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Abstract 
 
The witness seminar “Politiken kring svensk rymdverksam-
het” (Politics relating to Swedish space activities) was held at 
Tekniska museet on January 17, 2018, and was led by Lennart 
Nordh, assisted by Johan Gärdebo. The seminar focused on 
the relationship between Swedish space activities and various 
forms of politics, from the 1960s until the 2000s. The discus-
sants presented various definitions of politics, recurrently re-
turning to the question whether or not Sweden ever had a 
comprehensive space policy or not. According to the partici-
pants, Swedish space activities have been linked to their real 
or perceived contributions to other policy areas—research, 
technology, foreign policy, regional policy, and European in-
tegration—but without a clear overriding political vision per-
taining to space specifically. Initiatives were characterized as 
“management by opportunities,” which implies making full 
use of opportunities arising in- or outside of the space activi-
ties. In addition to this, policy-makers, whether within the 
Swedish National Space Board, the Swedish Space Corpora-
tion, or the Swedish space industry, have called upon allies in 
other European governments, organizations and industries, as 
well as individuals within the Swedish establishment to exert 
pressure on the Swedish Government at critical moments. 
On other occasions foreign pressure was exerted without any 
proposals from Swedish actors. It was noted that regional 
support for Kiruna has been important since Swedish space 
activities began in the 1960s, and the Esrange space range was 
established. The seminar identified several examples of how 
policy-makers within the Swedish space sector negotiated 
with governmental officials to gain support for projects and 
to expand the scope of space activities into other policy areas. 
Telecommunication, remote sensing and meteorology were 
discussed as the main areas in which space technology found 
operational use—although research and geographic surveying 
was also mentioned. Since the 1990s, the main changes have 
been driven by the Swedish integration into the European 
Union, the reduced Swedish ownership in major industrial 
companies, and the increased commercialization of space ac-
tivities. The previously dominant state funding was comple-
mented by increasing private financing, and new start-ups be-
gan to compete with previously established companies. 
Meanwhile, the ability of Swedish state actors to influence the 
future of Swedish space enterprises has diminished. 

 
 



 

 



 

 

Förord 
 
Vittnesseminariet ”Politiken kring svensk rymdverksamhet” ägde rum på Tekniska 
museet den 17 januari 2018. Seminariet arrangerades inom ramen för projektet ”50 år i 
rymden, dokumentation av svensk rymdverksamhet” finansierat av Rymdstyrelsen och 
Vinnova med bidrag från KTH Space och SSC. Projektet leddes av Nina Wormbs och 
bedrevs vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH, i 
samarbete med Tekniska museet. Forskningssekreterare var Martin Emanuel och Johan 
Gärdebo. Vittnesseminariet spelades in med ljud och bild samt transkriberades därefter. 
Seminariet planerades av Martin Emanuel, Johan Gärdebo och Nina Wormbs vid 
Avdelningen för historiska studier, KTH, tillsammans med Lennart Nordh. Redigeringen 
av transkriptet har skett varsamt och i syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa stryk-
ningar har gjorts. Originalinspelningen finns tillgänglig på Tekniska museet i Stockholm. 
 
Deltagare: Lennart Nordh (ordf.), Johan Gärdebo (ordf.), Lars Johan Cederlund, Lars-
Göran Engfeldt, Jan Englund, Kerstin Fredga, Erik Liljas, Lennart Lübeck, Johan 
Martin-Löf, Per Tegnér, Klas Änggård, Ivan Öfverholm 
 
Övriga närvarande vid seminariet: Lars Backlund, Claes-Göran Borg, Martin 
Emanuel, Agneta Engberg, Bo C Johanson, Johan Marcopoulos, Olle Norberg, Silja 
Strömberg, Emil Vinterhav 
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Politiken kring svensk rymdverksamhet 
 
Martin Emanuel:1 Välkomna till Tekniska museet. Det här är det sista vittnesseminariet 
inom vårt dokumentationsprojekt kring svensk rymdverksamhet, och vi har valt att kalla 
det ”Politiken kring svensk rymdverksamhet”. Då kan man fråga sig vad som är politik i 
det här sammanhanget? Det sitter ju inte en enda politiker i vår panel egentligen. Och det 
beror väl på hur vi definierar ”politik”. Ingenjörer och tjänstemän kan ibland opponera 
sig om man hävdar att de sysslar med politisk verksamhet. Utan de menar att det är något 
neutralt de gör, det är sakligt, det är rationellt. Nu tror jag att vi har personer i panelen 
som har rört sig på den typen av nivå, att ni faktiskt själva också kan medge att det ni har 
gjort har haft politiska dimensioner. Det har haft att göra med avvägningar, det har varit 
intressemotsättningar inblandade, och så vidare. Så det tror jag inte att jag behöver 
förklara vidare för er egentligen. Det är alltså inte partipolitik vi talar om utan det är 
andra sorters politiska dimensioner. Bra. 
  Jag ska också säga någonting om avgränsningar i tid. Vi gör inga tvära avgränsning-
ar egentligen, men man kan säga att vi är mest intresserade av vad som har hänt sedan 
1972. Den tidigare historien är också intressant, men den är också ganska väldokumente-
rad. Flera av nyckelpersonerna som var med i de tidiga skeendena har redan skrivit sina 
memoarer. Så tiden från -72 är vi extra nyfikna på. Men i den mån man behöver ta upp 
saker som hände innan -72 för att det som hände efteråt ska bli begripligt så är det såklart 
helt okej. Bra. 
  Jag ska prata lite om upplägget också. Vi kommer att börja med en presentations-
runda där ni får förklara vilken er roll har varit i det här. Där ska Lennart [Nordh] få 
föregå med gott exempel. Och det är viktigt att vi håller nere på tiden i presentationsrun-
dan, vi är ju tio personer som sitter runt bordet. 
  Sedan ska vi gå vidare till vårt första tema som vi tänker ska handla framförallt om 
de statliga aktörerna på rymdområdet, Rymdstyrelsen och Rymdbolaget. Hur har 
förhållandet mellan de här två aktörerna egentligen sett ut? Vem har satt agendan? Vad 
har det funnits för samarbetsformer och så vidare? Det är det första temat, och där kan 
naturligtvis andra aktörer också komma in i den mån det behövs för att förstå förhållan-
det mellan Rymdbolaget och Rymdstyrelsen. Där tror jag också att ni som kommer ifrån 
regeringskansliet kommer att ha en viktig roll. 
 Det andra temat handlar om vilken typ av politiska fält är det som har varit tyngst för 
att sätta agendan kring svensk rymdverksamhet. Industripolitik tror jag att de flesta kan 
vara överens om att det har hela tiden varit ganska viktigt. Men det finns andra. Det finns 
forskningspolitik, det kan handla om regionalpolitik, det kan handla om utrikespolitik 
eller försvarspolitik. Men det är lite av en öppen fråga, och något vi vill gräva lite mer i. I 
det tredje temat försöker vi gå ifrån det här statliga fokuset och fundera på vilka andra 
aktörer som har varit viktiga för svensk rymdverksamhet. Vem har utnyttjat svensk 
rymdverksamhet och vem har varit med och påverkat hur svensk rymdpolitik har sett ut? 
Här ska vi också försöka borra lite i frågan om vad svensk rymdverksamhet egentligen 
haft för nytta? Användarperspektivet har ofta lyfts fram, och har kanske lyfts fram allt 
mer under historiens gång. Men det är kanske också en öppen fråga. Sedan har vi en 
avslutande runda om tiden tillåter, där vi ska återkommer till den här frågan som vi 
ställde ut redan i inbjudan, om formativa moment. Finns det händelser i det här förloppet 
som har varit mer viktiga än andra, och som så att säga har bäddat för den fortsatta 
utvecklingen? När vi har gjort våra undersökningar så här långt så finns det några tidiga 

                                                 
1 Martin Emanuel, f. 1977, fil.dr. teknikhistoria, KTH 2013. 
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sådana som kanske ligger på 60-talet och 70-talet. 1972 och 1979 återkommer många till, 
när de statliga sjösätts, och -79 med rymdlyftet. Men finns det andra händelser under 80- 
och 90- tal, 00-tal, som har samma dignitet? Det är någonting som vi kan återkomma till i 
slutet. Ja, det är nog det hela. 
  Jag ska lämna över ordet till våra två moderatorer här idag. Det är Johan Gärdebo, 
min kollega på KTH, och Lennart Nordh, som många av er känner. Lennart ska få 
presentera sig själv. Men först Johan, du kanske vill säga några ord? 
 
Lennart Nordh:2 Som Martin sa så är jag hyggligt känd, förmodligen, för de flesta av er, 
och jag känner de flesta av er också. Men jag kan ändå nämna att jag har ett förflutet som 
en experimentellt inriktad astronomisk rymdforskare fram till mitten av 90-talet då 
Kerstin enrollerade mig till Rymdstyrelsen. Där fanns jag som ansvarig för forsknings-
programmet fram till min pensionering 2011. Jag har faktiskt aldrig känt mig som en 
politisk person, men som Martin beskrev politiken så kan jag väl inse att jag kan ha haft 
en del med forskningspolitik att göra. Och det jag inte har kunnat påverka eller bara haft 
ett visst inflytande över, där kanske jag har lyssnat mig till att det har funnits skeenden i 
bakgrunden som jag inte har känt till eller förstått, men som det här seminariet förhopp-
ningsvis kan belysa lite bättre. Så jag hoppas att jag kan klara av det här moderatorskapet 
på ett bra sätt med den typen av bakgrund som jag har. 
  Martin har ju berättat hur det är tänkt, vilka frågor som man vill ha besvarade och 
att vi ska jobba efter tre temata. Och det vet vi alla som har sysslat med rymdverksam-
heten, hur mångfacetterad den är, och att det kan vara svårt att överhuvudtaget skära 
verksamheten på vettiga och begripliga längder. Så vi inser att temana kan komma att 
flyta över i varandra, men det får de väl göra då, och sedan får vi försöka hjälpas åt att 
knyta ihop det på något sätt. Det viktiga är att vi får till ett informellt samtal och att jag 
behöver gripa in i det så lite som möjligt. Uppriktighet är naturligtvis någonting som är 
viktigt, och öppenhet, så långt det känns rimligt. Så det hoppas jag på. Detta var väl vad 
jag tänkte säga som min inledning. Så nu tänkte jag att vi ska gå bordet runt och vi börjar 
med Lars-Göran Engfeldt, så får du säga vad du har sysslat med angående rymdverksam-
het. 
 
Lars-Göran Engfeldt:3 Först vill jag framhålla att jag bara varit involverad i rymden en 
begränsad tid, så jag känner mig hedrad att få vara med. Min inblandning handlar mest 
om perioden augusti 1984 till augusti 1988. Jag var då chef för FN-enheten på UD:s 
politiska avdelning, där vi hade ansvar för beredningen av den svenska politiken i FN-
politiska områden. Där ingick även rymdfrågorna. Jag började i april 1985 att föra korta 
dagboksanteckningar före varje arbetsdags början, för att få ordning på allt vad vi höll på 
med, det var ju ett mycket stort beting. Jag har hittat noteringar om två frågor där vi hade 
en aktiv roll. Det första gäller ansträngningar i november 1985, och vår och höst 1987, 
att undgå kraftiga neddragningar i rymdbudgeten. Och det andra är de utrikespolitiska 
problemen i förhandlingarna mellan ESA, europeiska rymdorganisationen, och USA, om 
Columbus-projektet4 som var ESA:s tänkta komponent till det planerade dåvarande 
amerikanska rymdstationsprojektet. Men ansvaret för rymdbudgeten och anslaget till 
ESA låg på Industridepartementet, där industriminister Thage G. Peterson5 ville dra ner 

                                                 
2 Lennart Nordh f. 1945, fil.dr. i astronomi 1974, Stockholms Universitet. Sekreterare i Rymdstyrelsens 
vetenskapliga kommitté från 1993 och vetenskaplig direktör 1998–2011. 
3 Lars-Göran Engfeldt, f. 1944, departementsråd och chef för FN-enheten vid Utrikesdepartementets 
politiska avdelning 1984–88. 
4 Columbus, den europeiska delen av den internationella rymdstationen ISS. 
5 Thage G Peterson, f. 1933, socialdemokratisk politiker, industriminister 1982–88. 
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kraftigt på budgeten. Vi hade alltså inget budgetansvar på UD, men vi engagerade oss 
starkt på enheten. Och för mig fanns det ett tidigt engagemang. Jag var på FN-
delegationen 1968-71 och såg vårt högt prioriterade deltagande på rymdområdet, där vi 
var ledande, som ett bidrag till avspänning mellan Öst och Väst, och att stärka Sverige 
som en högteknologisk nation. Vi talade med utrikesminister Sten Andersson6 och… 
 
Lennart Nordh: Ursäkta mig att jag bryter in lite grand men vi kommer definitivt att 
återkomma till den där frågeställningen. Så vi kanske inte ska ta för mycket tid just nu till 
det. 
 
Lars-Göran Engfeldt: Okej, då kan vi säga att efter de ansträngningar som gjordes så 
löste sig frågan med ett nödrop efter -85. Den återkom också -87 då det var ett väsentligt 
kärvare budgetklimat, och jag har inga noteringar om att det inte löste sig. Jag tror att det 
löste sig. I Columbus-frågan var det amerikanernas krav på att stationen kunde ägna sig 
åt militära aktiviteter som vi ju inte kunde acceptera från svensk sida. Den frågan löste sig 
alldeles efter att jag hade lämnat enheten. Det var ju ett genombrott och ledde bland 
annat till att det inte blev en amerikansk station utan en internationell rymdstation. Jag 
kan återkomma med detaljer sedan. 
 
Lennart Nordh: Vi kommer att göra det, definitivt. Tack för detta. Då går vi vidare till 
Per Tegnér, varsågod. 
 
Per Tegnér:7 Tack. Jag har varit inblandad i rymden, i rymdfrågorna, mellan 1998 och 
2009, då jag var chef för Rymdstyrelsen. Innan dess var min bakgrund att jag hade jobbat 
från 1971 till -98 vid Industri- och senare Näringsdepartementet. Då hade jag inte särskilt 
stor kontakt med rymdfrågor eftersom jag jobbade på en helt annan enhet. Dock med ett 
undantag. Jag var chef för en enhet på departementet men fick också jobba, eller rättare 
sagt vara chef, under ett år tillika med min ursprungstjänst, för en annan enhet som hade 
ansvaret för Rymdbolaget och rymdpolitiken. Det var jag under ett år -95, -96. Ja, jag 
stannar där. 
 
Lennart Nordh: Okej, tack ska du ha. Lars Johan, varsågod. 
 
Lars Johan Cederlund:8 Ja, jag har jobbat på regeringskansliet i väldigt många år, men 
från -91 kom jag i kontakt med Rymdbolaget. Det gick till såhär att när Per Westerberg 
blev minister så hade han med sig en lång lista på bolag som skulle privatiseras. Han kom 
in i oktober, i början av oktober, och i början på november så låg det en proposition på 
riksdagens bord med trettiofem olika bolag som staten ville sälja. Där ingick inte Rymd-
bolaget. Det var en hel del diskussion om det naturligtvis innan det blev klart. Där ingick 
två stycken, nämligen Nordiska Satellitaktiebolaget9 och Satellitbild.10 Så det var ett 
uppdrag då, när det togs av riksdagen sedan, att sälja bolagen. Detta gjordes på enheten 
                                                 
6 Sten Andersson (1923–2006), socialdemokratisk politiker, socialminister 1982–85 och utrikesminister 
1985–91. 
7 Per Tegnér, f. 1944, ekonom, Departementsråd Näringsdepartementet 1985–98, Generaldirektör 
Rymdstyrelsen 1998–2009, ordförande ESA Council 2002-05 och 2007–08, vice ordförande 2005–07. 
8 Lars Johan Cederlund, f. 1941, civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1964. Anställd på Industri- 
och Näringsdepartmenten 1969–2008 med ett flertal styrelseuppdrag, däribland som ledamot av Rymdbo-
lagets styrelse 1994–2004. 
9 Nordiska satellitaktiebolaget (NSAB), ”beställarbolag” för satelliten Tele-X, etablerat 1983, ursprungligen 
ägt av de svenska (85 procent) och norska (15 procent) regeringarna. 
10 Satellitbild i Kiruna AB, dotterbolag till Svenska rymdaktiebolaget. 
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för statliga bolag där Per fanns. Det innebar också, efter ett par år, att ägaransvaret för 
Rymdbolaget fördes över från enheten för teknisk forskning, där den hade varit tidigare, 
till enheten för statligt ägande. Det betydde att den enheten fick ansvar för att utse 
styrelse, såg till att riktlinjerna fullföljdes och sådant där. Men arbetet inom förvaltningen 
där jag jobbade i kanske tio år, var inte särskilt politiskt. Inte så att jag gick till ministern 
varje vecka och frågade: ”Nu ska vi ha styrelsemöte i Rymdbolaget nästa vecka. Vad ska 
vi göra då?” Det gjorde jag aldrig, utan det gällde ju att fundera på hur det bäst skulle 
skötas. Och det hände en del roliga saker men det kan jag återkomma till. 
 
Lennart Nordh: Tack så mycket. Erik Liljas, varsågod. 
 
Erik Liljas:11 Jag är meteorolog och jag har jobbat på SMHI hela min yrkesverksamma 
tid, ända från 1967 fram till 2011. Och under den tiden har satellitinformationen, 
fjärranalys från satellit, inneburit enormt mycket. När jag startade så hade satellitinform-
ationen ingen betydelse alls, idag är den helt fundamental för meteorologin och alla 
discipliner som är kopplade till meteorologin, som hydrologi, oceanografi och inte minst 
miljö och klimat överlag. Så den utvecklingen som jag har varit med om på SMHI är ju 
fantastisk när det gäller fjärranalys och tillämpningen utav satellitinformation. Mitt 
speciella intresse för satellitmeteorologi det vaknade i samband med en sommarskola i 
Alpbach 1977, då min mentor Bert Bolin12 var där och höll ett föredrag. Det betydde 
väldigt mycket för mig, hans insikt. Han förstod redan då att satelliterna kommer att 
innebära enormt mycket för meteorologins framtid. Och redan då så var han starkt 
involverad i klimatfrågan. Redan 1977 alltså, att människan påverkar klimatet. Han 
förstod att satelliterna skulle vara väsentliga för att se hur klimatet förändras och påver-
kas utav människan. 
 
Lennart Nordh: Okej, tackar. Vi går vidare till Ivan, varsågod. 
 
Ivan Öfverholm:13 Jag heter Ivan Öfverholm och jag var VD för Saab Space och sedan 
Saab Ericsson Space14 under åren 1984 till 2000. Sedan var jag i Sydafrika och grundade 
African Communication Satellites under den där perioden när det var populärt och aktivt. 
Så jag var två år i Afrika, Sydafrika, vi drog igång det bolaget som sedermera överfördes 
till afrikanska kollegor. Sedan avrundade jag med att vara ombudsman på ESA under tre 
år i början på 2000-talet, för industriella frågor. Så vi hade varit ute och tittat på vad 
rymdföretag i Europa kunde göra och hur ESA kunde hjälpa till. Min första kontakt med 
rymd, min allra första kontakt med rymd, det var med Sputnik. Jag gick på gymnasiet och 
ingick i en liten grupp som hade tillgång till observatoriet på Norrköpings läroverk. Vi 
satt där uppe och då kom det upp en reporter från Norrköpings tidningar och frågade: 
”Skulle du vilja jobba med rymd?” ”Ja…” ”Jaså, skulle du vilja bli uppskjuten?” ”Nja, det 

                                                 
11 Erik Liljas, f. 1943, anställd vid SMHI 1968–2011, från 1998 chef strategisk planering och internationella 
relationer. Bland annat svensk delegat i EUTELSAT. 
12 Bert Bolin (1925–2007), fil.dr. metereologi 1956, professor Stockholms universitet 1961–90. Vetenskap-
lig ledare Kronogårdsuppskjutningarna på 1960-talet, vetenskaplig direktör ESRO 1965–67. Bolin var med 
och grundade IPCC och var dess första ordförande 1988–98. 
13 Ivan Öfverholm (1942–2018), civ.ing elektroteknik, CTH 1968. Anställningar inom Ericsson 1968–71, 
TRW 1972–75 och ASEA 1975–82, vVD Incentive Metric 1982–84, VD Saab Space AB 1984–92 och för 
Saab Ericsson Space AB 1992–2000. Öfverholm avled våren 2018, innan detta vittnesseminarium hade gått 
till tryck. 
14 Saab Space AB etablerades 1983 som ett dotterbolag till Saab-Scania AB. Genom hopslagning med 
Ericssons rymdavdelning bildades Saab Ericsson Space AB 1992.  2006 sålde Ericsson sina andelar i Saab 
Ericsson Space till Saab, och 2008 köptes bolaget av RUAG Space AB. 
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vet jag inte”, sa jag. ”Men det vore kul att få jobba med det.” Jag har tidningsklipp kvar 
när jag säger att det vore roligt. Men den drömmen föll ju undan naturligtvis. Men under 
början på 70-talet så jobbade jag för ett företag som heter TRW.15 Vi höll på att datori-
sera svenskt elkraftssystem, och TRW hjälpte oss med centralsystemen. Och då delade 
jag rum med två stycken programmerare som sysslade med den amerikanska rymdshut-
teln. Så där mötte jag och pratade med dem. Annars har jag ägnat mig åt Ericsson, 
ASEA, Saab. Jag kan återkomma till Thage G och Tele-X,16 Thage G:s möten med 
rymdindustrin, jag satt med i dem. Han var spännande. 
 
Lennart Nordh: Tackar. Det låter som ett intressant förslag att återkomma till den 
frågan. Tack. Så vi går till Johan, varsågod. 
 
