
Jag läser massor – ibland flera böcker 
och manus om dagen. Det mesta 
glömmer jag rätt snabbt igen.  Men 
de böcker jag läste och älskade när jag 
var barn, de finns fortfarande kvar i 
mitt minne. Malika förlag har startats 
just av den anledningen: Vuxna som 
minns böckerna de älskade som barn 
– och som nu vill att barnen idag 
också ska få läsa dem.

Ofta när jag har återvänt till mina 
gamla favoritböcker, så upptäcker 
jag att de inte alls är lika bra som jag 
minns dem. Ibland är de bara lång-
tråkiga och konstiga, ibland känns de 
gammaldags i synen på barn, och till 
och med stötande fördomsfulla.

Det är inte lätt att frakta texter 
över generationsgränserna. Tidsfärg 
och kultursyn, språkbruk och tilltal, 
allt förändras och ingenstans är det 
så tydligt som i barn- och ungdoms-
böcker. Därför var det med en viss 

himlens hjältar  
på nytt
titel: Hjältar och monster på himlavalvet: 

första boken
av: Maj Samzelius
utgiven av: Malika förlag
omfång: 114 sidor

bävan som jag öppnade Maj Samze-
lius bok Hjältar och monster på him-
lavalvet, som nu kommer i nyutgåva. 
Första gången den gavs ut är mer än 
trettio år sedan. Men jag hade inte 
behövt oroa mig! 

Maj Samzelius återberättar grekiska 
myter, så gamla att det är tusentals år 
sedan människor hittade på dem – och 
det finns en anledning till att folk fort-
farande berättar dem för varandra. De 
är helt enkelt precis lika spännande och 
bra idag. Alla vi som tycker om fan-
tasy måste bara älska detta. Här finns 
berättelserna om Perseus, hjälten som 
dödade den fruktansvärda Medusa 
som hade giftiga ormar till hår. Vi får 
lära känna den modiga Andromeda, 
som skulle offras åt sjöodjuret. Ja, vi får 
till och med lära oss varför just en hare 
kommer med äggen till påsk. 

Och inte minst får vi veta varifrån 
stjärnbilderna på himlen har fått 
sina namn. Jag tycker det att det är 
en rätt hisnande tanke: Stora björn 
och Lilla björn, Orion, Skorpionen, 
Andromeda – i mer än tusen år har vi 
människor använt just de namnen när 
vi pekat upp mot himlen. 

Maj Samzelius återberättar myterna 
på ett mästerligt sätt. Texten är väl-
skriven och rytmisk, språket är lätt-
läst, sagotonen kristallklar. Det är bara 
att läsa och njuta. Ramberättelsen har 
inte åldrats med samma behag, tyvärr. 
Från första början skrevs den ju för 
att ge läsaren en ingång i myterna, ett 
”nu” i motsats till berättelsens ”då”. 
När ramberättelsen inte längre känns 
modern har den förlorat en stor del av 
sitt syfte. När barnen i ramberättelsen 
pekar ut stjärnbilderna för varandra  
längtar jag efter fler förklarande 
bilder. Nu läser jag, utan att få någon 
riktigt klar inre bild – och det är jag 
nog inte ensam om.

Detta är en bok väl värd att ge ut 
på nytt! Fast vad jag önskar allra mest 
är att dessa spännande myter, så väl 
återberättade, ska få en ny, modern 
inramning.

Varför inte ge ut dem även i digital 
form? Det öppnar ju fantastiska 
möjligheter att kombinera text med 
stjärnkartor och nytagna teleskopbilder 
av till exempel Andromedagalaxen …

jo Salmson

Vem har inte funderat över huruvida 
vi är ensamma i universum? 

Peter Linde vill med sin bok ”i 
populära termer ge en bakgrund till 
jakten på liv i universum”. Boken in-
leds med en redogörelse för förutsätt-
ningarna för liv, så som vi känner det, 
var det kan finnas och hur det skulle 
kunna upptäckas. Detta inkluderar 
sökandet efter liv i vårt eget solsystem 
samt vad vi har lärt oss bara de senas-
te åren genom att studera exoplaneter, 
men också vad man hoppas kunna 
studera med nästa generation teleskop 
och instrument. Allt detta är baserat 
på den senaste forskningen, och sär-
skilt uppskattar jag anknytningarna 
till svensk forskning.

