
Alf och Berit färdas även framåt i tiden. Det är här fors
karen berättar om den mörka energin; vi vet att den finns, 
men inte vad den är. Den verkar ha samband med den 
energi Einstein upptäckte att tomrummet kan ha, och den 
gör att universums expansion går snabbare och snabbare 
och snabbare … Ingenting tyder på att denna accelere
rande expansion kommer klinga av i framtiden. Stjärnor, 
galaxer, svarta hål – allt kommer så småningom att för
svinna, och kvar finns bara enstaka partiklar som jagar 
runt i ett allt ödsligare och kallare universum. 

Här får Alf spegla den mänskliga drömmen om att vara 
en del av något större. Han önskar att det fanns några 
andra där ute:

– Varför skulle vi vara så himla speciella?
 Nej, det kanske vi inte är. Återigen så vet vi ju faktiskt 

inte riktigt hur det ligger till. Vi skulle kunna vara ensamma i 
detta ofattbart stora, men en sak vet vi: det finns miljarder 
och åter miljarder av galaxer i universum, som i sig inne
håller miljarder och åter miljarder av stjärnor – och många 
av dessa stjärnor har planeter. Det finns kanske gott om liv 
där ute, men sannolikheten att vi skulle kunna kommuni
cera med dem är försvinnande liten. Dels måste de befinna 
sig i vår lokala del av Vintergatan, dels så måste de befinna 
sig i samma utvecklingstadium och ha samma teknik som 
vi. Det ser därför onekligen mörkt ut för möjligheten att få 
kontakt med några rymdvarelser, och trots att vi har riktat 
våra radioteleskop åt alla håll i rymden i mer än femtio år 
nu, så har vi än så länge inte hört ett enda pip. 

Alf och Berit vill inte ge upp riktigt så lätt, utan avslutar 
pjäsen med att skicka ut kontaktannonser i rymden där 
jorden framställs som en luggsliten civilisation men med 
hopp om att lära.

Jag hade aldrig tänkt tanken att jag skulle stå på en teater
scen innan jag blev indragen i det här projektet, men erfaren
heten har på alla sätt varit positiv. Att följa hur en pjäs växer 
fram, samspelet mellan regissör, skådespelare, ljud och ljus 
och alla andra inblandade, på och bakom scenen. Själv har 
jag fått inblick i en annan, fascinerande värld och samtidigt 
lärt mig mycket. Det är en utmaning att föra ut fakta från 
forskningsfronten till människor som inte vet att en stjärna 
är en sol fast på väldigt stort avstånd. Att inte kunna använda 
sig av ord som densitet eller fluktuation. Detta är långt från 
studenternas slitna bänkrader där den trötta professorn står 
vid svarta tavlan och skriver sina ekvationer. Här är det fakta 
blandat med romantik, poesi förenat med den allmänna rela
tivitetsteorin. Här är det teater blandat med vetenskap, som 
det står på Upsala Stadsteaters hemsida:

Ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättig
heterna, artikel 27:

1. Envar har rätt att fritt taga del i samhällets kulturella  
liv, att njuta av konsten samt att bli delaktig av vetenskapens 
framsteg och dess förmåner.

Jag vill passa på att ge en eloge till Upsala Stadsteater  
med teaterchefen Stefan Böhm i spetsen för denna mång
åriga satsning med vetenskapsteater. Kombinationen konst 
och vetenskap är inte alltid helt självklar, men min erfaren
het från Stjärnsmällar och svarta hål är den, att båda sidor 
lyckades befrukta varandra och att både det konstnärliga 
och det vetenskapliga budskapet gemensamt placerades i 
centrum, eller som DN:s Leif Zern skriver: 

”I Stjärnsmällar och svarta hål ger vetenskapen och tea
tern varandra sällsynt underhållande draghjälp.” 

