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titel: Kort om den vetenskapliga revolutionen
Av: Lawrence M. Principe
utgiven av: Fri tanke förlag
omfång: 205 sidor

Historia i korthet

titel: Vårt matematiska universum
Av: Max Tegmark
utgiven av: Volante förlag
omfång: 512 sidor

Kosmisk matte

Max Tegmark är professor i teoretisk 
fysik vid MIT i USA och bördig från 
Sverige. Hans nya bok, Vårt matema-
tiska universum, är en imponerande 
genomgång av den moderna fysiken 
och kosmologin. Det är en tjock bok, 
och utgör väl inte alldeles enkel läsning 
för gemene man, men för den som är 
genuint nyfiken på vad vi vet och inte 
vet om universum är den ett måste.   

Tegmark är personlig och under-
hållande. Anekdoter från forskar-
världen vävs samman med filosofiska 
utflykter och funderingar om smått 
och stort. Efter en översiktlig och 
delvis historisk introduktion till den 
fysikaliska världsbilden hamnar vi 
snabbt i Tegmarks specialområde: den 
kosmiska bakgrundsstrålningen och 
frågan om universums ursprung. 

Tegmark beskriver teorin om att 
universum i ett tidigt skede genomgick 
en period av enormt kraftig expansion, 
inflationen, och argumenterar för 
att vårt universum är större och mer 
fantastiskt än vad vi tidigare kunnat 
ana. Boken handlar om de riktigt stora 
perspektiven, och dess bärande tema 
är idén om multiversum där inte minst 
kvantmekanikens parallella världar får 
spela en viktig roll. Tegmark skriver 
med entusiasm om multiversums olika 
nivåer och landar så småningom i den 
pythagoreiska uppfattningen att allt är 
matematik. 

Det är en tankeväckande, insikts-
full och mycket stimulerande bok som 

Har du hört talas om namnen Coper-
nicus, Newton och Galilei? För dig 
kanske de bara är namn som står i 
en bok eller så kanske du känner till 
deras studier om kroppars rörelse? 
De var, som du och jag, nyfikna 
människor som aldrig gav sig utan 
förklaring till vad det var de såg 
när de observerade vår värld. Dem 
och många fler skriver Lawrence M. 
Principe om i sin bok Kort om den 
vetenskapliga revolutionen. 

titel: Den stora tystnaden vid Sirius nos
Av: Ingela Strandberg
utgiven av Norstedts
omfång: 61 sidor 

Poesi under  
hundstjärnan

I sin tionde diktsamling Den Stora 
Tystnaden vid Sirius nos rör sig den 
väletablerade poeten och författaren 
Ingela Strandberg i sitt liv i halländska 
Grimeton. Orten nämns, men annars 
är det ett rätt allmänt lantligt land-
skap med skog, vatten, mossor, fåglar 
och boskap. En hund, som väl ofta är 
författarens, har en viktig plats, och 
så har stjärnhimlen, som titeln också 
anger med Sirius, Hundstjärnans, nos. 
Tystnaden kan vara den i rymden, 
men inte bara den. För att beskriva 
och förmedla de ofta svårgripbara 
känslorna inför det hon möter använ-
der författaren orden och begreppen 
fritt och låter så läsaren tolka, som i 
”… allt kosmiskt larm, det som kallas 
tystnad”. Eller

De vita stjärnorna
i Sommartriangeln
…
Hungrar bara efter det enda
att få komma hem att få
avsluta festen bli mörker
i mörkret.

Så är himmel och landskap både 
poetiskt nära och skrämmande, 
ger både ro och närhet och står för 
ensamhet och ångest: ”Jag gör allt 
landskapet ber mig om.”  Helt sakligt 
kan emellertid också konstateras att 
Jupiter sågs gå upp i ostnordost el-
ler hur många fotoner det finns per 
kubikcentimeter av universum. Men 
när ”Månen går upp förmörkad. Jag 
räknar dina suckar, hund…” får man 
annat att tänka på.

I den engagerande och ofta gri-
pande diktsamlingen är det således i 
grunden i sitt livs inre landskap som 
författaren rör sig med omgivningen 
nedan och ovan, fast ofta konkret, 
som symboler och metaforer. De 
astronomiska och fysikaliska inslag 
som dyker upp här och där – dock 
inte i varje dikt – ger på så vis extra 
krydda för den astronomiintresserade 
diktentusiasten.

Arne Sikö

inte väjer för några frågor – hur svåra 
de än kan te sig. Man behöver inte 
hålla med om de allra mest spekula-
tiva slutsatserna, men upprymd blir 
man hur som helst.

ulf Danielsson
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titel: Einsteins arvingar
Av: L. P. Ramberg
utgiven av: Kabusa böcker
omfång: 424 sidor

titel: Min historia
Av: Stephen Hawking
utgiven av: Norstedts
omfång: 119 sidor

Spänning i  
nobelklass

Hawkings  
anspråkslösa liv

Först som sist: Rambergs deckare 
är spännande och välskriven. Den 
blickar in i en akademisk miljö fylld 
av forskarnas tävlan – inte alltid med 
så rena medel – att bli hyllade för 
den Stora Upptäckten. Några avsnitt i 
boken är direkt lämpade som film-
manus, så levande är de. Jag närmast 
slukade boken.