Johan Martin-Löf:17 Ja. Johan Martin-Löf. Jag är teknisk fysiker från KTH och har 
tillbringat ganska precis fyrtio år i arbetslivet i tre olika avsnitt. Femton år i rymdverk-
samheten i Rymdtekniska gruppen och i Rymdbolaget, tio år på Industridepartementet, 
på enheten för teknisk forskning och utveckling, och femton år på Televerket/Telia, där 
det gällde internationella relationer. Där var jag Director of International Affairs, eller 
som Tony Hagström18 sa, ”Televerkets utrikesminister”.  
 Det här förde mig inledningsvis till rymden i femton år. De första tio åren som 
ingenjör, vi gjorde ju raketförsök i Sverige. Sedan i början på 70-talet så skiftade jag 
nästan helt och hållet över till att syssla med det då framväxande samarbetet inom ESA, 
och blev ansvarig för den svenska representationen i alla de kommittéer som ESA satte 
upp. Telekommunikationsprogrammet fick jag ta hand om själv. Så jag var i Paris 
varannan vecka under en fyra-fem års tid. Och resande har jag sedan fortsatt med i mina 
andra två jobb.  
  Det sista jag gjorde i rymden, ska jag kanske säga, det var att hjälpa Fredrik 
Engström19 med att skriva förslaget till Nordsat.20 Det vill säga ett förslag om att göra ett 
direktsändande satellitsystem för att främja den nordiska kulturella homogeniteten. Som 
ni vet så rullade ju detta projekt vidare under ungefär tretton år i den svenska utrednings-
apparaten. Jag har inte skrutit med den insatsen förrän nu på senare år, då man kanske 
kan se på det här med lite lättare ögon.  
  På Industridepartementet var jag huvudsakligen inriktad på forskningspolitik, data- 
och telepolitik, televäsendets liberalisering och sedan forskningssamarbetet i Bryssel kring 
det som kallas för COST, la Coopération Scientifique et Technique, som Lennart en gång 
var med om att starta i början på 70-talet. Men det var lite rymdverksamhet också. Jag var 

                                                 
15 Thompson Ramo Wooldridge Inc (TRW), grundat 1901, amerikanskt aerospaceföretag med stora 
uppdrag inom det amerikanska missilprogrammet och inom flera av de största rymdprojekten. Uppgick i 
Northrop Grumman 2002. 
16 Tele-X, nordisk TV-satellit i samarbetsprojektet med Frankrike och Tyskland. Projektet finns utförligt 
diskuterat och analyserat i Nina Wormbs doktorsavhandling, Vem älskade Tele-X? Konflikter om satelliter i 
Norden 1974-1989 (Hedemora: Gidlunds, 2003). 
17 Johan Martin-Löf, f. 1937, civ.ing. teknisk fysik, KTH 1972. Anställd vid Rymdkommitténs tekniska 
grupp 1961–62 och 1963–65, Rymdtekniska gruppen 1965–72, Överingenjör Rymdbolaget 1972–75, 
Sakkunnig Industridepartmentet 1976–85, Director International Affairs Televerket Telia 1986–2002, samt 
ITU-expert Post- och telestyrelsen 2002–2005. 
18 Tony Hagström, f. 1936, fil.dr. Lunds universitet, finans- och industridepartementen 1967–76, statsekre-
terare 1973–76, generaldirektör Televerket/Vd Telia 1977–94. 
19 Fredrik Engström, f. 1939, fil.dr. astronomi, Stockholms universitet 1971. Engström deltog i raketupp-
sändningarna i Norrbotten på 1960-talet. Chef Rymdtekniska gruppen 1970–72, VD Rymdbolaget 1972–
85, Direktör rymdstationsprogrammet ESA 1985–94, Direktör bärraketprogrammet ESA 1994–2001. 
20 Nordsat, förslag till nordisk direktsändande TV-satellit. Även diskussionerna om Nordsat, som föregrep 
och var parallell till Tele-X, behandlas i Wormbs 2003, se not 16. 
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utsedd till inpiskare på den frekvenskonferens i ITU som skulle fördela TV-frekvenser. 
Jag fick sitta i Rymddelegationens styrelse mot slutet av min tid på departementet.  
  Och det lappade över till min tredje levnadsbana, eller vädjobana, nämligen på 
Televerket och Telia. Där kom jag att hoppa rakt in i det internationella samarbetet, som 
då gällde att ställa om telesystemet i världen från monopol till konkurrens. Det ska vi inte 
gå in på här. Men jag kom också rakt in i andra vågen av Televerkets satellitverksamhet 
när satelliter började användas för enskilda kunder. Dels var det ett förslag som kom från 
Rymdbolaget, som hette Mailstar,21 och sedan kom företagssystem, som vi gjorde flera 
bolag för och marknadsförde. Sedan kom jag att syssla med representationen mot de 
stora satellitorganisationerna. Som vi alla vet kom de ju till på 60- och 70-talen och hette 
Intelsat, Inmarsat och Eutelsat.22  
  Så egentligen hade jag inte direkt med rymden att göra hela tiden under min 
yrkesbana, men rymden kom in på flera olika ställen i alla delarna, naturligtvis helt och 
hållet i min första vädjobana, men ganska mycket också i de två andra. FN har jag suttit i 
också som expert och träffat Lars-Göran när vi höll på med fjärranalys.  
  Och för att bara fylla på det som Erik säger här, så var naturligtvis väderprognoser 
en av de saker vi kom att påverka väldigt mycket. Jag ska säga det att televerksamheten i 
världen har påverkats oerhört mycket av satellitverksamheten, även om det nu inte är… 
 
Lennart Nordh: Då säger jag att ni vi ska få chans att återkomma till allt detta mera 
utförligt. Lennart Lübeck, varsågod. 
 
Lennart Lübeck:23 Jaha, Lennart Lübeck heter jag. Jag firar sextioårsjubileum i rymden 
om några månader. Och under de 60 åren har jag varit observatör i vissa perioder och 
aktör i andra perioder. Jag började som Johan på golvet, så att säga, som ingenjör. Men 
under hela den här perioden har jag på olika sätt haft kontakt med rymdverksamhet. Så 
det är en lång tid. Rymdverksamheten har jag alltså deltagit i. Har jag påverkat den? Det 
har jag nog gjort. Har jag påverkat rymdpolitiken? Nej. Och det beror på att jag har 
kommit fram till att någon rymdpolitik har vi aldrig haft. Så rymdpolitiken har jag inte 
påverkat för någon sådan finns inte i Sverige. Och hur jag har kommit fram till den 
insikten, det kan vi återkomma till.   
 
Lennart Nordh: Det låter intressant, tack ska du ha. Klas Änggård. 
 
Klas Änggård:24 Jaha, Klas Änggård heter jag. Jag rekryterades till rymdverksamheten i 
mars 1964 för ett sommarjobb som skulle ha slutat i september samma år och som sedan 
blev slightly extended kan man säga. Jag var med fram till 1999 då jag gick i pension, och 
sedan så var jag med i ytterligare åtta år som konsult. Så det är hela mitt yrkesverksamma 

                                                 
21 Mailstar, av Rymdbolaget föreslaget satellitprojekt för meddelandeförmedling enligt principen ”store and 
forward”. 
22 INTELSAT (International Telecommunications Satellite Organization), EUTELSAT (European 
Telecommunications Satellite Organization) och INMARSAT (International Maritime Satellite Organizat-
ion) bildades 1964, 1979 respektive 1983 som mellanstatliga bolag för satellitkommunikation. Televerket 
och senare Telia var svensk ägarrepresentant i alla dessa. Samtliga privatiserades under perioden 1996–
2001. 
23 Lennart Lübeck, f. 1938, civ.ing. teknisk fysik KTH 1960, anställd FOA 1958–60, Sthlm Univ. 1960–61, 
Flygförvaltningen 1961–63, ”Rymdtekniska gruppen” 1963–69, Industridepartementet 1969–78, Kommu-
nikationsdepartementet 1978–79, VD Industrifonden 1979–86, VD Rymdbolaget 1986–98, ordf. 1998–
2006. 
24 Klas Änggård, f. 1939, utbildad maringenjör med engagemang inom ”Rymdtekniska gruppen” 1965–72 
och Rymdbolaget 1972–99, från 1980 som bolagets vice VD. 
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liv. Under alla de här åren har jag haft en mängd olika arbetsuppgifter och ansvarsområ-
den. Jag tänker inte gå in på det för då kommer det att ta upp alldeles för mycket tid. Jag 
har funderat lite på några ögonblick eller några händelser, några årtal då det har hänt 
viktiga politiska saker. Ska jag ta dem nu, jag har tre, fyra, eller ska vi spara det? 
 
Lennart Nordh: Jag tycker vi sparar dem, men vi ska inte glömma bort dem. 
 
Klas Änggård: Nej. Det är händelser som alla kommer att föra fram, jag är inte ensam 
om dem. Nej, då kan jag sluta där. 
 
Lennart Nordh: Tackar. Då är det Kerstin Fredgas tur. 
 
Kerstin Fredga:25 Ja, jag heter Kerstin Fredga och jag har varit generaldirektör på 
Rymdstyrelsen fram till -98. Jag började som sekreterare i forskningskommittén långt 
tillbaka i tiden då Jan Stiernstedt var generaldirektör. Det som jag tycker nog har varit 
bland det roligaste det var när vi gjorde Sveriges första satellit, Viking,26 och där var jag 
vetenskaplig projektledare. Sedan det här att Lennart inte skulle ha deltagit i någon 
rymdpolitik. Det tror jag inte riktigt på.  
 
Lennart Nordh: Tack Kerstin. Då har vi en person kvar, Janne Englund. Varsågod. 
 
Jan Englund:27 Ja, de flesta känner ju mig. Jag har varit placerad, kan man säga, på 
Esrange sedan 1963 faktiskt. För jag är precis som Klas, jag ramlade in på ett bananskal i 
rymdverksamheten via ett sommarjobb. Jag jobbade på somrarna på ett företag som 
hette AIB, Allmänna Ingenjörsbyrån, och gjorde diverse avvägningar om mätverksamhet. 
Och AIB fick då kontraktet för att projektera Esrange. Jag var med redan från första 
spadtaget, höll jag på att säga, åtminstone mätningarna gjorde vi där på sommartid. I 
samband med det kom jag i kontakt min mentor Rolf Cecilgård.28 Jag var ju egentligen 
praktikant, men han blev så småningom driftsingenjör på Esrange från 1966. Han 
anställde mig då i maj 1966 när jag hade tagit min examen. Då fick jag jobbet att projek-
tera vägen till Esrange. Det var ju en skottkärreväg från början. Och på den vägen vart 
det. Sedan kom jag i kontakt med honom som blev säkerhetschef på Esrange, han hette 
Tor Halvorsen.29 Han ville anställa mig som beräkningsingenjör på sin avdelning. Det var 
bland annat invägningar och även att implementera, i princip, den här skriften som Johan 
låg bakom bland annat. Klas låg också bakom den där, som hette Esrange Safety 
Recommendations. Den skulle vi implementera så att säkerheten upprätthölls på 
Esrange. Efter det har jag haft en massa uppdrag, jag har jobbat där i hela mitt liv. När 
Rymdbolaget tog över, 1972, då blev jag själv ansvarig själv för säkerheten. Sedan blev jag 
så småningom divisionschef. Det var Lennart som anställde mig, eller befordrade mig, till 
divisionschef för uppsändningstjänster. Det slutade med att Lennart befordrade mig till 
platschef på Esrange från 1991 och fram till min pension 2001. Och efter det så har jag 
                                                 
25 Kerstin Fredga, f. 1935, fil dr., docent astrofysik Stockholms Universitet 1971, professor 1973–86, 
Avdelningschef Statens Delegation för Rymdverksamhet 1987–89, Överdirektör DFR 1989–95, GD 
Rymdstyrelsen 1995–98. 
26 Viking, den första svenska satelliten, huvudsakligen för norrskensforskning, uppsänd 1986. 
27 Jan Englund, f. 1941, beräkningsingenjör och tf säkerhetschef ESRO/Esrange 1966–72, divisionschef 
Rymdbolaget 1972–2001, platschef på Esrange 1991–2001, styrelseordförande Progressum 2001–06. 
28 Rolf Cecilgård, väg och vatteningenjör på Allmänna Ingenjörsbyrån (AIB) vid projekteringen av 
byggnationen av Esrange 1964–65. Cecilgård blev driftsingenjör på Esrange 1966. 
29 Tor Halvorsen, norsk chef på Esrange under ESRO-tiden, dessförinnan säkerhetchef på Andøya 
raketskjutfält. 



 

 14 

faktiskt inte riktigt släppt kontakten heller, för då blev jag styrelseordförande i Kirunas 
utvecklingsbolag som heter Progressum. Där var jag styrelseordförande i fem år. Och vi 
hade väldigt mycket rymd på tapeten. Det var ju väldigt mycket för Rymdbolaget hade 
aktieandelar i detta bolag, och man ville diversifiera näringslivet i Kiruna. Och en del av 
det var ju naturligtvis att satsa på rymd. Där fanns det ju politik inblandat. Det var väl 
ungefär vad jag har sysslat med. 
 
Lennart Nordh: Okej, tack ska ni ha allesammans. Det har gett oss en bra bild av vad ni 
har sysslat med och vad ni vet någonting om, och det borgar för att vi ska kunna ha en 
bra diskussion också. Så med detta så övergår vi till det första temat som Martin nämnde, 
det som ska handla om statliga aktörer på rymdsidan, deras roll för agendasättningen, 
styrkeförhållanden och samarbetsklimat. Rymdstyrelsen och Rymdbolaget tillkom 1972. 
Det var ju mycket som hände då. ESA kom till och man introducerade applikationspro-
gram på ett annat sätt inom just ESA mot vad man hade gjort förut. Man insåg att det 
skulle kosta mera pengar om det skulle vara meningsfullt, och då kom ju Näringsdepar-
tement in som en finansiär. Jag tror det var då i alla fall. Sedan hade vi självklart också 
nationaliseringen av Esrange i det läget, som också var en sådan där viktig sak som 
hände. Martin sa att vi inte ska beröra det som var före -72 så mycket om det inte hänger 
ihop med det vi pratar direkt om. Det intressanta är väl att den organisationsform på den 
statliga sidan när det gäller rymd, som tillkom -72, den liknade ju ganska mycket den som 
Rymdkommittén hade förslagit -64 redan, men där tummen åkte ner. För det var lite för 
tidigt kan man säga, men mycket av detta kom ju som sagt igen i det här nya förslaget. 
Men det finns ju andra statliga verk än Rymdbolaget och myndigheter som Rymdstyrel-
sen som på olika sätt haft med rymd att göra. Vi har Televerket, Lantmäteriet, SMHI. 
Och så ska vi naturligtvis inte glömma bort den privata industrin, Saab, Ericsson och 
Volvo, som också hade växelverkan med de här statliga bolagen. 
 Så den övergripande frågan som våra KTH-vänner här vill ha svar på, det är hur 
rollfördelningen såg ut, hur styrkeförhållanden såg ut, och samarbetsklimat mellan de här 
olika aktörerna var, hur de har varierat över tid. Med ett fokus på de statliga aktörerna 
kanske men även övriga aktörer. Det är huvudfrågan. Jag ska ge lite hjälp på vägen. Man 
kan ju fråga sig specifikt vilken betydelse det fick för rymdverksamhetens innehåll 
nationellt och internationellt att det blev ett statligt bolag, alltså, att det blev Rymdbola-
get? Och man kan fråga sig vem som har styrt och vem som har bestämt? Är det 
Rymdbolaget som har bestämt vad som ska göras, eller har politiken bestämt, eller har 
det varit en samverkan mellan de här? Man satt ju i varandras styrelser, under ett tag i alla 
fall, men det tonades så småningom ner. Detta får ni gärna kommentera också, fördelar 
och nackdelar med att ha den kopplingen. Och så kan det naturligtvis ha lett till visa 
personalallianser. Det är intressant att veta hur detta har fungerat, som sagt, men också 
hur detta har ändrats över tiden. Det är intressant att veta hur samverkan mellan den 
statliga biten och den privata biten har sett ut. Man kan fråga sig i det sammanhanget om 
de privata företagen haft andra, så att säga sina egna, påverkansmöjligheter och samver-
kansmöjligheter som har kompletterat de statliga aktörernas agerande. 
  Detta var en samling spörsmål, men jag återgår då till den första övergripande 
frågan om rollfördelning, styrkeförhållanden och samarbetsklimat, hur det har påverkat 
verksamheten. Och det finns ju vissa naturligtvis, det framgick av inledningsrundan här, 
som har spelat en stor roll för själva tillkomsten av detta statliga konglomerat. Jag tittar 
på Lars-Göran och Lars Johan, ni har varit med om detta så ni kan väl gärna få börja. 
Men sedan så får ni komma in precis på det sätt som ni känner att ni vill komma in, och 
jag hoppas att vi moderatorer ska behöva gripa in så lite som möjligt, eller bara komma 
med förtydligande frågor kanske. Är det någon som frivilligt vill börja? Lars Johan? 
Varsågod. 
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Lars Johan Cederlund: Det här med att flytta på ansvaret för Rymdbolaget som bolag 
ifrån enheten för teknisk forskning på Industridepartementet till en enhet som sysslade 
med statliga bolag, det var ju inte bara en slump, utan det var ett uttryck för att den 
politiska nivån ville säga att ett bolag är ett bolag och en myndighet är en myndighet. De 
kan gärna jobba ihop naturligtvis på en viss nivå, men styrningen av myndigheten med 
pengar och sådant, det går en väg, och bolagshanteringen går en annan väg. Då så 
försöker man professionalisera. Men Rymdbolaget upplevdes jag som ett teknikhus, kan 
man säga. Ganska intressanta teknikidéer, men den politiska linjen var att, ja, kommersi-
ella verksamheter ska privata sektorn syssla med, i princip. Vi har ett Rymdbolag, det har 
vi ju förankrat, framförallt för Esranges skull, men ändå, det var en tydlig uppdelning av 
rollerna, och det var det som jag sedan levde efter. Sedan dröjde det ju många år innan vi 
sålde Satellitbild, men det var ändå en inriktning, det var det som var förändringen kan 
man säga. Ja, det finns ju en hel del kommentarer kring det, men detta kan vara en. 
 
Lennart Nordh: Erik. 
 
Erik Liljas: Jag tänkte dra ett intressant fall. I början på 80-talet skulle SMHI organisera 
om, och i samband med det så hade vi gjort en utredning på SMHI där jag var inblandad 
bland annat, för att vi skulle modernisera vädertjänsten och vårt arbete kraftigt. Och vår 
generaldirektör då, Lars Ag,30 han såg också i detta en ny satsning på fjärranalys. I 
samband med det tog han kontakt med Rymdbolaget, och vi hade ett möte med Rymd-
bolaget som ledde fram till helt nya satsningar inom fjärranalysen. Det var inte bara 
satellit utan det var också radar och andra instrument, markbaserade instrument för 
fjärranalys. Det vart en verklig satsning, och Ericsson var starkt involverade. Claes-Göran 
Borg,31 som sitter här, vet väl vad som skedde i detta sammanhang. Det var en väldigt 
viktig satsning. Det blev viktigt också för SMHI, framförallt för att vår fjärranalysaktivitet 
verkligen tog fart i samband med detta. Och det satte avtryck även hos Ericsson längre 
fram, det som skedde då. Och i samband med det blev Lars Ag också kopplad till 
Rymdstyrelsen, han blev med i Fjärranalyskommittén där, och jag tror han satt ordfö-
rande i Fjärranalyskommittén, som ett resultat av detta. 
 
Lennart Nordh: Tackar. Är det någon mer som…? Per, varsågod. 
 
Per Tegnér: Jag håller med Lennart Lübeck om att någon rymdpolitik har det inte 
funnits egentligen. Man organiserade saker och ting i början på 70-talet med vissa 
uppgifter för Rymdbolaget, och så småningom då också för Rymdstyrelsen. Rollerna 
klarlades. Men någon egentlig politik tycker jag inte att det har funnits. Och det politiska 
intresset har heller inte varit särskilt stort från ministrar. Ja, det är väl preskriberat nu, 
men jag var alltså chef för två enheter under ett år. När jag höll på med teknisk forskning 
och utveckling så var det så att det hade presenterats en offentlig utredning som var 
väldigt intressant.32 Den tror jag var ute på remiss, vad jag kommer ihåg, och det fanns ett 
intresse för att man skulle göra någonting av den här utredningen. Det visade sig då att 
en av baksidorna med byråkrati är ju att murarna mellan olika departement till exempel är 
väldigt skarpa. När vi då undersökte intresset för att göra någonting av rymdpolitiken, 

                                                 
30 Lars Ag, f. 1931, journalist, generaldirektör 1973–92 (Konsumentverket, SMHI, Byggnadsstyrelsen), 
ledamot Rymdstyrelsen. 
31 Claes-Göran Borg, f. 1945, anställd på Rymdbolaget 1974–2007, divisionschef fjärranalys 1986–99, VD 
2000–07. 
32 SOU 1995:78. Den svenska rymdverksamheten. Betänkande av utredningen om den svenska rymdverk-
samheten. Stockholm, 1995. 
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eller det som rymdutredningen hade lagt fram, så fanns det inget intresse hos något annat 
departement, utan man skulle köra på som det var. Att bryta några gränser här var inte 
aktuellt. Försvarsdepartementet var inte intresserat, och det dröjde länge innan någon var 
intresserad av svensk rymdverksamhet egentligen, är min uppfattning. Men den utred-
ningen då, som flera här kanske var delaktiga i, den lades bara till handlingarna. Det fanns 
inget intresse från den dåvarande ministern att driva det här gentemot sina kollegor. Det 
visar alltså att intresset var minst sagt ganska ljumt. Då ska man komma ihåg att fokus då 
1995, det låg på att vi gjorde entré i EU, och att sätta upp ett sätt att få svensk industri att 
delta i EU:s forskningsprogram. Så det var fokus, men att det var någon som var 
intresserad av en rymdpolitik, det var det absolut inte. Sedan är det ju så att ett bolag 
jobbar efter sin bolagsordning, en myndighet jobbar efter sina regleringsbrev. Och vi har 
ju i Sverige ganska, eller väldigt klara riktlinjer om hur man styr bolag, hur man styr 
myndigheter, och några såhär muntliga direktiv och sådant som det finns i andra länder, 
det existerar egentligen inte i vare sig bolag eller myndigheter. Så man får väl säga att 
tillämpat på rymden så har, som Lars Johan sa, Rymdbolaget arbetat på sin verksamhet 
och Rymdstyrelsen har arbetat på sin verksamhet. Sedan har det då funnits olika typer av 
naturligt samarbete. 
 
Lennart Nordh: Okej, tack. Som sagt var, jag gissar att det du sa i slutet här kanske 
några kan vara villiga att kommentera också. För det har ändrats över tid, jag menar, hur 
det här har gått till, hur samarbetet har sett ut. Jag tänkte om jag bara får ställa en 
följdfråga till Per. Under din tid som generaldirektör, det var första gången som Rymd-
styrelsen inte hade någon representant, efter ett tag i alla fall, i Rymdbolagets styrelse. 
Stämmer det? 
 
Per Tegnér: Ja, det stämmer. Jag fick ju bli med i styrelsen för Rymdbolaget när jag 
tillträdde. Jag hade ju varit chef för enheten för statsägda företag från 1985 och hade 
suttit i jag vet inte hur många statliga bolagsstyrelser. Så det var nog ganska naturligt för 
mig att säga: Ja, det är bra. Men jag upptäckte ju rätt så snart att jag satt på minst sagt 
dubbla stolar. Jag tyckte det var väldigt obehagligt egentligen, så jag avsade mig ledamot-
skapet i Rymdbolagets styrelse rätt snart, efter ett eller två år tror jag. 
 
Lennart Nordh: Okej, tack för det klarläggandet. Då är det Erik Lilja som begärt ordet, 
varsågod. 
 
Erik Liljas: Ja, jag tänkte kommentera. Per nämnde rymdutredningen som kom -95. Jag 
var ju med i den rymdutredningen, tillsammans med Kerstin bland annat. När man ser 
den rymdutredningen nu såhär i efterhand så var den ganska tandlös måste jag säga. Den 
sa en hel del saker i mycket fina ord, men egentligen så var det bara en avspegling av vart 
hela verksamheten var på väg. Inte så mycket nya riktlinjer egentligen. En sak som jag 
tyckte var viktigt i den utredningen var att det skulle vara mera satsning på det som är 
infrastruktur, det som kommer samhället tillgodo mera direkt, till exempel meteorologi, 
men även andra tillämpningar. Förut var det mera industripolitik och regionalpolitik och 
forskningspolitik som styrde, nu skulle det också vara mera utav tillämpningar som skulle 
fram. 
 
Lennart Nordh: Tackar. Nu är det Johan. 
 