Den andra halvan av boken foku-
serar mer på sökandet efter intelligent 
liv: Finns det andra civilisationer, och 
hur kan vi i så fall finna dem? Kom-
mer mänskligheten i framtiden kunna 
besöka andra planetsystem? Det är 
stora och svåra frågor som ställs, men 
författaren gör ett utmärkt jobb att 
söka svar framför allt i relevant forsk-
ning, även om somligt ju bara kan 
spekuleras om. 

Jag har tidigare efterfrågat en po-
pulärvetenskaplig bok på svenska som 
behandlar sökandet efter nya världar 
och liv i universum. Detta är en spän-
nande och välskriven bok på temat, 

mot de  
nya planeterna
titel: Jakten på liv i universum
av: Peter Linde
utgiven av: Karavan förlag
omfång: 300 sidor

med många astronomiska fotografier 
såväl som fantasikittlande konstnär-
liga visioner och väl utformade il-
lustrationer som bidrar till förståelsen 
av de begrepp som diskuteras. För den 
som vill veta mer finns även en kom-
pletterande webbplats med länkar och 
litteraturtips för varje kapitel i boken. 

carolina bergfors 
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Oblivion är en välgjord, lättsmält och 
klyschig Hollywoodfilm. Handlingen 
är tydligt återvunnen från två sevärda 
filmer: 2001: A Space Odyssey (1968) 
och Moon (2009). Sällan förklaras var-
för saker och ting händer i filmen, där-
för känns handlingen som en soppa.

Filmen utspelar sig i ett dystert och 
ogästvänligt landskap i trakterna av 
New York, år 2077. Gamla vrakdelar 
och ruiner av kända byggnader på-
minner om forna tider. En halvt splitt-
rad måne med en båge av månrester 
spänner sig över himlavalvet.

Människan har överlevt med hjälp av 
kärnvapen mot en utomjordisk ras kallad 
Scavs. Kriget har lämnat jorden obebo-
elig och människan har tvingats leta efter 
ett nytt hem på Saturnus’ måne Titan. 

Jack och Viktoria, de sista män-
niskorna kvar på jorden, ansvarar för 
att energiutvinningen fortskrider som 
planerat, trots sabotageförsök från 
resterande Scavs.

Huvudkaraktären, Jack (Tom Cruise),  
är en hårdkokt tekniker som är lika 
händig med geväret som med skruv-
mejseln. Den sensuella Victoria (An-
drea Riseborough) håller koll på Jack 
från ett kontrollrum ovanför molnen 
iklädd tight klänning och högklackat. 

Ljud, foto och specialeffekter är av 
hög kvalitet. Musiken och den futuris-
tiska scenografin påminner om Tron: 
Legacy, även den regisserad av Kosinski.

Ur en astronoms perspektiv är 
filmen inte så trovärdig. Under kriget 

rejäl rymdpastisch
film: Oblivion
regissör: Joseph Kosinski
i rollerna: Tom Cruise, Morgan Freeman, 
Andrea Riseborough, Olga Kurylenko

mot Scavs splittras en del av månen, 
vilket leder till jordbävningar och tsu-
namis. I verkligheten skulle effekten 
bli att jordaxeln skulle vingla mer och 
påverka klimatet på jorden i form av 
snabba och extrema förändringar.

Oblivion är i slutändan sevärd tack 
vare att den är visuellt välgjord. Samti-
digt gör återvinningen av gamla filmer 
och tråkiga stereotypiska karaktärer att 
filmen snabbt faller i glömska.

