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Redaktionen har ordet
”To boldly go...”
2022 inleds återigen med pandemi och restriktioner, vår värld definieras av
begränsningar. Möjligen behövliga begränsningar men likväl skapar dessa oro
och olyckliga förutsättningar för ensamhet och psykisk ohälsa.
Dessutom lever vi i en tid där vår plats på jorden inte längre är lika självklar,
miljöhotet överskuggar egentligen allt. Rymmer universum möjligheten till vår
överlevnad eller är vår blick ut i oändligheten vårt slutgiltiga flyktbeteende?
Rymden och universum har fascinerat, lockat och skrämt oss genom vår
historia. Vad gömmer sig där ute? Hur kan något vara oändligt? Vi kan väl inte
vara ensamma? Genom forskning, astronomi och science-fiction försöker vi
utforska...ja, kanske oss själva och vår plats i den stora planen. Och vart vi ska
ta vägen med våra liv.
I årets första nummer låter vi vardagens pandemigrubblande vila ett tag och
tittar ut i rymden med våra tankar om liv på andra planeter, popkultur och
stjärnstoff. För kanske handlar det klassiska Star Trek-mottot om vårt eget mod
att möta och förändra oss själva. Och genom att kasta oss ut i oändligheten
återupptäcka vår mänsklighet.
Trevlig läsning!
/Redaktionen
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Inspiration, är det nyfikenhet eller
tålamod?
När det kom upp att vi skulle ha rymden som tema
för nästa Fontänbladet så kopplade mina tankar till
inspiration. För hur skulle vi veta något om rymden
om vi inte varit inspirerade och nyfikna på vad som
händer därute?
Vad jag frågar mig i den här texten är vad
jag/du hittar inspiration i?
Jag har diskuterat saken med både musiker och författare och de säger samma sak faktiskt; att de arbetar
på och sen kommer inspirationen. De måste jobba på
sin bok eller låt för att de ska hitta lösningar så de får
ihop det. De sitter alltså regelbundet och knåpar för
att hitta de meningar eller takter som gör att det blir
en spännande deckare eller en vacker melodi till slut.
Tålamod
Ett annat tips jag fått är: ha tålamod. Då kan man arbeta upp ett flow, att man jobbar på utan att reflektera hur man jobbar. Man är inne i arbetet så djupt att
man glömmer tid och rum. Då ”flyter det på”. Det
är då man hittar inspiration. Lösningen som man letar
efter för att lösa problemet. Att låta ett arbete bara flyta
på och ha full fokus bara på det man gör just nu gör
också att vi slappnar av och då känner vi lyckokänslor.

dra på hur det kommer att se ut. Det är mycket som
händer i världen nu som tar kraft och ork. Så hur fyller
man på? Var hittar vi inspirationen som ger oss glädje?
Jag tänker att det kan vara i vad som helst. Att stanna upp när jag är ute och går och titta på färgerna på
träden omkring mig. Att uppmärksamma och vila i
nuet. Det ger avkoppling och då är det lättare att vara
nyfiken. Om du känner dig nyfiken så hittar du på saker med dina vänner och samtal och upplevelser ger
inspiration till att göra annat. Att sitta stilla i medveten närvaro kan hjälpa dig att slappna av. Men att ta
en minuts tystnad mitt i stressen ger dig kanske mer
än en timmes yoga. Att bara ta ett djupt andetag.
Att vara nyfiken är att fundera över saker, ställa frågan. Att inspireras är att hitta svaret. Att leva i nyfikenhet ger oss glädje och ökar förståelse och kunskaper. Jag
kommer leva ett nyfiket liv 2022!
Text: CAROLINA
Bild: ELIN NILSSON

Så vad väcker din nyfikenhet?
Det är snart ett nytt år och jag funderar som alla an-

Insändare

Man behöver inte vara efterbliven
bara för att man är psykiskt sjuk!
Men tydligen är det en väldig massa som tycks tro det.
Ett exempel är alla ”psykiskt sjuka” som häver ur sig
missuppfattningar som ”Jimmie Åkesson är bra”. Ett
sådant uttalande borde rendera en visstidsvistelse på
hispan; i en bättre värld. Detta är även extra dumt då
det i slutändan går ut över personen själv, om Åkersork
skulle lyckas bli statsminister. Svärje-”demokraternas”
politik skulle knappast rusta upp psykvården. Tvärtom,
då man knappast behöver vara raketforskare för att inse
att deras vidriga människosyn även inkluderar psykiskt
sjuka. De gillar heller inte sina väljare som i alla fall SD:s
Mattias Karlsson anser vara byfånar och bondläppar.

Träffar även på pundare och hemlösa som tror att soc.
skulle satsa mer på dem om invandringen inte fanns.
Detta är totalt felaktigt. SDs politik gynnar knappast
missbrukare och hemlösa, hur ”svenska” dessa än må
vara. SD är vidare ett parti vars politik gynnar de redan
privilegierade. De redan privilegierade vill ha mindre
skatter, inte utökad psykvård. Således anser jag att psykiskt sjuka och pundare som ämnar rösta på SD skall
gå hem och tänka om sitt liv. Samhällets pengar skulle
kunna läggas på ”normala” psykiskt sjuka människor.
JENS KARLSSON (Antifa since 1983).
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Harry Potter and The Pissed Off
Critic

handlar om eftersom Harry Potter
är så ingraverad i global populärkultur att nästan varje kotte vet vad
[Varning: denna recension kan böckerna eller filmerna handlar om.
innehålla avslöjande fakta för dem ”So without further ado”, låt oss
som inte har läst böckerna ännu.] börja!
Foto: Hogwart‘s Great Hall, Warner Bros
Harry Potter Studio, London

Jag vet inte riktigt hur jag ska börja
med denna bokrecension så det är
nog bäst att jag börjar med en kort
resumé.
Allt började med coronapandemin. På grund av Covid-19 så blev
nästan hälften av mina fritidsaktiviteter inställda, vilket gav mig
chansen att återfinna min förkärlek
för skönlitteratur. Jag läste några av
böckerna på svenska första gången när jag var liten och jag har sett
alla åtta filmerna, först på VHS och
sen på DVD fast jag har inga vidare
minnen av dem. Jag var för ung och
ointresserad när Harry Potter-manin spred sig över popkulturen som
en farsot som bestod av allt från leksaker, tevespel, godis till urusel erotisk fanfiction.
Innan jag börjar så vill jag notera att jag bara kommer att recensera alla sju huvudböckerna och inte
uppföljaren The Cursed Child eller
Fantastic Beasts-böckerna.
Jag kommer inte att skriva någon
beskrivning om vad bokserien

Bäst och sämst i bokserien
Jag ska försöka recensera denna
bokserie så gott jag kan trots min
begränsade kunskap om mitt modersmåls vokabulär. Om jag ska vara
rakt på sak så tycker jag att de första
fyra böckerna är de bästa i hela serien. J K Rowling (författaren) har
ett underhållande och spännande
skrivsätt och hennes karaktärer är
färggranna bortsett från vissa utslitna klichéer; en huvudkaraktär med
döda föräldrar, en trio av huvudkaraktärer som består av två pojkar
och en flicka och glöm inte bort
den obligatoriska rike, bortskämda
mobbaren. När det kommer till karaktärerna som jag nämnde tidigare
så är nog Mad Eye Moody min favorit; hans karaktärsdesign är bara så
himla häftig!
När det kommer till de tre sista
böckerna så tycker jag att serien gick
åt pipsvängen. Order of The Phoenix
är över åttahundra sidor lång och
handlar mestadels om tenta, tonårsångest och relationsdrama. Det
5

sista jag vill bli påmind om när jag
läser fantasy är mina tumultartade
tonår i gymnasiet.
The Half-Blood Prince och The Deathly Hallows är så likadana att det
är svårt för mig att minnas skillnaderna mellan dem. Båda innehåller
onödiga mord på karaktärer bara
för chockens skull och serien blev
till slut en dålig kopia av The Lord
of The rings-trilogin med halvdana
politiska kommentarer som skulle
få till och med Gene Roddenberry
att grimasera. Jag kände knappt någon sorg när husalven Dobby (föreställ er fantasygenrens Jar Jar Binks)
eller Severus Snape mördades - jag
fann honom varken djup, engagerande eller intressant som karaktär.
Inte heller Draco Malfoy som jag
har velat sparka i skrevet flera gånger. Ursäkta mig för mitt gormande,
jag behövde få det ur mig.
J K Rowling slutade som George
Lucas, en visionär som skapade en
skönlitteratur som blev en franchise
värd miljarder med lika många fans.
Men precis som Lucas så målade
Rowling in sig i ett hörn; istället för
att komma på nya idéer till en ny
franchise så mjölkade hon istället
Harry Potter-franchisen så gott hon
kunde så att hon bara kan fylla sitt
redan övergödda bankkonto och
känna sig relevant igen. Ett litet gott
råd: läs bara de sju första böckerna
en gång och håll er sen till de fyra
första.

Text: WILHELM VISSER
Bild: CAMILLA

TEMA: Rymden

Är frågan om rymdens varande
filosofisk?
Om du och jag är universum och
rymden inte är en rymd, inte är
ett rum? Forskare och filosofer har
länge brottats med tanken om livets
ursprung och varande, även om
frågan huruvida teleskop och matematiska formler leder oss fram till
svaret? Tänk om svaret är så otroligt nära och lätt att förstå och att
om blotta tanken på detta dilemmas
lösning skulle slå mig, skulle få mig
att avfärda detta svar på grund av
dess simpla natur.
Det bästa sättet för en sanning
att gömma sig är att ställa sig mitt
framför näsan. Jag som författare av
denna text tror att svaret till vårt ursprung och vår existens är oss väldigt nära, förbluffande nära.
Jag kommer snart använda begreppet gud. Jag skriver ordet som
ett substantiv med liten bokstav för
att markera att jag ej syftar till ett
”namn” eller för den delen en religion. Detta ord är i denna text inte

religiöst utan snarare en symbol för En tanke, ett frö, en idé, gör med
medvetenheten som en egen entitet. den vad du vill.
Jag har för den delen inte för avsikt
att på något vis förklara hur något
Text: OLA BREMER
ligger till utan snarare för att planBild: CAMILLA
tera ett tankefrö i dig läsare.
Tänk om frågan om rymden, dess
tillkomst och existens är en filosofisk fråga? En fråga som denna kanske?
- Tänk om du skulle bryta ner allt
fysiskt som finns till dess minsta beståndsdel, vad om du då skulle finna bara energi, en rörelseenergi, en
rörelse som jagar sin egen svans? Då
borde ju medvetenheten vara energi
och energin medvetenhet.
En hemmasnickrad metafor för
detta är att gud ser sig själv i spegeln och för varje vridning, för varje ny vinkel föds ett nytt liv, ett nytt
universum med unika utmaningar,
lärdomar och synvinklar, allt för att
The Tarantula Nebula. ESO.org
besvara den fråga som ställts:
- Vem blir jag?

Friheten

Det som jag gillar med friheten är att människan
får göra vad den vill. Det betyder mycket att ha frihet. Man mår bättre om man känner sig fri. Många
människor vill idag ha sin egen frihet. När människan känner sig fri då är det en bra nivå. Allt som har
med frihet att göra är viktigt. Hela tiden blir människan antingen inte fri eller fri på riktigt. Jag tycker
man bestämmer själv hur man vill ha det när det gäller friheten. Människan behöver vara fri i dagens läge.

