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Det första numret för
året
Den nuvarande versionen av Stargate
återuppstod år 2020 under pågående
coronapandemi. Det var ett sätt att upprätthålla
verksamheten i klubben trots bristen på fysiska
möten. Nu är det 2022 och pandemin är
dessvärre inte slut… men det innebär också att
Stargate inte är det heller.
Väl mött!
Louise Bengtsson Rylander, ordförande.

Pubträffarna
Klubben har nu hållit ett par fysiska pubträffar.
Under den senaste, då tre cosmoiter närvarade,
bestämdes att nästa fysiska pubmöte kommer att
hållas på Ölrepubliken vid Kronhuset. När detta
möte kommer att ske beror på smittspridningen.
För de digitala mötena har Helena nu ordnat ett
Zoom-konto.
För mer information om de fysiska eller de
digitala pubmötena mejla:
info@clubcosmos.net

Vad kan vi se fram emot år
2022?
ÅR 2022 KOMMER ATT ERBJUDA
FLERA SPÄNNANDE SF-FILMER OCH
HÄNDELSER INOM RYMDFART.
Förra året var det många spännande saker som
hände. Rovern Perseverance landade på Mars
och alldeles i slutet av året sköts James Webbteleskopet upp. Utöver det så har vi kunnat se
nyinspelningen av Dune.
År 2022 har vi mycket annat att se fram emot.
Gällande astronomi kommer vi
förhoppningsvis att kunna se de första bilderna
från James Webb-teleskopet under juni.
Rymdfarkosten Psyche kommer att skjutas upp
under augusti med mål att undersöka en
mineralrik asteroid i asteroidbältet mellan
Mars och Jupiter. Dessutom kommer DART
att krascha in i en asteroid och på så sätt
undersöka hur asteroidens bana påverkas.

Det kommer också en rad olika science fictionfilmer i år. Bland dessa finns:
Avatar 2 – Jake Sully bor med sin nybildade
familj på planeten Pandora. Orosmoln hopar
sig dock och han måste samarbeta med den
inhemska armén för att skydda planeten.
Moonfall – Månen knockas ur bana av en
mystisk kraft och hotar jorden. Några tappra
hjältar försöker att göra ett sista försök att
rädda mänskligheten.
Everything Everywhere All At Once – En
kinesisk immigrant sveps med i ett hisnande
äventyr där hon tvingas utforska parallella
universa.
Morbius – Biokemisten Michael Morbius
försöker att bota sig själv från en sällsynt
sjukdom men infekterar i stället sig själv med
en form av vampyrism.
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Vinnarna i bildtävlingen

Julträffen på
Lejontrappan

Efter en intensiv omröstning med
över hundra omdömen lämnade
på alstren har nu ett
förvånansvärt stort antal vinnare
utsetts. Beskrivningarna nedan av
de vinnande bidragen är fiktiva
och bör tas med lämplig mängd
av valfri krydda (bieffekter som
blåa ögon eller prekognition
ansvaras inte för).
I
Förstaplatsen intogs av Nelly
Floryd med den måhända Red
Dwarf-inspirerade Green Elf X6001 som samlade på sig inte
mindre än 23 poäng. Rymdskepp
är en klassisk symbol för resan
mot andra världar och
bläckfisken ger genast
associationer till den gamla
filmen Fantastic Voyage.
Dessutom bekräftar vinsten den
gamla devisen att det aldrig är fel
med lite tentakler.
II
På en delad andraplats finner vi
både Offspring av Camilla
Centerwall och Spirougraf av Alf
Rynefors. Dessa två alster är
olika på många sätt, men har
ändå båda fått inte mindre än 18
poäng vardera i omröstningen.
Offspring är kanske det bidrag
som tydligast illustrerar
konceptet med ett pärlband
bestående av ett otal världar
(eller miljöer om man så vill)
svävandes i rymden med en
ringprydd planet i bakgrunden.
Bilden leder kanske rentav
tankarna till The Switch av
Justina Robson.
Spirougraf, enligt säkra källor
inspirerad av färgsättningen på
ett Spirou-album, illustrerar
istället upptäckten av det okända.
Två resenärer i tillsynes ordinära
rymddräkter är det mest oväntade
i det annars färgglada och
konturutmanade landskapet. Inte
ens om man förväntar sig det
oväntade går man säker som
figurerna i förgrunden antyder.

Green Elf X-6001 av Nelly Floryd.

Offspring av Camilla Centerwall.

Ett snöigt Göteborg under december.
Cosmoiterna träffades som många gånger
tidigare vid Lejontrappan. Foto: Helena Kiel.

Spirougraf av Alf Rynefors.

Peter, Mats och Sandra dricker varm glögg.
Foto: Helena Kiel.

Proxima Centauri b - U.N. intervention av Katja Lindblom.

III
Även tredjeplatsen blev oväntat
nog delad mellan två bidrag
välförtjänta av en pallplats. På
vardera 17 poäng – helt utan
marginal efter andraplatsen med
andra ord – har vi två mycket
olika bidrag. Proxima Centauri b
- U.N. intervention av Katja
Lindblom och Slocknad av LarsGöran Johansson.
Text: Peter Bengtsson

I slutet av året träffades några tappra cosmoiter
på Lejontrappan i Göteborg. Det snöade fint
men det var mycket kallt så mötet blev
tämligen kort. Trots det kunde varm glögg
avnjutas tillsammans med lussekatter från
Helena och äggkransar med cognac som Peter
hade bakat.
Under träffen tändes också tomtebloss och den
nya Dunefilmen diskuterades och
kontrasterades mot den tidigare
filmatiseringen.

Sandra, Mats och Helena. Foto: Peter
Bengtsson.

Slocknad av Lars-Göran Johansson.
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Page 3 Uppskjutningen av James Webb-teleskopet
Den 25 december sköts James Webb-teleskopet upp från
rymdbasen Kourou i Franska Guyana. Detta skedde med en
Ariane 5-raket. Uppskjutningen gick bra och teleskopet är nu på
väg till sin slutgiltiga omloppsbana.
Förhoppningen är att detta teleskop skall bli Hubbles
efterträdare.

För mer information se:
https://www.jwst.nasa.gov/
https://www.flickr.com/photos/nasawebbtelescope/51787480398/in/album72157720000770033/

Text (om inget annat anges): Louise Bengtsson Rylander.
Om någon vill bidra med en liten text om en fandomaktivitet, astronomi eller dylikt som hade passat in i medlemsbladet, mejla gärna
info@clubcosmos.net
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