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STARGATE
MEDLEMSBLAD FÖR CLUB COSMOS

Stargates majnummer
Under maj månad kommer flera olika intressanta
aktiviteter att ske. SF-bokhandeln arrangerar sin
årliga parad, Patrik Centerwall håller föredrag
om fantastik under en bokmässa och Club
Cosmos digitala pubträff sker samma dag som
detta medlemsblad skickas ut.
Håll er uppdaterade! Läs Stargate!
Väl mött!
Louise Bengtsson Rylander, ordförande.

Pubträffarna
Club Cosmos håller nu både digitala och fysiska
pubträffar. De fysiska pubträffarna annonseras
bland annat via klubbens Facebook-grupp.
För mer information om de fysiska och de
digitala pubmötena mejla:
info@clubcosmos.net

Nördparaden år 2017. Paraden gick nedför Kungsportsavenyn. Foto: Louise Bengtsson Rylander.

Nördparaden 2022
PÅ KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG
KOMMER SF-BOKHANDELN ATT
ARRANGERA DEN ÅRLIGA
NÖRDPARADEN I GÖTEBORG.
Sedan 2013 har SF-bokhandeln arrangerat en
nördparad under våren/sommaren. I år
kommer den att hållas under Kristi
himmelsfärdsdag, det vill säga torsdagen den
26 maj. Club Cosmos kommer naturligtvis att
närvara och alla intresserade cosmoiter kan
samlas runt vår flagga.
Paraden kommer att ledas av orkestern
Tongångarne och den kommer att utgå från
Götaplatsen. Samlingen sker 12.30 och
paraden kommer att avgå kl. 13.00. Därefter
tågar deltagarna mot Göteborgs domkyrka där
SF-bokhandeln ordnar underhållning och
prisutdelning runt kl. 13.45.
Under paraden finns möjlighet att se många
spännande cosplayutklädnader och även att få
rabatt i SF-bokhandelns kassa. Vi ses på
paraden!

Första nördparaden år 2013. Foto: Glenn
Petersen.

Nördparaden 2019. Foto: Louise Bengtsson
Rylander.
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SCIENCE FICTION

FÖREDRAG

Klassiska science fiction-omslag

Drakar över
Stigbergstorget – om
svensk fantasy och
science fiction

Det är nog många av oss som
dragits till nästa läsupplevelse
genom ett vackert och tilltalande
omslag. Vad som tilltalar skiljer
sig naturligtvis åt. Men oavsett
om omslaget är hardcore SF med
blänkande raketer eller mer
fantasy inspirerat med muskulösa
Conan-gestalter har många
omslag blivit riktiga klassiker.
Här nedan finns ett antal
omslag… frågan är bara vem som
skrev böckerna och vilka titlarna
var…
Svaren finns längst ned på den
sista sidan.

Patrik Centerwall håller föredrag på Majornas
bokmässa, söndag 15 maj klockan 13.00 i
Gathenhielmska huset (vid Stigbergstorget).
Fritt inträde!

Omslag 4.

Omslag 8.

De senaste 15 – 20 åren har det kommit en
ganska strid ström av nyskriven svensk
science fiction och fantasy, vilket naturligtvis
är väldigt kul eftersom vi i Sverige inte har
varit så lycklig lottade med den här typen av
litteratur, vare sig översatt eller skriven av
svenska författare.
Vad är det som har hänt, hur har det sett ut
historiskt, vilka trender kan vi se i litteraturen,
vilka böcker ska man läsa och framförallt: hur
skildras Göteborg i den fantastiska
litteraturen?
https://www.majornasbokmassa.se
/f%C3%B6rel%C3%A4sningar-event
Text: Patrik Centerwall

Omslag 1.

Omslag 2.

Omslag 3.

Omslag 5.

Omslag 9.

Omslag 6.

Omslag 10.

Omslag 7.

Omslag 11.

Omslag 12.

Omslag 13.
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BILD

Page 3 Mars och torris
Under vintern bildas det ett lager med torris (carbon dioxide frost)
på planeten Mars yta. Som mest når frosten från polerna till en
latitud på runt 50 grader. På vissa ställen närmare ekvatorn kan
det dock också formas torris. Detta kan exempelvis ske på
sluttningar som inte får så mycket solljus och därför är kallare.

Bilden nedan visar en krater i Mars södra hemisfär på en latitud av 37 grader.
Sluttningen vetter åt söder och torrisen har här synliggjorts genom blå färg.
För mer information se:
https://www.nasa.gov/image-feature/cold-as-dry-ice

Text (där inget annat anges): Louise Bengtsson Rylander.
Om någon vill bidra med en liten text om en fandomaktivitet, astronomi eller dylikt som hade passat in i medlemsbladet, mejla gärna
info@clubcosmos.net

Omslag 1. A Clockwork Orange av Anthony Burgess.
Omslag 2. Stiftelsetriologin av Isaac Asimov (svensk upplaga).
Omslag 3. Dune av Frank Herbert.
Omslag 4. Consider Phlebas av Iain M. Banks.
Omslag 5. The Sword of Rhiannon av Leigh Brackett.
Omslag 6. To Your Scattered Bodies Go av Philip José Farmer.
Omslag 7. The War of the Worlds av H.G. Wells.
Omslag 8. Do Androids Dream of Electric Sheep av Philip K. Dick.
Omslag 9. The Day of the Triffids av John Wyndham.
Omslag 10. Starship Troopers av Robert A. Heinlein.
Omslag 11. The Left Hand of Darkness av Ursula K. Le Guin
Omslag 12. Ancillary Justice av Ann Leckie.
Omslag 13. 1984 av George Orwell.
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