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ABSTRACT 

 

From föhn to feu! 
The history of Esrange and the Northern Swedish space 

activity from the turn of the century 1900 until 1966. 

 

 

This essay is about the origin, planning and establishment of the European Space Research 

Organisation's (ESRO) sounding rocket base Esrange outside Kiruna in Northern Sweden. Three 

main questions are examined. First I show there were not just scientific and technical but also 

political, economical as well as military reasons to build a European rocket base. Second, I 

scrutinize the reasons to choose Northern Sweden as the location for the rocket base. As it turns out, 

the main reasons were the favourable location of Northern Sweden within the aurora oval zone, the 

proximity of the Kiruna Geophysical Observatory, and the possibility to use a large, although not 

quite uninhabited, area where the launched rockets could crash. Finally, I examine the difficulty of 

talking about boundaries of various kinds, such as temporal, spatial and functional. The essay also 

provides a discussion on possible ways to continue research on this topic. 
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Inledning 

Andra världskrigets slut innebar stora förändringar inte minst vad gäller vetenskapens och teknikens 

utveckling. Ekonomiskt började en högkonjunktur, vilket smittade av sig på andra områden. 

Samhället präglades av utvecklingstro och teknikoptimism.1 Bland de tydligaste uttrycken för detta 

uppsving var den rymdkapplöpning som uppstod mellan Sovjet och USA. År 1957 skickade 

Sovjetunionen upp Sputniksatelliten. "Sputnikchocken" blev provocerade för USA och föranledde 

att den amerikanska utrikes- och försvarspolitiken prioriterade vetenskapen.2 USA inledde snart sitt 

storslagna Apollo-projekt, vars mål var att skicka den första människan till månen. 

Rymdkapplöpningen handlade alltså inte bara om ren nyfikenhet att utforska nya områden utan 

även om en teknologisk maktkamp.3 Europa ville inte vara sämre och hamna på efterkälken. Många 

europeiska länder, däribland Sverige, började satsa på nationella och multinationella rymdprogram. 

Som ett led i denna europeiska utveckling bildades den europeiska rymdorganisationen European 

Space Research Organisation (ESRO), föregångaren till dagens ESA, som etablerade raketbasen 

Esrange i Kiruna.4 Turerna fram till invigningen av Esrange hösten 1966 är många och snärjiga. 

Tanken med den här uppsatsen är att göra en inledande översiktsanalys av hur det hela gick till, 

med förhoppningen att vid ett senare tillfälle göra en mer fördjupad undersökning. 

Varför är Esrange tillkomsthistoria intressant och relevant? Historien om Esrange handlar inte 

enbart om konstruktionen av en raketbas, utan handlar i ett vidare perspektiv om hur Sverige "kom 

in i rymdåldern" och blev medlem av ESRO. Dessutom är det i skrivande stund, år 2009, femtio år 

sedan den första svenska expertgruppen inom rymdforskning inrättades. Efter ett halvt sekels 

utveckling finns det goda skäl att undersöka vad som har skett på detta område. Men historien om 

Esrange handlar till stor del också om den tradition av naturvetenskapliga forskningsstationer som 

har funnits i norra Norrland. Forskningen vid dessa stationer har i stor utsträckning fokuserat på 

meteorologi och geofysik. Denna forskning är relevant inte minst för att öka vår förståelse för vår 

planet och få bukt med de miljöproblem som finns.5 Personligen har jag, förutom allmän 

idéhistorisk och vetenskapshistorisk nyfikenhet, särskilt intresse av all slags rymdforskning, från 

                                                 
1  Bernt Skovdahl, "Den stora framstegskapplöpningen", i Framstegets arvtagare, red. Nils Runeby (Stockholm, 

2002), 147. 
2  Wilhelm Agrell, Vetenskapen i försvarets tjänst: De nya stridsmedlen, försvarsforskningen och kampen om det 

svenska försvarets struktur (Lund, 1989), 163. 
3  Sundin, Bosse, Den kupade handen: Människan och tekniken (Stockholm, 2006), 295. 
4  Esrange skrivs ibland ESRANGE eller ESRange, men alla tre varianter går bra. Namnet är en sammandragning av 

European Space Range. 
5  För en mer ingående studie av varför geofysikens historia är relevant, se Naomi Oreskes & James R. Fleming, "Why 

Geophysics?" Studies in History and Philosophy of Modern Physics 31(2000), 253–257. 
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kosmologi till studier av norrskensfenomenet. Dessa intressen i kombination med min känsla för det 

nordliga området gör att det blir särskilt spännande för mig att få skriva om en regional raketbas. 

Uppsatstitelns lite gåtfulla formulering "från föhn till feu!" är mångfacetterad. Jag nöjer mig här 

med att förklara en innebörd, nämligen utvecklingen i tid från Fredrik Svenonius beskrivning av 

den så kallade föhnvinden (mer om denna längre fram) till de första raketprovskjutningarna som ska 

ha skett efter nedräkning på franska – ...trois, deux, un, feu! ("tre, två, ett, eld!").6 

Syfte 

I början hade jag bara tänkt fokusera på Esrange tillkomsthistoria. Ju mer jag satte mig in i turerna 

kring det hela insåg jag snart att denna historia inte med lätthet går att berätta utan att säga något 

om den svenska rymdverksamhetens utveckling, eftersom Esrange var resultatet av Sveriges 

medlemskap i det europeiska rymdsamarbetet. Rymdverksamheten visade sig sedan bestå av i 

huvudsak två parallella utvecklingslinjer där den ena var kopplad till vetenskapliga verksamheten, 

framför allt då geofysiken och norrskensforskningen, medan den andra hade att göra med den 

teknologiska verksamheten, främst då utvecklingen av rakettekniken. Men inte ens dessa två 

utvecklingslinjer säger allt om Esrange tillkomst, eftersom det finns många andra aspekter som hör 

till bilden, inte minst forskningspolitiska, ekonomiska och militära. Det övergripande syftet med 

min uppsats blir därmed att beskriva, analysera och problematisera Esranges tillkomsthistoria. 

Frågeställningar 

Min första fråga gäller vad det överhuvud fanns för behov av att anlägga en raketbas. Varför blev 

det aktuellt att skjuta upp raketer? Vad ville man åstadkomma genom ett sådant projekt. 

Min andra frågeställning handlar om platsvalet. Hur kom det sig att man ville etablera en 

raketbas just i övre Norrland av alla platser, långt från universitet, tekniska högskolor, laboratorier, 

teknikindustrier och annat som kan tyckas relevant för en sådan verksamhet? 

Den tredje frågan är relaterad till det jag nämnde ovan om det problematiska med att betrakta 

historien i termer av utvecklingslinjer. Ordet "linje" visar sig nämligen bli vilseledande eftersom är 

snarare frågan om ett spektrum eller nätverk av flera sammanvävda linjer. I vilken mån går det att 

tala om utvecklingslinjer i samband med Esranges tillkomst? Vilka aspekter komplicerar denna 

bild? 

                                                 
6 Om nedräkningen, se SVTs film om Esrange på http://rymdkanalen.blip.tv/file/2668339/ [2010-01-16]. 
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Teori 

En föreställning som ligger till grund, eller kanske snarare utgör en inspiration, för mitt 

analysarbete är den kritik som har vuxit fram mot de traditionella linjära tänkesätten. En sådan 

kritiker som ligger nära till hands är den brittiske vetenskapshistorikern John V. Pickstone som i sitt 

verk Ways of Knowing (2000) visserligen utgår från strukturalistiska tänkare såsom Kuhn och 

Foucault men samtidigt kritiserar deras föreställningar om att historien kan beskrivas i termer av 

paradigm respektive episteme som avlöser varandra i en linjär följd.7 Pickstone vill hellre betrakta 

dessa paradigm och episteme som inte bara överlappande utan också i viss mån parallella. Därför 

råder i stor utsträckning eller rent av alltid kontinuitet över tiden, med följd att det blir vanskligt att 

dra gränser mellan olika tidsperioder. Jag har utgått från den här tanken när jag har analyserat 

utvecklingen från fjällvärldens tidiga forskningsstationer fram till Kiruna-raketbasen, som 

visserligen representerar relativt skilda verksamheter men ändå har någonting gemensamt genom att 

både forskningsstationerna och raketbasen ingår i en kontinuerlig utveckling. Jag vill påstå att i 

kontinuiteten finns diskontinuitet och vice versa. 

Ett exempel på en linjär modell med mer konkret verklighetsanknytning till uppsatsens ämne är 

den linjära innovationsmodellen. Enligt den består innovation av en rak linje som börjar med 

grundforskning, går via teknikutveckling och slutar med företagande, och modellen gör alltså en 

ganska markant gränsdragning mellan grundforskning, tillämpning och utveckling. Den här 

modellen håller på att ersättas av en rad nätverksmodeller som framhäver det ömsesidiga utbytet 

mellan flera olika aktörer.8 Pickstones modell, som är ganska generell, kan appliceras inom en 

kontext av innovation. Jag tänker återkoppla till den här diskussionen när jag kommer in på sådant 

som rör gränsdragning mellan grundforskning och teknik. 

Metod 

Texten eller källmaterialet är det kanske mest centrala hos en idéhistorikers forskningsarbete. Jag 

kommer framför allt att utgå från det som idéhistorikern Lennart Olausson (1948–) kallar den 

idéhistoriska forskningens tre grundläggande moment.9 Först analyseras och struktureras 

källmaterialet genom läsning. Därefter undersöker man i vilken kontext som källmaterialet och 

                                                 
7  John V. Pickstone, Ways of knowing: A new history of science, technology and medicine (Manchester, 2000), 9, 42. 
8  Michael Gibbons, m.fl., The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary 

science (London, 1994), 87f. Aant Elzinga, "Vad är vetenskap?", Vetenskap för profession 6(2009), 24; Helga 
Nowotny, Peter Scott & Michael Gibbons, "Preface", i Re-Thinking science: Knowledge and the public in an age of 
uncertainty, red. Helga Nowotny, m.fl. (Cambridge, 2001), vii. 

9  Lennart Olausson, "Från text till text: Om idéanalys, förklaringar och beskrivningar i idéhistoria", i Idéhistoriens 
egenheter: Teori- och metodfrågor inom idéhistorien, red. Lennart Olausson (Stockholm, 1994), 15ff. 



9 

författarna ingår. Till sist studerar man i vilken tradition som de ingår. Forskningsprocessen är dock 

inte linjär utan har till stor del bestått av den "hermeneutiska spiralen" där inläsning och analys av 

materialet har varvats med analys av kontext och tradition samt utformning av uppsatsen. Studien 

av Esranges historia försvåras bland annat av att det inte är frågan om att läsa en enstaka skrift som 

utvecklar en idé. Istället är det frågan hur raketbasen är resultatet av en rad olika idéer som har 

utvecklats under en relativt lång tid av en mängd olika personer, organisationer, och liknande. 

Dessa idéer finns uttryckta i olika sammanhang och former. Därför är det inte så lätt att bara söka 

upp en bok på ett bibliotek och börja läsa. En stor del av forskningsarbetet består av att söka, 

överblicka och inventera allt material. 

En annan av Olausson poänger är att idéhistorisk forskning i stor utsträckning handlar om att inta 

ett relativistiskt synsätt där man inte betraktar världen som bestående av absoluta sanningar, utan 

snarare hittar ett samband mellan exempelvis en viss händelse och det som ansågs vara sant just när 

händelsen inträffade.10  

Jag utgår också från föreställningen att kunskap och konstruktioner inte uppstår ur tomma intet. 

Människan skriver inte på en tom tavla utan alltid utifrån särskilda förutsättningar och 

sammanhang.11 Därför är det viktigt att ha en viss grad av misstänksamhet mot studieobjektet. Att 

inte ta något för givet. Att försöka läsa mellan raderna. Men det är dessutom kanske minst lika 

viktigt att inta en sådan misstänksamhet gentemot mig själv som uttolkare, eftersom inte jag heller 

skriver på en tom tavla. Vilka är mina egna förutsättningar för att förstå och tolka texten?12 

Idéhistorikern bör alltså inte bara sätta in studieobjektet i en kontext och en tradition. Hon bör även 

begrunda i vilken kontext och tradition hon själv ingår som subjekt.13 Samtidigt anser jag att man 

inte bör gå till överdrift åt endera hållen. Utan självreflektion förlorar analysen en nivå av distans, 

men för mycket av det riskerar flytta fokus från det som är den egentliga uppgiften och föremål för 

studien.14 Här är det på sin plats att klargöra att jag anser vetenskap och teknik vara mänsklighetens 

hittills bästa förslag på hur världen fungerar, men samtidigt tycker det är viktigt att vara kritisk till 

dem och inte betrakta dem som självklara. Jag har själv naturvetenskaplig universitetsexamen samt 

erfarenhet av ingenjörsyrket och har därmed viss insikt i – och sympati för – hur vetenskapsmän 

                                                 
10  Olausson (1994), 129. 
11  Bosse Holmqvist, "Om relativism", i Idéhistoriens egenheter: Teori- och metodfrågor inom idéhistorien, red. 

Lennart Olausson (Stockholm, 1994), 106f. 
12  Jämför exempelvis Jan Bärmark & Ingemar Nilsson, Poul Bjerre: "Människosonen" (Stockholm, 1983), 22f och 

John van Maanen verk Tales of the field. On Writing Ethnography (Chicago, 1988) som tar upp vad man kan kalla 
för bekännande etnografi. 

13  Lennart Olausson, "Kunskapssociologi och idéhistoria", i Idéhistoriens egenheter: Teori- och metodfrågor inom 
idéhistorien, red. Lennart Olausson (Stockholm, 1994b), 141. 

14  Se även Holmqvist (1994), 116f. 
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och ingenjörer arbetar och tänker. 

En tredje av Olaussons poänger som jag tänker utgå från är att idéhistorikern också kan 

analysera ett vetenskapligt fakta oberoende av om det antas vara sant eller falskt.15 Jag menar att det 

kan vara nog så intressant och värdefullt att studera "misslyckade" idéer och föreställningar som 

lyckade, eller för den skull studera tankegångar som under en viss tid eller inom ett visst rum har 

visat sig vara sanna för att sen i en annan tid eller plats bli falska. 

I analys- och skrivarbetet har jag eftersträvat att hålla mig till de teorier som jag beskrev ovan. 

När jag har arbetat med mitt insamlade källmaterial har jag försökt att läsa med "idéhistoriska 

glasögon" och på så vis söka efter sådant som jag har tyckt kan vara värt att titta närmare på. Jag 

har i denna process haft stöd av idéhistorisk och annan sekundärlitteratur för att anknyta till teorier 

och föreställningar. Arbetet har bedrivits litegrann som ett rekursivt detektivarbete där jag genom 

att exempelvis läsa en idéhistorisk text har funnit referenser till andra teorier, som jag ibland sedan 

har kunnat använda mig av. Nackdelen är att denna metod lätt kan dra ut på tiden, vilket kan drabba 

skrivprocessen. Därför har jag försökt finna en balans och rytm i den hermeneutiska spiralen som 

passar mig bäst. Övning ger färdighet. 

Material 

För insamling av material har jag haft användning av ett flertal olika kanaler, vilka jag här 

behandlar utan någon särskild ordning. Vad gäller intervjuer har jag endast hunnit med en kort 

frågestund med Bengt Hultqvist (1927–), chef för Kiruna Geofysiska Observatorium (KGO) och 

dess efterföljare Kiruna Geofysiska Institut (KGI) och Institutet för Rymdfysik (IRF) fram till år 

1994.16 I övrigt har jag nästan uteslutande hållit mig till skrivet material. Till att börja med har jag 

gjort sökningar i databaser och på Internet. Här är det en enorm fördel att känna till finesser som 

söktjänsterna har. När det gäller Internet har jag gjort mer övergripande sökningar på Google med 

utgångspunkt i kombinationer av nyckelord, fraser, namn och andra särdrag såsom filtyper (t.ex 

PDF, DOC) efter sådant som på ett eller annat vis har med uppsatsämnet att göra. Jag har även 

besökt hemsidor för olika organ, institutioner, sällskap, förlag och dylikt (till exempel bloggar 

skrivna av vetenskapshistoriker) som jag har ansett vara relevanta, och på så vis hittat material. De 

databaser som jag har använt mig av har så gott som uteslutande varit tillgängliga via UmUBs 

datornätverk, inte minst JSTOR, Project Muse, Sage Journals Online och Web of Science. Jag har 

även haft stor nytta av de tidsskrifter som finns tillgängliga på nätet. Därutöver har jag använt mig 

                                                 
15  Olausson, (1994b), 135. 
16  Telefonintervju med Bengt Hultqvist 22 januari 2010. 
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av bibliotekens och arkivens egna söktjänster såsom ALBUM, Libris, Sondera och NAD. Förutom 

Internet har jag haft mycket stor nytta av bibliotekens tryckta bibliografier, men också av att bara 

besöka vissa bokhyllor och se vad som funnits där.17 Bland de resultat som jag sedan har ansett som 

särskilt intressanta har jag som regel gått vidare genom exempelvis litteraturhänvisningar och på så 

vis hittat källmaterialet. Materialsökning har varvats med flitiga besök på bibliotek, främst UmUB, 

KB och KTHB, samt följande arkiv. 

Vid Riksarkivets depå i Arninge har jag framför allt bekantat mig med Svenska kommitténs för 

rymdforskning arkiv (1959–1962) som omfattar 0,8 hyllmeter, därefter har jag som skaffat mig en 

hastig överblick över Rymdkommitténs arkiv (1962–1964) med ett omfång på 3,5 hyllmeter, och 

likaså för Forskningsrådens rymdnämnds arkiv (1964–1971) som täcker 4,9 hyllmeter, samt 

Interimistiska ledningsgruppens för rymdfrågor arkiv (1971–1972) som består av 0,4 hyllmeter. Jag 

har vid Arningedepån även tittat litegrann på delar av Statens Tekniska Forskningsråds arkiv, 

Delegationsarkiv OECD Paris samt Byggnadsstyrelsens arkiv. Vid Riksarkivets depå i Marieberg 

förvaras Svenska ESRO-kommitténs arkiv (1964–1972) som omfattar hela 12 hyllmeter, vilket 

förstås är svårt att inventera inom tidsramarna för detta begränsade uppsatsarbete. Arkivmaterialet 

för de norrländska naturvetenskapliga stationerna finns främst på Centrum för Vetenskapshistoria 

vid Kungliga Vetenskapsakademien. Där har jag som hastigast tittat på Vassijaure 

Naturvetenskapliga stations arkiv (1902–1933), som rymmer 8 volymer, och Interimstyrelsen för 

Vetenskapsakademiens forskningsstationers i Övre Norrland arkiv (1948–1951) som omfattar sju 

volymer. Utöver dessa arkiv vet jag att ESRO (ESA) har arkiv i både Florens och Paris, men av 

förklarliga skäl har jag inte haft möjlighet att besöka dessa. Detsamma gäller t.ex. Institutionens för 

rymdfysik (IRF) arkiv i Kiruna samt ämbetsmannen Jan Stiernstedts (1925–2008) samling i 

Uppsala. Det finns ytterligare personliga arkiv att ta del av. 

Vad gäller övrigt källmaterial har jag anlitat böcker och artiklar som är skrivna ur ett perspektiv 

"inifrån" av forskare, ämbetsmän och andra som själva var med och påverkade utvecklingen. Den 

här typen av inifrånperspektiv, som även gäller för det mesta av arkivmaterialet, bör man förstås ta 

för vad det är. Att använda detta material som rena fakta är vanskligt, inte minst på grund av att alla 

                                                 
17  För UmUB vill jag särskilt rekommendera bibliografierna på avdelningarna aabe, aancc, aap och aau, exempelvis 

Eugene S. Ferguson, Bibliography of the history of technology (Cambridge, 1968); Erik Marklund, Övre Norrland i 
litteraturen: en bibliografi över Norrbottens och Västerbottens län (Umeå, 1963); Stephen G. Brush, Helmut E. 
Landsberg & Martin Collins, The history of geophysics and meteorology : an annotated bibliography (New York, 
1985). Två andra bra utgångspunkter är bibliografierna i Steven Shapin, Den vetenskapliga revolutionen 
(Stockholm, 2000), 182–220 samt Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria: bildning och vetenskap under tusen år. D 2, 
1809–2000 (Stockholm, 2004), 392–409. Jag har också haft nytta av referenserna i The Oxford companion to the 
history of modern science, red. J.L. Heilbron, m.fl. (New York, 2003). 
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människor – som jag nämnde ovan – alltid skriver utifrån specifika omständigheter och premisser. 

När forskare skriver krönikor om sin egen verksamhet har de en tendens att vilja framställa sig 

själva som positivistiska och objektiva. Vetenskapen beskrivs också enligt "whiggiskt" recept som 

en progressiv utveckling där forskarna ofta slätar över konflikter och problem. Jag har stött på 

denna syn på ett flertal ställen i krönikorna och retoriken är ofta symptomatisk och avslöjande. 

Hultqvists memoarbok Rymden, Vetenskapen och jag (1997) har försett mig med ett ganska bra 

inifrånperspektiv.18 Jag har även haft användning av hans krönika Kunskapens väg (2003).19 Han 

har dessutom skrivit en rad andra böcker och artiklar som jag har valt att inte använda mig av 

främst på grund av tidsbrist. Läs mer om några av dessa i kapitlet om fortsatt forskning. 

Rymdfysikern Ingrid Sandahl (1949–) har skrivit en hel del intressant om norrskensfenomenet och 

norrskensforskningen, exempelvis Norrsken (1998) men jag har inte anlitat hennes material i någon 

större omfattning, vilket har att göra med uppsatsens syfte och avgränsningar.20 En studie om 

norrskenets vetenskapshistoria kan mycket väl utgå från hennes böcker. 

