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Iron Sky är en finsk science fiction-
film med nördig humor, snygg 
scenografi och politiska undertoner. 
USA får sig ett antal kängor och det 
skrattas öppet åt Nordkorea.

Året är 2018 och opinionssiffrorna 
för den Sarah Palin-liknande presi-
denten är på nedgång. För att vända 
trenden skickas en mörkhyad man 
till ”the dark side of the moon”. Väl 
framme visar sig den delen av månen 
vara bebodd av nazister som flytt dit 
efter andra världskriget, detta leder 
till ett meteorblitzkrieg mellan jorden 
och månen. Star Trek-referenserna 
duggar tätt när ryska rymdstationen 
Mir strider sida vid sida med rymd-
skeppet USS George W. Bush mot 
rymdzeppelinare och månnazisternas 
moderskepp Götterdämmerung.

Tittar man på Iron Sky genom en 
vetenskaplig lupp så är det framför allt 
två saker som ter sig något märkliga. 
Det första är hur nazisterna lyckats 
gömma sig på månen, redan 1959 
tog sovjetiska Luna 3 bilder på 70 
procent av månens baksida. Sedan 
dess har ett flertal länder skickat 
sonder till månen och man tycker att 
någon borde ha upptäckt en gigantisk 
swastikaformad borg. Det andra är 
med vilken hastighet filmens rymd-
skepp reser mellan jorden och månen. 
I verkligheten är rekordet för en 

Nördhumor på hög 
nivå
Film: Iron Sky
Regi: Timo Vuorensol
tillåten från: 11 år
längd: 1 timme 33 minuter

I Nils Nordenmarks stora Pehr 
Wilhelm Wargentin-biografi (utkom 
1939) finns ett lustigt brev författat av 
Fredrik Mallet, Uppsala-astronomen, 
till en kollega, skrivet i samband 
Venus-passagen 1761;

”... och Bror skall tro, at wi ej gjor-
de litet fjäs för Fru Venus: jag hade 
redan gjordt löfte, att om himmelen 
blef mulen den 6 Junii, så skulle 
jag aldrig mer bry mig om astrono-
mien, och om jag ej fådt observera 
på Venus, så hade jag waret rent af 
hängfärdig.”

Att Mallet uttryckte många ast-
ronomers desperata förhoppningar 
och känslor inför Venuspassagerna 
1761 och 1769, det förstår jag nu 
av Andrea Wulfs mäktiga bok, 
där Wargentin och Mallet flitigt 
förekommer. Astronomerna ville 
verkligen uppleva himlafenomenet, 
observera, mäta, sen kalkylera på 
det de sett och tidsbestämt.

Målet: Att finna ett korrekt värde 
på solparallaxen och därmed för 
första gången ge oss en uppfattning 
om solsystemets verkliga storlek.

Efter de bägge Venuspassagerna 
kunde astronomerna för tvåhundra-
femtio år sen också med liten felpro-
cent komma fram till ett värde som 
obetydligt skiljer sig från dagens.

Andrea Wulf har skrivit en i alla 

avseenden imponerande researchad 
- och underhållande - bok. Hela det 
mänskliga spektrumet finns repre-
senterat, från intrigernas stormästa-
re i Ryssland Michail Lomonosov till 
den ödmjuke jesuitpatern (utsänd av 
Danmarks Kristian VII) Maximilian 
Hell, från spindlarna i nätet som 
pastorsadjunkten Nevile Maskelyne 
i London, de osannolika fransmän-
nen Chappe, Delisle, Pingré, den ve-
tenskapligt intresserade kejsarinnan 
Katarina den stora i St Petersburg, 
Charles Mason och Jeremiah Dixon 
(”the Mason-Dixon line”), den 
bålde sjökaptenen James Cook och 
med honom Linnélärjungen Daniel 
Solander, m. fl.

Resultatet har blivit en Baedeker 
över Venuspassagernas dramatiska 
1700-talshistoria. För astronomerna 
i några fall med dödlig utgång.

Jag har svårt att slå Andrea Wulf 
på fingrarna för några ”fel”. Hennes 
bok kommer i en rad parallellöver-
sättningar till det engelskspråkiga 
originalet. För den svenska översätt-
ningen svarar Göran Grip, vad jag 
kan se utan malörer. Wulf har med 
en diger lista med källhänvisningar 
och en mängd internettips, där den 
som vill ju kan läsa mer om hur 
matematiken t. ex. bakom Venus-
passagerna fungerade.

Venuspassagernas betydelse som 
ett tidigt gränsöverskridande veten-
skapligt projekt är självklart. Pas-
sagerna gav meraptit och banade 
så småningom vägen inom andra 
astronomiska områden. I Andrea 
Wulfs bok har Venuspassagerna fått 
en lika spännande som faktaspäck-
ad historia.  

