö-teborg
Minorauren 3 (54 s. A4) Rickard Beghornsfanzine har fått en hel del berättigat berömoch när man läser det förstår man lättvarför. Tjockt, välmatat, snyggt layoutat ochnaturligtvis högst läsvärt. Temat i detta num-mer är Edgar Allan Poe som avhandlas i enartikel av Beghorn själv samt en av Poesnoveller samt Korpen (The Raven) på bådesvenska och engelska. I slutet finner manen imponerande brevspalt på nästan 20sidor. Se Minotauren, sedan gengångare!Rickard Beghorn, Tollare Folkhögskola, 13242 Saltsjö-Boo
Minotaur JR nr 1 (8 s. A4) Här har vi

Minotaurens lillebror. Ett fanzine som ärtunnare och i enklare utförande men medsmma kvalitet på innehållet som man ärvan vid från Minotauren. Först en del trev-ligt småprat och sedan avslutas det med ennovell av Beghorns egna penna.
Vem är den där Dan Dare? 97:2 (1 s. A4)Recentioner av både Lois & Clark ochSeinfeld, några LoCs och annat smått.
Vem är den där Dan Dare? sista numret(1 s. A4) Öhhh...Sven Berggren, Studiegången 3-028, 416 81Göteborg

Bio
Det verkar som om jag går oftare på bio nuän bara för ett tag sen. Eller om det beror påatt det går fler bra filmer nu
Hmm... I varje fall så var jag i fredags ochsåg "Men in Black".
Om du har lyckats missa denna rulle efterallt snack och reklam om den har du varitduktig. Men är den något att ha då? Jo, detkan man nog tycka. Själva handlingen ärväl inte så vidare originell eller impone-rande. Trots detta lyckas filmen vara un-derhållande. Det är lite som att titta påMonthy Python. Det är roligt när man tittar
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på det men det är svårt att beskriva hand-lingen. Detta helt utan någa andra parallel-ler förutom att båda är roliga.

Video
Det femte elementet har jag också sett.Innehållsmässigt är det egentligen mestett hopkok av gamla ideer men de levere-ras i ett rappt tempo och med en skruv somgör att det hela ändå känns nytt och fräsht.Det sägs att den här filmen har en europe-isk ton och det kan nog stämma för stilen ärannorlunda än i USAiska filmer som brukarvara ganska slätstrukna. Högt underhåll-ningsvärde men lågt SoW kan man nogsammanfatta den med.

Böcker
The Ship Who Searched, av Anne McAffreyoch Mercedes Lackey. Omslaget må se utsom en chokladask (ett typisk USAiskt fe-nomen) och boken ingår i en serie menden visar sig faktiskt vara riktigt trevlig ochinte utan sense of wonder. Dock noterarjag ett par missar, t.ex. talas det om att hållasig inom hörhåll på en planet utan atmos-

fär och att vid ett sjukdomsfall står det attall textil måste brännas men ändå dyker enteddybjörn upp senare i historien. Efter-som jag aldrig brukar märka sådana missarborde det betyda att det kryllar av dom,kanske en effekt av att boken har två förfat-tare. Handlingen är också lite hoppig, un-gefär som om det mer vore en novellsam-ling än en sammanhängande roman. Mentrots detta hålls man ändå kvar i boken.Om inte verkligheten kom och störde skulledet nog ha blivit en sträckläsning.
Good Omens, av Terry Pratchet och NeilGaiman. Vad kan man vänta sig när homo-risterna Pratchet och Gaiman samman-strålar? Jo, en bok om en ängel och endemon som tillsammans beslutar sig föratt stoppa domedagen. Träffsäkert ochhumoristiskt får man ta del av deras även-tyr där vi också möter apokalypsens fyramotorcyklister, djävulens son och AgnesNutter, en 1600-talshäxa som gjorde förut-sägelser av typen "Do Notte BuyeBetamacks" och en bunt andra bizarra per-soner, allting levererat mud humor, mångafotnoter och logiskt sammanhängende i allsin underlighet. Gillar du Discworld kom-mer du gilla "Good Omens".
Attentatet i Pålsjö skog av Hans Alfred-son. Jo, detta kan nog räknas som SF också.En parallell historia där hitlertyskland inva-derar Sverige. I boken får vi följa någrapersoner genom kriget och se hur det på-verkar dem samtidigt som vi får en djupgå-ende granskning av dåtidens nazistiska rö-relser. Faktaunderlaget för denna bok ärimponerande och flera personer näms vidriktiga namn, något som ställt till en delrabalder, men det är detta som ger bokendess dokumentärakänsla. Hans Alfredson ärju en god författare ochhär berättar han en tro-värdig historia om vadsom verkligen skullekunna ha hänt. Det är enviktig tankeställare, bådehistoriskt och för nutiden.
Sagan om den stora da-Dan Dare finns naturligtvis även som

datorspel. Här för ZX Spectrum
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Nytt nummer av

PötZine kommer inom

kort (nåja). Då

granskar vi Dr. Who.

tamaskinen av Olof Jo-hannesson. Detta är ensvensk SF-bok från 1966som handlar om datorer.Det känns lite udda attläsa den med ia alla faldelar av facit i hand. Nå-got som man direkt mär-ker och jag irriterar migpå är de ovana böjnings-formerna, t.ex. en data,flera dator, den datan, dedatorna, mennär man välkommit över den spärrenär boken faktiskt riktigtnjutbar och intressant om än lite väl naiväven med den tidens mått. På något viskänns den äldre än den är, fast det kanskeberor på datorernas snabba utveckling. Jagskulle i alla fall rekomendera boken somett intressant exempel på äldre svensk SF.

TV
På TV4 går nu tv-serien Den andra Jorden(Earth 2) som handlar om en gruppkolonisatörer som krashar på den planetde tänkte kolonisera och deras mödo-samma färd mot sitt mål. Under färdenmöter de både inre och yttre fiender. Det ären väldigt psykologisk serie med förvå-nansvärt flerdimensionella personligheter,något man ju inte är så bortskämd med.Nackdelen är att serien ibland ger merintryck av att vara ett drama än en SF-serie.På Kanal 5 ser vi sedan en bra tid tillbaks
Tredje klotet från Solen som är en komedi-serie om en grupp utomjordlingar somförsöker smälta in i det jordiska samhälletvilket inte alltid går så bra. Varje avsnittcirkulerar kring ett visst tema. Tempot ärhögt och skämten kommer rappt. Även omSF-inslagen inte är speciellt märkbara ärdet ändå en stunds god underhållning.

Bästa SF-serie
I en stor undersökning (över 27 000 rös-tande) har den kända tidskriften TV Guidefått resultaten på vilka SF-serier som varpopulärast under 1997. Resultaten var gan-ska intressanta, det visade sig att populä-rast var Babylon 5 (28%) tätt följt av Dr Who(27%) medans StarTrek i form av DeepSpace 9 kom först på sjunde plats medendast 2% av rösterna slaget av bl.a. Slagetom Tellus (11%), Arkiv X (6%) och MånbasAlfa (3%).
Illustrationer

I detta nummer kommer illustrationernafrån inte så många olika källor. DenStarWars-inspirerade omslagsbilden före-ställer Tomas Käll och är fotad och dator-manipulerad av Martin Vilcans. Slutbildenkommer från ett arkiv med bilder från tid-ningar från 40 och 50-talen. Övriga bilderkommer naturligtvis från Dan Dare i hansolika versioner. Dessutom förekommer liteallmän clippart.