Kärlek

Det är viktigt att man tar hänsyn till varandra. Man mår
bättre om man är omtyckt. Det är fint att man har varandra. Många människor tycker om varandra, älskar
varandra. Tänk om denna värld hade så mycket kärlek,
då hade man gillat varandra mycket. Ett stort steg är bra
att ha. Solen och vädret är fint på vardagarna. Kärlek
finns i alla människor och djur. Djuren är också kloka
när det gäller kärlek. Jag gillar hundar och andra djur
också.
Texter: LINDA KALLMYR

Sobrildemonen försöker döda mig
I en extrem bensovåg-känning önskar jag att få somna in. Denna bensokamp har nu hållit på i tio år. Varje
sex månader kommer den nu. Känningarna har varit
ganska lugna ett tag. Denna gång extremt aggressiva.
Det kan nog bero på de två dödsfallen i mitt liv och att

Kyama är sjuk och behandlas med medicin. Att kämpa
ensam tär på min energi. Jag vill bara ge upp och lämna
allt bakom mig. Kan ju inte. Mina katter dör utan mig.
Text: CICKY 23 aug 2021
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TEMA: Rymden

Måste man terraforma Mars?
Mänskligheten har snart förbrukat jorden. Därför måste vi börja
se oss om efter andra planeter att
bosätta oss på. Vi har kommit
fram till att Mars blir vår nästa
hemvist. Ungefär så går argumentationerna på dagisnivå.., jag
menar universitetsnivå.

mans med en liten skara utvalda, i
den första kolonisationen av Mars
får man anta då? Det är ju på Jorden vi har en någorlunda realistisk
chans att återskapa en dräglig miljö,
som går att leva i för alla människor.
Det är här vi bör sätta in våra resurser och driva utvecklingen framåt.

Någonting är galet när mänskligheten, eller rättare sagt, de som driver
tekniken framåt typ Jeff Bezos och
Elon Musk eller t.o.m. NASA, har
för mycket resurser för sitt eget bästa. Hur kan det få tillåtas att enstaka Marslandningsprojekt ska avgöra mänsklighetens framtid genom
skogstokiga visioner om att omlokalisera jordens befolkning till en
terraformad planet i en bana utanför
Jordens? Har man inte bättre saker
att syssla med än sådant nonsens?

Vad hjälper det att de Nordiska länderna arbetar för en
bättre miljö när ingen annan
gör det?
Vi i Sverige kan och bör göra vad
som står i vår makt för att förbättra förutsättningarna för Östersjöns
miljö. Det tråkiga är att vi inte får
med oss länder som måste med på
tåget för att detta ska kunna bli av.
Länder som Ryssland, som släpper
ut avföring i Östersjöhavet och ryska fartyg som blåser sina septiska
tankar vid svenskt vatten, förorenades våra kuster. Det tynger mig
att säga det, men när jag tänker på
Ryssland så tänker jag på den avföring de pumpar ut i Östersjön. Jag
tänker på skit med andra ord, vilket ger mig avsmak. Om det var det
som var Putins mål så är uppdraget
slutfört. Om inte så uppmanar jag
honom att komma till förhandlingsbordet om Östersjöns miljö.
Kom med gott sinne och inte storpolitiska och grandiosa stormaktsfasoner involverandes Nordstream I
och Nordstream II.
På plussidan så behöver det inte
vara så att vi tänker med avsmak på
Ryssland för all framtid. Om Kreml

Vår planet behöver få läka.
Om vi bortser från det osannolika i
att inom rimlig tid försöka terraforma en hel planet, och skicka upp hela
Jordens befolkning för att slå sig till
ro på Mars så varför är det en dålig
idé att låta sådana visioner få driva
den teknologiska utvecklingen? Det
är en dålig idé därför att den utger
sig för att lösa våra miljöproblem,
men idén är inte ens i närheten av
att lösa ens de basalaste miljöproblemen i världen. Varför fokuserar
man inte på att lösa miljöproblemen på Jorden istället för att skicka
ut ens en liten elit människor, med
Elon Musk och hans familj tillsam-
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visar god vilja och vill lösa skitproblematiken, så är jag övertygad om
att de kan tvätta ren sin image på
kort tid, eller så lång som tid det tar
att rena utsläppen från Ryssland.

Europe by night
Foto:NASA

Text: ROGER
Bild: KARL-JOHAN

TEMA: Rymden

Omöjligt-Möjligt ?

anta att den artificiella intelligensen
tagit över). Överlevnaden för en
sådan civilisation går inte ut på att
rädda en biologiskt mångfaldig planet som vår, utan att förflytta all teknologisk kunskap till en säker plats i
rymden. I ett nätverk av högt stående civilisationer finns inga avstånd
som hindrar direkt fysisk kommunikation och förflyttning, så kallad
kvantteleportering (ref. Anton Zeilinger).
Kan närvaron vara ofysisk?
Inom kvantfysiken söks ofta lösningar bortom våra tidsbegrepp
och fysiska lagar för att möjligen
nå längre ut i universum. Idag på
ett mer filosofiskt än vetenskapligt
plan, men forskning inom kvantfysikens områden har ofta ställts
utifrån frågan om det finns en vetenskaplig förklaring till fenomenet
UFO. Där forskas också kring möjligheten att befinna sig på två ställen
samtidigt rent fysiskt. Teleportering
kan redan idag bevisas med mindre
atomer s.k. fotoner i kliniska experiment.

När vi betraktar rymden från vår
främsta optiska uppfinning (Hubble-teleskopet) ser vi en oändlighet
av galaxer och stjärnimplosioner
som kan leda till att en sol kan explodera (supernova). Ett skådespel i
färgprakt och oändlig skönhet förför oss till tankar som eggar vår fantasi att skapa visioner om att möjligheten finns, att vara en del av en
obegränsad utveckling. En känsla,
att vi kommit närmare en sanning
som varit fördold.
Bakom denna förföriskt vackra
illusion döljer sig en kamp på liv
och död som vi med våra tids- och
avståndsbegrepp inte kan uppfatta. Utan att gå närmare in på vilka avstånd det rör sig om, så kan
det illustreras av att en förödande

sol-explosion (supernova), påver- Är det omöjliga möjligt?
kar relativt få närliggande solsystem Med utgångspunkt från detta resoberoende på ofattbara avstånd.
nemang finns det anledning att dra
slutsatsen att kommunikation melVilken form av civilisation?
lan avancerade civilisationer liknar
Sannolikt har det ändå hänt ganska något som vi idag kallar kvantteofta i den intergalaktiska historien leportering. Det kan innebära att
att avancerade civilisationer stått det vi ser idag som oöverskådliga
inför faktum att deras planet står in- avstånd övervinns och upphävs.
för en katastrof p g a en supernova Möjligheter att färdas i tid och rum
eller andra skäl. Om vi antar att en genom ett universellt kontaktnät
civilisation som ostört fått utveck- kan då förklara våra upplevelser av
la sin teknologi kanske 100.000 år UFO:s som i våra ögon är en omöjlängre än oss, blir medvetna om att lighet. Den rymdforskning som nu
deras undergång kommer att tvinga beskrivs som ”erövra” och ”kolonidem ut i den intergalaktiska gemen- alisera”, kommer att ersättas av en
skapen, så är de inte ensamma om mer ödmjuk inställning som utsitt öde (tyvärr måste vi acceptera trycker en önskan att få vara med i
att vi talar om ”intelligenser” som en intergalaktisk gemenskap. Får vi
inte kan ses som humanoider, vi får en möjlighet att ”erövra” Mars blir
8

TEMA: Rymden

det förmodligen den definitiva slutpunkten på kolonialtiden. Hur som
helst kommer det att avsluta raketåldern och påbörja rymdåldern.
Möjligen är det också så att vi står
under övervakning och utvärdering av en högre intelligentia. Om
så vore, bör vi betrakta dem som en
civilisation som söker sitt ursprung
och har en historia som förklarar
och kanske kan lösa de missförhållanden som vi försöker lösa i vår
nutid. Under alla omständigheter
finns ingen anledning att ta till sig
den hotbild som våra science fiction
filmer vill slå mynt av. Vi kan glöm-

ma Världarnas krig och Star Wars
som mest liknar framtidsmodifierade westernfilmer. Även skräckvarianter som Aliens måste ses som
att de underblåser hotbilder istället
för ett genuint intresse för science
fiction. Mer tankeväckande science
fiction finns dock; förslagsvis Solaris av A.Tarkovskij och Interstellar
av C Nolan.

demier drabbar oss globalt (men
ojämlikt), vilket försvårar den absoluta nödvändigheten av helhetsansvar. Vår oförmåga att lösa små
och stora konflikter höjer oss inte
till den nivå att vi kan ingå i ett intergalaktiskt nätverk.
Vi är hänvisade att lösa våra problem på en universell nanosekund.

Var befinner vi oss nu?
Det går inte att blunda för att den
tid vi lever i just nu, präglas av hotbilder som kan ge oss föraningar
om undergång. Klimathot och pan-

Text: BÖRJE
Bild: BÖRJE

EXOPLANETEN - optimala förhållanden för intelligent evolution

The star TYC 8998-760-1 with exoplanet.

Våra referenser är också vår egen
historieskrivning till när, var och
hur intelligens kan bekräfta oss själva. När vi försöker datera en första
civiliserad mänsklig samvaro, konstaterar vi att det är svårt att sträcka
sig längre än 10.000 år tillbaka i
tiden. En löjligt kort tid i universell mening. Med tanke på att vi
människor vandrat på denna planet
i hundratusentals år, så kan vi ändå
se dessa 10.000 år som en fantastisk
utveckling även i universell mening.
Vi brottas redan här med svåröverskådliga tidsperspektiv. Vår relation
till tid och avstånd har under hela
mänsklighetens historia varit bunden till vår egen uppfattning om den
samma. Den är dock helt knuten till
vår planets rotation runt sin egen
axel och cirkulation runt solen.
Försöker vi överblicka de senas-

te århundradena (västerländskt
perspektiv), så innefattar de också
en övertygelse om att Jorden var
världsalltets mitt och att allt kretsade kring oss. Ironiskt nog, har
vi hamnat i ett liknande läge i vår
syn på hur vi utforskar rymden från
dags dato.
Helt plötsligt (i universell mening), inser vi att vi fortfarande är
bundna till att vara världsalltets mitt
men…världsalltet förpassar oss åter
igen till den oöverskådlighet av tid
och avstånd som vi måste betrakta
med stor ödmjukhet.
På senare år har en falang inom
astronomi och astrofysik fått stort
genomslag i sitt sökande efter exoplaneter. Planeter som utifrån vår
egen planets existentiella förutsättningar, har liknande möjligheter
att utveckla en civilisation. Benämningen exoplanet har också kommit till allmänhetens kännedom.
Vid denna tidpunkts nedteckning
har forskarna kunnat registrera en
handfull planeter inom vår egen galax (Vintergatan) som i teorin kan
antas befinnas i en likvärdig evolution, åtminstone ur tidsperspektiv.
Antagligen har även dessa planeter
gått igenom omvälvande och katastrofala perioder liksom vår planet.
Om detta vet vi intet.
Reflektion: Vi gör ett antagande
att en exoplanet, likvärdig med vår
9

egen planet inte genomgått istider
och andra omvälvande händelseförlopp, utan genomlevt en relativt
ostörd utveckling som innefattar
betydligt längre perioder för olika
intelligenser att utvecklas.
Tillför vi dessutom rent fysikaliska begrepp som rotation, gravitation och okänd biologi-geologi och
många andra komponenter som
bestämmer förutsättningarna för
liv, kan dessa utesluta men kanske
också innefatta möjligheter som vår
egen planets utveckling inte möjliggjort.
Omfattningen av alla dessa istider
som vi genomlevt är förmodligen
ett fenomen som inte överensstämmer och är allmängiltigt för alla exoplaneter.
Vi är i stort sett överens om att all
civiliserad utveckling på vår planet
skett efter vår senaste istid.
Överför vi denna utveckling till
en exoplanet med lika lång utvecklingsperiod men…befriad från istider och hotande asteroidbälten och
dessutom med en rotationstid som
är snabbare än vår??
Frågeställning: Är det OMÖJLIGA MÖJLIGT, att civilisationer i
vår galax har så långt försprång att
de har möjlighet att ge sig till känna
på vår planet.
Text: BÖRJE
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Liv i rymden?
Det är okänt när livet uppstod. Charles Darwin konstaterade att liv känns igen av utveckling genom naturligt urval. De äldsta säkra spåren av liv på jorden
är 3,4 miljarder år gamla. Rymdforskare har hittat
spår av liv på Mars, Jupiters måne Europa och Venus.
Finns det en definition av liv?
Exakt hur livet uppstod är okänt. Charles Darwin
konstaterade att liv känns igen av utveckling genom
naturligt urval. NASA:s definition av liv är att livet är
ett självförsörjande kemiskt system som känns igen av
Darwins evolution. Darwin föreslog att livet uppkom
på jorden i en liten vattensamling någon gång långt tillbaka i urtiden. Ur detta liv har sedan alla varelser utvecklats under miljoner av år. Den här teorin har länge
varit dominerande.
Finns det spår av liv?
De äldsta säkra spåren av liv på jorden är runt 3, 4 miljarder år gamla och spåren är av fossiler. Fossilen av
bakterieliknande celler visar att liv uppkom förvånande snabbt efter att den unga Jorden svalnat. Detta ska
tolkas som att liv uppkommer så snart gynnsam miljö
finns.
Rymdforskare har hittat spår av liv på andra planeter.
Mars är den planet som mest liknar jorden. Landskapet

