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Abstract 
 

The witness seminar “Svenska bidrag till europeisk 
radarfjärranalys” (Swedish contributions to European radar 
remote sensing) was held at KTH Royal Institute of  
Technology on November 13, 2017, and was led by Eva 
Cronström and Johan Gärdebo. The seminar focused on the 
development of  radar remote sensing from the 1960s until 
the early 2000s. While the US had developed radar satellites 
since the 1960s, the international demonstrations did not take 
place until the launch of  Seasat in 1978. In Sweden, the major 
industries Saab and Ericsson had conducted seminar-series 
on space technology since the 1960s. The Swedish 
government agencies have over the years provided limited 
funding, primarily through the Swedish Board for Space 
Activities, that served to catalyse subsequent initiatives from a 
number of  groups within academia and the industries. Apart 
from environmental problems there were several projects that 
initially had been funded by national defence organisations. 
The mid-1970s was a period when many of  the major 
organisations on radar data began collaborating. The most 
prominent developers of  radar remote sensing were the 
Swedish National Defence Research Institute (FOA), the 
Swedish Space Corporation, Saab and Ericsson. The Swedish 
Coast Guard and the Swedish Meteorological and 
Hydrological Institute were the main users of  radar data. 
Experiments with airborne systems provided the embryo to 
subsequent radar data from satellites. While the US Seasat 
demonstrated uses of  radar data, it also made visible 
limitations for European influence over American systems. 
The European Space Agency (ESA) embarked in late 1970s 
on developing its own radar data through the satellites ERS-1, 
and -2, and later Envisat. Since uses for satellite radar data 
were defined as experimental, it could be described as “a 
solution in search of  a problem”. During the 1980s and 1990s, 
the Chalmers University of  Technology, along with the 
above-mentioned groups, were central to experiments and 
applications of  European radar data, most notably for 
monitoring in support of  icebreaking and winter monitoring 
in the Baltic Sea. These efforts also provided various 
opportunities for Swedish industry, gave Swedish research 
groups a central position in European organisations for radar 
data, and developed methods for ground-truthing and 
understanding of  what radar data contained and could be 
used for. By the 1990s, the infrastructure for receiving radar 
data expanded. Experiences from the ERS-satellite had been 
integrated as part of  the new Envisat-programme, as well as 
in the parallel development for the airborne CARABAS. The 
research groups began applying for more sources of  funding, 
which brought them closer to operational users, like the Coast 
Guard and the forest industry. This later led to new research 



questions, for example how to study stem volume and 
biomass of  forests, and subsequently the initiation of  the 
European satellite programme BIOMASS. The development 
of  radar data has seen initiatives on the ground, on airborne 
systems, and on satellites that all remain relevant at present. 
Since the time for developing systems are very long, 
sometimes more than a decade, many applications often find 
their use first on airborne systems and later on satellites. With 
greater openness in data policy since the 1990s, there are also 
more commercial activities downstream for data uses. The 
Swedish research groups’ involvement in new instruments 
and applications has stimulated industry directions, financing 
by SAAB of  academic positions, and established ESA’s 
receiving station in Kiruna. In sum, the efforts have 
strengthened Sweden’s role in political- and climate related 
discussions regarding use of  radar remote sensing.  



 

Förord 
 
Vittnesseminariet “ Svenska bidrag till europeisk radarfjärranalys” ägde rum på Kungliga 
Tekniska Högskolan den 13 november 2017. Seminariet arrangerades inom ramen för 
projektet “50 år i rymden: Ett dokumentationsprojekt om 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 
Nina Wormbs och Johan Gärdebo vid Avdelningen för historiska studier, KTH, 
tillsammans med Eva Cronström. Redigeringen av transkriptet har skett varsamt och i 
syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Originalinspelningen 
finns tillgänglig på Tekniska museet i Stockholm.  
 
Deltagare: Eva Cronström, (ordf.), Johan Gärdebo (ordf.), Jan Askne, Göran Boberg, 
Olov Fäst, Ulf  Gullne, Sven G. Gustafsson, Jörgen Hartnor, Hans Hellsten, Bertil 
Håkansson, Per Ingvarson, Lars Ulander 
 
Övriga närvarande vid seminariet: Pelle Forsmark 
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Svenska bidrag till europeisk radarfjärranalys 
 
Johan Gärdebo: Välkomna igen, och idag också till Hans som anländer, och till Göran. 
Det här är alltså det tredje eller fjärde vittnesseminariet inom ramen för det projekt som 
vi har på KTH om rymdhistoria. Och med rymdhistoria så är vi också medvetna om att 
det finns många andra aktörer som kanske primärt inte identifierar sig själva som 
rymdaktörer, men tekniken som vi ska diskutera idag har plattform på satelliter i 
omloppsbana, och därmed är en del av rymdhistorien. Men syftet med seminariet är alltså 
att utröna en del av den här tekniska historien. Och vi har på olika sätt identifierat er som 
aktörer som var med i olika delar av det här skeendet från olika delar i samhället i Sverige. 
 
Pelle Forsmark: Förlåt Johan,1 ska vi börja inspelningen nu? 
 
Johan Gärdebo: Allt är på. 
 
Pelle Forsmark: Allt är på? Bra. 
 
Johan Gärdebo: Och anledningen varför Pelle frågar är för att vi kommer att 
transkribera det här och det är i huvudsak Pelle Forsmark som kommer att göra det för 
det här seminariet. För att underlätta det, och för att ni ska få höras så mycket som 
möjligt, så är det jättebra om ni vinkar litegrann till mig och Eva så ska vi ge er ordet. 
Även om vi hoppas att samtalstonen här ska vara informell så blir det svårt att 
transkribera om vi pratar i mun på varandra. Är det några fler frågor, liksom 
administrativt? 
 
Jörgen Hartnor: Jag utgår ifrån att den här inspelningen bli tillgänglig för oss också? 
 
Johan Gärdebo: Ja, arbetsschemat är ungefär en till två månader, och sen så kommer jag 
och Eva göra en kosmetisk redigering, ta bort visa “öh”-ljud, som jag gjorde nu, för att få 
fram det ni faktiskt säger. Och sen så går det ut till er på en vända och var och en av er 
får redigera sina uttalanden. Och vi kommer också att lägga in vissa fotnoter på begrepp 
som kanske är svårt för en utomstående att förstå vad det handlar om. Där kan ni 
brodera mer kring vad ni kan ha menat med det här begreppet eller det här namnet. Och 
när vi är klara med det, då går det sen vidare till Tekniska museet för förvaring och för 
eftervärlden. Och vi har alla fått ett schema som vi kommer försöka följa idag, som är det 
här detaljschemat [VISAR]. Min roll kommer i huvudsak vara att försöka hålla koll på 
klockan och se till att vi hinner med det vi ska göra. Är det någon som har bråttom 
härifrån efteråt? 
 
Hans Hellsten: Mitt tåg går faktiskt 16:55. Det är lite dumt. Jag kan försöka boka om 
det. 
 
Johan Gärdebo: Vi har ju pauser sen också. Är det någon annan som har bråttom? Vi 
har lokalen fram till strax efter fem. Vi har satt schemat att vi ska hinna med det här 
innan, men då vet vi att vi har lite marginal i så fall. Men så får vi kolla på det här med 
ditt tåg sen också. Okej, Eva vill du ta över? 
 
Eva Cronström: Ja, då startar vi presentationsrundan helt enkelt. Vi ska hålla oss till fem 

                                                 
 
1 Johan Gärdebo, f. 1986, doktorand, KTH 2013-. 
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minuter vardera. Eva Cronström 2  heter jag och kommer hjälpa Johan med att vara 
moderator för att se till att alla får ett ord med i laget och att vi försöker hålla oss till 70-
tal och framåt med radarsatellit-teknik. Och anledningen till att han har hittat mig är att 
jag var anställd på Rymdbolaget, jobbade 80-/90-tal, delvis tillsammans med Olle Fäst på 
den här radarövervakningen med flygburen radarn som vi sålde till Kustbevakningen, 
med flera. Sen har jag lämnat rymdbranschen och gått vidare till telekom och IT-
consulting och allt möjligt annat. Så ja, jag ser fram emot att höra alla era historier och 
minnen. Och jag kanske kan fylla i lite ibland när det gäller just BEPERS3 och BEERS4 
som ju var de specifikt radaranknutna projekten där jag deltog mycket som projektledare 
och organisatör och logistiker. Inte på forskningssidan, utan mer att det faktiskt skulle bli 
av de här flygningarna och ground truthingen och det. Så ja, det ska bli jättekul att lyssna 
på er idag. Jag lämnar ordet till Hans. 
 
Hans Hellsten: Jaha, jag heter Hans Hellsten. 5 Jag har ju bakgrund i det här som 
grundare av CARABAS6-tekniken. Min utbildningsbakgrund är att jag är teoretisk fysiker 
egentligen, men så nästan av slumpskäl lämnade jag den rent akademiska banan och 
hamnade så småningom på FOI där jag blev inblandad i vad som egentligen var en 
förstudie till ERS-1. 7  Och vi kom där fram till att speckel 8  var någonting som 
degraderade informationsinnehållet extremt mycket i radar. Men att om man använde 
radar med stor relativ bandbredd så skulle man kunna undvika problemet med speckel. 
Vad som krävdes var diffraktionsbegränsad, det vill säga våglängdsbegränsad upplösning, 
och tricket att komma dit var att använda låga frekvenser. 

Detta var grunden till CARABAS. Sen visste jag inte att det här innebar otroligt 
mycket utmaningar och tekniska problem, det blev jag ju varse vartefter kan man säga. 
Men vi kämpade ju på med tekniken och det blev ju så småningom som vi alla vet ett 
fungerande system av det. Sen flyttade jag till Ericsson. Jag var på FOI fram till 2000 
ungefär. Då beslutades det att CARABAS skulle övergå i ett industriprojekt och att 
dåvarande Ericsson Microwave Systems skulle överta projektet. Och jag ingick i 
överlåtelsehandlingarna så att säga. Så jag började där och har jobbat där sen dess, 
fortsatt då egentligen med CARABAS-tekniken. Det var ju ett försvarsprojekt till en 
början. Försvaret började skära ner strax efter 2000 och skrinlade så småningom planerna 
                                                 
 
2 Eva Cronström, f. 1959, Civilingenjör (KTH), anställd vid Rymdbolaget 1984–1998 och deltog 
tillsammans med Olov Fäst i Östersjöprojekten BEPERS och BEERS. Har därefter arbetat vid Ericsson, 
Cybercom, TDC och återfinns idag inom Tele2. Har också under ett antal år varit egen företagare. 
3 Bothnian Experiment in Preparation for ERS-1 (BEPERS), forskningsprojekt med fältförsök 1987–1988 
med flygburen SAR över Östersjön vintertid, som förberedelse för BEERS-experimenten. Ett pilotprojekt 
BEPERS 87 flögs 1987 i syfte att undersöka möjligheter och begränsningar i att utnyttja SAR-bilder från 
den europeiska SAR-satelliten ERS-1 för förbättrade isprognoser och navigation, främst för isbrytare, i 
Östersjön vintertid. Svenska huvudintressenter i projektet var Chalmers, FOA, Rymdbolaget och SMHI. 
4 Baltic Experiment for ERS-1 (BEERS): Forskningsprojekt i syfte att undersöka möjligheter och 
begränsningar att utnyttja SAR-bilder från den europeiska SAR-satelliten ERS-1 för förbättrade 
isprognoser och navigation, främst för isbrytare, i Östersjön vintertid. Huvudintressenter i projektet var 
Chalmers, FOA, Rymdbolaget och SMHI med genomförda fältförsök under perioden 1992–1994. 
5 Hans Hellsten, f. 1946, FD (Stockholms Universitet), Forskningschef  FOI, Radarteknik och 
elektromagnetisk spridningsteori med fokus lägre radarfrekvenser, Upphovsman till CARABAS-tekniken 
som han sedan 2002 arbetar med att kommersialisera vid Saab Surveillance (tidigare Saab Microwave 
Systems). 
6 Coherent All Radio Band Sensing (CARABAS): flygburet lågfrekvent SAR-system som utvecklats I två 
generationer vid FOA/FOI och i grunden baserat på ursprungsidéer framtagna av Hans Hellsten. 
Ytterligare en senare generation har tagits fram som prototyp av Saab, dit Hans Hellsten övergick 2001. 
7 European Remote Sensing satellite 1 (ERS-1): Den första SAR-satelliten som utvecklades och opererades 
av European Space Agency (ESA), sköts upp 17 juli 1991 och var i funktion fram till 10 mars 2000. 
8 Speckel syftar till en grynighet, eller brus, i radarbilden. 
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på att skaffa det här systemet i och med fortsatta allt större nedskärningar. Så 2005–2006 
kan man säga att inblandningen från Försvaret tog slut men ungefär samtidigt så köptes 
Ericsson Microwave Systems av Saab som började återinvestera i tekniken, så den fick ju 
fortsatt liv - ett liv som pågår till denna dag som idag är. Så jag är idag radarexpert Saab, 
och jag är också adjungerad professor på Halmstad högskola i radarsystemteknik. 
 
Göran Boberg: Ja, jag heter Göran Boberg9 och jobbar på Rymdstyrelsen, har varit där 
sen år 2000 på hösten. Det är alltså 17 år och jag har jobbat sen första början med 
fjärranalys och alla aspekter av fjärranalys, nationella program, bilaterala program, 
program inom ESA 10 och även EU-ledda Copernicusprogrammet som bereds i bred 
myndighetssamverkan. Innan jag kom till Rymdstyrelsen hade jag inte jobbat alls med 
fjärranalys så jag var väl lite ungdom i sammanhanget där. Och jag täcker då in de sex 
senaste åren i den här epoken som ska analyseras här. Däremot har jag jobbat mycket 
med miljöfrågor inom areella näringar, jordbruk, skog, och miljöfrågor både på 
kommunal, regional och statlig nivå, på alltså olika myndigheter som kommuner, 
länsstyrelser, statligt verk och departement. 

Men när jag kom till Rymdstyrelsen då 2000 så var det väldigt mycket uppståndelse 
kring Envisat11 och den stora miljösatelliten med tio olika instrument som skulle skickas 
upp då. Jag var lite förvånad för det var ju en satsning i paritet med Öresundsbron i 
kostnadsomfattning, men jag hade inte hört talas om detta alls, inte någonting. Jag visste 
inte vad den skulle användas till och jag förstod heller inte hur regeringen kunde satsa så 
mycket pengar på någonting som inte hade någon större användarförankring. Nu var det 
ju kanske mer ett experimentellt system detta, men likväl så var det ju användare som var 
modiga nog att dra full nytta av Envisat-data och utveckla olika tillämpningar på det, 
vilket jag tyckte var roligt. Jag har också hört talas väldigt mycket om ERS när jag kom till 
Rymdstyrelsen, och det var ju ESA:s stora satsning och prioritet nummer ett kan man 
säga inom radar, och själva grunden för ESA:s fjärranalysprogram. Sverige tror jag fick 
del av detta, det var en relativt stor satsning för oss. Och i termer av 
datamottagningstjänster och industriarbeten fick Sverige en bra georetur. Och i kölvattnet 
av ERS-satsningen så har jag förstått att ett kompetenscentrum kring radardata 
utvecklades på Chalmers, och har väl varit så sen dess. Ja, jag kan väl stanna där så länge. 
 
Olov Fäst: Ja, Olle Olov Fäst. 12  Jag blev anställd på Rymdbolaget 1982 för att 
vidareutveckla Kustbevakningens flygburna system med, bland annat, sidspanande radar, 
SLAR,13 och har väl jobbat med de systemen sen dess. Blev ansvarig för affärsområdet 
någon gång i början på 90-talet, och sen såldes det av Rymdbolaget till privata intressen 
2014. Och idag så är jag då VD och delägare i bolaget Airborne Systems 14  som 
fortfarande håller på att utrusta flygplan för Kustbevakningen. Och skälet till att jag blev 
inblandad i ERS-1 förberedelser var väl att Rymdbolagets fjärranalys var ganska 
fokuserad på optiska satelliter på den tiden, och när det då skulle startas ett projekt för 

                                                 
 
9 Göran Boberg, f. 1956 kandidatutbildning i ekologi 1989, administratör för miljövård i Mariestad 1989–91, 
administratör för Naturvårdsverket 1991–95, avdelningschef  på Jordbruksverket 1995–2001, direktör för 
jordobservation på Rymdstyrelsen, 2000-nutid. 
10 European Space Agency (ESA), Europas motsvarighet till amerikanska NASA. 
11 Envisat, ett omfattande ESA-program med syfte att utveckla och sända upp en mycket stor 
jordobservationssatellit med ett antal olika sensorer. 
12 Olov Fäst, f. 1953, anställd på Rymdbolaget från 1982 till 2014 då verksamheten flygburna system såldes. 
Från 2015 VD för ST Airborne Systems AB. 
13 Side-Looking Airborne Radar (SLAR), oftast syftande till en radar som enbart använder antennlängden i 
flygriktningen för att få upplösning i flygriktningen. 
14 ST Airborne Systems AB. 
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ERS-1 förberedelser på svensk botten så identifierades jag som att jag hade någon 
erfarenhet av radarfjärranalys. Så då fick jag det projektet, det svenska projektet, och 
svensk representant i arbetsgruppen på ESA tillsammans med Jan Askne då som får rätta 
mig vad den här gruppen hette…? 
 
Jan Askne: EOPAG.15 
 
Olov Fäst: EOPAG, hette den så? Ja, ERS-1 Users Operation Planning Advisory Group, 
tror jag. Så att under en period så var vi då också svenska delegater i ESA för att planera 
användningen av ERS-1. Det var ett spännande sidospår och en spännande utveckling. 
För att idag finns det ju ganska många operativa radarsatelliter i omlopp. Så ERS-1 var väl 
en tidig sådan och som gav efterföljd. 
 
Lars Ulander: Lars Ulander16 heter jag, och jag har ägnat min forskargärning helt och 
hållet åt radarfjärranalys och speciellt den här tekniken kring syntetisk aperturradar i 
princip, sen 1984. Och från början så är jag civilingenjör från Chalmers, teknisk fysik, och 
sista året som teknolog så var jag på ett utbytesår i Storbritannien, i London på Imperial 
College, och där följde jag en masterskurs som handlade om fjärranalys. Och det var där 
jag kom i kontakt med alla sensorer och tekniker som var på gång för framtiden, bland 
annat syntetisk aperturradar, SAR, och projektet ERS, som jag hörde talas om redan då. 
Och när jag blev klar sen efter att jag hade gjort mitt examensarbete -85, då hade jag 
faktiskt ett jobberbjudande ifrån Rymdbolaget att börja hos dem att jobba med en 
satellitmottagningsstation. Men jag tackade nej till det och istället så började jag som 
doktorand då på Chalmers hos Jan Askne som sitter här, som blev min handledare, och 
blev direkt indragen i de här ERS-förberedelserna 1985. Och idag så är jag professor i 
radarfjärranalys på Chalmers. Och jag har haft två arbetsgivare genom åren. Dels 
Chalmers, och sen har jag varit på FOA som sedermera blev FOI17 då, ungefär lika lång 
tid, faktiskt lite längre på FOA/FOI om man räknar efter antalet år. Så jag har kvar min 
tjänst som forskningschef  där på Avdelningen för ledningssystem idag. Så jag delar min 
tid mellan Chalmers och FOI alltjämt. Man kan dela in den här perioden på mer än 30 år 
i tre delar ungefär för min del. Och de första tio åren då jobbade jag helt med ERS-
förberedelser och ERS-1, ERS-2 och en del nya tekniker som kom fram, till exempel, 
interferometri.18 

Men sen runt -95 kände jag att det var dags för en förnyelse, så då blev jag 
rekryterad till FOA av Hans Hellsten som också sitter här, man kan väl säga min andra 
mentor genom åren. Och vi jobbade tillsammans tills Hans i princip slutade då runt 2000 
som du beskrev. Sen har vi jobbat tillsammans efter det också, givetvis med CARABAS-
projektet. Så det var den andra tioårsperioden kan man säga. Men sen efter de här 
neddragningarna som Hans beskrev, på Försvarsmaktens finansiering där, så tittade jag 
mig om efter nya projekt och blev inblandad i ett antal förslag till framtida satelliter som 
ESA var tänkt att finansiera. Och vi fick napp efter ett par omgångar, och det var 2005 
                                                 
 
15 ERS-1 Operations Planning Advisory Group (EOPAG). 
16 Lars Ulander, civ.ing. F85, doktorand Chalmers 1985–1991, tekn.lic. 1987, tekn.dr. 1991, doktor och 
forskarassistent Chalmers 1991–1995, laborator FOA 1995–2001, docent Chalmers 1996, adjungerad 
Professor Chalmers 2000–2014, forskningschef  FOI 2001-, professor Chalmers 2014-. 
17 FOA, Försvarets Forskningsanstalt (statlig myndighet, 1945–2001, slogs ihop med FFA, Flygtekniska 
Försöksanstalten, 2001, och bildade en ny myndighet FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut). 
18 Radarinterferometri ger förmåga att mäta markhöjd, alternativt små förskjutningar hos markytan, genom 
att låta mottagna elektromagnetiska vågor från två olika antenner interferera med varandra och därmed 
mäta skillnaden i vågornas fas. Tekniken användes av SRTM (”Shuttle Radar Topographic Mission”) och 
TanDEM-X för att ta fram globala topografiska höjddatabaser.  
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som jag blev sen inblandad i ett stort ESA-projekt som kallas för Earth Explorer,19 Earth 
Explorer 7, som nu är inne en fas där man bygger satelliten och kommer att bli den 
första syntetiska aperturradarn i rymden någonsin på ett lägre frekvensband än tidigare, 
435 MHz. Och den är tänkt att skickas upp 2021 så det kommer att fortsätta att vara en 
del av min yrkeskarriär de närmaste åren. Ja, jag kanske ska nöja mig med det. 
 
Jörgen Hartnor:20 Okej, då är det jag. Jörgen Hartnor heter jag, och jag får väl anse mig 
som en katt bland hermelinerna här. I så måtto att jag inte är tekniker utan ekonom, jurist, 
lite sociologi och psykologi, så va. Och anledningen till att jag sitter här är att jag satt och 
slötittade i tidningen en söndagmorgon och såg att Esrange behövde en administrativ 
chef. Och jag tyckte att Kiruna kan väl vara fräckt ett par-tre år, så jag sökte det. Om jag 
nu skulle få det alltså. Och till min förvåning så blev jag då anställd av Rymdbolaget som 
administrativ chef  för Esrange. Det här var 1983 och jag tänkte då att jag lurade med mig 
min dåvarande flickvän och sa att det skulle bli två-tre år i Kiruna. Det har nu blivit 35 år. 
Så kan det gå när inte haspen är på alltså. Ja, jag jobbade på Rymdbolaget fram till början 
på 2000-talet och under den tiden hade jag alla möjliga jobb men sysslade mest faktiskt 
med marknadsföring, försäljning, förhandlingar kors och tvärs. Så jag var biträdande chef  
på Esrange. Dessutom var jag tyvärr chef  för Esrange när vi hade vår enda dödsolycka, 
och det där glömmer jag aldrig. 

Nå, Rymdbolaget satsade ju hårt som någon har sagt här tidigare, på optiska data. 
Och till den änden så hade vi också bildat ett dotterbolag, Satellitbild, som ju då tog hand 
om datan och producerade användbara produkter från början på 80-talet, eller mitten på 
80-talet. Så det var ju väldigt mycket analogt alltså, det var papper och det var bilder och 
det var foto vi hade Sveriges, eller norra Sveriges, bästa fotolabb. Det är nerlagt sen hur 
många år sen som helst. Min första kontakt med ERS det var faktiskt min första dag på 
jobbet. Naturligtvis en måndag som alltid, och fram till kaffet så kom min chef  då och sa: 
“Nu Jörgen, nu i eftermiddag ska vi träffa ESA och så ska vi diskutera möjligheterna att 
på deras uppdrag etablera en satellitstation för ERS.” Jag tänkte, “Jaha nu ska vi se. ESA?” 
Det här är långt innan Google va. Och jag tänkte, jag vågar inte fråga vad det här är för 
någonting, och ERS vågade jag heller inte fråga om. Så jag satt där som en fågelholk 
under eftermiddagen. Sverige var ju då en av de större nationerna när det gäller 
fjärranalys faktiskt. Det låter lite konstigt att konstatera det idag, men så var det, vi var 
jättestora på optiska sensorer. Och vi hade ju samarbete med fransmännen, Sverige hade 
delfinansierat SPOT-programmet, så därav fick vi då ett antal fördelar. 

Och så hade vi… Rymdbolaget hade då en väldigt, vad ska vi kalla det, aktiv 
företagsledning. Det tror jag nog alla som jobbade på Rymdbolaget kan hålla med om 
själva. Lite speciell men mycket aktiv och drivande och bra. Och Rymdstyrelsen också, 
även om Rymdstyrelsen då var väldigt liten. Som bolag måste man ha med sig 
myndigheten i den där politiserade världen. Det hjälpte till väldigt mycket. Och det 
slutade med att vi i stark konkurrens med norrmännen lyckades etablera en särskild 
satellitstation för ESA. Vi ville att de skulle etablera den innanför grindarna på Esrange. 
Det är väldigt mycket man aldrig glömmer, Rymdbolagstiden var härlig på många sätt. Vi 
satt på ett stort möte med ESA, då hade vi alltså lämnat vår offert och där hade vi två 

                                                 
 
19 Satelliten heter BIOMASS och är den sjunde i serien Earth Explorers, det vill säga ESA:s vetenskapliga 
satelliter för jordobservation.  
20 Jörgen Hartnor, f. 1951, kandidatexamen 1976 (Lunds universitet), administrationschef  på Esrange 
1983–1989, ställföreträdande direktör Esrange 1986–2993, ställföreträdande divisionsdirektör på 
Rymdbolaget 1993–1999, marknadschef  på Satellitbild AB 1995–1999, affärsområdes-manager för Satellus 
AB 1999–2000, ställföreträdande marknadsföringschef  på Metria, 2001–2003, senior rådgivare för 
Lantmäteriet 2004-. 
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alternativ. Det ena var att de etablerar den innanför staketet och den andra var då att de 
skulle ha den utanför staketet. Och skälet var naturligtvis att de… Ja, ni vet RF-miljön 
alltså, de hade sådana krav på RF-miljön21 att det fanns en utrustning i Europa som 
kunde mäta detta alltså. En! En tysk. Ja, och vi hade använt den och lyckats hitta en plats 
en bit utanför Esrange. Nu kommer jag inte ihåg siffrorna riktigt, men säg att det skulle 
kosta kanske tre gånger så mycket att bygga den här särskilda stationen som att bygga 
den innanför Esrange staket. Vi kunde ju bland annat då använt antagligen en hel del 
infrastruktur. Och att driva den skulle sen kosta dubbelt så mycket eller någonting sånt. 
Jag glömmer aldrig detta alltså, jag och vår tekniske chef  drog det här, och de sitter såhär 
[BAKÅTLUTAD, ARMARNA I KORS]. Och sen när vi var färdiga så sa de: “Vi vill ha 
vår egen.” Då tänkte vi nej, nu har vi misslyckats i presentationen här. Så vi sa: “Ni 
förstår att det är två, tre gånger så…” “Vi vill ha vår egen.” “Okej.” Ja, det var en rolig 
övning.  

Till saken hör att när man ska etablera en facilitet för de här, ska vi kalla de 
sameuropeiska organisationerna, så får man ju då bjuda på någonting som ett 
medlemsland. I utbyte får man ju då arbetstillfällen och… Ja, prestige och lite så. Och det 
skulle man alltså få. ESA hade då krav, självklara kan man ju tycka, på att all infrastruktur 
skulle vara på plats, de skulle… 
 
[KLOCKA RINGER] 
 
Johan Gärdebo: Det är min femminuters-klocka, sorry. 
 
Jörgen Hartnor: Har jag dragit över tiden? 
 
Eva Cronström: Jag tror att, alltså du har ju liksom redan gått in på första… 
 
Jörgen Hartnor: Ja, jag stannar där då. Då stannar jag där. 
 
Eva Cronström: På första punkten här då, drivkrafter och så. Så jag tror du är först på 
talarlistan för nästa punkt. 
 
Jörgen Hartnor: Okej, okej, då stannar jag där. Tack, förlåt. 
 
Johan Gärdebo: Okej, sorry, tack. 
 
Eva Cronström: Ja, vi går vidare till Per. 
 
Per Ingvarson: Okej, jag heter Per Ingvarson22 och har doktorerat för Jan Askne här. Jag 
är inte den enda som har gjort det. Därifrån hamnade jag då på Ericsson i Mölndal och 
på antenner, det var väl 1973 någonting. Då hade man precis börjat med det första 
rymdantennprojektet som hette GEOS och det var en liten slitsad vågledare, vilket är 
intressant i sammanhanget. Och mitt första jobb blev ISEE-BI som också var en liten 
slitsad vågledare.  

                                                 
 
21 RF-miljön, det vill säga frånvaro av störningskällor i de frekvensområden som är aktuella för den eller de 
satelliter som stationen ska betjäna. 
22 Per Ingvarson, f. 1944, Elektrisk ingenjör 1968 vid Chalmers, disputerade i fysisk elektronik 1973, 
ansvarig för utveckling av rymdantenner vid Ericsson Radar Electronics 1973–81, chef  för antenn-design 
vid Ericsson Radar Electronics 1982–1992, Saab Ericsson Space 1992–1995, Saab Space/RUAG 
Aerospace Sweden/RUAG Space 1995–2012. 
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Under 70-talet sen så jobbade jag där och, lite grann beroende på min bakgrund då, 
så kom jag att jobba mycket med just rymdprojekten och andra civila projekt och så. 
Bland annat så gjorde jag ju SLAR-antennen, den designade jag. Och sen när jag har 
träffat folk som har använt den så har jag frågat: “Hur ser den ut nu?” Ja det är samma 
konstruktion som jag gjorde då. Och jag sa redan då, att när jag lite senare jobbade med 
ERS-1 och hade helt andra verktyg, så kunde jag gjort en bättre design. Men tydligen var 
den tillräckligt bra. På militärsidan gjorde man också lite arbete. Man började titta på det 
här med nosradar, där gjorde man reflektorantenner, men nu ville man titta på slitsade 
vågledarantenner och man gjorde en slitsad lokalspaningsradar. Detta var lite grann 
ingången till ERS-1 när detta dök upp. Då sa vi att det här hade passat perfekt, militärt 
och civilt går det ihop, det är vår teknik, Sverige är intresserade, detta måste vi göra. Och 
det var liksom starten på ERS-1.  

Vi fortsätter väl med det så småningom sen och diskuterar det mer. Sen har jag 
jobbat där och förutom ERS-1 som blev en stor grej så var det många andra antenner, 
särskilt mycket reflektorantenner också för rymd. Sen hamnade jag på Saab Ericsson 
Space när det bildades. Men det var samma gäng som flyttade dit, och sen blev det Saab 
Space och sen blev det RUAG. Och jag var med ända fram till för sex-sju år sen. Nu är 
jag pensionär, men jag är fortfarande med lite grann. Så det är min bakgrund. Så jag har 
hållit på lite grann också och gjort antennkonferenser och annat. Allt som har med 
antenner att göra har jag varit med om att göra. Jag har så att säga varit europeisk 
antennman, lite grann. 
 
Sven G. Gustafsson: Jag har också en Ericsson-bakgrund, Sven G. Gustafsson23 heter 
jag. Efter Chalmers började på Saab i Linköping, och där fanns elva stycken Sven 
Gustafsson, varav tre hette Sven… Nej, två hette Sven G. Gustafsson. Vi fick varandras 
löner. Det vill säga, att en brukar kunna heta Sven, den ena, men de andra: “Vad heter du 
i mellannamn?” “Gustav.” “Ja, det gör jag också.” Sen kastade vi slant och jag förlorade. 
Så sen dess, 1961 så heter jag Sven G. Gustafsson.  

Sen har jag jobbat i Amerika i många år och folk tror det kommer därifrån men det 
gör det inte, det kommer från Linköping. Jag är systemteoretiker kan man säga, på 
robotsidan och flygsidan. Väldigt engagerad i det som inte var apparaterna, det vill säga, 
det var just lite fjärranalysorienterat, markreflexer, atmosfäriska fenomen, i någon mån 
antenner. Så jag har jobbat med Maxwells ekvationer brukar jag säga. Det fortsatte jag 
sedan med. Jag gjorde faktiskt en liten historia som professor Hellgren här på KTH som 
hade varit min chef, han tyckte vi skulle göra det till en licentiatavhandling. Så till min 
frus förskräckelse så satt jag på kvällarna och skrev den med min bättre engelska så det 
blev en licentiatavhandling. Men sen blev jag erbjuden att åka till Boeing i USA 
tillsammans med andra från Ericsson… Eller andra Saab:are. Det tyckte jag inte lät kul. 
Men sen fick jag ett annat erbjudande till AVCO, alltså ett rymdorienterat företag som 
kanske några känner till. Och dit flyttade jag, till Ohio, med min familj och till min frus 
förskräckelse med en son som ännu inte var född. Så hon fick stanna kvar och fixa det. 
Sen hamnade vi i Ohio där jag arbetade på samma sätt med saker som inte 
apparatkonstruktörerna gjorde, nämligen just vågutbredning, markreflexer och liknade 
saker.  

Jag kom att engageras i flera projekt. Och det är ju hemskt, vi satt och talade om 
det nyligen. En del av de projekt man jobbade med för massor med år sedan finns 
                                                 
 
23 Sven G. Gustafsson, f. 1956, civilingenjör 1961 (Chalmers) 1961, teknisk licentiatavhandling 1967 (KTH) 
1967, systemingenjör och sektionschef  vid Saab 1961–67, senior staff  engineer för AVCO Electronics 
1967–69, teknisk direktör vid Raytheon Company 1974–1990, ordförande i Chalmers kompetenscenter 
tillsammans med diverse uppdrag inom geoteknik och georadar 1990–2004. 
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fortfarande. Jag hade hand om en del utav vågutbrednings… kommunikationsproblemen 
för AWACS, 24  det här stora flygplanet som flyger omkring. Och det var just på 
reservfrekvenser för markkommunikation från planet på kortvåg, så jag fick lära mig 
jonosfärsutbredning och troposfärsutbredning av konstiga slag. Jag arbetade också sedan 
på nästa företag som heter Raytheon, ett stort radarföretag. Det är där jag har arbetat 
större delen av mitt liv. Och där kom jag att arbeta med det som idag heter Patriot, och 
idag pratas mycket om ska det bli svenskt luftvärn. Men jag arbetade med det för civila 
ändamål. Så mycket utav det jag gjorde, jag var någonting som de kallade för director of  
instrumentation systems, alltså mätsystem för test ranges i civila och militära 
tillämpningar. Likadant var det med vågutbredning, antenner och sånt där. Det gjorde att 
jag… Vi trivdes vansinnigt bra. Inte i Ohio först men sen i Boston där vi bodde i många, 
många år. Där har jag mycket kontakter. Sönerna hamnade där delvis, en är hemma ett 
tag nu men den andra bor i Texas.  

Jag har med de här [VISAR NÅGRA KATALOGER]. Det var lite av en rolig sak, 
jag har en sån här hög med saker där jag har jobbat i olika organisationer. Som alla ni 
andra så började man med forskning och teknik och sen efter tio år så blir man lite 
gruppchef  för någonting sånt och fortsätter man sedan så blir man lite mer. Och den här 
är från en tid då jag var chef  för ganska stora avdelningar. Den här är från Raytheon, här 
är två-tre tusen man. Det här är också två-tre tusen man. Skillnaden på en amerikansk 
och en svensk telefonkatalog är att här är organisationen med, här är det bara människor i 
bokstavsordning. Organisationen i de flesta amerikanska rymd- eller space-företag och 
flygföretag, den flyter hela tiden, alltså. Den sitter inte fast. “If  my boss calls, get his 
name.” Men det är inte bara illa utan det är väldigt bra i själva verket, jag föredrar det. Jag 
kom senare att vara tillbaka på Ericsson i samma ända som du då. Det kan vi komma 
tillbaka till. Där jobbade jag också med det som du gjorde, fast inte mycket rymd, mest 
flyg och annat. 
 
Eva Cronström: Tack. 
 
