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Nu är det snart dags att ses i Linköping under ConFu-
se 2002. Arbetet med kongressen pågår för fullt och här
kommer en framstegsrapport med den del nyttig informa-
tion som vägbeskrivning och öppettider.

Gäster

Som vi tidigare meddelat gästas kongressen av två brittis-
ka författare, China Miéville som just publicerat sin tred-
je romanThe Scaroch Gwyneth Jones vars senaste bok
Bold as Lovevann Arthur C. Clarke-priset och var också
nominerad till BSFA-priset.

Lagom till den här framstegsrapporten har vi också
fått klart med en svensk gäst, nämligen Andreas Roman.
Han är en av de unga svenska fantasyförfattare som kom-
mit fram de senaste åren. Han har hittills hunnit publi-
cera fyra romaner och har en till på gång. Trilogin om
Drakväktarna är tekniskt sett en “tie-in” till en rollspels-
värld, men som läsare märker man ingenting av det. När
änglar dör är fristående och är Satans egen version av ska-
pelsen och senare händelser.

Program

Programmets innehåll börjar blir klart även om vi ännu
inte lagt ut exakta tider för de olika programpunkterna.

I huvudprogram hittar man bland annat hedersgästin-
tervjuer och paneldebatter.

Utöver huvudprogrammet kommer vi som vanligt att
ha ett sidoprogram med smalare och lättsammare inslag.
Bland annat kommer sidoprogrammet att innehålla en
bokdiskussion där man bör ha läst bokenAmerican Gods
av Neil Gaiman i förväg för att kunna delta i samtalet.
Den har fått fina recensioner, så sätt igång och läs.

Några andra smakprov: Less is more? Inom science
fictionfilmen. En panel som ställer frågan om inte lågbud-
getfilmer ofta blir bättre science fiction än påkostade och
hypade jätteproduktioner; War of the Ring — Ett samtal
mellan China Miéville (som inte gillar Tolkien) och två
Tolkienister; Hjärtan av rostfritt stål — en panel om ro-
mantik och science fiction.

För övrigt också paneler om fantasy som idélitteratur,
starka kvinnor i film och på tv, brittisk science fiction i
dag och jakten på Sense of Wonder.

Utöver sådana självklara inslag som diabilder, auktion
och frågesport visar dessutom Roger Klein sin videolek-
tion En grundkurs i Ondska, några gamla kongressrävar
diskuterar sina bästa och värsta kongressupplevelser och
vi lyssnar på utvald signaturmelodier från tv-serier och
filmer och blir nostalgiska.

Öppettider

Dörrarna öppnas för registrering fredag kl 16.00 men
kommittén kommer förmodligen att vara på plats större
delen av eftermiddagen för att ställa i ordning lokalen.
Den som har tid över och vill hjälpa till är välkommen att
titta in på Herrgårt’n.

Kongressen invigs vid 18-tiden med ett kort tal av
kommittéordföranden Hans Persson, därefter vidtar pro-
grammet.

Vi planerar att öppna baren någon gång mellan kl 17
och 18.

Under helgen öppnar lokalen ca kl 10.30, med pro-
gram från kl 11.00. Fredag och lördag stänger vi 02.00
och på söndagen pågår kongressen till ca kl 17.

Dead Dog

För er som bor i Linköpingstrakten eller som inte mås-
te åka hemåt på söndagseftermiddagen tänkte vi ordna ett
Dead Dog party efter kongressen, från cirka klockan 19.
Plats är inte bestämd ännu men kommer att meddelas på
kongressen.

Auktion och annan försäljning

En auktion ingår förstås i programmet, så glöm inte att ta
med böcker och annat att sälja.



Utöver auktionen går det bra att ta med saker för för-
säljning i lokalerna under kongressen. ConFuse tar inte
provision på sådant som säljs av privatpersoner.

Företag eller personer som planerar att ta med många
eller utrymmeskrävande saker bör kontakta kongresskom-
mittén i förväg.

Lokal

Ryds Herrgård är studenternas festlokal med rejäla utrym-
men för program och en mysig pub i bottenvåningen. Pu-
ben kommer att erbjuda det vanliga sortimentet av drycker
samt enklare förtäring.

Huset ligger i Ryds Centrum i södra Linköping med
butiker, bankomat och minutenautomater, ett par enkla-
re matställen (pizza och indonesiskt) och goda bussför-
bindelser till Linköpings centrum och centralen, utgångs-
punkten för både tåg och busstrafiken. Se nedan för väg-
beskrivning.

Logi

Som några av er säkert redan märkt har vi i år haft otu-
ren att lägga vår kongress samtidigt som ett annat, myc-
ket större arrangemang, vilket medfört brist på hotellrum
i hela Linköping.

En rundringning för några veckor sedan gav resultatet
att endast ett fåtal hotell hade rum kvar.

Hotell Ekoxen 013-25 26 00
Hotell du Nord 013-12 98 95
Good Evening Hotel 013-12 90 00
Hotell Östergyllen 013-10 20 75

Turistinformationen (tnr 013-20 68 35) kan ge närma-
re information om hotell, campingmöjligheter, stugor etc.

Kongresslokalen som stänger vid tvåtiden tillåter inte
övernattning. Den som tar med sovsäck kan få sovplats
på golvet hemma hos någon Linköpingsfan. Vill du va-
ra säker på att det finns en sådan plats så kontakta Stina
Edelfeldt i förväg (013 – 31 13 69, vargen@lysator.liu.se).
Hon kommer att koordinera sådana frågor både före och
under kongressen.