Upptakten är i Stockholm. Nobel-
kommittén i fysik har svårt att vaska 
fram årets pristagare. Vågar man ge 
priset för de nyligen direkt upptäckta 
gravitationsvågorna? Frågan kompli-
ceras i sista minuten av att en av kan-
didaterna hittats död. Han har fallit 
ned från toppen av det lutande tornet 
i Pisa, där han var på en konferens om 
just gravitationsvågor. 

På lite slingriga vägar tar hans 
sambo och fysikmedarbetare sig an 
uppgiften att mot alla odds visa att 
dödsfallet är ett mord. Sedan för oss 
Ramberg vidare till gamla gruvhål i 
Japan och till lappländska Arvidsjaur, 
hela tiden med nobelkommitténs 
vånda som en röd tråd genom boken. 
Upplös ningen skall inte avslöjas, mer 
än att säga att den kommer vid själva 
nobelbanketten.

Ramberg är ett gott svenskt svar 
på Dan Brown, också genom att vara 
avgjort bättre i de vetenskapligt grun-
dade avsnitten!

bengt E y Svensson

”Du som har låg tolerans för självupp-
tagna gubbar, kan du inte skriva en 
recension om Hawkings senaste bok?” 
frågade redaktören för Populär Astro-
nomi när han kom marscherande in 
i mitt kontor för några veckor sedan. 

Och snart låg Stephen Hawkings själv- 
biografi, Min historia, på mitt skrivbord. 

Jag började bläddra genom boken. 
Inte alla bilder är spännande (”Jag och 
mitt modelltåg”, ”Jag med min dotter 
Lucy träffar drottning Elizabeth II” …),  
men det finns några pärlor (”Vår 
bovagn”, ”Min avhandling, äntligen 
färdig”, ”Jag upplever tyngdlöshet” …).

Hawking föddes i Oxford 1942. Han 
börjar med att berätta om sin familj och 
barndomen i England efter kriget. Han 
skriver koncist – vilket inte är förvånan-
de med tanke på att hans datasystem lå-
ter honom producera tre ord per minut. 
Historien blir bara bättre och bättre, och 
vi får läsa om Hawkings forskning och 
familjeliv. Arrogant är han absolut inte 
utom på enstaka ställen, t.ex. när han 
berättar hur hans handledare i Cam-
bridge, Dennis Sciama, föreslog att ”jag 
skulle ägna mig åt astrofysik. Men nu …
tänkte jag inte studera någonting trist 
och jordnära i stil med Faradayeffekten. 
Jag hade kommit till Cambridge för att 
hålla på med kosmologi, och det tänkte 
jag också göra.” Hallå, mr Hawking, 
Faradayeffekten är subtil och säkert inte 
trist och jordnära! 

I hela boken upplever man Hawking 
som ganska charmig, men där ser man 
en tydlig förmåga att irritera. Men det 
är svårt att vara arg på Hawking länge, 
och snabbt blev jag helt tagen av hans 
exposé om krökt rumtid och tidsresor, 
om dunstande svarta hål och om hans 
förslag att ta bort störande singulari-
teter genom begreppet ”imaginär tid”. 
Den kunde föreställas som en annan 
riktning i rummet. Det snurrar i hu-
vudet, man känner sig ung igen av att 
våga tänka i sådana banor! I bakgrun-
den finns alltid nervsjukdomen ALS, 
med vilken Hawking diagnosticerades 
när han var 21. Men det är hans fokus 
på livet, och den underbara forsknings-
kraften som imponerar.

Tyvärr kommer snart bokens sista 
sidor. Tiden stannar. ”Det har varit en 
underbar tid att leva i, och perfekt att 
forska inom teoretisk fysik”, skriver 
Hawking. Indeed. Och det är bara att 
lyfta på hatten. Detta är en liten bok, 
av en stor man. En bok att läsa själv, 
att ha i sitt bibliotek hemma, en bok 
att skänka till nära och kära. 

cathy Horellou

Även för dem som inte läst natur-
kunskap är det enkelt att hänga med i 
boken. Trots att jag själv ingående har 
läst de olika teorierna och försökt förstå 
mig på fysiken bakom bidrar Lawrence 
till intressant information. Ju mer jag 
läste i boken, desto mer insikt fick jag i 
hur allt startade kring vetenskap.

Boken ger förklaringar på flera 
kunskapsnivåer hur vetenskapen kom 
att betraktas som ett accepterat arbete. 
Den ger insikt och förståelse för hur 
människorna levde och tog fram teo-
rier om världen. Har du läst mycket 
fysik är det här en kul bok att läsa för 
att få detaljerad information om de 
som kom fram till teorierna. Har du 
inte läst så mycket fysik och natur-
kunskap har du ett stort smörgåsbord 
med massor av idéer som du sedan 
kan blicka tillbaka på när du läser 
vidare i vetenskapens djungel. 

Jag skulle ge boken fyra av fem 
stjärnor för dess upplysande infor-
mation, men den är kanske något 
detaljerad för att vara en kort bok om 
den vetenskapliga revolutionen. 

cecilia Gullström