Bertil Håkansson: Bertil Håkansson25 heter jag, och jag är väl också kanske lite av en 
katt bland hermelinerna då. Jag har ju en bakgrund som fysisk oceanograf, utbildad på 
Göteborgs universitet. Och någon gång där i mitten eller i början på 1986 så ringde 
Thomas Thompson26 och frågade om jag ville börja jobba på SMHI. Så jag var där på en 
intervju mellan jul och nyår för jag råkade vara hos mina föräldrar och firade jul där uppe 
och så hamnade vi där. Så jag började i mars 1986. Och då kan man väl säga, jag var ju en 
riktig rookie när det gällde fjärranalys, jag var helt… Jag hade inte jobbat alls med 
fjärranalys och tillämpning. Men sen blev ju det någonting som följde med mig hela mitt 
yrkesliv kan man säga, ända fram till jag slutade som pensionär för några månader sen. Så 
jag har jobbat till och från med fjärranalys. Men just med det här med ERS-1 och 

                                                 
 
24 Airborne Warning And Control System (AWACS) ett amerikanskt flygburet övervaknings- och 
stridslednings-system. 
25 Bertil Håkansson, f. 1950, kandidatutbildning i vetenskap 1978 (Göteborgs universitet), universitetslärare 
1978–95, forskarassistent vid Bergen universitet 1985, forskare vid SMHI 1986, disputerade i oceanografi 
1990, chef  för oceanografi vid SMHI 1992–2000, chef  för oceanografilaboratoriet 2000–2007, 
marknadskoordinator vid SMHI 2008–2011, chef  för havsmiljöenheten och därefter för 
miljöövervakningsenheten vid Svenska havs- och vattenmyndigheten 2011–2017. 
26 Thomas Thompson 1927–2015, meteorolog vid SMHI, 1:e statsmeteorolog när SMHI låg i Stockholm 
och följde med utlokaliseringen till Norrköping 1975. Arbetade speciellt med meteorologi i den marina 
miljön och vid sidan av haven även inkluderande säsongsvis isbelagda delar såsom Östersjön men även 
Arktis och Antarktis. Deltog i den första svenska expeditionen som nådde Nordpolen med isbrytaren 
Oden 1991. 
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förberedelser med ERS-1 var ju ett stort projekt för vår del och för min del och det 
handlade ju väldigt mycket om att hjälpa till med ground truthing27 och tolka data och 
tolka satellitdata och vara behjälplig med att få fram tillämpningar, framförallt för 
Sjöfartsverket och isbrytarledningen där, så att isbrytarna fick bra underlag för sin 
verksamhet, så att säga. 

 Men även för SMHI:s28 del som behövde den här informationen för att ta fram 
sina iskartor, till exempel, och göra prognoser på isbildningen, och så vidare. Så det var ju 
ett underlag som man behövde där. SMHI var ju annars väldigt väl rustad för fjärranalys 
på den meteorologiska sidan, man hade ju egna mottagningsstationer för Meteosat och så 
småningom NOAA29-satelliterna, och så vidare. Ja, men inom ERS, vad ska vi säga mer? 
Ja, vi jobbade ju med det nästan i tio år och det som jag tyckte var mest fantastiskt var det 
tvärvetenskapliga arbetet och närheten till tillämpningar, och det var ju en massa olika 
discipliner som jobbade ihop. Så vi hade ju alltså Lars Ulander, Anders Carlström, 30 
Thomas Thompson, Mats Moberg och Maria Lundin och Göran och… Ja, det var ju 
flera här som var involverade i det projektet. Så det tyckte jag var väldigt spännande för 
man kunde liksom byta konstiga idéer och saker med varandra och så och få förståelse 
för olika delar av hela den här stora processen. Fjärranalys är ju annars, tycker jag, en 
väldigt… Det tar ju år, år, år innan det händer något liksom. Jag kanske är lite för otålig 
ibland. Jag har skiftat sysslor, men fjärranalysen har hela tiden hängt med mig. Och jag 
har ju jobbat både med radartekniken då, framförallt när det gäller havsisfrågorna, men 
också med optisk fjärranalys, vad gäller vattenkvalité och oceanografi. Bland annat med 
Glomma vattnets spridning i Skagerrak samt påverkan på vattenkvalitén runt 
Kosteröarna. På den tiden var det ett politiskt spörsmål och regeringen tillsatte 
tillsammans med Norge en kommitté för att undersöka miljöförhållandena i 
Kosterarkipelagen.  

Inom Mistra programmet Remote Sensing for the Environment tog vi fram 
algoritmer för vattenkvalitéparametrar anpassade till Östersjöförhållanden. Under 2000-
talet lanserade vi en nationell algövervakning i realtid på SMHI:s sida. Som bland annat 
förser Helcom med underlag inför statusbedömningar. Jag jobbade på SMHI med 
Thomas Thompson och sen så gick jag över till forskningsavdelningen på SMHI och 
blev chef  där för oceanografiska enheten och jobbade där i nästan tio år. Och sen så blev 
jag chef  på det oceanografiska laboratoriet i Göteborg. Så där var jag nästan i sju år som 
chef. Därefter har jag arbetat med internationella frågor, ofta i samband med fjärranalys. 
Till exempel sitter jag här med mina gamla papper, Space and the Arctic. 2009 ordnade vi 
tillsammans med ESA och Rymdstyrelsen samt Eumetsat och ett forskar- och 
användarmöte på World Trade Center i Stockholm. Ja, vad ska jag säga mer?  

Det blev faktiskt en absolut sista artikel innan jag gick i pension, och det handlade 
om big data. Google Earth Engine har köpt upp satellitdata och gjort dem tillgängliga 
helt enkelt. Så baserat på analyser i GEE skrev vi en artikel om det och fick det publicerat 
i Environments 2017. Då hade vi tre olika tillämpningar på dammar och skog och 
Östersjön. Sammanfattningsvis har det varit ett stimulerande och roligt att nyttja 
satellitdata men det har alltid delat intresse med andra tillämpningar och 
utvecklingsarbete inom oceanografi och havsförvaltning. 
 

                                                 
 
27 Ground truthing, Begrepp som syftar till metoder för att genom mätningar på jorden kontrollera och 
kalibrera satellitens mätningar. 
28 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). 
29 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), USA:s meteorologiska myndighet. 
30 Anders Carlström, f. 1965, TeknD (Chalmers), disputerade inom modellering av radarsignaturen från 
olika typer av havsis vid avbildning med SAR-sensorer, Systemingenjör vid RUAG Space AB. 
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Eva Cronström: Då är det Jan. 
 
Jan Askne: Ja, jag heter Jan Askne.31 Jag började 1961 på Chalmers som assistent för 
Olof  Rydbeck, professor på Chalmers, och ägnade mig åt att hjälpa honom. Jag var 
egentligen springpojke. Men det blev vågutbredning, vågutbredning i joniserade media 
och olika typer av problem. Fem år senare blev jag universitetslektor och det blev en del 
undervisning, men det fanns utrymme för forskning också. Och den fortsatte jag inom 
vågutbredningsområdet men kom in på radioastronomi och sen tog jag upp fjärranalys. 
Det var oljespill, tester för mikrovågsradiometrar, det var passiv teknik med andra ord. 

Och sen så kom det atmosfärprofilering i samarbete med SMHI. De höll på med 
ett projekt som hette Nowcasting, vilket var att inom tolvtimmarsintervallet skulle man 
ha bättre prognoser, och då skulle man ha mer instrument. Det var väderradar som hade 
kommit in, men perifert fanns möjligheter också att ersätta radiosonder med 
mikrovågsradiometri. Det var ju en utveckling där väderradar var grundstommen, den 
verksamhet som Sven G. Gustafsson drev, var ansvarig för på den tiden. Men USA 
konkurrerade med en dollarkurs som hastigt sjönk och det gjorde Ericsson oroad och… 
 
Sven G. Gustafsson: Mig. 
 
Jan Askne: Och dig kanske. Ja, och i alla fall så slutade verksamheten för Ericsson och 
därmed också vår utveckling åt det hållet. Och vi fortsatte när det gäller 
mikrovågsradiometri på ozonmätningar och satelliten Odin. Men det var ju egentligen 
senare. För att 1983 så var det en utvärdering av svensk fjärranalys. Och det var väl 
föranlett av den kommande ERS-satelliten antar jag. Och då kom man fram till och 
rekommenderade en professur på Chalmers. Och jag sökte den då och fick den 1984. 
Och det var faktiskt samtidigt, jag tror det var -84, som Lars kom och frågade om han 
kunde få ett examensarbete genomfört liksom i Chalmers namn, men då i England. Och 
vi hade kontakt under den där tiden och altimetri var viktigt. 

Så Lars var redan med då från allra första början. Och Rymdstyrelsen hade gått ut 
med en förfrågan om vilka grupper som var intresserade att göra något 
förberedelseprogram för ERS-1. Och bland dem som svarade så valde man ut att SMHI 
skulle leda inriktningen på projektet. FOA hade bakgrund på radarsystem och Seasat,32 
syntetisk aperturradar. Och Rymdbolaget skulle svara för kommersiella tillämpningar, 
bland annat. Och vi fick svara för radaraltimetri. Det gav möjligheter och Lars fortsatte 
på Chalmers med radaraltimetri, och mikrovågsradiometri också som användes för 
korrigering av radar-altimeter. Det var ingången. Och sen började vi det här projektet då, 
och som professor så blir det ju rätt mycket möten, arrangerande av alla dessa 
fältkampanjer. EOPAG var ju ett väldigt intressant inslag, det gav ju internationella 
kontakter som var väldigt viktiga onekligen. Och sen var jag också med inom ESA 
Science Advisory Committee på Envisat, ASAR, alltså Advanced SAR som var nästa 
generation av SAR-antenner, SAR-satelliter, eller SAR:en ombord på Envisat. 

Ja, det var ju många projekt och forskningsprogram. Under -84 då vi började fram 
till -95 så var det väl ERS-inriktat i Östersjön med tanke på att understödja isbrytarna för 

                                                 
 
31 Jan Askne, f. 1936, professor vid Chalmers Tekniska Högskola, dåvarande institution för Elektronfysik I, 
numera Rymd-, geo- och miljövetenskap. 
32 Seasat, NASAs första SAR-satellit och syftade som namnet antyder främst till mätningar över jordens 
oceaner. Sköts upp 27 juni 1978 och var operativ fram till 9 oktober 1978, då ett allvarligt fel inträffade. 
Betraktades länge som den första SAR-satelliten över huvud taget, ända till 2012 då ett amerikanskt 
program avhemligades och avslöjade att en militär SAR-satellit (Quill) redan 1964 demonstrerat SAR-
principen från rymden under ett antal banvarv. 
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att göra det effektivt. Vi talade alltid om hur mycket olja man skulle kunna tjäna genom 
att gå igenom isen på ett effektivare sätt. Och sen så fortsatte vi med expeditionerna till 
Arktis. -91 så hade Polarforskningssekretariatet tagit initiativ till en svensk expedition till 
Arktis, och -96 var det en annan, och sen gick vi också in på skogstillämpningar. Punkt 
slut. 
 
Ulf  Gullne: Ulf  Gullne,33 Sjöfartsverket, tredje katten här bland hermelinerna. Har alltså 
inte någon teknisk bakgrund utan jag är en person som har använt satellitdata under min 
tid på isbrytarna. Jag har 20 år på isbrytarna och 15 år i isbrytarledningen där vi dagligen 
använder satellitbilder för att planera verksamheten på kort och lång sikt, men framförallt 
ombord, där man lägger upp det dagliga arbetet utifrån den satellitbild man får ner, och 
så vidare. Erfarenheterna som jag har, är att vi var världsledande, framförallt inom 
ismonitorering men att vi inte längre visar framfötterna inom detta område. Mycket utav 
mitt arbete sista åren har ju varit att vara i EU och nere på ESA och på olika möten för 
att påpeka vikten av att ha tillgång till så mycket satellitdata som möjligt för att få en så 
säker vintersjöfart som möjligt. Men som sagt, jag är den som är slutanvändare av alla era 
åtaganden. Tack för mig. 
 
Eva Cronström: Tack. Ja, men vi går väl rakt på första frågan. Johans idé är att vi ska 
titta mer eller mindre kronologiskt så att vi liksom börjar från början. Och ni har ju flera 
stycken varit inne på de här väldigt tidiga, early days… Det som är viktigast eller som vi 
är mest nyfikna på, det är ju att hitta de här informella besluten, eller vad var det 
egentligen som gjorde att något hände. Och Per, du sa såhär att “det här måste vi göra”, 
vem var det som sa det och vem var “vi” liksom? Lite grann såhär, hur blev det att vi, 
som Ulf  sa, ändå var så långt fram och ledande länge i Europa? Och de skrönorna, det är 
dem vi vill höra. Så jag vet inte vem som vill börja, vem har den första minnesbilden? Nu 
är vi tillbaka på bas… 
 
Bertil Håkansson: Jag skulle vilja… Jag tror att mycket av succén var att det fanns ett 
forskningsbehov och det fanns ett tillämpningsbehov. Det fanns någon som ville ha det 
här. Både SMHI och Sjöfartsverket ville ha den här typen av information så att säga. Och 
koppla ihop det, det tror jag var fruktbart så att säga. Och sen att Rymdstyrelsen i sin 
stora liksom vision gick in och finansierade ett såhär långsiktigt projekt, det tycker jag var 
helt unikt. 
 
Jan Askne: Ja, det var väl onekligen Rymdstyrelsen som låg bakom. Det fanns ju en 
kommitté där Folke Eklund34 och Hans Ottersten från FOA fanns med, och de hade ju 
erfarenhet från, till exempel, Seaice-75 då man under ett par veckors tid i mars månad 
hade gjort många undersökningar av isen med tanke på vägledning av isbrytare inför… 
Eller var det stålverken uppe i Umeå? 
 
Jörgen Hartnor: Luleå. 
 
Jan Askne: Luleå, tack. 
 

                                                 
 
33 Ulf  Gullne, f. 1954, officersträning 1974–75, ubåtsofficer 1975–76, officer på isbrytare 1978–77, 
militärakademien 1977–78, 1981, minsvepare 1978–81, officer på minsvepare 1981–2001, koordinator för 
demilitarisering kring isbrytare 2001–2003, ställföreträdande chef  för isbrytaravdelningen 2003–2007. 
34 Folke Eklund (1924–2010), Civilingenjör (Chalmers), Laborator vid FOA och senare Forskningschef  för 
FOI, Elektromagnetisk vågutbredning och fjärranalys. 



18 

Jörgen Hartnor: Stålverk 80.35 
 
Jan Askne: Ja, Stålverk 80, som man funderade inför. Så att FOA hade ju en bakgrund 
där. Och den här utvärderingen som ledde till att jag fick en professur, och det var 
faktiskt fem års stöd från Rymdstyrelsen för att få igenom det, det gjorde ju också att det 
fanns ett ansvar, i alla fall från min sida, att sätta igång verksamhet på det viset. Det fanns 
ingen universitetsverksamhet av den här typen med mikrovågsfjärranalys, och det finns 
väl inte fortfarande utanför Chalmers vad jag vet. Så att det var ju en byggsten i det hela, 
att vi hade en forskningsgrupp vid sidan om FOA, och vi hade ett intresse. Det fanns ett 
intresse för kommersialisering. Om vi tittar på EOPAG-diskussionerna så var det ju 
väldigt tydligt att många länder ansåg att det var viktigt med kommersialisering så snabbt 
som möjligt. Och när man tittar på de forskningsprojekt som inleddes efteråt och vi fick 
som grupp ansöka om olika SAR-scener, så var det begränsat till 20 stycken under lång 
tid.  

Idag är det ju öppen tillgång till data på ett helt annat sätt, i alla fall för 
forskningsändamål och för en del satelliter även i andra sammanhang. Så för att få igång 
den utvecklingen så trodde man nog att den skulle komma mycket snabbare än den 
gjorde. Det krävdes mycket utveckling. Och de som sysslade med optisk fjärranalys de 
hade ju svårt att se nyttan av radarteknik, bortsett från att moln inte förekom i bilderna så 
var det ju inte mycket mer som förekom egentligen, utan det var ju en grå bild som inte 
var särskilt intressant. När vi sen på 90-talet fick fram interferometribilder och kunde 
blanda intensitet, koherens och skillnadsintensitet och plötsligt få en färgbild, så var det 
ju klart mer intressant. Och det har ju använts för klassificering men det når säkert inte 
upp till… Det är andra egenskaper än i en optisk bild men det kanske inte har den 
klassificeringsmöjligheten. 
 
Eva Cronström: Bertil, ville du fortsätta fylla i någonting? 
 
Bertil Håkansson: Jag tänkte bara, man kan gå tror jag ytterligare steg tillbaka, och det 
är när riksdagen beslutade att hålla alla hamnar i Sverige öppna året om. Där ligger det 
grundläggande beslutet, och då behövdes det isbrytare och så behövdes det massor med 
information för att den här transportdelen skulle kunna fungera året runt så att säga. Så 
där finns också en knutpunkt. 
 
Eva Cronström: Då har Hans… 
 
Hans Hellsten: Det jag skulle vilja få belyst av er som kan det här, är när blev det klart 
att just havsis var en så viktig tillämpning? Vad jag kommer ihåg, det var ju hur fascinerad 
jag blev när jag hörde talas SAR-satelliter. Det var Hans Ottersten som berättade om den 
kommande satelliten ERS-1. Vi hade bilder från Seasat som blev den första bekantskapen 
med SAR-data. Vi tyckte vi såg allt möjlig detaljerad information i dessa bilder men det 
visade sig så småningom bara vara speckel-brus vi försökte lägga innehåll i. Folk var 
otroligt naiva vad gäller vilka fenomen man kunde upptäcka med SAR. Man skulle kunna 
se helt andra saker med radar än med optiska satelliter då. Till exempel, var det det här 
med Engelska kanalen. Man tyckte man såg botten, det vill säga havsbotten, i Engelska 
kanalen i SAR bilder. 

Det var uppmärksamhet ett tag kring detta. Sen upptäckte man på engelska 

                                                 
 
35 Stålverk 80, ett planerat industriprojekt i form av en kraftig utbyggnad av statliga Norrbottens Järnverks 
anläggningar i Luleå. 
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amiralitetets sjökort över Engelska kanalen fanns noterat att beroende på havsdjupet så 
såg ju kapillärvågorna på vattenytan olika ut och indikerade alltså havsdjupet eller 
åtminstone varnade för grund. Det var det man såg alltså, själva vågmönstret, inte 
havsbotten egentligen. Man visste liksom ingenting. Och sen så småningom kom det ju 
fram, att i kartering av havsis fanns en fin tillämpning. Men när, när blev det klart? 
 
Eva Cronström: Det kommer jag ihåg. 
 
Jan Askne: Ja, jag vet inte när diskussionerna började på ESA om en satellit. Men jag vet 
att Werner Alpers, professor vid Hamburgs universitet, som arbetade i Tyskland för 
Hasselman, var en av de viktiga. ESA ska ha ringt och frågat honom om vad ska vi 
använda för frekvens på en SAR-satellit? Och de hade diskuterat, de hade ju ingen 
erfarenhet, och Seasat gick ju på L-band, 12 cm eller något sånt där. Nej, 23. 
 
Lars Ulander: 23. 
 
Jan Askne: 23, förlåt. Så efter en del funderande så föreslog de, utan någon erfarenhet, 
att C-bandet skulle vara lämpligt, det var 5 cm våglängd ungefär. Sen när vi hade fått den 
här förfrågan från Rymdstyrelsen om vi var intresserade att ha ett program för ERS-1, 
och hade kommit fram till den här gruppen, utsetts av Rymdstyrelsen att vi fyra skulle 
sätta igång, så diskuterade vi ju inom gruppen, vad ska vi nu inrikta oss mot? Och den 
uppenbara tillämpningen var ju hav, som ERS var tänkt för. Men havsis var någonting 
som man såg som nästa alternativ. Och vi konstaterade att vårt intresse för havsrelaterad 
övervakning, öppet hav, det såg vi inte som så viktigt. Och Thomas Thompson var ju 
drivande, han hade erfarenhet från Seaice-75 och han hade bakgrunden på iskartläggning 
allmänt. Han var ju väldigt drivande och entusiastisk för havsis då. Och det tyckte vi, med 
den upplösningen som ERS hade, ungefär 25–30 m så skulle havsistillämpningen och 
dess variabilitet vara möjlig. 

Och det fanns ju samma intressen världen över. Det fanns i Kanada ett starkt 
intresse för det och ESA hade konferenser, PIPOR.36 Det var internationella konferenser 
och även i USA fanns starka intressen, även om de ju inte var med. Men Kanada var ju 
med i förberedelserna till ERS-1. Så det var på det viset som is kom in, det var rätt 
outforskat. 
 
Eva Cronström: Ja, det rycker lite här borta tror jag. 
 
Lars Ulander: Ja, jag tänkte nämna en tidigare historia, om man backar tillbaka bandet 
ännu tidigare. Det är innan min tid inom det här området, men i och med att man har 
jobbat så länge så har man ju fått väldigt många historier berättat för sig. Det är 
framförallt när jag kom och började jobba på FOA och lärde känna de personerna där, så 
insåg jag att det finns en historia där som inte är så välkänd. Grunden för den här 
tekniken som vi pratar om, i huvudsak syntetisk aperturradar, är en militär teknik som 
utvecklades på 50-talet för flygburen användning i radarspaning mot marken. 

Och amerikanerna tog ju steget till en satellitimplementering mycket tidigare också 
än vad man har trott, för det var ju hemligstämplat. Så det är ju öppen information nu. 
För några år sen så släppte man ju den informationen. Jag tror det är 1964 under Lyndon 
B. Johnsons tid, så hade man en mission som kallades för Quill.37 Det kan man läsa om 

                                                 
 
36 Program for International Polar Ocean Research (PIPOR). 
37 Quill, första SAR satelliten opererad av National Reconnaissance Office (NRO) 1964. 
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på Google. Eller på internet, man kan googla på det. Och där demonstrerade man alltså 
att det var möjligt att göra sådana här typer av radarbilder. Och det är väldigt 
överraskande vilken hög upplösning man åstadkom 1964, det var betydligt bättre än det 
som ERS-1 och ERS-2 kunde åstadkomma, till exempel, 20 år senare. Eller ja, 25 år 
senare då. Det var storleksordningen meter. Så civila satelliter har ju numera den 
kapaciteten att man kan upplösa objekt som är 5 meter stora, men det kom ju först säg 
2006 någonting sånt där. Så det finns ju en väldigt tidig historia. Och jag tänkte nämna att 
jag tror det också var en av drivkrafterna varför vi fick en såhär bra konstellation i Sverige. 
Det fanns ju ett antal parter som hade en bakgrund i olika delkomponenter då. Min egen 
ingång det var ju signalbehandlingen och det är det som har drivit mig mycket, att kunna 
signalbehandla.  

Den tidigaste historien när det gäller signalbehandlingen, att förstå den, i Sverige i 
alla fall, den fanns ju på FOA redan på 60-talet. Det är två personer som jag har lärt 
känna bägge två, Staffan Johnsson38 och Hans Lok,39 numera pensionärer givetvis. Och 
de drev ett projekt någon gång -66 tror jag för att demonstrera optisk signalbehandling 
för att åstadkomma de här bilderna. Och det där lades ju ner ganska snabbt, man såg inte 
att det fanns någon direkt egentlig nytta av det. Men även den högsta militära ledningen 
var ju intresserade av den här tekniken. Och när Seasat blev till då 1978 och man såg de 
här bilderna, de var ju allmänt tillgängliga då, man såg de här effekterna på havsytan som 
nämndes nyss. Och det var ju spekulationer om man, till exempel, kunde detektera ubåtar 
med de här variationerna. Och det är klart Försvarsstaben blev väldigt intresserade av det 
här, så man gav FOA ett uppdrag att titta på de här möjligheterna. Det blev en hemlig 
rapport av det där, numera avhemligad, så jag vet att den har skickats till Johan, den här 
avhemligade rapporten.  

Men jag tror att det hade stor betydelse också att det fanns ett genuint 
teknikintresse som drev på det här, och det gjorde att flera avnämare, de som var mer 
vetenskapligt intresserade, men även de här som drev på så att säga för en militär 
användning, fanns med i omgivningen då. Så det blev som ett nätverk som genererade en 
rörelsemängd på något vis. Så småningom så drevs det i form av storprojekt och de här 
projekten måste ju nå en viss storlek, man måste komma upp i en kritisk massa för att det 
ska bli någonting. Och det var det som det blev så småningom. Det blev en väldigt stark 
drivkraft. 
 
Eva Cronström: Sven, tror jag. 
 
Sven G. Gustafsson: Jag är ju naturligtvis äldst här så jag har förmodligen det äldsta 
pappret med mig här. Det råkar sig så att när jag som grön civilingenjör började på Saab i 
Linköping, så var det ett antal unga personer, civilingenjörer, som var väldigt intresserade 
av det här med rymd. Sen hade vi en teknisk direktör som hette Lars Brising som ville att 
vi skulle göra flygplan och ingenting annat, punkt och slut. Men hans vice var doktor i 
aerodynamik, Lars Gullstrand, och han tyckte att vi i Sverige skulle vara med i rymden. 
Det gjorde han delvis å egna vägar men också å regeringens och riksdagens vägnar, att vi 
borde titta på rymdteknik. Begreppet fjärranalys sysslade vi liksom med från flygplan och 
annat. Men det var alltså inte det som det handlade om då, utan framförallt var det 
kommunikationssatelliter. Navigation och fjärranalys det var inte riktigt i ropet då.  

Och då var det så att vi var några aggressiva personer som startade seminarieserier, 
varav jag har kvar ett par papper. Det är en stencil, ett sånt här blått, rött, konstigt, luktar 
                                                 
 
38 Staffan Jonsson, f. 1938, Civilingenjör (KTH), Överingenjör FOI, Radarspaning och stridsledning, 
pensionerad. 
39 Hans Lok (1941–2017), Ingenjör, Överingenjör FOI, Målsökarteknik med huvudfokus på radarområdet. 
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sprit, papper. Det skrev jag av här, och det är från verksamhetsåret 1963–64. Och i 
hemlighet men under Gullstrands erkännande, som hade något slags riksdagsintresse, så 
måste ju Sverige vara bra på teknik. Och vi i Saab är ju bäst på flygplan. Sen har vi de här 
killarna, Sven G. Gustafsson och så vidare, de kan det här med radar och sådana konstiga 
saker, mikrovågor. Vi måste kunna göra någonting stort utav det här. Det var innan 
Linköping. Eller innan Göteborg. Och här står det att vi har en serie om 
rymdkommunikationer. Den 12 november 1963 skulle Arne Hallström göra en översikt 
över kommunikationssatelliter. Och sen så hade vi Sven Ljunggren, avliden, som många 
känner. Han var Vikings projektledare. Han talade om baninmätning. Sen har vi Christer 
Ekman, som jag inte känner, som pratade om effekt. Erik Olsson pratade om 
vågutbredningsproblem. Det borde jag ha gjort men det står Erik Olsson. 
Antennstyrningsproblem, markutrustning, telemetri, det pratade jag om. Och här står 
även Klas Blom. Några av killarna var doktorander och några var licentiater och lite 
däremellan. De var intresserade framförallt. Och Saab ville alltså bli ett ledande bolag i 
Europa på rymdfrågor i alla kategorier, kommunikationer och annat. Det var ett djupt 
allvar i detta. Sen fanns det en försvarsaspekt på det här, och då blev det ju genast väldigt 
besvärligt. Det vet ni att diskussionerna omkring rymd och försvar… Jag var ju inkallad 
till Krigsvetenskapsakademin och pratade just om sådana saker någon gång. I varje fall, så 
tidigt var detta, -63, -64. Seminarieserierna fortsatte. Sune Axelsson som några av er 
känner, som har en professur i Linköping, han jobbade ju egentligen lite med fjärranalys 
fast för militära ändamål. Han som jag jobbade ju mycket med reflexer i marken och 
havet, och så vidare, men sett från SLAR, till exempel, eller från någonting annat.  

Så min poäng är att om ni är intresserade av så gammal historia så är det egentligen 
så att det började egentligen mindre vetenskapligt och mer industriellt. Saab ville, 
tillsammans kanske med Ericsson, bli stor på rymdindustrin. Och det var på allvar, 
mycket stort intresse. Då jämförde vi oss med de största företagen i Europa och i USA. 
Samarbeten startade så småningom med TRW40 och de blev väldigt stora på flygsidan 
men inte på satellitsidan. Det var nästan en parentes men det i alla fall finns den gamla 
parentesen. Jag ville bara ta upp det som en möjlig start i ditt papper. 
 
Eva Cronström: Jag tror det var Olle som viftade sen. 
 
Olov Fäst: Gjorde jag? 
 
Eva Cronström: Det kliade någonstans bara? 
 
Olov Fäst: Nej, men jag tänkte kommentera på det här med is, att det var någon som sa 
här: “tillräckligt stora projekt för att det ska bli något.” Och det är ju liksom så att det 
kanske var en annan tidsanda. Eller att man måste ha en annan inställning i 
rymdbranschen, att man måste liksom bygga infrastruktur för sin egen skull och man 
måste bygga teknik för sin egen skull, om det ska bli något. Och skälet till att det blev 
just is just i Sverige tror jag ju var just det här att vi lyckades få ihop en tillräckligt stor 
och tillräckligt diversifierad grupp som kunde enas runt ett intresse, runt ett 
tillämpningsintresse. Snarare än att det skulle vara speciellt vetenskapligt intressant just 
med radar mot is. Utan det var väl mera det att det fanns absolut ett användarintresse 
både hos Sjöfartsverket och SMHI. Och då samlades vi runt det och så fick vi till ett 
projekt. Jag tror att det var så enkelt. 
                                                 
 
40 Thompson Ramo Wooldridge Inc (TRW), grundat 1901, amerikanskt aerospace-företag med stora 
uppdrag inom det amerikanska missilprogrammet och inom flera av de största rymdprojekten. Uppgick i 
Northrop Grumman 2002. 
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Hans Hellsten: Ja men det är klart, för stålverket i Luleå och Bottniska viken och… 
 
Olov Fäst: Eller hur? 
 
Hans Hellsten: Javisst. 
 
Jan Askne: Jag tror att Rymdstyrelsen hade rent av sagt när gruppen tillsattes, att SMHI 
skulle sätta målen. Det var nog så. 
 
Eva Cronström: Jag såg Ulf  förut? 
 
Ulf  Gullne: Ja, -72 var det ju den stora konferensen där man fattade besluten om 
vintersjöfart. Där beslutades då att staten skulle, till exempel, bygga isbrytare. SMHI 
skulle utveckla isforskning. Staten skulle sätta av pengar till forskning, och så vidare. Så 
jag tror, precis som Bertil sa, att det fanns nog en politisk vilja att vi skulle vara ledande i 
dessa frågor och Saab drev nog på, det måste även funnits personer som påverkat 
finansen i det här sammanhanget. Jag kan dra en anekdot som inte har med fjärranalys att 
göra, men det har med hur finansen fungerade. 

Man hade i början av 70-talet beslutat att vintersjöfart skulle genomföras på 
Norrlandskusten. Landshövding Rolf  Edberg var en drivande kraft men hade svårt att få 
företräde hos finansministern Gunnar Sträng, dåvarande disponenten Wilhelm Ekman i 
Uddeholms AB tog på sig uppdraget att uppvakta Sträng i ärendet. Även han hade svårt 
att få företräde hos Sträng. På en kungamiddag kom emellertid Ekman att få ett samtal 
med Sträng, när denne ensam flanerade i Vita Havet på slottet. Ekman förde frågan om 
Vänerisbrytare på tal men Sträng var negativ. Ekman replikerade snabbt att han inte 
kunde begripa att man inte har förståelse för isbrytare när man står mitt i Vita Havet. 
Sträng förslog ett möte på departementet påföljande dag kl. 09:00. Vad som sas på detta 
möte vet vi inte men tre månader senare så gick kommunikationsministern ut och sa att 
Trollhätte-kanal skulle fördjupas och isbrytaren skulle beställas. Och drygt två år senare 
så levererades Isbrytaren Ale. Så jag tror alltså att där fanns en vilja att liksom driva landet 
framåt på ett annat sätt, och att han lyssnade på både politiker och på framförallt 
industrin. Det tror jag är en drivkraft till framgång i olika projekt. 
 
Eva Cronström: Göran. 
 
Göran Boberg: Ja, det var kanske före min tid men jag har förstått att 
fjärranalysprogrammet som vi driver har funnits från Rymdstyrelsens första början. Och 
det tror jag var en ganska unik satsning och en viktig drivkraft för att få de här sakerna att 
fungera. Just denna insikt av att man behöver en särskild kommitté och en särskild 
pengapott för att stimulera fjärranalysanvändningen och fjärranalysforskningen. Men att 
de tillsammans då genom tillämpad forskning och användarstimulering skulle kunna 
utgöra en bas för en utökad fjärranalystillämpning, och i förlängningen också en 
industriutveckling, tror jag var avgörande för att man skulle få fram det här. I många 
länder så saknas detta fullt ut. Den fjärranalysforskning som bedrivs den är ofta 
integrerad med annan grundläggande forskning. Men jag tror att insikter om att koppla 
tillämpad forskning till användning är ett viktigt steg. 

Nu har ju Rymdstyrelsen nyligen förslagit att Fjärranalyskommittén ska läggas ner 
för första gången sen bildandet, vilket jag tycker är jättetråkigt. Och då integrerar man 
istället fjärranalysforskningen i Rymdforskningskommittén. Och det finns ju risk att det 
blir svårt att hävda sig i det sammanhanget. Vi får se hur det går. Men motivet har ju varit 
vad jag förstår jävsproblematiken, att svensk kompetens har suttit i Fjärranalyskommittén 
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och bedömt sina egna behov. Det där är lite ohållbart faktiskt. Men istället för att göra en 
mer opartisk kommitté med nordisk inriktning så har man valt att lägga ihop detta med 
den andra kommittén. Och det är klart att det finns effektivitetsvinster med det, men 
fjärranalysen kan bli förlorare tror jag. Så jag har reserverat mig mot det beslutet. 
 
Eva Cronström: Jag tror Bertil var näst på listan, sen har vi Jan. 
 
Bertil Håkansson: Ja, bara ett litet kortkomplement till det som andra har berättat här, 
och Ulf  speciellt. Vi hade ju också mycket nära samarbete med Finland som också var en 
stor, kanske ännu mer pådrivande i de här frågorna. För Finland var ju ännu mer 
beroende av att ha sin sjöfart igång året runt så att säga för sin ekonomi och sin industri 
naturligtvis. Och det fanns ju, nu du får rätta mig Ulf, ett Finnish-Swedish Navigation 
Research Board där forskningspengar fanns avsatta. 
 
Ulf  Gullne: Ja, just det. Ja, och det beslutades ju redan -72 om den här 
vintersjöfartsforskningen. Men om vi tittar just på is och Sverige och Finland så var det 
ju Sverige som var drivande. Men där har ju Finland trampat om med flera hästlängder 
nu och är betydligt mycket mer drivande på framförallt ismonitorering och forskning. 
 
Eva Cronström: Jan. 
 
Jan Askne: Jag tänkte på bakgrunden fjärranalys och Rymdstyrelsen. Vad jag vet så var 
det STU som hade ansvar för fjärranalys till att börja med, men jag antar att det var 
rymdaspekten som blev mer och mer av intresse. Det fanns ju mycket markbaserad 
laserutveckling med rökgasundersökningar och sånt på ett tidigt stadium. Men det kom 
från STU tror jag. Sen nämnde någon problemen med jäv. Ja, de som var professorer i 
fjärranalys var schablonmässigt deltagare i Fjärranalyskommittén under många år, även 
jag då. Och det motivet var ju att vi representerade kunskapen från olika håll, det var ju 
inte ett område utan det var ju olika tillämpningar, SMHI fanns representerat etc., det var 
olika intressen. Jag minns inte när jag åkte ut, men det fanns ett nordiskt inslag under en 
del år. Fast jag tycker ju de internationella utvärderingarna som man har gjort till och från 
borde ju också vara en garanti för att inte jäv har varit av betydelse. Och jag tror att de 
flesta har klarat sig bra därvidlag.  

Sen har jag varit förvånad över att inte mer har gått till fjärranalys med tanke på 
klimatutveckling och sånt där. Och att Rymdstyrelsen ändå… Rymdforskning har varit 
fint. Fjärranalys har varit mer tillämpning och lite vid sidan om. Forskning inom 
fjärranalys, finns det? Ja. Jag tittade faktiskt innan jag åkte hit på Rymdstyrelsen, nu ser jag 
att första fliken det är faktiskt om vår planet, nästa flik är om rymd. Så jag kanske var 
förvånad över utvecklingen som du nyss nämnde. Men vi får väl se. 
 