Johan Martin-Löf: Jag ska ju bara säga att det fattades ju ett antal stora beslut i början 
på 70-talet och det var ju framförallt att Sverige gick med när ESRO utbyggdes till ESA. 
Som Erik Liljas redan har nämnt, vi var på väg in i tillämpningar och det var alldeles 
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uppenbart att väder var en stor tillämpning. Och en annan tillämpning var tele. Det ska 
inte glömmas bort, tror jag, att redan Håkan Sterky,33 Televerkets generaldirektör i början 
på 60-talet, var stor i det internationella samarbetet. Han såg till att Europa fick en 
ordentlig röst när man skapade Intelsat. Alltså, det globala samarbetet som revolution-
erade världens telekommunikationer och för första gången gjorde visionen om ett globalt 
telenät möjlig, genom att man kunde överbrygga oceanerna med ordentlig kapacitet. Och 
Sverige var mycket aktivt på väg in i Intelsat. Sterky och hans bisittare [Erik] Esping34 satt 
i Intelsats styrelse. Sedan fick man till ett stort nordiskt samarbete kring den nordiska 
satellitstationen i Tanum, som kom i drift runt -71. När då plötsligt Norden blev anslutet 
först till USA och sedan tvärs över indiska oceanen, så att man fick globala telekommu-
nikationer rätt in i Norden och det innebar en väldig kapacitetsökning. Det här var ju inte 
del av någon sammanhållen svensk rymdpolitik, utan det gjorde Televerket inom ramen 
för sitt vanliga mandat att främja Sveriges telekommunikationer, även om man tog ett 
stort språng, och gjorde det också. Och det får man väl se som en bakgrund till den 
nationella utvecklingen. Jag var inte med i kanslihuset och donade med de nationella 
rymdsatsningarna, men de här internationella rymdsatsningarna var ju den första stora 
applikationen och tele är fortfarande en stor applikation.  
  Sedan slog FN också på trumman 1971 och skapade en arbetsgrupp för hur det 
globala samhället skulle påverkas med avseende på fjärranalys. Vi lärde oss en hel del, och 
Eric Dyring35 på Forskning & Framsteg tubbade mig att skriva en artikel som kom ut just 
när den första satelliten kom upp. 
 
Lennart Nordh: Får jag bara påminna er om att vi ska försöka hålla oss till de här 
statliga aktörerna. Du gjorde det delvis och delvis inte, men det var intressant i alla fall. Så 
vi återkommer till de här frågorna i de andra två temana också. Tack för detta. Då är det 
Lennart. 
 
Lennart Lübeck: Det gläder mig att Per och jag har precis samma uppfattning i den här 
centrala frågan om huruvida det fanns en rymdpolitik. Det kanske beror på att vi har levt 
i samma miljö under en viss period. Ett politikområde kännetecknas ju av att det finns en 
klar politisk vision, som sedan påverkar systemet genom att man på politisk nivå ställer 
upp mål och man faktiskt också i någon mån kontrollerar hur de där målen uppnås. Det 
finns ju exempel på rymdpolitik i andra länder, så det är inte ett helt okänt fenomen. Man 
behöver bara tänka på USA, eller något mera närliggande, Frankrike till exempel. Väldigt 
tydliga politiska visioner om vad man ville göra i rymden. Något sådant har vi inte haft i 
Sverige. Att jag började fundera på det här det berodde faktiskt på ett väldigt samman-
träffande som kanske har drabbat flera av er här i salongen, nämligen en holländsk 
konsult. Känner Olle sig träffad därvidlag? 
 
Olle Norberg:36 Det kan hända. 
 
Lennart Lübeck: Denne holländske konsult har fått i uppdrag av, antar jag, något 
departement i Holland, att ta reda på vilken rymdpolitik som gäller i andra mindre länder. 
                                                 
33 Håkan Sterky (1900–92), civ.ing. KTH 1923, tekn.dr. 1933, Vattenfallsstyrelsen 1926–27, Svenska Radio 
AB 1927–31, LM Ericsson 1931–37, professor KTH 1937–42, generaldirektör Televerket 1942–65. 
34 Erik Esping, f. 1901, civ.ing., Televerket 1925–68, från 1959 chef för Radiobyrån. 
35 Eric Dyring, f. 1930, fil. dr. Uppsala universitet 1966, chefredaktör Forskning & Framsteg 1966–79, chef 
Tekniska museet 1979–80, vetenskapsredaktör Dagens Nyheter 1980–91. 
36 Olle Norberg, f. 1963, rymdfysiker, tekn. dr. IRF 1998. Satellitkontrollingenjör i Rymdbolaget med 
placering vid Esrange Space Center 1988–89, platschef där 2001–09, och seden dess Generaldirektör 
Rymdstyrelsen. 
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Han skickade till mig, och han skickade till fler förmodligen, en frågelista med sex frågor 
som går ut på att jag ska tala om vad jag vet om den svenska rymdpolitiken. Så jag var ju 
tvungen att fundera på det där. Och så småningom så skrev jag ett svar, vilket nästan 
förvånade mig själv. Vad som står där, jag ska ta och läsa upp det, det är inte långt. Jag 
översätter från engelska här. "Svår fråga. Jag har jobbat med rymden i olika kapaciteter 
sedan 1958, men jag har varit mer av en observatör under de senaste fem åren. Så jag är 
inte i en position att berätta om den svenska rymdpolitiken av idag. Emellertid så tvivlar 
jag allvarligt på att det finns en sådan politik i ordets verkliga mening, eftersom det aldrig 
har funnits någon i det förgångna. Min erfarenhet är att i rymden så har Sverige arbetat 
genom ’management by opportunities’.” Det är ett intressant ord, opportunities, det kan 
ju betyda tillfällen och möjligheter och så vidare. ”Sådana tillfällen och möjligheter har 
från tid till annan uppenbarat sig genom de mål som har satts av världen utanför rymden, 
till exempel inom regionalpolitik, utrikespolitik och forskningspolitik. I övrigt så skulle 
jag vilja karaktärisera den svenska rymdpolitiken som entreprenöriell. Självklart har det 
funnits officiella dokument som har producerats under åren, men de speglar i första hand 
policy ’after the fact’ och den typiskt svenska pragmatismen. Så min slutsats är att 
Olle...”, jag skriver det, ”Olle är den bästa personen som du kan få tag på för att få en 
uppdaterad version av ’whatever policy there is’”, skriver jag. Och så vidare. Så jag 
tackade nej till den där intervjun för jag har inte mycket att bidra med. 
  Vi kan diskutera det här mer, men jag skulle vilja avsluta med en fullkomligt sann 
upplevelse jag hade 1971, inför de beslut som Sverige skulle ta när det gällde ESA, 
övergången från ESRO till ESA. Jag var nyanställd i Industridepartementet sedan något 
år och Hans Håkansson fick order om att infinna sig hos statssekreteraren vid Finansde-
partementet för att diskutera hur Sverige skulle bete sig inför det här med ESA. Och 
Hans visste ju om att jag hade bakgrund i rymd och sa åt mig... Jag sysslade inte alls med 
rymdfrågor då, jag sysslade med Europafrågor, forskningsfrågor i Europa, allt utom 
rymd, men Hans sa åt mig: ”Följ med på det här. Det är bra, du vet ju något om rymden. 
Du har ju jobbat där.” Vi gick dit, statssekreteraren i fråga hette Pierre Vinde,37 alltså 
statssekreterare åt Gunnar Sträng.38 Och jag kommer inte ihåg hur diskussionen i detalj 
avlöpte, men ordet ”rymdpolitik” kom upp, att nu var det dags för Sverige att skaffa en 
rymdpolitik. Men då fick Pierre Vinde ett mindre utbrott och fräste ifrån och sa: ”Vadå 
rymdpolitik? Rymdpolitik? Det är massor med saker vi gör varje morgon men för den 
sakens skull har vi ingen morgonpolitik!” Det tyckte jag då var en anekdotisk upplevelse, 
men långt efteråt har jag insett den stora visdomen i detta uttalande. Det var en skarp 
herre, Pierre Vinde. Så var det och så förblev det, det är min uppfattning. 
 
Lennart Nordh: Tack ska du ha. Det är intressanta kommentarer och jag gissar att 
Martin och Johan förmodligen är intresserade av att veta vad som rymdes i det här 
begreppet ”rymdpolitik”, som inte var en allmän, eller riktig rymdpolitik som fanns på 
papper. För det är klart att det har funnits påverkansmöjligheter under resans lopp, det 
du kallar pragmatism eller opportunities. Så vi kanske kan återkomma till det. Men jag 
lämnar nu ordet till Lars-Göran. 
 
Lars-Göran Engfeldt: Jag tycker det var väldigt intressant att höra Lennart tala om 
frågan om rymdpolitik. Jag minns våra ansträngningar 1985 och 1987 och hur svårt jag 
hade att förstå varför Industridepartementet inte var intresserade av rymdfrågor. Och jag 
vill säga att det till och med var desillusionerande, med tanke på min tidigare bakgrund på 
                                                 
37 Pierre Vinde, f 1931, tjänsteman i regeringskansliet 1957–76, bland annat budgetchef i finansdepartemen-
tet 1970–74, därefter statssekreterare, sedan bland annat i FN och OECD. 
38 Gunnar Sträng (1906–92), statsråd 1945–76, finansminister från 1955. 
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FN i början av 70-talet. Det är sant att vi lyckades ordna en ganska kraftfull mobilisering 
mot Thage Peterson. Vi talade med utrikesminister Sten Andersson och kontaktade 
Parisambassadören Carl Lidbom som skrev till finansminister Kjell-Olof Feldt.39 Vi höll 
en särskild föredragning för Ingvar Carlsson,40 som var vice statsminister och forsk-
ningsminister, där även Bertil Roth på enheten och Karin Storm-Roxman på handelsav-
delningen deltog. Det hela gled i november mot att det inte skulle gå. Jag har en notering 
från 22 november, när jag hade varit hos utrikesministern, och då skriver jag så här: ”Helt 
obegripligt att vi glider mot en situation där anslaget till ESA hotas av trånga budgetskäl 
på Industridepartementet. Sverige skulle sända en helt felaktig politisk signal när en rad 
mycket starka skäl talar för svenskt deltagande: säkerhetspolitiska, teknologiska, industri-
politiska, nedrustningspolitiska, kommersiella.” Det fanns också bilaterala svensk-franska 
intressen. Nu löste det sig genom ett nödrop den gången. Men sedan kom problemet 
tillbaka våren 1987 när det också var Finansdepartementet som inte var särskilt intresse-
rade. Och jag kan tillägga att det var en svår budgettid rent allmänt då. Vi led av detta inte 
minst när det gäller anslagen till fredsbevarande operationer, men det här var en ny 
kamp. Vi skrev policypapper som underlag för samtal med rymddelegationens chef Jan 
Stiernstedt41 maj. Och sedan ett stort möte i september då vi för första gången fick delta i 
ett stort möte på Industridepartementet, med uppföljning hos Stiernstedt och Silja 
Strömberg42 dagen därpå. Men det var fortsatt ointresse på Industridepartementet. Sedan 
var vi i november innan en allmän beredning hos Lena Hjelm-Wallén43 som var tjänste-
förrättande utrikesminister, och hon gav stöd. Men jag har skrivit här: ”Fick samtidigt 
klart för mig hur skakig förankringen är av rymdsatsningen i regeringen.” Sedan har jag 
inga mer noteringar här och jag tror att det löste sig. Men jag har tittat lite på nätet och 
ser att vi tydligen har procentuellt rätt låg andel av ESA:s budget jämfört med andra 
större länder. Sjuttiofem procent av genomsnittet enligt en skribent i Ny Teknik 2012, det 
är en företrädare för Swedish Aerospace Industries som klagar över det här. 
 
Lennart Nordh: Okej, tack ska du ha. Vi ska gå över till Jan Englund. 
 
Jan Englund: Det fanns väl i alla fall någon form av direktiv 1972, rätta mig om jag har 
fel, när det gäller Rymdstyrelsen och Rymdbolaget, där man bland annat skulle satsa 
regionalpolitiskt på Esrange och Kiruna. Det var ju ett politiskt direktiv. Och sedan 
skulle man, om jag inte minns fel, försöka att stötta svenska företag i rymdsatsningar, till 
exempel Saab. Sedan fanns det ytterligare ett direktiv, vill jag minnas, om att man skulle 
satsa på det internationella samarbetet inom ESA. Jag tror det var tre punkter, men jag 
kan ha glömt bort vad det var. Men en punkt i alla fall det var just det regionalpolitiska 
kring Esrange. Och det har ju levt vidare egentligen hela tiden, just det här med att man 
har varit mån om att driva Esrange vidare. Så var det ju genom hela min tid på Esrange 
och jag tror det kvarstår. Olle kan berätta mer. 
 
Lennart Nordh: Tackar. Lennart, hade du någon replik till detta? 
 

                                                 
39 Kjell-Olof Feldt, f. 1931, socialdemokratisk politiker, handelsminister 1970–75, ekonomi- och budgetmi-
nister hösten 1982 och finansminister 1983–1990. 
40 Ingvar Carlsson, f. 1934, socialdemokratisk politiker, statsminister 1986–91, 1994–96. 
41 Jan Stiernstedt (1926–2008), GD Delegationen för rymdverksamhet 1972–89, bland annat ordförande 
för ESA 1979–81. 
42 Silja Strömberg, handläggare för främst internationellt samarbete vid Rymdstyrelsen. 
43 Lena Hjelm-Wallén, f. 1943, socialdemokratisk politiker, utbildningsminister 1982–85, utrikesminister 
1994–98. 
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Lennart Lübeck: Intressant att höra Lars-Göran ge perfekta exempel på attityder inom 
regeringskansliet som just speglar avsaknaden av politisk vision för Sveriges verksamhet i 
rymden. Det som ni andra drar upp här, det är också en perfekt illustration på hur den 
politiska verkligheten har styrt rymden genom att man antingen har checkat av, när ett 
rymdbeslut var aktuellt, att det inte stod i strid med utrikespolitik, forskningspolitik, 
industripolitik, regionalpolitik. Eller så har vi ibland till och med lyckats bevisa att det här 
beslutet är bra för något av de här fyra områdena där det finns etablerad politik. Alltså, vi 
har hela tiden lutat oss mot etablerade politikområden där det har funnits politiska 
visioner, och så har vi anmält oss och sagt: ”Hallå! Vi har en bra idé som funkar för det 
som ni gärna vill se.” Sedan så kan man väl säga, i den mån man kan tala om en rymdpo-
litik, att någon gång ibland har vi seglat på att det här med rymden verkar kul. Det tycker 
även politiker ibland, att det verkar ju lite spännande. Så det har man möjligen haft som 
en politik, att: ”Ja, de får väl hållas för det verkar ju rätt kul det de håller på med.” 
 
Jan Englund: Bara en kommentar till det. Ett exempel på det är ju att när vi har haft 
statsbesök i olika former så har ju Esrange varit en av de viktigaste punkterna att besöka. 
Per har ju varit där och vi har fixat middagar och lite av varje. Vi hade prinsessan Anne 
där med mera. Så det har politikerna gillat. 
 
Lennart Nordh: Ja, det låter ju rimligt. Ivan, varsågod. 
 
Ivan Öfverholm: När jag sitter och lyssnar på er så tänker jag att ni i det här gänget 
underskattar politiken, rymdpolitiken i Sverige. Jämför man med den danska, den norska, 
den holländska, den belgiska, alltså, runt i Europa, sett från vårt perspektiv, mitt perspek-
tiv, industrins perspektiv, så hade Sverige en av de starkare. Definitivt den starkaste 
nationen. Jag har tre små punkter här. Den första är väl egentligen Tele-X. Det var ju ett 
fantastiskt projekt och vi lärde oss mycket av det. Det var ingen tvekan. Alltså, jag kom in 
som ny VD. Jag hade aldrig jobbat med rymd tidigare, jag visste inte vad det var för 
någonting. Jag hade blivit rekryterad för att jag inte visste vad det var för någonting, 
berättade de för mig. Vilket ju var i och för sig väldigt... Ja. Och en utav de första 
frågorna vi fick tackla var Tele-X. Som man efteråt kan säga... Det finns två aspekter på 
det. Det ena är att det var en strålande framgång för oss vad det gäller att etablera 
kontakter i Europa, framförallt med Frankrike, och bygga utrustning till telekomsatelliter. 
Men det tog mig bara två samtal att konstatera att Tele-Y, det var fullständigt dött. Och 
det utbrast en våldsam rörelse inom industrin, framförallt, jag vet inte hur det var på den 
statliga sidan. Alltså, det var heldött, Tele-Y var någonting man bara kunde drömma om. 
Och det, ja, två telefonsamtal så var det klart. Det var inte så populärt inom delar av 
företaget. Jag var i Linköping när jag sa det, vilket ju var i och för sig ännu hårdare. 
Styrelseordförande sa: ”Du svär väldigt mycket.” Så Tele-X var för oss väldigt viktigt, det 
kan ses som en av de här brytpunkterna runt mitten på 80-talet. Men en annan aspekt är 
att vi kom in i det europeiska rymdprogrammet ordentligt rätt tidigt. 
  Den andra brytpunkten var ju Viking. Alltså ett så fantastiskt projekt. Jag har 
jobbat med relativt avancerad teknik i hela mitt liv, men jag har inte haft tårar i ögonen 
många gånger. Men när jag satt i Kiruna och skulle lyssna där på natten, då var det som 
att föda sina barn ungefär, det där första lilla pipet som kom. Det var den här känslo-
mässiga upplevelsen. Sedan vet jag ju naturligtvis inte vad Viking gav, men jag förstår att 
det gav mycket vetenskapligt. Men även rent emotionellt var det en fantastisk upplevelse. 
Men det var ju också en brytpunkt för det var det sista där vi inom industrin var aktiva på 
det sättet. Men det är ju ett minne man har som är helt fantastiskt.  
  Och det tredje, Thage G. Peterson, för att komma tillbaka till det som sades 
tidigare. Jag tror att det fanns flera nivåer, eller att det är fler skeenden här. Thage G. 
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kallade in oss till ett möte, Volvos rymdansvarige, Ericssons rymdansvarige och mig, och 
så sa han till oss att: ”Vad tycker ni om det här med ESA och Ariane-programmet och 
sådär?” ”Väldigt bra!”, sa vi. ”Otroligt viktigt! Avgörande för svensk industri…”. Och jag 
menar, då ska man observera att sett med våra ögon så är ju rymd en begränsad aspekt. 
Jag menar, Ericsson går ju inte under, och Saab Scania går ju inte under. För det var 
Saab-Scania på den tiden. Men vi vittnade allihop om hur otroligt viktigt det var. Och då 
sa han: ”Det var ju roligt att höra, mina herrar. Då får ni ta finansieringen.” ”Ojdå”, 
tänkte jag. [Höga skratt.] Vi reagerade inte som ni. Vi reagerade snarare med att titta på 
varandra och så sa vi att vi får nog ta en paus här, och så gick vi ut. Och sedan lyssnade 
vi även på andra. Vi fick goda råd från Jan Stiernstedt, han var ju fantastisk, och Fredrik 
Engström. Det var ju egentligen de två vi pratade med, men även folk på industrisidan. 
Så vi kom tillbaka och sa: ”Vi skulle gärna ställa upp på ditt förslag. Men ESA är en 
statlig organisation så i så fall får du se till att den statliga organisationen pratar med oss i 
industrin och sedan kan vi reläa det till er i Myndighetssverige. Men det går via oss, alla 
kontakter.” ”Ja, men”, sa Thage G., ”det kan vi ju inte göra.” ”Ja, men det är priset. Om 
vi ska betala så måste vi ha kontakterna”, sa jag. Då kom någon med det begränsade 
förslaget: ”Om ni betalar industriutvecklingsprogrammet så betalar jag ESA.” Och så 
kom det där industriutvecklingsprogrammet till, som ju egentligen inte var några stora 
pengar i det sammanhanget. 
 
Kerstin Fredga: Nej, verkligen inte. 
 
Ivan Öfverholm: Nej, men vi löste den knuten helt och hållet, och det gav oss en 
möjlighet att utveckla och göra det vi ville. Så Thage G. såg ganska nöjd ut, vi var väldigt 
nöjda, och jag tror att det var ett antal samtal bakom kulisserna med, jag vet inte, men jag 
skulle kunna tänka mig Gyllenhammar till exempel eller någon sådan. Att det fanns 
sådana industrisamtal, som då inte gällde rymd egentligen, utan mera industrin. Så för 
mig är rymdpolitik… Det håller jag nog med om, jag tycker nog att det inte har funnits 
en väldigt distinkt rymdpolitik. Men det har varit väldigt mycket Europapolitik, vilket jag 
har uppskattat. Det är bra. Men alltså, Sveriges roll i Europa har definitivt påverkats av 
vår svenska rymdverksamhet. 
 
Lennart Nordh: Jag ska egentligen inte lägga mig i detta men jag kan ändå inte hålla mig 
från att ställa en följdfråga till dig. Du pratar om Europapolitik. Det är ni flera som har 
gjort. Och du nämnde att Viking var den sista satelliten som ni var direkt inblandade i 
med ett större ansvar. Det är klart, då hänger detta ihop med att Rymdbolaget har varit 
ett driftigt statligt bolag som har tagit tillvara ”opportunities”, som Lennart var inne på, 
och lyssnat på hur politiken har sett ut och vad som har varit möjligt. Har du, från den 
privata sidan, någon kommentar till detta? 
 
Ivan Öfverholm: Ja, alltså, Viking var en vetenskaplig satellit och vetenskaplig satellit är 
inte business. Så vad som hände där det levde i sin egen värld inom ESA. Det fanns ju 
ganska ordentliga regler för hur mycket som delades ut. Och vi optimerade vår produkt-
flora. Vi visste att vi kunde få fyra procent, inte mer. Det fanns inte en chans att få mer. 
Men fyra procent kunde vi få och då fixade vi produkter som var fyra procent. Vi gjorde 
ju mycket datorer, elektronik, men vi gjorde aldrig programvara, för med programvara 
hade vi kommit över fyra procent. Men det tycker jag nog var acceptabelt. 
 
Lennart Nordh: Vi kommer att återkomma till detta i det tredje temat tror jag. Nu är det 
Kerstins tur, och du har nu haft möjlighet att lyssna och har säkert mycket att säga, om 
både det du lyssnat till och egna erfarenheter. 
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Kerstin Fredga: Jag måste säga att jag är förvirrad, och inte på en högre nivå som man 
brukar säga. Jag förstår inte vad ni menar med rymdpolitik. Om det är innehållet i 
verksamheten så tycker väl jag att vi fick förtroendet att skapa det själva på Rymdstyrel-
sen. Och då gällde det att försöka ta tag i det som vi tyckte att vi var bra på i Sverige. 
Och det var forskning. Det var i viss mån industri. Men jag säger i viss mån, för bidraget 
var förhållandevis litet. Det kan vi kanske vara överens om. Och sedan tillkom då 
regionalpolitiken med Kiruna, som vi alla kände varmt för och försökte utveckla. 
Dessutom hade vi två departement, vi hade både Industri och vi hade Utbildning. Så det 
där att vi skulle ha varit departementslösa på något vis, det stämmer inte heller. Sedan 
hade vi Thage G, och han krävde ju lite speciell behandling. Ja, jag kanske inte ska gå in 
närmare på det. Så jag känner mig inte riktigt hemma i den här diskussionen. Vi hade till 
exempel Jan-Erik Wikström på Utbildning, han var mycket intresserad, hjälpte till med 
det som de då kunde och så vidare. Så jag förstår inte riktigt att vi inte skulle ha haft 
någon rymdpolitik så att säga. 
 