ElisabEt lEitEt är doktorand och studievägledare i astronomi i Uppsala
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ÖVER GRÄNsERNa

Den stora urtavlan (ovan) mäter 1,5 meter i fyrkant.

Bengt Nilsson inspekterar att planetverket fungerar som det ska.

U
nder våren spelades vetenskapsteater vid Upsala 
Stadsteater, där områdena astronomi och teo
retisk fysik behandlades. Tidigare har man haft 
biologi, statsvetenskap och ekonomi på repertoa
ren, men nu hade alltså turen kommit fram till 

dit där allting började – eller? När Berit tar med Alf på en 
resa bakåt i tiden ända till Big Bang hävdar hon att det var 
här allting tog sin början, tiden och rummet, allt som uni
versum har varit och allt som det kommer bli. Det här kan 
dock inte accepteras av Alf: 

– Universum måste väl vara oändligt. Det måste ha fun
nits något innan, innan …

Som anlitad vetenskapsman och expert kastas man 
omedelbart in i denna utmanande frågeställning. Vi vet ju 
inte säkert, tid och rum kan ha börjat vid Big Bang som en 
slumpmässig störning ur ett ingenting. Andra teorier visar 
på att det ständigt föds nya universa ur varandra, som 
pärlor på ett oändligt pärlhalsband.

Denna skimrande liknelse framställdes under genrepet 
av Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Han är en av 
fyra forskare från Uppsala universitet som alternerande 
medverkade som sakkunnig i föreställningen. De övriga 
är Nils Bergvall, docent i astronomi, Magdalena Larfors, 
doktorand i teoretisk fysik, och jag själv, Elisabet Leitet, 
doktorand i astronomi.

Scenen är satt till ett kringresande teatersällskap som 
med en riktig vetenskapsman i släptåg presenterar nya, 
ibland ogripbara och hisnande, fakta om universum. Det 
ska kittla till lite i hjärnan. 

– Tankar om evigheten har ju funnits hos många ända 
sedan barndomen, men när man är vuxen har man oftast 
inte tid att fundera kring de här ämnena. Här vill vi åter

väcka dessa tankar och förmedla den senaste forskningen 
inom området, säger Sara Cronberg, pjäsens regissör.

Efter Big Bang får de båda resenärerna följa hur en 
stjärna blir till, lever och dör, ända till ”stjärnornas kyrko
gård”, och här lämnas Alf övergiven när Berit blir slukad av 
ett svart hål. Just när publiken blivit informerad om hän
delsehorisonter, singulariteter, hur rum och tid kan byta 
plats och att Alf aldrig någonsin kommer se Berit igen, så 
dyker hon åter upp på scenen. 

– Det var som om en tunnel öppnade sig! utbrister hon 
förvånat. 

Motvilligt presenteras då de spekulativa teorierna 
rörande maskhål av forskaren. Genvägen genom rummet 
som också kan bli till en genväg i tiden och därmed ge  
upphov till paradoxer, men hur dessa maskhål, om de finns,  
även kan ge möjligheten att färdas till andra universa. 

– Där ute pågår fruktansvärda dramer! stjärnor 

föds och dör. Galaxer krockar. svarta hål sveper 

med allting i sin väg.

– Visst är det vackert?!

inledningen till Gunilla boëthius pjäs stjärnsmällar och 

svarta hål är dramatisk och romantisk, fakta blandat med 

poesi. skådespelarna Viveca Dahlén och Gustav levin 

gestaltar berit och alf, två människor som tas med på en 

resa genom tid och rum i ett fascinerande men ohyggligt 

universum.

Stjärnsmällar 
och svarta hål

Elisabet leitet åskådliggör mörk energi med hjälp av Gustav levin 
och en boll. 

i förgrunden Nils Bergvall, galaxforskare från uppsala, och bakom 
honom Gustav levin och Viveca Dahlén.

upsala stadsteaters affisch till föreställningen stjärnsmällar och svarta 
hål, som gavs 22 mars till 28 april 2007.
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