Jörgen Hartnor: Får jag slänga in en, som vi kallar det, en ovetenskaplig kommentar. Jag 
tror att minsta gemensamma nämnaren här är pengar. Jag tror inte det är svårare än så 
alltså. Och sen vet ju alla då att vi inte har obegränsat med pengar så frågan är vad man 
satsar på. Och då måste man ha en tro, man måste bibringas någon slags uppfattning. 
Och det är vad ni lyckades med då. Det här resulterade ju i, om vi pratar riktigt stora 
grejer så, det svenska Rymdlyftet. Alltså när Sverige bestämde sig för att bygga sin första 
egna satellit, Viking, och i anslutning till det hoppa med i SPOT-programmet. Och varför 
gjorde man det? Det här är lång tid innan min tid men jag har, som du sa, fått historierna 
berättade för mig, så ni får ta det för vad det är värt. Jo det var ju då en kombination av 
att man såg att här finns en användning. Vi har ett problem, här finns en lösning. Det är 
inte så att vi har en lösning som väntar på ett problem utan det var tvärtom. Sen låg 
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industrin på väldigt tungt alltså. Det gläder mig att min uppfattning verifieras av dig alltså. 
 
Sven G. Gustafsson: Precis. 
 
Jörgen Hartnor: Man såg att här finns det goda affärsmöjligheter. Men då gäller det att 
se till att vi har någonting att demonstrera, vi måste visa att vi alltså kan. Och vem som 
sen övertygade vilken finansminister, det har jag ingen synpunkt på, men han blev 
övertygad och den där övertygelsen satt ju fast länge. Det var någon som sa här, pratade 
om Envisat, nu hoppar jag lite i kronologin, vi satsade fruktansvärt mycket pengar på 
Envisat, jag tror det var 4 procent eller någonting sånt. Och det var Calle Bildt in person 
som sa det. Jag vet hur vi reagerade på Rymdbolaget när den här nyheten kom: “Vad i 
hela fridens namn ska vi göra för 4 procent?” För det var så fruktansvärt mycket pengar 
alltså. Vi hade inte resurser att hantera det här men nu var det ju bara att göra alltså. Men 
alltså, det krävs en vilja att göra någonting, så är det, på den politiska nivån för det är de 
som sitter på pengarna och det är den minsta gemensamma nämnaren i allt det som vi 
pratar om här tror jag. Så. 
 
Johan Gärdebo: Göran. 
 
Göran Boberg: Ja, jag har en kommentar på Jans inlägg här, och det är att 
policyrelevansen för statens rymdsatsningar har ju alltid varit lite skev eller begränsad. 
Det har ju inte varit miljöpolitiska ledstjärnor utan mest näringslivspolitiska och 
forskningspolitiska motiv för de satsningar man har gjort på rymden. Sen har det över tid 
då varit en och annan minister som har uppmärksammat behovet av data för att öka 
kunskaperna om vår planet, hur den fungerar och för att förstå människans påverkan på 
våra klimatsystem, och så vidare. Maud Olofsson, till exempel. Men i stort sett så har det 
ju varit förväntad industriretur som har varit den stora ledstjärnan för satsningarna. Och 
sen har det varit ett mervärde och ett tilläggsvärde att vi också kan få miljöpolitiska 
vinster av det här och en bättre kunskap om hur vi ska förvalta vår planet. Nu är ju 
timingen för det här sista beslutet att lägga ner Fjärranalyskommittén ganska dålig 
eftersom vi nästan simultant fick faktiskt mera pengar i förvaltningsbudgeten, vilket 
aldrig har hänt förut. Dessutom är det bara veckor innan regeringen ska lägga sin första 
nationella rymdstrategi någonsin. Så om några veckor så har vi en uppfattning från 
regeringens sida på vad rymden ska ägna sig åt vilket är fantastiskt trevligt. Och jag har ju 
inte sett vad som kommer att stå, men om det står att ett av skälen är att vi ska öka 
kunskapen om vår planet och våra ekosystem och naturresurser, då är ju timingen ganska 
dålig kan jag tycka. 
 
Eva Cronström: Jan. 
 
Jan Askne: Ja, apropå satsningen att det var så pass mycket på Envisat så vet jag att Saab 
Space var väldigt drivande. Ivan Öfverholm som var chef  där han hade en stor 
tillställning inför budgetförhandlingarna och liknande i Göteborg. Och det fanns en 
riksdagsman, riksdagskvinna som man kanske förr, som var från Göteborg och som var 
mycket aktiv på den här sidan. Och det var faktiskt miljöaspekter och klimataspekter som 
var drivande och som stod i propositionen så småningom. Och jag vet till och med att jag 
var citerad den enda gången i riksdagssammanhang då det argumenterades för det här. Så 
det fanns en hel del diskussioner om miljön redan då. 
 
Eva Cronström: Per, tillbaka till “det här måste vi göra”. Alltså, om vi backar tillbaka till 
det där. Varför gick Ericsson till rymden? 
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Per Ingvarson: Ja, jo, om vi tittar lite på bakgrunden där, dels det här med 
industriintresset, så var det ju så att Saab var intresserade av detta. Det såg man ju sen 
mycket på Tele-X, då ville de faktiskt göra hela satelliter. Så de hade någon slags skugg-
prime-roll i Tele-X. Ingen riktig prime. Men de skulle lära sig. Det blev ingen fortsättning 
på det. Ericsson hade ju inte alls den inställningen. Det fanns ju vissa tankar då på att det 
kunde behövas i telekommunikation. Det fanns men det var ju liksom på en lite högre 
nivå. Men det här intresset för att vi ska in var ju inte så stort. Det var kul teknik och den 
passade och när vi kom med projekt så var det liksom så att vi fick gå upp till ledningen 
och säga att det här vill vi göra. Ja, och så granskades man liksom och så: “Ja, okej pojkar, 
ni får väl det då.” Men vi var ett fantastiskt gäng, och varför var vi det? Jo, det berodde på 
DAX. Alltså vi gjorde ju nosradar i Sverige som var lika bra som någon annan i världen. 
Och då hade vi också kompetens för det och då fick vi mycket pengar att forska i detta. 
Så vi hade väldigt duktiga killar, ett helt gäng. Och det var tack vare DAX som vi fick det 
här gänget. Och då var vi också unga. Så vi var ute och reste. Jag och Bengt Halse skulle 
sälja satellitantenner och då sa de: “Ni är alltid så unga ni som kommer från Ericsson.” Vi 
var ju alla i 30-årsåldern. 
 
Sven G. Gustafsson: Det råkade jag ut för också och en förklaring till det är att det är så 
kallt i Sverige. 
 
Per Ingvarson: Så det fanns en entusiasm hos oss och jag tror att det var mycket det 
som drev fram att just vi skulle göra… Nu kom det här antenn-projektet, det är klart att 
vi ska göra det. Plus att vi hade den bakgrunden som passade bra och så. Det här har ju 
också lett till att vi var framgångsrika. På 80-talet så var vi jättebra på antenner i Sverige. 
När vi gick på konferenser så kunde man se att Sverige hade alltid ungefär lika många 
föredrag som England eller Frankrike eller så. Det är inte riktigt så idag, vi har tappat. 
Men det var en speciell tid det hade ju att göra med det här med rymd, det hade att göra 
med naturligtvis den militära utvecklingen, men också mobilkommunikationer, som kom 
fram. 
 
Eva Cronström: Hans. 
 
Hans Hellsten: Jag vet inte, det är kanske att svära i kyrkan någonting, men mitt intryck 
i det jag har sett om just fjärranalysutvecklingen har ju varit att den ofta är alltför 
industridriven. För att göra fjärranalysmätningar som är relevanta för miljöproblemen så 
hjälper ju att förstå då de fysikaliska kopplingarna mellan dessa och mätbara kvantiteter, 
det vill säga helt enkelt hur de här systemen ska utformas och vad det ska mäta för att ge 
insikt i dessa miljöproblem. Jan sa ju här hur forskar man i fjärranalys? Det sa du, och det 
är väl en bra fråga. För alltså jag får ju känslan av att väldigt mycket pengar och satsningar 
har gått till, till exempel, till Envisat som var en stor satsning på sin tid. Och som jag 
förstod det så var ju detta inte något sorts nydanande instrument eller så, men det var ett 
väldigt stort och därmed dyrt system. Och frågan är ju vad som mest hjälper en att skapa 
nytt relevant data. För Envisat i Sverige var det nog mer att man hade den tekniska 
kompetensen att tillverka viktiga delar i det systemet. Och då kommer industrin i form av 
Saab eller Ericsson och sådana som jag själv tillhör, och pushar att det här är viktigt för 
oss, det är viktigt. Och sen så säger man, ja det är miljö, det är miljö. Så det är jätteviktigt 
för miljön. Och sen helt oavsett om det verkligen hjälper att lösa miljöproblem eller inte 
så kommer pengarna till. 
 
Eva Cronström: Sven, hade du något att fylla i där apropå Pers tidigare kommentar? Nej? 
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Sven G. Gustafsson: Ta Olle först. 
 
Eva Cronström: Vi tar Olle. 
 
Olov Fäst: Ja, jag får ju instämma med Göran här. Och det är ju så att de här 
rymdsatsningarna, det är väldigt mycket industripolitik och det är väldigt mycket teknik, 
att ta fram teknik och teknikprojekt. Och tillämpningarna är ju en “justification”. Men 
det är ju inte så… Jag har ju sålt sådana här flygplan för att bevaka oljespill de senaste 
20–30 åren då. Det är ju så att miljömyndigheter i alla länder har ju det gemensamt att de 
har ju inga pengar, så det går ju liksom inte att sälja flygplan till dem utan man måste hitta 
fler tillämpningar för att få till en sån affär. Och det är ju lite likadant med de här 
rymdsatsningarna att det är ju jättebra att man får överblick över is, det är jättebra att 
man… Jag tycker verkligen det också själv personligen, att det är väldigt bra att man får 
bättre koll på miljön. Utan satelliterna skulle vi inte veta idag hur mycket is man har runt 
Nordpolen vid olika tillfällen, vilket kan vara intressant för mänskligheten, så att säga. 

Men samtidigt så måste man ju ha klart för sig att finansieringen och pengarna 
kommer ju till som industriprojekt, som teknikutvecklingsprojekt, därför att det finns 
något slags värde i det. För att skulle man ha den här radikalliberala synpunkten att 
tillämpningarna måste betala den faktiska kostnaden. Det har vi ju provat med 
satellitbilder också kommer jag ihåg, att vi tycker att man ska betala vad det kostar som 
användare. Och det är omöjligt, det går inte, det går inte att räkna hem det. Det är väl 
faktiskt så med den mesta infrastruktur då, att man skulle ju inte ha byggt Stockholms 
tunnelbana heller om man hade räknat på kostnad mot nytta. Man skulle inte ha brandkår. 
Om man räknar på brandkår så är det billigare att låta det brinna än att ha en brandkår. 
Om man räknar på transport så går det inte att räkna hem Stockholms tunnelbana har jag 
hört någon säga. Och det är ju väldigt sant i rymdsammanhang. Man gör de här 
rymdprojekten för att ta sig framåt, för att det är bra för att bygga kunskap och att bygga 
framtid och så, men det går inte att räkna hem på tillämpningarna och det går inte att 
räkna hem på forskningen i allmänhet heller. Men ändå så är det bra att göra. Så, 
någonstans. 
 
Jörgen Hartnor: Hmm… Mja, jo… 
 
Johan Gärdebo: Vi har öppnat upp många spår, ska vi gå vidare? Det här var alltså 
bakgrundsavsnittet ska jag också säga. Så vi ska gå till lunch snart, men jag hoppas att vi 
har kunnat täcka in lite av de drivkrafter och motiv som fanns, innan vi kommer in på 80-
talet. Är det någon som vill lägga till någonting där, till exempel kring infrastruktur för 
mottagande av radardata, eller varför företagen gick in i det här med så stort engagemang 
från vissa, kanske mindre från andra? 
 
Sven G. Gustafsson: Ja, bara mycket kort då. Alltså vi som är kommersiella industriella 
företag, vi är människor vi också och vi är intresserade av klimat och miljö och mycket 
annat och teknik. Vi ska inte underskatta att sånt spelar en stor roll, men jag har varit 
chef  på relativt hög nivå för en väldigt massa folk, man kan inte driva projekt som inte 
går att motivera på lite sikt kommersiellt, naturligtvis inte. Till exempel, väderradar gick 
inte bra. Det var för små serier, och så vidare. Men vi ska förstå kombinationen att vi har 
tagit jobb som vi är intresserade av. Vi har valt ut det som vi är intresserade av. Men det 
finns gränser. Och då var det, till exempel, när det gällde radiometri för atmosfären som 
vi byggde dyra apparater. Du var kanske med och…? 
 
Jan Askne: Jag var med där, ja. 
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Sven G. Gustafsson: Det blev fruktansvärt dyrt. Och jag som chef  jag fick världens 
mycket utskäll för att spendera så mycket miljoner på det och det blev ingen serie. SLAR 
byggde vi tillsammans med er och gjorde en massa grejer, det var jättekul och vi hade en 
del i vår organisation som inte ville jobba militärt, ville bara jobba med sådant, och det 
blev bra och billigt. Men en eller två SLAR-per-land, det blir ingen verksamhet som 
passar ett så stort företag som vi var. Ni kunde klara er men det var för dyrt för oss. Så 
utan att ta hänsyn till detta att hur duktiga och intresserade vi än var av forskning och 
tillämpning, så måste man om man satsar statliga pengar inse att det finns ett sånt 
dilemma. Men då finns det detta att, jag ska inte säga vem det var, vi blev förbannade på 
Fjärranalyskommittén på grund av att vi fick liksom inga pengar till att göra det här. 

Och då är det en viktig faktor som jag har haft att göra med i andra sammanhang, 
det faktum att man får lite pengar är inte betydelselöst, utan att staten har satt sin håll-
stämpel på en sak, men vi själva betalar 90 procent. Det är väldigt, väldigt viktigt. Men vi 
ska inte betala 100 procent och man måste ha en motivation. Och de aspekterna av hur 
industripolitik och forskningspolitik hänger ihop, de är dåligt förstådda. Och vi blev 
ibland arga på, kanske inte på dig, men på fjärranalyssidan. Därför att där var det liksom 
pinast. Det var för lite för att vi skulle kunna motivera det. Så då uppstod rätt löjliga. Den 
radiometern som vi byggde, den sålde vi till Complutense-universitetet i Madrid. Alltså 
fullständig idioti. Det var ingenting. Den var fin på många sätt men vi skulle ha behövt 
flera tiotals miljoner för att komma vidare. Och troligen skulle det aldrig kunna bli en 
kommersiell produkt. Så de intrikata kopplingarna mellan de här elementen som somliga 
var rationella och andra inte rationella, de är väldigt svåra. Man ska ju inte glömma att 
Ericsson är en jättestor industri, Saab är en jättestor industri. Man måste arbeta i smått 
här nere men till sist här uppe måste det bli kommersiellt. 
 
Johan Gärdebo: Lars får sista ordet innan lunch. 
 
Lars Ulander: Ja, det finns en aspekt som vi inte har tagit upp här som tror också har 
varit en viktig drivkraft. Det har varit att man kan också se det här området som 
betydelsefullt för global säkerhetspolitik. Men som jag nämnde tidigare så var ju det här 
en amerikansk teknik från början och man satsade stenhårt på det. Och det måste vara i 
och för sig att ESA har ju alltid varit en civil myndighet och har inte ägnat sig åt militär 
forskning överhuvudtaget, men däremot är det klart industrin har ju alltid haft den här 
biten, att det har funnits många drivkrafter som ligger bakom projekten när beställare har 
varit Försvarsmakten, eller andra länders motsvarigheter. Och jag tror att när man går 
tillbaka till 70-talet, och även i början på 80-talet, så insåg många att Europa var extremt 
underutvecklat på det här området. Man såg det som kom fram. Till att börja med så var 
det rymd, men sen -78 så kom Seasat, och det blev en ögonöppnare för många tror jag, 
att Europa måste hänga med här, annars så blir vi frånsprungna av övriga världen. Så 
Europa hängde ju på då. Och det man kan säga nu, det är ju att Europa har ju satsat 
väldigt mycket och knappat in en hel del. Så vi är ju i Europa en av de som ligger längst 
framme. Idag är det ju många fler länder både utanför USA och Europa, med Kanade 
inräknat då, som har skaffat den här tekniken. Nu börjar det ju bli vardagsmat så att säga. 
Men det var väldigt viktigt tror jag för Europa, för jag tror att det fanns många som insåg 
att det här är en nyckelteknik säkerhetspolitiskt, för att inte tappa det. Och system som 
Tyskland har tagit fram, Italien, som enkom syftar till militär spaning, har ju då blivit 
frukten av det här, och finns idag. 
 
Eva Cronström: Jättebra. Då tror jag det är dags för lunch. Och efter lunchen då går vi 
över och pratar mer specifikt om utvecklingen av ny radar under 80-talet. Så då får ni ju 
fördjupa er och breda ut er mera kring favoritämnen som ERS och SLAR och 
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användningsområden och sånt. Och Jörgen du kan fortsätta på din beskrivning av… 
 
Jörgen Hartnor: Ja, förlåt, det var inte meningen att köra på. 
 
Eva Cronström: Ja, men du liksom kom ju vidare där, så det kan ni ha lite i åtanke att 
det är nästa på agendan. 
 
Jörgen Hartnor: Okej. 
 
Eva Cronström: Så får Johan visa var lunchen är. 
 
[LUNCHPAUS] 
 
Olov Fäst: Det får Sven berätta vad det var för SLAR i Seaice-75 i så fall. Om det fanns 
en tidigare svensk prototyp eller om den var lånad från utriket någonstans. 
 
Eva Cronström: Det är precis det som vi ska prata om ju, vad trevligt. Om utvecklingen 
av radar under 80-talet, det är i alla fall Johans önskemål. 
 
Johan Gärdebo: Ja. 
 
Eva Cronström: Så, jag vet inte om det är Jörgen som ska fortsätta på sin, vad heter 
det…? 
 
Jörgen Hartnor: Exposé? 
 
Eva Cronström: Sin stationshistoria. Eller om vi ska backa tillbaka och titta om det är 
SLAR:en eller ERS-utvecklingen? 
 
Lars Ulander: SLAR:en hade varit intressant att höra faktiskt, 70-tal. 
 
Eva Cronström: Vi går tillbaka till SLAR:en. Du får backa bandet lite, Olle, du fuskade. 
 
Olov Fäst: Ja, men jag är för ung. -76 så var jag kvar här uppe någonstans i någon 
föreläsningssal, så jag kan bara redogöra på hörsägen. 
 
Eva Cronström: Ja, men gör det. 
  
Olov Fäst: Men det var väl så att det var dels pengar från Rymdstyrelsen, 
fjärranalyspengar och dels pengar från svenska kustbevakningen. Och att Rymdbolaget 
fungerade då som så att säga teknisk inköpare åt svenska kustbevakningen, för att köpa 
det där prototyparbetet som gjordes på LM Ericsson i Mölndal, vill jag påstå. Jag var i 
Mölndal på någon sån här pensionärsträff. Det var ingen måtta med hur många farbröder 
som kröp fram ur olika hålor där och ville vara med och berätta vilket bidrag de hade 
givit till att utveckla SLAR:en. 
 
Sven G. Gustafsson: De kan inte berätta om alla försvarsprojekten så de får berätta om 
detta. 
 
Olov Fäst: Så de får berätta om detta, precis. Ja, jag skulle ju inte förmå att uppskatta 
berättelsen heller om jag inte vet något om den. Men SLAR:en visste jag ju något om. Så 
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de tyckte det var väldigt roligt att den hade levt vidare då. Vad var egentligen frågan?  
 
Johan Gärdebo: SLAR:ens historia… 
 
Eva Cronström: Det var… 
 
Olov Fäst: Ja, men det var ju så att det var ett projekt med stöd av Rymdstyrelsens 
fjärranalyssatsning. Det var ju så på den tiden, fortfarande i början på 80-talet när jag 
började på Rymdbolaget, att det var ganska mycket som kallades fjärranalys då. Förutom 
de här Landsat- och SPOT-bilderna så var ju då den här laserhistorien i Lund och 
SLAR:en och radiometern. Jag vet inte om väderradarn… 
 
Sven G. Gustafsson: Nja, väder kom in lite annorlunda, för det var ju ett politiskt beslut 
om det som hette PROMIS. Det är ett mycket, mycket större projekt. 
 
Olov Fäst: Ja. Men SLAR:en var ju då en framgång så att Rymdstyrelsen avvecklade 
ganska snart sitt stöd till det där och Kustbevakningen tog då hela finansieringen för att 
vidareutveckla det projektet. Och det var ju i den vevan som jag kom in då i början på 
80-talet. Och då fanns det ju skisser på att göra bildöverföringsutrustning och den här 
oljeradiometern och några andra projekt som jag fick ta hand om då. Så, bildöverföringen 
visade sig ju möjligen då vara en begränsad nytta för Kustbevakningen därför att vi 
gjorde en mikrovågsbaserad line of  sight-bildlänk så att man måste ju faktiskt vara över 
fartyget då för att skicka ner de här bilderna och besättningen på kustbevakningsfartyget 
kanske inte hade någon sån här jättevana vid att tänka i de fjärranalysbilder som de fick 
ner från flygplanet, så det var ingen riktig succé. Däremot så var det ju en succé den 
mottagare som vi ställde på isbrytaren Ymer. För att besättningen på isbrytarbryggan 
genast förstod värdet av det här. Så jag tror det var så att man skickade ner det digitalt 
men sen hade man sån här pappersprinter för att printa ut det. Så när man kom på besök 
på isbrytaren då hade de klippt och klistrat så att de liksom hade ett papper som beskrev 
hela Norrlandskusten såhär i SLAR-bilder. Så det var en framgång under en period. Sen 
kom då ERS-1 och då behövde man inte det här längre och så efterfrågade inte riktigt 
Kustbevakningen SLAR-bilder längre, utan man tog ett steg in i framtiden och använde 
satellitbilder istället. 
 
Ulf  Gullne: Framtiden kom ju relativt sent till oss, det var när vi hade möjlighet att få 
överföringen till oss på ett annat sätt via annan teknik. Men just då så hade vi ju inte 
speciellt mycket bildöverföring till isbrytarna, det är ju tidigt 80-tal det här. Vi fick SLAR-
bilder från Kustbevakningsflyget översända till oss men sen så när tekniken gick framåt 
när det gällde framförallt överföring av bilder och att datamängden minskade, då blev det 
satellitbilderna som verksamheten byggde på. Men då är vi ju framme i slutet på 80-talet.  
 
Eva Cronström: Men att drivkraften bakom de här tidigare, var det att både 
Kustbevakningen och Sjöfartsverket låg bakom det? Eller vad var det som gjorde att det 
faktiskt gick framåt? 
 
Olov Fäst: Det var Kustbevakningen. Och det var några, vad heter det, duktiga 
entusiaster på Rymdbolaget som hjälpte Kustbevakningen att skriva 
anslagsframställningar. Så, vad heter det, jag tror där i början på 80-talet så var ju då 
Kustbevakningens anslagsframställning såhär tjock då (visar 4 cm), varav såhär mycket 
(visar 1 cm) var resten av verksamheten, och såhär mycket (visar 3 cm) var utveckling 
utav det flygande systemet. Och det gick ju hem då hos statsverket. Så vi hade ju ett 
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löpande utvecklingsprogram åt Kustbevakningen, som Rymdbolaget gjorde åt 
Kustbevakningen där under i stort sett hela 80-talet. 
 
Johan Gärdebo: Minns du vilka personer det handlade om som var entusiaster? 
 
Olov Fäst: Som hjälpte till med det där? Ja, det var ju Claes-Göran Borg och sen Lasse 
Backlund som var duktiga på, vad heter det, att ha politisk fingertoppskänsla i det här, så. 
Och sen ska man ju inte glömma, vad hette han då, Sven Uhler.41 Han var ju chef  för 
Kustbevakningen när jag kom in och han var ju också väldigt entusiastisk i det här. Så det 
hjälpte ju. Man måste ju liksom ha entusiasmen på alla sidor för att det ska bli något. 
 
Jan Askne: Claes Pilo,42 var det något namn du känner igen? 
 
Olov Fäst: Ja, före min tid, men absolut. 
 
Jan Askne: Vid mitten av 70-talet var han ledare för Seaice-75 och jag vet att de anslagen 
jag fick för oljespill det var via Claes Pilo som nog höll i en del fjärranalysprojekt då. 
 
Eva Cronström: Det här låter som att det är miljöspåret mycket som har varit drivkraft? 
 
Olov Fäst: Oh, ja. Jo men det är ju så alltså, vad heter det, att det var någon som pratade 
om timing här då. Tekniken ska finnas och behovet ska finnas. Och det var ju ett par 
stycken sådana här jätteolyckor i Engelska kanalen där på 60-talet. 
 
Bertil Håkansson: Det var någon oljeolycka som triggade igång det där tror jag. 
 
Olov Fäst: Nej, jag kommer inte ihåg vad de hette. Sea Empress43 och någonting annat. 
 
Bertil Håkansson: Men det var någon i Östersjön också har jag för mig? 
 
Ulf  Gullne: Ja, men det är senare. 80-talets stora var ju den uppe i Alaska, det som 
stoppade hela oljeutvinningen där. 
 
Eva Cronström: Exxon Valdez. 
 
Ulf  Gullne: Exxon Valdez,44 ja. 
 
Olov Fäst: Precis, men det var ju mycket senare vet du. 
 
Ulf  Gullne: Ja, 80-talet. 
 
Olov Fäst: På 60-talet så var det några väldigt publicerade olyckor. En i England och en i 

                                                 
 
41 Sven Uhler, Gränschef  för kustbevakningen (del av tullverket) i mitten av 1980-talet. 
42 Claës Pilo, f. 1935, arbetade med rymd- och miljöfrågor som teknisk-vetenskaplig attaché i Paris, 1966–
1972, på Rymdbolaget med ansvar för flertal fjärranalysprojekt rörande miljöfrågor 1972–1978, senare 
verksam internationellt som konsult inom miljö/drivmedel/transporter, 1979–2010. 
43 Fäst syftar på Torrey Canyon som grundstötte på engelska sydkusten 1967 med 120 000 ton olja och 
Amoco Cadiz som släppte ut 223 000 ton olja när den gick på grund och bröts sönder på kusten i Bretagne 
1978. Sea Empress var senare, Milford Haven, England 1996. 
44 Exxon Valdez, gick på grund i Prince William Sound, Alaska 1989, och släppte ut 41,000 m3 olja. 
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Frankrike, och det tror jag på något sätt triggade den politiska viljan att det här måste vi 
ha kontroll över. 
 
Ulf  Gullne: Jo, jo, precis. 
 
Olov Fäst: Och Kustbevakningen skaffade inte bara den här flygburna fjärranalysen utan 
man skaffade ju väldigt mycket resurser för att kunna ta upp oljeutsläpp till sjöss också. 
Ett oljeutsläpp blir åtminstone en faktor tio högre i kostnaderna om det hinner slå iland 
så att man måste göra rent på land istället för till havs. Och Sverige har en tradition av 
gott samarbete mellan olika myndigheter, även om det inte känns så just när man jobbar i 
myndigheten kanske. Men det har vi faktiskt. Och det är ju så att Kustbevakningen har 
ansvar för att rensa upp oljeutsläppet så länge det är till havs. Och slår det iland så är det 
då nog den lokala länsstyrelsen eller motsvarande som får ansvaret. Men man satsade på 
de här resurserna för att ta upp det till havs därför att det är billigare, istället för att bara 
låta det flyta och bli någon annans ansvar så att säga. Och flygplanen var en del av det där. 
 
Eva Cronström: Men embryot till ERS-1 då. Är det någon som har någon uppfattning 
när det var och om det också var något miljöinitiativ initialt? Eller var det bara att 
tekniken finns, låt oss göra något kul? 
 
Olov Fäst: Jag tyckte någon sa att… Var det du [till Lars Ulander] som pratade om 
Seasat? 
 
Lars Ulander: Ja, jag tror att det var väldigt instrumentellt det här när Seasat kom upp. 
Den var ju bara uppe i tre månader och genererade en del data under ganska få timmar 
faktiskt. Man hade ju mottagningsstationer på olika ställen. Man hade ju någon i Europa, 
kanske fler, men jag tänker på den här i Oakhanger, har jag för mig, där man tog emot 
data som täckte europeiska området och sen öppnade upp en ny värld kändes det som 
för många. Och jag tror också många insåg att Europa är efter, långt efter… 
 
Olov Fäst: På det viset kan det ju vara. Ursäkta att jag tar ordet. Parallellt med radar 
bygger vi ju ett eget GPS-system också. Och jag undrar om inte George W. Bush hjälpte 
till att stärka oss i vår beslutsamhet när han sa: “Ni behöver inget eget. Jag stänger av 
störningen så blir det jättebra det här amerikanska systemet. Ni behöver inget eget.” Och 
då ungefär i samband med det så blev det ju liksom ett väldigt eftertryckligt beslut att vi 
behöver visst ett eget system. Så att det kan ju vara en parallell med ERS-1 tänker jag då. 
 
Eva Cronström: Sven. 
 
Sven G. Gustafsson: Ja, vi pratar ju om fjärranalystjänsterna. Men från industrins 
synpunkt så är det ju så att de industriella aspekterna är ju ibland utan försvar och har 
ibland kopplats till försvar, som du lite grann är inne på, vi bygger och gör grejer och så 
får vi se att effekten av det i anställningar och även teknisk utveckling är mycket, mycket, 
mycket större än själva det andra. Men vi sysslar inte med analysen i allmänhet, i alla fall 
mycket sällan. Per nämnde antennerna till SLAR. Så vi byggde ju de här SLAR-
utrustningarna i stor utsträckning, även oljeradiometern som Jan Askne var med på. Och 
det kan vara intressant att se, de hamnade inte i ett vakuum bara. Det var alltså inte… 
Det var naturligtvis ett jobb åt Rymdbolaget och staten.  

Men det fanns också någonting annat, därför att en väldigt stor sak på 
försvarssidan är flygande spaningsutrustningar. AWACS är det jättestora projektet, 
extremt dyra system. Ofantligt dyra. Hundratals människor inblandade i varje sån 
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flygning. Så för att kunna göra någonting annat som lilla Sverige eller andra länder skulle 
ha råd med, så var SLAR alltså en möjlig möjlighet, inte för fjärranalys och för oljespill 
eller sånt, utan för andra saker också, till exempel försvar och flera andra saker. Så det 
satsades ju. Jag vet inte om du som antenn-man var mycket inne i det, men vi som var 
mer på systemnivån, det gjordes ju väldigt mycket analyser av vad man kunde göra med 
SLAR, som man inte hade råd med, typ det som vi idag har, en flygande spaningsradar 
som sitter på tvären på flygplanet och tittar på det och… Det är en halvdyr apparat. 
Jättedyra, och de projekten var väldigt, väldigt stora ska jag säga. Och Ericsson var inte 
jättemycket inblandade i det förrän på senare år, de här PS 800…? 
 
Per Ingvarson: 90. 
 
Sven G. Gustafsson: PS 90, ja. En stor flygande sak med en väldig massa teknik i. 
Kolossalt mycket. Men även vid de tillfällena så tittades det på vad kan man göra med 
SLAR? Och det fanns många länder. Normala länder och skumma länder. Jugoslavien var 
skumt. De ville köpa det här för att leta oljespill. Men det var inte sant, utan de ville ha 
det för militärt ändamål. Och vi hamnade lite grann i klistret för vi levererade annan 
försvarsutrustning till Jugoslavien. Det var innan Jugoslavien föll i sju bitar. Och det blev 
väldigt komplicerat och efter många om och men så blev det… Jag vet inte vad som är 
hemligt eller inte, det blev sålda SLAR. Vet du det, Olle? De blev sålda SLAR till 
Jugoslavien va? 
 
Olov Fäst: Ja, jag tror att det är preskriberat nu. 
 
Sven G. Gustafsson: Formellt sett var de till civil användning. Och exakt hur det gick 
det vet jag inte. 
 
Olov Fäst: Jag tror det där var lite dåligt samvete för det var ju hemligt, man fick inte 
säga. 
 
Sven G. Gustafsson: Precis, just det. Vi levererade i all fall dit. Och det var dessutom 
konstigt för de kunde inte betala. Utan jag fick lära mig det nya ordet “barter trade”. 
Barter trade bestod ju i att man på något sätt köpte äpplen i Spanien och sen något annat 
här då. Och sen fick vi betalt i pengar via spanska äpplen och så vidare. Jag har ingen 
aning. Jag var visserligen chef  men jag hade inte insyn. Men det fanns en annan intressant 
sak, en tillämpning för att fånga tonfisk, som hoppar ute i Stilla havet. Och där hade vi 
några mycket tunga miljövänner i vårt företag, och det var väl de flesta på något sätt. Men 
en viss man som var vår marknadschef, han tvärvägrade. Vi inte fick bjuda på projekt 
med SLAR till sådana där man skulle fånga tonfisk. Så det gjorde vi aldrig, vi var så 
miljövänliga. Jag vet inte om du känner till det? Men jag vet inte hur det… 
 
Olov Fäst: Jag tror att dina kunskaper är föråldrade. För jag vet att den SLAR som sitter i 
Belgien nu var utanför, vad heter det, Réunion, under några år. 
 
Sven G. Gustafsson: Ja. Indiska oceanen. 
 
Olov Fäst: Och jagade tonfisk i Indiska oceanen. 
 
Sven G. Gustafsson: Rolf  Jacobsson, vår hedervärde marknadschef, han förbjöd oss att 
bjuda på det. Och hur det verkligen gick det vet jag inte. Men summan av kardemumman 
var att det var mycket stora industriella projekt, både på försvaret och civilt, som låg 



33 

omkring detta som inte var bara SLAR utan som var för utrustningar. Du känner till det 
men… 
 
Eva Cronström: Ja, Hans är näst på listan. 
 
Hans Hellsten: Ja, egentligen så har ju det sagts redan och det jag ville säga rent allmänt 
var ju att för ERS-1 så var det ju så att kunskapsläget vad den här typen av teknik skulle 
kunna användas till, det var ju väldigt dåligt. Så man visste ju inte, och man överdrev och 
hade nog kanske överdrivna förhoppningar också att det skulle vara liksom alldeles 
fantastiskt. Och så såg man ju de här Seasat-bilderna, jag kommer ju ihåg de här filmerna 
vi hade på FOI man kunde rulla upp och man tyckte det var otroligt detaljerad 
information. Man visste ju inte riktigt vad som den innehöll och inte. Och sen så visade 
det sig kanske mycket att det inte var sådär otroligt mycket ny information man fick där. 
Men det visste man som sagt inte på det där tidiga stadiet, men det var väl en viktig sak 
trots allt att ta reda på hur det förhöll sig. 
 
Eva Cronström: Jörgen. 
 
Jörgen Hartnor: Inte kopplat direkt till SLAR utan drivkrafterna bakom. En är 
naturligtvis att vi inte ska hamna alltför långt efter USA, det är alldeles tydligt. För det 
gäller då europeiskt rymdsamarbetet överhuvudtaget. Och det i sin tur influerar ju då 
självklart alla vi som har jobbat i den här sektorn, och politikerna och svenskar också så. 
Det är den ena delen och den har då motiverat diverse konstiga satsningar genom åren 
kan jag tycka. Men sen den andra är att det sågs som framtiden. Jag är inte riktigt säker på 
att det är samma idag, men förr sågs som framtiden. Det var väl du tror jag som var inne 
på att den här typen av teknik går att använda till väldigt mycket annat. Det är någon som 
måste gå före liksom och se till att den här tekniken utvecklas. Men när den väl finns så 
går den att använda till vad som helst. Ta GPS som ett bra exempel alltså. Det var väl 
ingen som tänkte på det i amerikanska försvaret när man bestämde sig för att satsa på 
den här tekniken. Det kan jag aldrig tänka mig. Att jag skulle hitta till närmaste pizzeria 
det brydde de sig inte om. Eller? Ja, så det är många sådana här drivkrafter alltså. Precis 
som du sa, vi visste inte, men någon hade en idé och för att kunna få gehör för detta så 
måste man ta i lite alltså. Även ifall det hade varit lämpligt att viska så skrek man istället 
därför att annars var det ingen som hörde det. Så är det ju. Så drivkrafterna sitter ju där 
mycket alltså. Och sen så är det då självklart när man då ser ett problem, så kan man säga 
att den här, om vi utvecklar den här tekniken så skulle vi kunna attackera det problemet 
bra. Det finns ju också med. Men man får inte glömma de här andra två viktiga alltså. 
 
Eva Cronström: Då är det Göran. 
 
Göran Boberg: Jo, när det gäller drivkrafterna för ESA:s räkning på ERS-systemet så 
tror jag att det på det på den tiden inte fanns användarkanaler upparbetade, som jag har 
fått det beskrivet för mig då. Det var ett sätt att visa på olika format rent industriellt, 
tekniskt, innovationsmässigt. Men användarintressena stod nog inte i fokus. Det tror jag 
inte. 
 
