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Aktuellt i klubben
Mycket av föreningens vanliga verksamhet har
under året blivit inställd. Trots det rullar de
digitala pubkvällarna på och den pågående
novelltävlingen har i skrivandes stund fått in 30
bidrag. Dessutom kommer här ett till nummer av
Stargate!
I detta nummer kommer lite tips till de som sitter
isolerade eller de som enbart har blivit lite
uttråkade när de vanliga aktiviteterna inom
fandom har skjutits på framtiden. Tipsen rör
främst filmer, med det finns också lite
information om kurser med SF-tema.
Väl mött!
Louise Bengtsson Rylander, ordförande.

Bilder från förr
Club Cosmos har ett digert bildarkiv. Nedan
finns en bild från en Göteborgskongress. På
bilden ser vi både inhemska cosmoiter och
inresta besökare när de får sina böcker signerade
av hedersgästen. Frågan är bara vilken kongress
det är, när den var och vem som var hedersgäst.
Svaren finns längst ned på den tredje sidan.

Stillbild från Woodo Massakern filmad av Club Cosmos Film Team.

Filmer i fandom: Tips till
de isolerade
UTTRÅKAD EFTER MÅNADER AV
CORONAISOLERING? VARFÖR INTE
HA EN FILMKVÄLL MED FANDOMS
FILMKLASSIKER?
Under åren har Club Cosmos med varierande
framgång spelat in en rad filmer. Flera av
dessa ligger sedan en tid uppladdade och
bearbetade av Peter Bengtsson på föreningens
hemsida. Bland klassikerna finns Woodo
Massakern från 1981. Att försöka återge dess
handling i en kort summering är en
övermänsklig uppgift men ett superhemligt
råd sammanträder, en valnötscentrifug
figurerar någonstans i berättelsen och frun till
föreningens grundare stryps av en kroppslös
hand. Detta cineastiska (hum) verk återfinns
på: http://clubcosmos.net/video.php?id=0

Andra intressanta filmer är bland annat De
sjönko med stövlarna på producerad av
Galactic Circle och inspelad i ”The Svamps of
Stannum”. En liten skara modiga utmanar här
en fientlig planet för att nå ett diffust och
kritiskt mål. Målet är att komma över nummer
11 av Cosmos Bulletin. Handlingen är aningens
mer tydlig än Woodo Massakern och
dödssiffran är betydligt högre.
http://clubcosmos.net/video.php?id=4
På föreningens hemsida ligger också bidragen
till Club Cosmos kortfilmstävlingar år 2017 och
år 2019. Dessa filmer har producerats av
Helena Kiel, Sandra Petojevic, Tage Olsson,
Richard Söderholm och Luna Lagoun.
http://clubcosmos.net/histarchive.php#Fikon%2
02019
http://clubcosmos.net/histarchive.php#Congast
%202017
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KURSER

Klassiska SF böcker i nyinspelning
Wells och Herbert på bio

GU kurser med
science fiction
anknytning

Det finns flera SF filmer av intresse som har
gått upp i år eller som kommer att ha premiär
inom en tämligen snar framtid. Av dessa är två
filmer nyinspelningar av riktiga SF klassiker.
En av dem, en nyinspelning av H.G. Wells
The Invisible Man, har redan haft premiär.
Den andra filmen, Frank Herberts Dune, får vi
dessvärre vänta på.
The Invisible Man
Premiär: 28 februari 2020
Regissör: Leigh Whannell
Skådespelare: Titelrollen spelas av Elisabeth
Moss.
Filmen är löst baserad på H.G. Wells novell
med samma namn från år 1897. Handlingen
centreras runt Cecilia Kass, hustrun till en
känd och förmögen vetenskapsman. Kass
giftermål är dock destruktivt med både fysisk
och psykisk misshandel vilket leder Cicilia till
att bestämma sig för att fly. En mörk natt ger
hon sig så i väg och tillsammans med sin
syster lyckas Cecilia hålla sig gömd.
Efter att ha fått se ett tidningsklipp där
mannen omnämns som död börjar dock
märkliga saker att ske. Inte enbart ärver hon
sin mans förmögenhet men en rad händelser
med dödlig utgång hotar både Cecilia och
hennes närstående. Cecilia börjar misstänka
att mannens död endast var en bluff och en
jakt på en osynlig fiende tar nu sin början.
Recensionerna av filmatiseringen har varit
blandade. Elisabeth Moss rollprestation som
Cecilia lyfts i regel upp i mycket positiva
ordalag men flera recensenter i svenska,
brittiska och amerikanska dagstidningar
kommenterar att spänningen inte riktigt lyfter.
Dune
Premiär: Filmen skulle ha haft premiär den 18
december 2020 men har skjutits upp till 2021.
Regissör: Denis Villeneuve
Skådespelare: Titelrollen spelas av Timothée
Chalamet och vi ser även Stellan Skarsgård i
en roll.
Nästa år kommer en nyinspelning av Frank
Herberts Dune att gå upp på bio. I filmen,
liksom i boken, kretsar handlingen runt
intriger och politiska spel inom ett galaktiskt
imperium. Kontrollen av ökenplaneten Arrakis
är här central eftersom den planeten är den
enda på vilken en mycket viktig och ovanlig
naturresurs finns.
Filmen kommer dessvärre inte att gå upp i
december i år som det ursprungligen var
planerat. I väntan på filmen får vi nöja oss
med trailers, äldre filmatiseringar och
naturligtvis originalboken.
Mer information om filmerna (samt de
infogade filmaffischerna) återfinns på
Filmstadens hemsida:
www.filmstaden.se/film/NCG730529/theinvisible-man
www.filmstaden.se/film/NCG210769/dune