Vetenskapsmännen har även skrivit vetenskapliga texter, men dessa har jag inte använt som 

källmaterial för den här uppsatsen eftersom det rör sig om en stor mängd material och det blir svårt 

att passa in efter uppsatsens syfte. 

Tidigare forskning och litteratur 

Jag kommer här att göra skillnad mellan litteratur skriven av idéhistoriker eller motsvarande och 

litteratur skriven av vetenskapsmän och forskare. Förenklat sett kan man kanske tala om utifrån- 

respektive inifrånperspektiv. Utan tvivel kan många vetenskapsmän skriva bra historieböcker, men 

den diskussionen lämnar jag åt sidan. Jag inleder med historikernas perspektiv och avslutar sedan 

med vetenskapsmännens. 

Allmän modern astronomihistoria finns behandlad i Angus Armitages A century of astronomy 

(1950).21 Forskning om svensk astronomihistoria finns i Gustav Holmberg avhandling, Reaching 

for the stars (1999).22 För en utförlig bibliografi i astronomi rekommenderas David H Devorkins 

The history of modern astronomy and astrophysics (1982), som har ett särskilt avsnitt "terrestial and 

                                                 
18  Bengt Hultqvist, Rymden, vetenskapen och jag: En memoarbok om svensk rymdforskning under efterkrigstiden 

(Stockholm, 1997); Boken finns översatt till engelska: Bengt Hultqvist, Space, science and me: memoirs on Swedish 
space research during the post-war period (Noordwijk, 2003). 

19  Bengt Hultqvist, Kunskapens väg: från grundforskning till samhällsutveckling (Luleå, 2003). 
20  Ingrid Sandahl, Norrsken: Budbärare från rymden (Stockholm, 1998). 
21  Angus Armitage, A century of astronomy (London, 1950). 
22  Gustav Holmberg, Reaching for the stars: Studies in the history of Swedish stellar and nebular astronomy, 1860–

1940 (Lund, 1999). 
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atmospheric astronomy" som täcker geofysik.23 Mer specifikt för geofysikens historia finns Stephen 

G. Brushs m.fl. bibliografi The history of geophysics and meteorology (1985).24 

Norrskensforskningens vetenskapshistoria finns ännu inte utförligt behandlad. J. Morton Briggs har 

skrivit om norrskenets vetenskapshistoria under 1700-talet i "Aurora and Enlightement" (1967).25 

Några andra kortare idéhistoriska perspektiv som är relevanta är Svante Lindqvists "Ett experiment 

år 1744 rörande norrskenets natur" (1988), Patricia Faras "Dawning Realisations: Who owns the 

Aurora Borealis?" (1996) och "Northern Possession: Laying Claim to the Aurora Borealis" (1996) 

samt i viss utsträckning även Gustav Holmbergs "Yngve Öhman, utbyteszonerna och svensk 

solforskning under efterkrigstiden" (2008).26 Jag kommer att återkoppla till dessa artiklar i min 

uppsats. Norrskenets mer allmänna vetenskapshistoria finns kortfattat behandlad av doktoranden i 

idéhistoria Anders Kjellberg i artikeln "Norrskenet – några blad ur dess vetenskapshistoria" 

(2002).27 

Raketteknologins allmänna historia granskades i Eugene M. Emmes antologi The History of 

Rocket Technology (1964) men den upptäckte jag vid ett sent skede och har därför ännu inte haft 

någon nytta av.28 När det gäller ESRO:s historia har jag nyttjat John Kriges och Arturo Russos 

utförliga A History of the European Space Agency 1958–1987 (2000).29 Någon utförlig forskning 

om Esranges historia finns ännu inte. Nina Wormbs ägnar inledningen av sin avhandling Vem 

älskade Tele-X? (2003) åt de raketexperiment som utfördes vid Kronogård 1962–1964.30 Jag har 

dock inte utgått från denna text i min undersökning annat än som referens. Detsamma gäller hennes 

arbete tillsammans med doktoranden i kulturhistoria Gustav Källstrand, A short history of Swedish 

space activities (2007) som behandlar svensk rymdverksamhet fram till år 2006.31 Wormbs är 

dessutom medförfattare med Sverker Sörlin i artikeln "Rockets and Reindeer" (under granskning) 

som diskuterar rymdverksamhetens, eller mer specifikt raketteknikens, kopplingar till 

                                                 
23  David H Devorkin, The history of modern astronomy and astrophysics: a selected, annotated bibliography (New 

York, 1982). 
24  Brush, Landsberg & Collins (1985). 
25  J. Morton Briggs, "Aurora and Enlightement", Isis 58(1967), s. 491–503. 
26  Svante Lindqvist, "Ett experiment år 1744 rörande norrskenets natur", i Kunskapens trädgårdar: om institutioner 

och institutionaliseringar i vetenskapen och livet, red. Gunnar Broberg, m.fl. (Uddevalla, 1988); Patricia Fara, 
"Dawning Realisations: Who owns the Aurora Borealis?", Working paper, Northern Space 4(1996); Patricia Fara, 
"Northern Possession: Laying Claim to the Aurora Borealis", i History Workshop Journal, 42 Autumn (1996b); 
Gustav Holmberg, "Yngve Öhman, utbyteszonerna och svensk solforskning under efterkrigstiden", i Vetenskapens 
sociala strukturer: Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt, red. Sven Widmalm (Lund, 2008). 

27  Anders Kjellberg, "Norrskenet – några blad ur dess vetenskapshistoria", i Oknytt 3–4(2002). 
28  The History of Rocket Technology, red. Eugene M. Emme (Detroit, 1964). 
29  John Krige & Arturo Russo, A History of the European Space Agency 1958–1987. Volume I: The story of ESRO and 

ELDO, 1958–1973 (Noordwijk, 2000). 
30  Nina Wormbs, Vem älskade Tele-X? Konflikter om satelliter i Norden 1974–1989 (Lund, 2003). 
31  Nina Wormbs, & Gustav Källstrand, A short history of Swedish space activities, ESA HSR-39 (Noordwijk, 2007). 
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försvarsindustrin.32 Jag har vissa beröringspunkter mellan deras text och mina egna resonemang. 

Det finns en del forskning om de tidiga forskningsstationerna i övre Norrland. Sverker Sörlin har i 

sin avhandling Framtidslandet (1988) visserligen berört forskningsstationerna i Vassijaure och 

Abisko, men framför allt skriver han mer allmänt om synen på Norrland som en framtida resurs.33 

Jag har gjort kopplingar till en rad av hans tankar kring detta fenomen.  

Förutom den ovanstående litteratur som är skriven av historiker finns också det så kallade 

inifrånperspektivet skrivet av vetenskapsmän, forskare och övriga. Svensk astronomihistoria finns 

granskad av Nils Nordenmark i Astronomiens historia i Sverige intill år 1800 (1959).34 Den 

svenska geofysikens historia i sammanhang av polarforskningen har blivit utredd av meteorologen 

Gösta H. Liljequist i High Latitudes (1993).35 Norrskenets idé- och vetenskapshistoria är undersökt 

av Sydney Chapman i artikeln "Auroral Physics" (1970) och mer utförligt i Asgir Brekkes och Alv 

Egelands Nordlyset (1979), Robert H. Eathers Majestic Lights (1980), samt i Ingrid Sandahls 

Norrsken: Budbärare från rymden (1998).36 Inger Sandahl har dessutom skrivit krönikan I rymden 

för Sverige (2004) och en rad andra texter av mer informativ karaktär.37 Ett annat intressant bidrag 

till källmaterialet kommer från Jan Stiernstedt, som var verksam inom ecklesiastikdepartementet. 

Hans bok Sverige i Rymden (1997) handlar om den svenska rymdverksamheten från 1959 fram till 

1972 med fokus på tiden fram till 1964.38 Eftersom han själv var med i många av de politiska 

beslutsprocesserna utgör hans perspektiv ett bra komplement till det övriga källmaterialet. Vad 

gäller historien om forskningsstationerna i övre Norrland har Carl Gustaf Bernhard skrivit Abisko 

Naturvetenskapliga Station (1985), men den har jag i huvudsak anlitat som referens eftersom jag i 

förstone har baserat informationen om dessa stationer på arkivmaterialet.39 

Avgränsningar 

Esrange invigdes den 24 september 1966 men när började dess historia? Det är som med alla 

historiska händelseförlopp svårt att sätta någon definitiv första gräns. Av praktiska skäl för 

                                                 
32  Sverker Sörlin & Nina Wormbs, "Rockets and reindeer: the history of the swedish innovation system for space and 

its spatial dimensions", i Science for Welfare and Warfare, red. Niklas Stenlås, m.fl. (under granskning). 
33  Sverker Sörlin, Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet 

(Malmö, 1988). 
34  Nils Nordenmark, Astronomiens historia i Sverige intill år 1800 (Uppsala, 1959). 
35  Gösta H. Liljequist, High Latitudes: A history of Swedish polar travels and research (Stockholm, 1993). 
36  Sydney Chapman, "Auroral Physics", Annual Review of Astronomy and Astrophysics 8 (1970); Asgir Brekke & Alv 

Egeland, Nordlyset: fra mytologi til romforskning (Oslo, 1979); Robert H. Eather, Majestig Lights: the aurora in 
science, history and the arts (Washington, 1980); Sandahl (1998); Se även Ingrid Sandahl, "Norrsken", Thule 
(2009). 

37  Ingrid Sandahl, I rymden för Sverige: Berättelsen om Rymdbolaget (Stockholm, 2004). 
38  Jan Stiernstedt, Sverige i Rymden: Svensk rymdverksamhet 1959–1972 (1997). 
39  Carl Gustaf Bernhard, Abisko Naturvetenskapliga Station (Stockholm, 1985). 
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uppsatsens omfång har jag valt att börja själva undersökningen med geologen och 

lappmarksresenären Fredrik Svenonius (1852–1928) visioner om en naturvetenskaplig station i 

norra Sverige. Avgränsningen framåt i tiden är inte heller självklar. Visst kan man gå ända fram till 

nutid men det har jag insett blir alldeles för mycket att behandla med tanke på uppsatsens 

begränsade omfång och nivå. En inte helt orimlig slutpunkt för uppsatsen vore exempelvis 1972, 

när Esrange blev svenskägt, eller varför inte sträcka sig fram till den första satellituppskjutningen 

1986? Men jag har beslutat mig för att sätta punkt där vid dagen för invigningen den 24 september 

1966. Samtidigt inser jag att invigningen inte markerade slutet på Esrange tillkomsthistoria. Det 

finns mycket att säga om tiden efteråt, men det ligger utanför ramen för uppsatsen. 

Relaterat till den tidsmässiga eller diakrona aspekten finns den synkrona. Att raketbasen Esrange 

placerades i Kiruna behöver inte betyda att undersökningen enbart uppehåller sig där. Esrange var 

nämligen från början ett initiativ från ESRO. Det är ofrånkomligt att behandla Esranges 

tillkomsthistoria utan att även beröra dess relation till ESRO, och då utspelar sig en stor del av 

historien i Stockholm, Paris, London osv. Sedan förekom, som vi ska se, samarbete med 

exempelvis USA. Historien om raketbasen i Kiruna har alltså förgreningar till många olika håll och 

kanter. 

Ett annat avgränsningsproblem gäller den funktionella aspekten, alltså verksamheten. Esrange 

handlar mycket förenklat om raketteknologi och rymdforskning, men båda dessa områden har 

förgreningar till flera andra vetenskapliga och tekniska områden. Vad bör man täcka in hos dessa 

för att ge en bild av Esranges tillkomst? Men inte nog med det. Vi kommer också att se hur 

forskningspolitik försvårar avgränsningen ytterligare. Under forskningsprocessens gång insåg jag 

snart hur omfattningen av Esranges historia växte och växte. Jag kan inte ge några klara direktiv för 

hur jag i slutändan har avgränsat mig synkront, mer än att jag har använt lite sunt förnuft och 

försökt hitta en lagom balans mellan de olika aspekterna. Kruxet är att ju mer man lär sig om ett 

forskningsområde, desto fler perspektiv kommer in i bilden, och lite paradoxalt blir det både svårare 

och lättare att skapa en bra överblick över allting. 

Jag vill också uppmärksamma att i uppsatsen förekommer en rad olika organ, kommittéer, 

grupper och liknande, vilkas sammansättning har varierat med tiden. Jag har inte haft möjlighet att 

ge en exakt bild av alla de personer som suttit med i dessa organ. Dessutom har jag inte ens haft 

möjlighet att ha med alla organ som förekommer i källmaterialet. En sådan uttömmande studie 

skulle kräva ganska stora resurser. Jag ber därför läsaren ha överseende med detta. 
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Begreppsdefinitioner 

I uppsatsen förekommer en rad begrepp som kan tyckas likartade, exempelvis rymdverksamhet och 

rymdforskning. Situationen blir inte enklare av att ordens innebörd har förändrats med tiden. Att det 

förhåller sig så tror jag till stor del beror på att raketteknologin vid den här tiden, 1950–1960-talet, 

utvecklades i olika takt på olika platser, vilket rimligen borde ha gett upphov till ett ganska 

heterogent språkbruk. Svenska forskare hade kontakter med forskare i andra länder, vilket 

säkerligen ökade språkförvirringen. Rymdforskning kan sägas vara ett paraplybegrepp för 

astronomi men också delar av meteorologin, geofysiken och andra vetenskaper som åtminstone 

delvis gör undersökningar i rymden. En stor del av denna rymdforskning utförs från marken med 

olika slags instrument. Rymdforskning omfattar även undersökningar som görs med hjälp av 

exempelvis raketer och satelliter. I källorna är det dock inte alltid klart vilken av dessa som avses 

när det talas om rymdforskning. När jag talar om rymdforskning kommer jag i förstone att av se den 

forskning om övre atmosfären som bedrivs med hjälp av raketteknologin. Fokus ligger dock på 

själva forskningen. Med rymdverksamhet menar jag mer generellt rymdforskning och 

raketteknologin. 

Jag använder ofta begreppet vetenskapsman, men med detta menar jag "man" i den generella 

betydelsen av människa eller person, och avser då både kvinnor och män. Det kommer dock snart 

att bli tydligt att det ändå rör sig i huvudsak om just män, och detta kommer jag att återkomma till i 

sammanfattningen. 

Disposition 

Uppsatsens struktur blev inte klar förrän vid ett ganska sent skede, vilket till stor del har att göra 

med den ständigt roterande hermeneutiska spiralen. Den kanske främsta orsaken till mitt val av 

uppsatsens disposition är att jag önskar betona de två kärnverksamheter som, grovt förenklat, har 

utgjort ryggraden i Esranges historia. Därför kommer naturvetenskapen och det europeiska 

rymdprogrammet att utgöra uppsatsens två centrala kapitel. Utöver detta har jag ett inledande 

kapitel där jag behandlar den kontext som jag anser är väsentlig, samt ett avslutande kapitel där jag 

resonerar kring hur man skulle kunna gå vidare i forskningsarbetet. På så vis tycker jag att texten 

får en logisk läsföljd i det att tar avstamp i en relativt bred kontext, sedan övergår till att behandla 

två ganska smala parallella ämnen, för att avslutningsvis föreslå vägar till mer djupgående analyser. 
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Kontext 

I detta inledande kapitel avser jag att ge en översiktlig bild av några av de sammanhang som hade 

stor betydelse för tillkomsten av Esrange. Anledningen att jag har valt att ägna ett separat kapitel åt 

dessa sammanhang snarare än att skjuta in dessa i själva brödtexten är att jag vill underlätta 

läsningen genom att nysta upp några lösa trådar som jag senare kommer att återknyta till. Avsikten 

är inte att ge en heltäckande kontext utan snarare att fokusera på de områden som jag anser är 

väsentliga med avseende på uppsatsen i övrigt. Det finns därför utan tvivel en hel del annat som 

skulle passa in i detta kapitel men som jag har uteslutit. 

Organisering av forskning 

En av de tidigaste internationella icke-statliga forskningsorganisationerna var the International 

Council of Scientific Unions, ICSU, som grundades år 1931. Under ICSU organiserades en mängd 

akademier, forskningsråd och unioner med olika inriktningar. Kungliga Vetenskapsakademien är 

medlem i ICSU. Vidare är unioner med närliggande intressen underordnade speciella kommittéer. 

En sådan är Rymdforskningskommittén Committe for Space Research, COSPAR, som etablerades 

år 1958. ICSUs roll är på grund av dess magra finansiering relativt blygsam och handlar främst om 

att arrangera internationella konferenser och dylikt.40 ICSU arrangerade exempelvis det 

internationella geofysiska året från juli 1957 till december 1958. Ett annat arrangemang var det 

första COSPAR-mötet som hölls i januari 1960 i Nice. Det var då som den första tydliga idén till 

den europeiska rymdorganisationen ESRO föddes.41 Det var genom sitt medlemskap i ESRO som 

Sverige kom att få sin raketbas utanför Kiruna. En annan internationell organisation relevant för 

forskningen var Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) som grundades 

år 1960 med syfte att administrera Marshallhjälpen, som gick ut på att främja den ekonomiska 

utvecklingen i Europa efter andra världskriget. 

Idén med forskningsråd förekom även på nationell nivå. För Sveriges del inrättades de nationella 

forskningsråden som ett led i välfärdsutvecklingen. År 1942 grundades Tekniska forskningsrådet 

(TFR), år 1946 Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) och år 1959 Statens råd för 

atomforskning (AFR). Dessa råd hade som vi ska se var sitt finger med i turerna kring Sveriges 

rymdverksamhet. År 1962 bildades dessutom forskningsberedningen, som var ett forskningsråd för 

                                                 
40  Se exempelvis Hultqvist (1997), 138ff och Sverker Sörlin, De lärdas republik: om vetenskapens internationella 

tendenser (Malmö, 1994), 227f. 
41  Stiernstedt (1997), 13. 
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regeringen med syfte att arbeta fram en långsiktig forskningsstrategi.42 

De politiska partierna hade vid den här tiden stor tilltro till vetenskap, teknik och medicin. 

Frängsmyr sammanfattar det så här: "Inom naturvetenskap och teknik gällde det att förse industrin 

med nya upptäckter och innovationer, som kunde leda till nya produkter, allmän produktionsökning 

och förhoppningsvis ökad export."43 Teknologi sågs som ett betydelsefullt inslag i stärkandet av det 

moderna, demokratiska samhället, inte minst av den socialdemokratiske finansministern Ernst 

Wigforss som talade om naturresurserna som den ena viktiga byggstenen i konstruktionen av 

välfärdsstaten, och upptäckter samt tekniska och organisatoriska innovationer som den andra 

byggstenen.44 Den här bilden har bekräftats av Hultqvist som menar att politikerna gärna gynnade 

forskning som kunde göra kortsiktig nytta, inte minst inom medicinen men även industrin.45 Det 

rörde sig alltså inte bara om ekonomiska vinningar, utan även att vetenskapen skulle främja 

välfärdsstatens inre struktur. Denna syn var kanske mest påtaglig inom samhällsvetenskapen, men 

den är åtminstone idag även framträdande även inom naturvetenskapens och teknikens 

förespråkare. Forskarna hade nästan en plikt att lösa samhällsproblem. Exempelvis var det 

geofysikernas uppgift att skapa trygghet genom att lösa de problem som kunde drabba teletrafiken, 

radio och annan viktig infrastruktur.46 Synen på vetenskapen som en möjlig lösning på alla 

samhällsproblem var tidstypisk.47 

Big science 

Under andra världskriget påbörjades det så kallade Manhattanprojektet som har kommit att 

symbolisera den inverkan som andra världskriget fick på forskningens samhällsroll.48 

Manhattanprojektet representerar också begreppet big science, alltså storskaliga vetenskapliga 

projekt som inte längre förutsatte en intim liten forskargrupp utan snarare ett stort nätverk av 

sammanlänkade och ofta internationella vetenskapliga institutioner, teknikföretag, med mera. Några 

andra exempel på big science som alltjämt är högaktuella är Hubbleteleskopet och CERN-institutet 

med dess partikelacceleratorer.49 CERN är intressant även i ett annat sammanhang. Dess 

                                                 
42  Hans Weinberger, Nätverksentreprenören: En historia om teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete från 

den Malmska utredningen till Styrelsen för teknisk utveckling (Stockholm, 1997), 243–247. 
43  Frängsmyr (2004), 300f. 
44  Mikael Hård & Andrew Jamison, Hubris and Hybrids: A cultural history of technology and science (New York, 

2005), 119. 
45  Telefonintervju med Bengt Hultqvist 22 januari 2010. 
46  Holmberg (2008), 180. 
47  Frängsmyr (2004), 318ff. 
48  Agrell (1989), 20. 
49  Hubbleprojektets vetenskapshistoria ur ett big science-perspektiv finns behandlat i Robert W. Smith, ”The biggest 

kind of big science: Astronomers and the space telescope”, i Big science: The growth of large-scale research, red. 
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organisation kom nämligen att bli en förebild för hur den europeiska rymdforskningen var tänkt att 

organiseras.50 Kan man med tanke på vårt lands relativt små resurser tala om big science i en svensk 

kontext? Ett exempel som ligger nära till hands är Sveriges medlemskap i CERN II.51 

Med big science inträffade en rad förändringar. Vetenskap och instrumentteknik fick ett närmare 

samband.52 Den tidigare enskilde och heroiske forskaren blev allt mer anonym och istället blev det 

kollektivet och framför allt själva forskningen som hamnade i rampljuset. Det blev dessutom ofta 

svårt för enskilda länder att skrapa ihop resurser för att åstadkomma storskaliga projekt, men genom 

internationella samarbeten kunde länderna tillsammans bygga upp den dyrbara apparaturen. Ett 

annat sätt för länderna att samarbeta var genom att ett land kunde ta på sig uppgiften att bygga ett 

institut som sedan andra länder fick utnyttja mot exempelvis bidrag till driften. Internationella 

meteorologiska institutet i Stockholm, grundat 1955, kan anses ha byggts upp enligt den linjen. En 

liknande form av samarbete finner vi hos ett land som har byggt ett institut som sedan ställs till 

allmänt internationellt förfogande, med förväntan att få nyttja resurser hos de övriga länderna. 