Jörgen Hartnor: Nej, absolut inte alltså. Jag vet när vi började komma med de här 
bilderna så var jag ju naturligtvis väldigt intresserad av att ta reda på, okej, vilka är det nu 
som använder de här? “Öööh…”, det är det stora svaret. Vi hade ett antal PI:s, alltså 
principal investigators, som fick data. Du var en och du fick ju lite vid sidan om också, 
men. Ja, det var liksom det hela. Vad kan man nu göra med det här? Ja, vi får väl se. Och 
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då har jag ändå pratat med… Jag blev refererad till ett samtal med den som var ansvarig 
för användningen inom ESA. Ja, så. Och det dröjde ju också väldigt många år innan det 
började skjuta fart det här, väldigt många år. Jag vet inte hur många affärsplaner som jag 
har slängt alltså. Ja. 
 
Eva Cronström: Lars. 
 
Lars Ulander: Det jag tänkte kommentera det var, jag tror att när ESA tog det här 
beslutet så tror jag också att det fanns ett mått av framtidsvision. Att man såg de här 
bilderna från Seasat som vi pratade om, och det var ju tydligt att det fanns väldiga 
begränsningar i precis den tekniken som man hade implementerat då. Men jag tror att 
många insåg då att det är en väldig utvecklingspotential. Och det är klart att det har ju 
tagit några decennier innan upplösningen, till exempel, i de här bilderna har blivit av den 
där karaktären att det öppnar upp för de här lite bredare tillämpningarna som vi pratar 
om. I början så var man väldigt begränsad i ambitionsnivån när det gällde upplösning. 
Och jag tror att ett av skälen var att man inte ville klampa in heller för mycket på den här 
militära användningen, utan man såg att håller vi bara upplösningen på 10–20 meter som 
det var då, då lämnade man ingenting öppet för kritik heller, utan man kunde jobba med 
sina civila projekt. Men däremot så såg man ju den här potentialen. Och numera så är ju 
upplösningen nere på den här nivån där de här tillämpningarna som liknar då optisk 
fjärranalys då med upplösning på meter, finns tillgängligt även för civila avnämare då. 

Å andra sidan då så när man då satsade på det här då var man ju tvungen att hitta 
de tillämpningarna. Det var ju då det passade så bra med den här tillämpningen med 
isbrytarvägledningen. Och jag tror det var ett av skälen varför man satsade på det då. 
Man såg att den här begränsningen, som fanns i tekniken som man hade valt, ändå hade 
väldigt bra användning. Och där kom då den här utvecklingen igen till Envisat, att från 
ERS-1 då såg man den här potentialen, men hur skulle man då göra användningen bättre? 
Då var det ju att snarast öka på den rumsliga och den temporala täckningen, det vill säga 
att göra bilder med större stråk där man kunde täcka in Östersjön två gånger om dagen 
och sådär. Inte att prioritera det här med hög upplösning, det var ju någonting som har 
kommit senare då. Men jag tror att det var många som såg ändå att det fanns den här 
potentialen, det var liksom någonting som låg framför tekniken, upplösning. Det fanns 
även frekvens. Man kan ju så att säga få väldigt olika tillämpningar när det gäller frekvens. 
Och det är ju också någonting som så småningom då har börjat utvecklas. Och vi 
hoppade ju på det spåret i Sverige inom CARABAS kan man ju säga, som vi kommer 
kanske tillbaka till senare då, hur man då öppnar upp ett helt nytt frekvensband som ger 
helt andra tillämpningar då. Men potentialen fanns där. 
 
Eva Cronström: Då är det Jan näst på listan. 
 
Jan Askne: Ja, det var ju betonat från början att ERS-1 var en experimentell satellit. Och 
den var det i den bemärkelsen att det fanns också fyra olika typer av sensorer på den, 
vilket var avancerat för den tiden, att bygga en satellit med så många olika sensorer med 
olika krav på bana och störnivå och allt sånt där. Och en av dem, det var ju en 
scatterometer, och det var ju samma som en SLAR i praktiken. Och det var väl den enda 
som man ansåg det fanns grund för tillämpningar, och det var att bestämma vind över 
hav. Den hade en stor stråkbredd etc. Och sen fanns det då SAR:en och så var det 
altimeter som bara tittade rakt ner och mätte höjden med då centimeter-noggrannhet 
efter att ha tagit medelvärde under väldigt många varv. Och där kan man ju se havsbotten 
hur den varierar p.g.a. gravitationskrafternas inverkan på havsytan. Och därmed också 
eventuella oljeförekomster i skikten under havsbotten, som vi hade ett projekt på en gång 
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i tiden, att det påverkar havsytan på centimeternivå, och man kunde mäta på 
centimeternivå så småningom. Och så fanns det då en mikrovågsradiometer men den 
hade mest bara betydelsen av att kunna korrigera för atmosfärens inverkan för altimetern 
som skulle mäta så exakt. Men det var bara scatterometern som man hoppades på. Och 
den är ju överförd nu till meteorologiska satelliter sen rätt länge antar jag. Så det har ju 
varit gången, att man utvecklar mer avancerade sensorer i något sammanhang. Nu kallas 
de väl Explorer-satelliter, de som är framtidssatelliterna. Jag upplevde gången från att vi 
hade en teknisk utveckling till en användning som att efterfrågan skulle motiveras med att 
det måste finnas en tillämpning. Det tjatades om och om igen och jag tyckte att det 
nästan gick för långt, för att det fanns ju teknikutveckling som man behövde prova på 
också. Men det har man väl löst nu med Explorer-satelliterna antar jag i viss mån. 
 
Lars Ulander: Ja, jag kan ju göra en snabb replik där. Egentligen är det ju tvärt om 
faktiskt, att Earth Explorer-satelliterna ska ännu mer motiveras av de vetenskapliga 
frågeställningarna. Däremot blir det ju typiskt så att om man ska hitta en nisch. Så där 
måste det också driva på tekniken. Så egentligen är det en kombination, så man sitter 
egentligen i samma situation som det var förut. Man kan inte bara motivera en Earth 
Explorer genom teknikutveckling, det är snarast tvärtom. Den rekommendationen som 
ESA:s kommitté, som heter ESAC,45 ger angående Earth Explorers., den följer alltid ESA. 
Och ESAC tittar bara på de vetenskapliga frågorna. Men sen är ju ofta ESA med på 
mötena naturligtvis och de ser till att de här projekten även har en teknikhöjd, att de ryms 
inom budget, och allt det här. Men det är samma situation. Kanske tydligare syns det i att 
det ska vara en vetenskaplig frågeställning idag, det är det som är skillnaden. En 
vetenskaplig frågeställning. 
 
Jan Askne: Ja, det är det jag menar. 
 
Eva Cronström: Olle och… 
 
Göran Boberg: Kort replik? 
 
Eva Cronström: Ja, Göran? 
 
Göran Boberg: Ja, det framgår ju tydligt av ESA:s vetenskapsstrategi inom 
jordobservation också det du säger, där man då har infört en science readiness level som 
kriterium för missionsförlagen. Så det är ju vetenskapliga utmaningar som ligger till 
grund i princip. 
 
Eva Cronström: Olle. 
 
Olov Fäst: Jo, men vi satt ju i den här… 
 
Jan Askne: EOPAG. 
 
Olov Fäst: EOPAG, ja. Jan nämnde att han fick väldigt många goda kontakter med folk 
som arbetade inom samma fält genom det här. Och jag hade dels den här men också en 
annan ingång. Jag var intresserad av projektledning så jag tyckte det var väldigt spännande 
att iaktta hur ESA:s projektledning jobbade med det här då. Och lite grann det här med 

                                                 
 
45 Earth Science Advisory Committee (ESAC). 



36 

tillämpning, så satt vi ju då i ett antal möten där frågan var lite fel ställd. För man utgick 
då ifrån att man kunde lägga satelliten i olika banor om man då ville ha hög 
repetitionsfrekvens eller full täckning vid ekvatorn. Och nu minns jag inte säkert om jag 
kommer ihåg det här rätt, men det var ju så att från början så försökte man ju då jobba 
med något slags prioriteringsproblem för att vi som användarnationer och bidragande 
nationer skulle få tillräckligt mycket data så. Och sen visade det sig att den frågan var fel 
ställd, därför att vi hade inte tillräckligt med projekt för att uppfylla kapaciteten hos den 
här nya satelliten. Utan vi hade ju något projekt i Bottenviken då och så ville vi ha såhär 
många passager och såhär många bilder, och så hade italienarna någonting och såhär, 
men det var ju massor av kapacitet över. Så att när det här började gå upp för ESA:s 
projektledning så tror jag då att man föreslog att man skulle lägga den i en annan bana 
och göra en radarkarta över hela jorden, och då offra lite utav repetition för att få bredd 
istället. Och jag tror bestämt att vi gjorde det. Därför att användarnas projekt hade 
liksom inte… Man adderade så mycket kapacitet så att man inte gjorde av med det i de 
projekt som fanns, så att säga. Och jag vet inte hur det är nu men det finns väl säkert mer 
radardata än vad någon behöver nu också. 
 
Jörgen Hartnor: Absolut, oj, oj, oj. 
 
Olov Fäst: Och ännu mer så framöver. Nästa RADARSAT 46  kommer vara en 
konstellation av tre satelliter så att man får istäcket i kanadensisk Arktis med ganska hög 
repetitionsfrekvens, men resten av bilderna finns säkert också tillgängliga för den som vill 
ha dem. 
 
Jörgen Hartnor: Alltså, SENTINEL-1 sprutar ner data. 
 
Olov Fäst: Ja. Så att jag tyckte det var en intressant aspekt av det, men jag menar det 
behöver ju inte vara fel för att man har överkapacitet så att säga. 
 
Eva Cronström: Bertil. 
 
Bertil Håkansson: Det är ju lite intressant det här när man ska försöka förstå sig på det 
här med tillämpningarna. Alltså när ERS-1 väl kom upp då -91, eller vad det var, då fick 
vi ju frimärken. Alltså, om man tittar ur användarperspektiv på att vi fick frimärken på 
10x10 km, det var ju inte användbart för en isbrytare liksom. Men det var ju väldigt 
användbart för oss för att se vad är det vi ser i de här bilderna? Och försöka jobba med 
det då. Så om man ska titta på realtidsperspektivet på satellitdata, då kommer det helt 
andra krav. Nu kanske vi är där med SENTINEL:erna men det tog ju 25 år att hitta. “Ja, 
men okej, vi måste mäta det här med samma instrument i 20 år för att vi verkligen ska ha 
nytta av det”, säger en del av tillämparna. Och att matcha de här olika behoven det är ju 
naturligtvis väldigt komplicerat. Och speciellt när tekniken är ny och de användarna som 
finns där inte riktigt har koll på vad det är egentligen de ska ha för nytta med det de ser. 
Så ibland kanske man är för tidigt ute. Jag tror Jan har rätt i det, man ska hugga en 

                                                 
 
46 RADARSAT, kanadensiskt SAR-satellitsystem. RADARSAT-1 sköts upp 4 november 1995 och var i 
operativ drift fram till 29 mars 2013. RADARSAT-2 placerades i bana 14 december 2007 och är ännu i drift. 
Ett av de främsta argumenten att införskaffa en nationell rymdburen SAR-kapacitet har varit möjligheten 
till en förbättrad övervakning året runt av de norra och glesbefolkade kanadensiska territorierna, inklusive 
det anslutande Arktis, speciellt vintertid med dåliga ljusförhållanden. Som nästa generation och ersättare 
planeras nu en konstellation med tre identiska satelliter (RCM, RADARSAT Constellation Mission). 
RADARSAT-systemet, liksom ERS-1 och ERS-2, arbetar på C-band (4–8 GHz). 
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tillämpning för att då får man pengar för utveckling och forskning så att säga. Men det är 
kanske inte alltid det som är den drivande faktorn, utan det kan komma senare. Så det är 
väldigt svårt att matcha det initiala stadiet där forskningen är drivande och behöver jobba 
i lite lugn och ro för att får ordning på det här innan det kan gå till tillämpning. Och sen 
ställer ju tillämpning helt andra krav på teknisk grad i tid och rum så att säga. Och det 
kan jag tänka mig är en väldigt komplicerad diskussion när man sitter där med en 
testsatellit och ska diskuterar sådana saker. Det blir helt omöjligt. 
 
Olov Fäst: Och ska försöka förstå vad det framtida behovet är, ja. Det vet man ju inte. 
 
Bertil Håkansson: Ja, och det vet man ju inte. Det vet inte ens användarna riktigt 
eftersom de inte är där och kan se vad man egentligen får då. 
 
Johan Gärdebo: Då är det Jan först. 
 
Jan Askne: Nämnde du 10x10 km? Jag tror det var 100x100. 
 
Bertil Håkansson: Ja, 100x100, ja jag menade det. 
 
Jan Askne: Det var lite bättre i alla fall. 
 
Jörgen Hartnor: Ja, så litet frimärke var det inte. 
 
Bertil Håkansson: Ja, precis. Jag tog i lite. 
 
Jan Askne: Och det var ett helt stråk egentligen? 
 
Bertil Håkansson: Jadå, vi fick en bild såhär. Precis. 
 
Jan Askne: Och det var egentligen tack vare att det var en experimentell satellit. För vi 
hade ju ett önskemål av att få satellitbanan precis över Östersjön och med tre dagars 
repetitionsfrekvens dessutom. Vilket innebar att vi tänkte, en dag få vi en bild och sen så 
kan vi med olika typer av modellverksamhet utsträcka egenskaperna och förutsäga vad 
som händer under de närmaste dagarna, och så får vi en ny bild. Så det där med tre 
dagars repetitionscykel det hängde ihop med prognosverksamhetens förmåga att göra. 
Men, att mäta var tredje dag över Östersjön det innebar att kanske 80 procent av jordens 
befolkning inte blev uppmätt. Så det ledde till den här 35-dagarsbanan istället, att endast 
var 35:e dag kom satelliten tillbaka på exakt samma bana. Och det var många 
diskussioner för att få den här tredagarsperioden över Östersjön. Som tur var så hade det 
ingen betydelse för isforskarna i Kanada om var banan låg för de hade så stor kust, men 
för oss var det ju avgörande. Så vi fick deras stöd och det gick över Östersjön som vi 
hoppades. Men sen fanns det också en 194-dagarsperiod för altimetern som skulle 
långsamt svepa sig runt jordklotet med väldigt täta spår. Och scatterometern, den skulle 
ju ge en viss prognosverksamhet så den ville man ju ha rätt regelbunden. Men den var 
inte lika mycket diskuterad som jag minns. 
 
Eva Cronström: Då har vi Lars, och sen efter Lars är det Jörgen. 
 
Lars Ulander: Jag hade en replik på det Bertil sa. Det var inte de här 10 km i och för sig, 
men det noterade jag också att det var 100 km. Det jag tänkte på det var, jag var ju med i 
det här projektet från början också. Och som jag minns det, så sättet som vi resonerade 
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kring det här med tillämpning, det var ju ändå så att vi såg ju direkt de här problemen 
med bristen i temporal täckning, uppdateringstakten, då. Så jag ser det ju som att i och 
med att vi hade det här projektet, vi samlades, vi diskuterade, så kom de här frågorna upp 
väldigt tidigt. Så det drev ju också på. Sen vet inte jag om det var helt avgörande att just 
vårt projekt kom fram till de här slutsatserna, men vi hade ju en synbarhet i ESA. Sen i 
praktiken kanske det var RADARSAT, den kanadensiska satelliten, som kom först med 
den här större stråkbredden då som kunde täcka in Östersjön. Jag tror det var så. Men 
det var ju ändå så att ESA bestämde sig ju också för att skaffa motsvarande kapacitet då, 
att öka på täckningsgraden. Så på något vis, de här projekten, bara de är tillräckligt stora 
så ger de ju en synbarhet och ger en återkoppling till ESA och till Rymdstyrelsen för hur 
de framtida sensorerna ska specificeras. 
 
Bertil Håkansson: Jo, jo, jag säger ingenting emot det. 
 
Lars Ulander: Så jag menar, att säga att man bara greppar en tillämpning, det är lite för 
enkelt tycker jag. För det var ju ändå så att vi gjorde det för att kunna ge en återkoppling 
också. 
 
Bertil Håkansson: Jo, jo, självklart. Men det är helt olika tidsförlopp vi pratar om här. 
 
Lars Ulander: Ja, det är det. 
 
Bertil Håkansson: Det tog ju 20 år… 
 
Lars Ulander: Och rymdbranschen är ju väldigt speciell då för det tar ju liksom 20 år 
nästan från ett projekts idé till att det är uppe där, det är helt sanslösa tider. 
 
Johan Gärdebo: Jörgen, du kan få ge replik. 
 
Jörgen Hartnor: Jag ska svära lite i kyrkan och citera en kollega: “A solution in search of  
a problem.” Det är precis vad det var frågan om alltså. Vi försökte ju då sälja radarbilder 
från ERS-1 och 2, det kommer jag ihåg att det var två alltså. Och tvåan var såvitt jag 
kommer ihåg en klon? 
 
Lars Ulander: Ja. 
 
Jan Askne: Ja, nästan, 99… 
 
Jörgen Hartnor: Ja, inte riktigt. Det var en annan. Och det gick inte. Inte alls. Så det 
stämde precis med vad ni berättade här. Jag menar vadå, vilken användning, var är de? 
Nej, alltså det här är en teknik. Det här är en demonstrator alltså. Och jag vet ju att 
tyskarna var de som drev på hårt alltså och det var väldigt tydligt att det var militära krav 
som låg bakom det där, alltså oerhört tydligt. Och jag ger mig den på att det svenska 
intresset det fanns också hos militären på något sätt, även ifall det inte på långa vägar var 
lika artikulerat som det var i Tyskland och, ja, kanske också Frankrike. Fast jag har för 
mig att de körde mer på den optiska sidan. De trodde inte på radar, men det gjorde 
tyskarna. Så, “a solution in search of  a problem”. 
 
Johan Gärdebo: Vi har en fråga som berör när ni i era respektive verksamheter för 
första gången behövde ta ställning till någonting som hade att göra med ERS? Om ni kan 
minnas det? Ni har tidigare nämnt att ERS och 80-talsutvecklingen förde samman olika 



39 

grupper. Nätverk är ett ord som har använts tidigare. Kan ni minnas när ni för första 
gången själva behövde ta ställning till någonting som hade att göra med den här satelliten? 
 
Hans Hellsten: Jag har en sak. Det var nästan första gången jag hörde talas om ERS-1. 
FOI hade ju fått ett uppdrag att utreda då tillämpningar av ERS-1 satelliten. Och jag 
skulle titta på om det fanns gömd information i de här radarbilderna Kanske kunde 
denna information kunna extraheras med en ny typ av signalbehandling. Det var väl ett 
uttryck för just den allmänna okunskapen om vad tekniken innebar. Jag tror man tänkte 
sig att kanske man se strukturer under markytan och liknande. För ERS-1 var ju 
upplösningen inte bra, men det kanske ändå skulle finnas någon information. Så jag 
började med den idén där och då. Det visade sig att det framförallt är 
speckelproblematiken som begränsar informationsmängden. Men vad som är speckel 
framgår först i den processade SAR-bilden. Så man måste processa bilden först för att 
reducera specklet, och det är först då man kan extrahera information. Det vill säga, den 
information som finns framgår i den processade SAR-bilden. Inte minst för SAR-bilder 
över kaotiska, skrovliga ytor skog, till exempel blir ju tillämpningarna väldigt begränsade. 
Havsis har ju mer ordning och struktur, så det är inte förvånande att SAR där funnit en 
tillämpning. 
 
Lars Ulander: Vilket år? 
 
Hans Hellsten: Ja, det var ju då innan CARABAS började, så -84 kanske, -83, -84, 
någonting sånt där. 
 
Lars Ulander: Men den här rapporten som finns på FOA, den är ju från 83-. Så -82, -83 
verkar det som att man på FOA hade fått ett uppdrag och man tog ställning. 
 
Hans Hellsten: Ja, precis. 
 
Jan Askne: Ja, jag är inte säker på det första, men det här med 3-dagarsbanan det var ju 
en sak som vi kom fram till att vi behövde för isens variabilitet. Men när jag sitter och 
försöker påminna mig så är jag inte 100 procent säker på om 3-dagarsbanan var ett 
koncept i satelliten. För att den började med en repetitionscykel på tre dagar under första 
perioden, och då var det för att passera ett kalibreringstorn utanför Venedig. Och 
eftersom det var tre dagar så kanske det var den kortaste cykeln som man kunde tänka sig. 
Och kanske tre dagar fanns som ett koncept när vi satt och diskuterade vårt behov. Men 
vi fick det i alla fall att gå ihop och sen var det ju en annan bana som skulle gå över 
Östersjön för att det skulle vara användbart för vår del. Men det var väl ett av de få beslut 
som vi kunde ta som hade direkt inverkan på satellitens utformning. 
 
Lars Ulander: Och när var det? 
 
Jan Askne: Ja, vi kom ju igång -84 så det måste ju ha varit senast året efter, -85. Jag vet 
inte. 
 
Johan Gärdebo: Och inom industri, minns ni när ni diskuterade det här första gången? 
 
Per Ingvarson: Ja, vi började väl… Jag vet inte hur tidigt man först fick information, 
men säg 1977 ungefär att vi började säga att det här ska vi göra. Och vi hade pratat med 
Dornier, gjorde ett upplägg, sökte pengar, fick pengar. Vi hade svenska pengar och tyska 
pengar för att göra den här förstudien som gjorde att vi sen kunde ta SAR-antennen när 
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projektet kom igång. Så då hade vi konceptet helt klart för oss. Redan efter, ja, säg 1980. 
Då var konceptet klart. Sen var det väl detaljutveckling och sånt. 
 
Johan Gärdebo: Och vilka parter var det sen relevant att fortsätta dialog med? 
 
Per Ingvarson: På antennsidan så var det ju Dornier och vi som gjorde SAR-antennen, 
sen hade vi ju scatterometer-antennen, och den körde vi med CASA, men där hade vi 
ingen sån förstudie. Det var mindre fokus på den på något sätt från kundsidan, samtidigt 
som det var kanske den svårare antennen. Därför att den var gjord i aluminium och det 
gör att den ändrar storlek med temperatur, vilket inte kolfiberantenner gör. Då måste 
man ha större bandbredd. Och eftersom den har en ganska kraftig lobformning så ska vi 
ju då försöka forma den, och då får man gärna olika amplitud i de olika vågledarna. Och 
nu är det så att de här vågledarna kopplar väldigt starkt till varandra. Om du då har en 
högt exciterad där och en lågt där, så kommer de att påverkas väldigt snabbt med 
frekvensen och också med temperaturen då. Så vi hade ganska avancerade program för 
att hitta den bästa. Det är nämligen så att vi har en amplitud vi ska åstadkomma, men vi 
kan själva lirka med både amplitud och fas, vi kan ha vilken fas som helst där. Och då 
finns det hundratals olika lösningar.  

Men det fungerade ju väldigt bra det projektet. 1:an åkte upp, 2:an åkte upp. Jag var 
med på uppskjutningen där nere i Darmstadt då. Den hade ju kommit upp och 
champagnen flödade och alla hurrade. Då satt jag i ett annat rum. En antenn var inte 
utfälld, hade inte gått ut. Vi i det rummet drack ingen champagne. Alla andra trodde att 
det var färdigt. Men det löste sig. Det tog några minuter till innan den, liksom, lossnade. 
Men först gick den inte ut, va. Det är ju den här mekaniken. Sen fick vi champagne också. 
Men det var väldigt spännande. 
 
Lars Ulander: En fråga till Per. Det var ju notoriskt försenat hela ERS-1 projektet. För 
när jag kom in… Jag började som doktorand -85 om jag minns rätt, och då tror jag det 
var sagt att det skulle skjutas upp -87 har jag för mig. Men det kan vara fel. Men så 
småningom kom den upp -91. Men frågan jag hade det var, kommer du ihåg, var 
antennutveckling och sånt en del i den där förseningen eller var det på högre 
systemnivåer, eller vad var det som det berodde på? 
 
Per Ingvarson: Ja, det var nog på systemnivå. Vi var nog färdiga ganska tidigt med det 
här. Vi hade väl ett problem, eller Dornier hade ett problem, de skulle ju göra 
metalliserade kolfibervågledare, och det var problem så det dröjde väl något år. Och sen 
fick de ultimatum: Nu har ni en sommar på er här, ett antal månader, och klarar ni inte 
det så blir det inget. Och då var frågan, vem skulle då fixa detta? Vem tror ni skulle fixat 
det då? Metalliserade vågledare? Vi. För då hade vi parallellt haft på militärsidan en 
utveckling att göra slitsade vågledare i metalliserad kolfiber. Vi hade lyckats med det och 
vi hade gjort ett långtidsprov. Det använde vi på den här lokalspaningsradarn, och senare 
också på nosradar. Men nu lyckades de så jag vet inte om jag hade varit glad om vi fått 
göra det eller inte, det var ju en stor risk alltså om vi hade fått göra det. 
 
Sven G. Gustafsson: Jag måste sticka in en liten händelse. Vi hade en utomordentligt 
begåvad man som hette Åke Persson som är mekanisk konstruktör. Han var den enda 
som hade en 7:a i mekanik på Chalmers, alla vi andra kämpade med 3:or och sånt där. 
Han var väldigt duktig på att tänka i många dimensioner. Men så gjorde han då antenner, 
mekanist, kunde inte Maxwell och sånt, och någon gång så svor han över att de såg så 
hemskt olika ut, han sa: “Ja, det här med antenner. En antenn kan fanimej se ut hur som 
helst men den ska vara tillverkad med en noggrannhet på en hundradels millimeter.” 
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Apropå det här med fas och amplitud och det. 
 
Eva Cronström: Hur är det med Jörgen då, när började diskussionerna om mottagning 
och det? 
 
Jörgen Hartnor: För Rymdbolagets del vet jag inte. För min egen del vet jag precis. Det 
var som jag började säga här i min för långa inledning, alltså jag började jobba på 
Rymdbolaget den 30 maj 1983, och eftermiddagen där var min första kontakt med ERS. 
Ja, jag kunde som sagt inte riktigt klara ut vad ESA var för någonting och vad ERS var 
för någonting, och förstod inte ett smack. Ja, jag förstod ju språket alltså för jag hade 
varit nere i Saudiarabien ett år och pratat engelska varenda minut. Så jag hade inga 
problem med språket, men vad fanken pratar de om? Så det är väldigt tydligt så. 30 maj 
1983 på eftermiddagen. Ja. 
 
Eva Cronström: Och när togs det här beslutet som du uppenbarligen tyckte var kanske 
felaktigt? Eller vad? 
 
Jörgen Hartnor: Vilket beslut menar du? 
 
Eva Cronström: Om placeringen. 
 
Jörgen Hartnor: Om placeringen? 
 
Eva Cronström: Som du var inne på? 
 
Jörgen Hartnor: Jaså det där, oj, jag backar bandet. Bra fråga, jag vet inte, men kanske -
85? När vi hade det här stora mötet och vi då hade de här två alternativen i vår offert 
som, jag ska säga det igen alltså, vi hade lämnat i konkurrens med norrmännen. Jag 
menar, vi ligger ju på samma nivå så att tio av tolv banor når oss och så. Så det räcker ju 
som förklaring. Och då sitter de såhär alltså: “Nej, vi ska ha vår egen.” “Ja, men snälla ni 
har väl förstått att det kommer att kosta er mycket mer både i etablering och drift?” “Vi 
ska ha vår egen.” Det visade sig att de hade bittra erfarenheter från Australien har jag 
förstått senare. De hade gjort någon Co-existence där med någon australiensisk 
rymdorganisation som sen lades ner och då stod ESA där med hela underhållet för hela 
basen och så. Ja, så nu skulle de bygga sina egna. Så när beslutet de facto fattades, det är 
mer än jag kan svara på, men jag tror att vi insåg vart det hela var på väg då, alltså på det 
där mötet i Stockholm då. 
 
Eva Cronström: Har du någon uppfattning om varför det inte blev Norge? 
 
Jörgen Hartnor: Ja, därför att vi var bättre. 
 
Eva Cronström: Ja, men det är ett jättebra svar. Skriv upp det. 
 
Jörgen Hartnor: Det är inte svårare än så alltså. Nej, men såhär, jag ska inte vara taskig 
vid norrmännen, men Sverige hade ju jobbat hårt för detta länge. Vi ska också komma 
ihåg att LKAB gick ju uruselt då i början på 80-talet. När jag flyttade dit så hade man 
precis sparkat de sista 300 och fått de sista 2 miljarderna: Endera fixar ni det här nu eller 
så lägger vi ner. Så det hade gått dåligt i fem-sex-sju år eller vad det nu var. Och 
regeringen hade ju erfarenheter från varvskrisen så man tänkte att dit ska vi inte mer. 
Och det gjorde då att det fanns ju en vilja hos allt och alla att försöka hitta någon annan 
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verksamhet som kunde fungera i Kiruna. Och rymderiet det låg ju väl till då. Så att jag 
påstår då att näst intill alla som överhuvudtaget kom i kontakt med det här projektet 
tyckte att nu gäller det att ta detta. Och vi hade då stöd överallt ifrån, jag kan återkomma 
till det alltså.  

Men till saken hör ju att Esrange var ju då betydligt mer väletablerade som 
stationsoperatör än vad Norge var. Vi tog emot data från Landsat. Vi tog emot data från 
SPOT-satelliterna. Ja, alltså -85 så var inte 1:an uppe men vi hade avtalen klara. Och om 
jag tar i lite så kan jag säga att vi hade systemen på plats. Det är inte riktigt sant alltså, vi 
hade väldiga problem med det, men det är en annan historia. Och vi hade också kommit 
överens med fransmännen att vi skulle köra TT&C för SPOT-satelliterna. Det vill säga, vi 
skulle skicka upp kommandon till satelliten, inte genera dem men transmutera och ta 
emot data från dem och så. Så vi var väletablerade alltså och lyckades övertyga ESA om 
att det här är en baggis, vi fixar detta alltså. Så, varför… Ja, sen måste vi ju naturligtvis då 
spela på den spelplan som kunden är på. Annars så har man inte där att göra. Och som 
jag började med att säga då så ville de ju ha, och det är en självklarhet, att det mottagande 
landet ska ställa upp med all infrastruktur. Det betyder mark, vatten, vägar, tomt. De 
skulle ha samma status som en ambassad. Så den lilla plutten där, om det nu är 200x300 
meter längs vägen ut till Esrange, den är inte svensk. Så är det. Jag kan mycket historier 
kring det alltså, att svenska militären invaderar den och ESA:s folk blir hysteriska och ska 
skicka noter till Utrikesdepartementet, innan vi fick stopp på det. Nåja, mycket kul med 
det. Och då är det ju alltså naturligtvis så att det är medlemsländerna som diskuterar med 
ESA Headquarters. Och då hade Rymdbolaget uppdrag från Rymdstyrelsen att företräda 
Sverige i det här sammanhanget.  

Så det var Rymdbolagets dåvarande vice VD Klas Änggård och jag som var Sverige 
först. Och då måste vi ju lova allt det här. Och jag menar, hade vi varit innanför staketet 
så är det ju en baggis. Är det utanför staketet så är det inte en baggis, understruket inte. 
Riksintressen är de flesta av er möjligen inte bekanta med men vi som bor där uppe vet 
precis, och rennäringen är ett sånt. Och nu ska jag raljera lite med det, så jag ber om 
ursäkt om det nu är någon som har connections med den samiska världen. Oavsett vad 
man ska göra så är det i bästa renbeteslandet, det kan vara kalvningsland, det kan vara 
hjärtat av samebyn etc., etc., etc. Så. Och där hamnade vi ju också naturligtvis. Det här 
ligger längs vägen, där är det störningar redan för det är mycket trafik där, men nej, det 
skulle inte byggas något där. Så ja, mycket trassel med det.  

Och sen så hade vi ju naturligtvis inga pengar. Så vi vände oss då, som vi tyckte, 
med förtroende till Rymdstyrelsen som sa att: “Nej, vi har inte heller några pengar.” Eller 
hur, Göran? “Vi kan möjligen tänka oss att lämna en förlustgaranti på 3 miljoner.” Och 
det skulle ju kosta väldigt mycket mer att etablera det här. På det tiden så kunde man få 
AMS-bidrag kopplat till hur många nya arbetstillfällen man hade, och det skulle svara mot 
ungefär 30 eller om det var 35 procent, jag kommer inte riktigt ihåg, av 
etableringskostnaden. Och det räcker ju ingenvart, var skulle de andra 10 miljonerna 
komma ifrån? Inte från Rymdbolaget, för då hade vi inga pengar alltså, i princip. Ska jag 
stanna här eller ska jag köra vidare? Vad tycker ni? 
 
Johan Gärdebo: Kan Jan besvara det? 
 
Jan Askne: Ja, mitt inlägg var nog fel. Jag får fråga Olle. Hur var det, Norge var väl med i 
EOPAG? 
 
Jörgen Hartnor: Ja EOPAG. Men inte i ESA. 
 
Jan Askne: Ok, inte i ESA. Men var de med i EOPAG då? Det fanns en som hette likt 
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mig, Jan Asknes, och jag minns inte i vilket sammanhang jag lärde känna honom. Men 
vad jag for efter var, det var ju inte självklart att vara med i ERS-samarbetet. Finland kom 
ju med väldigt sent i det sammanhanget. Men du säger att Norge inte var med? Då 
kanske… 
 
Jörgen Hartnor: Nej, Norge var inte med i ESA då, nej. 
 
Jan Askne: Nej, då kunde de kanske inte konkurrera på samma villkor? 
 
Jörgen Hartnor: Nej, alltså vi hade ju ett försteg självklart eftersom Sverige var med i 
ESA, men hur stort det var, det kan inte jag bedöma. Men till skillnad från norrmännen 
så hade vi inga pengar. De sa ju naturligtvis: “Ja, lägg stationen i Tromsø, eller om vi 
pekar ut en annan site”, så var det. “Vi står självklart för alltihopa. Och här, vi kommer 
att lämna ett substantiellt bidrag till utrustningen.” Och det kunde ju inte vi göra. Så att 
det var lite svettiga förhandlingar. Men det är bara att skriva på och säga att “Det är klart 
att vi gör detta, jajamänsan, självklart.” Så Sverige skrev på det här avtalet med ESA 
Headquarters där vi lovade guld och gröna skogar. Och sen så är det ju bara att 
genomföra det, hur man nu gör det, alltså. Kommunen kunde få betydligt bättre 
statsbidrag än vad vi kunde få. Och också på lite andra sätt. Dels procentuellt och dels på 
lite andra grunder. Så på den tiden fanns det ett väldigt aktivt kommunalråd, en pamp, en 
sossepamp om jag någon gång har sett någon alltså. Men det var jättebra, det var han 
som bestämde. 
 
Johan Gärdebo: Har du namn på den här politikern? 
 
Jörgen Hartnor: Han hette Gunnar Pettersson. Han är död nu. Han var en entydig 
pamp alltså, så. Så vi pratade med honom: “Nu har vi ett problem Gunnar, nu har vi 
lovat och det går inte och vi får inte ihop pengarna.” Då sa han: “Jag kan ju få bättre 
statsbidrag.” “Jo, men alltså…” “Nej, men jag söker det alltså och sen… Men jag vill fan 
inte ha ett jävla skit med det här att göra, ni får göra allt jobbet.” “Jajamän, det är helt 
lugnt!” Ja, så han åkte. Ja, det var en fröjd att jobba med honom. Jag skulle inte vara lika 
glad tror jag att jobba för honom alltså, så. Men med honom var en fröjd. Så att han satte 
sig på nästa plan och så åkte han ner och pratade med… Satte sig utanför dörren till 
Anna-Greta Leijons kontor. Och hennes sekreterare sa: “Men Gunnar, du har ju inte 
bokat någon tid…” “Hon måste gå på toaletten någon gång.” Ja, och så var det klart det 
och sen så talade hon om på något lämpligt sätt för AMS som de hette på sin tid, att 
Kiruna kommun ska få lite mer. Jag vet inte hur många miljoner det var, i bidrag. Och 
med hjälp av de pengarna så löste vi upp det här trasslandet med tomten. 