Mitra Hajigholi

titel: En biljett till stjärnorna
av: Peter Ekberg
utgiven av Berghs förlag
omfång: 32 sidor 

En biljett till stjärnorna riktar sig 
till de yngre läsarna och handlar om 
raketer, rymdstationer och rymd-
skepp, både historiska och framtida. 
Peter Ekberg varvar både tekniska 
och historiska fakta som ger en bra 
introduktion till rymdfarten. Många 
av oss har säkert hört talas om både 
ISS och månfärderna, men har du 
hört talas om den kinesiske kejsaren 
Wan Hu? Enligt legenden ska han 
ha spänt fast 47 stycken krutraketer 
på sin tron och fyrat av. Han lär 
ha flugit i luften, men knappast till 
rymden.

Boken är rikt illustrerad av Mattias 
Olsson och bilderna ger en närmast 
science fictionaktig känsla. Jag kan 
mycket väl tänka mig att även de som 
inte kan läsa kan ha behållning av 
boken, men lämpligtvis ska man nog 
vara i skolåldern.

Om första halvan berättar om his-
toriska händelser kommer vi snart till 
framtida – rymdstationer på månen 
och Mars och vidare ut i rymden. 
Vad skulle behövas för att ta sig till 
stjärnorna? Här blir boken givetvis 
spekulativ, men ger en inblick om 
några av de tankar som finns om nya 
framdrivningsalternativ. Kommer vi 
någon gång komma fram till planeten 
Zoot med vårt hyperhastighetsskepp?

När författaren börjar resonera om 
framtida rymdresor kan man ana hans 
filosofiska ådra som onekligen ligger 
nära till hands – kan rymdresor inne-
bära att mänskligheten blir odödlig?

jonas boström

en riktig rymdresa
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musikvideo: Space Oddity
av:  Chris Hadfield
Producent: Andrew Tidby
längd: 5:31

Kanadensiske Chris Hadfield var mel-
lan december och maj befälhavare på 
Internationella rymdstationen, men i 
de sociala medierna är han världens 
mest kända astronaut. Han har twittrat 
från rymden och på sin Youtube-kanal 
lagt upp både den första låten som spe-
lats i rymden samt filmat experiment 
med tårar och blöta trasor.

Nu har han även tolkat David Bo-
wies klassiker Space Oddity. Hadfield 
iklär sig rollen som originalets utsatte 
astronaut Major Tom. Här sitter han i 
sin plåtburk – den mäktiga rymdstatio-
nen – långt ovan jord, och tidningarna 
vill fortfarande veta vilkas skjortor han 
har på sig. Men här har avgörande och 
intressanta ändringar gjorts. Bowies 
Major Tom tappar till slut kontakten 
med jorden och uppgiven svävar ut 
mot en säker död i ensamhet. Här 
är det istället Hadfields farväl till sin 
märkliga arbetsplats och till rymden 
som ger låten den nödvändigt vemo-
diga klangbotten. Slutet blir inte det 
tomma intet i David Bowies version 

farväl till rymden

tom cruise i oblivion.
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Vi är inte bortskämda med böcker om 
astronomisk spektroskopi på svenska. 
Därför är det glädjande att Hans Thor-

Spektra för alla
titel: Den kodknäckande astronomen
av: Hans Thorgren
utgiven av: Thelins läromedel
omfång: 180 sidor

gren, fil.mag. och verksam i bland annat 
Västerås astronomi- och rymdforsk-
ningsförening, skrivit Den kodknäck-
ande astronomen, som introducerar 
astronomisk spektroskopi och dess bak-
grund i atomfysik och optik. Tonvikten 
ligger på stjärnorna och deras spektra, 
men också variabla stjärnor och foto-
metri ägnas uppmärksamhet. Boken är 
indelad i korta kapitel och liknar till sin 
uppbyggnad ett kompendium.

Stilen är saklig och populärveten-
skaplig, och Thorgrens entusiasm inför 
ämnet märks i texten. Matematiken i 
texten hålls på gymnasienivå. Boken 
innehåller ett antal övningsuppgifter, 
både praktiska och teoretiska, som 
kompletterar texten bra. Mot bokens 
slut får läsaren göra övningar där olika 
stjärnor skall klassificeras utifrån sina 
spektra – en god pedagogisk final där 
kunskaper från bokens tidigare kapitel 
kommer till pass. 