Esrange föregångare Kiruna Geofysiska Observatorium kan sägas vara ett exempel på detta.53 

En intressant aspekt av den storskaliga forskningen och teknologin är huruvida dessa kan eller 

inte kan sägas ha betydelse för direkta praktiska användningsområden, inte minst med tanke på vad 

projekten kostar. USA:s Apollo-projekt är ett belysande exempel eftersom det snarare hade ett 

starkt symbolvärde än praktiskt nytta. Men ändå ansågs sådana slags projekt ha betydelse genom så 

kallade spin off-effekter där den allmänna vetenskapliga och teknologiska nivån trots allt gynnades, 

och därmed indirekt praktiska användningsområden.54 

Rymdfysiken betraktas, åtminstone av dagens rymdfysiker, som säregen på så vis att den tar 

mycket stora resurser i anspråk i hela kedjan från att initiera projekt till att genomföra mätningar i 

internationella sammanhang.55 När Esrange invigdes hösten 1966 höll ecklesiastikministern Ragnar 

Edenman (1914–1998) ett tal där han bland annat framhöll betydelsen av internationellt samarbete 

enligt samma princip som big science: 

 
It is therefore most satisfactory to be able to say that international cooperation within the field of research 
in Europe has expanded rapidly during the last few years. In Sweden, for instance, state grants to 

                                                                                                                                                                  
Peter Galison & Bruce Hevly (Stanford, 1992), 184–211. 

50  Stiernstedt (1997), 14. 
51  Sven Widmalm, "Big Science in a Small Country: Sweden and CERN II", i Center on the Periphery: Historical 

Aspects of 20th-Century Swedish Physics, red. Svante Lindqvist (Canton. 1993), 107. 
52  Lindqvist (1988), 44f. 
53  Gösta Funke, Introduktion till naturvetenskaplig forskning i Sverige (Stockholm, 1963), 186. 
54  Agrell (1989), 23. Se även kapitlet om rymdens spin-off-effekter i Carl Fredriksson, Spin-off-effekter av ett 

slutförvar i Oskarshamn – en möjlighetsskapande framtidsanalys, SKB Rapport R-05-30 (Stockholm, 2005), 19–25 
samt Prop. 1978/79:142, 8. 

55  Hultqvist (2003), 46. 
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international research work are today more than ten times larger than ten years ago. 
 
This is the right development. It makes a united contribution possible and it does not exclude the smaller 
countries from research work which otherwise – at least partly – would perhaps be out of reach. At least, 
as far as Sweden is concerned, participation in the work of ESRO does not mean that we have especially 
selected and given priority to space research. Our participation in ESRO activities should simple be seen 
as an expression for a firm conviction that, when occasion arises and when we have possibilities, we do 
not hesitate to take part in international research cooperation, with all that this implies of giving and 
taking, sharing experiences and knowledge, and getting new experiences and new knowledge.56 

 

Modellen bakom big science kan också appliceras på industrin. Såväl internationellt som nationellt 

bildades olika industrigrupper med inriktning mot rymdteknik. När det europeiska rymdsamarbetet 

ledde till för dålig återbäring för de svenska industriföretagen såg de sig tvungna att gå med i 

utländska konsortier. Exempelvis blev SAAB och LM Ericsson medlemmar i det tysk-fransk-

engelska MESH-konsortiet, och ASEA i det engelskledda EST-konsortiet.57 Turerna kring dessa 

samarbeten är komplexa och ligger utanför uppsatsens ramar. 

Kalla kriget 

Rymdverksamheten utvecklades parallellt med kalla kriget. Därför kan det vara intressant att 

problematisera gränsen mellan civil och militär forskning. Atomforskningen kunde ha både civila 

och militära tillämpningar såsom atomenergi respektive kärnvapen, och då bör det uppmärksammas 

att flera av medlemmarna i den svenska atomkommittén var betydande vetenskapsmän som även 

var medlemmar i den naturvetenskapliga forskningskommittén, exempelvis fysiken Hannes Alfvén 

(1908–1995) som för övrigt var en aktör inom den tidiga rymdfysiken. Det svenska 

rymdforskningsprogrammet var likväl civilt, åtminstone officiellt. Samtidigt kan man tala om 

forskningens Janusansikte där i stort sett all civil forskning även kan tjäna militära syften, och som 

följd därav även bli intressant för forskning inom försvaret.58 Jag vill dock påminna om att denna 

rörelse är dubbelriktad i det att militär forskning kan ha spin off-effekter för civila syften, 

exempelvis genom nätverket Internets utveckling. Detta är något som man bör ha i bakhuvudet när 

man betraktar hur försvaret, främst då genom Försvarets Forskningsanstalt (FOA), ville vara 

delaktiga vid de olika raketforskningsprogrammen som pågick inom Esrange och dess föregångare. 

Geofysik, oceanografi, seismologi och liknande områden, som kunde utnyttjas för att utforska 

jordens fulla potential, blev oumbärliga vetenskaper under kalla kriget.59 I sin memoarbok tar 

Hultqvist upp hur forskningsprojekten som bedrevs vid KGO fram till mitten av 1960-talet var 

                                                 
56  Stiernstedt (1997), 160f. Stiernstedt skrev utkastet till talet. 
57  Jan Stiernstedt (1997), 174. 
58  Funke (1963), 68. 
59  Michael Aaron Dennis, "Earthly Matters: On the cold war and the earth sciences", Social Studies of Science 
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beroende av forskningsanslag från det amerikanska militära forskningscentrat AFCRC (Air Force 

Cambridge Research Center) som intresserade sig för norrskensforskning: 

 
Under 60-talet var det amerikanska intresset för att förstå norrskenets och därmed sammanhängande 
fenomens inverkan på radiovågsutbredningen i arktiska områden mycket stort, vilket hade ett klart 
samband med den kedja av radarstationer som byggdes i arktiska Kanada och Alaska för att övervaka de 
arktiska områdena mellan Kanada och Ryssland.60 

 

För att i all korthet ge exempel på vad som onekligen tyder på ett direkt samband mellan 

rymdforskningen i Kiruna och den amerikanska militärens intressen har jag utan att göra någon 

systematisk undersökning hittat åtminstone en rapport som är publicerad vid KGO och som utifrån 

titeln att döma behandlar effekterna av kärnvapenprover.61 

De militära amerikanska intressena i den svenska forskningen uppmärksammades av 

massmedierna. Enligt Hultqvist var dock problemet med att rättfärdiga finansieringen inför 

massmediernas bevakning inte alls särskilt besvärlig, och med facit i handen kan den amerikanska 

forskningspolitiken enligt honom ha utgjort en del av den amerikanska Marshallplanen som gick ut 

på att stödja återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget. Det stora problemet följde av 

den nya lag i den amerikanska politiken som i mitten av 1960-talet förbjöd försvaret att ge stöd till 

grundforskning som inte hade direkt nytta för försvaret.62 Det här är ett intressant 

forskningspolitiskt område som skulle kunna granskas närmare. 

Norrskensforskningen 

Norrskensforskningen kom att få en framträdande roll inte minst vad gäller verksamheten som 

skulle bedrivas vid Esrange, även om det inte var det enda forskningsområdet.63 Vad är då 

norrsken? Norrskenet är ett fenomen som uppstår högt uppe i atmosfären i form ett ovalformat band 

som sträcker sig likt en helgongloria runt den magnetiska nordpolen.64 När energirika elektroner 

                                                 
60  Hultqvist (1997), 51. 
61  Terence J. Elkins & Alv Egeland, Ionospheric effects associated with nuclear weapon tests, Scientific Report No. 

KGO 63 2, July–December 1962 (Kiruna, 1963). 
62  Hultqvist (1997), 51. 
63  Att jag ägnar ett avsnitt åt norrskenet är väl om något ett tecken på att jag skriver subjektivt, eftersom det vore nog 

så befogat att behandla de övriga forskningsområdena. Jag har valt norrskenet för dess långa och fascinerande 
idéhistoria, men också av eget personligt intresse. 

64  Det är känt sedan länge att jorden har ett magnetfält. Den kanske tidigaste ordentliga tolkningen gjordes av William 
Gilbert (1544–1603), livläkaren vid det engelska hovet, i verket De Magnete (1600). En mer ordentlig analys 
gjordes av matematikern Carl Friedrich Gauss (1777–1855) i hans Allgemeine Theorie des Erdmagnetismus (1839). 
Idén att magnetfältet hade kopplingar till norrskenet utvecklades av astronomen Edmond Halley i "An Account of 
the Late Surprizing Appearance of the Lights Seen in the Air" (1716). Sverige var tidigt med inom 
norrskensforskningen, inte minst genom astronomerna Anders Celsius (1701-1744) och Olof Hiorter (1696-1750) 
som bekräftade Halleys teori i OP. Hiorter, "Om Magnet-nålens Åtskillige ändringar", Kungliga Vetenskaps 
Academiens Handlingar 9(1747), 27–41. 
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från solen når jorden faller de in mot jorden och pendlar sedan mellan nord- och sydpolerna i en 

formation av "bälten". Vissa av partiklarna når tillräckligt långt ner i atmosfären där de kolliderar 

med kväve- och syremolekyler vilket ger upphov till norrskenet vid nordpolen och sydskenet vid 

sydpolen. Dessa fenomen kallas med ett samlingsbegrepp för polarsken. Polarskenets idé- och 

vetenskapshistoria sträcker sig åtminstone flera tusen år bakåt i tiden, men min avsikt är inte att 

behandla denna historia mer än att mycket kortfattat redogöra för några av de händelser som jag 

anser är relevanta för tillkomsten av de norrländska forskningsstationerna och Esrange. 

Ett viktigt inslag i utvecklingen av den moderna norrskensforskningen har varit de internationellt 

samordnade ansträngningarna inom den geomagnetiska forskningen, med rötter i bland annat 

matematikern Carl Friedrich Gauss (1777–1855) och fysikern Wilhelm Eduard Webers (1804–

1891) förening av internationella magnetiska observatorier på 1830-talet.65 Dessa i sin tur var en del 

av traditionen att kartlägga och skapa en överblick över vår planet. Liknande engagemang 

inträffade med de tre internationella polaråren 1882–1883, 1932–1933 och 1957–1958. Jag vill 

dock poängtera att norrskensforskningen naturligtvis inte var begränsad till polaråren. Framsteg 

gjordes även utanför och mellan dessa. Forskning om norrsken är dock inte begränsad till 

geofysiken utan förekommer även inom exempelvis astronomi.66 

Initiativet till det första polaråret 1882–1883 kom från den österrikiske polarresenären Karl 

Weyprecht (1838–1881) som år 1875 argumenterade för att mätresultat från enstaka geografiska 

expeditioner av det slag som han gjorde skulle inte bli betydelsefulla såvida de inte sammanställdes 

med mätresultat från andra expeditioner. Lösningen såg han i koordinerade vetenskapliga 

observationer genomförda vid forskningsstationer rund nord- och sydpolerna. Idén ledde så 

småningom fram till polaråret.67 Programmet omfattade bland annat observationer av meteorologisk 

och magnetisk natur samt norrsken. Under polaråret rådde stor solaktivitet, och i november 1882 

inträffade ett av de största magnetiska ovädren som någonsin hade observerats. Bearbetningen av 

alla de observationer som gjordes under det första polaråret fick stor betydelse för 

norrskensforskningen men kom också att dra ut på tiden under många år. Exempelvis användes 

dessa data av Alfvén så sent som år 1940 för att beräkna den dagliga variationen av norrskenets 

läge.68 

Polaråret 1932–1933 blev inte lika framgångsrikt som det första polaråret, vilket bland annat 

                                                 
65  Urban Wråkberg, Vetenskapens vikingatåg: Perspektiv på svensk polarforskning 1860–1930 (Stockholm, 1999), 39. 
66  Holmberg (1999), 181. 
67  Alf Nyberg, "Den svenska polarårsexpeditionen 1882–83", i Polarforskning förr, nu och i framtiden: 

halvdagskonferens på Kungl. Vetenskapsakademien 28 april 1982 (Stockholm, 1982), 8ff; Wråkberg (1999), 38ff. 
68  Nyberg (1982), 21f. 
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berodde på följderna av 1930-talets globala ekonomiska kris.69 Men året bidrog ändå till en hel del 

ny kunskap. Fokus kom att ligga på meteorologi, jordmagnetism och norrsken. 

Från juli 1957 till december 1958 hölls det internationella geofysiska året, International 

Geophysics Year (IGY), med syfte att studera jorden i dess egenskap av planet. Initiativet kom från 

bland annat den brittiske geofysikern Sydney Chapman (1888–1970). IGY var ett skolexempel på 

big science. Det var organiserat av ICSU med finansiellt stöd från regeringar samt en enorm 

uppslutning av forskare som ibland också var inblandade i forskningspolitiken och -juridiken. 

Sammanlagt ska omkring 60 000 forskare från ett 60-tal nationer ha varit engagerade, förutom då 

all övrig personal som krävdes för drift av fartyg, flygplan, administration osv.70 Även om temat för 

IGY var Antarktis präglades tidsperioden av förhöjd solfläcksaktivitet, varför solens tillstånd 

konstant övervakades samtidigt som man gjorde undersökningar av sådant som norrsken, 

jordmagnetism och kosmisk strålning. Ett nytt inslag jämfört med de tidigare polaråren var att man 

nu kunde utnyttja raketteknik, informationsbehandling och annan teknologi som hade utvecklats 

under andra världskriget. Exempelvis var Sovjetunionens satellit Sputnik 1 år 1957 ett projekt inom 

IGY, och likaså de amerikanska satelliterna Explorer 1 och Explorer 2 som år 1958 upptäckte 

strålningsbältena runt jorden som jag nämnde ovan. Under polaråren och IGY etablerades dessutom 

ett globalt närverk av geofysiska observationscentra, däribland Nordlysobservatoriet i Tromsö och 

Kiruna Geofysiska Observatorium. Vissa av dessa internationella observatorier upphörde senare 

men många av dem kom att organiseras under ett särskilt organ som bildades år 1958 av ICSU. 

Polarårens och IGY:s betydelse för inte bara forskningen i allmänhet utan rymdfysikforskningen i 

synnerhet, och därmed Esrange, bör således inte underskattas. 

Norrskensrelaterad forskning bedrevs på ett flertal ställen runt om i landet. Under 1900-talets 

första decennier grundades Vassijaure och Abisko forskningsstationer, och som jag nyss nämnde 

tillkom KGO år 1957 i samband med IGY. Jag kommer att behandla dessa tre forskningsstationer 

utförligare längre fram. Dessutom fanns vid KTH en grupp som under ledning av Alfvén forskade 

inom teoretisk rymdfysik och plasmaexperiment, vid Chalmers Tekniska Högskola och Försvarets 

Forskningsanstalt (FOA) fanns grupper som forskade inom jonosfärfysik och radiovågsutbredning, 

och slutligen vid Uppsala universitet bedrevs forskning inom kosmisk strålning. Sjökarteverket 

forskade inom jordmagnetism.71 

Tillsammans med polarområdets övriga unika fenomen innebar norrskenet spännande 
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forskningsområden som uppmärksammades internationellt. Forskningen om "det nordliga rummet" 

och dess fenomen sågs som ett slags plikt för att hävda den nationella kulturen.72 Denna patriotiska 

anda har sitt ursprung bland annat hos Olof Rudbeck d.ä. (1630–1702) och Olof Rudbeck d.y. 

(1660–1749) på 1600-talet. Det nordliga rummet erbjöd unika resurser som så gott som väntade på 

att bli tillvaratagna. Här vill jag påstå att det inte enbart rörde sig om att upptäcka de norrländska 

skogarna, vattendragen och malmen, utan också norrskenet. Även om den inte kan betraktas som en 

resurs i materiell bemärkelse anser jag att den har ett symboliskt, kulturellt och vetenskapligt värde, 

och på så vis är en resurs. Föreställningen att det fanns en förepliktelse i utforskandet och 

tillvaratagandet av naturens tillgångar hade rötter i 1600-talets retorik om att uttolka naturens 

"bok".73 Hultqvist talar på samma sätt om att "det finns ett facit i naturen, som bestäms av 

naturlagar, och som är oberoende av människors värderingar."74 

I Norge, Sverige och Finland lärde sig forskarna tidigt att dra nytta av ländernas gynnsamma 

geografiska läge och de etablerade sig starkt inom discipliner som geologi, biologi, etc. Den 

geologiska kartläggningen av Sverige är ett exempel på denna utveckling.75 I geofysikens och 

norrskensforskningens fall fanns inte bara fördelen att norra Sverige var den idealiska platsen att 

studera det. En annan fördel var att norrskenet länge hade varit ett populärt forskningsområde 

internationellt, inte minst inom The Royal Society under 1730-talet, men också inför det 

internationella geofysiska året 1957–1958.76 

Föreställningen om det nordliga rummet som en resurs för oss in på frågan om vem som har rätt 

att utnyttja denna resurs.77 Skog, vatten och malm utgör (och till viss del även definierar) en del av 

den geografiska marken, och det är tämligen lätt att kunna dra gränser och fördela olika 

markegendomar mellan olika ägare. Men hur är det med atmosfären och rymden? Vem äger 

norrskenet? Som vi ska se längre fram i uppsatsen finns det skäl att ägna denna fråga ett visst 

utrymme. 

Norrskenet kom att bli föremål för en debatt om nationell egendom.78 De skandinaviska länderna 

hade länge en ledande ställning inom norrskensforskningen och konsoliderade norrskenet med den 

sitt kulturella arv. Men norrskensforskningen kom att ändra karaktär efter att den tyske astronomen 
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Heinrich Schwabe (1789–1875) upptäckte solfläckscykelns 11-års period. Då började allt fler 

forskare att tolka avvikelser hos norrskenet, som ansågs ha direkt koppling till solfläcksaktiviteten, 

som en indikator på dramatiska klimatförändringar. Därmed kom norrskenet inte längre att vara 

unikt för polarforskare, utan lockade även till sig forskare från andra discipliner som 

geomagnetism, atmosfärisk fysik, osv. De skandinaviska norrskensforskarna fick lämna plats åt 

amerikanska och brittiska experter inom dessa områden. Denna förändring hos norrskenets "ägare" 

och de ämnen som utgör norrskensforskningen kom tydligt i uttryck under det internationella 

geofysiska året 1957–1958 då de skandinaviska länderna inte längre hade den framträdande roll 

som man skulle kunna förvänta sig. Skandinaverna hade nu tappat sitt försprång inom området. 

Deras småskaliga forskargrupper hade ersatts av globala projekt på big science-nivå, och det fanns 

inte heller några skandinaver representerade i den organiserande expertkommittén.79 Vi bör ha 

dessa omständigheter i åtanke när vi längre fram ser hur Esrange och rymdforskningen kom att 

utvecklas. 

Rymdrätten 

Relaterat till synen på norrskenet som en nationell egendom kommer frågan om den faktiska 

juridiska rättigheten. Kan man ens tala om äganderätt av norrsken och rymd, och var går förresten 

gränsen mellan jorden och rymden? Dessa ganska komplexa frågor finns behandlade i en svensk 

avhandling inom juridik.80 Jag tänker här endast översiktligt behandla det som jag anser är mest 

väsentligt för denna uppsats. 

I mars 1958 skickade fick FN:s generalförsamling ett förslag från Sovjetunionen angående 

rymdens civila användning, och i september samma år bidrog USA med ett förslag angående 

samarbete i rymden. I november kom ett reviderat förslag från Sovjetunionen, och denna gång 

presenterades tanken på en rymdkommitté inom FN. Dessa förslag ledde till att FN den 13 

december 1958 inrättade en ad hoc-kommitté med uppgift att utreda rymdens "fredliga" civila 

användning. Gruppen företräddes av 18 nationer, däribland Sverige. Ett år senare, den 12 december 

1959, bildades Committee on Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) med representanter från 24 

FN-länder.81 Efter många snärjiga turer kunde FN den 13 december 1963 godkänna COPUOS 

förslag Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and 

Use of Outer Space., som var den första omfattande regleringen av rymden. Deklarationen saknade 
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dock juridisk innebörd varför det dröjde till den 10 oktober 1967 innan den juridiska lagen – Treaty 

on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and use of Outer Space, 

including the Moon and Other Celestial Bodies – kunde träda i kraft. Nu skulle man frestas att tro 

att allt var frid och fröjd, men så var det inte alls. Trots att det nu fanns juridiska lagar som talade 

om yttre rymden, återstod ett fundamentalt problem, nämligen att ingen var överens om 

definitionen av den yttre rymden.82 

Att förlänga ländernas territorium oändligt långt uppåt (eller utåt) i rymden är ohållbart av 

praktiska skäl, eftersom jordens rotation skulle innebära att alla möjliga himlakroppar ständigt 

skulle variera mellan att utgöra än den ena och än den andra nationens egendom.83 Men trots stora 

ansträngningar att försöka hitta en bra lösning på detta problem lyckades aldrig COPUOS enas om 

någon gemensam definition av gränsdragningen för yttre rymden. Att problemet inte hade fått 

någon lösning var dock inte unikt för rymden, utan gällde även exempelvis havsbotten, luftrummet 

och Antarktis.84 Ännu idag finns ingen globalt fastställd definition av gränsen för yttre rymden. 