Lennart Nordh: Tack ska du ha. Då har vi Per som anmält sig. Varsågod. 
 
Per Tegnér: Men Kerstin, du säger ju precis det, att vi fick förtroendet att utveckla 
verksamheten, själva. Och det är inte vad jag kallar politik. Politik är så att säga det som 
är politiskt förankrat. När man säger politik på det här sättet så är det ju ändå vad 
statsmakterna har sagt att man ska göra, och har en vision för framtiden. Men det är ju 
helt riktigt att mycket av det som har gjorts har lämnats till Rymdbolaget och Rymdsty-
relsen att utveckla. Sedan har vi fått lite synpunkter då och då från olika regeringar i olika 
riktning. Men det har aldrig varit något heltäckande. Det är därför jag säger att det inte 
har funnits en rymdpolitik egentligen, som har varit förankrad i regeringen eller i något 
ordentligt heltäckande dokument. Det har inte funnits. Utan det har varit mycket sådant 
som vi har tolkat, vi som har varit involverade, hur det gjordes bäst, och sedan ingriper 
en och annan minister hel- eller halvhjärtat i saker och ting. Och Thage Peterson som jag 
jobbade med nära under tre år, hans drivkraft var ju att se till att han inte blev angripen 
från något håll. Det var liksom det som var viktigt. Och det kan vara naturligt för en 
politiker, och det är klart att politiken i enskilda frågor har också påverkats av om 
politiker har haft intresse för det här. Det är klart, som du säger, att Jan-Erik Wikström 
han kunde ha det. Men oftast så saknar rymden politiskt intresse, utom just Esrange som 
har varit väldigt centralt. Och sedan på senare år så har det här med astronauter väckt 
väldigt intresse förstås. 
 
Lennart Nordh: Kerstin, jag vill bara fråga, är det inte två olika typer av politik vi pratar 
om? 
 
Kerstin Fredga: Jo, precis. 
 
Lennart Nordh: Några har varit inne på den här allmänna politiska visionen, om vi 
kanske pratar strategier och sådant där, och sedan har flera utav er andra varit inne på 
detta med ”opportunities”, att man ser vad som är möjligt med tanke på enskilda 
personers intresse och vad man vet är politiskt gångbara områden. 
 
Kerstin Fredga: Om jag bara får lägga till, att det enda som har förvånat mig under lång 
tid, det är att Försvarsdepartementet aldrig var intresserade. Och det förvånar mig 
fortfarande. Men det är väl en annan historia. 
 
Lennart Nordh: Janne, du har en kort kommentar kring detta. 



 

 23 

Jan Englund: Vi tog över ansvaret för teknisk drift vid Vidselfältet ett tag, och då kom 
de från Försvarsdepartementet. Det är första och enda gången. 
 
Kerstin Fredga: Och vad tyckte de då? 
 
Jan Englund: De tyckte väl att det var ganska bra tror jag. Det var inga protester från 
deras sida. 
 
Kerstin Fredga: Nej, okej. 
 
Lennart Nordh: Vi kanske återkommer till detta också under nästa timme. Nu är det 
Klas Änggård som har begärt ordet. Varsågod. 
 
Klas Änggård: Jag håller med både Kerstin och Lennart om att det inte fanns någon 
uttalad rymdpolitik och att vi saknade det, en uttalad välfungerande rymdpolitik. Men 
samtidigt, som Kerstin säger, så gjorde vi verkligen vårt bästa att skapa en så bra verk-
samhet som möjligt inom de ramar som stod till buds. Jag kommer speciellt att tänka på 
diskussioner vi hade i anknytning till Rymdbolagets styrelsemöten, och speciellt då med 
ägarrepresentanter i styrelsen. Där vi då, inte minst jag, gärna skulle vilja höra från ägaren 
att Rymdbolaget hade ett lite särskilt uppdrag. Men ägaren vidhöll att, ”Nej, vi ska bara 
lämna avkastning på engagerat kapital precis som alla andra statliga bolag.” Och då sa vi i 
ledningen, ”Ja, de säger det, men de vill ju bra gärna att vi ser till att det funkar bra i 
Kiruna. Och går det att skapa nya jobb i Kiruna så ska vi prioritera det. De behöver inte 
vara de lönsammaste i världen, men om de inte går back så är det bra, det blir plus i 
kanten om vi fixar nya jobb till Kiruna.” Och sen då en annan uppgift som vi gärna hade 
velat ha på papper, det var: vi ska undersöka, utveckla, rymdtekniska tillämpningar som 
är samhällsnyttiga och lönsamma. Försöka hitta sådana tillämpningar av rymdteknik. Det 
tyckte vi själva var en del av vårt uppdrag. Och det var så vi agerade. Sedan försökte vi 
självklart att uppfylla ägarens avkastningskrav efter bästa förmåga. 
 
Lennart Nordh: Ja, tackar. Det är Lennart som står på tur här att säga någonting. Tiden 
är lite knapp så du får ta det ganska kort. 
 
Lennart Lübeck: Nej, jag kan avstå för ögonblicket. 
 
Johan Gärdebo:44 Okej. Då är det Lars Johan. 
 
Lars Johan Cederlund: Jo, Klas, det är klart, det var ett statligt bolag och bolag ska 
lämna avkastning. Och nu kanske folk vill gå härifrån, men det finns ju ändå en sådan 
tanke när man har ett bolag som ägs av en ägare, att de pengar som finns i bolaget är 
ägarens, det finns inga andra sorters pengar i bolaget. Så när jag började fundera på 
saken: ”Jaha, ger det vinst? Vem ska ha den? Ägaren förstås.” Så det var ju enkelt. 
  Men jag begärde ordet angående något annat. Lennart säger att de inte finns någon 
rymdpolitik, och det är klart att man kan lägga ner väldigt mycket energi på att utveckla 
en rymdpolitik. Men man kanske istället ska göra som vi har gjort, nämligen att i prakti-
ken se till att det finns en inriktning som fungerar på den rymdverksamhet som bedrivs. 
Och då har jag två exempel på hur vi vann över andra politikområden. Och det kan ju 
vara ett uttryck för att det finns en rymdpolitik. Vid mitten på 90-talet när vi gick in i EU 

                                                 
44 Johan Gärdebo, f. 1986, doktorand, KTH sedan 2013. 
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så kom det en massa oro för att diverse mineralverksamheter skulle börja prospektera 
eller undersöka i Esrange-området. Då talade jag med en av våra jurister, och så tittade 
han i minerallagen och sa: ”Ja, det finns undantag. Man kan undanta kyrkogårdar till 
exempel.” Sedan talade jag med en annan jurist och då fick jag i alla fall fram en egen 
liten passus i något som heter Mineralförordningen, där det står det att Länsstyrelsen kan 
ge tillstånd, men rymdverksamheten ska prioriteras om det är någon som vill undersöka 
om det finns mineraler vid Esrange. Så det var ju ett tydligt uttryck för att det var 
politiskt. 
  Sen hade vi ett annat ärende. Det var Klas och jag som hade det. Det finns en 
gammal bok av Duff Cooper som heter Old Men Forget, så ni får förlåta mig, men det var 
väl så att Rymdbolaget var engagerat i en rättslig process som hade med förvaltningen av 
vårt innehav i satelliten SES Astra, eller föregångaren till Astra, att göra. Motparten var 
Kulturdepartementet och Teracom. Då kom vi fram till att, ja, det är klart vi ska köra den 
processen, självklart. Och sedan gick det ju ganska bra till sist. Det var också ett uttryck 
för att det fanns ett politiskt intresse, utan en massa paragrafer. 
 
Lennart Nordh: Tackar. Då har vi Ivan, varsågod. 
 
Ivan Öfverholm: Jag upplevde att det fanns ett väldigt nära samarbete med Frankrike 
vad det gäller rymdverksamheten, och då och då undrar jag om de inte hade insett att 
Bernadotte faktiskt var svensk numera. Alltså, det var väldigt gott och trevligt. Och då 
undrar jag om inte den franska rymdpolitiken, i den mån det fanns en rymdpolitik i 
Frankrike, är väldigt lik den svenska? Sett ur mitt perspektiv var det ingen tvekan om, om 
man jämför med andra verksamheter, televerk och elkraft och sådant där, att det är klart 
att rymdverksamheten var mycket mera styrd. Det var åtminstone min uppfattning. Jag 
märkte det alldeles i slutet av mitt jobb på Saab Ericsson Space. Precis mot slutet hade 
jag kontakt med Björn Rosengren.45 Vi hade vid det laget köpt den österrikiska rymd-
verksamhet, vi hade startat igång i USA, vi satt och tittade på vad vi nu kunde göra i 
Holland, för det var till salu där nere. Och så fick jag då kontakt med Björn Rosengren 
och han sa: ”Varför köper du inte Rymdbolaget?” ”Okej”, sa jag. ”Strålande idé.” ”Jag 
har ett villkor”, sa han. ”Du ska flytta huvudkontoret till Kiruna [Höga skratt], men jag 
har sett bokslutet och det är så jävla uselt så du får inte mycket pengar.” ”Nej, nej, det 
behöver jag inte ha?” Ja, sedan tog det väl tre veckor och sedan tog Ulf Berg,46 som då 
var chef för Ericssons verksamhet och satt i styrelsen, kontakt med mig. Han var väl 
styrelseordförande, men tidigare vice VD. Då tog han kontakt och sa: ”Vad skulle du 
säga om pension, vore inte det trevligt?” [Höga skratt.] Jag har aldrig fått klart för mig 
om det finns ett direkt samband eller ett indirekt samband, men jag fick en väldigt 
generös pension och Rymdbolaget är fortfarande Rymdbolaget. Och vad vi noterade var, 
och ni får korrigera mig om jag har fel, men jag tror att siffrorna gick upp brant i 
Rymdbolaget efter det året. Jag vet inte när det var, kanske år 2000. Jo, men jag tror att 
plötsligt så fanns det likviditet och pengar och allt möjligt. Ja, men det var en liten detalj i 
sammanhanget. 
 
Lennart Nordh: Ja, tack för de insikterna. Då ska vi se, då är det Erik, varsågod. 
 

                                                 
45 Björn Rosengren, f. 1942, bland annat landshövding i Norrbottens län 1994–98, därefter Näringslivsmi-
nister 1992–2002. 
46 Ulf Berg, f. 1951, civ.ing., elektroteknik, CTH 1975, bland annat VD för Ericsson Microwave Systems 
och vice VD för Saab Ericsson Space. 
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Erik Liljas: Jag hade bara en liten fråga till Per och Kerstin. Det som hände under 90-
talet, ni kanske var inne på det, att mål och processer kom in i bilden. För tidigare hade 
det ju varit så att vad som styrde olika myndigheter, det var ju idéer och motivation. Nu 
krävdes det av myndigheterna att precisera mål för sin verksamhet och precisera proces-
ser att nå dessa mål. Det måste ju ha inneburit någonting nytt för er i Rymdstyrelsen, att 
precisera dessa mål som revisorerna sedan kunde följa upp. Var det inte så? 
 
Lennart Nordh: Kerstin, har du något att säga om detta? Eller Per? 
 
Erik Liljas: Det gällde i alla fall den miljö som jag tillhörde, att det var väldigt viktigt 
med mål, väldigt tydliga mål och processer. 
 
Kerstin Fredga: Ja, i själva processen. Men att det skulle redovisas i form av siffror eller 
något sådant där, det har nog inte jag riktigt upplevt. 
 
Erik Liljas: Nej, det kanske är olika i olika departement. 
 
Lennart Nordh: Om jag får skjuta in så blev det väl lite sådär så småningom, att man i 
allt högre grad skulle kvantifiera vad man hade gjort.  
 
Kerstin Fredga: Jo, på det viset. 
 
Lennart Nordh: Det var kvantitativa verksamhetsmål, nedbrutna till ganska små bitar 
som kändes mer jobbiga än meningsfulla ibland. Kan jag säga som har jobbat på Rymd-
styrelsen för både Kerstin och Per. 
 
Kerstin Fredga: Ja. 
 
Per Tegnér: Ja, alltså, att det fanns återrapporteringskrav som ingen på departementet 
sedan läste. 
 
Kerstin Fredga: Eller hur. Precis. 
 
Lennart Nordh: Men jag gissar det var inte riktigt det du var inne på Erik? 
 
Erik Liljas: Nej, det är kanske lite olika typer av myndigheter. Rymdstyrelsen är ju en typ 
av myndighet och SMHI är en helt annan. 
 
Lennart Nordh: Ja, Johan, du vill komma in. 
 
Johan Martin-Löf: Vi har talat om den nationella rymdpolitiken här. Jag ska bara 
påminna om att vi också vände oss, anförda av Jan Stiernstedt, när det gällde förslaget 
om Nordsat, till den nordiska nivån och till kulturpolitiken. Och då sa vi 1975: ”Kära 
politiker, vill ni verkligen ha TV över gränserna så har vi ett förslag på den teknik som 
man kan använda.” Min minnesbild är att vi dessutom hade sinnesnärvaro nog att säga: 
”Vi tror inte ens att de tekniska problemen kommer att bli de övervägande.” Efter 
tretton års rullande genom utredningsapparaten så hade vi ju inte bara kulturpolitiska 
problem, utan även programbolagen var oense och upphovsrätten var ett moras. Men 
slutsatsen var att kulturpolitiken på den nordiska nivån inte var stark nog att finansiera 
projektet Nordsat. Så det har varit en liten nordisk dimension också. Men det är ju 
mycket nära knutet till den svenska politiken. 
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Lennart Nordh: Vill du komma in här Martin? 
 
Martin Emanuel: Det har varit jättespännande att lyssna. Jag tänker att det är intressant 
det här, diskussionen om det finns en rymdpolitik eller inte. I uttalad bemärkelse så fanns 
det kanske inte det, men då är det ju intressant att fundera kring om de här angränsande 
politikområdena som ändå finns, industripolitik och så vidare, om de på någon sorts 
aggregerad nivå summerar upp till någonting som man kan kalla en rymdpolitik? Det 
kanske är någonting som vi kommer in på i nästa tema, när vi ska diskutera vilka politik-
områden som har varit tyngst och hur deras styrkeförhållande förändrats över tid. Men 
en annan sak som jag också tycker är viktigt att vi kommer in på, det är vad Lennart sa 
om möjlighetsfönster. För de finns, det uppstår möjligheter att agera på något vis. Och 
då är frågan: var kommer de ifrån? Vad är det som skapar de här möjlighetsfönstren? 
Finns det särskilda händelser som gör det? Och för det andra: vem är det som tar tillvara 
på möjligheterna? Det är någonting som skulle kunna ha varit en del av diskussionen här, 
men vi kanske får flytta över det till nästa tema. Det tror jag fungerar. 
 
Lennart Nordh: Jag tror att det är väldigt viktigt, för vi kan ju konstatera att det har 
trots allt hänt väldigt mycket bra och avancerade saker i svensk rymdverksamhet. Vi har 
några minuter kvar, kan du respondera på något sätt, Lennart, om var de här ”opportuni-
ties” fanns? 
 
Lennart Lübeck: Ja, jag tror att vi är rörande eniga i själva verket, men vi använder ord 
på lite olika sätt. Det faktum att det aldrig har funnits någon rymdpolitik i ordets egent-
liga mening betyder ju inte att det inte har funnits någon verksamhet. Om det är något 
som har funnits så är det ju verksamhet. Och den grundar sig, precis som Martin är inne 
på, att man vid vissa nyckeltillfällen har gripit tillfällen, gripit möjligheter. Vi kan åter-
komma till det. Jag är beredd att lista dem, de är inte så många. Det är som Evert Taube 
skrev i Eldarevalsen, ”Medge att det gav mig en chans”, en berömd rad i Eldarevalsen. 
Alltså, vi grep tillfällen, framförallt kring -71 och -72, och kring -79 och -80. Och de 
möjligheterna skapades av händelser utanför vår kontroll. Det kan vi ju gå in på mera. 
Men vi hade en verksamhet som berodde på att det fanns entreprenörer, på alla nivåer 
vill jag framhålla. Det är inte alls så att entreprenörer är några industrityper alla gånger, 
det kan mycket väl vara politiska personer. Det kan vara forskare. Det går att räkna upp 
ett antal entreprenörer i forskarvärlden som har utnyttjat tillfällen. Det har funnits 
politiker, Jan-Erik Wikström nämnd, Nils G. Åsling,47 i hög grad en entreprenör på 
rymdområdet. Calle Bildt48 hade ett intresse fast han hade så mycket annat att tänka på 
när han var minister. 
 
Jan Englund: Björn Rosengren, han betydde mycket för oss. 
 
Lennart Lübeck: Ja, fast då skulle jag nästan vilja skilja på entreprenörer och opportu-
nister. [Höga skratt.] Ibland är folk både och skulle jag vilja säga. Men ja, vi kan åter-
komma till det. 
 
Jan Englund: Jag ska dra ett exempel på Rosengrens välvilja. Olle var med då också. 
Efter kaffet. 
 

                                                 
47 Nils G Åsling, industriminister 1976–78, 1979–82, ordförande Rymdbolaget 1989–98. 
48 Carl Bildt, statsminister 1991–1994. 
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Olle Norberg: Får jag bara säga några ord? Vi har ju haft anledning att fundera på det 
här med rymdpolitik en hel del på senare tid. Och vi gör distinktionen, att det vi behöver 
det är ju en nationellt sammanhållen rymdstrategi, eller rymdpolitik kan man kalla det. Vi 
har haft verksamhet som man kan kalla politik, det är ju självklart. Visst har vi haft det, 
massor med verksamhet. Och många gånger så har ju då aktörerna, Rymdstyrelsen, 
Rymdbolaget och alla andra aktörer, precis som Lennart säger, agerat på möjligheter och 
sett egna mål som man har satt upp och fått gehör för, och som då har resulterat i 
verksamhet. Men när vi pratar om en nationell sammanhållen rymdpolitik, då är det 
någonting som måste komma på högsta nivå. Och det är vi ju nu mycket nära att få till. 
Vi pratar om mars månad, för då ska det publiceras en nationell rymdstrategi. Så, det är 
kul. 
 
Lennart Nordh: Tackar. Då gäller det att den politiken blir bra också, så att man inte 
blir fastlåst vid någonting som inte är bra, som kanske gör det svårare att ta vara på 
opportunities. Tack ska ni ha för den här sessionen. 
 
[PAUS] 
 
Lennart Nordh: Välkomna tillbaka. Tanken var ju då att vi skulle fortsätta med att 
diskutera olika politikområden. Vi var inne på dem redan före kaffepausen här. Och så 
har vi pratat lite under kaffepausen och kommit fram till att det vore kanske inte så dumt 
att ägna de närmaste tio minuterna eller kvarten åt att gå lite djupare in på specifika 
områden till det temat vi hade före pausen. Och framförallt kanske då relationen mellan 
Rymdstyrelsen och Rymdbolaget. Och när det gäller relationen direkt mellan privat 
industri och Rymdbolaget, det kan vi komma in på också. Den som var närmast att ta 
upp de här frågorna före kaffepausen var Lennart. Så vill du utveckla någonting ytterli-
gare där? Så får ni andra respondera på det. Varsågod. 
 
Lennart Lübeck: Jag tror att jag har möjlighet att lämna lite upplysningar i saken. Att 
Rymdbolaget och Rymdstyrelsen skapades -71, -72, det berodde ju inte alls på att de som 
då var inblandade hade någon önskan vid det tillfället som någon var beredd att tillgo-
dose på minsta sätt, utan det styrdes helt av yttre händelser. Alltså, det för mig fortfa-
rande lite gåtfulla beslutet, när man gick från ESRO till ESA, att man inte längre skulle 
hålla på med sondraketverksamhet. Det skapade en omedelbar kris, att denna nyanlagda 
förnämliga anläggning som fanns i Kiruna, att den plötsligt skulle hamna för fäfot eller 
vad som skulle kunna hända. Det där har ju Jan Stiernstedt beskrivit väldigt väl i sin bok 
om alla de förhandlingar som föregick Sveriges övertagande av Esrange. Så ska någon ha 
förtjänsten av det så är det de europeiska beslutsfattarna kring ESA och ESRO.  
  Man skapade då den här organisationen, gav en slags myndighetsstatus åt en statlig 
inrättning som kom att heta Delegationen för Rymdverksamhet. Sedan bolaget som blev 
Rymdbolaget, där fanns det ju en förebild som kom att spela en väldigt viktig roll, enligt 
min uppfattning, på flera sätt. Och det var det som hade skett på 50-talet när det gällde 
utvecklingen av svensk kärnkraft, eller atomkraft som man sa då, nämligen bolaget 
Aktiebolaget Atomenergi.49 Så idén att låta den tekniska funktionen inom ett viktigt 
politikområde, som var ett politikområde, nämligen energipolitiken, att låta de tekniska 
färdigheterna utvecklas inom ett statligt ägt bolag. Det var den idén som man helt enkelt 
valde att kopiera när det gällde Rymdbolaget. Samtidigt som man löste ett problem. 
                                                 
49 Aktiebolaget atomenergi, etablerat 1947 i samarbete mellan staten, kommuner och privata företag som 
utvecklingsbolag inom kärnenergiområdet, från 1969 helstatligt, 1978 namnändrat till Studsvik Energitek-
nik AB, överfört till Vattenfall, senare privatiserat som börsbolag. 
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Några måste ju sköta tekniken runt att hantera Esrange. Det måste ju finnas någon typ av 
juridisk person kring det här som man plötsligt hade fått i knät. Men det som verkligen 
för mig spelade roll, det var att inte upprepa misstagen man hade gjort med Atomenergi. 
För det gick ju käpprätt åt skogen med Atomenergi. Och de två personer som fick i 
uppdrag att röja upp i skogen, det var ju Bo Johanson,50 som sitter där, och jag. Vi fick i 
uppdrag att hantera den kris som uppstod på grund av… Jag ska inte gå in på några 
detaljer om varför, men orsaken till att det blev en kris i Atomenergi, det var bristen på 
det som man på amerikanska kallar för checks and balances. Det fanns ingen tillsyn över 
bolaget. Och det misstaget ville man inte upprepa. Därför skapade man den här duali-
teten av en, kalla det för ett policyorgan, och samtidigt en tillsynsmyndighet över de här 
galna ingenjörerna. Det var inte bara det att man hade den åsikten. Det var dessutom så 
att personer som var inblandade i driften av Rymdstyrelsen, som det blev, och Rymdbo-
laget, var personer som hade personlig erfarenhet av vad som hände med Atomenergi. Så 
det skapade alltså en dualitet med entreprenörskap på båda ställena. Men det fanns 
checks and balances. Under i stort sett hela resten av 1900-talet så funkade denna checks 
and balances. Sedan kom andra processer in som gjorde att man måste skapa en annan 
relation, men det är en historia som jag inte var med om. 
 
Lennart Nordh: Ja, tack ska du ha. Är det någon som känner sig manad att kommentera 
eller komplettera? Kerstin, du kanske vill? 
 
