NYA BÖCKER M. M.
Upplysningens element är resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt,
och kanske väl tung för slöläsning i
sommarsolen, men väl värt det om
man är intresserad av idéhistoria eller
vetenskapshistoria.
Sofie Liljegren

Rivstart för kemin

kan ställas på sin spets genom olika
vetenskapliga framsteg – om det nu
verkligen är framsteg.
En trevlig detalj är att boken avslutas med författarens beskrivningar
av hur han har kommit att skriva just
den eller den novellen. Det ger en
fördjupad bild av innehållet.
Vad jag däremot inte tycker om är
det förskräckliga typsnittet med ”trasiga” versaler som används på omslaget,
titelsidan och för novelltitlarna.
Gunnar Welin

Strövtåg i universum

Titel: Upplysningens element
Av: Hjalmar Fors
Utgiven av: Fri Tanke
Omfång: 316 sidor

Titel: Mot stjärnorna
Av: Marcus Rosenlund
Utgiven av: Schildts & Söderströms
Omfång: 272 sidor

Upplysningens element av Hjalmar Fors
är den fascinerande berättelsen om
uppkomsten av modern kemi under de
omtumlande 1600- och 1700-talen då
upplysningens strömningar ledde till
stora förändringar inom både vetenskap
och folktro. I Sverige drevs utvecklingen
av starka ekonomiska incitament, då
gruvnäringen var en drivande motor
i den svenska ekonomin, vilket gjorde
framsteg inom mineralogi och kemi
mycket värdefulla.
Detta var dock en tidsperiod då
mysticism var utbredd och genomsyrade samhället. Gruvverksamheten var
beroende av diverse väsen och gruvtrolls
goda vilja, samtidigt som det som vi
idag kallar vetenskap fick dela rum med
astrologi, magi och alkemi.
Utgångspunkten i boken är den
forskning som gjordes vid statliga
organet Bergskollegium, vilket inrätta
des i mitten av 1600-talet för att överse
och effektivisera metallproduktionen i
Sveriges gruvor. Fors beskriver skickligt
hur Bergskollegiums kemister genom
nyttighetsfokus gradvis bidrog till en
modern verklighetsuppfattning och hur
alkemin till slut fick ge vika för vad som
skulle bli vår nutida kemi, som en del
av den komplexa samhällsförändringen
som samtidigt pågick.
Kollegiets forskningsframgång ledde
till identifikationen av ett stort antal
grundämnen, upptäckter som är viktiga
och angelägna än idag, inte minst för
mitt eget forskningsområde astronomi.

Marcus Rosenlund är en av Finlands
mer kända svensktalande populärvetenskapliga skribenter idag, och kan
regelbundet höras i finländska YLE:s
radioprogram Kvanthopp. Med en
blandning av stilistisk brio och en stor
dos humor beskriver han i denna sin
andra bok med vetenskapligt tema
inte bara hur universum började och
hur det kan komma att sluta, utan
också en del intressanta saker som tar
plats där emellan.
Med ett vardagligt perspektiv beskriver han några av de mest aktuella
forskningsfälten och strömningarna
i modern astronomi och rymdfart just nu, varvat med personliga
resor till forskningscentra både i
USA och Chile. Vi får också bland
annat bekanta oss med tillvaron på
våra närmaste grannplaneter Mars
och Venus, och reflektera över hur
asteroider både kan innebära en
destruktiv såväl som lukrativ framtid
för mänskligheten.
Trots en vardaglig och enkel ton
räds Rosenlund inte att använda vetenskapliga termer, något som tilltalar
mig som astronom men som kanske
kan vara svårare för en icke-invigd
att hänga med i. Vissa så kallade
finlandismer smyger sig också in i
bokens språk – alltså direktöversatta
finska uttryck som främst används av
svensktalande i södra Finland – som
nog ändå borde kunna gå hem också i
rikssvenska kretsar.
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Science fiction
på hög nivå
Titel: Berättelser om ditt liv
Av: Ted Chiang, övers. John-Henri Holmberg
Utgiven av: Fri Tanke
Omfång: 336 sidor
Ted Chiang har hyllats som en av nutidens främsta science fiction-författare.
Nu har han för första gången kommit
ut i bokform på svenska (två av novellerna har kommit i SF-tidskriften
Nova science fiction tidigare).
Berättelser om ditt liv, väl översatta
av John-Henri Holmberg, innehåller
åtta noveller av varierande längd. Ett
par kanske man inte skulle vilja kalla
SF, men de hör definitivt hemma
under rubriken Fantastika – fast den
inledande ”Babels torn”, hans debut
verk, betecknades av någon som
”babylonisk science fiction” och vann
det prestigefyllda priset Nebula Award
1991. Den och ”Helvetet är Guds
frånvaro” får mig att tänka på Peter
Nilsons författarskap.
Novellerna är genomgående tankeväckande och på en hög
intellektuell nivå. Det handlar alltså
inte om intergalaktisk action eller
något liknande, utan om idéer, som