Istället finns en rad olika definitioner, grupperade efter rumslig och funktionell definition. I de 

flesta fall är det dock inget problem eftersom rymdaktiviteter äger rum i huvudsak på sån hög höjd 

att det betraktas som "definitivt" i rymden.85 Men problemets art kan belysas med följande kuriosa 

från Jan Stiernstedt som minns ett möte med Norge på 1970-talet angående att man från Esrange 

ville skjuta en raket som skulle slå ner i Nordostatlanten och alltså bli tvungen att passera över 

Norge: 

 

Jag ledde den gången förhandlingarna med Norge och minns ännu den muntra häpnad som spred sig i den 
svenska delegationen när en av de norska ämbetsmännen på fullt allvar hävdade att norskt territorium – 
till skillnad från svenskt – sträckte sig ut i Universums oändlighet och att man med hänsyn till norska 
medborgares rättmätiga krav på säkerhet därför inte kunde tillåta några överflygningar.86 

 

Geofysisk forskning och norrskensforskning bedrevs inte bara vid KGO utan dessutom på ett antal 

andra platser runt om i Sverige. Som vi ska se fanns Abiskostationen på 1920-talet. Dessutom 

bedrevs vid olika tidpunkter observationer och forskning på följande platser: Lovöobservatoriet, 

Radioastronomiska observatoriet på Råö utanför Göteborg, Lycksele observatorium, Uppsala 
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Jonosfärobservatorium, Geodetiska institutionen i Uppsala, Stockholms Observatorium, Lunds 

Observatorium, Meteorologiska institutionen vid Stockholms Universitet, Institutionen för 

plasmafysik vid KTH samt Institutionen för geokosmofysik vid Uppsala universitet. Även Umeå 

universitet kom så småningom att räknas till denna skara. 

Raketteknologin 

Sovjetunionens Sputniksatellit symboliserar ofta början på rymdåldern, men raketer har funnits 

sedan långt tillbaka. Till raketteknologins moderna pionjärer räknas namn som Konstantin 

Tsiolkovsky (1857–1935), Robert Goddard (1882–1945), Herman Obert (1894–1989), Sergey 

Korolyov (1907–1966), Wernher von Braun (1912–1977), med flera. Dessa och andra pionjärer var 

antingen teoretiker som publicerade en rad olika vetenskapliga skrifter med anknytning till 

raketteknologin, men många av de genomförde också experiment, exempelvis Goddards 

raketförsök år 1926. Tanken på att raketteknologin kunde utnyttjas för norrskensforskningen fanns 

hos den norske matematikern Carl Størmer (1874–1977) år 1955.87 Återigen är min avsikt inte att 

gå in på utvecklingen i detalj, mer än att kortfattat nämna sådant som jag anser är relevant för 

uppsatsens sammanhang. 

Även om raketer fanns sedan en lång tid tillbaka, var den stora katalysatorn för raketteknologins 

utveckling onekligen det andra världskriget. Nazityskland, med sin totalitära regim, utvecklade de 

så kallade V-vapnen, där den ökända raketen V-2 (av tyskarna kallad A-4), som användes i 

bombningarna mot England, var den första ballistiska medeldistansraketen. I oktober år 1942 

genomfördes den första lyckade skjutningen med en A-4-raket som nådde 80 km höjd och slog ner 

119 km från uppskjutningsplatsen. Detta kan anses vara den första raketen att nå rymden. När kriget 

var över tog amerikanerna tillvara på ett antal V-2-raketer som fördes till USA där de användes vid 

försöksfältet White Sands i New Mexico som uppåtgående raketer.88 Amerikanerna genomförde 

dessutom experiment med bananflugor i kapslar ombord på raketerna.89 Dessa blev de första 

levande varelserna i rymden. Även Sovjetunionen kom över V-2-raketer, och kunde liksom USA 

värva tyska ingenjörer som hade kännedom om tekniken. I Sovjetunionen var Korolyov en viktig 

aktör i Sputnikprogrammet. Han ledde utvecklingen av interkontinentala ballistiska robotar, och 

föreslog år 1954 att dessa skulle användas för att skicka upp en satellit runt jorden. Satelliten som 

idé hade dock funnits sedan tidigare. Inte långt därefter, i mitten av år 1955, presenterade USA 

                                                 
87  Sandahl (2009), 6. 
88  Walter A. McDougall, ...The heavens and the earth: A political history of the space age (New York, 1985), 43ff. 
89  Ernst H. Krause, "High Altitude Research with V-2 Rockets", Proceedings of the American Philosophical Society 

95:5(1947), 445. 
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planer på att skicka upp en satellit som ett projekt inom internationella geofysiska året 1957–1958. 

Ryssarna reagerade på detta och Korolyov fick år 1956 grönt ljus för att sätta igång med 

satellitprogrammet. Året därefter sköts den ryska satelliten Sputnik upp. Man kan alltså säga att 

rymdkapplöpningen var igång redan innan Sputnik hade skjutits upp. 

En aspekt av den här utvecklingen som inte bör glömmas bort är att det å ena sidan rör sig om 

raketer och å andra sidan om de bomber, instrument, satelliter, och annat som raketerna är till för att 

skjuta upp. Det finns alltså en viss gränsdragning mellan raketen som tekniskt hjälpmedel och 

själva ändamålet med raketen, som främst är militärt eller vetenskapligt. Denna distinktion är inte 

helt oväsentlig. I planeringen av den svenska raketbasen Esrange förekommer som vi ska se ofta en 

retorik kring gränsdragningen mellan teknik och vetenskap, där vetenskapsmännen är angelägna om 

att betona rakettekniken som bara ett hjälpmedel för att åstadkomma de egentliga vetenskapliga 

experimenten.90 

 

Med denna inledande kontext hoppas jag att den fortsatta undersökningen ska bli mer tillgänglig. I 

nästa kapitel kommer jag att behandla forskningsstationerna i övre Norrland. 

                                                 
90  Se exempelvis Bengt Hultqvist, Introduktion till Geokosmofysiken (Solna, 1967), 232. 
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Forskningsstationerna 

Jag har i det föregående kapitlet gett en översiktlig kontext i syfte att ringa in Esrange och dess 

tillkomsthistoria i ett större sammanhang. Med denna kunskap i bagaget kan vi nu lättare sätta oss 

in i tillkomsten av några av de forskningsstationer som fanns i norr innan Esrange blev till. På 

liknande sätt som kontexten är nödvändig anser jag att det är väsentligt att behandla dessa 

forskningsstationer. Även om Esrange kom att bli en tekniskt inriktad raketbas utgör dessa mer 

vetenskapligt inriktade stationer nämligen en väsentlig länk i kronologin, inte minst för att de till 

stor del ger svar på frågan om varför Esrange hamnade i Kiruna. Nästa kapitel kommer att 

komplettera denna bild med den mer tekniska utvecklingen. Jag vill också understryka att avsikten 

inte är att behandla samtliga norrländska forskningsstationer utan endast de som jag anser är 

relevanta för Esranges tillkomst. 

Vassijaure forskningsstation 

År 1902 grundades forskningsstationen i Vassijaure intill den nybyggda malmbanan som sträckte 

sig mellan Luleå–Gällivare och Lofoten och alltså utgjorde en ny förbindelselänk till Atlanten.91 En 

viktig aktör och visionär i etableringen av forskningsstationen var Svenonius, vars resor till norr 

ingick i den stora geologiska inventeringen av Sverige som ägde rum kring sekelskiftet.92 Han var 

lyrisk över Ofotenbanans innebörd för utvecklingen i Sveriges norra del. År 1887, redan innan 

Ofotenbanan var klar, skrev han en artikel i tidskriften Ymer om sin resa i Lappland som han 

företog 1886. I en fotnot i artikeln siade han om en vetenskaplig station i norr, närmare bestämt vid 

Torne träsk: 

 

Jag kan ej underlåta att i detta sammanhang påpeka önskvärdheten af, att då ock en fullständig 
vetenskaplig station anordnas vid Torne träsk. En sådan kunde blifva till utomordentligt stort gagn för 
snart sagdt alla grenar af naturvetenskapen – t. ex. för meteorologien, zoologien, botaniken, geologien, 
fysiken. En mängd mycket vigtiga praktiska ämnen kunde här studeras på ett lätt och säkert sätt – jag vill 
blott antyda: den "snöätande" föhnvindens, de skogsödande orkanernas natur, växtlighetens lifsvilkor 
o.s.v.93 

                                                 
91  Tillkomsten av Vassijaure forskningsstation skildras också i exempelvis Bernhard (1985) och i förordet till Bruno 

Rolf, Observations météorologiques à Abisko : Meteorologiska iakttagelser i Abisko 1913 (Uppsala, 1920). 
92  Nordlund (2001), 34–61; Gunnar Eriksson, Kartläggarna: Naturvetenskapens tillväxt och tillämpningar i det 

industriella genombrottets Sverige 1870–1914 (Umeå, 1978), 107f. 
93  Fredrik Svenonius, "Berättelse, afgifven till Svenska Sällskapet för antropologi och geografi, öfver en, med anslag 

af dess Vega-stipendium, utförd resa i svenska Lappland 1886", Ymer (1887), 121. Föhnvindar (av schweizisk tyska 
föhn, ytterst av latinska favonius, "västanvind") uppstår när varm, torr luft strömmar nerför ett berg och får snön att 
smälta. Vad gäller tidskriften Ymer är den ett uttryck för hur den svenska polarforskningen vid den här tiden hade 
börjat institutionaliseras. Se Wråkberg (1999), 137. 
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En annan person som efterlyste en naturvetenskaplig forskningsstation i norra landsändan var 

professorn i zoologi Hjalmar Théel (1848–1937) som vid ett föredrag år 1901 framhöll att Norrland 

som utgjorde en stor del av Sverige i liten utsträckning hade varit föremål för systematisk 

naturvetenskaplig forskning, varför det vore önskvärt med en naturvetenskaplig station belägen t.ex. 

vid Torne träsk. Tanken var att där skulle bedrivas omfattande forskning inom flera 

naturvetenskapliga discipliner.94 

Malmbanan öppnades år 1902. I samband med detta betonade Svenonius i en skrivelse till 

Stockholms Naturvetenskapliga Förening de möjligheter som malmbanan skapade och de höga krav 

som detta ställde på den verksamhet som kunde bedrivas i området: 

 

Bland dessa kraf kan man för visso äfven räkna det, att Sveriges naturforskare må söka att med 
vetenskaplig och objektiv noggrannhet utforska naturförhållandena inom de delar af fäderneslandet, som 
genomdragas af denna världspulsåder. Särskildt gäller detta vårt arktiska fjällområde. I 20e seklet må vi 
rörande detta områdes viktigaste naturvetenskapliga spörsmål ej längre låta oss nöja med gissningar och 
tomma hypoteser, der exakta svar kunna erhållas.95 

 

Svenonius retorik stämmer överens med den för tiden vanliga vurmen för framtidslandet 

Norrland.96 Det gällde att ta tillvara de skatter som den arktiska naturen hade att erbjuda, inte minst 

malmen men även de övriga naturresurserna, och detta skulle ske på vetenskapligt vis: "[e]när alla 

förståndiga sträfvanden att afvinna naturen dess skatter ytterst måste grunda sig på ett vetenskapligt 

utforskande af naturens lagar."97 Svenonius talade vidare om fördelarna som följde av att ha en 

stationär forskningsstation tillgänglig via järnvägen. Han visste vad han talade om eftersom han 

själv hade företagit expeditioner uppe i fjälltrakten, och då fått känna på de obekväma 

omständigheter som kan råda inte minst under den kalla vintern. En permanent forskningsstation 

skulle därför kunna utgöra en slags oas där forskarna kunde få tillgång till skydd och komfort: 

 

Men hvad som må vara den första uppgiften, det är att här bereda en lugn, för nyfikenheten fredad, rymlig 
och billig fristad för forskare inom alla grenar af vår nordiska natur. Härifrån skola de kunna göra sina 
längre eller kortare utflykter inom fjällvärlden[...]; hit skola de återvända efter sina exkursioner för att 
mer eller mindre preliminärt bearbeta, ordna och diskutera sina iakttagelser eller rusta sig till nya 

                                                 
94  "Världens nordligaste naturvetenskapliga station" i Stockholms Dagblad 6 December 1903. 
95  Fredrik Svenonius i skrivelse till Stockholms Naturvetenskapliga förenings styrelse, 15 januari 1902, Volym 

A1:1 "Styrelsens protokoll med bilagor 1902–1926", Vassijaure Naturvetenskapliga Stations arkiv, Kungl. 
Vetenskapsakademien, Stockholm. Föreningen behandlas kortfattat i Eriksson (1978), 48. 

96  Sörlin (1988), 60f, 75 och 138. 
97  Fredrik Svenonius, "De norrbottniska gruffälten och Ofoten-banan", Föreningen Heimdals Folkskrifter 47–

48(1897), 46. 
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expeditioner; här skola forskarena inom de vetenskaper, hvilka fordra årslånga kontinuerliga iakttagelser 
hafva ett lugnt, bekvämt och med vetenskapens hjälpmedel rikligen försedt hem.98 

 

Svenonius förslag antogs, dock inte utan motstånd, av Stockholms naturvetenskapliga förening vid 

ett möte 15 februari 1902. De lät tillsätta en Vassijaurekommitté bestående av följande personer: 

Svenonius, Théel, professor Gustaf Lagerheim (1860–1926), doktor Nils Ekholm (1848–1923) och 

fiskeriinspektör Rudolf Lundberg. Senare tillkom även professorn i entomologi Christoffer 

Aurivillius (1853–1928).99 Platsen för forskningsstationen skulle vara vid Torne träsk eller på 

annan lämplig plats i fjällvärlden. Hösten 1902 undersökte föreningen möjligheterna att få flytta in i 

någon av de provisoriska byggnader som hade använts för byggandet av malmbanan. Sommaren 

1903 var det klart för inflyttning, mycket tack vare donationer från en rad välgörare samt ett årligt 

anslag från Vetenskapsakademien. Stockholms naturvetenskapliga förening ansvarade, genom 

Vassijaurekommittén, för forskningsstationens verksamhet. 

Stationens läge var vid sjön Vassijaure alldeles intill fjället Vassitjokko, nästan 3 km från 

Riksgränsens station och 4 mil från Torne träsk. Byggnaden var ett trähus med sex stora och ljusa 

rum, ett kök samt ett vindsutrymme.100 (Se Bild 1.) Ett stenkast från byggnaden fanns en 

hydroelektrisk kraftstation som försåg Riksgränsen med elektricitet och som forskningsstationen 

också kunde utnyttja. Stationen hade även telefon. 

Meteorologen Jonas Westman (1867–1922) fick i uppdrag att inrätta en meteorologisk station 

enligt samma slag som fanns i den sista svenska meteorologiska stationen på Spetsbergen.101 I 

februari 1904 beslöt föreningen att stationen skulle ställas under KVA:s förvaltning. Stationens 

personal bestod av kandidat F. Hallberg och vaktmästarefamiljen Jacobsson. Vassijaure station blev 

världens då nordligaste naturvetenskapliga station och den första forskningsstationen norr om 

polcirkeln.102 

                                                 
98  Fredrik Svenonius i skrivelse till Stockholms Naturvetenskapliga förenings styrelse, 15 januari 1902. Ett något 

utförligare resonemang för han några år senare i Fredrik Svenonius, "Den naturvetenskapliga stationen vid 
Vassijaure i Torne lappmark", Teknisk Tidskrift 16(1905), 179–184.. Jämför även artikeln "Naturvetenskapliga 
stationen vid Vassijaure" i Svenska Dagbladet söndagen 26 februari 1905. 

99  "Utdrag ur protokoll hållna vid sammanträden med Stockholms Naturvetenskapliga Förening", i Vassijaure 
Protokollsbok, Volym A1:1 "Styrelsens protokoll med bilagor 1902–1926", Vassijaure Naturvetenskapliga Stations 
arkiv, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm. 

100  Världens nordligaste naturvetenskapliga station" i Stockholms Dagblad 6 December 1903. 
101  "Ur stationens historik", i Vassijaure Protokollsbok, Volym A1:1 "Styrelsens protokoll med bilagor 1902–1926", 

Vassijaure Naturvetenskapliga Stations arkiv, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm. 
102  Hultqvist (1997), 38. 
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Vad var det för verksamhet som skulle bedrivas vid stationen? I stationens grundstadgar från 1904 

beskrevs i formella ordalag syftet med stationen:  

 

Stationens uppgift är att i vidsträckaste mån möjliggöra ett grundligt, fritt och ärligt utforskande av 
naturen inom Fäderneslandets arktiska område. För detta ändamål bör stationen ej blott vara ett gott 
naturforskarehem utan ock i mån av inflytande medel utvidga sig genom för dess ändamål önskvärda 
anläggningar och utrustning.103 

 

 

Något formellt arbetsprogram tycks ännu inte ha funnits. Först år 1908 kom ett formellt förslag till 

arbetsprogram där fokus skulle ligga på disciplinerna meteorologi, hydrografi, geologi och 

seismologi, fysik, botanik och zoologi. Exempelvis ämnade de studera norrsken, luftens 

ledningsförmåga, vattendrag och snötäcken, samt göra experiment med drak- och 

                                                 
103  "Utdrag ur protokoll hållna vid sammanträden med Stockholms Naturvetenskapliga Förening", i Vassijaure 

Protokollsbok. 

Bild 1. Vassijaure naturvetenskapliga forskningsstation tidigt 1900-tal. 
Ur Carl Gustaf Bernhards Abisko Naturvetenskapliga Station (1985). 
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ballonguppstigningar. Det var inte bara forskningen som skulle komma att gynnas av stationen utan 

också det praktiska livet. Exempelvis planerades undersökningar av de för skogen skadliga 

orkanernas natur samt föhnvindens inverkan på snön. Den tekniska utrustningen var tänkt att 

utgöras bland annat av en kemisk våg, galvanometer, strömmätare, petrografiskt mikroskop, peglar 

(vattenståndsskalor), distanstermometrar, seismograf, ringmagnet, elektrisk ugn, pyrometer, 

galvanometer, med mera.104 Att stationen hade en seismograf är kanske inte så anmärkningsvärt i 

sig, men det är väldigt intressant är att "[s]åsom jordbäfningsobservatorium har Vassijaure ett 

synnerligen viktigt geografiskt läge, emedan de jordbäfningsvågor, som komma från Indiska 

oceanen, träffa denna station först i Europa."105 

Den 29 december 1910 brann stationens huvudbyggnad ner, och personalen fick tillfälligt flytta 

in i en av Svenska Turistföreningens byggnader. Först var det tänkt att bygga upp 

forskningsstationen på samma plats men när kungen 1 juni 1912 upplät åt kommittén ett 46 hektar 

stort område nära Abisko järnvägsstation blev det där som den nya forskningsstationen byggdes. 

Forsningsstationerna i Abisko och Riksgränsen 

Den 2 december 1912 flyttade verksamheten in i nya lokaler nära Abisko järnvägsstation och Torne 

träsk.106 Man kan föreställa sig att flytten från Vassijaure till Abisko – cirka en mil – inte ska ha 

inneburit så stora skillnader för mätresultaten men meteorologen Bruno Rolf (1885–1934) som 

vistades vid båda stationerna beskrev deras inbördes meteorologiska skillnader: 

 

Vassijaures och Abiskos klimat stå i slående motsättning till varandra. Fastän liggande på så litet avstånd 
från varandra uppvisar den ena orten, Abisko, den minsta nederbördsmängden i Sverige, nämligen 240 
mm per år, under det att Vassijaure kan tävla med de största. Regn eller vatten faller under en fjärdedel av 
dagen i Vassijaure, under knappt en tiondel i Abisko. Det kan därför icke vara tal om att anse den ena 
serien [mätningar] som en fortsättning av den andra. Blott för temperaturen har man åstadkommit 
jämförelseserier under fyra år, för de övriga elementen är varje reduktionsförsök fåfängt.107 

 

Mätningarna i Abisko finansierades av Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt (SMHA).108 

                                                 
104  "Förslag till arbetsprogram enligt §3B af protokoll för 30/IV 1908: meteorologi, hydrografi, geologi med 

seismologi", i Vassijaure Protokollsbok; "Förslag till fysikaliska arbeten vid Abisko", i Vassijaure Protokollsbok, 
Volym A1:1 "Styrelsens protokoll med bilagor 1902–1926", Vassijaure Naturvetenskapliga Stations arkiv, Kungl. 
Vetenskapsakademien, Stockholm. 

105  "Från den naturvetenskapliga stationen vid Vassijaure", Stockholms Dagblad 20 november 1905. 
106 "Utdrag ur protokoll hållna vid sammanträden med Stockholms Naturvetenskapliga Förening", i Vassijaure 

Protokollsbok . 
107  Rolf (1920). 
108  Bernhard (1985), 18. 
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År 1921 inrättades i Abiskostationen en avdelning för magnetiska mätningar. Under ledning av Rolf 

observerades de så kallade "magnetiska mikropulsationerna", som är små oscillerande störningar i 

jordens geomagnetiska fält orsakade av solvindar. Fenomenet upptäcktes redan på 1800-talet av en 

rad olika forskare men den första faktiska mätningen ska ha gjorts år 1896 av geofysikern Max 

Eschenhagen (1858–1901), men vem som egentligen borde få äran för upptäckten är inte helt 

uppenbart.109 

År 1929 flyttades, som vi ska se, huvuddelen av de meteorologiska observationerna från Abisko 

till Riksgränsen, som då också kom att stå under överinseende av Föreningens Vassijaure 

Naturvetenskapliga Station. När föreningen upplöstes 1933 övertogs ansvaret för stationerna i 

Abisko och Riksgränsen av Vetenskapsakademien.110 Orsaken hade främst att göra med att 

verksamheten till stor del hade ändrat karaktär vilket medförde ökade problem att finansiera den 

enbart genom donationer. 