är fyllt med dalar, deltan och torra insjöar, vilket kan
vara ett tecken på att det en gång i tiden funnits vatten
på planeten. Det har tidigare hittats organiska ämnen
på Mars, vilket skulle kunna vara ett tecken på förhistoriskt liv. Men forskarna tror att om det en gång har
funnits vatten på Mars så var det antagligen för cirka
fyra miljarder år sedan.
Astronomen Galileo Galilei upptäckte på 1600 – talet
Jupiters måne Europa som är täckt av is. Flera forskare
menar att det finns liv under de isar som finns på denna
måne. Det kan finnas flytande vatten under isarna och
därmed finns det förutsättningar för liv.
Enceladus, Saturnus måne, är också täckt av is och är
intressant i sökandet efter utomjordiskt liv. Upptäckten
tyder på att månen har underjordiska hav under den istäckta ytan. Förhållandena på månen Enceladus liknar
faktiskt de djupa havssprickor där vi tror att det första
livet på jorden uppstod. Därför har Enceladus blivit en
intressant plats i forskarnas sökande efter liv i rymden.
Venus är intressant eftersom den en gång i tiden kan
ha haft hav och liv. Den bör ha haft mycket vatten från
början, eftersom mängderna av andra flyktiga ämnen
liknar dem som finns på jorden.
Det finns bevis att det har funnits flytande vatten på
Mars en gång i tiden. Det finns bilder som visar flodrelaterade kännemärken i landskapet, däribland raviner,
10
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uttorkade floddalar, deltan och enorma kanaler. Dessutom innehåller marken och stenarna mineraler som
bildas i närvaro av flytande vatten.
Källor:
Catling, C, David. (2014). 1: uppl. Astrobiologi. Fri tanke
förlag AB. Stockholm.
Wikipedia, Rymdstyrelsen, NASA, Västra Götalandsregionen och Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Text: INGRID KLINK
Bild: ELIN NILSSON

Natthimlens
kvalitet gör att
rymden syns bättre

Charles Darwin var en brittisk biolog,

zoolog, geolog, teolog och forskare som upptäckte och framlade övertygande belägg för
att alla arter av liv har utvecklats över tiden
från ett gemensamt ursprung via den process
som han kallade för naturligt urval.

Galileo Galilei var en italiensk astronom,

fysiker och ingenjör som kallas för fadern till
observationsastronomin, också till den moderna fysiken, den vetenskapliga metoden
samt till den moderna vetenskapen och spelade en viktig roll i den naturvetenskapliga
revolutionen.

Fakta: Länder stiftar
lagar för att värna
om mörkret

Ljusföroreningar är ett nytt begrepp som syftar på att
natthimlen förorenas av ljus från jorden. En ljusförorening är t.ex. när (utomhusbelysning) ljusets riktning
är uppemot natthimlen och dess kvalitet dvs. våglängd
(färg) är stimulerande för flora och fauna. Ljusföroreningarna kan göra skillnad på om det går att se galaxen Vintergatan eller ej. Det är otroligt stor skillnad på
natthimlens kvalitet när ljuset skärmas av för att inte
stråla direkt ut i atmosfären.
Ytterligare kan LED-belysning anpassas för att lysa
med olika sken när på dygnet det är. Detta bl.a. för att
nattinsekter flyger mot grönt, blått och ultraviolett ljus.
Därför är glödlampor som lyser med orange sken ett
mindre problem än de som lyser med vitt sken. Det vita
skenet innehåller stora mängder violetta nyanser som
stimulerar nattinsekter.
Sammanfattningsvis så är både kvantitet och kvalitet
viktiga för natthimlens kvalitet.

Foto: Andreas Eichler, Wikicommons

Lokala regleringar i norra Lombardiet regionen
i Italien har inrättats för att värna om mörkret.
Lagar i Slovenien och Frankrike har börjat til�lämpas med intentionen att reducera påverkan
från utomhusbelysning i delar av Europa samt
att hjälpa till att upprätthålla den mörka natthimlen där den fortfarande existerar. En ny lag
i Kroatien har anpassas till IDA:s (International Dark Association) rekommendationer. Det
inkluderar både avskärmande och färg temperatur av utomhusbelysning. Lagen är skapad
för att stå som en mall för andra ljus-policies
i Europa, särskilt med tanke på tillämpning.
Källa: https://www.darksky.org/
Texter: ELIN TISELIUS

Milky Way, Wikicommons
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Multiversum, var slutar det?
Multiversum är idén om multipla universum, varav minst ett av
dem, vårt universum, är ett universum som är livsdugligt och kan
producera varelser (oss) som kan
begrunda universum.
Vad är det som säger att multiversum måste sluta först vid ett (1) multiversum? Efter detta multiversum
kan det finnas oändligt många multiuniversum i all evighet, så varför
stoppa vid ett multi-multiuniversum när man kan räkna multi-multi-multi-multi-multiuniversum x
10? Det behöver inte vara just den
här enheten – universum som vi ser
det inifrån – som är störst. Ett multiversum skulle i och för sig kunna
förklara varför vi har turen att leva
i ett universum som är så finjusterat
att det är precis anpassat för att producera intelligent liv (vi) som kan
begrunda över multiversum. Men
man skjuter bara problemet med
uppkomsten av universum framför
sig hela tiden, vi kan inte ens förklara den. Dessutom så är hypotesen
om ett eller flera multiversum inte
ens en falsifierbar hypotes.

endast därför att universum är så
lyckligt sammansatt? Människor
som resonerar som så tenderar att
omfamna teorin om multipla universa därför att det är ett bekvämt
sätt att göra sig av med Gud i ekvationen, eftersom ett närmast oändligt antal universa antas öka sannolikheten för att vårt universum, som
är finjusterat för att skapa avancerat
liv, är lika med 1. Men att argumentera för att hypotesen om multipla universa är sann är att beskriva
verkligheten utöver vad man kan
veta. Det är närmast ovetenskapligt.
Men det antas nödvändigt om vi ska
kunna ha något hopp om att någon
gång kunna falsifiera, alt. verifiera,
hypotesen experimentellt.
Kanske kan man gå för långt. Var
är det rimligt att sätta gränsen för
universum eller multiversums utsträckning? Någonstans måste man
hålla igen fantasin och lita till det
sunda förnuftet, i synnerhet som
det fullständigt saknas stöd för att vi
skulle leva i ett multiversum, bortsett från några matematiska men
spekulativa formler.

ter” författad av den kände astrofysikern sir Martin Rees, lägger han
(eller snarare inflationsteoretikerna), fram teorin att universum utvidgades med inflation till en fantastisk utvidgning, som innebär
att ljuset från kanten av universum
skulle behöva så många år för att nå
oss, att vi skulle behöva skriva detta
tal med miljoner nollor efter.
Jag hävdar att detta är absurt. Även
ett tal så stort som tusen miljarder
ljusår skulle vara osannolikt, det
skulle innebära att vårt solsystems
lokalisering i förhållande till där big
bang startade skulle vara osannolika en procents chans att befinna sig
där det befinner sig, 10 miljarder
ljusår ifrån big bang om big bang
var 1,000 miljarder ljusår i utsträckning. Jag tror att vårt universums
utsträckning kan vara högst 100
miljarder ljusår, d.v.s. vår galax har
en chans på tio att befinna sig där
det befinner sig. Tio procents sannolikhet gör sannolikheten många
gånger högre att vi befinner oss på
ruta ett av tio.
Det kan också vara så att anledningen till att vi finns här på ruta
Frågan är var man ska nöjas
Universums utsträckning
ett av ett oändligt antal miljarder
Kanske finns vi här och kan obser- Hur många ljusår sträcker sig uni- ställen ifrån big bang, är att liv bara
vera universum genom ett teleskop versum? I boken ”Summa 6 storhe- kan utvecklas i den första fantasil12
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jonpromillen av universums utgångspunkt, och att vi helt sonika
lever här och ingen annanstans och
att varelser därför bara kan se ut till
universum enbart från vår position
i universum.
Det ändliga universum
Det finns ett mycket enkelt geometriskt bevis på att universum är
ändligt. Om universum inte hade
varit ändligt utan oändligt, skulle
två stjärnor på ett avstånd av upp till
44 grader från varandra längst bort
från jorden (om man kunde säga
”längst från jorden” i ett oändligt
universum) sett från jorden, ligga
längs exakt samma axel. Triangulära formationer skulle alltså inte
existera i ett sådant universum och
följaktligen skulle Pythagoras sats
inte ha någon mening. Det spelar
faktiskt ingen roll om två stjärnor
står i 44 graders vinkel från varandra från jorden, för om universum
är oändligt kommer stjärnorna förr
eller senare med det ökade avståndet att ligga längs en och samma
axel sett från jorden. Det betyder
att ett oändligt universum nödvändigtvis skulle ha behövt vara endimensionellt om det skulle existera,
precis som talserien.
Det påminner mig om sköldpaddan som gång på gång halverade sin
gångtakt eller tillryggalagda sträcka
och därför aldrig nådde målsnöret.
Det är en liknande princip som råder i Pythagoras sats. En teoretisk
triangel kan aldrig bli en rät linje
oavsett hur lång basen är och hur
kort triangelns höjd är. Således gör
Pythagoras sats ett oändligt universum omöjligt. Eller kanske man kan
säga att ett ändligt universum möjliggör Pythagoras sats.
Ett ingenting utanför universum är inte en entitet eller en
oändlig men tom utbredning
av universum
Man bör se universum som en
oändlig men begränsad och krökt
sfär. Oändligheten existerar alltså
bara inom universums krökning.

Det är ingen idé att föreställa sig ett
”utanför universum”. Vi står i universum och ser på vårt universum
från insidan, och den så kallade
oändligheten utanför detta koncept varken existerar eller kan förstås. Det går inte att förstå eftersom
det inte kan existera. Frånvaron av
ljus är inte lika med svart. Svart är
en perception, eller en brist på en
perception, som manifesterar sig i
vår hjärna och som bara finns i levande varelser i universum. Frågar
man en blind vad svart är så svarar
han förmodligen att det är det han
upplever. Men svart finns inte utanför tänkande varelsers hjärnor, svart
är ett hjärnspöke. Således har vi
eliminerat behovet av att föreställa
oss det yttre universums så kallade
egenskaper.
Den enda plats där oändligheten
har en teoretisk bäring synes vara
den tvådimensionella talserien.
Teoretisk eftersom man i teorin kan
fortsätta räkna så långt man vill eller kan.