Ja, det var mycket snackade med samerna där också naturligtvis. Drog dit vatten 
och avlopp, ja, el, tele, rustade upp vägen för det skulle ju komma mycket folk där. Helt 
plötsligt så räckte ju vårt kök inte till så vi måste bygga ut köket också. Ja, det blev mycket 
trasslande, usch ja. Men det löste sig alltså, så. Och sen skulle vi då skriva naturligtvis ett 
operativt avtal också. Då hade vi ju stöd. Eftersom det var vi som hade förhandlat 
Sverige-ESA avtalet så hade vi skrivit in det här, efter mycket trasslande, att Rymdbolaget 
skulle få driva stationen så länge vi offererade “fair and reasonable prices”. Eller hur vi 
nu formulerade det, någonting sånt. Det tog emot mycket men så småningom så insåg de 
att, “Ja vad fan, ska vi lägga det i Kiruna? Vem ska annars komma upp dit och köra det 
här?” Så det var väl lite… Och sen så förhandlade vi det med nästa nivå, alltså inom ESA. 
Men det blev rätt bra. Vi byggde upp den här, anställde väl en 25 pers eller någonting, 
plus naturligtvis alla som skulle bygga det här.  

Och till saken hör att det inte hade varit möjligt att göra detta ifall vi inte hade fått 
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till en särskild högre specialkurs då som det kallades, alltså ett femte år på el/tele-linjen 
på Kiruna gymnasium. Så vi utbildade rymdingenjörer. Och vi såg ju att hade vi inte gjort 
detta så gick det ju inte. Folket fanns inte. Det fanns ju tillräckligt många huvuden men 
det var fel innehåll i dem. Alltså så. Så att under sju-åtta år någonting sånt tror jag, så 
rekryterade vi i princip alla från den här särskilda utbildningen. Och det la ju i sin tur 
grunden, eller möjliggjorde, för att vi lyckades växa från 45 till 150 anställda på sju-åtta år. 
Och det etablerade Salmijärvi-stationen, som den kom att heta. Det var mycket pysslande 
med det där. Ja. 
 
Johan Gärdebo: Att Rymdbolaget anlade den här stationen i Sverige, vad hade det för 
betydelse för er som skulle använda datan, inom myndigheter eller forskarvärlden? 
 
Jörgen Hartnor: Sannolikt mycket begränsad om jag ska säga något alltså. 
 
Johan Gärdebo: Hade den lika gärna kunnat vara i Norge? 
 
Jan Askne: Ja, troligen. 
 
Ulf  Gullne: Ja, vi har inte haft någonting med mottagningen därifrån, utan det har ju 
gått via antingen ESA där nere eller framförallt norska mottagningar på Svalbard. 
 
Jörgen Hartnor: Precis. 
 
Johan Gärdebo: Är det samma för forskarna? Exempelvis rollen som principal 
investigator? 
 
Jan Askne: Ja… 
 
Olov Fäst: Det är ju ESA:s station, ursäkta att jag bryter mig in där. Det är ju ESA:s 
station. Det är de som ställer dit datorerna och det är de som tar ansvar för att datat blir 
processat och så. Så att just var den står någonstans tror jag inte hade någon betydelse för 
de svenska användarna. 
 
Jörgen Hartnor: Nej, det tror inte jag heller. Någon mycket begränsat. Vi kom på en, 
Jan och jag, igår. 
 
Jan Askne: Jo, vi hade gemensamma äventyr. Det var ju så, som Lars tidigare sa, att 
satellitens uppskjutning blev ju fördröjd i väldigt många olika steg. Samtidigt hade ju vi 
satsat på en arktisk expedition som Polarforskningssekretariatet hade planerat och drivit. 
Och de hade ju ett fix datum, även om de hade förberett sig ett par år så var de inte 
försenade på samma sätt. Så det var rätt kritiskt det hela. Och vi blev mer och mer 
nervösa i sammanhanget, men det fixade sig till slut. Jag tror två dagar efter satelliten 
sköts upp så avgick Oden…47 Odin? 
 
Lars Ulander: Oden. 
 
Jan Askne: Oden, tack, från Göteborgs hamn. Men i det sammanhanget så ville vi ju 
gärna ha satellitbilder också. Så jag ringde upp till Kiruna för jag hade ju varit där tidigare 

                                                 
 
47 Oden, svensk isbrytare som användes för flera forskningsexpeditioner till nordpolen. 



45 

och träffat folk vid tillfället. Jag tänkte att på något sätt måste vi kunna flyga ner data 
direkt till oss så vi kunde analysera dem och snabbt skicka upp dem till Oden. För det var 
ju inte någon tre timmars delivery-time på den tiden riktigt, de första bilderna. Så jag 
gjorde det, och det visade sig att det var Jörgen som hade hand om det och fixade så vi 
fick första taperna. Men vi fick inte mer än första taperna för sen kom ESA in i 
sammanhanget och konstaterade att det är de som äger det och det är de som hanterar 
datat, det ska gå direkt till dem. I och för sig så löste det sig även på det viset så 
småningom med hjälp av en norsk doktorand som satt nere på ESA för att skicka bilder 
till Norge. Så vi fick också. Men jag blev lite åthutad för att jag hade gjort något sånt. 
Men det kom till nytta i alla fall.  

Vi fick den allra första bilden. Testbilden vi fick var över Göteborg, av en 
tillfällighet antagligen. Och den innehöll också ett oljespill och den innehöll spår av en 
tanker som hade gått förbi någonstans precis i anslutning till det här lilla oljespillet, vilket 
vi aldrig fick verifierat för att kustbevakningsflyget fanns nere i Skåne då så det gick inte. 
Men det var ju skojigt för att jag sysslade med oljespill på den tiden. 
 
Jörgen Hartnor: Nej, det är ju svaret alltså. Det var ju ESA:s station. Vi bemannade den 
och det var ju egentligen det alltså. Vi hade inte mer med den att göra när det gäller 
stationssidan. Sen var vi ju då naturligtvis återförsäljare av data från den, men det är ju en 
annan bransch då. 
 
Johan Gärdebo: Lars. 
 
Lars Ulander: Den här stationen i Salmijärvi, det var ju den primära stationen för norra 
halvklotet där, men det fanns ju andra mottagningsstationer som vi hade med i vår 
projektverksamhet. Jag kan inte historien så det hade varit intressant att höra om ni var 
inblandade i den också. Det fanns ju en station som vi, bland annat, hade på SMHI:s tak 
ett tag för att ta emot bilder. Det måste ju ha varit via satellit då. Alltså processade bilder 
från någon av de här europeiska processerings-centralerna. Och sen togs det emot. Det 
kallas ju för fast delivery-mottagningsstationen, och det fanns ett antal sådana. Och en av 
dem fick ju vi nyttja. Var det inte så att det skulle vara på Rymdbolaget till att börja med 
först, men att det hamnade på SMHI till slut eller något sånt där? Minns ni det här? 
 
Olov Fäst: Jag minns inte det här. 
 
Jan Askne: Jo, jag minns när du säger det. Så var det. 
 
Bertil Håkansson: Thomas var nog inblandad i det där. 
 
Jan Askne: Ja. 
 
Jörgen Hartnor: Ja, den skulle nog fåglarna vara på i Solna hos Rymdbolaget. Den skulle 
vara på taket där tror jag. Men av något skäl… Sannolikt tror jag det var för att 
Rymdbolaget hade fokus på optiska data, inte radar. Vad skulle vi att göra med radardata? 
Va? Vill någon annan ta det så gör det. Om det inte är så att någon är beredd att betala 
oss för att göra det, då gör vi det. Som en teknisk tjänst, alltså. Det var nog så, tror jag. 
 
Jan Askne: Kom de inte från Tromsø då på den tiden? Som fast delivery till SMHI? 
 
Bertil Håkansson: Jag kommer inte exakt ihåg det men det var någonting sånt, ja. 
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Jörgen Hartnor: Jag kommer inte ihåg det heller riktigt. 
 
Lars Ulander: Men vi kommer ju tillbaka till det för det var ju de här försöken 
sen -92, -93, -94. Då hade vi ju personal, alltså Anders Gustavsson från FOA, avdelade 
för att hjälpa SMHI att hantera datamottagningen och göra någon form av processing 
och sen skicka ut det till isbrytarna. Och då var det ju mobilkommunikation vi använde, 
alltså 450 MHz frekvensen som användes för att få ut den då. Och det fungerade ju. Det 
gick lite långsamt. Men där var ju den här mottagningsstationen. Den var ju helt 
instrumentell för att det skulle funka. Det gick ju inte med Salmijärvi-stationen för den 
var ju ESA:s som sagt. Men den här hade ju projektet tillgång till. Men jag förmodar att 
det måste ha varit ni som satt med i det här EOPAG, som var med och la beslag på de 
här. Men jag minns inte. 
 
Jörgen Hartnor: Om jag kommer ihåg så var de här fast delivery-stationerna de som, 
precis som du säger, levererade processade bilder. Och ja, vad ska vi säga, de var utan 
bilddjup. De var alltså platta bilder. Det vill säga, de tog inte så stor bandbredd. De var 
inte så stora rent datatekniskt. Hade ni fått dem från Salmijärvi, det var ju bamsingar 
alltså, så skulle inte det gå. 
 
Lars Ulander: Nej. 
 
Jörgen Hartnor: Men ja, jag undrar om inte vi hade en… Nej, kanske det är 
norrmännen. Ja, det är nog norrmännen. 
 
Olov Fäst: Det här har jag glömt. Vilket medium levererades bilderna på? Vilket… 
 
Eva Cronström: Eller vad sa du? 
 
Olov Fäst: Ut till isbrytarna ja, men till SMHI? 
 
Lars Ulander: Nej men det kom via satellit, det var en satellitlänk. Men varifrån det kom 
det minns jag inte. 
 
Jörgen Hartnor: Jag tror det kom från norrmännen. (Anm. Bilderna levererades från 
Tromsö mottagningsstation via internet) 
 
Jan Askne: Ja, det tror jag. 
 
Jörgen Hartnor: De var ju stora på… 
 
Ulf  Gullne: Jag är nästan säker på att det var norrmännen. 
 
Jörgen Hartnor: Jag kan berätta mer om det sen, men realtidsleveranser var de stora på 
alltså. 
 
Jan Askne: Ja, och var det inte 100 meters upplösning?48 
 

                                                 
 
48 Tillägg av Jan Askne, 2018-02-14: Möjligen var inte fast delivery-bilderna definierade som en ESA-
produkt och norrmännen sökte en produkt de kunde ta ansvar för. 
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Jörgen Hartnor: Ja, säkert. 
 
Johan Gärdebo: Då har vi Göran på listan. 
 
Göran Boberg: Ja, Salmijärvi-stationen byggdes mycket på georetur-pengar som Sverige 
satte in i programmen ERS och Envisat, om jag har fått rätt beskrivet för mig. Och såhär 
i efterhand så fanns det väl kanske en liten ånger att man inte hade mer flexibel kostym. 
Jag var förbi Salmijärvi i våras faktiskt med den nya ESA-direktören för 
jordobservationsdirektoratet. Och han blev ju lite bekymrad när han såg hur ödsligt det 
var. För att en stor del av lokalerna är ju fullständigt outnyttjade och det ekar tomt. Så det 
är lite tragiskt att se men det är ju en funktion av två faktorer. Det ena är georetur-
systemet där stationen byggdes med pengar som Sverige satte in i programmet, men sen 
har man ju då fått andra länder att sätta in andra pengar som har omdirigerat intresse för 
verksamheten. Samtidigt har man då ett koncept med multimission ground segment där 
man försöker styra flera missioner från ett och samma markstationsställe. Och allt det här 
har sammantaget lett till att vi nu sitter på en överetablering på Salmijärvi med 
underutnyttjade lokaler och infrastruktur. 
 
Jörgen Hartnor: Nej, de skulle ju ha tagit vårt förslag från början. Som ni kommer ihåg, 
jag sa vi hade två alternativ, innanför staketet eller ha en egen station. “Vi ska ha vår egen.” 
Okej då, fine. Så. Det var feltänkt. 
 
Göran Boberg: Ja, det var det. 
 
Jörgen Hartnor: Javisst, men det är inte vårt fel alltså. 
 
Göran Boberg: Nej, det är systemets fel och… 
 
Jörgen Hartnor: Nej, systemet… Det är alltså vem som nu inom ESA hade bestämt sig 
för att de inte skulle återupprepa sina australiensiska erfarenheter, det vet jag inte, men 
det var det de hade bakom sig. 
 
Johan Gärdebo: Vi har lite tid kvar på det här. Jag funderar också på, ni har nämnt några 
gånger förseningarna, var det någonting som också påverkade era prioriteringar under 
arbetets gång under 80-talet? Själva uppskjutningen av ERS? 
 
Jörgen Hartnor: Den påverkade ju oss väldigt naturligtvis. Vi skulle ju bemanna 
stationen, när skulle vi nu anställa de här 25+ som ska komma in där, och hur gör vi nu 
då, och så alltså. Det var ju en intressant diskussion med ESA alltså naturligtvis. 
 
Johan Gärdebo: Olle. 
 
Olov Fäst: Ja, visst påverkade det förberedelsearbetena för det fanns ju någon plan för 
hur man skulle utveckla den här tillämpningen då, och den fick ju revideras vartefter 
satellituppskjutningen kom längre och längre bort. Så visst gjorde det det. Jag har inte 
tillräckligt bra minne för att redogöra i detalj för det, men vi trodde väl absolut att nästa 
fältförsök skulle vara med satellit, och så blev det inte det. Så. 
 
Lars Ulander: Jag undrar om inte hela den här inhyrningen av kanadensiska flygplanet 
måste ju vara kopplat till den förseningen? Vi hyrde ju in… 
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Bertil Håkansson: Det var ju -88 det. 
 
Lars Ulander: Ja, kanadensiska SAR:en, 1988 ja. 
 
Eva Cronström: Men det var ju för… 
 
Lars Ulander: Var inte detta ändå en konsekvens av att det var försenat? För från början 
så var det -87 alltså som satelliten skulle ha gått upp. Men jag kan inte den historien heller, 
så det hade varit intressant att höra. 
 
Eva Cronström: Men det är efter kaffet? 
 
Johan Gärdebo: Ja, det är efter kaffet. 
 
Eva Cronström: Men det är bra, vi har liksom hamnat ungefär där. 
 
Lars Ulander: Men fanns det någon koppling till den här förseningen, att vi bestämde 
oss för att…? 
 
Jan Askne: Som jag kan minnas nu så var förseningen ett orosproblem med tanke på 
Arktisexpeditionen som skulle gå under hösten -91. Och satelliten sköts upp i juli -91. 
Och vi var ju inte intresserade av några mätningar förrän i januari -92. Så att under första 
perioden, första tre månaderna efter “commissioning phase”, så körde man den här 
Venedig-banan. Och sen gick man över väl, kanske under någon kortare period, i 35-
dagarsbanan innan man gick över till 3-dagarsbanan över Östersjön. Men där hade vi ju 
spelrum i tiden, så jag minns inte att jag var nervös för den delen. 
 
Lars Ulander: Men vad var skälet till att det här kanadensiska planet hyrdes in då? För 
att det rymdes ju inte inom den här ursprungliga budgeten, det minns jag väl, att det 
förärade ju oss viss summa pengar för förberedelsearbetet. Och det rymdes ju inte, de 
här flygexperimenten. 
 
Jan Askne: Nej, men det var ju långt innan. 
 
Bertil Håkansson: Ja, det måste vi ju ha planerat lång innan. Alltså -87 så tog ju 
finnarna ansvar för den franska. Det var väl L-band, var det inte det? 
 
Lars Ulander: Nej, det var X-band. 
 
Bertil Håkansson: X-band49 var det ja, just det. Men sen hade kanadensarna sitt på C-
band50 då. Men det kom ju året efter. Det var ju vi som engagerade och hyrde det planet. 
 
Lars Ulander: Just det, men det jag menar är att jag tror att det kom upp ganska sent 
ändå att vi skulle hyra in. Och vi sökte pengar ifrån Riksbankens jubileumsfond om jag 
minns rätt. Och sen hade vi kontakter med kanadensarna kanske bara ett år innan eller 
någonting. Det koordinerades ju med norrmännen, det var ju också ett nätverksbyggande 
där som gjorde att det överhuvudtaget blev av. För det skulle kosta alldeles för mycket, 

                                                 
 
49 X-band betecknar mikrovågor 8–12 GHz (ca 3 cm våglängd), används för radar och kommunikation. 
50 C-band betecknar mikrovågor 4–8 GHz (ca 5 cm våglängd), används för radar och kommunikation. 



49 

även för Riksbankens jubileumsfond att finansiera det här, utan man var tvungen att hitta 
sätt att kapa kostnaderna. 
 
Jan Askne: Men var inte detta BEPERS-88? 
 
Bertil Håkansson: Jo. 
 
Lars Ulander: Jo, -88, men satelliten var ju tänkt att komma upp långt tidigare som sagt 
från början. 
 
Jan Askne: Ja, så långt minns jag inte. 
 
Olov Fäst: Jag tror inte att det där drevs av förseningen, utan jag tror att det drevs av ett 
intresse av att få relevanta data. Och att Jan lyckades få pengar från Riksbankens 
jubileumsfond så att vi faktiskt kunde göra det. Så. Det tror jag. 
 
Johan Gärdebo: Vi får lämna det som ett… 
 
Eva Cronström: Ja, det var ju ett förberedelsearbete. 
 
Olov Fäst: Det var ett förberedelsearbete ja, precis. 
 
Eva Cronström: Som jag tror också kunde hjälpa till att sen driva den här 3-dagarsbanan, 
till exempel, driva den frågan. Man hade lite underlag. 
 
Jan Askne: Ja, jag vet inte hur mycket underlag vi hade, jag vet inte att vi fick 
argumentera så mycket för 3-dagarssbanan. Vi fick argumentera för att den skulle vara 
över Östersjön ja, absolut, det var mycket diskussioner. Men inte att just om tre-
dagarsbanan. Det minns jag inte. Även om jag påstår att det var vårt första beslut så var 
det väl för gruppen att vi skulle klara oss med det om vi tänkte oss att man hade is-
prognoser som klarade tre, ja, två mellanliggande dagar. 
 
Johan Gärdebo: Ja, ska vi ta en bensträckare då? 
 
Eva Cronström: Ja, då är det lite fika. 
 
Johan Gärdebo: Då är det fika och sen så kör vi igång klockan tre prick. 
 
[FIKAPAUS] 
 
Johan Gärdebo: Okej, då kör vi igång igen. 
 
Eva Cronström: Ja, vi har redan tjuvstartat lite ju med nästa ämne här, med BEPERS 
och BEERS, ground truthing-projekten. Om det nu var bara det de var, jag minns inte 
exakt. Då har vi redan diskuterat lite, vad skulle det egentligen vara bra för? Hur började 
de diskussionerna och varför blev det just -88 och sen -92 och sådär? Jag tror Jan har 
ställt upp sig på listan redan. 
 
Jan Askne: Jag tänkte börja med att lägga till två stycken. Vi hade PRE-BEPERS-87. 
PRE-BEPERS. 
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Eva Cronström: PRE-BEPERS-87. 
 
Jan Askne: Och vi hade EMAC51-95. 
 
Eva Cronström: EMAC. 
 
Jan Askne: Och allt var för att förstå is-egenskaper som skulle återspeglas i satelliten. 
Och det var ju isvallar, och då kan vi bestämma isvallarna. Ja, det var kontrasten till 
omgivande is. Så att då fick vi också kartlägga omgivande is. Och det var med en laser-
ytojämnhetsmätare som vi hade utvecklat och som mätte millimeternivå, vilket Thomas 
Thompson aldrig riktigt tycktes vilja förstå, att vi var intresserade av något sånt när 
egentligen det fanns isvallar att intressera sig för. Men vi ville ju ha kontrasten mellan de 
två, och de plana ytorna de gav upphov till en radarspridning som förorsakades av 
isytojämnheten på småskalig nivå. Så vi hade rätt många försök att utveckla utrustning 
för både isvallar och för ytan. Och även snö och snöfuktighet och liknande. PRE-
BEPERS hade vi väl. Hette det VARAN-S52 eller VARAN-X? Det var X-bandsradar.53 
 
Lars Ulander: VARAN-S hette den, lustigt nog. 
 
Jan Askne: -S ja. 
 
Lars Ulander: Varför vet jag inte. 
 
Jörgen Hartnor: Eftersom det var X-band så hette den ju S, det är ju självklart. 
 
Lars Ulander: Ja, jag är nästan säker på det. 
 
Jan Askne: Ja jag blir tveksam här men. För BEPERS-88 hade vi kanadensiskt plan 
också som flög samtidigt. Och på den tiden skulle ju säkerhetsmyndigheterna först 
kontrollera alla bilder som togs för oss, så att där fördröjdes analysen lite grann. BEERS-
92, var det -92 eller -91? 
 
Lars Ulander: -92. 
 
Bertil Håkansson: -92 tror jag det var, ja. 
 
Jan Askne: -92. Var det -92 som vi hade första 3-dagarsperioden då? 
 
Ulf  Gullne: Ja, -91/92 var en lindrig vinter, det var svårt att hitta is. 
 
Jörgen Hartnor: Ha ha. 
 
Jan Askne: Ja, det var bara BEPERS-88 som vi hittade någon is nästan. Sen när satelliten 
kom upp så var det mildare isvintrar. Men det var ingen som visste om 
klimatförändringar då. Ja, jag vet inte. Jag kom av mig här. Men vi ville kartlägga 
egenskaper hos isen som kunde återspeglas i SAR-bilden. Och vi ville gärna ha samtidiga 
                                                 
 
51 European Multi-Sensor Airborne Campaign on Snow and Ice (EMAC). 
52 VARAN-S, fransk SAR ombord på B-17 flygplan opererad av Centre National d’Etudes Spatiales 
(CNES). 
53 X-bandsradar, radar som arbetar med våglängd ca 3 cm, vanligt förekommande i radarsammanhang. 
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mätningar av dem. Och det målet hade vi ju under Arktis-expeditionen också -91. Och vi 
fick det då under de två 3-dagarsbanperioderna också som ERS-1 hade. Ja, det var i 
korthet vad jag kan tillägga just nu. Lars, du var djupt involverad. 
 
Lars Ulander: Ja, från mitt perspektiv som ganska ny doktorand ändå så kändes det som 
att vi famlade mycket i mörkret där i början. Vad var det för egenskaper hos isen som 
egentligen avspeglade sig i de här kontrasterna som man såg i bilderna? Jag minns de 
första gångerna när vi drog ut i fält, då hade vi ju mycket diskussioner om vad vi faktiskt 
skulle mäta. Och alla kom väl med sina erfarenheter. Och jag minns SMHI tror jag det 
var, borrade mycket, gjorde analyser av borrkärnor för att se kristallstrukturen, delade 
upp den här borrkärnan i olika fraktioner. 
 
Bertil Håkansson: Det var salthalt och temperatur och densitet på olika nivåer i isen, 
och även i snön då, framförallt fuktigheten i snön då. Stickprov kan man säga. 
 
Lars Ulander: Och sen hade vi utrustning för att mäta på snön, förmodligen var det er 
utrustning också, temperaturmätningar då och fuktighet, till exempel. Vi kom ju med det 
här med yt-skrovligheten då som vi trodde var kanske det som var det mest avgörande i 
sammanhanget. Och i början hade vi ingen bra metodik för det utan jag tror vi mätte 
med tumstock och sådär. Så småningom blev det ju mer avancerat med en 
laserutrustning som relaterar… Men det var ju liksom att det byggde på vartannat på 
något vis. Sen för min personliga del så blev ju de här experimenten också, framförallt 
BEPERS-88, blev ju också en ingång att jobba med själva utrustningen, alltså själva 
radarutrustningen. För det gav mig en ingång, kontakter in i Kanada. Så småningom var 
jag ju där på ett gästforskarutbyte, eller ja, det var ett fellowship, -89. Och då fick jag 
möjligheten att lära mig den här instrumenteringsbiten som inte vi i Chalmers-gruppen 
hade jobbat med alls då. Så det blev ett sätt för mig att växla över på ett teknikspår som 
för min personliga utveckling var väldigt betydelsefullt. 

Men för att återknyta till de här fältexperimenten då så var det ju också samarbete 
med Finland, det sa vi ju tidigare. Och det här första försöket PRE-BEPERS, det var ju 
helt organiserat av finnarna som jag minns det. De betalade, de planerade det. Vi fick 
någon löpa över svenskt territorium som vi kunde liksom leka lite med, men det gav 
egentligen inte så mycket. Dessutom var bilderna av undermålig kvalitet minns jag, 
undermålig kvalitet. Men däremot det här andra försöket det blev ju väldigt lyckat. Och 
det var ju baserat på den här finansieringen från Riksbankens Jubileumsfond. Och det 
blev ju ett sätt att också fokusera arbetet. Så det var först då egentligen som det kändes 
som att det här projektet egentligen… vi alla jobbar ihop och vi har en chans att 
koordinera med isbrytarna också. Så vi hade ju verksamhet som knöt upp två isbrytare 
måste det ha varit, va? En… 
 
Ulf  Gullne: Tor54 vet jag var helt utlånad så att säga i forskningen. 
 
Lars Ulander: Ja, Tor satt ju fast i isen. 
 
Ulf  Gullne: Ja, just det. 
 
Lars Ulander: Men däremot så var det ju en isbrytare till som jag minns att jag var på 

                                                 
 
54 Tor, svensk isbrytare som byggdes vid Wärtsilä i Helsingfors och i tjänst 1964–2000. Såld först till Norge 
och därefter till Ryssland där hon ännu används. 
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under en del av perioden i alla fall. Det kan ha varit Ymer kanske. 
 
Ulf  Gullne: Ja, nej det var Atle. 
 
Lars Ulander: Jag kan förväxla det med något, så kan det vara. 
 
Ulf  Gullne: Ja, det kan det naturligtvis vara. 
 
Bertil Håkansson: Ja, jag kan… Jag har varit med på de flesta av de här utflykterna i 
naturen under olika förhållanden. Men jag har en rolig historia från PRE-BEPERS-87. 
Och det var utanför… Vad heter det nu då…? 
 
Lars Ulander: Hölick? 
 
Bertil Håkansson: Ja just det, utanför Hölick, ja. Och då kom… På den tiden hade ju 
alla isbrytare en helikopter på sig. Så att den kom upp och hämtade oss inifrån land och 
körde ut oss på isen. Och där stod vi, Thomas och jag, och sen kom ni lite senare ut där 
och… Nej, det var nog dagen efter förresten, den här första dagen var det bara Thomas 
och jag. Vi stod där med vår utrustning och det var liksom bara väder och vinden runt 
omkring. För helikoptern försvann ju och skulle på andra uppdrag och skulle komma 
tillbaka om några timmar. Och vi gjorde ju våra mätningar. Vi skulle märka ut någon 
fläck där man skulle kunna se på något sätt… Ja, i alla fall så när helikoptern kom tillbaka 
så var det ju ett par distansminuter norrut. Så vi försökte vinka, här är vi. Men det var 
ingen chans. Den gick upp och ner och letade efter oss där. Då, Thomas Thompson, han 
var teknikintresserad, så han hade tagit med sig en av SMHI:s två mobiltelefoner. Den 
här dimensionen bara batteriet [VISAR 5 DM MELLAN HÄNDERNA]. Och på den 
då… Ja, han sa: “Vi måste ringa”. Då ringde han med den där. Han fick inte tag på 
isbrytaren, så då ringde han växeln på Sjöfartsverket i Norrköping. “Hallå, hallå?” Till slut 
blev han kopplad till isbrytaravdelningen där då som sen kunde meddela isbrytaren. Och 
sen via kortvågsradion kunde de tala om för helikoptern: “Ja, de är lite söderut, två 
distansminuter.” Så kom helikoptern direkt och hämtade oss. Så det var lite spännande. 
Vi var ju lite hungriga, men det var ju den där mobilen som liksom löste det hela för oss 
då. Så det var en erfarenhet.  

Den andra som jag tyckte var personligen väldigt intressant, det var… Jag tog med 
mig det pappret här, och det var det som vi pratade om, det här med surface roughness 
som Chalmers drev. Och vi hade ju lite svårt att tänka oss den där lasern som bara 
fångade den småskaliga yt-skrovligheten på en meter, och Anders gick och sopade rent 
snö där och så mätte han. Han var väldigt flitig på att mäta. Men sen, jag vet inte hur det 
kom sig, varför vi kom på det, men plötsligt så fick vi en idé att vi måste ju mäta 
isvallarna också. Vad det är för surface roughness i isvallarna. Och då var det min kollega 
Mats Moberg och jag, vi satte upp två pinnar och spände ett snöre emellan där som 
hängde som en parabel, och så gick vi och mätte där varje decimeter av isvallarna. Och så 
hade vi kanske tio isvallar vi mätte på det där sättet. Och så kunde man plocka bort den 
där parabeln ur data och få RMS55-värdena ganska enkelt utifrån det där datat då. Sen 
satte Anders ihop det där i ett spektrum. Och då inser man ju att… Ja, för mig så var det 
en ögonöppnare: “Ja för fan, det är ju det här som betyder något.” Och det publicerade 
han först i en proceeding. Vi fick ju skrovligheten från en millimeterskala upp till en 
decimeter- och meterskala på de ytor som finns i havsisen. Så det var ju väldigt 

                                                 
 
55 Root Mean Square (RMS), mått på skrovligheten. 
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spännande för oss. Och då kunde man ju se också… Alltså på isbrytarna så visste man ju, 
man kikade ju i radarn varenda dag så man visste ju hur det ser ut egentligen. Men man 
kunde också då förmedla den där informationen då, “Det här är isvallar”, och så vidare. 
Vi gjorde någon typ av tolkning av bilderna. Ja, det var en ögonöppnare, åtminstone för 
mig, så det var väldigt intressant. Och då undrar man ju, “Var kommer det här ifrån?” Ja, 
det uppstår plötsligt i kontakterna mellan olika discipliner och olika tänk såhär, och så gör 
man det och så händer det någonting. Det är intressant. 
 
Lars Ulander: Ja, för det tar ju tid också att komma framåt. Vi hade faktiskt tidigare 
mätningar slog det mig nu när du nämnde det där, att redan under den här 88-kampanjen 
så hade vi faktiskt överflygningar och gjorde fotogrammetri-avbildningar av stora vallade 
områden. Så vi tog fram topografimodeller av ett område som inte var så långt ifrån där 
de här isbrytarna och det finska forskningsfartyget var infruset då. Då fick vi fram den 
här storskaliga skrovligheten. Sen kompletterades det så småningom då med den här 
finskaliga. Och det var då man fick det här spektrumet som du pratar om då. Det var ju 
långt senare. 
 
Bertil Håkansson: Ja, precis. Det var -94. 
 
Lars Ulander: Ja, det var -94 ja, precis. Så det tar väldigt lång tid sånt här. Men det är 
fruktbart om man jobbar ihop. 
 
Eva Cronström: Hur startade det från början? Hur kommer det sig… Eller, vem kom 
på att SMHI och Sjöfartsverket och ni på Chalmers borde kunna samarbeta om det här?  
 
Lars Ulander: Det var nog den här visionära gruppen antar jag som inte jag var medlem 
i. LEADERS56 hette den väl? Eller vad hette den? 
 
Jan Askne: Ja… 
 
Olov Fäst: Ja, det var steget efter. Då hade väl någon redan kommit på att vi borde 
samarbeta skulle jag säga. 
 
Jan Askne: Ja, Rymdstyrelsen var de som valde ut oss fyra att samarbeta. Och sen skulle 
SMHI också utse målet eftersom det var… Ja, det var den myndigheten som skulle serva 
på något sätt i framtiden, med tanke på isbrytarverksamheten då. 
 
Ulf  Gullne: Det var ju så, om vi tar det på 80-talet, att vi hade ju inte den 
överföringsmöjligheten med bilder och så vidare utan det var ju SMHI som tolkade isen 
och skickade ut mer och mer detaljerade iskartor. Och då kunde man ju gå på 
radiofjärrskrift. Då fick man ju ut en bild över isläget, men sen när tekniken, framförallt 
NMT kom, då kunde man överföra data och tekniken gjorde det möjligt att visualisera 
isläget på en dataskärm. Men det är ju inte förrän i slutet på 80-talet och början på 90-
talet som vi har ett databaserat informationssystem ombord på isbrytarna. Innan dess 
hade man sjökort uppsatta på väggen och magneter visade fartygsrörelserna. Sen så var 
det ju VTT 57 i Finland som vidareutvecklade så att vi fick ett bildprogram som var 
kopplat till det här fartygs- och ledningssystemet. Och då var det ju SMHI som var 
                                                 
 
56 Intern benämning till svenska Ledningsgruppen för ERS-1 förberedelser (LeadERS), tillsatt av DFR med 
uppgift att föreslå program för förberedelser inför ERS-1, verkade under 1985–1989. 
57 VTT, Technical Research Centre of  Finland, finskt forskningsinstitut motsvarande svenska RISE. 
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ledande, tog ner satellitbilderna, anpassade dem för vårt datasystem. Sen satt de och 
arbetade så vi kom in i bilden där vi ser isbrytaren. Vi ser isen, och vi ser handelsfartygen 
också. Och det är ju efter de här olika experimentövningarna. Så -94 har vi det i den 
första versionen i ett operativt skeende så att säga. 
 
Johan Gärdebo: Lars och sen Bertil tror jag. 
 
Lars Ulander: Men även i de här experimenten som vi genomförde tidigt så var ju det 
här momentet du pratar om väldigt viktigt, att få över resultaten så att det gav en 
återkoppling till dem som var ute och samlade in informationen och underlaget ute på 
isen då. Så vi la ju rätt mycket resurser på just det då. Jag har lite dåligt minne av hur det 
gjordes -88 men jag förmodar att bilder fördes över på något vis till… Nej, jag minns inte 
heller. Det var ju en speciell organisation, och ni satt ju… Var det inte ni tre på något vis? 
Jan Askne och Eva och Olle som satt på flygplatsen…? 
 
Eva Cronström: Jo, i Umeå. 
 
Lars Ulander: Var det i Umeå kanske, ja? 
 
Olov Fäst: Ja. 
 
Eva Cronström: Vi hade också en mobiltelefon, väldigt viktigt, det var så coolt. Och så 
tungt. Nej, men det var ju lite meck med bara logistiken att få det där. För det där 
flygplanet kunde ju inte landa var som helst. Det var för stort och för tungt. Och så var 
det säkerheten också som Jan var inne på. Och jag kommer ihåg när militären hade 
liksom suddgummit framme och så skulle vi liksom… ”Nej, Holmön får inte synas” och 
så var det bara som en grå blobb sådär. Nej, det går inte att gissa vad det har varit där. Så 
det var early days för… 
 
Lars Ulander: Ja, det var det. Och planet, det här kanadensiska, var ju lite unikt också 
för det hade ju en realtidsprocessor ombord så att ut kom det ju några sådana här 
pappersstrip då, där bilderna rullade ut med god kvalitet. 
 
Eva Cronström: Absolut. 
 
Lars Ulander: Och det var ju någonting som de var lite unika på då. Och det där kunde 
man ju använda direkt då i princip. Så efter det här försöket -88, då helt plötsligt badade 
vi ju i data. Vi som jobbade med att försöka förstå bilderna, för oss var det oerhört lyckat, 
det blev det ju. Och man kunde ju titta på effekterna av olika upplösning, man kunde, till 
exempel, simulera hur satelliten skulle avbilda det här området genom att reducera 
bandbredd och sånt. Det gjordes ju sen så småningom. Man kunde titta på effekter av 
andra frekvenser, det var ju ingenting som var aktuellt för ERS-1 och 2, men det kom så 
småningom. För det där kanadensiska systemet hade två frekvenser då, C- och X-band. 
Och det var ju samma sak, att det gav den här dimensionaliteten som inte fanns i ERS-1 
och ERS-2. Men det ledde vidare till de senare projekten. Så helt plötsligt badade vi ju i 
data efter det här. Så det var oerhört lyckat. 
 
Johan Gärdebo: Bertil. 
 
Bertil Håkansson: Nej, jag vet inte. Jag hade nog vinkat, men… 
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Johan Gärdebo: Okej. Jag funderar också på sådana här begrepp som ground truthing, 
är det någonting som ni hade rört er med tidigare eller var det någonting som var 
specifikt för de här projekten? 
 
Eva Cronström: Alltså i, vad heter det… 
 
Johan Gärdebo: BEPERS. 
 
Eva Cronström: Vad heter det, optisk fjärranalys, så är det ju ett gammalt begrepp. 
 
Jörgen Hartnor: Ja, det är välkänt ju. Jag menar utan ground truthing när det gäller 
optiskt satellit… Så är det. 
 
Eva Cronström: Då vet man ju inte. 
 
Jan Askne: Ja, det är ju grunden för fjärranalysforskning, att det måste vara ground 
truthing. Jag menar, jag jobbade inom radioastronomi också och det är precis motsatsen. 
Där kan man ju fantisera om vad det är för källor, men i fjärranalys så är det ju inte 
meningsfullt utan att man kan knyta ihop verkligheten med vad man ser i bilderna. Så det 
är ett fundamentalt steg i fjärranalys. Och det ger ju också kontakten mellan natur och 
teknik, dataanalys och allt sånt, liksom fascineringen med att jobba som fjärranalytiker. 
 