Astronomen Axel Corlin (1896–1965) var också verksam vid Abisko. Till en början var det 

enbart hans fru som hjälpte honom. Att döma av hans egen beskrivning spelade hon en inte 

obetydlig roll i forskningsverksamheten då hon höll ett öga på de meteorologiska och 

seismografiska instrumenten, förde protokoll under norrskensfotograferingarna, utarbetade 

stationsrapporter, med mera. Någon vaktmästare fanns inte och Corlin skötte själv om de 

grovsysslor som krävdes för att hålla stationen i dugligt skick, vilket kunde kräva större tid i 

anspråk än själva forskningsuppgifterna. Av denna anledning skaffade han en till assistent, Axel 

Eriksson, som fick sköta grovsysslorna men också "biträda vid instrumentjusteringar i oeldade rum 

och i övrigt under svårare förhållanden".111 Den komfort som Svenonius eftersträvade får man alltså 

sätta i relation till omständigheterna. Det var förstås onekligen bekvämare att kunna utföra 

experimenten i stationens iskalla rum än ute i bitande kyla och snöoväder, men ändå är det en bra 

bit kvar till den nivå som många idag skulle förknippa med begreppet komfort. 

Såväl Vassijaure som Abisko forskningsstationer var internationellt uppskattade och stationerna 

fick betydelse för forskarvärldens attityd till behovet av forskning på nordliga breddgrader. När 

                                                 
109  Wilfried Schröder & Karl-Heinrich Wiederkehr, "A history of the early recording of geomagnetic variations", 

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 62:5(2000), 323–334. 
110  Se exempelvis skrivelse från föreningen till Kungl. Vetenskapsakademien, 1 juni 1928, Volym A1:1 "Styrelsens 

protokoll med bilagor 1902–1926", Vassijaure Naturvetenskapliga Stations arkiv, Kungl. Vetenskapsakademien, 
Stockholm, samt Protokoll vid sammanträde i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för verkställande av 
utredning och uppgörande av förslag i fråga om den naturvetenskapliga stationen i Abisko, 20 november 1928, 
Volym A1:1 "Styrelsens protokoll med bilagor 1902–1926", Vassijaure Naturvetenskapliga Stations arkiv, Kungl. 
Vetenskapsakademien, Stockholm. 

111  Skrivelse från Axel Corlin till Vetenskapsakademien 1 mars 1933, Volym A1:1 "Styrelsens protokoll med bilagor 
1902–1926", Vassijaure Naturvetenskapliga Stations arkiv, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm. 
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stationen i Abisko på grund av sviktande finansiering riskerade att upphöra med sin verksamhet, 

vädjade fysikprofessorn Vilhelm Carlheim-Gyllensköld (1859–1934) till några utländska 

auktoriteter inom forskarvärlden att uttrycka stöd för stationens fortlevnad. Bland de som talade väl 

om stationen fanns fysikern Charles Maurain (1871–1967), astronomen Herbert Hall Turner (1861–

1930), seismologen Edmond Rothé.112 Charles Chree (1860–1928), dåvarande direktör för Kew 

Gardens, skrev ett svar där han uttryckte bland annat betydelsen av att kunna göra magnetiska 

observationer på högre latituder: 

 

[O]n general grounds I can say unhesitatingly that an increause [sic!] is much to be desired in the number 
of active magnetic observatories in latitudes over 60 [degrees]. The information desirable as to magnetic 
disturbance from these high latitude stations is immensely greater than that desirable from stations in low 
latitudes. It is the high latitude stations that we must mainly look for the information necessary to explain 
the cause of magnetic disturbance. These stations are also the ones we look to for disclosing the 
interrelation/ships of magnetic storms and aurora.113 

 

År 1929 överfördes det mesta av de meteorologiska observationerna från Abisko till Riksgränsen, 

där det hade bedrivits enklare meteorologisk mätverksamhet sedan år 1904. Avsikten att flytta de 

meteorologiska mätningarna dit var att Riksgränsen betydligt bättre representerade det atlantiska 

klimatet och att väderleksrapporter därifrån skulle vara till större nytta, inte minst för trafiken på 

malmbanan som gick ända till Ofoten. 

Den 24 september 1943 föreslog överdirektören för SMHA Gustaf Slettenmark (1884–1963) en 

omorganisation av observatorierna vid Abisko och Riksgränsen.114 Han beklagade att Riksgränsens 

observatorium inte riktigt hade blivit vad man hade hoppats på, varför fanns skäl att låta åtminstone 

delar av verksamheten vid Riksgränsen flyttas över Abiskostationen: 

 

"[E]rfarenheten [har] visat, att förhållandena i Riksgränsen icke äro så gynnsamma för iakttagelser, som 
man tänkt sig. Himlen är sålunda ofta där täckt av relativt låga moln, och de viktiga mätningarna av 

                                                 
112  Brev från Charles Maurain till Vilhelm Carlheim-Gyllensköld 24 oktober 1927, Volym A1:1 "Styrelsens protokoll 

med bilagor 1902–1926", Vassijaure Naturvetenskapliga Stations arkiv, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm; 
Brev från Herbert Hall Turner till Vilhelm Carlheim-Gyllensköld 25 oktober 1927; Volym A1:1 "Styrelsens 
protokoll med bilagor 1902–1926", Vassijaure Naturvetenskapliga Stations arkiv, Kungl. Vetenskapsakademien, 
Stockholm; Brev från Edmond Rothé till Vilhelm Carlheim-Gyllensköld 24 oktober 1927, Volym A1:1 "Styrelsens 
protokoll med bilagor 1902–1926", Vassijaure Naturvetenskapliga Stations arkiv, Kungl. Vetenskapsakademien, 
Stockholm. 

113  Brev från Charles Chree till Vilhelm Carlheim-Gyllensköld 25 oktober 1927, Volym A1:1 "Styrelsens protokoll 
med bilagor 1902-1926", Vassijaure Naturvetenskapliga Stations arkiv, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm. 
Även om tonen överlag var positiv förekom viss kritik. Han menade att värdet på ett observatorium är avhängigt 
dess vetenskapliga publikation, vilket i Abiskos fall var bristfälligt. 

114  Gustaf Slettenmark, "P.M. rörande observationerna i Abisko och Riksgränsen", i Betänkande med utredning och 
förslag angående organisationen av Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt, red. Gösta Malm (Stockholm, 
1944). 
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vinden i de högre luftlagren medelst pilotballongviseringar och observationer av de högre molnen bliva 
därför endast sällan utförda. För dessa observationer äro förhållandena i Abisko betydligt bättre."115 

 

Slettenmark gav även förslag på hur verksamheten skulle kunna bedrivas på ett gynnsamt och 

effektivt sätt. Här var det frågan om att följa våra grannländers exempel. Sverige hade nämligen 

före kriget samarbetat med de övriga skandinaviska länderna i syfte att utarbeta en plan för 

luftobservationer, och fick då kunskap om deras mer centraliserade organisation av sina nationella 

observationer: 

 

Det synes emellertid lämpligt att, i enlighet med den interskandinaviska plan, som strax före kriget 
uppgjordes för de aerologiska arbetena, förlägga den ena av de två aerologiska stationer, som borde 
upprättas inom Sverige enligt internationell rekommendation, till Abisko. Härigenom skulle bättre 
utnyttjande av personal kunna åstadkommas, i det att såväl de aerologiska som de förutnämnda arbetena 
skulle kunna ombesörjas av två meteorologer och ett biträde. Av meteorologerna bör lämpligen den ena 
såsom föreståndare placeras lika med statsmeteorolog i 23:e, under det att den andre bör sättas i 20:e 
lönegraden.116 

 

Provisoriskt geofysiskt observatorium i Kiruna 

Som ett led i denna utveckling föreslog politikern och ingenjören Gösta Malm (1873–1965) en 

särskild utredning för omorganisationen av just de meteorologiska observationerna. Detta ledde i 

sin tur till ett beslut den 14 september 1944 där kungen förordade att Vetenskapsakademien, 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI, tidigare SMHA) samt Sjökarteverket 

gemensamt skulle utreda möjligheterna att slå samman den geofysiska, seismologiska och 

magnetiska forskningsverksamheten som bedrevs vid stationerna i Riksgränsen och Abisko till ett 

meteorologiskt observatorium.117 En kommitté tillsattes för att utreda frågan. 

Vetenskapsakademiens representanter var geologen Axel Gavelin (1875–1947), som dock redan år 

1945 hoppade av kommittén och ersattes av medicinske fysikern Rolf Sievert (1896–1966), samt 

botanikern Robert Fries (1876–1966) och fysikern Erik Hulthén (1891–1972). Från Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut deltog meteorologerna Anders Ångström (1888–1981) 

och Carl-Johan Östman (1888–?). Sjökarteverkets representanter var geodeten Nils Ambolt (1900–

1969) och statshydrografen Sven Åslund (1909–1968). Bland övriga som var delaktiga i 

kommitténs arbete märktes bland andra Hannes Alfvén, geofysikerna Gustaf Ising (1883–1960) och 

                                                 
115  Slettenmark (1944). Se även SOU 1947:6, Betänkande med förslag till geofysiskt observatorium i Kiruna mm., 18. 
116  Slettenmark (1944). Se även SOU 1947:6, 18. Termen aerologi innebär studier av den "fria" atmosfären som inte 

befinner sig närmast jordytan.  
117  SOU 1947:6, 5f. 
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Harald Norinder (1888–1969), samt meteorologen Hilding Köhler (1888–1982).118 

Den 10 januari 1947 publicerades resultatet av utredningen i Betänkande med förslag till 

geofysiskt observatorium i Kiruna mm (1947).119 Kommittén poängterade där behovet av en 

nordsvensk naturvetenskaplig forskningsstation. Framför allt framhölls de vetenskapliga framsteg 

som en ny station skulle kunna innebära. Eftersom det var geofysiken som skulle ligga till grund för 

den huvudsakliga forskningen vid den nya stationen såg kommittén till att förklara innebörden hos 

benämningen geofysik genom att visa på dess varierande forskningsområde i form av huvud- och 

underavdelningar, där vissa av underavdelningarna så gott som hade utvecklats till självständiga 

vetenskaper. Sammantaget kunde man enligt kommittén indela geofysiken i följande tre 

huvudområden: den fasta jordens fysik, havets och inlandsvattnets fysik, samt atmosfärens fysik 

(meteorologi). Jordens fysik samt havets och inlandsvattnets fysik tycks i kommitténs ögon ha varit 

tämligen självklara medan atmosfärens fysik eller meteorologin problematiserades: 

 

Emellertid har forskningen inom meteorologien alltmer måst koncentrera sig kring problem rörande de 
fysikaliska processer, som försiggå inom de skikt av atmosfären, som ligga mellan jordytan och 
norrskenszonen[...] 

[---] 

Däremot har de högsta luftlagrens elektrofysik, omfattande fenomen sådana som norrskenet, den 
genomträngande strålningen och jonosfären allmer fallit utanför meteorologiens vanliga 
forskningsuppgifter och räknas numera lämpligen såsom hörande till geofysiken i övrigt.120 

 

Att innebörden hos begreppet meteorologi därmed ändrade karaktär är i och för sig intressant men 

det väsentliga i det här sammanhanget är att kommittén förklarar hur meteorologin inskränktes till 

att studera den inre atmosfären medan studiet av den yttre atmosfären därmed utkristalliserade sig 

till ett nytt huvudområde inom geofysiken, nämligen kosmisk geofysik.121 På så vis kunde man tala 

om inte bara tre utan fyra områden inom geofysiken: den fasta jordens fysik, havets och 

inlandsvattnets fysik, meteorologi samt kosmisk geofysik. Genom denna avgränsning ville de 

definiera och konsolidera kosmisk geofysik som ett eget forskningsområde skilt från, men samtidigt 

besläktat med, den mer "jordnära" geofysiken. Kommittén kunde därefter i den fortsatta 

motiveringen gå vidare med att lägga tonvikten på geokosmofysikens internationella betydelse och 

                                                 
118  SOU 1947:6, 9f. 
119  SOU 1947:6. 
120  SOU 1947:6, 26.  
121  Etymologin kommer för övrigt av grekiskans meteorologia som är en sammansättning av meteor, uppe i himlen, 

samt logos, lära. Att begreppet meteorologi har ändrat innebörd är dock ingenting nytt. När Aristoteles i sin skrift 
Meteorologi definierade begreppet hade det en vidare betydelse än i modern tid och omfattade inte bara regionen 
närmast stjärnorna (inklusive meteorer och kometer) utan också det som hörde till luften, vattnet och jorden. 
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att Sverige inte gärna borde halka efter i utvecklingen inom detta område, särskilt i den rådande 

efterkrigstidens utvecklingsoptimism: 

 

Betydelsen för ett litet land som Sverige av internationellt samarbete inom forskningen kan icke 
överskattas, i all synnerhet som vårt land till följd av kriget under lång tid varit avstängd från kontakten 
med den under snabb utveckling stadda vetenskapliga verksamheten i de stora länderna. Den nu pågående 
allmänna kraftiga upprustningen av naturvetenskaplig forskning i vårt land gör oss även starkt beroende 
av kontakt med utländska vetenskapsmän. I det nuvarande läget är det särskilt önskvärt, att man utnyttjar 
de möjligheter till forskning inom sådana specialområden, som ligga särskilt väl till för vårt land, ty 
härigenom bliva sådana motprestationer inom vetenskapen möjliga, som utgöra en viktig förutsättning för 
ömsesidigt utbyte. Kommittén anser sig i detta sammanhang böra särskilt framhålla, att vissa delar av den 
kosmiska fysiken ha nära anknytning till en rad problem inom atomenergiforskningen och att en 
intensifiering av svensk forskning inom geokosmofysiken även av denna anledning kan förväntas öppna 
nya vägar för ett fruktbärande samarbete med utlandet.122 

 

Efter det kom de in på varför observatoriet skulle placeras just i norra Sverige. Förutom att de 

betonar det gynnsamma klimatet är det också intressant att de – liksom Svenonius gjorde – tar upp 

betydelsen av de bekvämligheter som följer av att det finns järnvägsförbindelser till regionen: 

 

Sverige intager liksom i viss mån även grannländerna Norge och Finland i jämförelse med övriga länder 
en särställning genom att området norr om polcirkeln här har ett jämförelsevis milt klimat och är 
lättillgängligt. Motsvarande områden i Asien och Amerika hava ett synnerligen hårt klimat och dåliga 
kommunikationer. Grönland och Spetsbergen äro svårtillgängliga, Island ligger praktiskt taget helt söder 
om polcirkeln. De nordliga delarna av Norge och Finland ha icke lika goda kommunikationer som 
Nordsverige. I intet land kan man såsom i Sverige efter ett dygns bekväm järnvägsresa från landets 
centrala delar, där universitet och högskolor finnas, komma till norr om polcirkeln belägna platser, där 
forskning av det slag som här avses, med fördel kan bedrivas. 

[---] 

För geofysiska observationer är det även ofta av största betydelse att, såsom i regel är fallet i Nordsverige, 
luften är ovanligt klar och dimmor mera sällan förekomma. 

 

Man torde således utan överdrift kunna hävda, att vårt land äger sällsynt goda förutsättningar i här 
berörda avseenden och därför måste anses hava internationella förpliktelser att uppfylla. Sverige torde 
inom hithörande forskningsområden hava utsikter att göra betydelsefulla insatser i det internationella 
samarbetet.123 

 

En annan fråga gällde var det nya geofysiska observatoriet skulle förläggas.124 Eftersom 

observatoriet vid Riksgränsen låg nära såväl järnvägen som kraftledningar fanns misstankar om att 

det särskilt vid tågens passager skulle inträffa störningar på de jordmagnetiska mätningarna.125 

Undersökningar bekräftade misstankarna, och det visade sig att det var så gott som uteslutet såväl 

                                                 
122  SOU 1947:6, 27. 
123  SOU 1947:6, 27f. 
124  Det fanns också planer på ett solobservatorium i trakten. Se vidare Holmberg (2008), 169ff. 
125  SOU 1947:6, 29. 
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att bygga om de redan existerande observatorierna som att bygga nya i den omedelbara närheten, 

åtminstone inom ett par hundra meter från järnvägen och kraftledningen. Även med tanke på de 

meteorologiska mätningarna var det fördelaktigt att hitta en annan plats för observatoriet. I såväl 

Abisko som Riksgränsen påverkades nämligen observationerna starkt av de lokala avvikelserna i 

väderförhållandena, vilket var typiskt för dalgångar i fjälltrakterna. Tanken med observationerna 

var att de i möjligaste mån skulle vara representativa för vädret i allmänhet snarare än lokalt. 

Således hoppades man hitta en plats där vädret var mer homogent, alltså ett större område med 

relativt få lokala avvikelser. Efter undersökningar visade det sig att det fanns ett område cirka 8 km 

öster om Kiruna som tillfredsställde kraven man hade ställt.126 Området, som visade sig vara så gott 

som störningsfritt, hade då undersökts av diverse instanser, däribland Sveriges geologiska 

undersökning (SGU) och Sjökarteverket.127 Enligt en intervju i tidningen Norrlandsfolket ska dock 

Sievert, Ambolt och Noringer under högst informella former även ha fört på tal om att förlägga 

observatoriet vid Holmajärvivägen intill flygfältet, men denna plats ansågs snart vara olämplig.128 

Betänkandet fick dock dåligt gehör. Redan hösten 1947 fick Rolf Sievert, Erik Hulthén och 

botanikern Rudolf Florin (1894–1965), deras kollega från Vetenskapsakademien, veta att "någon 

proposition föranledd av 'Betänkande med förslag till geofysiskt observatorium i Kiruna m.m.' icke 

vore att förvänta till innevarande års riksdag."129 Men de gav sig inte. Genom att vädja till Kiruna 

stad hade de blivit lovade inte bara finansiering utan även två provisoriska baracker.130 Hans 

Weinberger förklarar i sin biografi över Sievert den roll som Kiruna stad hade i valet av Kiruna som 

plats för det nya observatoriet: "Staden som var dominerad av gruvdriften önskade diversifiera 

näringsstrukturen och samarbetade mycket tillmötesgående med Sievert i bland annat markfrågan. 

Denna push and pull-effekt bidrog starkt till den slutliga placeringen av observatoriet."131 Förutom 

Kiruna stad lyckades även kommittén få bidrag från Naturvetenskapliga forskningsrådet. Med 

denna finansiella backning vädjade de i april 1948 till Vetenskapsakademien genom att framhålla 
                                                 
126  SOU 1947:6, 30. 
127  Jag har inte hunnit titta närmare på denna undersökning men om jag inte misstar mig finns den publicerad som Kjell 

Borg, "Results of geomagnetic observations at Abisko 1946–1950 with a summary of annual means 1921–1953", 
Jordmagnetiska Publikationer 17:38 (1957). 

128  Norrlandsfolket, 4 juli 1957. 
129  Brev från Rolf Sievert, Erik Hulthén och Rudolf Florin till Kungl. Vetenskapsakademien den 22 april 1948, Volym 

F1:1 "Handlingar rörande remissvar och utredningar", Interimstyrelsen för forskningsverksamheten i övre Norrland, 
Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm. Se även exempelvis Kungl. Svenska vetenskapsakademiens årsbok 
(Stockholm, 1949), 43; Hultqvist (1997), 22 och 40; samt Hans Weinberger, Sievert: enhet och mångfald: En 
biografi över den svenska radiofysikens, radiobiologins och strålskyddets grundare Rolf Sievert (Stockholm, 1990), 
104–107. 

130  Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med drätselkammarens i Kiruna finansavdelning, 20 januari 1948, Volym 
F1:1 "Handlingar rörande remissvar och utredningar", Interimstyrelsen för forskningsverksamheten i övre Norrland, 
Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm; Brev från Rolf Sievert, Erik Hulthén och Rudolf Florin till Kungl. 
Vetenskapsakademien den 22 april 1948. 

131  Weinberger (1990), 107. 
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det omedelbara behovet av att provisoriskt organisera den naturvetenskapliga forskningen i 

Lappland. Som huvudskäl framhöll de den geofysiska forskningens betydelse för det internationella 

samarbetet. Såväl svenska som utländska vetenskapsmän hade planer på observationer av norrsken 

och andra undersökningar av jonosfären, men det var bråttom att organisera dessa eftersom den 

pågående solfläcksperioden närmade sig maximal aktivitet, något som var högintressant för 

geofysikerna. Eftersom de redan hade hittat en lämplig plats för den geofysiska forskningen strax 

utanför Kiruna, föreslog de precis en uppdelning av forskningen så att den geofysiska forskningen i 

huvudsak förlades till Kiruna och den biologiska stannade kvar i Abisko, eftersom området där var 

mycket gynnsamt ur biologiskt perspektiv. För att genomdriva dessa förslag föreslog kommittén att 

det skulle inrättas en tillfällig styrelse med just detta syfte.132 

Resultatet blev inrättandet av Interimstyrelsen för övre Norrlands naturvetenskapliga 

forskningsstationer där ledamöterna representerade såväl Vetenskapsakademien som Statens 

naturvetenskapliga forskningsråd och SMHI. Sievert blev ordförande och E. Hulthén, Florin och 

Köhler som ledamöter, och slutligen Östman som sekreterare och kassör. Styrelsen fick till uppgift 

att bland annat samordna de svenska och utländska forskarnas arbeten vid de naturvetenskapliga 

forskningsstationerna i Abisko, Sarek och Tarfadalen samt att gynna för stationernas fortsatta 

utveckling.133 Trots finansiering från Kiruna stad, Naturvetenskapliga forskningsrådet och 

Vetenskapsakademien hade styrelsen dåliga förutsättningar för att hålla stationerna i dugligt skick, 

och som jag förstår det hölls forskningsverksamheten under 1950-talet på en miniminivå. 