Var vi ska leta efter andra civilisationer i universum
Eftersom det tar 4,5 miljarder år för
livsformer att utvecklas till varelser
som oss, så måste varje stjärna med
ett planetsystem med intelligent
liv ha levt hälften av sin totala livslängd. Och eftersom vår sols natur
är sådan att den blir 10% varmare
för varje miljard år, så kan intelligent liv fortsätta i maximalt 2,5 miljarder år till. Så vi bör bara leta efter
stjärnor som är mellan 4,5 och 7
miljarder år gamla. Stjärnan måste
vara en gul dvärg med samma sammansättning som vår sol.
13

Men en viktig faktor eller två saknas, som hur brett bältet i Vintergatan är, som kan rymma intelligent
liv, och hur tät ansamlingen av stoft
och stjärnor är där. Den centrala
delen av galaxen har en diameter på
mer än 20,000 ljusår. Mitt i det centrala området finns ett supermassivt
svart hål, med en massa på cirka
2,5 miljoner solmassor. Stjärnorna i den centrala regionen är cirka
10 miljarder år gamla. Vår egen sol
ligger i Vintergatans stora roterande skiva cirka 27 000 ljusår från det
centrala supermassiva svarta hålet.
I den stora roterande skivan hittar
vi galaxens enorma spiralarmar, där
nya stjärnor föds. Med en ålder på
4,5 miljarder år är solen bland de
äldre i denna skiva. Diametern på
galaxen är 100,000 ljusår. Det finns
tvåhundra miljarder stjärnor i Vintergatan. Åldern på vår galax är
tretton miljarder år.
Jätteplaneter behövs som asteroidmagneter för att avancerat liv ska kunna utvecklas
Den närmaste stjärnan, som har
tre gigantiska planeter som kretsar
runt en sol nästan exakt som vår, är
bara 41 ljusår bort. Det är ännu inte
känt om det finns en beboelig planet i det solsystemet, men det kan
till och med vara troligt.
Nu kommer vi till planetens betydelse för att vara beboelig för intelligent liv. Vi behöver rätt planet, med
rätt storlek, med vatten, med atmosfärskyddande magnetfält, med
rätt bana och på rätt avstånd från
stjärnan. Och för att vara på den
säkra sidan så att vi inte överskattar
möjligheterna för planeter med intelligent liv i universum, en planet
med rätt lutning och rätt måne för
årstider och tidvatten.
Om allt detta ska passa modellen
så är sannolikheten för intelligent liv
i andra solsystem i Vintergatan mer
begränsad. Addera till ekvationen
hur många planeter med intelligent
liv det kan finnas vars motsvarande
invånare befinner sig i en avancerad
civilisation där radioemittering är
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resultatet av en teknologi, om man
antar att en sådan civilisation kan
pågå i tusen år. Man måste tänka på
att det tar lång tid för deras utsända radiovågor att nå jorden. Dessutom tunnas radiovågor ut snabbt,
som ringar från en sten som kastas
i en damm, så det är praktiskt taget
omöjligt att upptäcka andra civilisationer i Vintergatan.
Sannolikheten för avancerade samtida civilisationer i
Vintergatan
Anta först att Gud finns. Då finns
det två alternativ till att jag sitter här
och kan kontemplera detta:

eller inte, att det bara är slumpen
som avgör om avancerade varelser
som kan använda verktyg för att
bygga en civilisation ska utvecklas
så är det långt ifrån säkert att sådana avancerade varelser utvecklas på
andra planeter i vår galax eller i universum vid någon tidpunkt.
Anta nu att det inte finns någon
Gud. Då finns det två alternativ:
1.
Det var slumpen som gjorde
så att vi utvecklades till sociala varelser, som kan bygga en avancerad
civilisation som bygger på användandet av fossila bränslen.
2.
Universum är lyckligen så
sammansatt att det är en naturlag,
att universum automatiskt, i de rätta
solsystemen med de rätta planeterna, producerar sociala varelser som
kan tänka kognitivt avancerat och
använda verktyg till att skapa avancerade civilisationer, genom evolutionsprocessen.

a)
Antingen skapade Gud oss
människor genom att likt en konstnär påverka evolutionsprocessen på
jorden handgripligen.
b)
Eller så har Gud skapat universum på ett sådant sätt att det är
en naturlag att universum automatiskt i rätt solsystem och på rätt
planeter producerar sociala varelser
som kan tänka kognitivt och använ- Somliga optimistiska vetenskapsda verktyg för att skapa avancerade män, typ Carl Sagan (R.I.P.), tror att
civilisationer genom evolutionen.
det finns ungefär 10,000 avancerade
civilisationer bara i vår galax VinVad han däremot inte kan ha gjort tergatan med kanske 200 miljarder
är att skapa universum och bara stjärnor. Detta antagande har nog
hoppats på att det ska frambringa grundats på antalet solar med vår
avancerade sociala varelser som
sols sammansättning och massa,
kan tänka kognitivt och använda kombinerat med sannolikheten för
verktyg för att skapa avancerade att sådana solar ska ha livsdugliga
civilisationer. Är det så, och detta planeter. Men i så fall måste man
gäller oavsett om det finns en Gud också ta i beaktande att universum
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är 13 miljarder år gammalt. Men vår
sol och jord tog 5 miljarder år på sig
att producera oss människor. Alltså
knappt halva universums livslängd.
Det innebär att universum kan som
mest ha haft tid att producera två
uppsättningar solsystem med planeter med avancerat liv i det tidsperspektivet, men mer troligt bara
en livsduglig uppsättning.
Alla civilisationer på jorden har
haft en längsta livstid. Om vi optimistiskt räknar med att varje högtstående civilisation i universum,
som grundar sin tekniska status på
användandet av fossila bränslen, har
en livslängd på högt räknat 200 år,
och att det har funnits galaxer och
solar med vår sammansättning och
massa i godtyckligt satta tio miljarder år. Då är det maximalt en (1)
chans på 2,500 att vår civilisation
samexisterar med en annan avancerad civilisation i vår galax.
I ljuset av det så kan man tycka
att letandet efter avancerade livsformer i universum är ganska futilt
och följaktligen att det är att slänga
pengar i sjön.

Text: ROGER M KLANG, mars
2008 till juni 2019
Bild: ELIN NILSSON
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Rymden
Tidlöst
		

Stjärnor på himlen

		

Jag svävar iväg

		

Tänker på molnen

Och solen som håller sin värmande hand över jorden
		

Vad finns det i andra galaxer?

		

Vi skickar upp raketer

		

Har varit på både månen och Mars

		Spännande
Kanske har det funnits liv på Mars i någon form
		Ingen vet
		

Man kan bara gissa
Text: MARIE K
Bild: ELIN NILSSON
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Mr Spocks universum

Mr. Spocks relation till Kapten Kirk
är strikt neutral men utvecklas under
många års gemensam tjänstgöring till
en livslång, outtalad vänskap mer lik
en mänsklig uppfattning. Dynamiken i kraftfältet mellan den impulsive
machomannen Kirk och Spocks kyligt
analyserande försteofficer blev bärande i tv-serien och visar bland mycket annat hur logisk och irriterande en
person från Vulcan är, sett ur mänsklig
synvinkel.

Ikon, celebritet, rymdofficer och ett
nydanande porträtt i den klichéartade genren känslokall utomjording.
Spock, eller Mr. Spock som han oftast tituleras, är den starkast lysande
stjärnan i science fiction-serien Star
Trek, en populärkulturell ikon av en
dignitet som få andra som genren
har lyckats frambringa. Karaktären
Mr. Spock spelades under decennier
av Leonard Nimoy med skärpa, djup,
humor och intelligens. Star Trek utspelar sig i ett utopiskt 2200-tal och
handlar om besättningen och deras
äventyr ombord på rymdskeppet USS
Enterprise. Mr. Spock är en av de få
utomjordingarna på rymdskeppet,
hälften människa, hälften vulcan,
och tjänstgör som försteofficer under
Kapten James T. Kirk. USS Enterprise tillhör en Stjärnflotta som ingår i
den galaktiska, Förenade planeters
federation som utforskar galaxen,
finner nya världar och möter nya civilisationer. Rymdskeppet rör sig i
en tämligen hoppfull framtidsvision
där mänskligheten har övervunnit plågor som sjukdomar, fattigdom, intolerans och krig på jorden.

Mr Spock, Kapten Kirk och Dr . McCoy
Foto: Wikicommons/Paramount Television

I och med Spocks inträde på scenen i
Star Trek förändrades för alltid hur utomjordingar kan skildras på film. Nu
var de inte bara exotiska eller illvilliga
utan kunde säga något om det mänskliga tillståndet. En vulcan kännetecknas främst av sitt logiska sinne och

standardfras av personer från Vulcan.
Fundamental i Star Treks besättning
är en trojka baserad på Mr. Spock, Kapten Kirk och läkaren McCoy. McCoy,
också känd som Bones, brukar småbråka med sin skeppskamrat Spock.

sitt känslolösa förhållningssätt, men
Mr. Spock för en ständig och slitsam,
privat kamp mellan sin Vulcan-logiska personlighet och en mänsklig,
känslomässig sida. Genom den smarta twisten att Spocks mamma är en
människa från Jorden tilläts rollfiguren att fördjupas och Spock skildras
med undertryckt passion som en man
som hela livet slits mellan logik och
känslor. En plågsam, inre konflikt som
i Spocks gestaltning ofta bara gavs en
antydan genom ett par raka, rynkade
ögonbryn. Mr. Spocks hälsning med
den höjda handen blev internationellt
känd och frasen till, lev länge och väl,
användes först av Mr. Spock och sedan
i hela Star Treks universum som en
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Vulcansk logisk renhet
Mr. Spock har på fädernet sin hemvist
på den fiktiva planeten Vulcan, där
landskapet främst är täckt av berg och
öken. Vulcaner är humanoider, många
är pacifister och nästan alla har avsagt
sig sina känslor då deras romulanska
arv har lett till brutala krig i Vulcans
historia. Enligt vulcansk tro och sägen
samlade vulcanen Surak planetens invånare vid berget Mount Seleya. Genom förenad meditation valde de att
lägga känslorna åt sidan, ledda ur känslomässigt förfall till logisk renhet och
fredens väg.
Mr. Spock är son till den vulcanske,
respekterade ambassadören Sarek
och lärarinnan Amanda Grayson från
Jorden. Sedan Spock motsatte sig sin
fars förväntningar genom att gå med i
Stjärnflottan istället för att studera på
den prestigefyllda Vulcan Science Academy är relationen mellan far och son
ofta orolig. Spock brottas också med
skamkänslor för att han tror att han
inte är tillräckligt vulcansk i sin faders
ögon. Innerst inne respekterar de dock
varandra och visar en diskret, okänslosam kärlek till varandra. Amanda
älskade och stöttade Spock i allt han
gjorde och var tydlig med att hon alltid
skulle vara stolt över honom vilken väg
han än valde. Vulcans kultur tvingade
Spock att undertrycka sin kärlek till
modern, men han brydde sig väldigt
mycket om henne. Spock har också en
äldre bror, Sybok, som vägrade följa
Suraks lära om logik. Sybok lämnade
Vulcan för att söka Sha Ka Ree, den
vulcanska motsvarigheten till det kristna himmelriket.
Mr. Spock försökte att uppnå Koli-
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nahr, den perfekta logiken. Den vetenskapliga disciplinen logik är i mänsklig
mening ett omfattande och vittförgrenande ämnesområde. I sin vidaste bemärkelse kan logik definieras som varje slag av resonemang som leder fram
till en slutsats. Mr. Spock baserar sina
logiska resonemang på vad som gör
ett resonemang eller argumentation
giltig, givet vissa premisser. Genom
sitt vulcanska arv orienterar han sig i
en förnuftsenlig världsbild med problemställningar som ofta rör sig mellan filosofi och matematik. Exakta definitioner, bevis och abstraktioner är
fundamentala begrepp i den vulcanska
idévärlden.
Separerad från mänskliga känslor
som glädje, stolthet och beundran kan
man tänka sig att Mr. Spocks okänslosamma kärlek till fadern skulle kunna
vara grundad i tankar om mer filosofiska värden som lojalitet, respekt och
moral. Respekt betyder i vardagligt tal
att man värdesätter en persons egenskaper. Moral är en kvalitativ egenskap
i en handling, i ett beteende, eller hos
en person för att följa etiska normer.
Det kan också betyda förståelsen inför
vad som är rätt och fel. I relationen till
fadern kan Mr. Spock tänkas tillämpa
en moral som avser regler och principer för handling som han anser att det
är hans plikt att leva efter. En försiktig
kärlek till fadern utan känslors villfarelser kan snarare vara ett uttryck för
välgrundade analyser om vad som är
det rätta förhållningssättet.
Känslornas värde och fördärv
Jorden har, liksom Vulcan, plågats av
krig men människorna i Star Treks universum har inte avsagt sig sina känslor. Föreningen av förnuft och känslor
är avgörande för de flesta personers
uppfattningar om livet och sakernas
tillstånd. Sett utanför Star Trek-världen är känslor komplexa, psykologiska
konstruktioner som kan förekomma
i oerhört många olika former. Några
grundkänslor anses vara nyfikenhet,
glädje, förvåning, rädsla, sorg samt
skam och avsky. Känslor uppstår ofta
som reaktioner på omgivningen och
olika händelser. I och med att många
emotioner är knutna till olika dispositioner att handla och agera, så leder
de till att rikta våra handlingar mot
utvalda mål. Om inte känslor är med
i en mänsklig handling kan det vara