Lars Ulander: Jag minns att vi hade ett speciellt möte, det måste ha varit någon gång 
sådär -86, -87. Förmodligen var det på FOA, jag har ett svagt minne av det i alla fall för 
jag kommer ihåg att Folke Eklund var med på det här mötet, som var en väldigt drivande 
i fjärranalys på 70-talet. Inte i Linköping då men i Stockholm på FOA. Jag kommer ihåg 
att han sammanfattade resultaten ifrån Seaice-75 försöken och pekade på de brister som 
han tyckte… Man hade gjort rätt mycket misstag i Seaice-75. Så vi använde det tillfället 
till att samla upp erfarenhet ifrån de misstag man hade gjort. Och det minns jag mycket 
väl för jag kommer ihåg att jag skrev något protokoll om det där senare just för att vi 
skulle kunna bära det med oss. Och just betydelsen av att dokumentera allting, liksom 
lägga ut provytor och sånt för att statistiskt sampla av på ett vettigt sätt. För det är svårt i 
praktiken att göra bra statistisk sampling. Och vi gjorde det inte bra från början heller, 
men så småningom lärde vi oss ju det bättre då. Så det var nog en viktig grej att det här 
hade gjorts innan och att man hade lite erfarenheter. Och det tappades av också på den 
här workshopen… Eller ja, det här mötet som vi hade på FOA. 
 
Eva Cronström: Positionering var ju också lite knepigare då innan scramblingen tog fart, 
även om det fanns GPS-information. Fast det kanske inte gjorde det? 
 
Lars Ulander: Nej, det fanns inte. 
 
Olov Fäst: Nej, det gjorde inte det ser du. 
 
Eva Cronström: Nej, det var bara från fartyget och så fick vi mäta liksom. Så det är 
också viktigt att man verkligen har rätt position. 
 
Lars Ulander: Ja, det är mycket viktigt. Så det var ju ett jätteproblem. 
 
Eva Cronström: Borrade iskärnor? 
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Bertil Håkansson: Nej, det tror jag inte man kan säga att vi visste med någon större 
precision. Sen måste man ju ha koll på isdriften förstås. Nu sätter man ju ut en GPS-
sändare. 
 
Eva Cronström: Ja, eller hur. 
 
Bertil Håkansson: Men vi hade ju ingen tillgång till något sånt. 
 
Lars Ulander: Nej, men jag tror det var ett av skälen varför vi valde -88 och 
koncentrerade oss på det här området som låg stilla. 
 
Bertil Håkansson: -88. Ja, just det. 
 
Lars Ulander: -88 koncentrerade vi oss på det här området där det var fast is, i princip 
utanför Holmön, så att vi sen skulle kunna mäta in det med andra metoder. För jag tror 
att vi hade någon lantmätare där som mätte in de här. Jag kommer ihåg från de här 
flygfotona som jag pratade om att vi hade speciella referens… Ja, små… 
 
Eva Cronström: Punkter? 
 
Lars Ulander: Kartongbitar som man målade. Och vi hade någon lantmätare som gick 
omkring och mätte in de där, plus andra punkter då. Och det var ett sätt att lösa det på 
när man inte hade GPS. 
 
Eva Cronström: För det är ju liksom lite lättare på land, där har man ju referenspunkter 
och… 
 
Lars Ulander: För det kom inte förrän kanske något år senare eller något sånt där, då 
tror jag att det fanns. 
 
Johan Gärdebo: Sven 
 
Sven G. Gustafsson: Det var om ground truth, men för helt andra ändamål. Nämligen 
de militära ändamålen. I själva verket var det så att för många av våra vapensystem så har 
troposfären, men framförallt, terrängen och havet och isen, mycket, mycket stor 
betydelse. Så på Saab, till exempel, och i USA lades väldigt, väldigt stora pengar för att 
mäta upp ground truth. Fast vi kallade det för “terränglådan”. Och jag var med ganska 
mycket på Saab i några av de stora robotprojekten, speciellt robotar som skulle gå mot 
markmål. Och då visade det sig att det saknade… Alltså allt det där… Sigma 0 kallade 
man allting för, eller hur det var. Och det var väldigt, väldigt dåligt med kunskaper. Så vi 
var en handfull människor, Erik Olsson som finns med på den här, och jag och en till, 
som gjorde väldigt, väldigt mycket arbete både teoretiskt och praktiskt ute i den svenska 
terränglådan framförallt. Och 1967 när jag just var på väg och skulle lämna och åka till 
USA, så skulle man göra slutbedömningarna av hur man skulle sätta specifikationerna på 
en markrobot som heter Robot 05 som går mot markmål och sjömål. Och där var det så 
dåligt med data… Sigma 0. Men ingen riktigt visste hur det verkligen skulle gå, så vi 
gjorde en fruktansvärd massa mätningar på snö och is och hav och terräng. 

Och jag som var rätt så erfaren då och hade en liten grupp, fick i uppgift att se till 
hur ser det ut i den svenska terränglådan på land uppe i Norrland, till exempel? Då 
skickades jag med ett plan upp till Kiruna, vi var väl ute på Esrange och vi var på andra 
ställen, och så skulle vi ut i terrängen och skaffa oss lite referenser, lite statistik på hur ser 
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det ut, hur ser Sigma 0 ut i verkligheten? Då släpptes jag ner då med en helikopter, det 
var väldigt dimmigt så vi såg ingenting, jag begriper inte hur vi kom fram överhuvudtaget, 
följde kullarna och så landade vi där. Där sattes jag ner. Och där satt en lappgubbe och 
kokade kaffe med salt i precis som historierna säger, som jag blev bjuden på. Som 
skåning var det lite konstigt. Och där fick vi sen hålla på. Han hade gjort iordning ett 
område där vi kunde landa med helikoptern. Sen gick vi ut och mätte hur såg Sigma 0 ut i 
verkligheten i hela, halva det området och gjorde statistik och grejer. Vi hade en väldig 
massa på is, vi hade en väldig massa ute till havs. Så Erik Olsson, alltså den andre, och jag 
samlade ihop väldigt, väldigt mycket tjocka fina rapporter som nästan alla blev hemliga. 
Men de ligger till grund för flera svenska och även andra länders, vad ska man säga, 
markdata, isdata, och för många, många robotvapensystem. Väldigt mycket. Jag vet inte 
vad som hände sen. Lars, du kanske vet? Då rörde vi oss med frekvensområdet X-band, 
C-band, L-band, inte på låga frekvenser. Men det blev ju väldigt mycket som borde ha 
publicerats på annat sätt. Jag vet inte hur det gick med det, men där finns alltså en väldig, 
väldig mängd. Det var FOA som fick behålla materialet sedan, inte bara Folke Eklund 
utan flera andra också. 

I det sammanhanget så var vi ute. Jag var ute och mätte en förfärlig massa på olika 
frekvenser.  Och vi räknade. Vi var rätt så teoretiskt orienterade så det blev mycket sådant. 
Och då läste vi bland annat en knepig artikel. Det första vi hittade om is och radar var en 
artikel från USA där man någon gång 1945–46, precis i andra världskrigets slut, testade 
altimetrar på X- eller C-… X-band antagligen, vid Grönland. Och vi hade ett flygplan 
som skulle flyga in och titta med en altimeter som tittade rakt ner. Vad gjorde den? Den 
körde in i isvallen för den såg inte isen alls. Hela planet och alltihop kraschade. Alltså det 
var så pass ren is så reflexerna kom väsentligen från botten. Det vill säga, det var en 
kilometer ner. Det gick inte bra. Och det var ju en väldig, väldig ögonöppnare. Alltså, ren 
is med, vad kan det vara, 1,5, något sådant där, 1,1. Den ger inget eko utan de såg botten. 
Det var jag inte med på, men det var väldigt omtalat. 
 
Jörgen Hartnor: Nej, det är bara att gratulera dig att du inte var med på det flygplanet. 
 
Johan Gärdebo: Jan och sen Lars. 
 
Jan Askne: Ja, det var intressant med tanke på Östersjön också där vi höll till uppe i 
Bottenviken, där var det också väldigt låg salthalt. Det gjorde att vi hade amerikanare och 
kanadensare som kom och deltog i mätningarna. För det var unikt med sådana… 
 
Sven G. Gustafsson: Ja, alltså, det var 1,1. 
 
Jan Askne: Ja. Men även vi hade glädje av det, så att säga. 
 
Sven G. Gustafsson: Ja. 
 
Eva Cronström: Lars. 
 
Lars Ulander: Och för att återknyta till det vi diskuterade om de här 
geolokaliseringsproblemen som du tog upp Eva, så slog det mig hur vi också löste det. 
Jag glömde berätta att i brist på GPS och bra geolokalisering så bestämde vi oss för att 
ställa ut referensobjekt. Det var så vi löste det. Så vi hade ju radarreflektorer. Och då 
hade vi letat reda på ett antal fixpunkter, Lantmäteriets fixpunkter på kartan. Så jag 
kommer ihåg att vi hade byggt speciella reflektorer så vi kunde köra de här på helikoptrar. 
Så vi lastade ombord dem på helikoptrar och sen körde vi ut till ett antal öar runt det här 
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försöksområdet då, så vi skulle kunna ha dem som fyrar som lyste i bilderna. Och jag 
minns att när vi skulle åka därifrån och avrusta hela experimentområdet så glömde vi 
bort de där. Eller så kom vi på för sent att vi skulle hämta hem dem. Eller så fanns det 
inte pengar. Det fanns inte helikoptertid kvar. Så de blev stående där minns jag. Och 
sådär 10–20 år senare så har vi funderat, vad hände med de där egentligen? Finns de kvar? 
 
Eva Cronström: De borde ju synas i radarbilderna. 
 
Lars Ulander: Ja, och de blev stående i alla fall, det kommer jag ihåg. 
 
Jörgen Hartnor: Ni har inte försökt hitta dem då? 
 
Lars Ulander: Nej, vi har faktiskt inte gjort det. Det är några små öar alltså som låg en 
bit ut. Jag minns att en hette Snöan och en hette Vapplan, utanför Holmön någonstans 
där. Men det var ett sätt att kompensera bristen på GPS då. 
 
Eva Cronström: Ja, smart. 
 
Lars Ulander: Så gjorde vi. 
 
Johan Gärdebo: En fråga till Olle också, den här verksamheten som gjordes med 
BEPERS och sen BEERS, var det en annan verksamhet än vad ni hade gjort tidigare i 
Rymdbolaget? Eller var det en fortsättning på verksamhet som ni redan var bekant med? 
 
Olov Fäst: Ja, det var en annan. Men vi hade väl viss erfarenhet av att flyga radarflygning 
med Kustbevakningen. Jag undrar om inte de var med och tog SLAR-bilder vid något av 
de här försöken också, som kompletterande information. Ja, Kustbevakningen var med. 
Frasse upplyste oss om att det var olagligt för oss att köra den där tyska hyrbilen från 
Stockholm till Umeå, och att han egentligen borde anmäla oss för det kommer jag ihåg. 
Men det är väl preskriberat nu också. 
 
Eva Cronström: Jo, man minns den gången. 
 
Olov Fäst: Såhär, jag tycker vi hade väl relevant erfarenhet för att så att säga förstå vad 
som krävdes för att göra flygmätningar och så. Men det var ju inte en direkt fortsättning 
av något som vi ändå gjorde på Rymdbolaget, det kan jag inte säga. Utan det här var 
unikt. 
 
Eva Cronström: Vi var ju lite koordinatorer och logistik, mera så, för att forskarna skulle 
kunna ägna sig åt sina specialområden. 
 
Olov Fäst: Ja, precis. Vår uppgift var att se till att det fungerade. 
 
Lars Ulander: Vi hade något flygstråk som gick antingen nära gränsen till Finland, jag 
har för mig att det var någon diskussion där om vi egentligen hade tillstånd att avbilda 
Finland ifrån flygningar över svenskt territorium. Är det något sånt ni minns? 
 
Eva Cronström: Nej… 
 
Lars Ulander: Förmodligen var det motiverat av det här att vi skulle leta efter den här 
gradienten som Jan var inne på, salthalten sjunker ju successivt ju längre norrut man 
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kommer, och då skulle vi ha en speciell flygning som gick från en lite högre salthalt till i 
princip noll då. Jag tror det var det som var motiverat. Men samtidigt minns jag att vi 
avbildade Finland. Det blev inga diplomatiska kontroverser efter det här? 
 
Olov Fäst: Nej, det här har jag glömt. Men jag tror säkert att vi pratade med dem 
underhand på något sätt för att cleara det så. 
 
Lars Ulander: Det kan ju vara känsligt. 
 
Olov Fäst: Ja, på den tiden var det ju det. De första SLAR-bilderna som vi ville publicera 
i någon broschyr var vi tvungna att ha tillstånd av Försvarsmakten för att sprida. Sen med 
fler och fler fjärranalyssatelliter så har Försvarsmakten givit upp, så nu finns det inga 
restriktioner på sånt längre. Men det var ju också så… Jag menar, det är inte bara 
mobiltelefoner och GPS som har kommit på 90-talet utan det var också så att det inte var 
självklart att man kunde flyga och avbilda varandras territorium hur som helst på 80-talet 
heller. Det är ju någonting som på något sätt har kommit med internationaliseringen och 
EU och… Ja, angående att flyga för kustbevakning och såhär så kom jag ihåg att i början 
när vi flög SLAR så hade inte svenska kustbevakningen telefonnumret till sina motparter 
i Danmark. Det här togs om hand vartefter verksamheten utvecklades. Men i och med att 
vi hade det här samarbetet med finnarna för att göra försöken så tror jag att vi hade 
kanaler för att stämma av att det där inte var något problem. Det tror jag nog. Men jag 
minns inte hur vi gjorde. 
 
Eva Cronström: Nej, jag minns mest retuscheringen av Holmön. Den minns jag tydligt. 
 
Jörgen Hartnor: Ja, vilket trams det har varit genom alla år alltså. Oj, oj, oj. 
 
Olov Fäst: Ja, trams och trams alltså, det är ju så att en användning av SAR-bilder som vi 
inte har pratat om, det är att om man är intresserad av när man bygger infrastruktur i 
Iran eller Nordkorea eller så, så är ju radarsatellit ett väldigt bra instrument. Om man så 
att säga jämför konsekutiva bilder och ser att marken ser mycket mer porös ut den här 
veckan än den gjorde förra veckan, undrar om de har grävt ner någonting här?  
 
Jörgen Hartnor: Jodå. Jag vet vi har gjort projekt i många länder, bland annat i Syrien. 
Och så satt vi och hade slutgenomgången då, och då var det vice premiärministern som 
ledde oss och sen så var det generaldirektörerna för en jävla massa militära organisationer 
och överstegeneralen, och så vidare och så vidare. Och då hade vi funderat. De hade ju 
väldiga restriktioner, ungefär som vi alltså. Till saken hör att jag vet vad Israel har koll på 
alltså, jag har varit där inne i deras hemligaste. Det får jag inte säga men så är det. Så att 
de enda som inte vet någonting, visste om Syrien, det var syrierna själva. Nu kommer jag 
inte ihåg om det var halv miljondels kartor som var det enda som man fick släppa ut, 
men naturligtvis inga koordinater och sådär. Då tänkte jag, “Fan nu får ni ge er, alltså det 
här är ju Google alltså.” Så vi visade då bilder före och efter. Om ni kommer ihåg så 
bombade israelerna en potentiell reaktor nära Eufrat. Ja, före och efter, det syns väldigt 
tydligt. Jag ringde hem till kontoret och så fick vi ner några bilder då, några SPOT-bilder 
för att det skulle vara bra upplösning, och visade dem där. Jag trodde fanimej de skulle 
explodera alltså. “Det här är hemlig information”. “Nej, det är det inte alls, det finns 
tillgängligt överallt. Vem som helst kan köpa det. Jag ger mig den på att era konkurrenter, 
vilka de nu är, har de här bilderna. Vi har dem ju! De är tillgängliga för pengar.” Ja, men 
alltså, så var det då med koordinaterna… “Nej, visst, Googles koordinater är skit. Men vi 
har ju naturligtvis exakta koordinater på diverse ställen. Till exempel på dörren till 
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försvarets högkvarter. Exakta koordinater.” Och så jämförde vi och sa: “Ja, här är de. 
Och nu tittar vi på Google. Och jajamän. Det är fel. Det är sju meter fel. En 200 kilotons 
bomb… Ja?” Jag trodde de skulle explodera alltså. Inte bomben, utan gubbarna. Och vice 
premiärministern där, han blev väldigt tydlig. Alltså, det här är som en illustration till 
varför jag tycker att det är trams. Den här informationen finns alltså. Det är inte 
någonting att hålla på och försöka gömma.  

Jag har slagits med Lantmäteriet om retusch jag vet inte hur länge. Jättetrams. Jag 
visade några bilder, SPOT-bilder, för länge sen för ryska militärer som var på besök i 
Kiruna. Och då hade vi några bra bilder på Murmansk. Nu kommer jag inte ihåg, 
Severomorsk eller vad det nu heter, den stora flygbasen där. Ja, så såg de bilderna och de 
och de flygplanen. Och jag kan inte veta, men mina kollegor som är mer kunniga säger 
att det där är en MiG-sån och det där är en MiG-sån och det där är en Antonov och hit 
och dit. “Och sen när vi ändå håller på så kan vi ju titta på ubåtsbasen här uppe. Ja, vi ser 
att om man jämför de här två bilderna så ser vi att ni har en ny pir här. Och de som 
förstår det här bättre säger att den piren är utformad för er stora atomubåt”, vad fan den 
nu heter. Jag trodde de skulle explodera de också. Men så ser det ut. Det är trams. Förlåt 
mig om det blev för långt här nu, men det är trams alltså. Det är det jag menar, det är 
bara att släppa skiten. Sluta upp med de dumma retuscherna. 
 
Hans Hellsten: Men de har man väl gjort idag? Det måste man väl ha gjort? För det… 
 
Jörgen Hartnor: Nej. Förlåt mig, nej. 
 
Hans Hellsten: För idag behöver man bara slå på datorn så… 
 
Jörgen Hartnor: Ja men visst. Vad heter den här? Där FOA har sitt… Nej, inte FOA… 
Den här signalspanings… 
 
Hans Hellsten: FRA? Lövsta…Vad heter det? 
 
Jörgen Hartnor: Lovön heter det. 
 
Hans Hellsten: Lovön, ja. 
 
Jörgen Hartnor: Jag menar, jag ger mig den på att om du tittar i Lantmäteriets bilder så 
är där fortfarande bara skog. Så är det. 
 
Lars Ulander: Men på något vis missar du poängen. För man måste ju ha det här 
historiska perspektivet. Då, 1988, när radarbilder hade en upplösning på 2–3 meter. Det 
fanns liksom inte att tillgå. Det var ju ett av skälen varför vi fick gå till Kanada. För att de 
europeiska systemen som fanns gick inte att komma åt, det var ju bara militären som 
hade tillgång till det då. Så vi var tvungna alltså att anlita kanadensarna. Amerikanarna 
hade inte gjort det här åt oss. Det hade de inte gjort, för då var det ju state of  the art. 
 
Eva Cronström: Verkligen. 
 
Lars Ulander: Det var det ju. 
 
Jörgen Hartnor: Jo, jo. 
 
Lars Ulander: Och då fanns det anledning. För då handlade det om man skulle sprida 
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den här kunskapen utanför… 
 
Jörgen Hartnor: Jo visst, kommer du inte åt det på kommersiella villkor så då finns det 
ett skäl va. Men jag menar… 
 
Lars Ulander: Precis, och det var ju så det var då. Det är inte så idag, det håller jag 
fullständigt med om. 
 
Jörgen Hartnor: Nej, absolut inte, det har inte varit så på jättelänge. 
 
Lars Ulander: Ja, på radarsidan så kanske tio år. 
 
Johan Gärdebo: Olle. 
 
Olov Fäst: Ja, jag vill bara göra en not här apropå det vi pratade om före lunch kanske, 
om statliga infrastruktursatsningar och såhär. Det var så att Canadian Centre of  Remote 
Sensing var verkligen aktiva på 70- och 80-talet. Det är ingen tillfällighet att just det här 
flygplanet fanns just i Ottawa, därför att man hade en verksamhet där man låg i framkant 
med flygburen fjärranalys. Därför att det hade bedömts som intressant för Kanada med 
så att säga en relativt liten befolkning på en relativt stor yta, att utveckla sin kunskap om 
civil fjärranalys, av något skäl. 
 
Hans Hellsten: Av många skäl väl. 
 
Olov Fäst: Av många skäl. 
 
Jörgen Hartnor: Ja, det är heller ingen händelse att de jobbade med ett projekt som 
hette ICESAT i många år som så småningom blev RADARSAT. Självklart. Det är bara 
att titta på kartan så förstår man. Men den hette just ICESAT, så frågan är vad de tänkte 
på. 
 
Lars Ulander: Men det är ett bra exempel för den blev ju så tydlig den här konflikten 
som finns, eller sådana här dilemman, för man aviserade ju tidigt att RADARSAT-2 skulle 
ha betydligt högre upplösning än ERS-1, ERS-2. Och amerikanarna gillade inte det där. 
 
Jörgen Hartnor: Nej, inte alls. 
 
Lars Ulander: Och det vart ju till slut storpolitik av det där. 
 
Jörgen Hartnor: Men de skickade så småningom upp RADARSAT-1. 
 
Lars Ulander: Ja, amerikanarna sa att om ni insisterar på att generera bilder med den här 
upplösningen, jag tror det var 3 meter då, då får ni inte köpa halvledarkomponenterna till 
slutförstärkare ifrån oss. Och så blev det. Man köpte det från Europa istället. Man hade 
ju kontakterna inom ESA då. Så det lyftes väldigt högt kommer jag ihåg, snabbt. Jag 
minns att Clinton blev inblandad i det här och ordnade ett statsbesök för att försöka 
övertyga kanadensarna om att, “Ni inte kan hålla på och släppa SAR-radarbilder med 3 
meters upplösning över hela jorden.” Och exakt när det här var i tiden, mitten/slutet av 
90-talet någonting, va? Clinton? Ja, slutet av 90-talet måste det ha varit? 
 
Jörgen Hartnor: Mitten. 
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Lars Ulander: Mitten, kanske. Mitten. 
 
Jörgen Hartnor: Säg mitten. 
 
Lars Ulander: Ja, något sånt, ja. Och då var 3 meter riktigt state of  the art, och det var 
precis den här pariteten med upplösningen som vi hade i det här kanadensiska 
systemet -88.58 
 
Johan Gärdebo: Nu var också Bertil på talarlistan. 
 
Bertil Håkansson: Vi brottades med det här på min gamla myndighet, eller den senaste 
myndigheten, Havs- och Vattenmyndigheten. Där hade vi en stor debatt med 
Försvarsmakten och Sjöfartsverket om att få arbeta med djupdata. Det är fortfarande 
hemligstämplat, spridningstillstånd och alltihopa, det är väldigt invecklat och komplicerat. 
Men det är en realitet som finns, djupdata är fortfarande en militär hemlighet. 

Men nej, jag tänkte bara om ground truthing. Jag tycker vi kom lite ur spår. Alltså, 
den lärdomen jag tycker man kan se här alltså, vi började -87 någonstans och gled ut på 
isen och letade efter någonting som vi inte riktigt visste vad vi letade efter. Fast vi hade 
våra aningar och så. Så tog det ju nästan ändå tio år innan det satt på plats, kunskapen om 
hur radarbilder fungerar på is så att säga. Vad är det för parametrar som verkligen styr det 
här och hur kan man sköta den här bildtolkningen och använda det i iskartor eller 
vägledning till sjöss, till exempel? Det är ett bra mått att ha i bakhuvudet, tio år. 
 
Johan Gärdebo: Vad fanns det för förebilder för de projekten ni genomförde med 
BEPERS och BEERS, som ni inspirerades av, eller rättare sagt, fanns det förebilder? 
 
Bertil Håkansson: Det fanns inga. 
 
Johan Gärdebo: Så hur kom ni på, vi ska ha en isbrytare, vi ska ha en helikopter, vi ska 
ha ett flygplan och en satellit? 
 
Bertil Håkansson: Man måste ju kunna röra sig där ute. 
 
Johan Gärdebo: Och så ska någon gå ute på isen och spreja lådor? 
 
Lars Ulander: Ja, men vi levde ju inte i ett vakuum helt. Jag vet att Thomas Thompson 
på SMHI hade väldigt bra kontakter internationellt, och amerikanarna och kanadensarna 
hade jobbat med den här typen av ground truthing tidigt. 
 
Bertil Håkansson: Ja, vi visste ungefär vad vi skulle göra… 
 
Lars Ulander: Och det hade vi fått oss till livs. Förutom MSS-75 så hade de genomfört 
en hel del sådana här ground truthing-experiment över is alltså tidigt, så Thomas var 
väldigt bra på det. Och det är också en viktig lärdom tror jag, hur viktigt det är att ha det 
här internationella kontaktnätet och liksom plocka in all den här informationen innan 
man begår alla misstagen igen. Vi gjorde misstag, men det finns mycket mer misstag man 
kan göra. 
                                                 
 
58 Tillägg av Lars Ulander, 2018-03-09: Det jag nämnde avseende hög upplösning (3 m) gäller 
RADARSAT-2 och inte RADARSAT-1. RADASAT-2 sköts upp 2007 men utvecklades många år tidigare. 
Förmodligen ägde episoden med Clinton rum i slutet av 90-talet. 
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Bertil Håkansson: Vi tog väldigt mycket isproppar, iskärnor som vi analyserade för 
salthalt, temperatur och is-struktur, som vi inte hade behövt ta. 
 
Lars Ulander: Jo, så var det. 
 
Hans Hellsten: Just det, i Kanada, var det inte Nordvästpassagen där, att kunna 
passera… 
 
Jörgen Hartnor: Det var mycket det, ja. 
 
Hans Hellsten: Ja, och det var ett av de viktiga skälen för Kanada att intressera sig för 
den här typen av fjärranalys. Det var stora oljetankers och stora kommersiella intressen 
som ligger bakom. 
 
Jörgen Hartnor: Så är det. 
 
Jan Askne: Förlåt, var det verkligen det så tidigt? Kom det inte lite senare? För det var ju 
i alla fall klimatutvecklingen som har bidragit mycket till det. 
 
Hans Hellsten: Ja, det går lite lättare liksom, det har vissa fördelar. 
 
Olov Fäst: Jo, men det kan nog jag svara på. Att det är ju så att det behövdes mer 
information då därför att seglingssäsongen där uppe var så kort. Så då behövde man… 
Alltså, när RADARSAT planerades så var det därför att man verkligen behövde 
noggrann isinformation för att veta var man kan segla och inte. Idag blir situationen 
annorlunda. Uppe på Baffin Island så säger de att järnmalmen ligger i dagen, det är bara 
att ta hem den, om du kan ta dig dit. Om du vet att du kan ta dig dit och ta dig hem igen 
utan att kollidera med ett isberg så är det bara att ta hem den. Och nu blir problemet ett 
annat. Jag har pratat med Canadian ICE Service och Canadian Coast Guard att nu är 
problemet ett annat, att nu försvinner isen och då får man upp nöjesseglare där och så 
råkar de i sjönöd. Då måste man ha upp resurser för att rädda dem som är jättelångt bort. 
Så det är väldigt tveeggat den här klimatförändringen. Man ser möjligheten att kunna ha 
gruvdrift, samtidigt som det bär med sig sina egna problem naturligtvis. Men att segla 
upp och utnyttja naturresurserna det har man nog gjort ganska länge, även om 
seglingssäsongen bara varar några månader. 
 
Jörgen Hartnor: Nordvästpassagen var en stor grej för RADARSAT International, alltså 
för företaget, och detta långt innan de skickade upp satelliten. Men det var inte bara det 
naturligtvis, självklart inte. Den hette som sagt ICESAT av rätt förståeliga skäl. 
 
Lars Ulander: I Kanada innan RADARSAT så hade man i alla fall två SAR-flygplan 
som flög omkring. Och det hade de ju byggt sitt teknikkunnande på 70-talet, det var ju 
MacDonald, Dettwiler and Associates som byggde upp det då. Det var ett av de skälen 
man hade för när man finansierade RADARSAT, att man skulle kunna reducera den 
totala kostnaden eftersom kanadensiska staten lade så enorma pengar på de här flygburna 
operationerna för att täcka in isområdena. Det blev ett sätt för dem att spara pengar. 
Samtidigt hade de byggt den här tekniken, kunskapen kring den, och de lyckades få igång 
ett antal företag som så småningom var väldigt framgångsrika i den här branschen. Jag 
menar, MDA är ju fortfarande verksamma, väldigt framgångsrika då, även på satellitsidan. 
 
Olov Fäst: Men de som opererade flygningarna är ju borta kan jag säga. 
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Lars Ulander: Ja, de är borta. Det lustiga var att… 
 
Olov Fäst: De arbetstillfällena är borta. 
 
Lars Ulander: Vid något tillfälle alltså så minns jag… Om det var när jag var i Kanada 
eller någonting. Men jag fick se en bild av Östersjön som ett av de här planen hade tagit 
1985, innan våra egna försök. Jag minns inte om det var i Kanada jag fick se den bilden 
eller om det var vid något av våra möten i Sverige, om det var Thomas Thompson som 
hade plockat hem den här bilden. Men redan -85 hade det alltså varit den här typen av 
flygning som inte vi kände till -88 i alla fall. 
 
Olov Fäst: Jo… Eller “vi och vi.” 
 
Lars Ulander: Du kände till den kanske? 
 
Olov Fäst: Ja, jag kände till den. Anders Backman på Sjöfartsverket bjöd in oss några 
stycken från Rymdbolaget att vara med och titta. För det var ett av de här kanadensiska 
företagen som ville sälja sin tjänst till Sverige och Finland. Jag kommer ihåg att vi tyckte 
det var väldigt intressant ända tills de började nämna prislappen och då tror jag att vi tog 
en pilsner medan vi skakade färdigt efter chocken när vi fick höra hur dyrt det var. 
 
Lars Ulander: Ja, för jag minns det här också. Men då var det förmodligen vid något av 
våra möten som du visade den här bilden för oss då eller något sånt? 
 
Olov Fäst: Ja, så kan det vara. 
 
Lars Ulander: Så kan det vara, alltså. 
 
Johan Gärdebo: Förlåt, Hans, ville du säga något? 
 
Hans Hellsten: Ja, nej det var bara egentligen samma, jag kommer också ihåg för 
jättelänge sen ett möte med de här MacDonald Dettwiler. Det var deras affärsidé att sälja 
flygningar med SAR-mät… Så som jag uppfattade det, så var det ju att satelliterna var ju 
möjligtvis ett ekonomiskt alternativ till att ha flygburen radarspaning för just de här 
tillämpningarna. Jag vet inte när det här var och om du var med Lars, men det måste ju 
vara på… Ja, lugnt 90-talet i alla fall. Långt bak där. 
 
Lars Ulander: Ja, alltså de var ju även inblandade i det här stora projektet för att 
övervaka hela Amazonas, som Ericsson var med och sålde utrustning. SIVAM hette det 
va? 
 
Hans Hellsten: Ja, precis. 
 
Lars Ulander: Det var en kombination av markradarstationer och flygburna 
komponenter och sen var det luft… Svenska spaningsradarn FSR-890 också. 
 
Hans Hellsten: Ja, de har byggt några lågfrekventa radarsystem för just SIVAM som 
man kan diskutera om de är så lyckade. 
 
Lars Ulander: Men det var så man triggade det, för MacDonald Dettwiler var med i det 
stora kontraktet. Det leddes av Raytheon tror jag. 
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Hans Hellsten: Ja, men det här var liksom tidigare. Ja. 
 
Lars Ulander: Det måste ha varit i slutet på 90-talet där då, mitten av 90-någonting. 
 
Johan Gärdebo: Jan, du ville…? 
 
Jan Askne: Nej, stryk mig. 
 
Johan Gärdebo: Ja, men då har jag en fråga i så fall till Sven och till Per. De här 
projekten som genomfördes för att ground truth:a ERS-datan, vilken relevans hade det 
för er? 
 
Per Ingvarson: Ja, för mig ingen. 
 
Johan Gärdebo: Var ni intresserade av att testa tekniken så att säga? 
 
Per Ingvarson: Alltså vi får ju en spec med vad vi ska göra. Sen är det en annan sak att 
när man som jag som jobbar med antennen, måste kunna systemet också. SAR-
kompetens hade vi ju på militärsidan, Östen Erikmats, exempelvis.  
 
Sven G. Gustafsson: Precis. 
 
Per Ingvarson: Och vi hade andra idéer. Så vi bollade idéer med Dornier, hur ska man 
göra och hur gör vi nästa generation och så? Jag till och med tog något patent har jag för 
mig som aldrig användes. Så vi var inne på systemdelen. Men det här med ground 
truthing. Ja, det går lite för långt liksom. Vi kunde inte skriva… Då hade vi fått skriva om 
specarna. Och det kunde vi inte göra. 
 
Sven G. Gustafsson: Alltså, den ground truth jag pratar om den var helt och hållet mot 
robotsystem, inte mot satelliter. 
 
Johan Gärdebo: Och sen då? Hur länge höll ni på med dessa experiment? Var det klart 
för BEERS-92 att ni även skulle ha en -93 och sen -94? Eller var det här någonting som 
kom upp ad hoc längs arbetets gång? 
 
Jan Askne: Det var ju satellitens bana, den här 3-dagars repetitionscykeln. När de inföll. 
Vi hade ju två sådana säsonger. Det var -91 och -94 då. 
 
Lars Ulander: -92 och -94 måste det ha varit? 
 
Jan Askne: -92 och -94, ja. Och vi förberedde ju dem. Det var mer än ett år i förväg och 
två år. Det var isbrytare som skulle diskuteras och engageras och satelliten skulle in i 
banan och allt sånt här. Så det var en långvarig process att få det på plats alltsammans. Så 
det var förberett, det var uppenbart att vi skulle verifiera -94 vad vi hade gjort -92. 
 
Johan Gärdebo: Och ni som var verksamma i Sverige, var det någonting som var 
drivande? Alltså, var det ni som var drivande för att det här skulle bli av? Eller fanns det 
intresse från andra delar i ESA-ägandet av ERS? 
 
Jan Askne: Ja, vi hade börjat och vi hade planerat våra första mätningar för BEPERS-88 
när det kom upp om att man var intresserad av samarbete från Finlands sida. Och 
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Thomas Thompson hade kontakt med dem, det hade funnits ett samarbete på ett tidigare 
stadium naturligt mellan Finland och Sverige. Och under vissa av de… Tyskland var ju 
med, var det redan -88? Klaus Strübing och Thomas Vieboff  var de som var personerna 
där nere. De hade inte så mycket inverkan men vi hade en tysk från Werner Alpers grupp 
som mätte med radar. Det var väl det enda. 
 
Lars Ulander: Wiesmann. 
 
Jan Askne: Ja, Wiesmann hette han. Och sen så kom ju deltagare från Kanada och USA 
också. Om det var BEPERS-88 eller BEERS… 
 
Lars Ulander: Ja, det var BEPERS-88. 
 
Jan Askne: Ja, det var ju det stora experimentet vi hade egentligen. 
 
Lars Ulander: Men jag tror vi hade tagit höjd för det här med att isläget kunde variera 
kraftigt från år till år också. Att vi insåg att det fanns en risk att något av de här åren 
skulle brinna inne helt enkelt. Och det var extremt nära som jag minns det, den här 
säsongen -91/92. Jag minns att vi satt i slutet på januari och sa, ”Vad är oddsen att det 
blir is nu?” För det var ingen is då. Och den var mycket låg, men sen helt plötsligt så bara 
slog det till och vi fick nyisbildning i början på februari och då drog vi igång det. Så där 
hade vi lite flyt. Men då hade vi planerat tror jag för en backup helt enkelt. Så tror jag det 
var, att det vi hade tagit höjd för det. Sen i praktiken så handlar det väl också om 
finansiering, att det fanns ett stöd ifrån Rymdstyrelsen, DFR,59 för det här. Men det var ju 
det här storprojektet förmodar jag. Det är det som ligger hela tiden i botten, att det måste 
finnas finansiering. 
 
Johan Gärdebo: Vi ska snart gå vidare till nästa fråga, men jag tänkte först fråga om att 
ni ju var många aktörer som kom samman i samband med de här projekten. Fanns det 
några aktörer som hade velat vara med men som av olika anledningar inte var det i 
slutändan? Eller som kom in längs vägens gång? Alltså hur samarbetet förändrades? 
 