Ulf R. Johansson

Venusjakt på  
1700-talsvis
titel: Jakten på Venus
Av: Andrea Wulf
utgiven av: Leopard förlag
omfång: 347 sidor
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månnazisterna anfaller: ett problem för presidenten (stephanie Paul).
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bemannad resa till månen ungefär tre 
dygn, filmens rymdskepp klarar det 
på några minuter med en teknik från 
1945, vilket känns otroligt även om de 
får hjälp av en smartphone.

Vetenskaplig trovärdighet i all ära, 
så är ändå Iron Sky en mycket sevärd 
film. Är man det minsta intresserad 
av sci-fi måste man se den!

Marie Schale

spelet om att rädda 
civilisationen
spel: Mass Effect 3
utgivet av: BioWare
Format: X360, PS3, PC

Oundvikligen har nu tiden kommit 
för jordens undergång. Maskinrasen 
The Reapers har vaknat upp ur sin 
extragalaktiska slummer och kom-
mit för att samla in och rensa ut allt 
organiskt liv i universum, något som 
sker i cykler om 50 000 år. 

Mass Effect 3 är den sista delen i 
en science fiction-trilogi utvecklat av 
BioWare och som har blivit omåttligt 
populär. Som befälhavare Shepard har 
man den tunga uppgiften att ena alla 
universums raser för att vinna kriget 
mot The Reapers och för att bryta den 
biofatala traditionen. Många civilisa-
tioner har redan blivit förstörda och 
nu är tiden knapp.

Mass effect syftar på den effekt 
som uppstår då grundämnet ”Eezo” 
(”Element Zero” med atomnummer 
0) utsätts för elektricitet. Denna effekt 
är spelets version av den mörka energi 
som tros orsaka universums accelere-

rande expansion. All massa i ett Mass 
Effect Field kan manipuleras till att 
antingen öka eller minska beroende 
på elektricitetens laddning. Tyglat av 
teknik öppnar detta naturfenomen en 
rad möjligheter, däribland resande i 
hastigheter snabbare än ljusets. 

Med det överhängande hotet om 
världens undergång och detta ett mör-
kare spel än föregångarna. Men den 
mänskliga värmen och känslan att vara 
en del i ett stort sammanhang är lika 
påtaglig som i de andra delarna. Spelet 
är mångfasetterat, och en av de största 
kvaliteterna är att man så genomgri-
pande går in i sin rollkaraktärs uppgift 
och sinnes stämning. Man förstår 
verkligen vikten av att samarbeta för 
att undgå den hotande utplåningen.

På sin blogg har astrobiologen Caleb 
Scharf tolkat Mass Effect 3 som ett inlägg 
i diskussionen om Fermiparadoxen. 
Med tanke på universums ålder och 
storlek borde vi vid det här laget borde 
vi rent statistiskt ha sett spår av annat liv 
i universum. Spelets mörka svar är att 
ingen civilisation tillåts utvecklas länge 
nog för att kunna sprida sig i universum, 
eftersom allt liv med jämna mellanrum 
utrotas av The Reapers. 

Som spelare har man stor möjlighet 
att påverka spelets riktning, vilket ibland 
kan få sensationella konsekvenser och 
kräver uppmärksamhet och engage-
mang. Blodiga strider varvas med kärlek, 
problemlösning, sidouppdrag, vardags-
konversationer och en förbluffande rik 
grundhistoria. Självklart kan spelet tolkas 
utifrån ett nutida politiskt perspektiv, där 
vi dagligen kan läsa i tidningen om ra-
sism, massförstörelsevapen och terrorhot 
och där vi skapar vårt eget öde genom de 
vägar vi väljer att gå.

Anna Neubeck

Den välkände vetenskapsskribenten 
Clas Svahn återkommer med en ny 
bok om märkliga fenomen i naturen – 
den förra hette Stora boken om natur-
fenomen, medan den nya fått under-
rubriken Från grodregn och märkliga 
moln till solstormar och norrsken.

Det är alltså en mångskiftande 
samling underligheter som Svahn 
presenterar, men samtliga är väl doku-
menterade. Däremot är det inte alltid 
som det finns en accepterad förkla-
ring till vad som har förevarit; det är 
kanske inte det minst intressanta!

Boken är rikt illustrerad med foton 
och äldre bilder. Många av fenomenen 
är ju sådana som förbluffat människor 
i tusentals år.

Är man det minsta road av märk-
ligheter i naturen är detta en välskri-
ven bok som kan rekommenderas. 

Gunnar Welin

samlade underligheter
titel: Naturfenomen
Av: Clas Svahn
utgiven av: Semic
omfång: 128 sidor

mass Effect 3: en kamp mot en kosmisk utrotningskampanj.
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Här kommer så ytterligare en fyllig 
katalog med djuprymdsobjekt. I det 
här fallet en välkommen sådan då den 
riktar sig till den seriöse observatören. 
Den person, Ted Aranda, som har tagit 
sig för att observera inte mindre 3 089 
objekt där mer än hälften är galaxer är 
en amerikansk amatörastronom som 
har varit verksam i branschen i tjugo 
år. De här objekten har observerats 
under åren 2004–2008 från tre olika 
mörka platser i sydvästra USA. 