svårt att genomföra vad vi bestämt oss
för. Den skotske, inflytelserike filosofen
David Hume hävdade att utan emotioner (passions, närmast viljeyttringar)
vore människor helt overksamma, eftersom förnuftet i sig endast är och
bör vara ”passionernas slav”. Nutida,
jordiska forskare skulle sätta nya ord
på Mr. Spocks inre konflikter genom
att mena att hjärnan omfattar två skilda system, den emotionella sidan och
den rationella. Mr. Spock skulle dela de
mänskliga vetenskapsmännens slutsatser att känslan lätt kan få övertaget och
få oss att göra saker som vi i efterhand
förstår inte är så förnuftiga.
De flesta människor skulle inte vilja
leva ett liv utan känslomässiga intryck.
Mr. Spock har förmåga men tillåter sig
inte att förnimma känslor i mänsklig
mening, inte ens välbehaget i positiva känslor. Han premierar logiken
som bättre där han ser emotioner som
otillåtna, dekadenta och vilseledande.
Spock ägnade sig åt livslånga intressen
som konst, musik, litteratur och poesi
från många världar. Han spelade både
tri-diametral schack såväl som vulcansk luta och cembalo. Allt detta med
förmodad vulcansk, intellektuell närmaste motsvarighet till entusiasm och
glädje.
Något som påminner om mänsklig passion hos vulcanska män är när
de vart sjunde år genomgår en mognadsfas som kallas Pon farr, då de blir
extremt upphetsade och våldsamma.
Det är under dessa faser som vulcanerna fortplantar sig. Pon farr orsakas
dock inte av kärlekslängtan, utan av en
biokemisk obalans som kan vara livshotande om personen som drabbas
inte hittar en partner inom en viss tid.

Bild: Pixabay

Ont och gott
Stjärnflottans primära uppdrag är att
utforska rymden, stifta fredliga kontakter med för människan nya raser
samt att utöka kunskaperna. Primärdirektivet är det grundläggande direk17

tivet i Förenade planeters federation,
som föreskriver att man inte skall störa
den inre utvecklingen i utomjordiska
civilisationer. Primärdirektivet är instiftat för att förhindra USS Enterprise
från att använda sin överlägsna teknik
för att införa sina egna värderingar eller ideal på outvecklade, isolerade civilisationer.
Mr. Spock var den första vulcanen
någonsin att ta värvning i Stjärnflottan.
Även om många vulcaner är pacifister tvingas Mr. Spock att navigera i ett
universum där gamla och nya fiender
visar sig under Stjärnflottans uppdrag.
Romulaner kommer från planeterna
Romulus och Remus i hjärtat av det
romulanska stjärnimperiet. Romulaner
är på långt håll släkt med vulcaner, en
krigande civilisation som inte valde logikens och fredens väg. Romulanerna
är ett passionerat, aggressivt men ärorikt folk som högt värderar sitt slutna
och ordnade samhälle. De har skapat
sig en kraftfull och politisk kraft i alfakvadranten, något som sällan uppskattas av angränsande civilisationer.
Människorna hade sin första kontakt
med denna ras under år 2152, vilken
följdes av en svår konflikt. Vid 2300-talet så formades en ny rörelse i det romulanska väldet, som ville lära sig mer
om Vulcan och vulcanernas ideal. Mr.
Spock hade en aktiv roll i detta, med
det slutliga målet att återförena Vulcan
och Romulus.
Klingoner är en annan humaoid art,
som är mycket stolt och sätter heder
och ära före liv. Klingonerna är inte
medlem av federationen men upprätthåller diplomatiska relationer med
hjälp av fredsfördrag. Historikern
Spock har utläst att det från 2220-talet förelåg en stadigvarande och allvarlig konflikt mellan Federationen
och Klingonimperiet, där spänningarna slutligen ledde fram till det första
kriget som inleddes och avslutades år
2267. År 2293 hade kapten Kirk stor
betydelse för federationen när han avslöjade en anti-fredskonspiration inom
både Stjärnflottan och det klingoniska
riket.
I spektrat mellan rätt och fel dras de
rationella och etiska bedömningarna
till sin spets när USS Enterprise och
Stjärnflottan tvingas ta ställning till
och föra en kamp mellan krig och fred,
liv och död, ont och gott. Mr. Spock ger
kapten Kirk ett logiskt perspektiv och
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visar en utomståendes syn på mänsklighetens och världsalltets olika aspekter, medan läkaren McCoy ofta griper
in som Kirks samvete. Det mänskliga
samvetet innefattar förmågan att hysa
skuldkänslor. Den antike tänkaren
Aristoteles, som haft ett stort inflytande på mänskliga vetenskaper utanför
Star Treks värld, betonar i sin dygdetik att de handlingar vars godhet eller
ondska man ska bedöma inte är separerade från den person som utför dem
och det sammanhang hon befinner sig
i. En god handling är en handling som
en god person skulle ha utfört i den aktuella situationen.
Final och återkomst
Under sina sista levnadsår var Mr.
Spock mer diplomat än vetenskapsman. Han var ansvarig för de diplomatiska förbindelser Federationen hade
med det klingoniska imperiet år 2293.
De efterföljande årtiondena spendera-

de han som civil och det var inte förrän
år 2368 som han på eget bevåg reste till
Romulus för att ytterligare försöka ena
de två planeterna.
En rad filmer har följt på den ursprungliga, kultförklarade tv-serien
om Star Trek. I en av de filmer som
anses vara bäst är Kapten Kirk och
dennes ångest inför att åldras huvudtema. Både en gammal fiende och en
vuxen son dyker upp från det förflutna
för att pröva honom. Men Spock finns
där hela tiden, något inåtvänd och fundersam över filosofiska frågor som altruism och kollektivets bästa. Genom
att reparera en trasig plasmaledning
ger han skeppet möjlighet att undkomma detonationen av en maskin känd
som projekt Genesis. När det verkligen
gäller, överför Spock sin katra - hans
minnen och erfarenheter - till McCoy,
för att sedan offra sitt eget liv för att
rädda skeppet och dess besättning. I
Spocks sista, finstämt skildrade ögon-

blick är han skild från James Kirk genom en glasruta på grund av strålning,
men de förenas trots det, då Spock efter
alla deras år tillsammans kallar ”Jim”
för sin vän.
Berättelsen om Mr. Spocks öden
slutar emellertid inte där. Han återinträder i händelserna i en film från
1984. I den förenas Spocks kropp och
själ genom Fal Tor Pan, en urgammal
religiös ritual, när Kirk och hans närmaste besättning hämtat Spocks kropp
och fört den till Vulcan. I ytterligare en
film därefter försöker Spock återhämta sig från efterverkningarna av återupplivningen, för att i slutet av filmen
återförenas med besättningen på USS
Enterprise under Kapten Kirks befäl.
En rad ytterligare filmer skildrar Mr.
Spocks äventyr och livshistoria genom
olika tidslinjer.
Text: CAMILLA
Bild: ELIN NILSSON

Krock mellan svart hål och
stjärna

Bekräftad teori, krock med svart hål och stjärna
orsakar supernova.
I New México, i ett radioteleskopiskt observatorium uppmärksammades det år 2017 ovanligt starka radiovågor.
Nu kommer det äntligen en förklaring till detta fenomen.
Radiovågorna som fångades upp av parabolteleskopen tros bero på en jetstråle. Jetstrålen ska ha kommit från
en supernova. En supernova uppstår när en stjärna får
slut på bränsle, kollapsar och tillslut exploderar i form av
en super-nova. Den energin från explosionen kan fångas upp och på så sätt så vet vi att en stjärna har exploderat och blivit till en supernova, tusentals ljusår ifrån oss.
Det unika med denna supernovaexplosion är att den inte
uppkom på det sättet som man tidigare har uppmärksammat. Den uppkom istället via en krock med ett svart hål
eller en neutronstjärna. Det sägs att stjärnan som exploderade var systerstjärna till det svarta hålet som tidigare också var en stjärna. Alltså var stjärnan och det svarta hålet i
samma täta omloppsbana och närmade sig varandra tills de
krockade. Denna kollision har lett till att stjärnan exploderade i förtid vilket betyder att den inte hade slut på kärnbränsle vid explosionen. Detta är alltså första gången det har
uppmärksammats att en explosion har orsakats av en utomstående kraft, ett svart hål i detta fall.
Detta är någonting som har diskuterats i teori men nu är
teorin bekräftad. Anledningen till att detta är en speciell händelse var för att så mycket energi fångades upp och det är den

Bild: WikiImages

mest kraftfulla supernovan som hittills har dokumenterats.
Förmodligen beror det på att krocken med en stjärna som
fortfarande hade bränsle utlöste mer energi i form av en
jetstråle än vad en vanlig kollaps av en stjärna hade orsakat.
(Källa:NyTeknik, ”Krocken med ett svart hål utlöste supernova i förtid”. Publicerad 2021-09-19 Av John Edgren)

Text: SOFIJA
18

TEMA: Rymden

Eugen Semitjov

bilmärken som Moskvitch, Trabant,
Wartburg, Volga och Tatra kunde
ses på samma parkeringsplats som
Chrysler, Buick och Chevrolet. Under Kubakrisen förändrades de allmänna attityderna till en negativ
inställning till öst.
Den mest troliga förklaringen är
nog meriten som rymdskribent och
framför allt science fiction tecknare,
unik i sin klass. Semitjovs klassiska
rymdhjälte Allan Kämpe trycktes
Artist: Eugen Semitjov (1983).
- Semitjovs konstnärliga uttryck var
under en 10-års period på 50-talet
erkänt internationellt bland rymdforsoch hela tiden förespegla ”att vara
kare.
steget före” den samtida rymdforskningen. Förmågan att visualisera
Vem var Eugen Semitjov? Vilken människor i viktlöst tillstånd och
var hans roll och vilket inflytan- resa i en till synes tidlös rymd, inde hade han inom rymdforskning spirerade många rymdforskare i efoch science fiction.
terkrigstiden.
Eugen Semitjov; Född i Sverige av
ryska föräldrar som emigrerat från
S:T Petersburg, internationellt erkänd rymdskribent och science
fiction tecknare och författare, förmodligen den ende skribent som
varit inbjuden till och ta del av
både USA:s och dåvarande Sovjetunionens rymdforskningsprogram
(50/60-talet).
Förklaringen kan dels ligga i att
han är från det neutrala Sverige.
Under kalla krigets första skeden,
respekterades de neutrala länderna
av både öst och väst. Det relativt
avspända läget mellan öst och väst,
återspeglades i att handelsförbindelserna dem emellan medförde
en ganska iögonfallande företeelse:

till rymdexpos och seminarier både
i USA och Sovjetunionen, varpå han
med stor kunskap och insikt dokumenterade de båda stormakternas
ambitiösa rymdforskningsprogram
i internationella tidskrifter.

Eugen Semitjov i sin ateljé.

Det faktum att en konstnärligt
särartad begåvning i att illustrera
rymdexperternas innersta drömmar
kan framkalla en oumbärlighet som
vetenskapen har svårt att motstå.