Under sommaren 1948 inrättade interimstyrelsen det provisoriska geofysiska observatoriet vid 

Kauppinen cirka 8 km öster om Kiruna tätort. Amboldt blev föreståndare under perioden 1948–

1957, varefter Bengt Hultqvist tog över. Amboldt kom att bli en viktig länk i kontakten med 

myndigheter, vilket var betydelsefullt inte minst för anskaffande av medel. Den nya tillfälliga 

stationen var väldigt enkel och bestod endast av två baracker för forskning och bostäder.134 Med 

ekonomiskt stöd från naturvetenskapliga forskningsrådet kunde Sievert förfoga över barackerna. 

Hans assistenter gjorde bland annat kontinuerliga mätningar av förändringar i jonosfären samt 

registrerade norrskensaktivitet och magnetiska stormar.135 Det skedde även en del samarbete med 

                                                 
132  Brev från Rolf Sievert, Erik Hulthén och Rudolf Florin till Kungl. Vetenskapsakademien den 22 april 1948; SOU 

1947:6, 30. 
133  Brev från Rolf Sievert, Erik Hulthén och Rudolf Florin till Kungl. Vetenskapsakademien den 22 april 1948. 
134  Kompletterande utredning rörande av Abiskokommittén föreslagna åtgärder för naturvetenskaplig forskning i 

Nordsverige, 18 november 1948, Volym E1:1 "Utgående och inkommande skrivelser", Interimstyrelsen för 
forskningsverksamheten i övre Norrland, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm. 

135  En av Sieverts medhjälpare var Bo Stjernberg som har skrivit om sina minnen. Se Bo Stjernberg, "Jo nog minns jag 
Råö!", Audionen 2(2004). 
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Stockholms observatorium. Senare kom observatoriet att utökas med nya byggnader och bestod 

1951 då av följande anläggningar: ett observatorium för jonosfärforskning, två byggnader för 

jordmagnetiska observationer, en byggnad för registrering av kosmisk strålning, ett seismologiskt 

observatorium, samt en meteorologisk station.136 Särskilt radiochefen och f.d. FN-ambassadören 

Olof Rydbeck (1913–1995) var angelägen att få igång verksamheten vid observatoriet, inte minst 

för att det skulle gynna det internationella samarbetet. Den Internationella Vetenskapliga 

Radiounionen hade nämligen talat väl om Kirunaobservatoriet som skulle "kunna utgöra en viktig 

länk i en kedja av klass A-stationer på jorden."137 Vad jag förstår anspelar Rydbeck på det globala 

nätverk av geofysiska observatorier som jag nämnde tidigare i samband med det internationella 

geofysiska året 1957–1958. Han var även ivrig att använda observatoriet för sin egen verksamhet 

vid de olika forskningsstationerna på västkusten. Samarbetet mellan observatoriet i Askim i 

Göteborg och det nya Kirunaobservatoriet hade redan kommit igång. När han rekommenderade att 

en observatorstjänst skulle inrättas i Kirunaobservatoriet gav han följande bild av verksamheten där: 

 

Resultaten från detta observatorium [i Kiruna] är redan mycket lovande. Sålunda har utomordentligt 
vackra bilder av radiovågornas reflexion från norrskensgardiner erhållits, bilder som på grund av sin 
snabba panoramiska teckning säkerligen komma att få stor betydelse för norrskensforskningen och för 
undersökningen av radiovågornas utbredning i polarområdena. Materialet från Kiruna-filialen, som 
huvudsakligen presenteras på film, ankommer en gång i veckan från filialobservatoriet, som är bemannat 
med en assistent samt en vaktmästare. Bearbetningen av dessa resultat måste ske i full anslutning till de 
vid observatotiet i Askim gjorda undersökningarna, och denna bearbetning måste därför sortera under den 
begärda observatorn, som således får en mycket stor arbetsbörda. Härav framgår, att man under inga 
omständigheter kan reda sig utan en sådan.138 

 

Den 29 februari 1952 upphörde interimstyrelsen formellt sin verksamhet men i praktiken ersattes 

den av en permanent styrelse. På ordförandeposten i den nya styrelsen satt f.d. utrikesminister 

Rickard Sandler (1884–1964) som hade värvats av Sievert som ville ha en ordförande med 

erfarenhet av politiska förhandlingar med regering och riksdag.139 De övriga styrelseledamöterna 

utgjordes av E. Hulthén, Florin, Köhler, Alfvén, och zoologen Bertil Hanström (1891–1969) 

samtliga från Vetenskapsakademien; Östman från SMHI; astronomen Bertil Lindblad (1895–1965) 

från statens naturvetenskapliga forskningsråd; Sievert som vice ordförande; och slutligen Gösta 

                                                 
136  Interimstyrelsens skrivelse till kungen 30 augusti 1951, Volym E1:1 "Utgående och inkommande skrivelser", 

Interimstyrelsen för forskningsverksamheten i övre Norrland, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm. 
137  Brev från Olof Rydbeck vid Institutionen för teleteknik och elektronik vid Chalmers tekniska högskola till 

Överstyrelsen för de tekniska högskolorna, 14 oktober 1948, Volym F1:1 "Handlingar rörande remissvar och 
utredningar", Interimstyrelsen för forskningsverksamheten i övre Norrland, Kungl. Vetenskapsakademien, 
Stockholm. 

138  Brev från Olof Rydbeck vid Institutionen för teleteknik och elektronik vid Chalmers tekniska högskola till 
Överstyrelsen för de tekniska högskolorna, 14 oktober 1948. 

139  Hultqvist (1997), 22. 
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Larsson som sekreterare. 

Det provisoriska geofysiska observatoriet i Kauppinen var år 1952 fullt utbyggt vad gäller den 

vetenskapliga verksamheten som då var i stort behov av bättre lokaler.140 Ett problem gällde 

observatoriet för kosmisk strålning där en viktig förutsättning för registreringarna var att rummet 

höll konstant temperatur. Termostaten som användes hade vissa brister vilket gjorde 

observationerna så gott som värdelösa. Genom att det nya observatoriet skulle byggas av betong 

och med dubbla väggar, skulle rummet få pålitligare temperaturkonstans. 

Kiruna Geofysiska Observatorium 

I början av 1953 blev planerna på utbyggandet av det provisoriska observatoriet i Kauppinen mer 

konkreta.141 Den 16 januari fick Vetenskapsakademien mot en till länsstyrelsen betald årlig avgift 

av 100 kronor förfoga över ett cirka 2215 hektar stort markområde vid Loussajoki. Den exakta 

storleken och formen av området var ännu inte fastlagt, och länsstyrelsen hade inte heller bestämt 

om Vetenskapsakademien fick hägna in anläggningen. På uppdrag av Vetenskapsakademin utsåg 

Byggnadsstyrelsen arkitekten Olof Söderman att i samråd med forskningsstationernas styrelse 

utforma det nya observatoriet, och Södermans förslag var klart 1954. Samtidigt hade Sievert 

tillsammans med ingenjör A. Berggren planerat för observatorieverkstadens tekniska utrustning. 

Styrelsen för forskningsstationerna i Övre Norrland hoppades att det nya observatoriet skulle bli 

klart för invigning 1 juli 1957 i samband med starten av det tredje internationella geofysiska året. 

År 1956 beviljade riksdagen kungens proposition om anslag för nybyggandet av observatoriet. 

Förutom det statliga stödet tillkom stöd från såväl Vetenskapsakademien som Kiruna stad, men 

trots det stora stödet räckte inte pengarna till utan styrelsen blev tvungen att begära ökat anslag, 

vilket även beviljades av staten.142 Därmed var det så gott som klart att omsätta planerna i 

praktiken. I slutet av maj 1956 kunde byggnationerna sättas igång. 

Redan innan observatoriet var klart inleddes samarbete med utländska forskningsstationer, inte 

minst i USA. En blivande huvudaktör i detta sammanhang var Kirunaobservatoriets nye 

föreståndare Bengt Hultqvist som sedan ett par år tillbaka jobbat åt Sievert men även på FOA.143 

Hultqvist gjorde en rad studiebesök vid liknande institutioner i USA där han knöt kontakter och på 

så vis vidgade nätverket omkring sig. Bland de forskningscentra som han besökte fanns Air Force 

                                                 
140  Kungl. Svenska vetenskapsakademiens årsbok (Stockholm, 1953), 179ff. 
141  Kungl. Svenska vetenskapsakademiens årsbok (Stockholm, 1954), 165. Se även Hultqvist (1997), 41. 
142  Kungl. Svenska vetenskapsakademiens årsbok (Stockholm, 1956), 169. 
143  Hultqvist (1997), 45. 
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Cambridge Research Center (AFCRC) där han fick anslag för forskningsprojekt som skulle utföras 

i Kiruna.144 Kontakter knöts även med forskningscentra i andra länder, exempelvis Forsvarets 

forskningsinstitutt i Norge, Centro Microonde i Italien, Ionosphären-Institut i Västtyskland, Institut 

de physique de l'atmosphere i Frankrike, Jonosfärlaboratoriet i Danmark, Radio Research Station i 

England, osv.145 Här ser vi exempel på en intressant koppling till amerikanska militära intressen: 

 

Vid den här tiden understöddes mycket av grundforskning i världen inom och utom USA av de 
amerikanska försvarsgrenarna. [---] Det första forskningsanslaget fick vi redan 1957, och det gällde 
norrskensmätningar med hjälp av radiovågor. Under närmare tio år spelade forskningsanslag från AFCRC 
en avgörande roll för det vetenskapliga arbetet vid KGO. De basresurser, som observatoriet fick från 
Kungl. Vetenskapsakademien och andra svenska källor, räckte inte till för att täcka projektkostnaderna för 
forskningsprojekt.146 

 

Enligt Hultqvist såg situationen ut sådär ända fram till mitten av 1960-talet, och han menar också 

att dessa forskningsanslag på sätt och vis utgjorde en del av Marshallplanen för återuppbyggnaden 

av Europa efter andra världskriget.147 En befogad fråga blir då på vilket sätt det var tänkt att den 

geofysiska forskningen och raketteknologin skulle bygga upp Europa. Varför gick i så fall inte 

dessa pengar till forskning inom områden som medicin, samhällsvetenskap, infrastruktur etc.? 

Det första svenska raketinstrumentet som användes för mätningar i norrsken byggdes vid KGO 

och skickades upp i februari 1964, dock inte från svensk mark utan från raketbasen i Andøya i 

Norge. Bygget av Esrange hade ännu inte påbörjats. Projektet var ett samarbete mellan 

Skandinavien och USA, ett samarbete som kom att leda till Skandinavisk Arbetsgrupp för 

Rymdforskning (SAR).148 

I sina memoarer beskriver Hultqvist att synen på Kiruna inte var fullt så optimistisk. När Sievert 

erbjöd honom ledningen över det nya Kirunaobservatoriet utlovade han inget paradis.149 Av den 

tyske ingenjören Willy Soffregen (1909–1987) fick Hultqvist höra åsikten att "det var rena 

dårskapen att tro att man skulle kunna bedriva framgångsrik forskning i längden på en så isolerad 

plats som där Kirunaobservatoriet höll på att byggas."150 En annan som spädde på den pessimistiska 

                                                 
144  Hultqvist (1997), 50. Se även Sörlin & Wormbs (under granskning). s 8. 
145  Hultqvist (1997), 69f. Ett annat exempel på samröret med utländska försvarsmakterna är den konferens som hölls i 

Kiruna i augusti 1960 då forskare från brittiska, kanadensiska, holländska, norska och danska försvaret deltog. Se 
Bengt Hultqvist, "Proceedings of the symposium on polar cap absorption held at Kiruna Geophysical Observatory 
of the Royal Swedish Academy of Science 8–11 August 1960" Arkiv för Geofysik, Band 3 21(1960). 

146  Hultqvist (1997), 50f. 
147  Hultqvist (1997), 51. 
148  Hultqvist (1997), 67. 
149  Hultqvist (1997), 47. 
150  Hultqvist (1997), 47. 
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synen var professorn i kemi Arne Westgren (1889–1975) som inte trodde på att verksamheten 

skulle kunna hållas igång. Astrofysikern Yngve Öhman (1903–1988) lär också ha uttalat sig 

negativt om observatoriets läge "då den placerats i en tråkig och efter vad jag förstår osund trakt."151 

Hur kan man förklara dessa negativa tankar med tanke på att den traditionella synen på 

framtidslandet Norrland sedan länge hade varit förhoppningsfull?152 Sörlin menar att optimismen 

gick hand i hand med en svårutrotlig pessimistisk norrlandsbild.153 

Den 2 juli 1957 kunde Kiruna Geofysiska Observatorium invigas, bara någon månad innan 

ryssarna skickade upp Sputnik. Platschef var då Bengt Hultqvist, som vid sin sida hade ett par 

ingenjörer, en instrumentmakare, vaktmästare och sekreterare. Massmedia var på plats och 

rapporterade om händelse. Många tal hölls. En talare var landshövdingen i Norrbotten, Manfred 

Näslund (1899–1988), som anspelade på traditionen av vetenskapsmän i Norrland, exemplifierat 

med Linné, och hur detta hörde ihop med de speciella naturförhållandena uppe i norr. Linnés besök 

fick, menade Näslund, som följd att den naturvetenskapliga stationen i Abisko grundades, följt av 

forskningsstationerna i Vassijaure, Tarfala och Sarek. Vidare pekade han på geofysiken som en röd 

tråd i denna utveckling:  

 

Den viktiga gren av vetenskapen, som geofysiken utgör, var föremål för forskning redan på ett tidigt 
stadium i Abisko, där en seismograf fanns stationerad. [---] Den plats där detta observatorium [KGO] 
lagts, är ur många avseenden bäst lämpad. Härigenom har det blivit en värdefull länk i den svenska 
kedjan av forskningsstationer för den geofysiska vetenskapen, vars betydelse alltmer gör sig gällande.154 

 

Retoriken är tydlig. Förutom att KGO beskrivs som resultatet av en lång tradition bakåt, utgör den 

också en ny början på en fortsatt tradition framåt. KGO knyter ihop gammalt och nytt, och blir på så 

sätt både oundviklig och oumbärlig. Utan denna länk går kedjan sönder. Näslund passade även på 

att understryka att observatoriet kunde anknyta till ett framtida universitet i övre Norrland, men 

Edenman var av en annan åsikt och menade att "Norrland kan inte få en högskola av romantiska 

skäl eller av norrlandspolitiska skäl. Däremot kan ett norrländskt universitet växa fram ur de 

möjligheter som yppar sig till ökad forskning och utbildning, och jag som är ordförande i 

universitetsutredningen lyhörd för de argument som det nya observatoriet ger för ökade insatser i 

Norrland i forsknings- och utbildningshänseende."155 

                                                 
151  Holmberg (2008), 183n. 
152  Sörlin (1988), 10. 
153  Sörlin (1988), 60, 93. 
154  Norrbottens-Kuriren, 3 juli 1957. 
155  Norrlandsfolket, 4 juli 1957. Se även Norrländska Socialdemokraten, 3 juli 1957. 
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Bertil Lindblad talade om ny vetenskaplig episod, men kanske lite överraskande anspelade han 

inte, som man kanske kan förvänta sig, på utforskandet av rymden utan tvärtom på det som finns 

inuti jorden: 

 

Geofysiken är en vetenskap av stor aktualitet. De stora geografiska upptäckternas tid är förbi, därför är 
det en vetenskaplig uppgift av första betydelse att utforska de fysikaliska processer som äger rum inom 
vår jord. Detta observatoriums läge på en hög breddgrad gör det beträffande vissa undersökningar särskilt 
ägnat att ge resultat av stor betydelse.156 

 

 

 

En annan talare var Nils Amboldt som berörde relationen mellan forskning och teknik: "Kiruna 

är inte längre enbart en forskningsstation, där man registrerar och mäter [...]. Den har nu möjlighet 

att bedriva grundforskning såväl nationellt som internationellt."157 Jag ser detta som ett tydligt 

                                                 
156  Norrlandsfolket, 3 juli 1957. 
157  Norrbottens-Kuriren, 3 juli 1957. 

Bild 2. Kiruna Geofysiska Observatorium år 1957. 
Foto av Torbjörn Lövgren, Institutet för Rymdfysik (IRF).
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uttryck för en strävan att hävda grundforskningens betydelse, alltså en slags gränsdragning mellan 

grundforskning och tillämpad forskning. 

Verksamheten vid KGO kom att fokuseras på grundforskning och framför allt då 

norrskensforskningen, men andra områden var också intressanta. Polarkalottabsorptionen eller 

Polar Cap Absorption (PCA) var ett av de fenomen som under flera år kom att hålla forskarna vid 

KGO sysselsatta, och i augusti 1960 arrangerade Hultqvist tillsammans med österrikaren Johannes 

Ortner, som var den förste anställde forskaren vid KGO, ett internationellt PCA-symposium vid 

KGO. Ett annat intressant område var de "nattlysande" molnen, som jag kommer att skriva mer om 

längre fram då jag behandlar raketskjutningarna vid Nausta och Kronogård åren 1961–1962. Värt 

att notera är också att från 1960 samarbetade KGO med Max-Planck-Institut¨für Aeronomie i 

Tyskland i olika försök där de skickade upp stora ballonger med mätinstrument. Fram till år 1965 

skickades ballong upp från ett grustag intill KGO, men året efteråt kunde de flesta 

ballongexperimenten göras från Esrange som hade bättre resurser för sådant.158 

Det är intressant att notera hur det i svenska sammanhang fram tills nu i stort sett inte har förts 

någon diskussion om teknisk rymdverksamhet i form av raketuppskjutningar och dylikt, utan 

istället nästan bara handlat om forskning. Men detta kom att förändras i och med Sputnik. Mer om 

det i nästa kapitel. 

 

I detta kapitel har jag behandlat tillkomsthistorien av de naturvetenskapliga forskningsstationer som 

ledde fram till Kiruna Geofysiska Observatorium. Vi har sett hur grundforskningen har utgjort ett 

väsentligt drag hos samtliga dessa stationer. Trots att forskningen har ändrat karaktär och inriktning 

finns en röd tråd i den geofysiska forskningen, med norrskensforskningen som ett av de mer 

framstående områdena. I följande kapitel kommer jag att ta upp hur Sverige kom in i den 

europeiska rymdorganisationen, och hur detta kom att leda fram till etableringen av raketbasen 

Esrange i norra Norrland. 

                                                 
158  Hultqvist (1997), 75; Agge Theander, Mellan himmel och jord: Institutet för rymdfysik 50 år (Kiruna, 2007), 59. 
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Rymdverksamheten 

I föregående kapitel skildrades utvecklingen av de naturvetenskapliga forskningsstationer som 

ledde fram till Kiruna Geofysiska Observatorium. Grundforskningen utgjorde den viktigaste 

verksamheten hos dessa stationer. I detta kapitel ska jag undersöka hur Sverige kom in i den 

europeiska rymdorganisationen. Vi kommer att se både hur detta samarbete ledde fram till 

etableringen av raketbasen Esrange utanför Kiruna, och hur den tekniskt inriktade verksamheten vid 

Esrange kom att knytas samman med grundforskningen vid KGO. 

Europeisk rymdorganisation 

Som jag påpekade i första kapitlet orsakade Sovjets Sputnik en chockvåg framför allt i västvärlden 

med följd att amerikanerna satsade hårt på sitt rymdprogram. Även Europa kom att följa med denna 

våg, eftersom man inte ville hamna på efterkälken. Pionjärerna inom det europeiska 

rymdprogrammet var två fysiker, italienaren Edoardo Amaldi (1908–1989) och fransmannen Pierre 

Auger (1899–1993). Båda hade spelat viktiga roller vid grundandet av CERN och hade således 

erfarenhet av att organisera vetenskap i stor skala. I februari 1959 i Paris diskuterade de båda 

tanken på en europeisk rymdorganisation, och under det första COSPAR-mötet i januari 1960 i 

Nice vidareutvecklades planerna ytterligare.159 En betydelsefull drivkraft bakom denna snabba 

utveckling var oron över att Europa skulle komma efter de stora nationerna USA och Sovjet i 

utvecklingen, varför det var viktigt att snabbt få till ett europeiskt initiativ. Ett samarbete var viktigt 

inte bara ur strikt vetenskaplig synpunkt utan också ur teknisk och industriell synpunkt.160 Amaldi 

och Auger hade erfarenhet av CERN:s organisation och deras tanke var att CERN skulle utgöra en 

förebild även för den europeiska rymdorganisationen. En väsentlig – men med dagens kunskap 

kanske lite naiv – tanke var exempelvis att verksamheten skulle styras av medlemsländernas 

forskare snarare än ländernas regeringar.161 Man kan förmoda att Amaldi och Auger därigenom 

hoppades på att rymdsamarbetet inte skulle drabbas av vare sig militära påtryckningar eller de 

enskilda ländernas byråkrati och politik. 