Kerstin Fredga: Nej, inte just nu. 
 
Lennart Nordh: Per? 
 
Per Tegnér: Ja, kanske det att jag hade väl en annan syn på samarbetsformerna mellan 
Rymdbolaget och Rymdstyrelsen, när jag kom till Rymdstyrelsen, än vad som hade varit 
förut. Det var även därför jag klev ur Rymdbolagets styrelse. Jag måste ha samma 
förhållningssätt till Rymdbolaget som jag hade till andra industrier som var intressenter i 
rymden. Och då kunde jag inte sitta med på ett av företagens styrelsemöten. Det berodde 
kanske också på min bakgrund i olika avseenden. Därför att det hände mycket på 
industrisidan under den här tiden. Vi fick ju också ett klart uppdrag att se till att det kom 
in fler företag i den här branschen. Från början var det Rymdbolaget och två till, men vi 
fick ju ett uppdrag att se till att det blev flera. Den här situationen påverkade förhållandet 
mellan Rymdbolaget och Rymdstyrelsen. Som till exempel att vi anställde all den personal 
som vi behövde. Vi var inte beroende av kompetensen som fanns i Rymdbolaget för våra 
aktiviteter, till exempel gentemot ESA, utan det hanterade vi själv. Så pengarna för, vad 
ska vi säga, experthjälp från Rymdbolaget minskade samtidigt som vi ökade vår personal. 
 
Lennart Nordh: Ja, tack ska du ha. Klas? 
 
Klas Änggård: Jag kommer att tänka på en väldigt intressant aspekt angående varför 
man valde att skapa en statlig myndighet och ett statligt bolag för de här olika uppgifter-
na. Varför gjorde man inte en myndighet med både en policyfunktion och en verkstäl-
lande funktion? Jag fick förklaringen att det var föga sannolikt att det här med att skjuta 
sondraketer från Esrange, som då hade pågått i sex år mellan -66 och -72 ungefär, skulle 
ha någon framtid. Det måste ju ta slut på en tre, fyra, fem, kanske sju, åtta år i bästa fall. 
Då skulle det vara mycket lättare att avveckla det hela om man inte skapade en myndig-
                                                 
50 Bo C Johanson, f. 1946, civilingenjör, civilekonom, departementssekreterare i Industridepartementet 
1973–1983, därefter vid Rymdbolaget som CFO/Finansdirektör till 2011. 
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het utan istället ett bolag. Men det går ju fortfarande jättebra, verksamheten på Esrange 
har bara ökat och breddats, så den profetian var verkligen helt uppåt väggarna. 
 
Lennart Nordh: Tackar. Martin, har du någon ytterligare punkt du vill ta upp? 
 
Martin Emanuel: I samtalen under pausen var det någon som beskrev det här med 
förhållande mellan Rymdstyrelsen och Rymdbolaget som en elefant i rummet. Det var 
någon i publiken som sa någonting om det, att de saknade vissa perspektiv. Så det är 
kanske på sin plats att släppa in dem. 
 
Lennart Nordh: Claes-Göran Borg, varsågod. 
 
Claes-Göran Borg: Tack. Det var jag som använde uttrycket. Jag var kanske mest 
intresserad av vad de utanför Rymdbolaget och Rymdstyrelsen tyckte om den här 
relationen, till exempel industrin eller andra myndigheter. Ni nämnde i inledningen att vi 
skulle ta upp det, men sedan var det ingen som nämnde det. Det var det jag ville påpeka. 
 
Lennart Nordh: Tackar. Ja, Ivan, du har något att säga. 
 
Ivan Öfverholm: Jag visste inte riktigt vad som var vad, Rymdstyrelsen eller Rymdbola-
get. Vi från industrins sida såg dem som ett och samma hela tiden, vi såg er som ett och 
samma. Det var en våning till i hissen och ni fikade säkert och ni hade kontakter. Sedan 
så sköttes det ju väldigt snyggt sett från vårt perspektiv. Sedan såg jag, när du kom in 
[riktat till Per], att det blev en tydligare skillnad. Men går man tillbaka till 80-talet så... Ja, 
alltså Jan Stiernstedt, hur länge satt Jan Stiernstedt? Han satt till -89. Han var ju väldigt 
distinkt, faktiskt, men det var nästan en enmansshow där. Han tillhörde också de här som 
tog mig avsides och talade om för mig hur livet såg ut i Stockholm. Jag lärde mig vissa 
saker väldigt fort. Men annars så tror jag i princip att vi tyckte att det hängde ihop, och 
hade ingen invändning mot det. Jag menar, det var ju likadant om man tar elkraftssidan, 
Vattenfall och staten, de sprang hos varandra hela tiden, och det var Televerket när vi 
byggde telesatelliter, det var väl också ganska tight. Så tror jag att det var. 
 
Lennart Nordh: Tack. Kan man säga att ni visste hur det var och hur det fungerade och 
ni hittade sätt att hantera den situationen så att det blev bra för er? 
 
Ivan Öfverholm: Ja, vi hade lika mycket hjälp av Rymdbolaget som vi hade av Rymdsty-
relsen, om du går tillbaka till de åren. Absolut. Vi mötte ju huvudsakligen Fredrik 
Engström och Jan Stiernstedt. Och vem av de två som bestämde över svensk rymdpoli-
tik, eller rymdverksamhet, det vet inte jag. Det vet jag fortfarande inte. Man får inte 
glömma att det är ju en ganska liten verksamhet personmässigt, det är två, tre, fyra namn 
som påverkar det hela om vi går tillbaka till 80-talet. Sedan växte det ju som jag sa. Och 
då var det inte så konstigt, ur åtminstone min synpunkt, att vi såg till att ha kontakt med 
bägge. 
 
Lennart Lübeck: Får jag bara bjuda på ett Mao-citat. ”Det spelar ingen roll om katten är 
vit eller svart, bara den fångar möss.” Var det lite så du tänkte? 
 
Ivan Öfverholm: Exakt, bara den fångar möss. Precis så. Jo, men så var det nog. 
 
Lennart Nordh: Det är en intressant kommentar, tycker jag. Du var inne och blickade 
framåt till i början på 2000-talet, och sedan har det naturligtvis hänt ytterligare saker, hela 
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samfundet och användarsamfundet har vuxit på olika sätt. Så det är klart att svårigheterna 
och förutsättningarna blir annorlunda. 
 
Ivan Öfverholm: Det var strålande år för det var ett fantastiskt fint samarbete. Vi hade 
våra roller men jag tror att svensk rymdverksamhet for väldigt väl utav det samarbetet. 
Det gjorde industrin i alla fall. Sedan var detta inte en svensk affär utifrån vårt perspektiv. 
Vi slogs ju mot fransmän och tyskar och vi var ju mest utanför, nästan bara utanför 
Sverige då. Och där tycker jag att samarbetet var fantastiskt bra, det måste jag säga. 
 
Lennart Nordh: Ja, tack ska ni ha. Då tycker jag att vi formellt slutar diskussionen om 
detta, men jag är säker på att ni kommer att glida in på den i alla fall i olika sammanhang. 
Så vi går till tema nummer två, politikområden inom svensk rymdverksamhet. Huvudfrå-
gan är då vilka politikområden som har spelat roll för svensk rymdverksamhet. Detta har 
vi varit inne på en hel del faktiskt redan, men nu kan vi kanske utveckla det en del. Jag 
ska inte vara så långrandig, men jag kan väl säga att departementets inflytande är intres-
sant att få belyst, likt turerna kring Mailstar, rymdlyftet och budgetdiskussionen. Lars-
Göran har varit inne på det, och andra också, så vi kan gå in lite djupare på det nu. 
Regionalpolitiken tycker jag också att vi kanske ska säga lite mer om. Jag har gjort en 
anteckning för mig själv, betydelsen av ELIPS-programmet,51 alltså tyngdlöshetsforsk-
ning med hjälp av sondraketer, som betydde mycket för Esrange. Sedan har vi det som vi 
också var inne på, ministerrådsmötenas betydelse, inte minst för den privata industrin. 
Kanske mer för industrin än för Rymdbolaget så som utvecklingen sett ut. Det skulle 
vara bra att få belyst, hur man förberedde ställningstagandena och vad det har betytt. 
Industriretur kommer ju in i det sammanhanget också, användarperspektivet också för 
den delen. Sedan har vi en sak vi gärna vill ska diskuteras i det sammanhanget, eller 
kommenteras i alla fall, och det är Sveriges syn på internationella rymdstationen och 
bemannad rymdfart. Jag tror att Per var inne på det, antydde det i ett tidigare inlägg. För 
det är en intressant fråga hur vi har kommit in på detta och på vilka grunder. Där kanske 
Kerstin har en del att säga också, för jag tror att du ledde Rymdstyrelsen i ett viktigt 
skede när rymdstationsfrågan var uppe, tror jag. Försvarspolitiken och den dimensionen 
kan vi belysa. Och som någon var inne på redan i inledningsrundan, vad betydde EU-
inträdet, men också vad betydde EU:s intresse för rymdverksamhet? För på något vis så 
gjorde det, i min värld i alla fall, att rymdfrågorna blev belysta på ett annat sätt. Politiker-
na tvingades åtminstone i vissa avseenden ägna sig åt rymdfrågorna, antingen de tyckte 
de var intressanta och viktiga eller inte. 
  Så jag lämnar frågan fri här, men det är alltså framförallt hur politikområdena har 
påverkat verksamheten och hur det har ändrats över tid. Någon som är villig att börja? 
Eller blev det för krångligt det här? Lars-Göran? 
 
Lars-Göran Engfeldt: Jag kan säga någonting om Columbus-projektet. Jag har mina 
små dagboksanteckningar, och jag talade också med Silja [Strömberg] här under kafferas-
ten. Frågan kom upp på hög nivå på UD. Jag har en notering här från 31 augusti 1987, en 
föredragning hos chefen för politiska avdelningen, och upprepade samtal med Jan 
Stiernstedt. Det var ju två frågor här. För det första att det var mycket intressant och 
viktigt för Sverige att få delta i det här amerikansk-europeiska rymdstationsprojektet 
Columbus. Men vårt problem var att få garantier att amerikanerna inte använde stationen 
för militära ändamål. Men det var angeläget att vi hängde med också när det gäller ESA-
budgeten. Jag har skrivitt: ”Om inte, undergrävs vår ställning som teknologiskt avancerad 
                                                 
51 ELIPS, European programme for LIfe and Physical sciences and applications utilising the International 
space Station. 
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stat.” Det var svåra förhandlingar om Columbusprojektet, jag undrar om inte Silja, som 
var nyckelperson där, bör säga några ord.  
  Det var ett annat problem också, nämligen att de större ESA-länderna var bekym-
rade över långtgående amerikanska krav på kontroll. Jag har noterat den 28 augusti -87: 
”Det ser ut att misslyckas där vi framförallt måste undvika att sitta med Svarte Petter.” 
Sedan ser jag, när jag tittade lite på nätet, att snart efter jag lämnade min tjänst så blev det 
alltså en överenskommelse att stationen skulle användas uteslutande till fredliga ändamål. 
Pentagon var ju mycket emot men fick ge med sig för att man behövde europeiska 
partners och på så sätt kunna lotsa det här igenom kongressen. Det är klart att i efter-
hand, nu när jag ser vad vi gjorde -87 och när jag ser resultatet, så framstår detta som en 
stor svensk utrikespolitisk framgång, kanske också tillsammans med andra, som ledde till 
att det här blev en internationell rymdstation som arbetar fredligt. Alltså, de militära 
frågorna skötte väl amerikanerna sedan på annat sätt. ESA hade långtgående ambitioner 
på flera moduler, inklusive en polarplattform. Men det blev stora förseningar och 
problem och neddragningar, och till sist så blev det ett Columbus-laboratorium som 
fördes in i rymdstationen av en uppskjuten Ariane den 9 februari 2008. Så det var ungefär 
15 år senare än man hade hoppats. Men jag gladde mig mycket åt att se ett resultat av 
utrikespolitiska strävanden. 
 
Lennart Nordh: Tack. Silja, har du någon kommentar till detta? 
 
Silja Strömberg: Ja, jag är dåligt påläst ska jag säga, men vi hade förhandlingar med de 
ingående parterna i rymdstationsavtalet, med Kanada, Japan och Europa då. Europa 
leddes utav en tysk medan vi andra ingick så att säga i delegationen. Men dock, vi hade 
yttranderätt och vi samordnade ju oss innan dusterna så att säga. Och det är riktigt att... 
det var väldigt svårt att få amerikanerna att släppa sitt krav på ”national security purpo-
ses”, som de uttryckte det. Vi från europeisk sida, från ESA:s sida, fick igenom att det är 
ESA:s paragraf om ”for exclusively peaceful purposes”, som skulle gälla för användning-
en utav de europeiska modulerna. Och det var även vad som blev gällande. 
 
Lennart Nordh: Tack ska du ha. Det jag antydde förut, Kerstin, det var alltså att du var 
med om detta. Var det -95 som det var ministerrådsmöte i Toulouse, där det blev beslut 
just om hur mycket Sverige skulle var med i rymdstationsprojektet? 
 
Kerstin Fredga: Jag kommer inte ihåg exakt årtal. 
 
Lennart Nordh: För vi är ju med på 0,4 procent fortfarande gissar jag. -95, stämmer 
det? Ja. Jag har ett minne av att det var ett politikerinhopp, så att säga, ganska plötsligt 
under det där mötets gång. Men jag var inte med så det kan vara helt fel. 
 
Kerstin Fredga: Det brukar bli stort intresse från politikerna när de blir tvungna att åka 
på ett sådant här ministermöte och ska tycka och säga någonting. Så då har de intresserat 
sig kraftigt för vad vi tycker och vad vi ska säga och vad vi inte brukar säga och sådant 
där. Och det var väl samma sak den gången, utan att jag minns något specifikt.   
 
Lennart Nordh: Okej. 
 
Erik Liljas: Jag tänkte bara säga att utredningen som var färdig -95, den hade ju som mål 
att ge ett underlag för ministermötet -95. Men vad det resulterade i, det har jag glömt. 
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Lennart Nordh: Uppenbarligen måste det ha resulterat i att Sverige gick med i rymdstat-
ionsprojektet -95. Nåväl, då har vi Lennart på talarlistan. Varsågod. 
 
Lennart Lübeck: Den frågan du ställde för tema två, hur har olika politikområden 
påverkat rymdverksamheten? Det är den fråga som tydligen är intressant. Om jag tittar 
historiskt, det här är självupplevt då, så kan man ju säga att det finns fyra, fem viktiga 
ögonblick, när det gäller rymdverksamhetens innehåll, som Sverige har genomlevt. Om vi 
börjar -64, så var det framförallt två politikområden som spelade en avgörande roll. Det 
ena var forskningspolitiken och det andra var Europapolitiken. När det gällde forsk-
ningspolitiken så blev svaret nej. Regeringen beslutade att detta var icke tillräckligt viktig 
forskning för att det skulle finnas anledning att sätta av forskningspengar nationellt för 
att bedriva rymdverksamhet. Det är mycket väl beskrivet av Jan Stiernstedt i hans bok, 
när forskningsberedningen och även regeringen i allmän beredning diskuterade det här 
med hur man skulle ställa sig till den så kallade Rymdkommitténs utredning. I det 
sammanhanget så var det ju också ungefär vid den tiden som frågan kom upp om Sverige 
skulle kunna vara med i ESRO eller inte. När det gällde ESRO-frågan var Europapoliti-
ken helt avgörande. Stiernstedt var alltså med själv och lyssnade på den allmänna 
beredningen. Till slut, efter en diskussion, så säger Undén:52 ”Det är klart vi måste vara 
med.” Det var helt enkelt en enkel politisk bedömning att vi skulle vara med i Europa på 
de områden vi kunde vara med. Men alla andra höll på med EU, eller EG som det hette 
på den tiden. Så där fällde Europapolitiken ett väldigt tydligt utslag till förmån för svensk 
medverkan i ESRO. Samtidigt sa man nej till rymdforskningen. Och det berodde på, som 
det har skojats om efteråt, att det var Arne Tiselius som talade om biokemi, och han hade 
redan fått ett nobelpris, mot Hannes Alfvén,53 som ännu inte hade fått något nobelpris. 
Så han kom i andra hand, han fick inga pengar. Den diskussionen var i forskningsbered-
ningen. 
  Nästa tillfälle var -71, -72, när det var aktuellt att gå med och delta i ESA.  Då vill 
jag påstå att det var mycket Europapolitik fortfarande, men också början till en industri-
politik. Ni som har varit med ett tag kommer ihåg att det var en hype kring industripolitik 
i svensk politik i slutet av 60-talet. Krister Wickman54 uppfattades som en frälsare vid 
tidpunkten. Han pratade om industripolitik, man skapade ett industridepartement, och 
jag tror att man kan säga att industripolitik spelade en rätt stor roll när det gällde 
huruvida Sverige skulle kunna vara med i ESA. Det var känsligt eftersom man tog in det 
här med bärraketer, ett politiskt mycket känsligt område för Sverige. Men självklart så 
spelade även där Europapolitiken en viktig roll. Slutligen spelade regionalpolitiken en roll 
självklart när det gällde att också ställa upp med Esrange.  
  Sedan har vi nästa stora beslut, och det var ju -78, -79, -80, då krisen i svensk 
flygindustri skapade ett enormt utrymme för riktad industripolitik. Jag skulle säga att det 
var praktiskt taget helt avgörande. Det var industripolitiken som avgjorde det beslutet 
som fattades då. Sedan har vi nästa tidpunkt och det är det som Lars-Göran var inne på, 
och Silja, det som hände i slutet av 80-talet. Då stod Sverige i en väldigt svår situation, för 
då hade Europas länder gripits av en slags rymdhybris. Det var en konjunkturell situation 
i Europa som var lysande kring -86, -87, -88. Alla hade plötsligt väldigt gott om pengar 
och man beslutade om rymdstationsdeltagande i Europa. Man beslutade om rymdflyg-

                                                 
52 Östen Undén (1886–1974), utrikesminister 1945–62. Uttalandet ”Vi kan inte vara utanför…” noterades 
9 februari 1962 inte av Stiernstedt utan av Hans Löwbeer, statssekreterare i ecklesiastikdepartementet. 
53 Hannes Alfvén (1908-95), professor i bl.a. plasmafysik, Nobelpris i fysik 1970. 
54 Krister Wickman (1924–93), statsråd 1967–73 (industriminister 1969, utrikesminister 1971), därefter 
Riksbankschef. 
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planet Hermes,55 och Ariane-satsningen var i full gång, och det var guld och gröna 
skogar. Och Sverige hade stora problem, som vi har berättat om, för att se, hur fan ska 
man göra här? Vi har inte råd med den här plötsliga glädjeyran som utbröt. Jag tror det är 
andra här som kan berätta mera om det, men vi har redan berättat om den vånda man 
kände inför de där besluten. Att man gick med i Columbus uppfattar jag som ren 
utrikespolitik. Man kände att man måste visa solidaritet eller hur man ska uttrycka det. 
Ariane var viktig för svensk industri, redan då mycket viktig. Hermes var också kul för 
svensk flygindustri. Sedan kom bakslaget, finanskrisen 1991, då man var tvungen att 
backa ur alla de här besluten. Och alla som har sysslat med ESA vet att det är fruktans-
värt svårt att peta tillbaka tandkrämen i tuben på det stället. Så det är så jag uppfattar 
politikområdenas inflytande på de olika besluten. 
 
Lennart Nordh: Tack för den belysningen. 
 
Lennart Lübeck: Får jag bara göra ett litet tillägg? Det fanns en sak som kom in på ett 
intressant sätt i slutet på 80-talet, och det var det här med tillämpningsområden. Alltså, 
för första gången så kom det med full kraft tillämpningar, och då är det framförallt på 
SMHI-sidan. Då är det en sak som är lätt att glömma bort, nämligen att plötsligt behövde 
SMHI pengar för att kunna vara med i Eumetsat.56 Plötsligt dyker meteorologerna upp 
som en störningsfaktor i Finansdepartementet. Man behövde pengar för att vara med i 
Eumetsat. Plötsligt fattade även politikerna det som Erik berättade om här tidigare idag, 
meteorologins oerhörda glädje av satellitbilder. Men det fordrar ju att man var med, man 
var tvungen att vara med. Jag satt ju i SMHI:s styrelse då, så jag upplevde det där på nära 
håll. Men det var också ett paradigmskifte som jag uppfattade det. Plötsligt är fjärranalys 
verkligt viktigt. 
 
Lennart Nordh: Tackar. Då var det Johan. 
 
Johan Martin-Löf: Du sa någonting om att Mailstar kunde vara ett bra exempel som 
passar in där. Så kan jag bara säga några ord, det är också ett exempel på hur ny teknik 
gjorde nya tillämpningar möjliga. Då är vi inne på telesatellitteknikens andra generation, 
när man går från transoceana kablar i rymden till satellitsystem som plötsligt gjorde det 
möjligt till exempel att förbinda ABB:s alla kontor i hela Europa med Västerås via 
höghastighetsförbindelser. Då insåg man naturligtvis att det här är början på konkurrens-
eran och utländska företag höll på att lura till sig storkunderna. Så det är klart att Telever-
ket, när jag kom dit 1986, såg sanningen i vitögat, ”nu är vi inte ensamma längre utan det 
är konkurrens om de riktigt lönsamma kunderna”. Och det första som sattes igång då var 
Mailstar, en idé som kom från Rymdbolaget och baserades på Saabs kompetens när det 
gäller flygplansdatorer. Tanken var, sätt en dator in i en satellit och använd den som en 
flygande brevlåda, eller elektronisk brevlåda, jorden runt. Inget fel på idén, det skapades 
ett bolag med Saab, Ericsson, Rymdbolaget och Televerket som ägare, ett dotterbolag till 
Teleinvest, Mailstar. Inget fel på tekniken eller någonting, det var bara det att det blev för 
dyrt. Det blev till en sådan satellit men i helt mycket blygsammare sammanhang någon 
annanstans i världen. Men vi lade ned ett par års jobb med detta. Så det är ett exempel på 
ett väldigt harmoniskt samarbete vågar jag säga. Det är inte så att Nordsat-proceduren 
var alldeles harmonisk hela vägen, det har jag nog antytt, men här i Mailstar var det 
absolut ingen svårighet att få ihop en multipartsöverenskommelse om att jobba gemen-
                                                 
55 Hermes, liten europeisk ”rymdfärja”, beslutad av ESA 1987 och blev dimensionerande för Ariane 5. 
Projektet lades ned 1993. 
56 EUMETSAT, europeiska vädersatellitorganisationen bildad 1986. 
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samt på en konkret applikation, där det absolut fanns en potentiell marknad, men det 
vart bara lite för dyrt. 
 
Lennart Nordh: Så det var politiken då som grusade det genom att säga att det inte 
fanns pengar? 
 
Johan Martin-Löf: Nej, nej. Det var inte politiken som skulle köpa det här, det här 
skulle ju kunderna köpa. 
 
Lennart Nordh: Okej, i detta fall så var det alltså inte statliga pengar? Okej. 
 
Johan Martin-Löf: Ja, så var det, men det var inte lönsamt. 
 
Lennart Nordh: Nej, det var inte lönsamt. Då går vi till Per, varsågod. 
 