Visionär?
Det är lätt att betrakta Eugen Semitjov som ett fenomen som kunde röra sig fritt i en samtid av stora motsättningar. Osökt ställs vi
inför frågan: utvecklingen inom
rymdforskningen har gått från konEugen Semitjov’s rymdhjälte Allan
frontation och konkurrens melKämpe. (1950)
lan rymdstation MIR och Skylab,
till samarbete och internationellt
Att reflektera över
Det faktum att en ”statslös” rymd- samarbete som ISS ”Internatiohjälte med ett märkligt namn, nal Space Station”….Finns det en
återspeglar framtidsvisioner som gemensam nämnare som under
många rymdforskare bara dröm- lång tid verkat för en sådan utveckling? Kanske Eugen Semitjov.
mer om att kunna visualisera.
Det faktum att Semitjov under
kalla krigets era ofta var inbjuden TEXT: BÖRJE

Fontänbubbel - Torsdagar 14:00
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Vad är Panspermiteorin?

Finns det liv i universum, kanske
till och med på andra planeter i
vårt solsystem? Och är det då möjligt att livet kan ägna sig åt ”Island
Hopping”? Hoppa från himlakropp till himlakropp?
När vi föreställer oss liv utanför
vår jord kan vi anamma olika sätt
att välja våra betraktelseperspektiv.
Ett är det som återges genom science fiction, film, litteratur, serietidningar osv. Ett annat det rent vetenskapliga. Med utgångspunkt i dessa
betraktelseperspektiv kan man sedan föra ett filosofiskt/religiöst resonemang och eventuellt finna ett
samband mellan de olika infallsvinklarna. Vi vill nog att eventuellt
utomjordiskt liv skall vara i en form
som vi förstår oss på.
Science fiction beskriver oss
Science fictionperspektivet placerar alltid det mänskliga i centrum.
Förvisso behöver inte handlingen
kretsa kring framtida människor
såsom i filmer som ”Avatar” eller
”Star Trek”. Den kan också handla
om människoliknande varelser som
i ”Star-wars”-serien av filmer. Förvisso ser de ut som människor men
har kamouflerats till utomjordingar eftersom de lever ”in a galaxy
far away a long time ago”, men har
ändå samtliga mänskliga problem.
Handlingen i science fiction refe-

rerar alltid till en fiktiv beskrivning
som utgår från vår egen uppfattning
om liv och mänskliga problem. Det
må vara krig, krissituationer, mellanmänskliga relationer eller människa/maskin-interaktion som i filmen ”2001”.

för solens strålar och fotosyntesens
processer. Liv som kan existera genom att tillgodogöra sig mineraler
från vulkaniska utsläpp på havsbotten. Spår av liv har hittats på flera
kilometers djup i berggrunden vid
ryska borrningar på Kolahalvön i
experimentborrhålet SG-3 där man
fann fossil av plankton på 6 kilometers djup. 1984 hittades en meteorit
på Antarktis som man ansåg hade
sitt ursprung på Mars med spår av
det som skulle kunna vara fossiliserade bakterier. Därom tvistar dock
de lärde.

Vetenskap
När man pratar om möjligheten för
att liv har uppkommit eller existerar utanför jorden brukar man ofta
referera till det forskningsområde
som kallas exobiologi eller astrobiologi. Forskningen utgår från ett
tvärvetenskapligt perspektiv innefattande sådant som geologi, biologi, kemi och fysik. Exobiologerna
söker i vårt solsystem efter miljöer
som liknar de som på jorden hyser
liv. Jupiters måne Europa har bland
annat rönt intresse eftersom det
finns tecken på en flytande ocean
under den frusna ytan. Under sena- Fossiliserade bakterier från Mars?
Foto: NASA
re år har också tekniken för att identifiera exoplaneter (planeter utanför
vårt solysytem) med jordlik atmos- Mer avancerade överlevare
fär kommit i fokus.
Mer komplicerade överlevare finns i
form av trögkrypare eller björndjur
Livet är motståndskraftigt
som de också kallas. Dessa små kraVi vet utifrån studier och upptäck- bater har visat sig vara exceptionellt
ter på jorden att livet kan uppvisa ett överlevnadskraftiga mot all form av
brett spektra av ”uppfinningsrike- påverkan som borde ända deras liv.
dom”; det som kallas för evolution, De överlever extrema temperaturer,
för att överleva de mest extrema g-krafter, kosmisk strålning, vamiljöer. Liv har hittats på oceaner- kuum och att frysas ner till någon
nas botten långt bortom räckhåll
grad över absoluta nollpunkten.
20
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Dessutom är vissa arter hermafroditer vilket gör att de inte behöver
någon partner för att föröka sig.
Av dessa orsaker har djur av släktet
trögkrypare nämnts när man diskuterar det som kallas panspermiteorin, dvs. att liv kan färdas genom
universum som fripassagerare på
interplanetärt och interstellärt skrot
och att det liv vi har på jorden kan
ha utomjordiskt ursprung. Trögkrypare har tagits med till den internationella rymdstationen ISS och till
och med visat sig kunna överleva
i rymden utanför dess skyddande
atmosfär. Trögkrypare har vi överallt omkring oss, men de är så små
(< 0,5 mm) så att de flesta av oss är
omedvetna om dem.

Trögkrypare/Björndjur
Foto: Science Alert/Simon Lundberg

Vi ser ur vårt tidsperspektiv
När vi människor gör antaganden
om möjligheten att färdas mellan planeter och stjärnor utgår vi
från antagandet om att ingenting
kan färdas snabbare än ljusets hastighet. Då vi inte ens kommit upp
i bråkdelen av det blir avstånden

mellan planeter och stjärnor svåra - för att inte säga omöjliga - för
oss människor att överbrygga.
Men för att återgå till vår kompis
björndjuret som omnämnts tidigare,
har det visat sig att det har förmågan
att försätta sig i konstgjord koma,
hibernera sig i tiotals år till exempel på grund av torka. Tillför man
då en droppe vatten, kvicknar det
till och och vaknar till liv. Hur länge
det kan försätta sig i detta stadium
är än så länge oklart, men det öppnar perspektiv för vad som kan vara
möjligt vad det gäller livets förmåga
att överleva interplanetariska resor.
Till detta kan man också sätta i perspektiv att de äldsta levande träden
på jorden av trädarten Pinus Longaeva anses vara 5.000 år gamla.
Långa livsspann
Kan vi veta hur gammalt liv kan bli i
universum? Vi kan bara ha antaganden utifrån det vi vet på jorden. Om
det finns intelligent liv i universum
vars livsspann kan sträcka sig över
flera sekel eller millenium så kanske
det för den formen av liv inte är mer
omöjligt att spendera några sekel på
resande än det var för Magellan att
under några år segla jorden runt?
De av oss jordbor ivägsända rymdsonderna Voyager 1 och 2 är de föremål som har färdats längst från
jorden. Voyager 2 befinner sig i
skrivande stund ca. 20 miljarder
kilometer från jorden och avlägs-

nar sig med 61 000 km i timmen
dvs. i snigelfart om vi ser det ur
interstellärt perspektiv. Om vi nu
antar att den är på väg mot närmaste stjärna, vilken är Proxima
Centauri, cirka 4,24 ljusår från oss
( 40.113.792.000.000 km), så lär den

”Robotar i rymdlandskap”
Artist: Eugene Semitjov

anlända dit år 79064 - om 77043 år.
Kanske har den ett sovande björndjur som fripassagerare; ett björndjur som hittar ett nytt hem! Fast
det är nog inte troligt...
Text: KARL-JOHAN
Bild: KARL-JOHAN

Hunden Judy
Hunden Judy från Sicilien i Italien
hjälpte en liten flicka och är en hjälte. Hennes ägare hörde att någon
skrek och grät ute. Hon gick ut
och hittade en liten flicka hos Judy.
Flickans mamma var själv en femtonårig flicka och hon hade övergivit sin dotter. Judy hade hört en röst
i den kalla natten och hittade en
liten flicka ensam ute. Hon släpade
med flickan till stället där hon bodde med sina åtta små, nyfödda hundar. Judys ägare körde flickan till

sjukhuset och hon mådde bra tack
vare Judy. Någon körde också den
unga mamman till sjukhuset. Hon
var gästarbetare från Libyen och
bodde på gården där Judy bodde.
Läkarna och folk sade att Judy hade
räddat livet på en liten flicka. De
sade också att Judy är en hjältehund.

Text: SS (uppsnappat på Internet)
Bild: PEXELS
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TEMA: Rymden

Månlandningen 1969

”Houston, the eagle has landed”.
Med dessa ord hade USA nått ett
första mål, nämligen att sätta en
människa på månen. Kapplöpningen med Sovjetunionen var
över.

som ”Sovjetunionens hjälte”.
Så småningom tog amerikanarna
över. I slutet av 1960-talet stod det
klart att det bara var amerikanarna
som skulle kunna klara en månlandning.

Redan 1961 höll dåvarande presidenten John F. Kennedy ett tal, där
han sade att amerikanarna innan
1960-talets slut skulle kunna landa
på månen med en bemannad farkost och komma tillbaka till jorden.
Amerikanerna var dock inte först
med att sända ut en levande varelse i
rymden. Sovjetunionen hade redan
,år 1957, skickat ut en hund, Laika,
som fick åka i en omloppsbana runt
jorden. Detta ansågs vara en succé
för ryssarna i deras Sputnikprogram. Efter mellan 5 och 7 timmar
dog hon av överhettning och stress.
Nu började man tro på att man
även skulle kunna skicka upp människor i rymden. Laikas mätningar
gav forskarna hjälp att studera hur
kroppen fungerar i extrema miljöer.
Efter detta skickade ryssarna upp
den första människan som hette
Jurij Gagarin som gjorde ett lyckat
försök att åka några varv runt jorden och återkomma till densamma.
Han blev världsberömd och fick
många utmärkelser, bland annat

Många försök
Men vägen dit var lång. Redan 1960
sände Sovjetunionen upp farkoster
till Venus och Mars, men den första rymdsonden som lyckades ta sig
förbi Venus var amerikanska Mariner 2. Den sände data om den höga
yttemperaturen och ytdensiteten
på Venus. Några år senare lyckades
ryssarna landa på Mars. Under åren
som följde gjorde både USA och
Sovjetunionen många försök att
förfina tekniken för att komma först
att erövra rymden. År 1965 skedde
det första mötet i rymden mellan
amerikanska Gemini 6 och Gemini 7. Den första dockningen mellan
två farkoster skedde i januari 1969,
då två ryska farkoster dockade ute i
rymden.
”A small step for man...”
Den 16 juli 1969 startade Apollo 11
från Kennedy Space Center sin resa
mot månen. Händelsen bevittnades
av miljontals människor, både på
plats och via TV, däribland dåva22

rande presidenten Richard Nixon.
En Saturn V-raket sköt upp Apollo 11 från John F. Kennedy Space
Center den 16 juli 1969 klockan
9:32 lokal tid (13:32 UTC). Miljoner
människor bevittnade händel- sen
på plats och via televisionen, bland
andra USA:s dåvarande president
Richard Nixon. 12 minuter senare
gick den in i omloppsbana kring
jorden. Efter ett och ett halvt varv
kring jorden tändes det tredje steget
som skickade rymdfarkosten i bana
mot månen. Den 19 juli passerade
Apollo 11 bakom månen och tände
sina styrraketer för att gå in i omloppsbana kring månen. Under de
trettio varv som farkosten kretsade
kring månen kunde besättningen se
landningsplatsen i södra änden av
stillhetens hav. Det blir en vinglig
färd, där Armstrong försöker styra den krängande månlandaren så
mjukt och säkert som möjligt. Och
inte blir det bättre av att raketmotorn som driver den blåser upp ett
moln av damm från månens yta,
vilket gör det svårt att navigera. De
har bara ett försök på sig. Bränsletanken som är kopplad till landningsmotorn rymmer inte mycket.
Redan i förväg har Neil Armstrong
varnat för att just landningen är det
svåraste momentet under hela mån-

TEMA: Rymden

färden. Hans egen bedömning var
hela tiden att astronauterna bara
hade 50 procents chans att lyckas
med sitt uppdrag – att flyga från
jorden till månen, landa där och ta
sig levande hem igen. Men det hade
han inte berättat om för någon. Utåt
försäkrade han att allt säkert skulle
gå vägen utan större problem. Med
lugn och säker röst, som inte röjer
den våldsamma spänning han nyss
har upplevt, kan Neil Armstrong
anropa jorden:
”Houston, Tranquility Base here.