Jan Askne: Jag tror inte att det var någon som vi inte ville ha med som jag kan minnas. 
Vi var tvärtom intresserade av att alla som var intresserade… Peter Ulriksen60 med… 
 
Sven G. Gustafsson: I Lund, ja. 
 
Jan Askne: Med mycket lågfrekvent och markbaserad… Vad heter det, markradar? 
 
Sven G. Gustafsson: Georadar. 
 
Jan Askne: Georadar, ja. 

                                                 
 
59 Delegationen för Rymdverksamhet (DFR), grundad år 1972, som ombildades till Rymdstyrelsen (SNSB) 
mellan 1989–1992. 
60 Peter Ulriksen, f. 1950, TeknD (Lund), Docent, Avdelningen för Teknisk Geologi Lunds Tekniska 
Högskola, Olika tekniker för beröringsfria mätningar/avbildningar inne i olika naturliga medium eller 
framställda material (till exempel betong) utnyttjande bland annat radar och hydroakustik (sonar), Exempel 
på verksamhet är radar för upptäckt av eventuella sprickbildningar i vattenmagasin, uppskattning av 
snömängder och kommande magasinspåfyllnad eller kvalitetsbedömning av vägbeläggning liksom sonar för 
studier av bottensediment. 
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Sven G. Gustafsson: Det har jag jobbat mycket med, men det har jag inte tagit upp här 
alls. 
 
Jan Askne: Han var väl en av dem som frågade om inte han kunde bidra på något sätt, 
eller hur var det? Han var med i is-sammanhang i alla fall. 
 
Sven G. Gustafsson: Georadar är en rätt stor värld men det är ju ganska annorlunda. 
 
Jan Askne: Ja. 
 
Lars Ulander: Vi hade ett mycket större nätverk än det vi pratar om nu egentligen när 
man tänker efter. Vi hade finnarna, de kom med den här typen av utrustning, en 
slädbaserad GPR-utrustning för att mäta is-tjocklek. 
 
Sven G. Gustafsson: Det finns ett företag, eller två företag, uppe i Malung som tillhör 
de ledande företagen… 
 
Lars Ulander: De var inte med. 
 
Sven G. Gustafsson: Georadarteknik, de jobbade jag ihop med sedan många år. Det har 
blivit en splittring till två bolag. Från början var de samma företag. Men de sysslar ju helt 
och hållet med radar från marken och neråt. Och där är det inte radarekvationen utan det 
är ju upphöjt i någon taskig dämpningseffekt på något vis. 
 
Lars Ulander: Det vi brottades med hela tiden var att vi behövde få långa profiler av is-
tjockleken och det är otroligt svårt att få. Man kan mäta ovan ytan med laser, som vi 
pratade om, men vi ville egentligen ha tjockleken. Det klart man kan ju gå och borra men 
det är ett fruktansvärt arbete att borra sig igenom de här vallarna. Det slog mig att vi 
hade ett samarbete med finnarna där. De hade en extremt lågfrekvent utrustning nere på 
20 KHz eller någonting. Det var två spolar på varsin flygplansvingesände. Och så mätte 
man induktionen som skapades av vattenytan som finns under isen då. Och sen kunde 
man då med någon inverslösning ta fram tjockleksprofilen. Så utvecklades den här 
ground truth-tekniken under de här åren. För det jag pratar om nu, det tror jag var sista 
året alltså, där -94 någonting. 
 
Sven G. Gustafsson: Man använde ju dem också för att hitta försvunna gruvarbetare 
nere i marken. 
 
Lars Ulander: Ja, precis, det är samma utrustning. Det finns en svensk motsvarighet 
men finnarna hade en eget som de tog med. Vi bekostade inte det utan de bekostade det. 
Det är många sådana här saker som dyker upp när man börjar tänka efter. 
 
Sven G. Gustafsson: Det är ingen FOA-man här inne utom möjligen du då. Man har ju 
satt mycket krut på att leta minor under marken. 
 
Lars Ulander: GPR ja. 
 
Jörgen Hartnor: Framgångsrikt eller? 
 
Sven G. Gustafsson: Vad sa du? 
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Jörgen Hartnor: Var det framgångsrikt? 
 
Sven G. Gustafsson: Ja, jo det är ju lite hemligt det hela. Jag är med på ett litet hörn där. 
Men poängen kan man säga idag är att rätt hanterad så kan man hitta saker som är av 
plast. Och idag är minorna av plast. Men det är ju djupt hemligt alltihopa. 
 
Lars Ulander: Ja, man kan väl säga sammanfattningsvis att det är svårt. 
 
Sven G. Gustafsson: Ja. 
 
Jörgen Hartnor: Ja, det bör det ju vara. Det kan jag också förstå. 
 
Lars Ulander: Och är det mycket negativa resultat är det lätt också att hemligstämpla. 
 
Sven G. Gustafsson: Absolut. 
 
Lars Ulander: Det tycker jag är en kontenta som jag har lärt mig med åren. 
 
Hans Hellsten: Jag kan säga att vi nu har kontrakt för att genomföra försök med 
CARABAS i USA åt amerikanska armén för att leta efter minor under mark. Enligt vad 
amerikanarna säger så finns det väldigt lite positiv erfarenhet inom området. Det finns 
många som har hävdat att de har lyckats och så, men om man granskar dem så har de 
ofta inget. 
 
Sven G. Gustafsson: FOA har ju en sån här tjock rapport. 
 
Lars Ulander: Jodå, vi vet. 
 
Hans Hellsten: Ja. Nej, så det är ju. CARABAS har vissa rudimentära förmågor i det 
här, men mycket mer än så finns liksom inte. 
 
Sven G. Gustafsson: Nej, det måste vara snäll terräng. 
 
Hans Hellsten: Ja, haha, ja verkligen. 
 
Sven G. Gustafsson: Och så var det… I något fall det här med inträngningsdjupet som 
vi har lärt oss på Chalmers genom åren. Där finns en liten magnetisk komponent, 
mätningen stämde inte alltid, man fick fel inträngningsdjup, för att det var magnetiskt 
någonstans. 
 
Hans Hellsten: Ja, även vi antar att det är ickemagnetiskt, det återstår att se hur bra det 
antagandet är nu i kommande försök. 
 
Eva Cronström: Ja, vi kommer ju delvis då in på den, ja, sista punkten här före avslut. 
Johan har döpt det till “Nya spår”. Och där handlar det om den fortsatta utvecklingen. 
Men vi försöker hålla oss på det civila spåret och radar. Där är det ju relevant att beröra 
CARABAS, ERS-2 och den här Envisat som nämnts flera gånger. Och även Biomass. 
Hur har det fortsatt efter våra fantastiska övningar på isen med radarreflektorer på öar? 
Vad hände sen? 
 
Lars Ulander: Ja, det var ju ett parallellt spår egentligen, kan man säga, men Hans får 
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berätta den här tidiga historien vad gäller CARABAS. Det utvecklades helt parallellt med 
ERS-1 förberedelsearbetet, så jag träffade på den FOA-gruppen genom ERS-1 
förberedelsearbetet och så småningom vävde vi in CARABAS även i de här ERS-1 
förberedelserna så att CARABAS i en tidigare skepnad var ju med i -93-experimentet och 
även -94-experimentet. Så det blev på något vis en större gruppering igen, det ena ledde 
till det andra. Men jag tycker Hans kan berätta den tidiga historien, det är roligt att höra. 
 
Hans Hellsten: Ja, jag berättade ju från början att ERS var så att säga inspirationen 
egentligen till CARABAS. Frågan var att utforska vilken information som det finns i 
SAR-bilder egentligen, och att just speckel var någonting som reducerade 
informationsinnehållet. Speckel uppkommer, kan man säga, av att upplösningen är 
väldigt mycket större än våglängden. Våglängden säger hur många elementarspridare kan 
finnas i varje upplösningscell som är oberoende av varandra. De bidrar genom 
konstruktiv och destruktiv interferens till den totala reflexen från ett visst 
upplösningselement. Kombinationen är en slumpprocess. Om man detaljgranskar en 
SAR-bild kan man se kraftiga slumpmässiga fluktuationer från den ena pixeln till nästa 
som ingenting har att göra med någon fysisk förändring i markens beskaffenhet, utan det 
är ett artificiellt brus som ligger på. Min idé då var att göra upplösning och våglängd till 
samma sak. Det vill säga, man ska använda system som använder stor relativ bandbredd. 
Det enklaste sättet var att göra systemen lågfrekventa så upplösningen blir rimligt stor. 
De utsända frekvenserna som man använder sig av ligger nere på basbandet egentligen.  

Detta innebar ett så att säga ett parallellt spår till ERS. Någon gång 1985 sådär 
började jag utveckla tekniken på allvar. I första hand var det ett matematiskt problem 
både att beskriva själva signalbehandlingsproblemet och att lösa det. Så det gjorde jag 
mycket ihop med universitetet, speciellt Linköpingsuniversitet och en matematiker som 
hette Lars-Erik Andersson. Själv visste jag ingenting om radar överhuvudtaget, det var 
inte min bakgrund. Men så fanns det då rätt många kompetenta personer på FOI som jag 
började fråga och började förstå vad egentligen en sån där radar skulle handla om och 
hur den skulle kunna konstrueras. Ihop med dem så började vi att definiera ett koncept. 
Sen hade vi ju tur. Så att det kom en ny generaldirektör till FOI och han ville veta om det 
fanns några nya spännande projekt på FOI? Och då hade Hans Ottersten en avgörande 
betydelse för han fick den stora äran att träffa den här nya generaldirektören som för 
övrigt hette Bo Rybeck. Och så sa Hans att: “Du har inte hört om det viktigaste som 
finns på FOI än”, eller FOA som det hette då. “Vadå då?” Ja, så ville han ha en särskild 
föredragning. Det var Hans Ottersten och Staffan Jonsson och jag som drog det här för 
honom. Han blev väldigt entusiastisk. Han kände dåvarande ÖB:n Bengt väldigt väl 
liksom han kände väl rektorn för Tekniska Högskolan här i Stockholm, tighta kompisar. 
Efter ett litet tag så boostas det här projektet högt upp i hierarkin i Sverige. Sen hade vi 
ytterligare jättetur, för då dök upp en amerikansk liason officer som det hette. Snarast 
någon slags talangscout som letade efter nya idéer, han fick också höra talas om det här 
och tog det till USA. Så i ett huj så hade vi fått stor internationell uppmärksamhet kring 
det här.  

Och det var egentligen ironiskt för projektet hette ju CARABAS. Om ni har läst 
Mästerkatten i stövlarna så är det så att den här mästerkatten skapar ju hertigen av 
Carabas om det är hans titel. Han var ju bara mjölnarson från början men blir verkligen 
hertigen genom att katten pratar om honom. Och det var precis så med det här projektet, 
att jag visste ju fasiken inte hur man skulle bygga en sån här radar, jag hade ingen aning. 
Det enda jag insåg var att det behövdes väldigt mycket resurser för det. Och då gällde det 
att hålla det flytande tills vi fick de här resurserna att vi verkligen kunde göra det här. Sen 
lyckades vi verkligen göra det också. Det blev en bred teknisk utveckling kan man säga. 
Dels var det hela elektronik- och signalbehandlingsdelarna, sen handlade det, bland annat, 
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om att vi skulle sätta detta på ett flygplan med bland annat våra stora lågfrekventa 
antenner. Och då är det ju rätt bra att bo i Linköping i det avseendet för där fanns ju 
mycket flygteknisk expertis. Och med tur, och eventuellt någon sorts förmåga, så 
lyckades vi lösa alla de här problemen, allt från signalbehandling till antennintegration 
och hur transceivrar och sånt ska se ut på de här frekvenserna. Men vi saknade 
fortfarande SAR-kunskap. Som tur var så dök Lars Ulander upp i den här ekvationen. 
Lars hade bakgrund ifrån mikrovågs-SAR-området. Det gav oss möjlighet att knyta an till 
etablerad SAR-teknik och anpassa oss till de metoder som fanns där. Sen fick vi 
ytterligare hjälp av MIT Lincoln Laboratory i USA som skickade ett flertal radarkunniga 
människor att jobba ihop med oss. Och så småningom så kunde vår utveckling inlemmas 
i den helhet som hela radar- och SAR-tekniken utgör och där utgöra den lågfrekventa 
delen. Det är ungefär historien till och med att Lars dök upp i bilden. 
 
Johan Gärdebo: Vi kan gå vidare där. Men innan vi kommer fram till Envisat då, ERS-2. 
Ja, förlåt, Jan? 
 
Jan Askne: Nej, det var ERS-2 jag tänkte på eftersom… Jag tror enda skillnaden 
möjligen var GOME. 61  Men det var alltså en obetydlig skillnad. Det var bara en 
fortsättning för vår del på havsissidan. Men, jag vet inte, jag hade väl uppfattat att det 
fanns risk att Rymdstyrelsen skulle tröttna på alla våra ansökningar om havsis, så jag 
tänkte att det är bäst att börja med någonting annat och tog kontakt med SLU för skog 
som nästa tillämpning. För de första mätningarna använde vi oss av amerikanska 
mätningar över Flevoland i Holland på C- L- och P-bandet. Och där konstaterade vi att 
P-band var det bästa. Så låg frekvens var bra och det var ingångsspår också till att 
CARABAS var väldigt intressant i framtiden för den utvecklingen. Men det intressanta 
med ERS-2 var egentligen interferometri, på det viset att vi hade två mätningar över 
samma område även med ERS-1, i synnerhet när den gick med bara tre dagars 
mellanrum och inte atmosfären och förhållanden på marken hade förändrats så mycket. 
Men nu plötsligt blev det bara en dag emellan mätningarna mellan ERS-1 och ERS-2.  

Det hjälpte oss i våra ansträngningar att mäta med interferometri. Och det visade 
sig bli en annan ingång för skogsmätningar, för vi kunde mäta höjd på skogen. Efter 
mycket om och men konstaterade vi att det var väldigt osäkert, så vi mätte stabiliteten 
istället, eller koherensen som det heter. Och sen är det en ny satellit, TanDEM-X som har 
kommit senare. Den har två satelliter som samtidigt mäter över samma område, och då är 
det inga problem med instabiliteter i atmosfär och vind som påverkan, utan båda 
mätningarna har samma förhållanden och då kan vi mäta höjden. Det är det allra senaste 
i den utvecklingen. Men interferometri fanns olika tillämpningar även för havsis, men i 
synnerhet skog blev det, tillsammans med CARABAS utveckling. 
 
Hans Hellsten: Ja, det här är en jätteviktig punkt tycker jag som vi pratar om just nu. 
Man kan säga att radar, SAR, inte är bra på att mäta kaotiska strukturer, men havsis är ju 
inte helt kaotisk och det är det som är hela grejen med den. Men om man kör en sån 
SAR-satellit över skog istället så blir det inte så spännande utan man får en brusbild. Och 
denna säger väldigt lite egentligen om skogens beskaffenhet. Vad som gör att, till 
exempel, CARABAS går så bra, är att när man går ner då i frekvens och har längre 
våglängd så är det så att majoriteten av strukturer som finns i skogen inte påverkar bilden 
överhuvudtaget för dessa är för finsakliga. Signalen reagerar inte med dessa, utan det är 
större objekt som trädstammar och sånt som avbildas, skapar bilden, och det är det som 

                                                 
 
61 GOME, ett ozonmätande system. 
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ger det hela en struktur som går att uppfatta och kvantifiera och mäta och analysera. Så vi 
har lärt oss mycket av det här som man ju inte alls förstod från början, hur man bäst ska 
utnyttja SAR och hur den ska anpassas till olika tillämpningar. Inte minst frekvensvalet 
blir väldigt viktigt i slutändan, beroende på vad man ska använda den till. 
 
Lars Ulander: Det här skiftet ifrån tillämpning på hav och havsis till land för radar är 
jätteproblematiskt av de skälen som Hans pratar om. Det finns faktiskt en parallell även 
på optiska sidan, att även optiska satellitbilder har väldigt svårt för att, till exempel, för 
skogen skatta virkesförråd, biomassa, för att den är en tvådimensionell sensor. Det är 
samma problem med radarn egentligen, att det är en tvådimensionell sensor och sen så 
projiceras allting ifrån vår tredimensionella rymd ner på två dimensioner. Men 
landtillämpningarna blir det så stora problem att man tappar väldigt mycket av 
informationen. Man brukar säga att signalen går i mättning. Men det är den stora 
förändringen som har skett som jag ser över lång tid, att man har kämpat med 
radarfjärranalystekniken att få den användbar över land, och det har varit 
jätteproblematiskt. Man har ju inte så mycket man kan leka med, men frekvens kan man 
ju leka med, men inom de frekvenser som är tillgängliga från rymden så är det inte sådär 
jättestort spann. Den här Biomass då som jag är insyltad i, den är ju det absolut lägsta 
man kan tänka sig från rymden, och det är högre än CARABAS. Sen finns det andra 
saker, man kan spela med upplösning, till exempel. Men det hjälper inte, att även om man 
går till högsta upplösning, för man får problemet som Hans pratar om, det här specklet i 
grunden. Det som ändå har visat sig över lång tid som framgångsrikt, det är att generera 
den tredje dimensionen. Det är en lång trend som jag har sett under många år. Det 
började med arbetet med interferometri som Jan pratade om, som var en spinoff  från 
våra ERS-1, ERS-2 arbeten. Till det senaste nu där man inte bara skattar en fasskillnad 
och på det viset kan skatta en höjd, utan man även försöker sig på en tomografisk… 
Alltså, man skiktar helt enkelt upp vegetationen. Det är nog förmodligen det här som i 
slutändan kommer att vara det som kommer att lösa den här knuten när det gäller just 
den här tillämpningen över skogen som vi har kämpat med i många år. Det finns även 
urbana tillämpningar och det här med tre dimensioner är extremt viktigt också då. Jag 
menar kollapsar du en stad ifrån tre dimensioner till två dimensioner så blir det inte 
mycket kvar av den, så det är samma problem egentligen. Det är ett enormt tidsspann, vi 
pratar om en teknik som man började inse, säg i mitten på 90-talet, att det kommer 
faktiska system i rymden, TanDEM-X som du nämnde då, 2010, och sen Biomass 2021. 
Man måste tänka i de termerna. Så det är extremt långsiktiga processer. 
 
Johan Gärdebo: Jan och sen Göran. 
 
Jan Askne: När man tittar med fjärranalys på skog så är det mest en gråmurrig bild, men 
all fjärranalys är kontraster mellan olika saker, det må vara havsisen och isvallen och det 
må vara skogen, marken och träden. Är det en kontrast mellan dem så kan man 
bestämma någon egenskap, men ju tätare skogen är ju mindre ser man av marken. 
Likadant i interferometri är det viktigt att marken har en viss koherens och skogen har en 
viss koherens, om det är koherensen som man ska mäta. Fast den påverkas då i båda 
fallen av störningar från meteorologi, fuktighet och vind och sånt där. Ett spår som 
faktiskt Maurizio Santoro har fört vidare. Han började i gruppen då men slutade med en 
lic. när jag pensionerades. Han har utvecklat en teknik där man slår ihop 100 bilder och 
då får man en viss stabilitet. Man kan upptäcka vilken stabilitet man har mellan bilderna 
och få bort dem som är mest avvikande och på det viset bestämma skogsegenskaper och 
kontraster mellan mark och skog. Det har varit förhållandevis framgångsrikt som ett 
mellansteg. Jag skulle väl tro att TanDEM-X och Biomass är framtiden på ett annat sätt, 



72 

men det är ytterligare längre fram. 
 
Göran Boberg: Ja, jag kan intyga att saker och ting tar tid i den här branschen, det var 
någonting jag konfronterades med i min nuvarande uppgift. Och när det gäller 
teknikutveckling och metodutveckling så pratar vi decennier, det är helt fantastiskt vilken 
tid det tar. Man får ha tålamod för att man inte snyter de här sakerna ur näsan om man 
ska ha tillförlitliga produkter. Det är ett faktum. När det gäller CARABAS så förtjänar det 
att påpekas att det är ett flygburet instrument men det stöttades av Fjärranalyskommittén 
under lång tid med motivet att det här hade potential att flyga på satellit. Normalt sett så 
gör vi inte sådana stödhistorier, utan det ska vara rymdburna instrument, men det fanns 
också god potential för att flyga på satellit. 
 
Hans Hellsten: Ja, det har givit Biomass ändå, som någon sorts CARABAS erfarenhet.  
 
Lars Ulander: Ja, där finns ytterligare paralleller. Det gäller också som finansiär att man 
är tillräckligt vidsynt. Man var tidigt ute och finansierade även motsvarande teknik, alltså 
aktiv teknik, på LIDAR- sidan.62 Det var också lite svårigheter att få finansiering p.g.a. att 
det var en flygburen teknik. Men det kommer. Igen då, så kommer de ju missioner med 
de här sensorerna. Och jag tror att på sikt så måste man titta på de här tillsammans. Det 
är väl ofta det man snöar in på, kanske en sensorteknik. Man driver det, men i slutändan 
när det gäller att lösa avnämarens problem så är det ofta en kombinationsteknik som 
måste till. 
 
Johan Gärdebo: Hans. 
 
Hans Hellsten: Först vill jag bara säga, du sa ju att det tar tid? Sa du inte att du har 
jobbat 17 år branschen? 
 
Göran Boberg: Jo. 
 
Hans Hellsten: Det är ju typ ingen tid, ha ha. Nej, men alltså jag tycker väl att bäraren, 
om det är en satellit eller flygplan, är sekundärt. Det viktiga är att det gäller att identifiera 
tekniker som överhuvudtaget gör det man vill att de ska göra. Sen är det klart att satellit 
har fantastiska fördelar i det fall det fungerar. Vissa nackdelar också, att det ibland är lite 
väl vidlyftigt som det flyger runt jorden och inte är där du vill mäta, som ofta är ett mer 
lokalt område. Men givetvis är det i andra sammanhang en fördel att mätningar kan ske 
globalt. Jag menar det är som du sa med GPR som man drar på en släde, det har sin plats 
också.  
 
Eva Cronström: Jörgen. 
 
Jörgen Hartnor: Ett stickspår, jag måste bara fråga när jag nu har den samlade 
kunskapen här i ett och samma rum, vi jobbade… Ja, det är inte bara ERS. Utan 
samtidigt med den så skickade japanerna upp en som kallades JERS, naturligtvis. Efter 
många om och men så släppte ESA distributionen av den för att de aldrig fick fart på det. 
Så vi tog den och den visade sig då… Kommer jag ihåg rätt om den körde på L-band? Ja. 
Med den kunde man göra väldigt mycket av det som du pratar om. Inte fullt ut, men du 

                                                 
 
62 Light detection and ranging (LIDAR), motsvarigheten till radar men där ljusvåglängder inom det 
elektromagnetiska spektrumet används istället för radio- och mikrovågor. 
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kunde göra väldigt mycket. Är det så att det är några L-bandsmaskiner på väg, eller nej? 
 
Lars Ulander: Jodå. 
 
Jan Askne: Jodå. 
 
Jörgen Hartnor: Det är det? 
 
Lars Ulander: Jadå. L-band är någonting som japanerna framförallt har mutat in som sin 
frekvens, det blir lätt så. Så de har en ny L-band och sen har de en ny på gång. Men sen 
har det kommit till andra spelare givetvis. 
 
Johan Gärdebo: Då måste vi moderera och dra i spaken, för vi kommer dit sen. Jag 
tänkte på det här som flera av er har nämnt, att det är väldigt långa tidsspann för att 
utveckla tekniken. Hur har det påverkat hur ni har förhållit er till varandra som har varit 
med och arbetat med det? Satelliterna på sätt och vis överlever era egna anställningar? 
 
Göran Boberg: Personligen tycker jag att det är lite enerverande för man får se väldigt 
lite resultatåterföring på sin arbetsinsats. Så det är väldigt svårt att mäta sina framsteg i 
arbetet och det saknar jag lite grann. 
 
Bertil Håkansson: Ja, för min egen del så har det varit mycket att kliva ut och in i det 
här fjärranalysspåret. Därför att det är så lång tid innan det händer någonting och då 
måste jag in i någonting annat. Så jag har liksom gått ut och in över tid i det här spåret 
helt enkelt. Så har jag hanterat det, för det har inte funnits utrymme eller kraft att lägga 
100 procent på det här. 
 
Eva Cronström: Jan, du hade något också på det? 
 
Jan Askne: Ja, nej från början var det en annan kommentar men apropå den här nya 
tråden, det vet jag aldrig att jag har upplevt. Man ser steg framåt i utvecklingen hela tiden 
och om man löser det så är man nöjd och löser man nästa etc., etc. och man ser de 
avlägsna målen som styr upp en. Men man sitter inte och väntar på att nästa generation 
av satelliter ska komma upp och det kanske är fem år som man får ägna sig åt något 
annat, undervisning eller gå ut i industrin kanske rentav. Eller hur har du känt, Lars? 
 
Lars Ulander: Ja, för min del så har jag varit mer otålig. Jag har sett det här spåret att 
jobba med flygburen radarteknikutveckling som en möjlighet att kringgå det där så att 
man kan komma in och få lite snabbare återkoppling, eftersom man kan utveckla de 
systemen på mycket kortare tidshorisonter än vad som gäller för satelliter. Det är långa 
tidsperspektiv där med men det kanske rör sig om bara fem år istället. Då kan man 
komma lite längre fram snabbare, och sen om det genererar så intressanta resultat så att 
det även påverkar satellitutvecklingen, då är man riktigt lycklig. Så har det blivit i det här 
Biomass-fallet kan man säga, att det faktiskt har genererat… Det finns en röd tråd från 
ERS via CARABAS till Biomass. Där var det en springande punkt, frekvensallokeringen 
för det har hela tiden varit det som är problemet med CARABAS, att det inte har funnits 
någon bra internationellt accepterad allokering att använda den radarn på det 
frekvensbandet. För att ESA överhuvudtaget skulle befatta sig med den här lågfrekvens-
radartekniken så krävde man att det fanns en internationell frekvens man kunde använda. 
Då blev det ett genombrott 2003 tror jag på Radio Conference, där man kom överens om 
att allokera en 6 MHz-frekvensband runt 435 MHz för en satellit-SAR. Sen efter det så 
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har det bara lossnat. Men det är så, ska man jobba i rymdbranschen så är det klart att då 
måste man ju spela på de villkoren som finns. 
 
Eva Cronström: Jörgen först, tror jag. 
 
Jörgen Hartnor: Jag tänkte bara jag skulle säga att det är två delar i det här varför det tar 
så lång tid. Den ena delen är att man måste utveckla lösningarna, de tekniska lösningarna, 
på papper först alltså, och testa dem och få kläm på att det här funkar. Sen ska det byggas 
och sen ska den iväg. Men den förstnämnda delen den tar den tid den tar, där är det inte 
mycket att be för. När det gäller själva byggeriet så har tiden kortats väsentligt. Är det så 
att du använder beprövad teknik så pratar vi inte alls om några 15 år eller någonting sånt, 
utan då pratar vi om några år, låt säga två. Så det blir bättre, men visst i h-vete är det 
frustrerande. Jag menar, jag skulle kunna… Efter att ha jobbat där jag har jobbat så är det 
faktiskt ännu värre kanske på raketsidan. Då har du en stackars doktorand som har 
kämpat med det här experimentet, och sen ska raketen skickas upp, och så *pang* så 
exploderar skiten alltså. 10 eller 15 års förberedelse. Nej, usch. 
 
Eva Cronström: Sven. 
 
Sven G. Gustafsson: Jag vet inte om det här är ett svar på frågan, men jag hade ett litet 
exempel på tålamod. Jag arbetade i södra USA en del, och där på stranden vid Fort 
Walton Beach låg det miljoner mycket vackra fjärilar nedfallna döda, oerhört tjusiga. De 
är av en fjärilsart som jag inte vet vad den heter men de kommer från Mexiko, och av 
någon anledning så vill de till norra USA, och det gör de på fyra generationer. 
 
Bertil Håkansson: Det är resan som är det viktiga. 
 
Sven G. Gustafsson: Precis, jag tycker det är ganska gulligt. 
 
Per Ingvarson: Tålamod är det också, fjärranalys, då måste man ha tålamod. Men det här 
är inget problem. Sådana här jordresursgrejer är inga problem. Man skickar upp dem och 
sen tittar man ner. Rosetta, det designade vi på 90-talet, häromåret så fick vi bilderna. 
 
Jörgen Hartnor: Ja just det, jo precis. 
 
Johan Gärdebo: Men en fråga då i relation till industri. Jan nämnde att man kanske 
måste gå ut i industrin några år innan man kan komma tillbaka och jobba med det här. 
Men om ni då är i industrin, vad är ert intresse mellan de perioderna när satelliterna 
skjuts upp? 
 
Per Ingvarson: Nej, men då är det nästa utveckling. Vi jobbade väldigt intensivt i början 
på 80-talet med Tele-X och ERS-1 väsentligen. Sen hade vi lite resurser över, då satte vi 
igång och studerade. Då tog vi fram två olika typer av dubbelpolariserade slitsantenner, vi 
tog fram en multi-beam, och vi tillverkade en som hade två lober. Detta var ju i 
samarbete med ESA, det var vad vi trodde var nästa generation. Det var förmodligen det 
som hade varit bäst att göra. Den här dubbelpolariserade, den utvecklade vi också sen på 
TerraSAR-X. Det är ett sånt där tråkigt exempel. Vi jobbade ihop med Dornier, vi hade 
ett år kvar till det riktiga projektet, och då fick vi inga pengar. De var väldigt besvikna för 
de fick ta över detta själva och försöka skaffa kompetensen. Nu flyger vår uppfinning där 
utan oss. Det som hände sen var också att engelsmännen, tror jag det var, sa att vi måste 
ha något mer avancerat. Envisat ska inte vara en slitsantenn. Det ska var en full elektriskt 
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styrd antenn. Då började vi utveckla det, det vi kallade A-SAR. Vi gjorde en liten sådan 
antenn på det. Sen gjorde vi också en som var lite mer avancerad. Sen tog vi fram en hel 
sån panel till Envisat.  

Och vad hände då? Jo, då hade också spanjorerna gjort det. Så nu var vi två stycken 
som konkurrerade. Jag fick lite rapporter från ESA som sa: “Spanjorerna är här hela tiden, 
ni måste vara lite mer aktiva!” Men vi svenskar är ju inte sådana. Och så sattes det ett 
datum när valet skulle ske: Vår antenn var klar, spanjorernas antenn var inte klar. “Ja, vi 
har ju fått lite förseningar, vi kan skjuta upp det här ett år.” Ja, så det blev ett nytt tillfälle 
då. Då hade de kommit lite längre men hade det inte riktigt klart ändå. Det går inte att 
välja den spanska. Då väljer man ett tredje datum. Och då vinner de det här, trots att 
deras teknik var sån att ESA fick gå in med sina tekniker för att lösa problemen sen. Men 
det är alltså detta, kampen mellan länderna i Europa. Detta är bara ett exempel, men det 
finns många sådana. Ibland vinner vi på det och ibland förlorar vi på det. Det är ett spel 
som är lite tråkigt. Och då vet man sen att det här var framtiden. Och vi hade grejen här 
nu, men… 
 
Jan Askne: Men det är ju så att vad Sverige stoppar in i ESA, det ska komma tillbaka. 
Och det är därför som Sverige inte får uppdrag enligt vår kompetens eller erfarenhet utan 
utifrån vår investeringsvilja. 
 
Per Ingvarson: Ja, det är det delvis. Men det är också så att om ett land vill ha just det 
projektet, då sätter de till påtryckningsmedel. Och det ingår inte i den svenska attityden 
riktigt att göra på det sättet som spanjorerna gjorde. Jag har ju fått veta precis vad ESA 
rapporterade. Men sen har vi haft lite andra saker som möjligen kan ha med detta att göra. 
Vi gjorde reflektorerna till SAR-Lupe, det vet ni vad det är? Det är ett tyskt SAR-projekt. 
Reflektor till det projektet. Vilket var lite kul därför att alla var säkra på att Astrium skulle 
ta det här va. Och så kom OHB upp som ett litet företag som vann det med antenner 
från oss då. Sen har vi något som heter SIRAL, CryoSat SIRAL, som är en 
interferometer som också är en intressant jordanalyssatellit då som vi gjorde antennerna 
till. Och när det gäller fjärranalys så har vi också detta med GPS, när man undersöker 
atmosfären. Och där har RUAG varit väldigt framgångsrika. Och genom att titta på GPS-
signalerna så kan du karaktärisera atmosfären. Och det är väl nu för väderdata…? 
 
Bertil Håkansson: Ja, det används ju nu, luftfuktigheten… 
 
Per Ingvarson: Luftfuktigheten är en av de bästa källorna ni har. Man har en liten satellit, 
som tittar på GPS-satelliterna. Varje gång en GPS-satellit passerar horisonten, då får vi 
en punkt på kartan som vi kan skicka vidare. Nu kan inte meteorologerna själva välja 
vilka punkter de vill ha utan de får ta de punkter som det blir. 
 
Johan Gärdebo: Olle först tror jag. 
 
Olov Fäst: Ja, jag tror du får nog göra det här till ett ämne för en studie om det är så att 
vissa typer av personer anrikas inom vissa typer av projekt kanske. Därför att det är ju 
liksom inte så att man sitter och väntar. Bortsett från den här stackars doktoranden då 
som får se tio års arbete gå upp i rök när raketen inte fungerar, så är det ju så att man 
jobbar ju liksom med någonting hela tiden. Man jobbar kanske med flera projekt hela 
tiden och man driver det framåt. Det är ju inte så att man sitter och väntar på att 
någonting ska hända, utan det är ju fullt upp hela tiden med olika 
teknikutvecklingsprojekt. Och det var som en klok chef  jag hade på Rymdbolaget på 80-
talet sa, att om man tittar på fjärranalys så är det ju så att om man ser det på ett års sikt så 
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ser man bara förseningar och problem och elände, men tittar man på det på ett 
decenniums sikt så är det ju oerhörda förändringar som vi lyckas åstadkomma så att säga. 
Så man måste ju liksom ha tillräcklig fantasi för att se det här över decennier och inte 
över arbetsveckor så att säga. Och det kanske ställer vissa krav på den typ av personer 
som arbetar inom det här fältet. 
 
Johan Gärdebo: Bertil. 
 
Bertil Håkansson: Jag tänkte bara hänga på det du sa. Nu har jag inte alls jobbat med 
det själv men jag hade ju kontakt med meteorologerna på SMHI och åkte på europeiska 
ECMWF. Alltså, det tog ju dem tio år att utveckla algoritmer för att kunna ta hand om de 
här GPS- och andra satellitdata. För det var ju uppbyggt på att man hade en observation, 
den punkten och den punkten och var tredje timme så kom det in och så kunde de 
hantera det i sina algoritmer. Men här sköts satellitdata hur som helst i tid och rum. Och 
plocka in det för att kunna göra prognoserna, det tog ju tio år för dem att klara det. Och 
det var ju en bit in på början på 2000-talet tror jag som de verkligen klarade av det och 
man fick den verkligt stora nyttan av det här satellitdatat. 
 
Per Ingvarson: Jo, det var mycket jobb. Våra ingenjörer var ganska involverade i det där 
systemarbetet. 
 
Eva Cronström: Jan. 
 
Jan Askne: Apropå det där att sitta och vänta på att någonting ska hända för att man 
själv ska kunna göra någonting, egentligen är det ju ofta anslag som man är orolig för. Får 
man anslag eller får man inte anslag för sin forskning? Och då är det ju så att man alltid 
måste ha många ansökningar inne så att i alla fall någon går igenom. Så vi var på en 
konferens, en administrativ konferens en gång, en annan och jag. Och så fick vi frågan: 
Vad är det värsta som kan hända på institutionen? Och vi svarade: Att vi får igenom alla 
sökningar som vi har sökt om. För då kommer vi nog inte klara av det så lätt. Och det 
har väl inte hänt i och för sig, så jag vet inte hur det hade gått. 
 
Jörgen Hartnor: Nej, det är ju som i vilken verksamhet som helst. Jag menar, om du 
driver kommersiell verksamhet så skickar du ut ett stort antal, ett tillräckligt stort antal, 
offerter. För du räknar med att några går… Några slipper du att få, höll jag på att säga. 
Och sen får du allt. Och då är det problem alltså, då är det riktiga problem. Det har jag 
gjort någon gång och, jag ska inte ta upp tiden, men vi sammankallade all personal och 
berättade att nu har vi fått det här jättestora jobbet, det är jättebra. Och så visste jag ju 
liksom att förbannat också, vi har ju redan full verksamhet redan. Så sa jag att: “Ja, det 
här var jättekul och jättebra, en sten föll från mitt hjärta.” Och då reser sig 
produktionschefen upp och så säger han: “Ja, och föll på mina tår.” Sådär är det alltså. 
 