Per Tegnér: Jag håller med Lennart om de här politikområdena som har påverkat de 
verksamheter som har bedrivits inom myndigheter och bolag. Det man kan säga är väl 
att, och det kopplat till det vi talade om tidigare som rymdpolitik, det är många av oss 
som har jobbat i Rymdbolaget och Rymdstyrelsen, Lennart och Silja och jag, vi har haft 
en bakgrund ifrån kanslihuset. Vi, och du naturligtvis [pekar på Cederlund], vi vet hur 
politikerna tänker, och vi behöver inte så väldigt mycket för att förstå hintar om vart vi 
ska gå, utan vi skriver ner det som en politik. Det tror jag faktiskt har varit betydelsefullt i 
det här avseendet. Du frågade också, Lennart [Nordh], om hur den här verksamheten 
påverkas av att EU nu har klivit in som en stor deltagare i rymdverksamhet. Det har det 
gjort. Det traditionella ESA-samarbetet är ju med politiker som träffas en gång vart 
annat, vart tredje år, och kommer dit, och det var ju gyllene tider när ministrar verkligen 
ville åka. Sedan har det där avtagit därför att man nu är mycket mera koncentrerad på de 
möten som hålls inom EU. Där hålls man så att säga kontinuerligt informerad om vad 
som pågår i åtminstone de projekt som man är med och finansierar. Men även sådana 
projekt där man inte deltar i finansieringen, som till exempel på raketområdet och så 
vidare. Så det här har ju blivit från styrningssynpunkt mycket mera komplext än det har 
varit. Både rent operativt på hemmaplan, men också mellan ESA och EU där samarbetet 
inte riktigt är så bra som man skulle önska. Utan varje organisation håller på sitt, som jag 
talade om, det här med stuprör eller väggar. Och det där är ett bekymmer i alla politiska 
hierarkier. Så det har haft stor betydelse och kommer att ha ännu större betydelse i den 
mån som EU nu utvidgar sin palett av projekt. 
 
Lennart Nordh: Tack ska du ha. Då är det Erik, varsågod. 
 
Erik Liljas: Lennart nämnde det här med den snabba utvecklingen som var i slutet på 
80-talet. Det var ju så att Eumetsat, eller EU-metsat som vi kanske säger i Sverige, 
bildades 1986. Och Eumetsat tog över den satellitverksamhet som ESA hade, Meteosat-
satelliterna.57 Och eftersom Meteosat egentligen inte täckte Norden så väl så fick de 
nordiska länderna bara betala ungefär en procent i förhållande till bruttonationalproduk-
ten till ESA. Det togs också över av Eumetsat, den här relativt låga kostnaden. Så när 
SMHI gick med i Eumetsat så kostade det per år ungefär två miljoner. Sedan på tio år så 
växte den där siffran till cirka 60-70 miljoner och det var ju naturligtvis en jättestor utgift 
för SMHI. Hur skulle den bekostas? SMHI tillhörde på den tiden Kommunikationsde-

                                                 
57 Meteosat, en serie geostationära satelliter för värderobservation, drivs av EUMETSAT. 
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partementet och det låg inte så väldigt väl till för de uppgifter som departementet hade. 
Så nu, som Lennart sa, så var det en väldigt stor, svår uppgift för SMHI, som fick lov att 
ur egen budget spara tio miljoner per år för att betala till Eumetsat. Det krävdes väldigt 
stora rationaliseringar inom SMHI, och det innebar att man fick lov att automatisera 
stationsnätet i Sverige. Och det var ju så naturligtvis att Eumetsat:s verksamhet började 
innefatta också polära satelliter, och alla dessa program kostade väldigt mycket pengar. 
När Eumetsat startade så var det bara ett tiotal personer som bildade en liten familj där i 
Darmstadt. Idag är det kanske 600 personer som jobbar på Eumetsat, så det är en väldigt 
stor utveckling. Idag är SMHI en del av Miljödepartementet. Det innebär, skulle man 
kunna säga, att SMHI har en bättre förankring i verkligheten. Det har inneburit att man 
har kommit med i Copernicus-samarbetet, som är mer miljöinriktat. Ja, på det viset har 
man kommit in i rätt miljö kan man säga. 
 
Lennart Nordh: Okej, tack ska du ha. Vi ska se, Claes-Göran, du ville komma in där 
också? 
 
Claes-Göran Borg: Jag skulle vilja komplettera Lennarts uppräkning av politikområden 
som har haft betydelse vid en viss tidpunkt, och det är framförallt angående regionalpoli-
tiken och kopplingen till Kiruna. De stora satsningar som departement, länsstyrelse och 
Rymdbolaget gjorde i framförallt bildandet av Satellitbild, och sedan en följd av olika 
investeringar i Kiruna, var ju väldigt starkt beroende av den personella nedgången som 
fanns i gruvnäringen i slutet på 70-talet. Som rymdverksamheten så att säga drog nytta av 
genom stor finansiering, offentlig finansiering, för att få igång den här verksamheten. 
 
Lennart Nordh: Tack. Du hade en kort replik på det Lennart. 
 
Lennart Lübeck: Ja, jag ville bara säga lite med passning till Janne här, det som Erik 
säger och som jag kan uttrycka mera brutalt, det var ett exempel på omvänd regionalpoli-
tik. Bröderna Sarri i Nikkaluokta har varit med och betalat för Sveriges deltagande i 
Eumetsat. 
 
Erik Liljas: Ja, det stämmer. 
 
Lennart Lübeck: Stämmer bra, va? 
 
Lennart Nordh: Ja, kan du säga något mer om detta, eller förstod han vad du menar? 
 
Lennart Lübeck: Det är lite internsnack här på tre man hand. Alltså, bröderna Sarri i 
Nikkaluokta var ju världsberömda i hela Sverige för sina temperaturobservationer. Det 
fanns alltså ungefär 250 manuella stationer, väderstationer runt om i Sverige, som 
avskaffades till följd av det här sparbetinget som Erik nämnde, som användes för att 
finansiera Sveriges deltagande i Eumetsat. Hur många bemannade stationer är det kvar 
idag? Inte många, eller hur? 
 
Erik Liljas: Kanske två. 
 
Lennart Lübeck: Två? Stockholmobservatoriet? 
 
Erik Liljas: Nej, inte den. 
 
Lennart Lübeck: Inte den heller? Okej. 
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Lennart Nordh: Ja, det är kanske en annan diskussion. Erik, du vill följa upp det? 
 
Erik Liljas: Jag kan komma med en liten anekdot i samband med detta. För Birger 
Schlaug,58 han var facklig förtroendeman, och han var den som fackligt drev upp lönerna 
för alla observatörer i SMHI. Han var själv observatör i Vingåker. Så han kunde för-
handla upp lönerna för dessa ganska mycket. Och detta, just att han förhandlade upp 
lönerna mycket för observatörerna, det gjorde att vi hade en stor besparingspotential. 
[Spridda skratt.] 
 
Lennart Nordh: Ja, intressant. Janne, nu har du chans att utveckla. 
 
Jan Englund: Jo, det var angående bröderna Sarri. Det var ju faktiskt så att Enok, han 
såg alltid till att det var kallast i Nikkaluokta. Han förlorade ju rent heuristiskt på denna 
omorganisation. Men sedan när det gäller just regionalpolitiken så har vi ju, som Claes-
Göran sa här, väldigt många investeringar som har gjorts på Esrange. Jag minns så väl när 
vi skulle ha en stor kampanj som NASA var med i bland annat, det var massvis med 
forskare som besökte oss då. Jag tror det var 400 forskare i Kiruna. Man skulle flyga med 
U-2:an, den här berömda flygmaskinen som blev nedskjuten med Francis Powers en gång 
i tiden över Ryssland,59 och den kunde flyga på så hög höjd så man kunde göra mätningar 
på ozonskiktet. Och då sa man faktiskt att ”villkoret för att vi kommer till Kiruna det är 
att ni kan fixa en hangar där man kan hangarera det här flygplanet”. Och jag och dåva-
rande flygplatschefen Arnold Norberg, vi for på alla departement vi kunde tänka oss här 
nere i Stockholm och raggade pengar. Den kostade 200 miljoner den här hangaren. Och i 
slutet så fattades det 10 miljoner vill jag minnas. Då for vi och hälsade på Mona Sahlin på 
Miljödepartementet, och hon fixade det där. Så de var väldigt välvilligt inställda allihopa, 
det var ingen som vi fick nobben av på något av de departementen. Så det visar ju att alla 
departementen hade känsla för det här med regionalpolitiken. 
  Sedan en till kommentar. Björn Rosengren pratade vi om här för ett tag sedan, och 
han var ju landshövding i Norrbottens län. Jag lärde känna honom på någon tillställning 
på Esrange där han deltog. Han ringde mig efter att han hade blivit landshövding och så 
frågade han om jag kunde ingå i en näringslivsgrupp på Länsstyrelsen, för han ville ha 
med någon ifrån rymden, för han tyckte att rymden, det var någonting att satsa på. Jag 
ringde till Lennart och frågade, för jag visste ju att vi skulle få lite pengar: ”Tycker du att 
jag ska vara med där?” ”Ja, absolut”, säger Lennart. Så jag var med där. Och det hade vi 
lite nytta av sedan för det skulle bli… Sedan blev han ju så småningom industriminister, 
eller näringslivsminister, och då skulle det bli nedskärningar i ELIPS-programmet. Jag 
minns inte vem som satt på Rymdstyrelsen då, men det var ett högt beslut i alla fall, att 
man inte hade råd att vara med i ELIPS-programmet. Olle och jag, vi tog kontakt med 
Björn Rosengren och tänkte att nu måste vi försöka få pengar så det räcker. Då fick vi till 
ett möte i Hakkas av alla ställen, mitt i mörkaste Lappland. Och vi fick träffa Björn. Ja, 
han visste ju inte ens vem som ansvarade för Rymdstyrelsen. ”Vem är ansvarig för 
Rymdstyrelsen?” ”Ja, det är Kerstin Fredga.” Det var väl du som var ansvarig då? I alla 
fall så sa han, ”Ja, jag fixar det där.” Kommer du ihåg det Olle? ”Det där ordnar jag.” Vi 
fick besked någon dag efteråt att pengarna fanns, de ramlade ner så att ELIPS-
programmet kunde leva vidare. Och det lever vidare, eller hur Olle? 
 
                                                 
58 Birger Schlaug, f. 1949, samhällsdebattör, språkrör för Miljöpartiet 1985–88. 
59 U-2 var ett amerikanskt spaningsplan med förmåga att flyga på upp till 21 km höjd. Ett sådant plan sköts 
ner över Sovjetunionen 1960. Piloten, Francis Gary Powers, överlevde och lyckades komma ned med 
fallskärm. 



 

 37 

Claes-Göran Borg: Det var inte på Kerstins tid. 
 
Jan Englund: Det var inte det? 
 
Per Tegnér: Nej, det var på min tid. 
 
Jan Englund: Ja, kommer du ihåg det där? 
 
Per Tegnér: Javisst. 
 
Jan Englund: Ja, men han visste inte att du var direktör i alla fall. 
 
Per Tegnér: Nej, jag fick aldrig besöka honom mer än att han sa att ”Jag vill bli inbjuden 
till uppsändningen av Fuglesang, kan du fixa det?” 
 
Lennart Nordh: Ja, tack för detta om regionalpolitiken och Elips-programmet. Det har 
naturligtvis varit, och är, viktigt. Jag kommer själv ihåg från när jag var på Rymdstyrelsen 
att det var lite knepigt med det programmet på det sättet att man inte riktigt visste hur 
mycket av de satsade pengarna som de facto skulle gå till raketer, eller till tyngdlöshets-
forskningen. Var det du Per som var inne på det också, att man håller igen för att försöka 
få de andra att komma ut på mattan? Det går naturligtvis att säga mycket mer om 
regionalpolitiken, men vi kanske ska ta några andra saker också. Vi var inne på budget-
diskussionen -85 och Rymdlyftet före pausen. Jag tror jag avbröt dig Lars-Göran tidigare? 
Eller är det någon annan som vill utveckla detta om på vilket sätt departementen kom in i 
det sammanhanget? Ja, varsågod. 
 
Lars-Göran Engfeldt: Jag kan bara säga att jag är mycket glad att de ansträngningarna 
och budgeten lyckades. Vår diskussion har ju visat tydligt, som jag hade en känsla av då 
också, av hur pass skakigt det ändå var, att rymdfrågorna i konkurrens med andra 
områden inte hade en självklar ställning. Jag ser också, när jag läser på här, en kritik mot 
att vi ligger rätt lågt i de här satsningarna i europeisk jämförelse. Sedan har det ju varit 
andra synpunkter här om att vi har skött oss bra på olika områden. 
 
Lennart Nordh: Okej. Ivan, du har begärt ordet. 
 
Ivan Öfverholm: Jag tror det fanns en situation -85 som inte finns idag. Vi hade svensk 
företagsamhet, alltså Gyllenhammar60 och Wallenberg-sidan och sådant, som var 
intresserade. De var svenskägda, svenskkontrollerade företag som var aktiva på den 
industriella sidan. Sedan tror jag att där fanns en sorts rörelse runtom… Inte för att de 
tyckte att det var avgörande, utan att det här var en viktig del i det internationella 
perspektivet, att man höll på med det, man betedde sig på ett europeiskt korrekt sätt och 
så vidare. Så jag tror att det fanns en sådan rörelse bakom kulisserna då. Den tror jag tog 
slut, före år 2000 i alla fall. Då skingrades det hela. Idag ägs både rymdföretagen och de 
supportande företagen av andra än svenskar för det mesta. 
 
Lennart Nordh: Tack. Vi nämnde ministerrådsmöten och allmänt de diskussioner som 
förs innan man åker till ett sådant möte om de frivilliga programmen. Då gäller det alltså 

                                                 
60 Pehr G Gyllenhammar, f. 1935, VD AB Volvo 1971–83, styrelseordförande 1983–93, styrelseordförande 
Investment AB Kinnevik 2004–07. 
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användarnytta och industrinytta, eller industriretur. Är det någon som vill kommentera 
hur ni upplever att Rymdstyrelsen eller politiken har påverkat detta? Ivan? 
 
Ivan Öfverholm: Ja, jag kan väl... Alltså, från vår sida så var det bara beröm. Det var ett 
av områdena där det fungerade ypperligt mellan industrin och Rymdstyrelsen, som jag ser 
det. Vi visste begränsningarna och vi förstod situationen och vi tyckte nog att det var... 
Men det var ju avgörande för svensk rymdindustri, det där var en grundbult som måste 
finnas. Och så ville vi ju ha mera, men det ser man mer som ett naturligt inslag i vår 
industriella process, att 6 procent är mer än 5 procent och så vidare. Men jag tror att i 
grunden så var det ett väldigt bra samarbete. Eller det var ett bra samarbete, det måste jag 
säga. Vi gjorde ju vad vi kunde för att stötta det hela, för det ålåg ju sedan oss att se till 
att det blev bra kontrakt så att man kunde motivera den där typen av satsningar. Men ett 
sådant samarbete förekommer ju, det finns ju överallt så det var inte så konstigt. Ja, men 
det var en förutsättning. Utan det där samspelet så hade det inte funnits alls. 
 
Lennart Nordh: Tackar. Var det någon från publiken som ville säga något? Bo C? 
 
Bo C Johanson: Det kopplar egentligen till diskussionen precis innan om politiska 
ingripanden, vad politiken har betytt. Det är kanske lite av en brandfackla jag kastar in 
här, men det finns ett par tillfällen när vi på högsta nivå har blivit påtagligt påverkade av 
nationell och internationell politik. Och det gäller ju Sveriges medverkan i det så kallade 
launcher-programmet, finansieringen av Ariane-utvecklingen. Vid flera tillfällen så har, 
såvitt vi har kunnat förstå det, Rymdstyrelsen kommit fram till att det här var för dyrt, det 
är inte en effektiv användning av pengarna. Och vid två väl kända tillfällen så har det 
skett ingripanden från högsta nivå. I det ena fallet så förmodar jag att någon av de här 
direktörerna som Ivan talar om ringde till dåvarande statsministern, Han Som Bestäm-
mer. Och vid nästa tillfälle så skedde ett mycket kraftfullt ingripande ifrån fransk sida 
gentemot den då ganska nya svenska utbildnings- och forskningsministern Lars Leijon-
borg. Det har väl givit påtaglig påverkan på hur en väsentlig del av Rymdstyrelsens 
pengar har kommit att användas. 
 
Lennart Nordh: Ja, tack för det inlägget. Det var ganska tydligt. Så Per, vill du ge en 
kommentar? 
 
Per Tegnér: Ja, det är ju sant. Vi hade ju att prioritera satsningarna utefter den budget 
som var föreslagen, och då gjorde vi det här ställningstagandet att vi skulle dra ner på 
Ariane. Det ledde då till att vi föreslog... Men sedan tog Han Som Bestämmer ett annat 
beslut, till vår glädje får vi säga ändå. Så det var ju inte mot vår innersta vilja, därför att 
det höjde ramen. Så vi fick pengar då för detta. Och i det andra fallet var det precis som 
du säger, att Frankrike gick oblygt tillväga och sa att, ”Vi ställer in vår medverkan i det 
här stora ESS-projektet61 i Lund om ni inte deltar i Ariane-programmet.” Och då föll 
man till föga för den argumenteringen och bestämde sig för att vi skulle vara kvar. Och vi 
fick, om inte en full kompensation så en bra kompensation för detta. Så visst, det har 
ingripits, men till bra beslut ändå. 
 
Lennart Nordh: Ja, tack för det. Kerstin, varsågod. 
 

                                                 
61 ESS, European Spallation Source, en sameuropeisk forskningsanläggning, en så kallad neutronkälla, som 
för närvarande byggs i Lund. 
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Kerstin Fredga: Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. För som sagt, när det drog ihop sig 
till ministermöten så ökade intresset, framförallt för att man skulle ha någonting att 
erbjuda och vara med. Huruvida det här var ett äkta intresse, det fick visa sig efterhand. 
Nej, jag vet inte riktigt var skon klämmer mest här. Jag kommer inte på något bra 
exempel. 
 
Lennart Nordh: Du får känna efter lite till då, så går vi till Ivan så länge? 
 
Kerstin Fredga: Ja, jag ske se om jag kommer på något bra exempel sedan. Tack. 
 
Lennart Nordh: Ivan, varsågod. 
 
Ivan Öfverholm: Man ska ju veta att industrin hade två sätt att arbeta. Man kunde dels 
ta direkta kontakter med svenska myndigheten, och det gick olika bra beroende på vem 
som satt högst upp då. Men den andra varianten som fungerade precis lika bra, det var 
att prata med sina vänner i Frankrike. Ett samtal till Frankrike som sedan ledde till ett 
samtal därifrån. Och i Italien, där var kontakten mellan industri och den politiska världen 
väldigt tight. Så det gick väldigt bra, det gjorde det vid flera tillfällen. Så det var bättre att 
prata med någon nere i Italien eller i Frankrike om någonting man ville ha gjort i Sverige, 
och sedan bara vänta, så kom det efter ett tag ett besked om att, ”Ja, det blir så här.” Vi 
visste att vi kunde vara politiskt obundna i Sverige. Industrin jobbar ju europeiskt. För vi 
hade ju då svensk flygplansindustri, och där fanns det kontakter med motsvarande 
företag, Aérospatiale62 och Matra63 och de här, och där fanns också kontakterna långt in i 
regeringskretsar om man säger så.   
 
Lennart Nordh: Lennart. 
 
Lennart Lübeck: Ja, det är utmärkt att Ivan nu äntligen erkänner vad vi länge har 
misstänkt. [Spridda skratt.] 
 
Ivan Öfverholm: Vill ni erkänna lite själva också? 
   
Lennart Lübeck: Ja, det finns en del saker att erkänna. Men jag var lite nyfiken faktiskt. 
Jag skulle vilja spinna vidare på den här frågan om Ariane-besluten, de två som vi tog 
upp här. Och backa lite på mitt tidigare påstående. Det kanske ändå har funnits fragment 
av rymdpolitik i den meningen som Per nämnde, kompensation. Alltså, det som förvånar 
något, det är faktiskt att vid båda dessa tillfällen utgick kompensation. Alltså, ingen av de 
regeringar som vi har haft i modern tid har ju varit särskilt hjärtnupna när det gäller att 
tvinga myndigheter att omprioritera. Men i båda de här fallen tvingade man inte Rymd-
styrelsen att omprioritera rakt av, utan man erbjöd betydande kompensation. Det kanske 
är det enda exemplet på någon slags hjärtnupenhet vad det gäller rymden som vi kan 
uppbåda här. 
 
Per Tegnér: Ja, det kan du ha rätt i alltså. Jag har inte tänkt på att det kanske är unikt, i 
varje fall i rymdsammanhang, men även när det gäller andra myndigheter. Men då har 
alltså påtryckningar kommit från andra håll. Och jag skulle ju säga att en vanlig strategi 
från myndigheter är ju att säga att, ”Ja, vi sparar, men då gör vi det genom att sparka på 
                                                 
62 Aerospatiale, franskt företag inom flyg och rymd, bildat 1970, ingår sedan 2000 i EADS, idag Airbus. 
63 Matra, Mécanique Aviation Traction, fransk industrikoncern verksam inom bl.a. flyg, försvar och 
rymdteknik. Sedan 1994 del av Lagardère. 



 

 40 

vristen, det vill säga där det är som känsligast för mottagaren.” Det är en välkänd strategi 
och använd av många. Så jag kan väl säga att så var det lite för oss också.    
 
Lennart Nordh: Lars Johan, har du någon stats-kommentar till detta? 
 
Lars Johan Cederlund: Nej, jag höll ju på med bolaget. [Spridda skratt.] 
 
Lennart Nordh: Bo C, varsågod. 
 
Bo C Johanson: Det finns faktiskt ytterligare ett exempel på hög politisk inflytandegrad. 
1991 tillträdde en borgerlig regering med Carl Bildt som statsminister. Och det dröjde 
inte särskilt länge förrän regeringen med Bildt som huvudansvarig, uppenbarligen 
personligen djupt involverad, bestämde att Sverige skulle delta i det nya satellitprogram-
met ENVISAT,64 i ESA, med den häpnadsväckande höga andelen sex procent. Det var 
väl ungefär dubbelt så mycket som Rymdstyrelsen rimligen kunde antas ha ställt upp med 
på egen hand. Och det där skulle kompenseras, inte direkt då men genom försäljningslik-
vider. Man fick order om att nu skulle det Nordiska Satellitaktiebolaget säljas. Det blev 
en sorts indirekt kompensation för att se till att man hade råd med den här sexprocentiga 
andelen. Varför vi skulle vara med på sex procent det vet jag inte att jag någonsin fick 
någon förklaring till. 
 
Lennart Nordh: Vi ska se, vi tar Olle först, och sedan kanske någon kan kommentera 
Bo C:s senaste fråga där. 
 
Olle Norberg: Jag hade en faktauppgift när det gäller bärraketbeslutet i ministerrådsmö-
tet 2008 där Sverige då valde att inte gå med alls, och sedan backade på grund av den 
franska påtryckningen under tidigt 2009. Där fick vi delvis en kompensation för den del 
av kostnaden som det innebar, men inte fullt ut. Vi fick en kompensation på 75 miljoner, 
medan hela bärraketprogrammet låg på någonstans kring 120–130 miljoner. 
 