The Eagle has landed.”
Väl nere på månens yta fällde Neil
Armstrong de berömda orden
”A small step for man, a giant leap
for mankind”.

än idag). Enbart den övre delen av
månlandaren återvände i omloppsbana för att docka med kommando- och servicemodulen där Michael Collins befann sig och som
kretsade runt månen. Återfärden
Återfärd
till jorden gick problemfritt och de
De stannade ute i två och en halv landade i Stilla havet.
timme och de samlade ihop 21,5
Mission completed!
kg månföremål. De utförde även
vetenskapliga experiment innan de
återvände till månlandaren. LandText: BENGT
ningsplattformen stannade kvar på
Foto: NASA
månen vid återfärden (och står där
Källa: Wikipedia

Art of He-Man and The Masters of
The Universe - Tim och Steve Seely
Innan jag börjar med själva recensionen så är det nog bäst att jag
börjar med en liten historielektion; det var en gång i ett mystiskt
land långt, långt borta i en mörk
tid känt som…1980-talets USA.
Mattel, leksaksföretaget som gav
oss Barbie och Hot Wheels, var i
stor nöd att skapa en actionfigurslinje som kan konkurrera med
Kenners Star Wars och Habros G.I.
Joe. Resultatet blev det heliga/oheliga kärleksbarnet av Star Wars,
Lord of The Rings, Frank Frazetta,
Jack Kirby och metal-musik. En
leksakslinje som för evigt förändrade den västerländska popkulturen: He-Man and The Masters of
The Universe.
Art of He-Man and The Masters of
The Universe är en massiv bok med
över trehundra sidor av skisser,
konceptkonst och konst från HeMans begynnelse på 80-talet till nutiden. Med verk från konstlegender
som till exempel Earl Norem, Bruce
Timm, Mark Taylor och intervjuer med underhållningsjättar som
superhjälte-skribenten Paul Dini,
serieveteranen Steve Grant, animeringslegenden Larry Houston och
den svenske action-superstjärnan
Dolph Lundgren!

Masters of The Universe eller
”Motu” är om den klassiska eviga
kampen mellan gott och ont i ett
universum som är lika episkt i action
som den är i humor. Som konstnär
finner jag boken fylld av inspiration
och som nörd och hårdrockare finner jag den så jävla metal!
Men det som jag gillar mest med
konceptet He-Man, är att vi alla har
kraften att förvandlas till vår sanna
potential.
Om jag måste ge Art of He-Man
någon kritik så är det nog att jag
finner boken för kort så jag hoppas
att den kommer få en uppföljare om
några år för en sån här bok förtjänar en. Dessutom så bläddrade jag
mestadels genom de två kapitlen
om den misslyckade filmen och leksakerna, The New Adventures of HeMan, därför att jag inte fann dem
lika intressanta. Om ni är intresserade av fantasy, science-fiction eller
science-fantasy eller allt mittemellan så rekommenderar jag den här
boken stort!
Inte illa för en värld ämnad för att
sälja leksaker.
”I am Adam. Prince of Eternia and
defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer...my fearless
friend. Fabulous secret powers were
revealed to me the day I held aloft
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my magic sword and said...BY THE
POWER OF GRAYSKULL! I HAVE
THE POWER! Cringer became the
mighty Battlecat, and I became HeMan, the most powerful man in the
universe. Only three others share this
secret... our friends: The Sorceress,
Man-At-Arms and Orko. Together
we defend Castle Grayskull from the
evil forces of Skeletor.”

Text: WILHELM VISSER

Foto: Comic Con 2013 - He Man,
wikicommons

Svens litterära smakprov
Hej!
Jag heter Sven och är ”ny” i huset. Nyfikenheten väcktes 6 oktober i samband med ”Öppet Hus”. Mitt stora intresse, ja passion kan man säga, är att skriva. Fontänbladet tycker jag är en bra satsning. Men innehållsmässigt saknar
jag mer av kortare texter, dikter och humor.
Tacksamt nog gavs jag förmånen att få medverka i detta nummer. Här bjuds några litterära smakprov inom olika
genrer. Hoppas du finner något tänk- och läsvärt. För övrigt söker jag kontakt med andra skrivande människor.
Om intresse finns, kanske vi kan bilda en skrivargrupp? Hör gärna av dig till redaktionen!
Varma hälsningar från Sven.

I Botaniska
trädgården
Under det blommande körsbärsträdet samlades
människor. De tog varsamt upp sina kameror
(företrädesvis i sina mobiler), i avsikt att föreviga detta ögonblick, denna skönhetsupplevelse. Jag
tror de flesta upplevde inte bara en hänförande
utan rentav magisk stund.
Skulle jag göra likadant? Jag tvekade, trots att
kameran fanns till hands. Visst är jag en flitig och
hängiven fotograf, men denna gång motstod jag
impulsen. Det var inte lätt, ty vanans makt är stor.
Kanske var det en form av mental träning i att avstå. I stället bevarade jag i minnet denna lyckliga
stund av skönhetens behag.

Insektsobetydlighet och världsdominans
Där flyger du. Så oerhört liten, ja nästan mikroskopisk.
Det är knappt jag lägger märke till dig. Oregelbundna
rörelser genom lufthavet. Kan man tänka sig något obetydligare? Och ändå. Du finns! Men hur länge? Det hela
verkar så meningslöst. Utan riktning. Utan funktion.
Blott för fortplantning. Föra släktet vidare. Och mina
tankar går till arten människa.

Foto: Vengolis, Wikicommons

En och en är ingenting. Men sammantaget! Jag läste en
bok. Det är inte människans planet. På varje individ
går det 200 miljoner insekter. Tanken svindlar. 200 miljoner gånger 8 miljarder…Fler insekter, påstås det, än
antalet sandkorn på alla världens stränder. Hur man nu
kunnat räkna ut det.
Det var långt innan Homo Sapiens gjorde entré. Och
de var här till och med före dinosaurierna! Insekterna.
Fem gånger genom historien har de överlevt massutrotning. Den sjätte lär människan som art inte överleva.
Jag tänker på allt detta när jag, något förstrött, ser dig
fara omkring. Ibland tappar jag bort dig ur mitt synfält.
Jag bryr mig inte. Tänker att du betyder ingenting. Men
där har jag fel! Varje art, varje enskild individ, är en del
av den ekologiska väven. En mikroenhet i mångfalden.
Du är inte medveten om din existens. Du bara lever.
Du är dig själv nog. Obemärkt, innesluten i ditt korta
insektslivsperspektiv.
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VID HAVET
När havet vidrör stranden
då är tidlöshet för handen
de ständigt möts, ja lever som ett par
och sanden ger och vattnet tar.
Mjukt böljar vattnet fram och åter
som en andning, man kan höra hur det låter
en kort förening med den mjuka sand
vi iakttar ett spår, en tidens rand.
Där finns en rytm, en sövande musik
som i ditt inre öppnar upp en flik
natur och ljud i finstämd harmoni
du når ett tillstånd som benämns eufori.
Här bjuds vi in att glömma tiden
för en stund så dominerar friden
bara njuta av vad örat hör och ögat ser
säg, vad kan man väl vid havet önska mer.
Glöm nu bort ditt jag för stunden
betrakta varje våg, så fri men ändå bunden
mät ditt andetag mot varje enskild våg
väl hemma kan du minnas vad du såg.

CLEMENTIN
Så underbar dess doft och färg
är gyllne frukten clementin
Så fjärran, från Marockos dalar eller berg
du färdats långt, nu är du min.

Utdrag ur serien
”Noterat”
En norrman var så hungrig att han beställde
två lunchbufféer.
*
Vampyrsällskapet har öppnat en hemsksida.
*
Slå två flugor i en smäll.
Effektivt. Skickligt. Och ett dubbelmord.
*
Hjärtkirurgen till assistenten.
- Håll klaffen!
*
Bilföraren rakade sig i 160 km i timmen.
Stoppades av polis. Förklaring? - Det var
ju på en raksträcka.
*
En bra självbild tycks för många numera
vara en selfie.
*
Det fanns något djuriskt över herr Melin.
*
Inifrån Malmö Roddklubbs lokal hördes oväsen.
Någon skrek, med upprörd stämma
- Har man satt fan i båten, får man ro honom i
land.
*
Jag läste en deckare. Och fick spänningshuvudvärk.
*
Bosse hade oturen att klyvas mitt itu av en vass
sågklinga. Bodelning.

Vems hand har plockat denna frukt
hur lönas mänskans slit och möda?
Ty med sötman följer ock en unken lukt
där svett och tid är pris för annans föda.
Så skimrande, förföriskt detta skal
som döljer fruktkött ljuvt och sött.
Att köpa eller inte är vårt val
går skördaren till sängs oändligt trött?

Foto: Pixabay

Texter: SVEN
Foto: PÄR
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KIDNAPPNINGEN DEL 2
sedvanligt på morgonen. Drack milavägen i Frykbo. Vi kom snabbt
rejält med vatten till. Drack
sedan ett par klunkar kaffe för att

Bild: Cicky

På morgonen drömde jag om ett
gammalt hus i en mindre skog. Jag
vaknade med ett ryck. Mindes att
det stod Sjömilavägen på en skylt.
Fame stod på mitt bröst och morrade åt mig. Han hoppade ner på
golvet efter en stund. Jag gick upp
och gick på toa. Rengjorde sedan
kattlådan från klumpar. Tvättade händerna. Gick sedan ut i köket och gav katterna mat. Samma
rutin varje morgon. Kyama fräste åt mig och Fame morrade. Jag
muttrade vad fan är det mer er?
Förvandling
Jag gick in i badrummet för att tvätta håret. Det var då jag fick syn på
mig i spegeln. Såret på halsen var
väldigt infekterat, mina ögon var
svarta och en antydan till huggtänder syntes. Jag höll på att bli
förvandlad till vampyr. Men hur
kunde detta vara möjligt? Hade
jag inte dödat Storvampyren?
Medans håret torkade googlade
jag Sjömilavägen. Den fanns faktiskt. Den låg i en by mellan Sjöbo
och Veberöd som hette Frykbo.
Jag tog mina vitaminpiller som

sedvanligt på morgonen. Drack
rejält med vatten till. Drack för att
vakna till. Spelade lite dataspel för
att slå ihjäl tiden som man säger. Jag
gick och såg hur det var med katterna. De syntes inte till. Tiden kröp
fram. Så småningom blev den tolv
och jag värmde upp mat från dagen
innan och åt. Tog mina Metformin.
Jag såg en film medans jag åt. Filmen
var ca två och en halv timme lång.
Jag packade min ryggsäck med
vatten, bananer, vitlöksspray, kors
och annat bra och ha. Katterna syntes inte till. Så hörde jag ett dovt
morrande från klädkammaren.
Fame fräste när jag kom emot honom och Kyama morrade. De var
vettskrämda för mig. Inte alls bra!
Jag hade ringt en taxi. Jag tog på
mig svarta kläder, satte en scarfs
runt halsen för att dölja såren.
Tog på solglasögon. Satte fram
mat till katterna ifall jag skulle bli
sen. Jag gick sedan ner och väntade på taxin. Solen sken och ljuset
brände mig. Jag fick gå in i skuggan och ställa mig. Det hade blivit kamp mot klockan. Jag höll på
att förvandlas till vampyr. Tålde
inte solljuset längre. Taxin anlände
och jag klev in i baksätet. Till Sjö26

milavägen i Frykbo. Vi kom snabbt
iväg. Turen tog ca trettio minuter.
Vampyrens slott
Taxin körde in på en grusväg. Det
stod Skogslundavägen på skylten.
Sedan fortsatte mot Sjöbäck. Efter ca en kilometer anlände vi vid
Sjömilavägen. Jag betalade och
steg ur taxin. Såg huset i det lilla
skogspartiet. Detta hus var byggt
i rostat tegel. Huset hade två torn
och såg ut som ett slott. På fasaden stod byggåret, 1882. Så det var
här som den verklige Stor vampyren höll till. Jag kollade om dörren
var öppen, men nej. Jag mindes att
jag hade pappersgem i ryggsäcken. Jag hade lite allt möjligt i den.
Jag vek ut gemet och stack den i
låset. Det klickade till och dörren for upp. Jag steg in i huset som
luktade unket av fukt och mossa.
Sökande
Jag gick över trägolvet som knakade. Det var rätt mörkt där
inne. Jag lös med min mini ficklampa. Ljuset från den fladdrade. Så plötsligt lade den av.
Fast det blev dock inte så mörkt
där trots allt. Det var ju fullmåne.