Johan Gärdebo: Var det Jörgen Forsgren som sa det? 
 
Jörgen Hartnor: Jajamän. 
 
Eva Cronström: Jag tror det var Hans och sen Olle. Sen tror jag att det kanske är… Lars. 
Ja, det här hörnet [VISAR MED HANDEN]. 
 
Hans Hellsten: Nej, det jag tänkte säga det är ju apropå det här med att ha och göra. 
Alltså det som ju givetvis har inträffat det är ju att liksom det har ju skett en teknisk 
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utveckling under alla dessa år vi pratar om som är alldeles enorm. Så jag menar det man 
gör idag är ju anpassat till de möjligheter och det tänkesätt som man har idag. Man är ju 
så van vid det som gäller nu så det är nästan svårt att tänka tillbaka på hur man gjorde 
och tänkte förut. Jag skrev ju den här boken nu om metervågs-SAR. Först tänkte jag så 
här att under alla dessa år har jag ju skaffat mig hur mycket material som helst. Men det 
som jag har använde i boken var för det mesta högst fem år gammalt. Knappast 
någonting av det jag själv har gjort och jag skrev om var äldre än så. Det byggde ju på 
sånt som var äldre. Men detta äldre är ju inte som man gör idag. Det är ju det som 
sysselsätter en att utveckla det här hela tiden. Hade nått vägs ände trodde jag men så icke. 
Förutom det du sa Jan, att givetvis handlar det också om att vänta på pengar. Det är ju en 
annan showstopper som man får ta med i kalkylen. 
 
Eva Cronström: Olle. 
 
Olov Fäst: Jag tänkte anlägga ungefär samma perspektiv då. Man har ju liksom en 
accelererande otålighet därför att man inte kommer ihåg vilken märklig tid vi lever i. Min 
pappa kom ihåg första gången han såg elektriskt lyse, jag kommer ihåg en tid innan 
datorer och mobiltelefoner, och jag är inte ens pensionär än. Doris Lessing skrev på 90-
talet att 80 procent av alla forskare i världshistorien är verksamma idag. Och idag så 
måste det ju vara fler då, eller en större andel så att säga. Så det är ju som Hans säger, att 
det här som har hänt de sista fem åren det kanske är lika dramatiskt som det som hände 
på de tidigare 50 och sen 500, och så vidare. Man måste komma ihåg att den här tiden vi 
lever i är helt otrolig i det här. Och då har vi en accelererande otålighet för att vi tror på 
något sätt att saker ska hända… att allting ska ske genast. Ja, därför att det finns vissa 
saker som händer genast. Men just det här att man faktiskt måste jobba i decennier för att 
komma någonvart, det kanske ligger i sakens natur inom vetskapens fält. 
 
Eva Cronström: Lars och sen Göran. 
 
Lars Ulander: Ja, en reflektion jag hade här, förutom det här med tidsperspektivet som 
vi har tagit upp här flera gånger, så är det också vikten av att jobba i en gruppering. Det 
tror jag är någonting man har att liksom lära sig inför framtiden också. Industrin, 
myndigheter, akademin, man har ju olika ingångsvärden och det är ju jätteintressant att 
höra den här historien om antenntekniken i industrin alltså för vi har ju verkligen varit 
ledande inom det här området. Och det gäller ju att inte tappa den nivån. Industrin måste 
ju ligga på och tänka vad kommer härefter, och det gör ni ju hela tiden, det vet jag. Men 
det är viktigt det där också att man tappar av och att det finns forum för det här på ett 
bra sätt. Jag som är med lite och samarbetar kring de här olika framtida rymdprojekten 
och flygburna projekten, så ser jag ju vad som kommer, och den stora grejen nu som jag 
upplever att Europa då har… Det är ett stort vakuum här just nu. Det är ju nästa 
generation av de här reflektorantennerna, det vill säga de här utvikbara 
reflektorantennerna. För de nya radarna de kommer ju att ha större och större antenner. 
Och det är inte småantenner alltså utan vi pratar 12 meter, 15 meter. Och här måste vi ju 
gå till USA. Så vi är nästan i samma situation där som vi var liksom på 70-talet och så, att 
USA ligger mycket, mycket längre fram än oss. Men det finns ett vakuum, och jag tror att 
ESA måste täcka upp det här om inte vi ska hamna i bakvattnet när det gäller just 
antenntekniken. Så det är en reflektion att det gäller liksom att föra över det där och att 
det är det som kommer nu. Och sen måste industrin ligga på så att inte man tappar… 
 
Sven G. Gustafsson: Men det finns mycket bakom det. USA är stort, attraherar de 
främsta krafterna på många områden. De har inte det här att vi måste dela upp 1 procent 
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i Spanien och 2 procent i Sverige, och så vidare. De har inte det. Jag hörde, jag vet inte 
om det är sant, att det fortfarande är så att 1 kg i rymden kostar dubbelt så mycket i 
Europa som i USA. Jag vet inte om det är sant men så har det sagts länge. 
 
Jörgen Hartnor: Det skulle inte förvåna mig. 
 
Eva Cronström: Göran. 
 
Göran Boberg: Ja, som replik på detta, man ska också komma ihåg att USA har en 
jättestor beställare från försvarsindustrin och amerikanska försvaret som står för 
infrastrukturens stabilitet, det har inte vi i Europa. Men vad jag tänkte säga är apropå 
radartillämpningar, och det måste ju komma fram under dagen någonstans och det 
kanske det har gjort. Så, Norge har ju varit duktiga på att utveckla radartillämpningar och 
jag tror att KSAT:s63 idé att hitta ett marknadssegment genom den snabbanalys som de 
gör på radardata för isbrytartjänsten och för andra, har gjort kanske Rymdbolaget lite 
gramse att de har missat en chans. För KSAT hittade en affärsidé i mellanskiktet 
nedströms som Rymdbolaget missade. Och vi har fått lite indikationer över tid att 
Rymdbolaget gått miste om detta, för det hade varit en lukrativ historia. Och jag märker 
ju nu att det ökar ett intresse från de traditionella uppströmsindustrierna att söka en roll 
nedströms i likhet med vad norrmännen har gjort. Så jag får ju påstötningar ifrån både 
RUAG och SSC om att försöka hitta en utökad roll för uppströmsindustrin. Ja. 
 
Johan Gärdebo: Jörgen. 
 
Jörgen Hartnor: Jag håller med. Men, det är faktiskt så att vi ändå har… Vi i 
Rymdbolaget har ändå en gång i tiden verkligen inte missat detta. För att göra en lång 
historia kort så blev vi erbjudna att köpa Tromsø satellitstation64 och… 
 
Johan Gärdebo: Vilket år ungefär? 
 
Jörgen Hartnor: Ja, när kan det ha varit? -92, -93, någonting sånt. Bakgrunden var att de 
hade jobbat länge mot RADARSAT, eller ICESAT/RADARSAT, som användare av data. 
RADARSAT International behövde någon som kunde hjälpa dem med 
markstationstjänsterna plus att se till att data såldes. Och det kunde inte norrmännen och 
det kunde vi, alltså skrev de avtal med oss, eller lovade att skriva avtal med oss. Och då 
tyckte norrmännen att, köp Tromsø satellitstation. Så vi gjorde det. Vi hade ett stort 
möte med dem där de förklarade detta och till min förvåning så erbjöd de oss att köpa. 
Men då sa vi att det inte går, vi kommer aldrig att kunna samarbeta, vi måste äga 
majoriteten. “Ja, det får ni göra. Hur mycket vill ni ha?” “Ja”, sa jag, “tillräckligt mycket 
för att det är vi som bestämmer. För det här kommer innebära… Ska vi samarbeta på det 
här så kommer det att behöva tas ett antal rätt så besvärliga beslut.” “Ja, ta det, ni får 75 
procent”, sa de. “Ja, det är bra”, sa jag. “Då gör vi det.” Så det var precis av de skälen 
som du var inne på, Göran. Det var ju lätt att se potentiella synergier. Inte omedelbart, 
för det skulle bli problem. Men på lite sikt var det alldeles uppenbart. 

Sen landade det där då hos Rymdbolagets ledning och av för mig okända skäl, jag 
kan spekulera men ändå, så blev det 50/50 med en norrman som ordförande i styrelsen. 
Och då går det precis som du kan räkna ut, att det alltså inte går. Sen slutade jag på 
                                                 
 
63 Kongsberg Satellite Services (KSAT), från 2002 joint venture mellan Kongsberg och Norwegian Space 
Centre. 
64 Tromsø satellitstation, drivs av KSAT. 
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Rymdbolaget, det hade inte alls med det här att göra, men något senare hade jag slutat. 
Och ytterligare något år senare så sålde Rymdbolaget sina aktier i Tromsø satellitstation 
till Kongsberg. Meanwhile så hade vi då alltså hjälpt dem att komma igång riktigt 
ordentligt inklusive att skriva ihop en affärsplan för att etablera Svalbard som en 
radarstation, där man ju ser tolv av tolv banor för polära satelliter. Och nu kämpar 
Kiruna för att sitta kvar på kartan. Hej och hå som det kan gå. Men alltså Rymdbolaget 
har försökt. Misstaget var alltså att bli överens om 50/50, det är en idiotlös… Ja, förlåt 
mig. Det var inte en helt acceptabel lösning. Framförallt inte med norrmän. Men du har 
helt rätt Göran. Och hade Rymdbolagets ledning då, vem det nu är, hållit sig till 
överenskommelsen så hade situationen sett annorlunda ut. Så är det. 
 
Eva Cronström: Ja, jag tror att vi börjar närma oss ett avslut. 
 
Göran Boberg: Men innan dagen är slut så måste jag lägga till en sak när det handlar om 
det sista decenniet här, och det är ju utvecklingen mot en öppen datapolitik. Det här har 
varit avgörande tror jag för att skapa en nedströmsmarknad som har stor potential. Och 
här gick ju amerikanarna i förväg genom Landsat-policyn och det politikskifte som USGS 
drev igenom, nämligen att… Alltså, den stora förtjänsten ligger inte i datat:s försäljning 
utan i dess vidare användning. Och man bestämde sig för att istället för att lita till 
inkomsterna från dataförsäljning sprida data fritt och tro att det var 
nedströmsapplikationerna som skapade förtjänsten. Och där är vi nu. Så nu är det ingen 
som ifrågasätter detta längre, ESA har ändrat sin datapolitik fullständigt. Så oavsett om 
man är med i programmen eller inte så får man del av alla data. Och alla data ifrån 
operationella system typ Copernicus, Landsat, distribuerar nu datat fritt. Så det är ett 
paradigmskifte som jag tror är väldigt avgörande för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. 
 
Eva Cronström: Absolut. 
 
Johan Gärdebo: Vi har tid för avslutande tankar kring det här. Och en fråga som 
historiker alltid ställer sig är: kunde det ha blivit annorlunda? Är det här en naturlig 
utvecklingslinje eller har ni sett grenar där det här trädet hade kunnat gå åt ett annat håll? 
Ordet är fritt. 
 
Göran Boberg: En slags kontrafaktiskt spekulation? 
 
Johan Gärdebo: Precis, exakt så. 
 
Jörgen Hartnor: Ja, så börjar man tänka att “Om om inte fanns, men en sak är ganska 
klar, att om mor hade haft mustascher så hade det varit far.” som Cornelis Vreeswijk 
skrev en gång i tiden. Ja, jag har ju redan varit inne på vad som kunde ha hänt med 
svensk fjärranalys och Norge och hitan och ditan, så jag behöver inte säga mer där tror 
jag. Det är rätt lätt att tänka den tanken. 
 
Eva Cronström: Någon annan som ser något sånt här specifikt beslut, och det går så 
långsamt, hur ska man veta att det går åt rätt håll? 
 
Lars Ulander: Ja, men jag menar, det är väl en reflektion över det Göran sa tidigt om det 
här med finansieringssituationen för hela området. Man har nu tagit beslut i 
Rymdstyrelsens styrelse att avveckla Fjärranalyskommittén och föra över hela den 
budgeten till Forskningskommittén. Det vet vi ju inte vad det kommer innebära i 
praktiken men man blir väldigt orolig. Man har ju sett i en del länder så har ju 
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motsvarande verksamhet nästan kollapsat när man gör sådana här förändringar. Så jag 
skulle ju säga att man ska hissa en varningsflagga för hela området faktiskt. Det behöver 
inte gå så. Men när man gör en sån här ganska radikal förändring då vet man inte förrän i 
efterhand vad som blir konsekvenserna av det, faktiskt. Och jag är ju lite orolig. 
 
Eva Cronström: Så det är nästa generations symposium som kommer sitta här och 
diskutera det. 
 
Lars Ulander: Vi har varit lyckliga, vi har varit väldigt lycklig ska jag säga inom området 
att ha Fjärranalyskommittén som har stöttat. Även om de inte har stått för hela 
finansieringen så har den varit väldigt viktig den finansieringen. 
 
Göran Boberg: Det har även utländska ledamöter i kommittén tyckt. Utländska 
ledamöter i kommittén har ju tyckt att detta har varit väldigt förmånligt för svensk 
fjärranalysutveckling. För de själva har gått miste om sånt. Exempelvis, i Danmark hände 
precis detta du sa nu. 
 
Lars Ulander: Jag tänkte faktiskt på dem. 
 
Göran Boberg: Ja, där kollapsade hela fjärranalysforskningen i och med att de hade svårt 
att hävda sig i större sammanhang. Ja, men vi har varit lyckliga som har haft 
Fjärranalyskommittén tror jag. Och det är mycket grunden för de positiva trender vi har. 
 
Olov Fäst: Ja, alltså inga speciella så, men jag tror jag vill instämma med föregående 
talare. Att det har gått så bra de senaste 30 åren, ja eller från 1970 till 2010 då. Det är ju 
en rad stjärnor som har radat upp sig på ett bra sätt alltså. Det är många saker som har 
samverkat till att det faktiskt har gått väldigt bra. Det finns säkert hur många exempel 
som helst på hur man kan tänka sig till att det skulle ha kunnat blivit sämre. Och det är ju 
som du säger att det finns ju ingen garanti för att nästa decennium blir framgångsrikt om 
man tar några felaktiga beslut nu så att säga. Så är det ju. 
 
Jan Askne: Men det jag tänkte på om man ser tillbaka, det är ju en av de ansökningar 
som vi inte fick anslag för från STU då, det var interferometrin när vi sökte det första 
gången. Om vi hade fått det så kanske verksamheten hade förändrats i strukturen, det vet 
jag inte. På samma sätt kan det ju också ha varit att vi fick anslag för väldigt mycket på 
havsissidan, till exempel, under väldigt många år. Hade vi inte fått det så hade det ju 
också påverkat. Men interferometri… Misslyckanden är ju alltid det som man minns bäst. 
 
Eva Cronström: Jörgen. 
 
Jörgen Hartnor: Ja. Ett absolut vägskäl här var alltså det s.k. Rymdlyftet, när Sverige 
bestämde sig för att satsa på Viking och bli delägare i SPOT. Det har ju då inte en 
omedelbar koppling till radar, självklart inte, men fjärranalys som fjärranalys alltså. För 
det i sin tur lade grunden till att vi då kunde steppa upp och säga att vi kan ta den 
tekniska ledningen när det gäller telekom. Få ordning på det, få fart på hela den 
branschen, vilket i sin tur har gett många fördelar för industrin också. Och, är jag helt 
stensäker på, för hela radarfrågan också, fjärranalys som fjärranalys. Jag vet ju från den 
praktiska sidan att vi har försökt kombinera det. Och jag har sett mycket synergier där. 
Självklart är det så. De hade sannolikt inte funnits ifall vi inte hade haft det här 
Rymdlyftet. Punkt. 
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Eva Cronström: Ulf. 
 
Ulf  Gullne: Ifrån användarsidan så tycker jag att det är tydligt om man blickar tillbaka på 
80-, 90- och fram till 2000, så är det bara uppåt och framåt. Men sen i början på 2000-
talet, vad som hände vet jag inte, men det är precis som att vi på svensk sida: “Oh, vi är 
bäst!” och så lutade vi oss tillbaka och då märker ju vi som sysslar med is att då är ju 
finnarna som är på steget. Och nu är vi ju så att säga uppe igen, vi har klättrat uppåt igen 
efter den dippen som var i början på 2000-talet. Så uppfattar jag det. Men att nu är vi på 
steget igen alltså.65 
 
Eva Cronström: Bertil. 
 
Bertil Håkansson: Jag tänkte mer, precis som Ulf  säger, att ur ett myndighetsperspektiv 
så har jag en känsla av att man ser det väldigt mycket som ett initiativ, till exempel på 
SMHI. Alltså, det finns personer som driver saker. Det är oerhört viktigt. Och sen kan 
man samla en kritisk massa och så blir det någonting. Men om det inte finns någon som 
driver frågan, så händer inget. Det gäller att vara envis helt enkelt. 
 
Jan Askne: Thomas Thompson pensionerades ju vid den tiden, och min grupp hade ju 
övergångssvårigheter precis vid den tiden. Inga doktorander kvar, det fick man inte 
anställa för att jag skulle pensioneras. Så att Lars började nästan med två tomma händer. 
Så det var en dipp i just vår verksamhet också. 
 
Jörgen Hartnor: Generationsskiftet då alltså? 
 
Jan Askne: Ja. Men om det var det som inverkade det är ju inte säkert, men det råkade 
vara så. 
 
Lars Ulander: Ja, och det sammanföll ju ungefär med den här nedgången som 
Försvarsmakten hade som Hans ju var inne på tidigt också. Att det hade ju gått uppåt 
under 90-talet faktiskt. Trots att kalla kriget var över så ökade ju Försvarsmaktens 
finansiering på många sätt. Men det blev en backlash där, ja, några år in på 2000-talet. 
Och det hade ju stora konsekvenser för just det här CARABAS-projektet kan man ju 
säga, definitivt. Hade det fortsatt den finansieringen som vi trodde på då, då hade det 
varit ett annat läge idag. Så det är jag helt övertygad om. 
 
Eva Cronström: Göran och sen Hans. 
 
Göran Boberg: Ja, jag tycker mig ha sett en paradox över tid här. Det är att Sverige å ena 
sidan är en ganska framstående polarforskningsnation. Vi har sjösatt satsningar på 
polarforskning genom isbrytare och fältstationer, vi har mycket duktiga forskare. Men vi 
har väldigt liten fjärranalysbaserad forskning på polarområdet. Och det är lite tråkigt, jag 

                                                 
 
65 Tillägg av Ulf  Gullne, 2017-11-17: Vår motivering för ERS-1 förberedelserna var att effektivisera 
isbrytartjänsten och minska framdrivningskostnaderna. Sjöfartsverket har sparat miljoner på effektivare 
framfart (antagligen beroende på effektiv distribution av radarbilder, är min egen reflektion i efterhand. Jag 
förstår nu att bilderna från Tromsö går till Finland som bearbetar dem och skickar dem till isbrytarna.) 
Dippen i effektivitet omkring 2000 hade nog att göra med organisation av denna kedja och knappast med 
pensioneringar att göra, även om Thomas Thompson alltid var den som stod i centrum för den svenska 
utvecklingen via SMHI. Thompson var mycket viktig. Min grupp hade lämnat tillämpningarna redan 
tidigare eftersom vi levde på forskningsanslag. 
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önskar att polarforskarna hade intresserat sig lite mer för fjärranalystillämpningar faktiskt 
i sin verksamhet, då hade vi legat betydligt bättre fram. Vi är ju medlemmar i Arktiska 
rådet och har hög svansföring i polarforskningssammanhang, men pratar man med dem 
om fjärranalys… Nej, det är några få. 
 
Bertil Håkansson: Alltså om man ska vara lite gnällig så är det väl kanske att fjärranalys 
har haft, och har, lite dåligt rykte i forskarsamhället. Det kanske inte ni på teknik märker. 
Men om man tittar på det som jag har upplevt på universiteten så är det så att man får 
kämpa alltså. 
 
Göran Boberg: Vad beror det på? 
 
Bertil Håkansson: Ja… 
 
Ulf  Gullne: Man ska ut i snön och i kylan. 
 
Bertil Håkansson: Ja, det finns lite motstånd mot det där. Ja, man tvekar på kvaliteten 
och man funderar. Alltså, det finns ingen inskolning i det här som student, till exempel. 
De får ju lära sig helt andra metoder. De träffar inte på det här i sin utbildning. Där kan 
det ligga en stor brist, tror jag. 
 
Jörgen Hartnor: Jag tror det ligger väldigt mycket i det du sa Ulf. Varför utbildar du dig 
till polarforskare? Jo, därför att du vill vara ute i snön med isen liksom. Vad fan, sitta där 
och titta på en skärm liksom, nej. Det är samma grej som när vi försökte sälja fjärranalys 
till skogsindustrin. Om du nu ska vara utbildad till skogsmulle, varför gör du det? För att 
du vill sitta bakom ett skrivbord och titta på en skärm? Nej. Nu lyckades vi ändå därför 
att vi hade en trojansk häst där, en av mina tidigare medarbetare började jobba på 
Skogsstyrelsen. Ja, vad heter de nu? Ja, Ni vet vad jag pratar om. 
 
Johan Gärdebo: Hette? 
 
Jörgen Hartnor: Va? 
 
Johan Gärdebo: Vad hette hen? 
 
Jörgen Hartnor: Ja, jag kan ta det sen. 
 
Johan Gärdebo: Okej. Då är Hans på talarlistan. 
 
Hans Hellsten: Ja, jag vill egentligen bara stämma in det som Lars sa. Det visar ju hur 
slumpmässig utvecklingen är. Så hade de här neddragningarna i Försvarsmakten inte skett 
då så hade ju CARABAS-tekniken befunnit sig på ett helt annat nivå och varit etablerad 
på ett helt annat sätt idag än vad den blev. Så är det bara. 
 
Per Ingvarson: Jag vill bara kommentera det här med Rymdlyftet. På antennsidan på 
RUAG så var det ju så att det var Tele-X och det var ERS-1, det var det stora lyftet. Vad 
hände sen? Ja, det gick ju inte så bra då med Envisat och sådär. Men däremot så blev det 
från Tele-X en kommersiell marknad. Så antennverksamheten kom att bli i stort sett 90 
procent kommersiell. Och det är en fantastisk framgång. Vi sålde alltså reflektorantenner, 
småantenner och antennelement till gruppantenner och så. Och då kan man säga att då 
gjorde ju de pengarna väldig nytta. 
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Jörgen Hartnor: Absolut. Nej, ja vi prata mycket Tele-X. Anders Persson hette han 
[TILL JOHAN GÄRDEBO]. 
 
Göran Boberg: Jo, som exempel på intresse från användarhåll för just radardata kan jag 
nämna att italienarna var ju väldigt angelägna om att få snurr på sina Corsmo/Skymed-
datan.66 De har alltså ett stort program men underutnyttjande av data. Och de flirtade 
med oss och svenska regeringen om att öka och användningen av dem i Sverige av just de 
här italienska Corsmo/Skymed-data. Och arrangerade en workshop på italienska 
ambassaden och vi jobbade som tusan för att få dit deltagare från olika användarhåll i 
Sverige, olika forskare, användare. Vi lyckades få tid en polarforskare, Ian Brown, på 
Stockholms universitet. 
 
Bertil Håkansson: Och han är ju inte… 
 
Göran Boberg: Han är ju redan övertygad. 
 
Bertil Håkansson: Han är ju satellit… Ja. 
 
Göran Boberg: Ja, och sen kanske någon civil myndighet. Men nej, inte mycket fler. Så 
det var ett misslyckande på så sätt. 
 
Eva Cronström: Vi var inne lite på det här nu med att, ja men när man går i pension och 
sådär, hur ser det ut med återväxten? Hur kommer radarutvecklingen att fortsätta när ni 
inte finns med och håller er hand över den längre? 
 
Jörgen Hartnor: Det kan bara gå på ett sätt, eller hur? Ha ha. 
 
Eva Cronström: Det låter ju tråkigt. 
 
Jörgen Hartnor: Nej, nej, jag skojar bara. 
 
Göran Boberg: Jag var faktiskt lite bekymrad över återväxten. Inte minst med tanke på 
den kompetensförsörjning som behövs inom industrin nedströms och inom 
utbildningsväsendet. Vi behöver en ny generation av fjärranalysforskare och användare, 
och de måste ju utbildas någonstans. Kan inte universiteten bistå med det så blir jag 
bekymrad. 
 
Jörgen Hartnor: Ja, så är det ju. 
 
Eva Cronström: Lars. 
 
Lars Ulander: Jag tror att på Chalmers så är återväxten god idag. Vi växte från en grupp 
på fyra personer på 80-talet och är idag tio personer som jobbar med det. Det som är 
utmaningen egentligen, och det hänger ju ihop med det Bertil säger, är att göra detta på 
ett lämpligt sätt på ett tekniskt universitet. Det vill säga, att få den här kopplingen till 
grundtekniken, antennteknik, radioteknik. Allt det här. För det är ju egentligen det som 
driver teknologerna och doktoranderna. För de vill ju ha ett jobb sen också. De vill 
kunna komma ut och få ett jobb på RUAG eller på Ericsson. Och det är någonting som 

                                                 
 
66 Corsmo/Skymed, mycket högupplöst radardata. 
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man har kämpat med, att få de här pusselbitarna på plats. Och man måste på något vis 
bredda tror jag, de går liksom inte att bedriva bara radarfjärranalys som en isolerad enhet 
på ett tekniskt universitet. Utan man måste bredda det. Och då är det lite sådana här 
tekniker som ligger lite utanför då. Ta till exempel hela bilindustrin, bilradar, det är ju en 
nisch som vi inte har jobbat med. Men jag tror ju att där måste vi… Vi måste vara med 
på den här typen av områden som ligger nära, som är någon sorts fjärranalys men inte 
det klassiska fjärranalys. För annars kommer det inte att överleva. Det tror jag är en 
väldigt viktig lärdom på ett tekniskt universitet i alla fall. Vi måste ha den här 
förankringen i grundtekniken då. Och det är en utmaning. 
 
Sven G. Gustafsson: Jag som har de senaste åren rört mig på lite management-nivå kan 
säga att där, precis som du är inne på, att man ofta underskattar det indirekta men som är 
det helt dominerande. Ofta är det så att försvarsindustrin driver hur stora högskolor vi 
har inom elektronik och mikrovågor, datorteknik, och så vidare. Och jag tycker man 
måste se det här utifrån att högskoleutbildningen, forskningen och utbildningen, inte kan 
styras av en liten, liten fjärranalys eller så. Det är en pusselbit ibland många andra. Och 
det här med att vi har utbildning på olika höga nivåer, det är fundamentalt för hela 
industrin. Men det kan nästan aldrig ges ett enkelt namn. Försvaret är lätt att se på för det 
har varit väldigt, väldigt mycket. Men många andra områden, vi har telekommunikation, 
Ericsson är jättestort, vi har flera andra mycket, mycket stora världsföretag i Sverige. Vi 
behöver diskutera hur det hänger ihop och vad vi måste göra för att det ska fortsätta. Det 
är klart att fjärranalys är en liten, liten pusselbit i detta. Men tar vi sen området radar och 
radarteknologi så har Sverige ett i Europa ledande radarföretag och i världen mycket, 
mycket stort radarföretag.  

Det finns andra områden också där vi är väldigt, väldigt viktiga. Och jag tror man 
inte får bli så hemmablind så man bara försöker se hur det gick på fjärranalysen. Det 
räcker liksom inte, det är inte riktigt rätt frågeställning. Ta det vidare bara till radar så är 
där redan radar mycket, mycket stort. Väldigt stort. Och jag har som sagt diskuterat 
ibland med både högskolemänniskor och departement och så. Det är väldigt svårt att 
prata i de termerna. Alltså Försvaret är lätt, alla förstår att Försvaret driver väldigt, väldigt, 
väldigt mycket sån verksamhet. Men nu har Försvaret under lång tid varit väldigt, väldigt, 
väldigt, väldigt neråt i Sverige. Du nämnde USA:s försvar, i USA är Försvaret fortfarande 
mycket, mycket stort men i Sverige är det inte så stort längre. Men det är ju ändå så att 
många, många teknikområden, kolfiberteknik, och sånt som har koppling till Försvaret. 
Och jag kan inte se att man kan ersätta det med någonting egentligen och du kan absolut 
inte ersätta det med fjärranalys. Utan du måste se det med lite vidare. Jag vet inte hur du 
[JOHAN] tänker skriva din avhandling. Men de här indirekta aspekterna, 
investeringarna… Hans chef, Olle, kallades för “Dyre Olle”, därför att de absolut största 
investeringarna på mikrovåg och antenner var mätsträckor och instrument och utbildning. 
Och en hel del av hans doktorander, när de kom till Ericsson jobbade inte med 
fjärranalys utan med helt annat. Och utan de grejerna så skulle Göteborg och Mölndal 
sakna något väldigt mycket. De där kärnorna… Vad heter de i meteorologin, 
kondensationskärnorna? 
 
Bertil Håkansson: Ja. 
 
Sven G. Gustafsson: De är kolossalt viktiga. De kan heta Hans Hellsten och de kan heta 
Jan Askne och allt möjligt. Men de är fundamentala. Jag vet hur svårt det är ibland 
meteorologer som jag har jobbat med mycket, att förklara det här med 
kondensationskärnorna. 
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Bertil Håkansson: Jaså, ja? 
 
Sven G. Gustafsson: Men utan dem så får vi inget regn. 
 
Bertil Håkansson: Nej. 
 
Jörgen Hartnor: Nej, så är det. 
 
Bertil Håkansson: Men en sån trend som kan vända på det, det är ju som Göran var 
inne på, det här med Open Data och de här molntjänsterna. Det kan ju göra att de 
möjligen börjar haka på. Därför att det var ju en… Jag vill ändå gå tillbaka till det här att 
det var ju ganska mycket tekniskt kunnande för att kunna sätta sig in och göra 
bildbehandling och ta fram resultat av det. Så det är ju en förkrånglande faktor. Och får 
man aldrig lära sig det i sin grundutbildning, ja då är det ju borta. Så det är ju väldigt 
viktigt. Men öppna data och molntjänster är förmodligen viktigt. 
 
Eva Cronström: Per. 
 
Per Ingvarson: Sen behöver vi en ny generation ingenjörer. Och vi måste göra 
ingenjörsyrket mera attraktivt. När jag utbildades då var det självklart att man ville bli 
civilingenjör om man inte ville bli läkare. Idag är det inte så och man får inte samma urval 
idag. Vi måste skapa dokusåpor där tekniker är hjältarna. 
 
Jörgen Hartnor: Ja, det är en bra idé. 
 
Per Ingvarson: Ja. Och detta är ett problem. 
 
Sven G. Gustafsson: Ställer du upp? 
 
Per Ingvarson: Ja, ja, det kan väl vara kul att bli kändis. 
 
Eva Cronström: Ja, vi håller koll på TV-tablån när det kommer. 
 
Per Ingvarson: Ni ska inte hålla koll på den, ni ska skapa den. Det är högskolorna som 
ska skapa detta, ingen annan gör det. 
 
Jörgen Hartnor: Jag har för mig att Kina utbildar fem eller tio gånger fler ingenjörer per 
miljon invånare än vad USA gör? 
 
Sven G. Gustafsson: Inte bara det. Två tredjedelar av ledningen är naturvetenskapsmän. 
Jag tror det är elva vice premiärministern och en del andra som har den bakgrunden. De 
är utbildade forskare och utbildade ingenjörer i Kinas ledning. 
 
Per Ingvarson: Därför tar de över. I USA så är det bara jurister. 
 
Jörgen Hartnor: Ja, men precis, det var min nästa poäng, alltså. Nu är ju jag halvjurist så 
jag ska kanske vara tyst där, men ja. 
 
Jan Askne: Vi är ju ett litet område och när jag tittar tillbaka på vad jag har sysslat med så 
nog har slumpen varit avgörande många, väldigt många, gånger. På ett avgörande sätt. Jag 
kan väl möjligen säga att jag har varit beredd att ta slumpen när den har kommit, men det 
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är liksom det enda. Så är man en så liten grupp så är det svårt att säga vad som händer. 
Det är kondensationskärnor på något sätt, det är tillfälligheter. ERS beslutades i Europa, 
Sverige skulle göra sig beredd, det fanns en beredskap för det just då. Sen var den 
perioden över. Sen måste det vara något annat. CARABAS har ju fortfarande en 
utveckling framför sig för användning av lågfrekvens. Men det är svårt att säga. 
 
Hans Hellsten: Men det visar ju hur slumpmässigt det är, för det är mitt intryck också 
att det är väldigt mycket ett lotteri - det kunde lika gärna ha varit på något annat sätt. 
Precis så är det. 
 
Jan Askne: Ja. 
 
Sven G. Gustafsson: Det är absolut sant men det finns lite undantag. Jag har ju jobbat i 
USA och jag har jobbat i Sverige, och jag har tillsammans med Jörgen Nilsson, som avled 
häromdagen, skrivit en liten artikel som kom med i SMHI:s tidning? 
 
Bertil Håkansson: Jaha, oj, vad heter den nu då? 
 
Sven G. Gustafsson: Om väderradar. Men där började vi… 
 
Bertil Håkansson: Väder och Vatten eller? Nej… 
 
Sven G. Gustafsson: I alla fall, där finns en liten artikel från ett par år sedan om radarns 
historia och radarns utveckling till väderradar. Och radarns ursprungliga utveckling den 
var ju slumpmässig i sig. Men att vi i Sverige satsade på detta det var ett mycket medvetet 
beslut från försvarssidan. Vi måste kunna göra kanoner, det har vi gjort i hundra år och vi 
måste kunna göra flygplan, det har vi gjort länge, men, vi måste också kunna radarteknik. 
Och 1956 fattades ett stort beslut om att Sverige måste själv kunna hantera 
mikrovågsteknik och radarteknik, och det ledde till att vår division bildades i Mölndal 
1956. Och ur detta… Då gjorde man på fusksätt som vanligt. Man licensbyggde och man 
kopierade och man åkte till Amerika och tittade. Men det har sedan blivit denna stora 
industrin, det är faktiskt inte en slump utan det är ett mycket medvetet beslut. Ur detta 
kommer mikrovågstekniken. Där kommer många Chalmers-institutioner. Jag och någon 
till har skrivit lite, ganska enkelt, om det där. Men det började med Hertz och alltihop 
hela vägen fram till Ericsson i Mölndal 1956. Så slumpen är viktigt naturligtvis men det 
finns vissa insatser som kan kopplas till… I USA är det ju naturligtvis 
kärnvapenutvecklingen och en hel del andra saker. De är ju inte slumpmässiga utan 
enorma satsningar. 
 
Hans Hellsten: Ja, storskaligt är det väl kanske som du säger. Det är ju svårt att säga. Jag 
menar hade, till exempel, då de här ledande forskarna inom teoretisk fysik och sådär inte 
varit just dem utan några andra, vad hade hänt då? Hade man kommit fram till samma 
sak eller inte? Det vet vi ju inte liksom. 
 
Eva Cronström: Vi har ingen kontrollgrupp 
 
Hans Hellsten: Nej, vi har ju inte det, nej precis. 
 
Eva Cronström: Det är ett parallellt universum. 
 
Johan Gärdebo: På den osäkra punkten får vi avsluta. 
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Eva Cronström: Glöm inte att lämna de här medgivandeavtalen så slipper ni skicka dem 
sen, spara ett frimärke. 
 
Johan Gärdebo: För dem av er som jag inte har tagit bild på ännu så ska jag göra det 
också innan vi alla sticker härifrån. Och jag återupprepar igen att inom två månader så 
kommer vi att återkomma med transkribering för er redigering och tillägg på fotnoter på 
olika begrepp eller personer som vi gärna vill identifiera för eftervärlden. 
 
Bertil Håkansson: Har du fått ut vad du vill ha? 
 
Johan Gärdebo: Absolut. Allt som bevaras för eftervärlden är bra för historien. Och vi 
är jättetacksamma att ni har tagit er tid och hoppas också att färden tillbaka blir bra. Och 
så får vi helt enkelt höras senare under året eller nästa år. 
 
Jörgen Hartnor: Ja, lite kul har det varit faktiskt, tycker jag. 
 
Flera: Ja, verkligen. Absolut. Tack så mycket. 
 
Jörgen Hartnor: Även jag har lärt mig någonting idag. Bara det! 
 
Eva Cronström: Det är aldrig för sent. 
 
Jörgen Hartnor: Nej, precis alltså. 
 
Johan Gärdebo: Och har ni frågor är det bara att återkomma som sagt. Så. 
 
Eva Cronström: Tack ska ni ha! 
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