Det intryck jag får av källmaterialet är att vägen till den europeiska rymdorganisationen blev 

väldigt snärjig och kantad av stora konflikter och problem som inte sällan berodde på kulturkrocken 

                                                 
159  Krige & Russo (2000), 19, 25. 
160  Lamek Hulthén, "Europeiskt samarbete inom rymdforskningen", i Rymdforskning, red. Ernst-Åke Brunberg (Solna, 

1963), 9. 
161  Krige & Russo (2000), 23. 
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mellan vetenskapsmän och politiker. Sen får man förstås ha i åtanke att en europeisk organisation 

med strävan att samla en mängd nationer under en och samma hatt oundvikligen innebär vissa 

konflikter när det gäller ländernas olika nationella intressen och strävanden. 

Sverige medverkade från ett tidigt skede i det europeiska rymdsamarbetet. En huvudaktör i dessa 

sammanhang var fysikern Gösta W Funke (1906–1991) som förutom att han var sekreteraren i NFR 

och AFR även var sekreterare i CERN och därmed säkerligen redan från början införstådd med 

planerna på den europeiska rymdorganisationen.162 En annan aspekt som är ytterst väsentlig i 

sammanhanget är de svenska politikernas attityd till det europeiska rymdsamarbetet. Det fanns 

förvisso en vilja att närma sig Europa, men politikerna oroade sig över hur ett europeiskt samarbete 

skulle påverka den svenska välfärden, och denna oro kan beskrivas som en slags inåtvändhet.163 Vid 

den här tiden fördes diskussioner om medlemskap i EEC, föregångaren till EG och EU, och i 

augusti 1961 höll statsministern Tage Erlander (1901–1985) sitt berömda Metalltal där han visade 

intresse för att Sverige skulle gå med i EEC under förutsättning att det inte hade negativ inverkan 

på rikets ekonomi, neutralitet och suveränitet.164 Vad gäller vetenskapen hade politikernas intresse 

för den så vitt jag förstår snarast att göra med hur den kunde bidra till att stärka Sveriges ekonomi 

snarare än ett genuint intresse för vetenskapen i sig själv. Sörlin talar om "[s]ynen på vetenskapen 

som en produktionskraft och som en militärstrategisk tillgång".165 Politikerna var inte 

nödvändigtvis emot tekniken som sådan. Erlander var teknikvän och hade själv i sin ungdom 

påbörjat studier i naturvetenskap vid Lunds universitet.166 Forskningsrådens tillkomst under 1940- 

och 1950-talen motiverades framför allt med "vetenskapens roll som välfärdsalstrare och 

upprätthållare av svensk konkurrenskraft."167 Stiernstedt skriver att Sverige inte chockades av 

ryssarnas Sputnik så till den grad att man såg det nödvändigt att inleda ett svenskt Sputnikprogram. 

Det svenska regeringskansliet var skeptiskt till Kennedys månlandningstal 1961: "[Talet] ansågs 

inte dikterat av forskningsintresse, ej heller enbart av nödvändigheten att bräcka ryssarna utan i 

nästan lika hög grad av pojkboksdrömmerier och massmedialt gångbar Jules Verneromantik."168 

Jag tror att de svenska politikerna hellre satsade på ett för svensk del mer genomförbart 

rymdprogram, nationellt och europeiskt, av mer blygsamma proportioner med syfte att detta skulle 

bidra till att stärka landets ekonomi och välfärd, snarare än att försöka mäta sig med stormakternas 

                                                 
162  Se exempelvis Stiernstedt (1997), 17 och Hultqvist (1997), 19. 
163  Sörlin (1994), 38f. 
164  Stiernstedt (1997), 74. 
165  Sörlin (1994), 202. 
166  Hans Weinberger, "'Det rörde sig väl om ofarliga ting: Svensk neutralitetspolitik och synen på teknik", 

Arbetarhistoria 92:4(1999), 35. 
167  Sörlin (1994), 202. 
168  Stiernstedt (1997), 64. 
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program, som tävlade om världsdominans. 

ESRO:s rymdteknologiska anläggning ESTEC i Noordwijik i Nederländerna skulle utveckla och 

framställa satelliter, rymdsonder samt nyttolaster till raketer. I nära anslutning till den skulle 

laboratoriet ESLAB fungera som en nod för forskningssamarbeten i mindre skala. ESTRACK var 

tänkt att utgöra ett nätverk för spårning av satelliter och rymdsonder. Nätverket skulle bestå av fyra 

stationer för radiospårning och telemetri och tre stationer för optisk spårning. Vidare skulle ESDAC 

(senare ESOC) i Darmstadt i Tyskland bli en datacentral dit data från spårstationerna skickades för 

analys och bearbetning. Avslutningsvis behövdes en anläggning för uppskjutning av sondraketer 

och där kom Esrange in i bilden. Men som vi ska se var det inte helt klart var denna anläggning 

skulle placeras. Ett tungt vägande krav var att raketbasen skulle ligga i norrskenszonen, vilket 

innebar nordlig latitud. Däremot visste man att det skulle räcka med en uppskjutningsplats för 

ESRO. Om det skulle uppstå behov av att göra uppskjutningar längre söderut ansågs det räcka att 

använda någon av medlemsländernas redan existerande uppskjutningsplatser.169 Mellan 1964 och 

1967 styrdes ESRO från högkvarteret i Paris. Generaldirektören Auger assisterades av den 

vetenskaplige direktören, den tyske astrofysikern R Lüst (1923–), som senare efterträddes av den 

svenske meteorologen Bert Bolin (1925–2007); samt den tekniske direktören Alfred W. Lines och 

den administrative chefen J. Crowley. Cheferna för ESRIN, ESDAC och ESLAB rapporterade till 

den vetenskaplige chefen, och chefen för ESTEC, som även ansvarade för Esrange och ESTRAC , 

rapporterade till den tekniske direktören.170 

Jag kommer i de följande avsnitten att analysera hur den svenska och europeiska 

rymdverksamheten utvecklade sig parallellt med varandra. Turerna kring ESRO-medlemskapet är 

många och komplicerade, och jag fokuserar främst på det som fick betydelse för Esrange. Därför 

har jag beslutat att inte ta upp alla de otaliga personer, grupper, organ, sammanslutningar och dylikt 

som är mer eller mindre inblandade i utvecklingen. Nämnvärt är dock att ESRO inte var den enda 

europeiska rymdorganisationen. I mitten av 1960-talet fanns även European Launcher Development 

Organisation (ELDO) och Conference Européenne des Telecommunications par Satellites (CETS). 

ELDO arbetade på att utveckla en europeisk bärraket. Sverige ställde sig utanför denna organisation 

på grund av det skulle bli för dyrt och dessutom strida mot neutralitetspolitiken.171 CETS satsade på 

telesatellitområdet. 

                                                 
169  Krige & Russo (2000), 52. 
170  Krige & Russo (2000), 68. 
171  Stiernstedt (1997), 60. 
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Svenska kommittén för rymdforskning 

Som vi såg i kontextkapitlet blev Sverige år 1958 medlem i FN:s ad hoc-kommitté med uppgift 

utreda rymdens civila användning. Den 8 april 1959 träffades en rad representanter från olika 

myndigheter och institutioner på Utrikesdepartementet för att diskutera vilken roll Sverige skulle 

spela i denna kommitté.172 Deltagarna vid detta möte var Gösta W Funke, Bertil Lindblad, Hannes 

Alfvén, Bert Bolin, fysikern Lamek Hulthén (1909–1995) och den norske fysikern Nicolai 

Herlofson (1916–2004). De kom överens om behovet av att organisera rymdforskningen i Sverige. 

Den 6 maj 1959 konstituerades så formellt Forskningsrådens kommitté för rymdforskning, men 

redan året efter bytte den namn till Svenska kommittén för rymdforskning. Som det ursprungliga 

namnet avslöjar skapades kommittén i samförstånd mellan de olika forskningsråden, alltså 

Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR), Tekniska forskningsrådet (TFR) och Statens råd för 

atomforskning (AFR), samt Försvarets forskningsanstalt (FOA). Kommitténs formella uppgift var 

lite vagt uttryckt att främja den svenska rymdforskningen, där rymdforskning innebar 

"naturvetenskapliga och tekniska undersökningar, som utförs med hjälp av höghöjdsraketer eller 

satelliter samt förberedelser för och bearbetning av sådana undersökningar."173 Mer konkret skulle 

kommittén utgöra ett nav för landets olika rymdforskningsverksamheter och dessutom utgöra en 

länk till motsvarande arbeten i utlandet. Verksamheten kom att inrikta sig på främst tre områden: 

det internationella samarbetet, det nationella programmet samt frågan om en svensk raketbas.174 Här 

ser vi en tydlig rumslig dimension i denna verksamhet som omfattar såväl det stora internationella 

som det lilla lokala. Detta är ett intressant fenomen som mycket väl skulle kunna undersökas 

närmare, inte bara när det gäller kommitténs verksamhet utan rymdverksamhet i allmänhet. 

Vid ett sammanträde den 6 oktober 1959 togs frågan om framtida sameuropeisk rymdforskning 

upp. Särskilt intressant är att kommittén här underströk att "frågan bör bevakas inom UNESCO".175 

UNESCO kom även på tal vid det tredje sammanträdet den 26 november samma år. Stiernstedt 

menar att denna vilja att låta UNESCO bevaka det europeiska samarbetet troligtvis berodde på att 

Funke var ledamot av Svenska Unesco-rådet. Till slut ska tanken på UNESCO ha hamnat i 

                                                 
172  Brev från UD till Gösta Funke 14 mars 1959, Volym AI:1 "Protokoll och föredragningslistor", mapp "Handlingar 

rörande kommiténs bildande 1959–1962", Svenska kommitténs för rymdforskning arkiv, Riksarkivet (Arninge), 
Stockholm; Stiernstedt (1997), 21ff. 

173  Förslag till arbetsordning för Svenska kommittén för rymdforskning, Volym AI:1 "Protokoll och 
föredragningslistor", mapp "Bilagor och föredragningslistor till komitténs protokl 1959–63", Svenska kommitténs 
för rymdforskning arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 

174  Stiernstedt (1997), 23. 
175  Protokoll nr 2 fört vid Forskningsrådens kommitté för rymdforskning sammanträde, tisdagen 6 oktober 1959 på 

KTH, , Volym AI:1 "Protokoll och föredragningslistor", mapp "Kommitténs protokoll 1959–62,63", Svenska 
kommitténs för rymdforskning arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 
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skymundan och istället blev det ett franskt initiativ som tilltalade Amaldi. Stiernstedts tolkning är 

att Amaldi snabbt ville få igång ett samarbete, vilket skulle bli svårt med den tungrodda byråkratin 

inom UNESCO.176 Jag tror man återigen kan se det som att Amaldi och Auger ogärna blandade in 

onödig byråkrati, statlig eller annan, utan hellre körde på samma recept som CERN. Men när 

representanter från de europeiska länderna träffades hemma hos Auger i Paris i slutet av februari 

1960 kom de fram till att de inte ens ville ha någon central plats för organisationen i samma 

utsträckning som inom CERN.177 Organisationens olika centra för raketuppskjutningar, 

instrumenttillverkning, mätdata osv. kunde med fördel spridas ut över Europa. När det gällde 

uppskjutningar var ju, som vi har sett tidigare, norrskenszonen särskilt intressant. 

Även NATO skulle föras på tal. Den 10–15 januari 1960 hölls det första Internationella 

Rymdforskningssymposiet i Nice i Frankrike. Symposiet arrangerades av COSPAR och hade 

deltagare från ett 20-tal länder, däribland Sverige som hade skickat representanter från Svenska 

kommittén för rymdforskning. Sammanlagt behandlades ett hundratal föredrag inom en mängd 

olika ämnesområden från norrsken till livsbetingelser på andra planeter. I sekreteraren Ernst-Åke 

Brunbergs rapport från symposiet framgår bland annat hur Sverige ställde sig till det europeiska 

samarbetet och hur en svensk raketbas kom in i bilden: 

 
Prof. Auger gav först en kort sammanfattning av prof. Amaldis plan och nämnde också, att det inom 
NATO planeras en viss civil rymdforskningsverksamhet, men att en allmän europeisk anslutning till 
denna förmodligen ej vore lämplig av politiska skäl. I detta sammanhang meddelade undertecknad att för 
Sveriges del en eventuell samverkan endast vore tänkbar inom ramen för en helt opolitisk och neutral 
organisation. [---] Därefter redogjorde undertecknad för de svenska raketplanerna och meddelade att vi 
voro intresserade av att deltaga i fortsatta diskussioner om europeiskt samarbete. Vårt läge i 
norrskenszonen påpekades också. Såväl prof. Auger som prof. Massey blevo entusiastiska med tanke på 
de intressanta mätningar som äro möjliga i norrskenszonen och framkastade tanken att en europeisk 
uppskjutningsbas borde ordnas i norra Sverige.178 

 

När kommittén sammanträdde för femte gången den 16 mars 1960 meddelade Funke att NATO 

bara veckan innan hade kommit överens om att inte ta upp rymdforskning på sitt program eftersom 

neutrala länder såsom Sverige och Schweiz då skulle hamna utanför ett samarbete.179 

                                                 
176  Stiernstedt (1997), 24. 
177  Ernst-Åke Brunbergs rapport från sammanträdet i Paris den 29 februari 1960 angående europeiskt samarbete inom 

rymdforskningen, Volym AI:1 "Protokoll och föredragningslistor", mapp "Bilagor och föredragningslistor till 
komitténs protokl 1959–63", Svenska kommitténs för rymdforskning arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 

178  Ernst-Åke Brunbergs rapport från det Internationella Rymdforskningssymposiet i Nice, Frankrike, januari 1960, 
Volym AI:1 "Protokoll och föredragningslistor", mapp "Bilagor och föredragningslistor till komitténs protokl 1959–
63", Svenska kommitténs för rymdforskning arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 

179  Protokoll nr 5 fört vid Forskningsrådens kommitté för rymdforskning sammanträde onsdagen den 16 mars 1960 på 
KTH, Volym AI:1 "Protokoll och föredragningslistor", mapp "Kommitténs protokoll 1959–62,63", Svenska 
kommitténs för rymdforskning arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 
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Konkurrensen om raketbasen 

För den svenska rymdkommitténs del pekar Stiernstedt på ett problem som hängde med tidigt från 

början. Som vi såg ovan var ett mer övergripande problem att politikerna inte var fullt så 

övertygade om rymdålderns möjligheter. Ett annat problem var att rymdkommittén ansåg att ett 

svenskt deltagande i det europeiska samarbetet förutsatte att Sverige först utarbetade ett nationellt 

program.180 Stiernstedt tror att kommittén överlag inte verkade förstå att en satsning på det 

europeiska samarbetet tvärtom kunde leda till ett inhemskt program. Hultqvist tycks däremot ha 

insett behovet av att först ingå i ett europeiskt samarbete. Vid kommitténs fjärde sammanträde den 

9 februari 1960 föreslog han med tanke på ett möjligt kommande europeiskt samarbete att ett 

raketskjutfält skulle byggas i närheten av Kiruna. Även om det hade talats om norrskenszonens 

lämpliga läge för en uppskjutningsbas lär detta ha varit första gången som Kiruna officiellt 

omtalades som den specifika platsen för en sådan bas.181 

På COSPAR-sammanträdet i London i slutet av april 1960 kunde Brunberg presentera för sina 

europeiska kollegor planerna på såväl raketskjutningarna på Vidselfältet som raketskjutfältet i 

Kiruna. Skjutfältet i Kiruna skulle bli 70 km brett och 140 km långt, och förhoppningarna var att 

utländska experiment skulle förekomma vid både Vidselfältet och Kirunafältet.182 Sverige fick dock 

konkurrens av några av de andra länderna. I Norge planerades också en raketbas som låg inom 

norrskenszonen, och både Frankrike och Italien kunde erbjuda raketbaser som redan var färdiga, 

men dessa låg på betydligt sydligare breddgrader, i Sahara respektive på Sardinien, och bör därmed 

ha varit tämligen ointressanta med hänsyn till norrskensforskningen. På mötet i London föreslogs 

dessutom riktlinjer för fortsatt arbete. Forskning om jonosfären och arktiska rymdfenomen fick hög 

prioritet, vilket förstås gynnade Sveriges chanser att få en raketbas.183 

När kommittén äskade medel inför budgetåret 1960/61 inleddes motiveringen för 

rymdverksamheten med en hänvisning till stormakternas utveckling. Kommittén stack inte under 

stol med att rakettekniken i dessa länder hade utvecklats främst av militära skäl, men i samma 

andetag fortsatte man lite retoriskt påstå att denna utveckling ändå "förväntas komma hela 

                                                 
180  Stiernstedt (1997), 26. 
181  Protokoll nr 4 fört vid Forskningsrådens kommitté för rymdforskning sammanträde tisdagen den 9 februari 1960 på 

KTH, Volym AI:1 "Protokoll och föredragningslistor", mapp "Kommitténs protokoll 1959–62,63", Svenska 
kommitténs för rymdforskning arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm; Stiernstedt (1997), 64; Hultqvist (1997), 
24. Hultqvist vill minnas att Kiruna-förslaget framfördes officiellt redan i januari, men av källmaterialet att döma 
hölls inte något officiellt sammanträde då och den tidigaste referensen till Kiruna som jag har hittat i 
mötesprotokollen är från det fjärde sammanträdet den 9 februari 1960. 

182  Stiernstedt (1997), 29. 
183  The Royal Society, European Space Research Meeting, 29 april 1960, Resolutions. (Svenska kommittén för 

rymdforskning); Stiernstedt (1997), 29f. 
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mänskligheten till godo".184 Rakettekniken var i sig själv inte målet med forskningen, utan utgjorde 

bara ett tekniskt hjälpmedel för att frakta den egentliga mätutrustningen ut i rymden. Vidare skulle 

rakettekniken, liksom den hade gjort hos stormakterna, även i Sverige leda till sidoeffekter: 

 
Man kan här peka t.ex. på den stimulerande inverkan rakettekniken haft på radioindustrien i U.S.A., där 
miniatyriseringen av elektroniska apparater i raketer startat en helt ny industri med återverkningar på 
konstruktionen av elektroniska räknemaskiner och inom automationen. Här bör också framhållas 
raketteknologiens betydelse för den framtida utvecklingen av flygtekniken såväl som robottekniken inom 
landet.185 

 

Satelliter för väderlek och kommunikationer gavs som exempel på projekt som kommittén ansåg 

skulle ge resultat. Vidare förutsåg de internationella telefon- och televisionsnät. Mer konkret 

menade kommittén att intresset för rakettekniken var stort hos företrädare för bland annat 

meteorologi, jonosfärfysik, kosmisk fysik (geokosmofysik) och geodesi. 

Apropå frågan om det svenska engagemanget i det europeiska samarbetet ville kommittén skjuta 

på frågan till ett senare sammanhang, men påpekade också att "full utdelning inom ett samarbetes 

ram endast erhålles om landets nationella insats är av samma storleksordning som dess insats inom 

en internationell samarbetsorganisation."186 Kommittén gick sedan vidare med att tala om behovet 

av ett nytt raketskjutfält. De skulle få tillgång till det militära skjutfältet i Vidsel, men i längden var 

det inte någon bra lösning. Jag ska återkomma till Vidsel-experimenten längre ner. Som motiv till 

behovet av en ny station gav kommittén bland annat närheten till Kirunaobservatoriet som sedan 

flera år hade bedrivit forskning som kunde gynnas av raketverksamheten: 

 
Chefen för flygvapnet har i princip bifallit en hemställan från Kommittén att tills vidare utnyttja 
flygförvaltningens robotskjutfält [i Vidsel] i Övre Norrland.  

På längre sikt torde emellertid ett större skjutfält, drivet i Kommitténs egen regi, bli nödvändigt. Det 
nu disponabla fältet är för litet för många försök och alltför långt beläget från Kiruna Geofysiska 
Observatorium, som i övrigt synes vara en utomordentligt lämplig plats för den planerade verksamheten. 
Flygvapenchefens upplåtande av skjutfältet är av interimistisk karaktär och Kommittén har tillråtts 
undersöka möjligheten finna ett annat skjutfält. Militära sekretesskäl tala också för ett rent civilt fält. 

Ett skjutfält i området strax norr om Kiruna mot Riksgränsen skulle uppfylla villkoret om 
närbelägenhet i förhållande till Kiruna Geofysiska Observatorium. Underhandskontakter med 
representanter för Kiruna stad tyder på ett positivt intresse för ett dylikt företag. Ett skjutfält för raketer 
kommer ej heller i konflikt med naturskyddet. 

Om en europeisk organisation inom rymdforskningen skulle komma till stånd har Skandinavien på 
grund av det ur vetenskaplig synpunkt sett intressanta läget i norrskenszonen stora möjligheter att få en 
del av verksamheten förlagd till sitt område, varvid i Sverige ett skjutfält i anslutning till Kiruna 
Geofysiska Observatorium är nära idealiskt. Det är uppenbart att en sådan utveckling vore betydelsefull 
för svensk vetenskap och speciellt skulle ha intresse för Övre Norrland, såväl ekonomiskt som kulturellt 
och socialt.187 

                                                 
184  Förslag på skrivelse till kungen, Volym AI:1 "Protokoll och föredragningslistor", mapp "Bilagor och 

föredragningslistor till komitténs protokl 1959–63", Svenska kommitténs för rymdforskning arkiv, Riksarkivet 
(Arninge), Stockholm. 