lös, öga mot öga med Storvampyren. Han skrattade hånfullt. Jag väste till honom och sade ”Jag kommer
aldrig bli din brud”. Jag kommer
ALDRIG bli din!
Plötsligt for fönstret upp och
en stor trädgren blåste in. Jag tog
snabbt tag i grenen och drämde till
Storvampyren. Han for in i väggen
med ett brak. Jag passade på att ta
mig ut genom det trasiga fönstret.
Sedan gick jag mot ytterdörren som
fortfarande stod vidöppen. Ryggsäcken låg mitt på golvet. Jag tog
upp den och letade upp mitt vitlökssprej. Jag ställde mig i ett mörkt
hörn och väntade. Det dröjde ett tag
innan Storvampyren dök upp. Jag
greppade mitt spray och fyrade av.
Det visade sig att det inte var så lätt
att träffa honom då han kunde göra
Mötet
Från tomma intet dök Storvampy- sig osynlig. Jag fick helt enkelt lita
ren upp. Jag insåg till min stora fasa på min inre syn. Jag slöt mina ögon
att jag hade tappat min ryggsäck på och lät honom komma riktigt nära.
ovanvåningen. Jag stod helt hjälp- När jag kände honom intill mig fySå jag såg ganska bra ändå. Jag var
på uppdrag för att söka efter den
verklige Storvampyren. Jag började
allt mer förvandlas till vampyr. Det
var verkligen kamp om min hälsa.
Jag sökte runt efter spår från vampyren. Plötsligt klickade det till på
golvet. En fallucka öppnades. Jag
for ner på ett stengolv. I fallet slog
jag i min armbåge. Det gjorde så
ont. Jag lyckades att kravla mig
från golvet upp trots smärtan. Jag
lade märke till en röd dörr borta i hörnet. Dörren gick att öppna
fast dörren var trög och knarrade
rejält. Där inne på golvet stod en
guldfärgad kista. Jag öppnade locket försiktigt. Det visade sig att kistan var tom. Attans, detta var illa!

rade jag av. Han skrek och väste.
Jag hade lyckats att träffa honom
i ögonen. Han föll ihop och dog.
Jag började känna mig bättre. Mitt
vampyrbett var borta såsom smärtan i ögonen. Jag var helt återställd.
Så denne vampyr var släkting till
La Costa. Men hette vad? Det visade sig att han hette Van Crupp De
Costa. Det låg nämligen ett kuvert
med hans namn på skrivbordet.
Frågan var nu, om han nu var den
verklige Storvampyren, varför hade
han då inga vakter eller övervakningssystem? Det var något som
trots allt inte stämde. Men å andra
sidan var jag återställd. Jag tog mig
hemåt. När jag kom hem kallade
jag på katterna för att ge dem mat.
Det dröjde lite innan de kom. Allt
var som vanligt igen och alla mådde så mycket bättre. /26 juli 2021
Text: CICKY

Utifrån en praktikants perspektiv
vad Fontänhuset har för betydelse
för dem i deras vardag. Har under
de här veckorna hållit i en meditativ
saga som kan vara ett verktyg - en
nyckel och ett verktyg att ha med sig
i livet.

Klostret i Ystad

Sara heter jag och är 29 år, gift och
bor i Ystad nära havet sedan några
år tillbaka. Jag är äldst av 5 syskon.
Tycker att det är viktigt att möta
människor, se och höras deras perspektiv och ta del av deras livsvärld.
Volontärarbetat i Eritrea, Tanzania
och Australien i olika hållbarhetsprojekt. Rest mycket i Europa, lite i
Indonesien och bott i ett år i Australien. Jag läser en utbildning som
heter: specialistutbildad underskö-

terska inom psykisk ohälsa. Utbildningen handlar om hur viktigt det
är att lyssna, bekräfta, känna in,
dagsform, främja återhämtning ur
olika perspektiv, utvecklas och ha
ett meningsfullt sammanhang både
enskilt och tillsammans med andra.
Det har varit väldigt givande att få
möjligheten till att vara på Fontänhuset och göra min praktik här då
jag har lärt känna så många olika
och fina människor och lyssna till
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Kanotpaddling i Blekinge

Text: SARA
Bild: SARA

Nu är jag

På Rymden
									
Jag är förbannad på att rymden är så svårtillgänglig. Jag tycker att det ska vara lätt och komma dit. En
människa som sitter i rullstol eller är synskadad har ju ett h*lv*t* att komma dit. Nej nu får de installera
en hiss, så man slipper alla raketer.
Jag är också förbannad på raketerna. Det är tid att förbjuda alla raketer nu. Tänk på alla våra djur som blir
livrädda och traumatiserade för resten av livet för de s*t*ns raketerna. Bygg en hiss nu.
Jag är förbannad på att alla säger att dom vill ha space. Alla kan för f*n inte ha en egen rymd. Fattar de inte
hur stor rymden är? Det är gigantiskt stort, otroligt många ljusår. Bara ett ljus som brinner i ett år blir ju
jättestort, så miljarders miljarder såna ljus skulle ta alldeles för mycket plats. Det skulle bli en massa
parallella universum.
Jag är förbannad på alla som tror att jorden är rund. Alla foton jag sett på jorden har varit platta så det är
klart att den är platt.
Jag är också förbannad på att det finns folk som tror att vi har haft besök från andra planeter. Avstånden
är så gigantiska så det är inte troligt att det skulle ha varit någon här. Lika lite som att vi skulle hitta en
beboelig planet att ha som plan(et) B, att bosätta oss på när vi förbrukat den planeten vi bor på.
Jag är förbannad på att det finns folk som inte tror att vi har landat på månen. Det är klart att vi har, jag
såg det själv med mina egna ögon. Jag kommer ihåg det som det var igår. Eller inte som igår, mitt minne är
inte som det har varit. När minnet sviker är det närminnet som sviker först. Jag kommer ihåg det som det
var den 20 juli 1969. Jag såg det på TV live. Som om det inte skulle räcka så stod det i tidningen dagen
efter och på den tiden var allt som stod i tidningen sant.
Jag är förbannad på att denna j*vla depression inte släpper taget om alla oss som drabbats av den.
Jag är också förbannad på att alla är så j*vla förbannade hela tiden. Lugna ner er för
h*lv*te.
För övrigt anser jag att spårvägsbeslutet ska rivas upp, inte gatorna.

MED VÄNLIG HÄLSNING/TONY
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Var allt bättre förr? Det vet vi inte, men det kördes på scootrar även för 108 år sedan. Här
är det suffragetten Lady Florence Norman som tar sig fram på Londons gator på en scooter
med en bensindriven förbränningsmotor. En sak kan man dock vara säker på: det fanns inte
så många scootrar att det störde andra människor - inte många andra åtminstone.
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Besök ett Fontänhus
Ordinare öppettider
Lunds Fontänhus:
Mån-tis, tors: 08:30-16:00
Ons: 08:30-19:00
Fre: 08:30-15:00
Lör: Stängt
Sön: 11:00-14:00

Lunds Fontänhus
Magle Stora kyrkogata 5
223 50 Lund
Tel: 046-12 01 95
E-post: info@lundsfontanhus.se
Hemsida: www.lundsfontanhus.se

Obs! Öppettiderna kan påverkas av
Corona.

Andra Fontänhus i Sverige
Fontänhuset i Malmö
Engelbrektsgatan 14
211 13 Malmö
Tel: 040-12 00 13
E-post: info@fontanhuset.se
Hemsida: www.fontanhuset.se

Motala Fontänhus
Vintergatan 15
591 32 Motala
Tel: 0141-21 25 33
E-post: info@motalafontanhus.se
Hemsida: www.motalafontanhus.se

Helsingborgs Fontänhus
Norra Strandgatan 8
252 20 Helsingborg
Tel: 042-24 50 60
E-post: kontakt@fontanhushbg.se
Hemsida: www.fontanhushbg.se

Fontänhuset Trappan
Vallgatan 10
343 34 Älmhult
Tel: 0476 480 10
E-post: fontanhuset.trappan@telia.com
Hemsida: www.fontanhusettrappan.
wordpress.com

Fontänhuset Båstad
Aromavägen 48
269 37 Båstad
Tel: 0431-724 80
E-post: bastad@sverigesfontanhus.se
Hemsida: www.bastadsfontanen.se
Fontänhuset Falun
Tullkammargatan 2
791 31 Falun
Tel: 070-399 0453
E-post: info@fontanhusetfalun.se
Hemsida: www.fontanhuset.se
Fountain House Stockholm
Box 4051
Besöksadress: Götgatan 38
102 61 Stockholm
Tel: 08-714 01 60
E-post: info@fountainhouse.nu
Hemsida: www.fountainhouse.se
Göteborgsfontänen
Andra Långgatan 25
413 28 Göteborg
Tel: 031-12 30 01
E-post: mail@goteborgsfontanen.se
Hemsida: www.goteborgsfontanen.se

Falkenbergs Fontänhus
Storgatan 71
311 74 Falkenberg
Tel: 0346-71 10 71
E-post: kontakt@falkenbergsfontanhus.se
Hemsida: www.falkenbergsfontanhus.se
Fontänhuset Nyköping
Lilla Strömgatan 3
611 34 Nyköping
Tel: 0155-26 81 40
E-post: fontanhuset@gastabud.com
Hemsida: www.fontan.se
Fontänhuset Sköndal
Knut Sjöberg väg 6
128 64 Sköndal
Tel: 0738-903 130
E-post: info@fhskondal.se
Hemsida: www.fhskondal.se
Fontänhuset Örebro
Målgatan 11-13
702 16 Örebro
Tel: 019 -32 05 20
E-post: info@orebrofontanhus.se
Hemsida: www.orebrofontanhus.se
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Våra sponsorer

Stiftelsen De Lekande Barnens Fond

Stiftelsen Råby Räddningsinstitut, Malms Legat, Stiftelsen Lindhaga, Stiftelsen Lars Hiertas Minne,
Anagram, Folke Ljungdahls Stiftelse, Finsam, Emmaus Lund, Carl Jönssons Understödsstiftelse

Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar:
Ebba Fischer
Caroline Sverdrup
Pia Althin

samt till Lunds Fontänhus styrelse, våra samarbetspartners
och till dig som vi kanske glömt i farten...

Samt våra fina stödprenumeranter:
Cecilia Larsson Glowacki, Siw Hult, Gunnel Börjesson,
Ann-Christine Engdahl Olesen, Anita Arnoldi, Eva von Boer Lindskog m fl.

Stöd vår verksamhet, bli medlem i Fontänhusets vänner
Du eller ditt företag kan stödja Fontänhusets verksamhet
genom att bli stödmedlem i Fontänhusets vänner.
Du/företaget får då varje nummer av vår medlemstidning,
Fontänbladet, som ges ut med 2-10 nummer per år.
Kostnad stödmedlemskap:
Privatperson 200 kr/år, Företag 1 000 kr/år, Autogiro 100 kr/mån
Bankgiro: 492-3801, Plusgiro: 60 57 80-6, Org.nr: 802456-4893
Vid inbetalningen vänligen ange ”Fontänhusets vänner i Lund”
samt ditt/företagets namn och adress.
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Magle Stora Kyrkogata 5, Lund

www.lundsfontanhus.se
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046-12 01 95

info@lundsfontanhus.se