Lennart Nordh: Tack för det klarläggandet. Då ska vi se om det är någon som vill 
kommentera just detta med sex procent. Ivan? 
 
Ivan Öfverholm: Ja, jag vet inte riktigt om jag kan det, höll jag på att säga, men sex 
procent var det som behövdes för att få göra de sakerna man ville göra. Det var ett riktigt 
bra satellitprogram, det fanns mycket för svensk industri att göra, och sex procent skulle 
vi plocka hem snabbt i det programmet. Och så blir det ju skatt på det också här hemma. 
Så det gick bara runt. 
 
Lennart Nordh: Per, varsågod. 
 
Per Tegnér: Jo, men det var som Lars Johan sa, alltså det här med privatiseringen, det 
kom före. Så det var inte ett sätt att hitta finansiering utan det var ett genomgående 
politiskt beslut. Och det skrev du ihop, propositionen, på fyra veckor eller någonting. 
Sedan hittade man på då att de kunde vara likvida... 
 

                                                 
64 ENVISAT, omfattande ESA-program med syfte att utveckla och sända upp en mycket stor jordobser-
vationssatellit med ett antal olika sensorer. Vid seminariet refererade Bo C Johanson felaktigt till ERS. Då 
vi bedömer att rättelsen inte påverkar den följande diskussionen har vi valt att föra in den direkt i texten. 
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Lars Johan Cederlund: Kort replik bara. Försäljningen av Rymdbolagets andel i SES-
Astra inbringade en massa pengar till Rymdbolaget, och en stor del av dem, en viss del i 
alla fall, kom staten tillgodo i form av utdelning. Inte alla, resten gick väl åt på vägen 
någonstans. 
 
Lennart Nordh: Ja, Klas. Varsågod. 
 
Klas Änggård: Det här är ju väldigt intressant. Det Bo var inne på, att det här skulle 
kompenseras genom att man sålde NSAB, det skedde ju också mycket riktigt. Man sålde 
85 procent av NSAB till utländska intressen. FilmNet som ägdes av sydafrikanska 
intressen. Ett av de viktigaste politiska skeendena i rymdverksamheten, enligt min 
uppfattning, är sedan det beslut som vi förmådde Industridepartementet, Näringsdepar-
tementet att ta ungefär två år senare, nämligen att reversera den affären. Så att man helt 
enkelt köpte tillbaka NSAB från sydafrikanerna för de 100 miljoner de hade betalat. 
Vilket i sin tur ledde till hela utvecklingen av NSAB med satelliterna Sirius 1, Sirius 2 och 
Sirius 3,65 och dessutom en stor vinst. Det är en nolla till i stort sett jämfört med de 
pengarna som det var frågan om 1991. Det modet och den insikten som man visade från 
departementet när den här affären reverserades, det kommer jag sent att glömma. 
 
Lennart Nordh: Tack ska du ha. Det finns en fråga som vi kanske kan säga någonting 
om, nämligen hur ser den militärförsvarspolitiska dimensionen ut? Vi har varit inne på 
den lite snabbt förut. Är det någon som har lust att säga någonting om det? Per? 
 
Per Tegnér: Kerstin och jag pratade om det under kaffepausen här. Det är enkelt 
besvarat, att det är noll. Det var inget intresse från Försvaret att vara med här. Både 
under Kerstins tid och min tid så försökte vi involvera Försvaret, men de var inte 
intresserade. Det kanske har ändrats nu. 
 
Lennart Nordh: Håller du med, Lennart? 
 
Kerstin Fredga: Nu var det kanske jag som skulle komma in? Som jag sa tidigare, till 
min stora förvåning så har Försvaret, i varje fall under min tid och uppenbarligen under 
Pers tid också, inte visat något intresse att vara med. Jag kan inte tolka det som någonting 
annat än att de trodde att det skulle bli väldigt dyrt för dem eller någonting sådant. Eller 
att de inte riktigt förstod, eller att de fick sina data från något annat håll. För det är ju 
fullständigt självklart för en sådan myndighet att ha ground truth, som det heter. Hur ser 
det ut på marken just där, just då? Så det är fortfarande ett mysterium för mig, deras ringa 
intresse. Det fanns en person, Torleif Orhaug,66 han förstod vad det här skulle ha betytt, 
att vara med från början. 
 
Lennart Nordh: Okej, tack Kerstin. Lennart, tillbaks till dig, vad säger du? 
 
Lennart Lübeck: Jag har ingen invändning mot den här beskrivningen, jag vill bara 
bidra med en högaktuell observation. I ett helt annat sammanhang så var jag för en 
månad sedan på Högkvarteret och träffade den högst ansvarige för forskningen inom 
Försvaret. Med vid det här mötet var även en person som var högst ansvarig på Försva-
                                                 
65 Sirius 1, 2 och 3, kommunikationssatelliter för TV-förmedling som anskaffades av NSAB för vidarefö-
ring och utveckling av de TV-tjänster som först etablerades med Tele-X. 
66 Torleiv Orhaug (1929–2001), fil.dr. Chalmers 1965, från 1966 forskningschef på FOA med inriktning på 
bildbehandling och bildanalys. 
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rets materielverk. Under kaffet kom vi in på det här med rymden och Försvarets intresse 
för rymdverksamhet. Och då säger den här chefspersonen, i en kort sammanfattning, ”Ja, 
på den tiden vi hade pengar, då var vi inte intresserade av rymden. Nu är vi intresserade 
av rymden men nu har vi inga pengar.” Det var en kort beskrivning av läget just nu. Nu 
har jag förstått, enligt honom, att det här är otroligt viktigt, men, som vi kan läsa i 
tidningarna, så finns det inga pengar i Försvaret. Därför att de behov som finns med 
brigader och materiel och allt vad det är, det är mer prioriterat. Så man har inga pengar 
till att göra det som är mera framåtsyftande just nu. Det kanske kommer. 
 
Lennart Nordh: Okej tack. Vi får följa detta med intresse, vad som händer. Erik, ville 
du komma in här också? 
 
Erik Liljas: Bara en liten kommentar till det här med Försvaret. Det är ju så att när det 
gäller vädertjänster så bidrar Försvaret med 25 procent till den meteorologiska infrastruk-
turen. Och då när SMHI skulle betala tio miljoner av sin egen budget så lyckades vi, efter 
långa förhandlingar med Försvarsdepartementet, få dem att också betala 2,5 miljoner till 
satellitverksamhet. 
 
Lennart Nordh: Ja, intressant upplysning... 
 
Kerstin Fredga: Surprises never end. 
 
Lennart Nordh: Har du en väldigt snabb replik, Per? 
 
Per Tegnér: Ja, men inte på det, utan en annan sak som ni frågade om förut. Förbere-
delserna för ministermötena var ju mycket omsorgsfulla med diskussionen med olika 
parter och industritillämpande och forskning och så vidare. Vi hade ju som myndighet 
förhandlingsmandatet för Sverige. Och sedan skrev vi, alltså Silja skrev, ett papper och 
det var aldrig några invändningar från politiken om satsningarna. Så när de hade möjlig-
heter till ett inflytande, så fanns det inte där, därför det var så välformulerat det som Silja 
hade gjort. 
 
Kerstin Fredga: Ja, jag instämmer. 
 
Lennart Nordh: Ja, då har vi alla hört och lärt oss detta, jag visste det nog redan. Då 
tackar jag för den diskussionen vi har haft runt det här temat och vi går till det tredje. Det 
handlar alltså om användare och nytta inom svensk rymdverksamhet. I sammanfattning 
så är frågan denna, vad är nyttan med svensk rymdverksamhet? Det är sådant som vi 
redan har berört på olika sätt, och vi vet vad frågan innebär. Det kan innefatta stöd till 
industrin, stöd till teknikutvecklingen som sedan kan användas av annan industri som 
inte direkt är inblandad i rymdverksamheten, eller som i alla fall inte har den som sin 
viktigaste verksamhet. Och vi har regionalpolitik, som också är en nyttighet. Sedan har vi 
den här väldigt konkreta användarnyttan, som bland annat Erik, Agneta och Johan 
representerar, till exempel fjärranalys. Och man säger många gånger att forskning i 
allmänhet är en användare av rymdverksamheten. Detta kan tyvärr förvilla diskussionen 
för säger man ”användarnytta” så tänker man oftast inte på grundforskning, det kan jag 
konstatera. Men detta är frågeställningen, nyttan med rymdverksamhet. Och då vill jag att 
vi har ett användarperspektiv och då har vi telekom, fjärranalys, klimatforskning, vi har 
grundforskning, och navigation är ju någonting som också kommer som ett använd-
ningsområde. Och så har vi frågan hur rymdindustrin, den klassiska rymdindustrin, har 
använt rymdverksamheten för att utveckla kompetenser och produkter för att på det 



 

 43 

sättet bli kommersiella på en marknad som ligger utanför den nationella och institution-
ella. När det gäller regionalpolitik har vi pratat om Kiruna, men vi kan också prata om 
Solna. Vilket är viktigast, hur samverkar dessa frågor? Och som jag antydde också, de här 
nytillkommande, kanske mindre men innovativa teknikföretagen, som har sitt ursprung i 
rymdverksamheten och fungerar som stöd för rymdverksamheten men lever ett annat, 
eget liv. Emil Vinterhav67 representerar ett sådant företag, Microtech,68 men det finns 
andra. Så det kan väl ändå några av er ha kommentarer kring. Ja, jag stannar där. Är det 
någon som vill inleda om den här nyttan och användarnyttan? Ivan, varsågod. 
 
Ivan Öfverholm: Det är bara en kort kommentar. Tele-X var ju grundläggande för 
svensk rymdverksamhet. Det vi lärde oss på Tele-X och sedan förde vidare i kommersi-
ella kontrakt, det var viktigt. Så Tele-X var definitivt ett sådant moment. 
 
Lennart Nordh: Det var nytta både i form av användning av Tele-X-satelliten och för 
utveckling av industrin.? 
 
Ivan Öfverholm: Nej, alltså, att bygga datahanteringssystemen i Tele-X, själva kon-
struktionen, det vill säga vårt leveransjobb i Tele-X, det gav oss en inkörsport till 
europeiska samarbeten. Men användningen av Tele-X, jag vet inte om den användes 
någon gång. 
 
Klas Änggård: Jo, absolut. 
 
Ivan Öfverholm: Ja, okej, men det var inte vår del, utan vår del var att bygga. Och det 
var värdefullt, det gav en öppning. 
 
[Engfeldt lämnar seminariet.] 
 
Lennart Nordh: Lars, har du någon kommentar till detta, du som var inblandad i detta 
ganska mycket? 
 
Lars Backlund:69 Någon användning av Tele-X? Ja, den blev ju definitivt använd. Från 
början hade vi fyra experiment eller nyttolaster på Tele-X som det var tänkt. Det var ett 
vågutbredningsexperiment på 20–30 GHz, ett som hette Trucksat, ett experiment för 
datatjänster och ett för TV-distribution. Det som verkligen blev av, det var TV-
distribution, där vi hade två kanaler. Sedan använde man också dataöverföringen en del 
och vi körde runt med projektets markbundna rörliga stationer och hade även fasta 
förbindelser för överföring av data till tidningstryckerier samt till Baltikum och Ryssland. 
Det var rätt spännande för de funkade inte så där jättebra alla gånger, men vi var tidigt 
ute. Så den blev väl använd. Men det var också förknippat med rätt stor spänning. För 
efter ett tag så började ju Tele-X satelliten värmas upp, vilket inte var sådär jättebra. Så 
man satt i kontrollrummet och tittade på temperaturen och sa att om fem minuter måste 
vi stänga av, men TV4 är slut om tre minuter så det fixar sig. 
 

                                                 
67 Emil Vinterhav, f. 1971, teknikchef ÅAC Microtech AB. 
68 ÅAC Microtech AB, svenskt utvecklingsbolag med inriktning på miniatyriserad satellitteknologi, etablerat 
2005. 
69 Lars Backlund, f. 1949, anställd Rymdbolaget 1976–1995, senare vid Telenor. Projektledare och 
sektionschef inom fjärranalys och satellitkommunikation (Tele-X). 
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Lennart Nordh: Tack för det. Är det någon annan som vill säga någonting kring detta? 
Erik? 
 
Erik Liljas: Ja, jag har varit inne på meteorologins nytta. Idag ser man ju varje dag 
satellitbilder på TV, bland annat, och när man visar prognoser så är det prognoserade 
satellitbilder. Men den största nyttan med satelliter och satellitmätningar är de sondering-
ar som görs genom atmosfären. Idag är det mer än 95 procent, kanske 98 procent, av alla 
data som går in i de numeriska prognosmodellerna som kommer från satelliter. Och det 
är främst sonderingen. Det är också scatterometermätningar och massor av andra 
mätningar som går in. Det är främst det europeiska centret i Reading där man har 
utvecklat de här metoderna att assimilera data. Så de europeiska prognoserna för fem, tio 
dygn är de bästa i hela världen. Så till och med USA använder sig av de europeiska 
prognoserna när man ska göra beräkningar av tropiska cyklonbanor till exempel. Så även 
den amerikanska varningsverksamheten är beroende av vår kunskap. Och på vägen dit så 
har vi också haft hjälp av både Fjärranalyskommittén och Rymdstyrelsens forskningspro-
gram, som har bidragit till den här utvecklingen. 
 
Lennart Nordh: Ja, tack ska du ha. Om jag får vända mig till Johan. Hur har det sett ut 
på telesidan med att utnyttja rymden för att både utveckla verksamhet och kanske 
samarbeta med era motparter i andra länder? 
 
Johan Martin-Löf: När det gäller telesatelliter så har det ju skett någonting mycket 
dramatiskt under 90-talet, nämligen att hela televerksamheten har konkurrensutsatts. Det 
är den ena sidan. Det andra är en fantastisk utveckling av optofiberkommunikationer, 
som har gjort att markbundna system och kablar har fått en kapacitet som tenderar att gå 
mot oändligheten. Det här har naturligtvis påverkat de ursprungliga tre stora satellitorga-
nisationerna högst väsentligt. De fick konkurrens och de gamla organisationsformerna 
som mellanstatliga användarkooperativ, som jag tror är ett bra sätt att beskriva dem på, 
de blev helt enkelt omoderna. De tre stora satellitorganisationerna bolagiserades därför 
allihop åren kring sekelskiftet, alltså runt 2000–2003, och såldes av. Då blev de först 
statsägda bolag och sedan köptes de ut av helt andra intressen. Så Telia, som tidigt var 
inne på Intelsat och Inmarsat och Eutelsat, de äger inte längre någonting i de här 
bolagen. Tanum-stationen, en stor grej 1971, den blev helt nedmonterad och såld. Det 
som finns kvar av Eutelsats Ågesta-station, det tror jag väl Rymdbolaget fortfarande 
driver. Nej? Bosse skakar på huvudet. Ågesta är också borta. Så det har hänt någonting 
högst väsentligt efter det att satelliterna under kanske en 30-årsperiod har spelat en väldig 
roll. Numera har vi markbundna system med svindlande kapaciteter, som vi nu ju också 
själva kan konsumera exempelvis genom att titta på film i de här telefonerna som vi bär 
vid midjan. Det möjliggörs ju bara genom optokommunikationen. Och man ska inte 
glömma att vi har gått över från stuprörssystem till ett generellt internationellt digitalt 
system med vilket allting åker, även rösten, som en liten ynklig applikation någonstans 
vid sidan av. 
 
Lennart Nordh: Tack ska du ha. Agneta Engberg finns i publiken och representerar 
Lantmäteriet i det här sammanhanget. Varsågod att förmedla vad du vill ha sagt. 
 
Agneta Engberg:70 Ja, Agneta Engberg, Agneta Green hette jag tidigare, jag jobbade på 
Rymdbolaget -83 till -96 och sedan dess har jag varit på Lantmäteriet i Gävle. Jag ville ge 
                                                 
70 Agneta Engberg, f. 1956, civ.ing. tekniskt lantmäteri, KTH 1979, anställd vid Rymdbolaget 1983–96, 
därutöver vid Lantmäteriet, ledamot av Rymdstyrelsens fjärranalyskommitté 1998–2005. 
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ett litet vittnesmål kopplat till relationen Lantmäteriet/rymdverksamheten, men även 
kopplat till ämnet nu, nyttan. Det jag tänkte säga kopplar an lite till det som har sagts 
tidigare här, olika saker. Man kan väl säga att jag jobbade operativt, med projektledning, 
jobbade med relationen med Lantmäteriet-Rymdbolaget vad gällde att testa satellitbilder, 
Landsat-bilder,71 SPOT-bilder,72 vilken nytta dessa kunde ha i karteringsverksamheten. 
Och det gjorde jag på Rymdbolaget i början på 90-talet och sedan i slutet på 90-talet från 
Lantmäteriets håll. Och man kan väl lugnt säga att relationen var komplex. Nu jobbade 
jag operativt, kanske lite taktiskt, men inte strategiskt på den tiden, men man kan lugnt 
säga att det var en komplex relation. Jag jobbade ju mer med det tekniska och utvärde-
rade nyttan, gick det här att använda? Och det kan jag väl säga, att jag upplever att det 
fanns ju ingen lucka att fylla. Lantmäteriet hade sin egen kärnverksamhet i att förse 
samhället med bilder, flygbilder. Och på det sättet så var ju Lantmäteriet en producent, 
och jag tror inte det fanns den där luckan att fylla, som jag tror Erik ger uttryck för. På 
SMHI fanns det ju plötsligt något nytt man kunde göra när satellitbilderna kom. Och jag 
tror det var samma sak på skogssidan, då fanns det plötsligt en stor ny användning inom 
skogen, olika sätt att följa och monitorera, kartera. 
  Lantmäteriet hade ju redan sitt. Så man kan säga att det var ju komplext och det 
var svårt att komma in då i kärnverksamheten. Vi gjorde utredning på utredning och 
vände ut och in på bilderna och visade statistik och motstatistik. Och såhär i efterhand så 
kan jag väl ändå tycka att det saknades en vilja. Definitivt. Och jag tror Lantmäteriet fick 
en känga i någon budgetproposition i mitten på 90-talet, att man inte hade tagit till sig alla 
aspekter av fjärranalystekniken. Själv har jag den reflektionen, som vi var inne på här med 
bolag och Rymdstyrelsen, att om det hade varit en relation med Rymdstyrelsen, så hade 
det kanske varit enklare. Det här var ingenting jag diskuterade då på den tiden med mina 
kollegor, och jag vet inte hur snacket gick, men jag har en känsla av att det skavde lite att 
ha en relation med ett bolag. Sedan fanns det ju så mycket annat, då kopplat till det här 
som ni har varit inne på, regionalpolitik och sådant. Lantmäteriet hade ju egna ambitioner 
och etableringar i Norrbotten, både Luleå och Kiruna. Det var inga diskussioner jag var 
med i, men det fanns en komplex bild i det hela. Och Försvaret. Lantmäteriet var och är 
ju kartmyndighet, och min tanke när jag hörde Kerstins reflektion här, det är att Försva-
ret hade ju sin försörjning från Lantmäteriet vad gäller flygbilder. 
 
Kerstin Fredga: Men har de gjort det hela tiden? 
 
Agneta Engberg: Ja. 
 
Claes-Göran Borg: Kerstin kanske menade förutom det, utanför Sverige? 
 
Agneta Engberg: Man kan säga så här, att jag tror att när det gäller att komma in i 
kärnverksamheten var det problematiskt. Man kan ha tyckt att det kunde finnas lite mer 
vilja, men man kunde inte riktigt visa att bilderna kunde (helt) ersätta någonting annat, 
och då vart det ju liksom en merkostnad. Men så här i efterhand så har ändå Lantmäteriet 
tagit fjärranalysen under sina vingar, med Metria73 i början på 2000-talet, och även 

                                                 
71 Landsat, program för jordobservation med upprinnelse 1966 under namnet Earth Resources Technology 
Satellites Program. Sitt nuvarande namn fick programmet 1975. 
72 SPOT, Satellite Pour Observation de la Terre, franskt statligt jordobservationsprogram som kom att 
omfatta fem satelliter i bana 1989–2015. Svensk medverkan i samverkan mellan Rymdstyrelsen och 
Rymdbolaget. I privatiserad form har programmet fortsatt med ytterligare två satelliter Spot 6 och Spot 7. 
73 Metria, från 1996 en konkurrensutsatt del av Lantmäteriet, från 2001 inkluderande fjärranalysverksamhet 
från Rymdbolaget, och från 2011 det statliga bolaget Metria AB. 
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bidragit till finansieringen av det så kallade satellitomdrevet, det vill säga den årliga 
täckningen med högupplösande fjärranalysbilder, tillsammans med finansiering från 
Rymdstyrelsen och SMHI, Naturvårdsverket med flera. Så jag tror att Lantmäteriets 
bidrag har varit att hjälpa till att skapa nytta för andra. Men det har aldrig slagit igenom i 
den egna kärnverksamheten. Men det är ju också en nytta att hjälpa till att förse samhället 
med satellitbilder. Sedan har jag en fråga. GPS och Glonass,74 det har ju varit någonting 
som har använts av Lantmäteriet, för navigering och positionering, och har ju ”alltid” 
funnits. Där har Lantmäteriets verksamhet varit beroende av denna teknik för att kunna 
förse samhället med noggranna koordinater. Det här är väl mer en undran, om det finns 
en reflektion från panelen. Nu är det aktuellt med Galileo,75 finns det då någon erfarenhet 
från er angående relationen med Lantmäteriet inom detta område som inte jag känner 
till? För navigering och positionering var ingenting som tog stor plats där jag jobbade, på 
Fjärranalysavdelningen. Det var mer Rymdavdelningen som skötte det. 
 
Lennart Nordh: Tack för de här spännande och insiktsfulla kommentarerna. Jan, du vill 
hoppa in här och kommentera någonting? 
 
Jan Englund: När man pratar om Försvaret, då kommer jag osökt in på att vi har haft 
en fantastiskt duktig kille på Tele-X en gång i tiden som jobbade för Rymdbolaget, som 
heter Per Wahlberg. Han har skapat två bolag inom telekommunikation. Det första hette 
Swe-Dish, och det blev så stort att det blev hundra personer som jobbade där. De blev 
väl lite för stora för amerikanska intressen, helt enkelt, för de sålde det mesta till ameri-
kanska försvaret. Det var små kommunikationsapparater som enheter kunde bära med 
sig och dels ha kontakt med huvudkvarteret men även mellan de här enheterna. Ameri-
kanska försvaret gillade inte att det blev för mycket svenskbetonat. De var väl rädda för 
att bli för beroende av ett litet företag i Sverige. Så det köptes upp av ett stort ameri-
kanskt bolag som heter Rockwell Collins. Men Per Wahlberg gillade nog inte något 
vidare att jobba i det företaget sedan. Så han hoppade av och han startade ett nytt bolag 
som heter OverHorizon.76 Sedan gör de ju tjänster till amerikanska försvaret och 
engelska försvaret, men svenska försvaret har inte visat något intresse. Det är ju ganska 
märkligt. När det sedan gäller Galileo, så finns det en kontrollstation etablerad på 
Esrange. Så i Galileo är vi ju med på det sättet i Sverige. 
 
Lennart Nordh: Tack ska du ha. Nu har jag Lennart på talarlistan, varsågod. 
 