Vi undersöker dessutom andra möjligheter. Den som
har svårt att hitta husrum kan kontakta Britt-Louise
Viklund, se nedan, för besked om hur detta har lyckats.

Bankett

På lördagskvällen äter vi tillsammans och eftersom Ryds
Herrgård har ett riktigt restaurangkök brukar maten vara
vällagad och god.

Menyn blir Getostmousse med parmaskinka och sol-
torkade tomater, Rosépepparstekt fläskfilé med whiskey-
sås och potatisgratäng, Skogsbärsparfait med bärsås (130
kronor) eller vegetarisk Parmesanostgratinerad aubergine,
Kronärtskocksgryta med röda linser och kidneybönor och
ris, Skogsbärsparfait med bärsås (107 kronor).

Om du har speciella krav på maten hör av dig i god tid
så ska vi försöka ordna något lämpligt.

Banketten kräver föranmälan, så att kocken får tid att
förbereda sig, men betalas på plats vid registreringen. An-
talet platser är begränsat så skicka anmälan så snart som
möjligt till britt-louise.v@telia.com alternativt ring 011-
23 97 45 (telefonsvararen är alltid på så lämna ett medde-
lande)

Vägbeskrivning

Bil: Från motorvägen gäller avfarten Linköping V. Det
är den första om man kommer från söder och den tredje
om man kommer från norr. Väl av från motorvägen sik-
tar du mot Ryd. Snart kommer du till en rondell under
vägen. Sväng vänster. Fortsätt rakt igenom nästa rondell.
Scandic Hotel ligger nu på höger sida. Efter ett par hund-
ra meter kommer en parkering på vänster sida, därefter
Ryds Centrum. Direkt till vänster finns flera p-platser och
kongresslokalen.

Tåg: Till höger om stationsbyggnaden finns busshåll-
platsen för linje 213. Stig av vid hållplatsen Ryd Centrum
(efter ca 15 minuters resa). Herrgårt’n ligger då runt hör-
net till höger om centrumbyggnaden. Den som ska bo på
Scandic Hotel och vill lämna av bagaget kan följa med
bussen en hållplats till så ligger hotellet tvärs över gatan.
Det tar bara någon minut att gå tillbaka till kongressloka-
len.

Till fots: Kongresslokalen ligger 4–5 km utanför cent-
rum så det är ganska långt att gå. När du väl kommit ut
ur centrum finns dock väl skyltade gång- och cykelvägar
mot Ryd.

Kongressavgift

Medlemsskap i ConFuse 2002 kostar 250 kronor. Stöd-
jande medlemsskap kostar 50 kronor. Betala till postgiro
55 87 37-3 (LSFF) och glöm inte tala om vem du är och
vad du betalar för. I dörren kostar det 250 kronor eller 80
kronor för fredag, 100 kronor för lördag och 70 kronor för
söndag.

Kongresskommitté

Hans Persson
unicorn@lysator.liu.se

Britt-Louise Viklund
britt-louise.v@telia.com

Tommy Persson
tpe@ida.liu.se



Mer information

Om du vill ha mer information så kontakta Hans Persson,
Domaregatan 8, 586 63 Linköping. Telefon 013 – 29 77 05
(hem), 013 – 21 08 57 (arbete). Du kan också titta på vår
hemsida

http://www.lysator.liu.se/confuse/

eller skicka elektronisk post till

confuse@lysator.liu.se .

**++****++**

Framstegsrapport 3 gjordes av Britt-Louise Viklund,
Tommy Persson och Hans Persson 2002–06–03.

Medlemmar i ConFuse 2002

1 Hans Persson D
2 Britt-Louise Viklund D
3 Jukka Nylund S
4 Leif Stensson S
5 Stina Edelfeldt S
6 Tommy Persson D
7 Åke E. B. Jonsson S
8 Sten Thaning D
9 Torbjörn Axelsson S
10 Karl-Johan Norén D
11 Roger Klein S
12 Maximilian Björsten S
13 Ola Ågren S
14 Niklas Andersson S
15 Johan Anglemark D
16 Linnéa Anglemark S
17 Anders Wahlbom S
18 Herman Ellingsen D
19 Michael Pargman D
20 Stefan Wrammerfors S
21 Carolina Gómez Lagerlöf D
22 Tomas Cronholm S
23 Ninni Pettersson D
24 Magnus Westerlund D
25 Eva Norman D
26 Janne Johansson S
27 Monica Ringheim S
28 Brita Planck S
29 Åsa Anderbalk S
30 Åke Bertenstam D
31 Carl-Mikael Zetterling D
32 Magnus Redin S
33 Magnus Olsson D
34 Magnus Holmberg S
35 Lars-Olov Strandberg D
36 Andreas Gustafsson S
37 Mats Hultquist S
38 Jesper Stage S
39 Marie Engfors D
40 Bengt Johansson S
41 Bjørn Tore Sund S
42 Sidsel Horvei S
43 Mattias Åberg S
44 Thomas Padrón-McCarthy D
45 Kristina Knaving D
46 Anders Qvist D
47 Nanna Alroth D
48 Jan Olof Alroth D
49 Daniel Pargman D
50 Tessy Pargman D
51 Therese Wikström D
52 Tomas Wikström D
53 Jan-Erik Engman D
54 Terje Holmgren D