En teknisk svaghet hos boken är 
illustrationernas skiftande kvalitet. 
Bildmaterialet är väl valt i sig men 
bildernas upplösning skiftar från figur 
till figur. En del av bilderna ser mer 
eller mindre gryniga ut på grund av 
överförstoring. I texten är det bara 
småsaker som kan störa. Som exempel, 
varför titulera den italienske astro-
nomen och prästen Angelo Secchi 
”Father” i en text på svenska? 

Om Thorgrens bok ges en extra 
korrekturläsning och illustrationerna 
hyfsas till (med avseende på upplös-
ningen) inför nya upplagor blir den 
en god introduktion till astronomisk 
spektroskopi för en nyfiken gymnasist 
eller amatörastronom.

Anders Nyholm

Norrskensturism är en näringsgren 
som tagit fart – eller kanske försö-
ker ta fart – i de nordligaste delarna 
av Skandinavien. Denna bok om 
norrsken visar detta tydligt, eftersom 
redan det första kapitlet ägnas åt 
resevägledning. Nu finns det förvisso 
betydligt sämre anledningar till att 
resa. Ett riktigt norrskensskådespel 
är ett minne för livet för alla som 
vanligen vistas vid måttliga latituder. 
Men att sätta reseguiden först och inte 
sist i boken ger den en liten aning air 
av reklambroschyr.

Därmed slutar mina klagomål. 
Resten av boken ägnas norrskensmy-
tologi, norrskensforskningens historia 
och nuvarande status och slutligen an-
visningar om hur man bäst observerar 
och fotograferar norrsken – inklu-
sive handfasta detaljer som lämplig 

Norrsken på norska
titel: Nordlyset – en guide
av: Pål Brekke och Fredrik Broms
utgiven av: Forlaget Press
omfång: 117 sidor

klädsel. De fysikaliska mekanismerna 
bakom norrskenet förklaras på en 
lagom nivå som ändå tar oss bortom 
det simplistiska ”partiklar från solen 
orsakar norrskenet”. (Nu är det för all 
del mycket vi fortfarande inte förstår.)

Traditionellt hör norrsken till de 
naturfenomen som är allra svårast att 
fotografera. Ny teknik tillsammans 
med ambitiösa och duktiga fotografer 
håller på att ändra på det, vilket denna 
bok vittnar om. Fredrik Broms’ bilder 
är utsökta. Förhoppningsvis inspirerar 
de läsarna till framgångsrika norr-
skensspaningar – med eller utan resa.

Dan Kiselman
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Sök medel från Svenska astronomiska sällskapets  
planetariefond! 
Projekt som syftar till att popularisera astronomi eller utveckla ama-
törverksamhet kan få stöd. Regler: 1. Ansökningar ska göras på 
ohäftade papper och postas till: Svenska astronomiska sällskapet, 
Albanova, 106 91 Stockholm. 2. De måste ha inkommit senast 1 sep-
tember 2013 för att komma ifråga. 3. Medel från planetariefonden 
kommer även i år att förbehållas Svenska astronomiska sällskapets 
medlemmar och lokalavdelningar. Beslut om bidrag tas 
av Svenska astronomiska sällskapets styrelse i början 
av oktober. Frågor till Dan Kiselman, dan@astro.su.se, 
eller se www.astronomiska.se

utan den nedplaskande hemkomsten 
i havet i en Sojuz-farkost. ”There’s 
nothing I can do” blir istället ”There’s 
nothing left to do”. Detta är allt an-
nat än uppgivenhet;  för Hadfield är 
arbetet på rymdstationen en del av 
vårt första steg mot det stora målet för 
människan att lämna jorden och klara 
oss utan rädsla i rymden.

– Det tar tid och det kräver tåla-
mod och det kräver envishet, och vi 
kommer att klara det, har han sagt.

Robert cumming