Godnattsaga med
lite extra
Titel: Kalle och Elsa sover över
Av: Jenny Westin Verona, Ill. Jesus Verona
Utgiven av: Rabén & Sjögren
Omfång: 26 sidor
Denna bok handlar om Kalle och Elsa,
två kompisar som en natt ska sova
tillsammans, den ena hemma hos den
andra. De är båda väldigt intresserade
av rymden och raketer, och när det
börjar skymma leker de att de ger sig
ut i rymden för att utforska den. Den
drömlika resan äger rum över tiotalet
stora, fint illustrerade uppslag.
Just färgläggningen – en varierad
palett med dragning åt lila och purpur
– tycker jag höjer boken enormt och
gör den perfekt som lugn, fin godnattläsning. ”Jag älskar natten”, säger
kompisarna till varandra i slutet av
berättelsen, och man förstår varför, när
den målas upp så fint som i denna bok.
Thomas Lennartsson

Fotot i sidhuvud och sidfot visar Helixnebulosan, NGC 7293. Foto: NASA / ESA.

Några enkla och onödiga matematiska misstag med tiopotenser här och
var irriterar lite i den mestadels lättflytande texten, som annars fokuserar
mycket på det mänskliga perspektivet.
Hur reagerar vi på gränsen av vår välbekanta mänskliga tillvaro och när vi
ställs inför de verkligt stora frågorna:
Varifrån kommer vi? Vart är vi på
väg? Är vi ensamma här? Och om
vi kör iväg nu i en jämn fart om 100
km/h, när kommer vi egentligen fram
till Proxima Centauri?
Andreas Sandberg

Spår vi lämnar
efter oss
Titel: Flaskpost till framtiden
Av: Johan Joelsson och Jonatan Jacobson
Utgiven av: Votum
Omfång: 128 sidor
Kanske har ni läsare också lagt saker
i en tidskapsel någon gång. Det är
en kittlande känsla att tänka på hur
vår värld ser ut när den hittas, säg
hundratals år i framtiden, och vad
våra föremål säger om oss till den som
öppnar locket.
Den tanken tar Johan Joelsson vara
på med en samling reportage tillsammans med slående bilder från fotografen Jonatan Jacobsson i Flaskpost till
framtiden.
Boken skildrar flera hisnande projekt som pågår idag runt om i världen
med syftet att på olika sätt kapsla in
och bevara delar av vår samtid och
kultur för framtiden.
Läsaren möter människor som
ställt sig frågan vilka spår som kan

finnas kvar av vår civilisation om
väldigt lång tid, säg 100 000 år. Låter
det som science-fiction så är det inte
så konstigt. Flera intervjupersoner
och deras berättelser är som hämtade
ur en sagovärld. En keramiker har
skapat ett arkiv av vår historia i en
övergiven saltgruva i Österrike, artificiellt DNA blir en lagringsplats för
Shakespeares mästerverk och i Svalbard lagras fröer från våra viktigaste
grödor i en domedagsbunker.
Trogna läsare av Populär Astronomi kommer att känna igen i alla fall
en intervjuperson från artiklar i tidningen. David Dunér är professor i
Idé- och lärdomshistoria i Lund och
har fördjupat sig i interstellär kommunikation. Hans historia handlar
inte bara om kommunikation över
lång tid utan också om långa avstånd, det vill säga kommunikation
med utomjordiska varelser.
Duon bakom boken har tidigare
gett ut Mikronationer, en reportagebok om ”hemgjorda länder”.
Med den nya boken tar de återigen
avstamp i ett skruvat uppslag för
att landa i en rad fascinerande och
stundtals gripande porträtt. Dessutom är de åtta reportagen välskrivna
och snyggt bildsatta.
I inledningen till boken finns
ett citat från Arthur Miller som beskriver att människors strävan efter
att bli ihågkomna är som att ”rista
in sitt namn på en isbit en varm
julidag”. Det kan vara en tung insikt,
och kanske kan ämnet skrämma
vissa läsare. Men jag tycker att det är
en bok som ringar in en i grunden
djupt mänsklig känsla, nämligen att
vi tänker på vad som är vår plats i
tid och rum.
Fabian Bengtsson

Flitigt läsa gör dig klok.
Därför läs varenda bok.

Falstaff, fakir
Envar sin egen professor
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