Lennart Lübeck: Frågan som jag har tänkt försöka besvara här, det är hur hade världen 
sett annorlunda ut utan rymd? Inom de här områdena där man kan tala om användning. 
Och jag har listat här nu: forskning, fjärranalys, telekommunikation, försvar och navigat-
ion. Och så har jag då kommit fram till följande slutsatser för egen del. Forskningen står i 
absolut särklass. Det finns inget område enligt min personliga mening där rymden har 
spelat så stor roll som för forskningen. De spelar i en egen division, enligt min mening. 
När det gäller fjärranalys så har Agneta gett ett jättebra svar på frågan vad det gäller 
fjärranalys i form av kartering. Jag tror Lantmäteriet och många andra hade klarat sig 
även utan rymden, hyfsat bra. Det hade inte varit avgörande på det viset, men det har 
varit ett värdefullt komplement. På en punkt har det varit väldigt värdefullt, men det har 
bara haft indirekt betydelse för Sverige. Det är försvaret, eller snarare militären. De 
                                                 
74 Glonass, ryskt positions- och navigationssatellitsystem motsvarande det amerikanska GPS. 
75 Galileo, europeiskt navigationssatellitsystem, motsvarande det amerikanska GPS. 
76 OverHorizon AB, etablerat 2006, svenskt utvecklingsbolag inriktat mot främst mobile militära kommu-
nikationstillämpningar. 
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militära spaningssatelliterna har spelat en avgörande roll för världspolitiken och för det 
relativa fredliga förhållande som vi har levt under de sista 50 åren. Så där har fjärrana-
lysen spelat en viktig roll. När det gäller telekommunikation så har Johan sagt det bra 
tycker jag. Telekommunikation, där spelade satelliter en viktig roll under en övergångspe-
riod, framförallt när det gäller vissa långväga förbindelser, men framförallt när det gäller 
överföringen av TV mellan kontinenterna. Men det är överspelat och telekom spelar idag 
bara en kompletterande roll när det gäller rymdteknik. Rätta mig om jag har fel Johan. 
Sedan har vi försvaret, det nationella försvaret, det har vi pratat om, där nyttan ännu 
återstår att bli någon nytta av. Slutligen, navigation. Där är jag beredd att säga att de 
satellitburna navigationssystemen, där hade världen sett annorlunda ut utan satellitteknik. 
Det spelar en så helt avgörande roll för möjligheten att navigera, både i detalj och i större 
skala. Och inte minst för Lantmäteriet. Jag har umgåtts intensivt med Lantmäteriet de två 
sista åren av privata skäl, och sett hur man jobbar med satellitteknik. Det är helt miraku-
löst att se hur man använder satellittekniken idag för geodetisk inmätning. Sedan då 
slutligen specialvarianten på fjärranalyssidan, meteorologin. Där har Erik redan sagt det 
som behöver sägas. Jag har ju sett det också från SMHI:s sida. Utan satellitteknik så hade 
meteorologin stått och stampat i den grå forntiden. 
 
Lennart Nordh: Får jag vara ohövlig och bryta dig där? Tack. Vi har Emil Vinterhav 
från Microtech här, och det leder oss tillbaka till frågan om vad rymden har betytt för de 
små innovativa teknikföretagen? Samtidigt så har vi frågan om vad strategin har varit från 
Rymdbolagets sida när man avyttrar den typen av dotterbolag och den kunskap dessa har 
haft, som då blir sina egna high tech-företag, så att säga, med en bredare verksamhet 
kanske än rymden, några av dem i alla fall. Vill du säga någonting om detta Emil, eller har 
du någon annan kommentar? Och sedan inbjuder jag er andra också om ni har någon 
kommentar till det. Varsågod. 
 
Emil Vinterhav: Emil Vinterhav, jag började på Rymdbolaget -99, strax efter att Klas 
slutade måste det ha varit. Sedan var jag med på satellitdivisionen. Jag har en kommentar 
till det här du nämnde, OverHorizon. De säljer till amerikanska och brittiska försvaret 
men inte till det svenska. Och när jag började så var vi ju väldigt stolta över det vi gjorde, 
vi var väldigt duktiga tyckte vi. Vi gjorde billiga satelliter med fantastiska prestanda som 
ingen kunde möta egentligen till den prispunkten. Men vi sa aldrig någonting om det, vi 
lyckades aldrig få ut det, det var ingen som kände till det. Det var någon sorts idé om att 
man skulle verka utan att synas. För om man såg vad vi gjorde, då skulle de ha möjlighet 
att skära ner oss. Den typen av argumentation hörde man. De enda som märkte att vi 
fanns, från ”från golvet”-perspektivet i alla fall, det var forskarna, som verkligen drog 
nytta av oss i att utföra sin världsledande forskning. Men Försvaret hade inte riktigt 
uppmärksammat oss, tänkte vi. Inom telekommunikation förvisso, men där byggde vi ju 
en annan telekommunikationssatellit, Tele-X. Så har jag tagit med mig det här när jag har 
varit i andra forum. Och man märker att det är lite samma inställning, det här att det 
finns en begränsad påse med pengar och alla vill skydda sin påse. Rymdbolaget gjorde 
det, RUAG77 och GKN,78 alla vill behålla sin del av påsen. Om det kommer upp någon 
som vill ha del av den påsen så är det genast hotfullt, och om man säger ”bemannad 
rymdfart” till exempel då skakar alla på huvudet och säger: ”Nej, vi ska inte stödja det 
här.” Det är samma sak när man utvecklade Esrange också för övrigt då. Det har varit 
många intressanta saker på den fronten. Jag tror att det kan vara en förändring på gång i 
och med att vi har kommersiell rymdfart på gång, att vi har företag som Microtech och 
                                                 
77 RUAG AB, schweiziskt statligt ägt teknikbolag, sedan 2008 ägare till tidigare Saab-Ericsson Space AB. 
78 GKN, engelskt bolag som 2012 förvärvade VolvoAero AB. 
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Gomspace79 på Stockholmsbörsen, som visar att det finns en kommersiell möjlighet för 
rymden, att vi tjänar pengar på rymden. Jag skulle gärna, eftersom jag har sett det här från 
insidan då, så skulle jag gärna höra era kommentarer angående det här om det har varit så 
att man ska verka utan att synas? 
 
Lennart Nordh: Ja, det var en tydlig fråga. Om den är lätt att besvara vet jag inte. Är det 
någon som vill besvara den? Per, kanske? 
 
Per Tegnér: Jag tycker inte det. Alltså, det är tvärtom så att allt som görs med rymdtek-
nik ska man marknadsföra. Nu kom tillämpningar och de som hade användning för 
rymdtekniken, de kom in lite sent i just att påverka politiken på det här. Men en av 
rymdens stora fördelar är ju att det kan användas på så många områden. Men det är 
också en nackdel, därför att det innebär att, ja, alla som använder säger: ”Ja, men någon 
annan kan betala.” Försvarsdepartementet var säkert intresserade men då skulle man 
betala från någon annan. Och likadant har det varit på alla möjliga områden. Jag var på 
besök hos den dåvarande miljökommissionären i EU redan 1999, Margot Wallström 
hette hon då, och hon sa, ”Nej, absolut inte att vi skulle betala någonting för vi klarar oss 
med det vi har. Det får någon annan betala.” Och så har det varit lite överallt. Den som 
har nyttan har inte varit med och kunnat finansiera. Men nu finns det alltså genom EU:s 
satsningar, också tillsammans med ESA och nationella organ, en oerhörd bredd på det 
som man kan använda för alla. Det är ju ett intressant experiment det här som du talade 
om, och som ESA ibland talar om, att om man stänger ner all flygverksamhet för en dag, 
då skulle det inte bli så roligt här i världen. Och GPS-tekniken som ju har då ett europe-
iskt element i sig också. Så bredden på tillämpningar är enorm. Och att man skulle hålla 
tyst om det, jag förstår inte var det kommer ifrån. 
 
Lennart Nordh: Ja, tack ska du ha. Lars Johan, verka utan att synas, vad säger du om 
det? 
 
Lars Johan Cederlund: Jag sa i början att Rymdbolaget framstod som ett teknikhus, det 
är liksom fullt med idéer. Lennart sa entreprenöriell organisation, och det är klart, då 
genereras det en massa idéer och en massa tillämpningar som Per sa. Och utan att avslöja 
då, till Lennart, så kanske man kan säga att vi diskuterade ju många gånger om man skulle 
ha kvar den där havsövervakningsverksamheten eller inte. Det är ju ett exempel på en 
sådan här mindre verksamhet som är tillämpning. Och det var inte alldeles lätt att få 
ledningen att förstå att man kanske inte skulle ha kvar det. För det blir så där, man startar 
grejer och så blir man förtjust. 
 
Lennart Nordh: Tack. 
 
Lennart Lübeck: Det ska vi prata om sedan. [Höga skratt.] 
 
Lars Johan Cederlund: Jag hoppas jag överlever! 
 
Lennart Nordh: Vi ska snart avsluta den här rundan, men jag tror det har sagts förut här 
att i början, om vi pratar 60-tal och kanske början på 70-tal, så var det väldigt mycket 
forskningen som gjorde att rymdverksamheten tog fart. Och sedan blev det väldigt 
mycket industridrivet på olika sätt, både från Rymdbolagets sida och från större indu-
                                                 
79 Gomspace AS, danskt bolag för utveckling av småsatelliter, etablerat 2007 i Århus, sedan 2016 
dotterbolag till det svenska börsnoterade GS Space AB. 
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strins sida. Och då, det är min personliga uppfattning, var inte användarsamfundet lika 
berett att ta tag i det som erbjöds. Med undantag, vågar man väl påstå, från meteorolo-
gerna som redan hade den verksamheten på gång. Det kanske är så att man nu har 
kommit ikapp utvecklingen och att det kommer se annorlunda ut. Att man får en bättre 
balans mellan det industripolitiska engagemanget och användarengagemanget. Så med 
detta slutar vi den här rundan och går till avslutningsrundan om formativa moment. Men 
jag vill fråga Martin, innan vi går vidare, är det någonting som är akut som du vill ha 
besvarat, på ett par minuter? 
 
Martin Emanuel: Jag vet inte, det kanske är mer än ett par minuter. Jag har jobbat med 
det här i ett år ungefär och kunde inte svensk rymdhistoria tidigare direkt. Men i mina 
samtal med människor på området har jag stött på en diskussion som jag tycker är 
intressant, och det är vad som ska hända nu när det kanske kommer att bli en ny 
generaldirektör för Rymdstyrelsen. Och då har jag hört människor som säger ungefär så 
här: ”Det måste bli någon som kan rymden.” Det här kanske är en het potatis att kasta in, 
men i det uttalandet så mellan raderna läser i alla fall jag in att det måste bli någon som 
inte rubbar den struktur som finns, som inte rubbar de balanserna som finns på det här 
området. Det kanske är en svår fråga att gripa in i, men är det så? Finns det en oro för att 
någon kan komma in och rucka balansen och att de som redan har den här pengapåsen 
inom räckhåll ser att det inte kommer att ha den framöver i så fall? 
 
Lennart Nordh: Ja, det var en liten brandfackla. Är det någon som har lust att kommen-
tera det? Jan? 
 
Jan Englund: Det var ju egentligen det jag tänkte ta upp också. För Rymdstyrelsen har 
ju en påse pengar och det är ju mer eller mindre klart vart den ska gå, den där påsen. Och 
när nu nya företag kommer in, till exempel OverHorizon, så har de ju väldigt svårt för att 
komma in för att få någon del av kakan. För alla försvarar ju sin del av kakan. Och det 
där är en konflikt, det kan inte hjälpas. Det är svårt att komma in. Okej, det var vad jag 
ville säga. Men min son jobbar på OverHorizon och det är nästan hopplöst att komma in 
och få pengar ifrån Rymdstyrelsen, få hjälp ifrån Rymdstyrelsen. 
 
Lennart Nordh: Ja, det får vara slutklämmen på diskussionen. Är det någon som vill ha 
någon ytterligare kommentar innan vi går över till de formativa momenten. Bo C, 
varsågod. 
 
Bo C Johanson: Jag håller faktiskt inte med min gamle kollega Janne Englund. Det är 
några år sedan jag senast sökte pengar för egen räkning, satt på den sidan, men jag tyckte 
nog att vi tillsammans då för några år sedan uppfattade att det snarare var så att Rymd-
styrelsen var alltför generös mot en del ganska naiva idéer som dyker upp. Så det finns 
två bitar av det där. 
 
Johan Gärdebo: Okej, om vi inte har några ytterligare inspel? Det här är alltså avslut-
ningsrundan och det har vi valt att kalla för ”formativa moment”. Och för att hålla oss 
inom tidsramarna så kommer det att behöva vara begränsat till max två minuter per 
person. Med formativa moment så syftar vi alltså på tillfällen eller processer eller beslut 
som sedan har fått betydelse för hur verksamheterna har utvecklats senare, inom era 
respektive områden givetvis. Så ni har två minuter vardera där varje panelist utifrån 
samtalet som har varit får föreslå vad ni anser har varit ett formativt moment. 
 
Lennart Lübeck: Det mest formativa? 
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Johan Gärdebo: I ditt fall skulle jag säga, gärna en prioritering. [Spridda skratt.] Vi börjar 
med Jan den här gången och går vidare och kommer sedan sluta med Per. 
 
Jan Englund: Ja, jag pratar ju egentligen, när det gäller Esrange, om vad som har betytt 
mest. Det är ju naturligtvis 1972 när Rymdbolaget tog över Esrange och det blev en helt 
ny organisation. Det var väldigt viktigt. Men sedan när det gäller själva verksamheten, så 
det som har betytt mest egentligen för att det har fortsatt, det är ju egentligen satellitverk-
samhet, att vi har fått en massa kontrakt med olika satellitkooperatörer eller satellitägare. 
Det har då varit den allra viktigaste delen. Sedan när det gäller själva uppskjutningsverk-
samheten, så från 1976 började vi sända upp ballonger ifrån Esrange. Och det har ju 
nästan tagit över, det kan man säga, att den verksamheten är viktigare än sondraketverk-
samheten. När det gäller sondraketverksamheten så är det materialforskning som har 
dominerat kan man säga, de sista 30 åren. Det här med att skjuta upp och undersöka 
norrsken och så vidare, det försvann ju i princip när ESRO lade ner 1972. 
 
Kerstin Fredga: Jag tycker nog att det som har betytt väldigt mycket det var Rymdlyftet. 
Men om jag ska gå tillbaka ännu tidigare, så fanns det ju en väldig rymd-hype på 50-talet 
och framåt lite grann. Och det kändes att folk var intresserade, men det var svårt att få 
det preciserat på något sätt. Men som sagt, Rymdlyftet och de pengar som det förde med 
sig, det var väl det som för oss som jobbade inom det hela var väldigt betydelsefullt. Jag 
stoppar där. 
 
Klas Änggård: Mina viktigaste är naturligt nog redan nämnda under diskussionens gång. 
Men om jag går lite utanför tidsskalan så är, till att börja med, en mycket viktig händelse 
att man höll ihop den kompetens som hade byggts upp i Rymdtekniska gruppen och inte 
splittrade den 1965. Sedan är det skapandet av en ny rymdorganisation 1972 med 
Rymddelegationen och Rymdbolaget. Och sedan har vi då Rymdlyftet som kom i slutet 
av sjuttiotalet. Sedan har jag ju redan nämnt händelsen när departementet bestämde sig 
för att reversera försäljningen av de 85 procenten i NSAB och köpte tillbaka dem, det var 
också väldigt viktigt. 
 
Lennart Lübeck: Ja, jag håller med alla tidigare talare. Tvingas jag välja, som det tydligen 
är meningen att man ska göra, så väljer jag Rymdlyftet -79. 
 
Johan Martin-Löf: Jag tänkte nämna två saker, från min horisont, och det är väl att 
Sverige gick in i ESA och alltså breddade det hela från forskningsperspektivet till alla 
applikationerna med de industriella följderna och nyttan för användare. Och det andra är 
att Sverige gick in i EU 1995. Det betydde oerhört mycket för väldigt mycket i Sverige. 
Inte så tydligt för rymden naturligtvis särskilt, men det är en väldigt viktig händelse. Om 
man ska peka ut någonting teknologiskt så har jag ju redan berört det här, att man 1964 
lärde sig hur man skulle ta en kommunikationssatellit upp i en elliptisk transferbana och 
sedan dra i handbromsen på 36 000 kilometers höjd och få den att stå still där och sända 
tele och TV kontinuerligt 24 timmar om dygnet. Det var väl ändå en av de största 
tekniska prestationerna som ledde till första stora steget på det globala telenätet. Tack. 
 
Ivan Öfverholm: Ja, alltså, jag instämmer ju med föregående talare. Men jag kan väl 
lägga till, och det vet jag inte om det är relevant, men från industriell synpunkt så var det 
amerikanska Apollo-programmet helt outstanding. Vi lärde oss att jobba på ett helt annat 
sätt. Idag är det självklart med acceptansprov och en väldig massa beteenden som vi 
säger, ”Det har väl alltid varit så?” Nej, nej, det började med Apollo-programmet och så 
lärde vi oss därifrån. Men det är ju amerikanskt och inte en svensk händelse. Sedan var 
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det Tele-X som för oss var ett sådant där moment. Det där att kunna göra den typen av 
RF-teknologi. De produkterna som kom ur Tele-X, tillsammans med de digitala produk-
terna blev grundläggande för oss. Jag nämnde Thage G. också, det gav oss i alla fall ett 
antal år med företräde på ESA och då fick vi en bas från vilken vi kunde bygga ut de 
produkter som sedan användes. Så ESA är ju inte ett självändamål utan det är ett sätt att 
göra utveckling så att de sedan kan komma att hjälpa de kommersiella programmen. Och 
där kan jag väl avslutningsvis, tycker jag ifrån mitt perspektiv, säga att jag tror att det här 
första kontraktet vi fick med Hughes Aircraft var ett genombrott. De sa till oss att det 
var otänkbart om vi inte hade en kvalificerad anläggning. Och då bjöd vi dem på 
invigningsparty så de fick titta på anläggningen, och då sade de: ”Okej, det är klart.” Men 
det var första gången vi, och överhuvudtaget europeisk industri funderade på att sälja 
elektronik till amerikansk rymdindustri. 
 
Erik Liljas: Jag håller med de föregående talarna. Det som speciellt Johan var inne på, 
det var ju det här internationella samarbetet, att vi gick med i ESA först och sedan 
Eutelsat och Eumetsat. Det här har ju betytt otroligt mycket att vi har samarbetat. Det är 
det som ger resultat. Och sedan är det viktigt att enskilda länder, institut och enskilda 
personer också bygger upp nischer där vi kan bidra i det internationella samarbetet. Detta 
leder tillsammans till framgång. 
 
Lars Johan Cederlund: Jag håller mig till det område som jag höll på med, nämligen att 
jag inte tror det var så dumt för rymdverksamheten att man delade upp det här i ett bolag 
som var ett renodlat bolag, och en myndighet, där det tidigare hade varit ett siamesiskt 
förhållande mellan men nu blev det mera åtskilt. 
 
Per Tegnér: Jag tycker att inträdet i ESA är en väldigt avgörande sak för både forskning 
och industri som är för rymdverksamhet. Sedan vill jag peka på det här med att tillämp-
ningarna har fått ett helt annat inflytande, ett helt annan fokus än vad det har haft 
tidigare, när myndigheten var en, vad ska vi säga, en konstgjord mellanform där vi 
bestämde vad användarna skulle vilja ha. Nu har man involverat användarna mycket mer 
och det är väldigt tillfredsställande. Då får vi också flera tillskyndare av rymdverksamhet-
en. 
 
Lennart Nordh: Okej, tack ska ni ha. Då ska vi se, vi har två från publiken som vill säga 
någonting också. Emil och Claes-Göran, och kanske Olle? 
 
Erik Vinterhav: Jag vill bara notera att det har hänt fantastiskt mycket, vi har en 
fantastisk rymdhistoria i Sverige och åstadkommit fantastiskt mycket. Vi står på en 
väldigt förmånlig plats just nu i det som händer just nu. Och alla de här transformativa 
ögonblicken eller händelserna som ni har beskrivit här, har lett fram till den, som jag 
upplever det, stora transformationen som håller på att ske nu, där vi har det här kom-
mandet av den kommersiella rymdsektorn till Sverige. Att vi genom de här tre notering-
arna av rymdföretag på börsen har visat att i Sverige just så finns det investmentkapital 
som vi investerar i rymdverksamhet och gör det kommersiellt. Och som kanske kan ta de 
här bolagen som finns i Sverige och göra så att de inte längre behöver den här påsen 
pengar som Rymdbolaget har, eller Rymdstyrelsen har, utan kan stå på egna ben. Sedan 
måste jag ju tillägga också att från Microtechs sida så är vi faktiskt väldigt tacksamma för 
Rymdstyrelsens stöd. Vi hade ju inte överlevt tio år utan Rymdstyrelsens stöd innan vi 
kom in på börsen. Så just nu är det vårt transformativa ögonblick. 
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Claes-Göran Borg: Mitt inlägg ligger precis i linje faktiskt med ditt inlägg. Vi har pratat 
om viktiga ögonblick eller formativa ögonblick. Jag tycker att det finns en viktig process 
som har varit under de senaste tio åren och som har förändrat svensk rymdverksamhet i 
grunden, och den ska vi också komma ihåg. Vi har gått ifrån ett teknikglatt Rymdbolag 
med en stor påse pengar och några stora svenskägda rymdindustrier, ägda av svensk 
storindustri, till en myriad av olika bolag, de flesta ägda utomlands, och även nu en del 
ägda på sikt på svenska börsen. Det är en fantastisk transformation. 
 
Olle Norberg: Jag kan lägga till ett ögonblick som faktiskt ligger längst tillbaka i tiden av 
alla. Och det är 1947, när staten väljer att etablera Kiruna Geofysiska Observatorium,80 
som öppnades 1957, 60 år sedan lite drygt. För det har tjänat oss väldigt väl i Sverige att 
ha ett forskningsinstitut som idag ligger i framkant i världen i sitt forskningsområde.       
 
Lennart Nordh: Okej, tack. Ivan, du får sista ordet här då. 
 
Ivan Öfverholm: Ibland glömmer man det självklara, vilket jag gjorde. Med risk för att 
vara insmickrande kan jag säga att Rymdstyrelsen och Rymdbolaget har ju varit avgö-
rande för den utveckling vi har haft. Det är ingen tvekan om att den konstruktionen som 
har funnits där har varit grundläggande. Jag vill bara föra det till protokollet. Det är inte 
ofta jag berömmer Rymdstyrelsen och Rymdbolaget. 
 
Lennart Nordh: Då vill jag tacka alla ni som har bidragit. Jag är väldigt glad över att alla, 
inklusive publiken, har velat komma till tals och fått möjlighet att bidra till diskussionen. 
Så jag tycker det känns väldigt bra och jag hoppas att ni också är nöjda med vårt samtal. 
Så tack ska ni ha. 
 
[Applåder] 
 
Martin Emanuel: Tack allesammans, och tack till Lennart också som har ställt upp och 
modererat så bra. 
 
Johan Gärdebo: Tack för det här seminariet! 

                                                 
80 Kiruna Geofysiska Observatorium, KGO, sedermera IRF, Institutet för rymdfysik. 
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