
ÖVER GRÄNSERNA

I juni i år skrev Disney och den amerikanska rymd
styrelsen NASA under ett samarbetskontrakt, med 
syftet att förmedla vetenskap till allmänheten via  
film. Men var går gränsen mellan kunskapsförmedling 
och reklamkampanj? 

Först ut är den tecknade Disney/Pixarfilmen Wall-E, som 
har svensk premiär i september. Filmen utspelar sig år 2700 
och handlar om städroboten WallE som glöms kvar när 
mänskligheten flyr den miljöförstörda jorden i ett Noaks 
arkliknande rymdskepp. Enligt NASA ska filmen inspirera 
barn och vuxna att få upp ögonen för robotteknologi och 
astrofysik, till exempel månprojektet Lunar Reconnaissance 
Orbiter, vars uppskjutning sker i höst. Sonden ska kretsa 
runt månen och samla information om ytan inför en plane
rad månbas. Att skapa robotfilmer är inte helt okomplicerat, 
så filmmakarna på Disney/Pixar behövde hjälp av forskare 
på JPL för att kunna göra robotarna mer ”naturtrogna”. 
Hjärnan bakom Wall-E, Andrew Stanton, var även upp
hovsman till Pixarfilmen Hitta Nemo, som blev den mest 
inkomstbringande filmen  i bolagets historia. 

”Lärorik underhållning”

Nästa år går samarbetet ännu längre, när den nya filmen  
Quantum Quest får premiär. Det är en animerad äventyrs
film som handlar om snälla fotoner i solen som kämpar 

mot elaka antimateriapartiklar. I filmen tas publiken med 
på ett slags solsystemssafari, och på så sätt vävs kunskap in 
från NASA:s sju pågående rymdmissioner. Initiativet till 
filmen kommer från Jet Propulsion Lab, NASA:s ledande 
center för utforskningen av vårt solsystem. På Quantum Quests 
hemsida hävdas att en film aldrig tidigare har varit knuten till 
pågående rymdmissioner eller har initierats av NASA. Filmen 
beskrivs som en ”lärorik underhållningsfilm”. 

Men varför kommer detta samarbete just nu? Rymdpro
grammet är inte så populärt efter alla olyckor som skett, och 
den amerikanska ekonomin är ansträngd. Det har blivit 
svårare för NASA att motivera sin budget. George W. Bush 
tog ställning när han 2004 tillkännagav en plan för fortsatt 
utforskning av rymden. Enligt Bush och NASA:s chef Mi
chael Griffin har rymdprogrammet en rad fördelar, främst 
ekonomiska, då det ökar ungdomens intresse för naturve
tenskap och teknik. Det är även viktigt för amerikanernas 
självkänsla att USA fortsätter att vara en världsledande 
nation, och inte blir omsprungna av Kina och Europa.

Ett långvarigt samarbete

Vad inte många vet är att Disney och amerikanska raket
forskare har en lång tradition av samarbete som sträcker 
sig tillbaka till 1950talet. Efter andra världskrigets slut 
ville både USA och Sovjetunionen ta del av tyskarnas 
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raketforskning. Wernher von Braun, en av dem som 
konstruerat världens mest avancerade vapensystem åt 
Tyskland, överlämnade sig då till amerikanerna, medan 
andra tyska raketforskare fördes till Sovjet. von Braun var 
en rymdvisionär som publicerade sina framtidsdröm
mar redan i början av 1950talet. Snart nog skulle dröm
marna bli verklighet. Den 4 oktober 1957 sände Sovjet 
upp världens första rymdsond, Sputnik 1, och en månad 
senare cirklade världens första rymdhund, Lajka, varv efter 
varv runt jorden. Att Sovjet hade så avancerad teknologi 
kunde få USA att framstå i dålig dager, en tanke som hade 
en enorm inverkan på regeringen. Lösningen blev det 
amerikanska rymdprogrammet 1958, som den nya orga
nisationen NASA skulle förverkliga. Wernher von Braun 
blev chefskonstruktör för NASA och började skjuta upp de 
satelliter som var föregångare till de farkoster som skulle ta 
människan till månen. 

Wernher von Braun och Walt Disney

När tvapparaterna flyttade in i de amerikanska hemmen 
förstod både Wernher von Braun och filmskaparen Walt 
Disney att de kunde nå ut till miljoner människor. År 1955 
tackade von Braun ja till att bli teknisk konsult för Dis
neylands nya temapark Tomorrowland. I tre tvfilmer för 
Disney mellan 1955 och 1957 undervisade han i raketkon
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Även ESA har 
hakat på Wall-E 
och startat en 
egen hemsida 
med adressen 
www.esa.int/walle .

ANNIkA hultGREN är frilansande vetenskapsjournalist och ingår i  
Populär Astronomis nyhetsredaktion.

Efter 50 år har än en gång Disneyföretagen och den amerikanska rymdforskningen slagit sina påsar 

ihop till ömsesidig båtnad. Det gäller att föra ut vetenskapen – och lite inkomster skadar inte … I nya filmen upplever roboten Wall-E häftiga rymdäventyr. 

struktion, hur man kokar mat i tyngdlöshet och hur man 
reser till Mars på 13 månader. Filmerna blev publiksuccéer 
med 42 miljoner tittare. In i rymdyran sveptes även den 
gryende rymdindustrin och ledande politiker från väst till öst. 

Disney behövde rymdforskarnas tekniska expertis för att 
göra filmerna häftigare, och framför allt trovärdigare. Och 
von Braun såg ett gyllene tillfälle att utbilda amerikanerna 
och göra dem välvilligt inställda till de dyra rymdprojek
ten. På den tiden var medierna mindre kritiska än idag till 
hur populariseringen av vetenskap gick till – den kunde 
gränsa till ren propaganda. von Braun var medveten om att 
han kunde bli kritiserad för detta. När president Eisenhower  
år 1958 tillkännagav uppskjutningen av USA:s första satel
lit, Explorer 1, ville Disney gå ut med att tvfilmerna hade 
inspirerat till rymdprogrammet. von Braun lyckades dock 
avstyra det, då han insåg att det skulle vara riskabelt och 
uppblåst att ta åt sig äran.

Efter människans första besök på månen 1969 falnade 
allmänhetens intresse för rymden. NASA:s ekonomi var 
ansträngd, och det fanns inte längre utrymme för von 
Brauns storslagna visioner. Efter en rad konflikter med 
NASA drog han sig tillbaka 1972. Nu tycks det som om 
Disney och NASA återigen, av olika skälol, tar hans fram
gångsrecept från 1950talet till heders: samarbete. 
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