Observationerna har till största 
delen gjort med ett binokulärt 10-

Välkommen djup-
rymdskatalog
titel: 3,000 Deep-Sky Objects
Av: Ted Aranda
utgiven av: Springer-Verlag
omfång: 575 sidor

tums Dobsonteleskop. Samtliga objekt 
ligger också norr om deklination 
–35 grader. Anledningen till att han 
överhuvudtaget har gett sig i kast med 
projektet är att han tycker att många 
andra författare till handböcker 
inom djuprymdsastronomin tar i 
alldeles för kraftigt när de beskriver 
objekten de observerar. Dels när det 
gäller användandet av fotografier och 
teckningar, dels när det gäller själva 
beskrivningarna av objekten. 

Som ett exempel tar han att av de 
1 860 galaxer som han observerat 
inom ramen för boken, så visar bara 
39 stycken detaljer som inte har att 
göra med orienteringen i okularet 
eller den allmänna ljusningen hos de 
flesta galaxer in mot kärnan. 

I de korta kärnfulla objektbeskriv-
ningarna för varje objekt har Aranda 
eftersträvat att verkligen bara beskriva 
vad han såg, och det blir inga foton 
eller teckningar. Beskrivningarna har 
han talat in på bandspelare direkt vid 
okularet.  

Han har tänkt sig att boken främst 
ska användas av observatörer med 
tillgång till teleskop i 10–14-tums-
klassen. Men självfallet går många 
av de här objekten att observera med 
betydligt mindre instrument. 

Objekten börjar med hösten och 
sedan kommer de i stigande rekt-
ascension.  Förutom den verbala be-
skrivningen innehåller boken följande 
basfakta om objekten: Typ av objekt, 
katalogbeteckning, rekt ascension 
och deklination, stjärnbild, magni-
tud, storlek samt typ av galax, öppen 
stjärnhop etc. Han skapar själv de 
stjärnkartor han behöver och utgår då 
från dataprogrammet Megastar. Men 
i botten går det också att använda Wil 
Tirions Sky Atlas 2000. 

Det säger sig självt att det här inte 
är den typ av bok som man läser från 
pärm till pärm, men som inspirations-
källa och ”back checking”-katalog 
är den bra. Tilläggas kan att galaxer, 
öppna och klotformiga stjärnhopar 
har gränsmagnitud 13,2 eller ljusare. 

Jag får nog också hålla med förfat-
taren att han ger realistiska beskriv-
ningar av objekten. Den här boken kan 
ni alltså införskaffa med gott samvete.

Jan Sandström

Biologen och debattören Richard 
Dawkins är världskänd som förkämpe 
för den naturvetenskapliga världs-
bilden. Verklighetens magi är hans 
första ungdomsbok, som i tolv kapitel 
försöker besvara flera av mänsklighe-
tens stora frågor så som vetenskapen 
idag förstår dem. Kapitlen inleds med 
exempel på olika äldre myter och 
folksagor, för att sedan kontrasteras 
med en berättelse om hur naturve-
tenskapen genom olika modeller och 
observationer förklarar fenomenen 
idag. Det hela är praktfullt illustre-
rat av Dave McKean, som lysande 
kompletterar berättarstilen och fyller 
uppslagen med såväl aztekiska gudar 
som fysikaliska tankeexperiment.

Ateisten Dawkins låter den natur-
vetenskapliga metoden och skepsis 
mot magi och vidskepelse gå som 
en röd tråd genom boken. På vägen 
gör han en hisnande odyssé genom 
såväl evolutionsbiologi som spektro-
skopi och astrobiologi. Hans styrka 
är evolutionen och tankarna kring 
exobiologi. Med eleganta analogier 
och ett pedagogiskt lättillgängligt 
upplägg fascinerar Dawkins läsaren 
med mekanismerna bakom livets 
myllrande mångfald. Han erkän-
ner ibland ödmjukt att han inte själv 
förstår alla centrala aspekter av den 
moderna fysiken och kosmologin, och 

en världsbild att ta 
till sig
titel: Verklighetens magi
Av: Richard Dawkins, illus. Dave McKean
utgiven av: Fri tanke förlag
omfång: 271 sidor

är mer skissartad på dessa punkter, 
som till exempel kvantfysiken. Detta 
ger boken ett mer personligt och 
ärligt tilltal, men begränsar samtidigt 
dess nytta som uppslagsverk. Snarare 
är det en mer personlig dawkinsk 
världsbild som berättas, med anek-
doter från hans barndom. Enstaka 
brittiska kulturella referenser skulle 
ha tjänat på en friare översättning för 
att passa en svensk ungdomspublik. 
Sammanfattningsvis fyller boken ändå 
väl rollen som en slags skeptikerns il-
lustrerade bibel, för vetgiriga ungdo-
mar och vuxna.

Andrej Kuutmann