Anmälan till vårterminen är öppen fram till
och med den 15 oktober och det finns således
lite tid kvar för de som är intresserade av att
anmäla sig till någon astronomikurs. I år finns
det ett antal kurser som har en tydlig science
fiction anknytning. Alla är kvällskurser på 7,5
poäng med kvartsfarts studietakt. De kräver
inga tidigare universitetsstudier och de hålls
främst av Maria Sundin som stundtals pratar i
radion och på Godkväll (SVT 1). Kurserna är:
•

•

•

Interstellär kommunikation. Under kursen
diskuteras möjligheter för rymdskepp,
chanser för liv i universum,
relativitetsteori och vad som kan vara
möjligt och omöjligt inom science fiction.
Kursen lär också ut hur meddelanden kan
kodas och sändas med hjälp av
radioteleskop samt hur vetenskapen ser
på UFO-fenomenet.
Astrobiologi. Under kursen beskrivs de
senaste rönen om planeter utanför
solsystemet och förutsättningar för liv på
jorden och andra platser. Den
astronomiska bakgrunden
(planetsystemets bildande) och den
biologiska bakgrunden (livets uppkomst
på jorden) diskuteras samt metoder för att
söka efter planeter kring andra stjärnor
och efter liv på dessa planeter.
Matematikens guide till Ganymedes.
Kursen behandlar hur en resa från jorden
till Ganymedes och en kolonisering av
månen skulle kunna gå till. Matematik,
fysik och astronomi används när lämpliga
banor, planeternas rörelser och himlens
förändringar utreds. De fysiska
förhållandena på Ganymedes diskuteras.
Vad skulle framtida kolonisatörer få
uppleva?

Notera att kurserna kanske kommer att hållas
digitalt p.g.a. covid-19. Medelåldern på
kurserna brukar tydligen vara rätt hög vilket
bidrar till att de antagligen inte kommer att
vara bland de första kurserna att återgå till
fysisk undervisning på plats.
Mer information finns på följande länkar:
https://www.gu.se/studera/hittautbildning/interstellar-kommunikation-asf905
https://www.gu.se/studera/hittautbildning/astrobiologi-asf020
https://www.gu.se/studera/hittautbildning/matematikens-guide-tillganymedes-mvb100

SIDA 2

10 / / OKTOBER / / 2020

STARGATE

BILD

Page 3 gasjätte
Traditionen med ett stiligt page 3 foto fortsätter här med en bild på den
femte planeten i vårt solsystem, Jupiter. Bilden togs med NASAS
rymdsond Juno när den gjorde en nära överflygning över Jupiters norra
regioner den 17 februari i år. Detta var den 25 nära överflygningen
sedan Juno skickades upp i augusti 2011. Vid detta tillfälle befanns sig
Juno 25 120 kilometer från planetens molntäcke. Latituden var 71
grader norr.

De långa tunna banden som löper över fotos mitt, från topp till botten,
har observerats av Juno sedan 2016. Detta dis som befinner sig ovanför
det underliggande molntäcket har ännu inte fått en tydlig förklaring.
Vad de består av eller hur de formas diskuteras och en teori är att de
delvis skapas av två jetströmmar i Jupiters atmosfär.
Bilden har bearbetats av Gerald Eichstädt och återfinns på NASAS
hemsida: https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/high-altitude-hazeson-jupiter

Text: Louise Bengtsson Rylander
Om någon vill tipsa om en fandomaktivitet, eller om någon har en liten text om science fiction eller astronomi som hade passat in i medlemsbladet,
mejla gärna info@clubcosmos.net
Svar på bildfrågan: Conviction (Swecon), 2007, John Ajvide Lindqvist.
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