185  Förslag på skrivelse till kungen. 
186  Förslag på skrivelse till kungen. 
187  Förslag på skrivelse till kungen. 
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När kommittén träffade statsrådsberedningen i januari 1961 var motiven så gott som desamma. Den 

nationella rymdverksamheten berördes på tre punkter. För det första gällde det värdet för den 

grundläggande forskningen inom meteorologi, astronomi och geofysik. Kiruna Geofysiska 

Observatorium omtalas här som den naturliga platsen för geofysisk forskning med inriktning på 

jonosfären. För det andra talade man om värdet för den tekniska forskningen och utvecklingen, med 

vinningar inom industri och kommunikationer. Dessutom skulle "[r]aketsonderingar av övre 

atmosfären samt vädersatelliter komma att förbättra väderprognoserna, vilket har stor ekonomisk 

betydelse."188 Slutligen talade kommittén om värdet för försvaret: "Kännedom om övre delarna av 

atmosfären är avgörande för vidtagande av motåtgärder vid anfall med ballistiska robotar."189. Det 

europeiska samarbetets värde för Sverige fokuserades på två punkter. Förutom att svensk vetenskap 

och teknik skulle få nyttiga impulser, fanns möjligheten att det i Kirunaområdet skulle anläggas ett 

skjutfält, med ekonomiska, sociala och kulturella vinningar för övre Norrland.190 

Under våren 1960 började industrin på allvar intressera sig för rymdverksamheten. Företaget 

Svenska Aeroplan AB (SAAB) skickade i april en promemoria till rymdforskningskommittén "med 

några synpunkter på SAAB:s eventuella deltagande i den verksamhet, som 

Rymdforskningskommittén representerar."191 Framför allt gällde det höghöjdsforskningen som 

SAAB hoppades skulle leda till produktion av varor. Särskilt intressant var den potentiella 

exportmarknaden som öppnades genom det europeiska rymdsamarbetet.192 SAAB hade sedan 

tidigare byggt upp en kapacitet för utveckling och konstruktion inom flygplans- och robotområdet 

framför allt genom nära samarbete med försvaret.193 Med andra ord var företaget en tung aktör 

inom industri och FoU. Engagemanget inom rymdområdet skulle därmed bara utgöra en liten del av 

hela verksamheten, som alltjämt dominerades av militära drivkrafter. Resultaten av SAAB:s 

samarbete med rymdfartsindustrin var också tänkta att vara av militära intressen. Ett annat viktigt 

motiv till SAAB:s närmande till rymdfartsområdet var att företaget hoppades få igång den 

                                                 
188  Underlag för diskussion om svensk rymdforskningsverksamhet, Volym AI:1 "Protokoll och föredragningslistor", 

mapp "Bilagor och föredragningslistor till komitténs protokl 1959-63", Svenska kommitténs för rymdforskning 
arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 

189  Underlag för diskussion om svensk rymdforskningsverksamhet. 
190  Underlag för diskussion om svensk rymdforskningsverksamhet. 
191  Brev från Lars Brising till Ernst-Åke Brunberg, 12 april 1960, Volym AI:1 "Protokoll och föredragningslistor", 

mapp "Bilagor och föredragningslistor till komitténs protokl 1959-63", Svenska kommitténs för rymdforskning 
arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 

192  SAAB, Svensk rymdforskning. Synpunkter på flygindustrins intresse att deltaga i verksamheten, 11 april 1960, 
Volym AI:1 "Protokoll och föredragningslistor", mapp "Bilagor och föredragningslistor till komitténs protokl 1959-
63", Svenska kommitténs för rymdforskning arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 

193  Agrell (1989), 139ff, 193; Jan Annerstedt, Makten över forskningen: om statlig forskningsorganisation och 
forskningsplanering i dagens Sverige (Lund, 1972), 40. 
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inhemska verksamheten. Detta skulle leda till ökat informationsutbyte med utlandet vilket var 

viktigt eftersom Sverige höll på att halka efter i rymdfartsutvecklingen.194 

Den 31 augusti 1961 hölls ett möte i Kiruna där Svenska kommittén för rymdforskning i samråd 

med COPERS (se nedan) informerade berörda myndigheter och intressenter om planerna på 

raketbasen. Syftet var att kommittén, trots att inga officiella beslut ännu hade fattats, ville 

offentliggöra Kiruna-planerna för allmänheten för att undvika onödiga förseningar.195 På mötet 

deltog från kommittén bland andra Hulthén, Funke, Brunberg och Bolin, och från COPERS 

generalsekreterare Auger. Hulthén inledde med att berätta om COPERS och dess planer på olika 

institutioner runt om i Europa varav en bas för höghöjdsraketer av olika skäl lämpligast skulle 

placeras i norrskenszonen. Han gick bland annat igenom de olika argumenten som talade för 

Kiruna, men vi ska återkomma till dessa längre ner. Efter det beskrev han lite mer detaljerat platsen 

och utformningen av basen: 

 
Anläggningarna i Kiruna skulle omfatta ett högkvarter i anslutning till Kiruna geofysiska observatorium, 
eventuellt med en radar- och telemetrianläggning i närheten, en skjutplats med förråd, klargöringshall 
m.m. och ett par skjutramper samt på annan plats ytterligare en radarstation. En tekniskt lämplig 
skjutplats skulle vara en punkt söder om Vittangiälven, mitt emot utloppet av Sekkujoki strax söder om 
Soppero utskog. Ett tekniskt sämre alternativ skulle vara ett ställe ca 6 km nordnordost den nyssnämnda 
punkten. Den inhägnade ytan på skjutplatsen skulle bli omkring 1 km2.196 

 

Stiernstedt menar att idén att förlägga Esrange nära KGO hade göra med att Esrange var tänkt att 

bedriva egen forskning, liksom fallet med de övriga ESRO-anläggningarna.197 Under COPERS 

planeringsarbete förkastades dock som vi ska se dessa planer med följd att hela Esrangekomplexet 

placerades vid den plats söder om Vittangiälven som Hulthén talar om ovan, nästan 3 mil från 

KGO. 

Hulthén fortsatte sedan med att bland annat informera om de fördelar som basen skulle få för 

bygden i form av arbetstillfällen. Därefter kom han in på vad uppskjutningsplatsen skulle innebära 

för risker och hur dessa skulle kunna minimeras. Själva uppskjutningsplatsen skulle förstås bli 

inhägnad, så det egentliga problemet rörde nedslagsområdet, vilket inte var ett så litet problem med 

tanke på dess stora yta om cirka 70 gånger 140 km. Här ville han till att börja med att påpeka att de 

                                                 
194  SAAB, Svensk rymdforskning. Synpunkter på flygindustrins intresse att deltaga i verksamheten, 11 april 1960. 
195  Brev från Hulthén till Auger 15 augusti 1961, Volym EI:4 "Anslagshandlingar och korrespondens", "Raketskjutfält i 

Vidsel samt basen Kronogård 1959–1962", Svenska kommitténs för rymdforskning arkiv, Riksarkivet (Arninge), 
Stockholm. 

196  Thor, Anders J, Referat från ett informationsmöte den 31 augusti 1961 i Malmfältens folkhögskolas aula, Kiruna, 
rörande planer på en europeisk raketbas i Kirunaområdet, anordnat av Svenska kommittén för rymdforskning i 
samråd med COPERS (Commission Préparatoire Européenne de Recherches Spatiales), Volym EI:4 
"Anslagshandlingar och korrespondens", "Raketskjutfält i Vidsel samt basen Kronogård 1959–1962", Svenska 
kommitténs för rymdforskning arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 

197  Stiernstedt (1997), 78. 



56 

nedfallna raketdelarna inte hade någon sprängverkan. Dessutom var det, för de flesta typer av 

raketer, frågan om två slags nedfall orsakade av att raketerna var så kallade tvåstegsraketer. När det 

första steget hade bränts ut skulle det falla ner bara inom någon kilometers radie framför 

uppskjutningsplatsen. Detta område skulle utrymmas innan uppskjutningen. Nästa steg tillsammans 

med noskonen skulle sedan slå ned någonstans i skjutfältets norra del cirka 7–9 km nordnordväst 

om uppskjutningsplatsen. Trots en så stor spridning på nedslagsområdet som ungefär tre mils radie 

skulle ändå risken för personskada bli ytterst liten: 

 
[A]ntag att en person uppehåller sig under ett helt års tid i detta område med radien tre mil och att man 
under denna tid skjuter 50 raketer med nedslag i området. Risken för att en noskon vid något tillfälle ska 
falla närmare personen ifråga än 3 meter är då 1 på 2.000.000. Till jämförelse må nämnas att risken för en 
genomsnittssvensk att under samma tid bli allvarligt skadad vid en trafikolycka är ca 1 på 2000, dvs 1000 
gånger större.198 

 

Trots dessa minimala risker var förstås de ansvariga tvungna att sörja för att de samer och övriga 

som vistades i området hade tillgång till bra skydd. De alternativ som det var frågan om var 

utrymning och skyddsrum, och dessutom skulle det finnas ett varningssystem som signalerade om 

kommande skjutningar. Vidare var man beredd att ge ekonomisk ersättning för inte bara de skador 

som eventuellt skulle uppstå utan även kompensation för andra olägenheter orsakade av 

uppskjutningarna såsom begränsad rörelsefrihet och förlorad arbetstid. Man var också beredd på att 

anpassa skjutningarna efter vissa tider på året med hänsyn till rennäringen. Hulthén avslutade sitt tal 

med att tala om vikten av att värna om inte bara samernas intressen utan även andras intressen: 

"naturskydd, turistliv, fiske och jakt och naturligtvis försvarets krav."199 

Efter Hulthén talade Gösta Funke om betydelsen av europeiskt vetenskapligt samarbete. Han 

anspelade retoriskt på en tradition av internationellt vetenskapligt samarbete och som exempel 

nämnde han fransmannen Maupertuis gradmätningsexpedition till Tornedalen 1736–1737. Genom 

att på så vis anspela på en tradition av internationellt samarbete i norr hoppades man kanske skapa 

en viss trygghet hos de mer konservativt lagda åhörarna. Funkes poäng var i alla fall att Sverige så 

gott som måste ingå i det internationella samarbetet för att inte halka efter i utvecklingen. 

Ernst-Åke Brunbergs tal handlade om fenomen såsom norrskenets och den kosmiska 

strålningens betydelse för valet av raketbasens plats. Båda dessa fenomen var nämligen mest 

påtagliga i zonerna runt nord- och sydpolerna. Den siste av kommitténs talare var Bert Bolin som 

informerade om det raketexperiment som han själv hade dirigerat vid Nausta bara några veckor 

innan mötet.  
                                                 
198  Thor, Anders J, Referat från ett informationsmöte den 31 augusti 1961. 
199  Thor, Anders J, Referat från ett informationsmöte den 31 augusti 1961. 
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Ecklesiastikdepartementet skulle överlägga om Kiruna-projektet den 28 oktober 1961. 

Stiernstedt menar att budgetarbetet vid det laget hade kommit så långt att departementet kunde 

kontakta de övriga myndigheterna.200 Inför mötet tog departementet kontakt med kommittén för att 

reda följande aspekter som ansågs vara viktiga i samband med etableringen av ett raketfält i 

Kirunaområdet: "problem som sammanhänger med inom området ev. befintlig bofast befolkning 

samt samernas verksamhet; utrikespolitiska; försvarspolitiska; naturskydd; turism; 

markägarintressen; betydelsen för övre Norrland ur sociala och kulturella synpunkter; lufttrafik; 

legala, såsom ansvarsfrågor, immunitet för personalen; fiskala, såsom tullar, skatt för personalen; 

kraft; vägar; telefon, radar, radarförbindelser; kostnadsberäkningar av föreslagna vetenskapliga 

institutioner och byggnader; samt arbetskraftssituationen i det aktuella området."201 Det här var en 

ganska omfattande lista där var och en av punkterna säkerligen kunde bli föremål för omfattande 

diskussioner. Hur som helst hade man i alla fall kommit en bra bit på vägen. I en bilaga till 

departementets brev framgår bland annat var den tänkta basplatsen, radarstationerna och skjutfältet 

skulle placeras. Raketskjutfältet var alltjämt tänkt att placeras norr om Kiruna mot norska gränsen. 

"Dess största längd i nord-sydlig riktning är ungefär 140 km samt i öst-västlig ungefär 80 km".202 

Angående själva basplatsen fanns två alternativ – desamma som Hulthén redogjorde för på 

Kirunamötet ovan. Den mest lämpliga platsen söder om Vittangiälven kallades alternativ A och 

bedömdes nu så här: 

 
Genom att basplats alternativ A ligger relativt högt och på ett flackt område finns goda möjligheter för 
utbyggnad av en raketbas. Det kan uppföras två eller flera utskjutningsplatser för raketer, raketförråd och 
klargöringshall för raketer med tillhörande vägförbindelser. Utrymmet medger uppförande av en 
huvudbyggnad med kök, källarlokaler, utspisningslokal, dagrum, expeditionslokaler m.m. Sanitära 
anordningar kan ordnas. Från geografiska observatoriet finns körbar väg. En vägsträcka på 20 km går från 
Paksuniemi och fram till Vitangiälven. Vägen kan mycket väl förbättras enär den i stor utsträckning går 
fram på grusåsar. 

 

Men det var ännu inte ens klart att det skulle bli Kiruna. Vid ett COPERS-möte i München 24–25 

oktober 1961 summerades de olika alternativen för en sondraketbas i den norra norrskenszonen. Det 

första alternativet var Narssarssuaq på Grönland som hade sina fördelar men driften ansågs bli för 

dyr och dessutom skulle resor och bostäder bli mer krävande. Alternativ två var basen Andøya i 

norra Norge där raketerna var tänkta att skjutas ut över havet, men nackdelen med det förslaget var 

                                                 
200  Stiernstedt (1997), 91. 
201  Brev från Rune Fremlin vid Ecklesiastikdepartementet till Svenska kommittén för rymdforskning, 20 oktober 1961, 

Volym EI:4 "Anslagshandlingar och korrespondens", "Raketskjutfält i Vidsel samt basen Kronogård 1959–1962", 
Svenska kommitténs för rymdforskning arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 

202  Bilaga 2 till Brev från Rune Fremlin vid Ecklesiastikdepartementet till Svenska kommittén för rymdforskning, 20 
oktober 1961. 
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att det skulle bli mycket svårt att bärga resterna, vilket som regel var väsentligt eftersom 

noskonerna ofta innehöll viktiga data. Husrumsfrågan var också ett problem. Det sista alternativet 

var Kiruna. Raketfältet var förhållandevis platt. Bärgning av raketer skulle bli relativt lätt. Närheten 

till samhället Kiruna hade stor betydelse för bland annat komfort och möjlighet att anställa 

personal. Närheten till Kiruna Geofysiska Observatorium var förstås en stor fördel. Men man 

påpekade också att det för Kirunas del fanns samer i raketfältets område, vilket skulle få till följd att 

raketskjutningarna måste begränsas till senvintern eller sommaren. Detta sågs dock inte som ett 

större problem, utan Kiruna konstaterades alltjämt vara den mest lämpade platsen för en 

sondraketbas. Däremot hade inte den svenska regeringen ännu godkänt platsvalet.203 

Den 31 oktober 1961 skrev Lamek Hulthén ett PM med synpunkter på ett raketfält i Kiruna. 

Tanken var så vitt jag kan förstå att formulera ett tal som skulle få med regeringen på noterna. Han 

inleder med att tala om hur fenomen som norrsken och kosmisk strålning lämpligast studeras i 

polarområdena. Därefter övergår han till att tala om Kirunas företräden när det gäller sådan 

forskning: 

 
Av naturliga skäl är det svårt att finna lämpliga platser för fortvarig vetenskaplig-teknisk verksamhet i 
norrskenszonen. Kiruna-trakten intar en särställning. Närheten till en relativt stor stad med alla fördelar 
och möjligheter, den erbjuder, skulle betyda mycket för personalens trivsel. Kommunikationerna äro 
utmärkta, med dagliga förbindelser till Stockholm från en modern flygplats och goda förbindelser till 
lands. Väsentligt är, att det norr om Kiruna finns ett stort obebott landområde, där man skulle kunna låta 
uppsända raketer slå ned och där det i stor utsträckning skulle vara möjligt att bärga nedfallna instrument. 
Sist men inte minst finns det i Kiruna ett geofysiskt observatorium, som skulle vara en lämplig 
utgångspunkt för verksamheten och med vilket ett fruktbart samarbete skulle kunna äga rum. Den 
vetenskapliga och tekniska arbetsgruppen i COPERS har också funnit, att Kiruna skulle vara den 
lämpligaste platsen i Europa för en raketbas i norrskenszonen.204 

 

Bland de motiv som Hulthén tar upp fanns kommunikationer och komfort, vilket var precis vad 

Svenonius gav som motiv för att etablera forskningsstationen i Vassijaure, samt det fördelaktiga 

geografiska läget på höga latituder, vilket också är ett argument som har hängt med sedan länge. 

Den egentliga nyheten gentemot dessa tidigare argument som Hulthén tar upp är fördelarna med att 

göra raketuppskjutningarna i Kirunaområdet, och att dessa är intimt förknippade med verksamheten 

som bedrivs vid det geofysiska observatoriet i Kiruna. KGO hade som vi såg ovan en lång tradition 

tillbaka till forskningsstationerna i norr och genom att Hulthén talar om att Esranges verksamhet 

                                                 
203  European Preparatory Commission For Space Research, Third session, Munich, 24–25 oktober 1961, 64f, Volym 

F1:13 " Handlingar ang ESRO-kommitténs tillkomst och organisation", Svenska ESRO-kommitténs arkiv, 
Riksarkivet (Marieberg), Stockholm. 

204  Lamek Hulthén, PM med vetenskapliga, tekniska och praktiska synpunkter på projektet om en rabetbas vid Kiruna, 
31 oktober 1961, Volym FI:12 " Handlingar rörande rymdtekniska gruppen", mapp "Kiruna raketbas Dnr 1505", 
Forskningsrådens rymdnämnds arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. Stommen till texten tycks han redan ha 
haft klar inför mötet i Kiruna 31 augusti samma år. 
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kan utgå från KGO kan man se det som att han förlänger denna tradition till rymdåldern. Esrange 

legitimeras därmed, om än indirekt, genom forskningstraditionen. 

Sommaren 1962 tycks åtminstone Hultqvist ha haft en hyfsad föreställning om exakt var 

raketbasen skulle placeras. Som vi såg tidigare hade det funnits två alternativ varav det ena just 

söder om Vitangiälven var det mest lovande. Tillsammans med två representanter från COPERS 

rekognoserade Hultqvist detta område: 

 
Jag tog dem med hjälp av en jeep ut till Vittangiälven längs en gammal stig, som väl tidigare främst 
använts av samerna men även för transporter med häst under vintertid. Stigen började i Paksunemi nära 
Jukkasjärvi. Vi klättrade upp på vad som i dag kallas Radarberget, och vi kunde mycket snabbt ange 
lämpliga placeringar för alla Esranges huvuddelar, huvudbyggnaden, uppsändningsområdet och 
radarstationen.205 

 

Sveriges ESRO-medlemskap 

Från den 28 november till den 1 december 1960 hölls i Genève en konferens med syfte att få till 

skott en "förberedanden kommitté [...] för utredning av möjligheten att upprätta en europeisk 

organisation för rymdforskning."206 Konferensen ledde till bildandet av kommittén Commision 

Préparatoire Européenne de Recherche Spatiale (COPERS) den 27 februari 1961. COPERS var den 

första mellanstatliga rymdorganisationen i Europa. Inom kort kom två arbetsgrupper att tillsättas 

med inriktning mot administrativa respektive vetenskapliga och tekniska verksamheten. I 

vetenskaps- och teknikgruppen, Scientific and Technical Working Group (STWG), blev Hulthén 

ordförande med Bolin, Hultqvist, Brunberg och fysikern Carl-Gunne Fälthammar (1931–) som 

svenska ledamöter. Den 4–5 april 1961 höll STWG-gruppen sitt första möte på KTH, varvid fyra 

undergrupper etablerades. Gruppernas sammansättning motsvarade så vitt jag kan förstå de 

intressen som fanns och visar även hur ESRO kom att utvecklas under resten av 1960-talet.207 

Hultqvist blev ordförande i undergruppen som hade uppgift att utarbeta ett förslag till ett europeiskt 

forskningsprogram. Vidare blev Lines ordförande för teknologigruppen, den franske astrofysikern 

Jean Claude Pecker (1923–) för gruppen för databehandling och markstationer, samt slutligen den 

belgiske ingenjören Jean Vandenkerckhove (1928–1995) för rymdtransportsgruppen som planerade 

raketer och raketbaser. 

STWG utarbetade den så kallade "Blå Boken" som godkändes vid COPERS tredje sammanträde 

                                                 
205  Hultqvist (1997), 30. 
206  Rapport från väst-europeisk rymdforskningskonferens i Genève den 28 november–1 december 1960, Volym AI:1 

"Protokoll och föredragningslistor", mapp "Bilagor och föredragningslistor till komitténs protokl 1959-63", Svenska 
kommitténs för rymdforskning arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm Stiernstedt (1997), 34–37. 

207  Stiernstedt (1997), 42. 
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i München den 24–25 oktober 1961.208 Boken innehöll en rekommendation för ESRO:s 

rymdprogram för de kommande åtta åren, indelade de tre kategorierna kort-, mellan- och 

långsiktiga projekt. Ett stort antal rymdprojekt som var tänkta att utföras vid ESRO:s olika 

anläggningar runt om i Europa, däribland Esrange. Exempelvis fanns Hultqvists förslag på 

raketuppskjutning i syfte att undersöka fenomen i övre atmosfären inom norrskenszonen.209 

Ett annat projekt gällde byggandet av en nordlig raketuppskjutningsbas – basen som kom att bli 

Esrange – nära det geofysiska observatoriet i Kiruna. Men bara en liten del av alla dessa projekt 

kom att bli verklighet. Anledningen var att många av dem var orealistiska. För att sätta in boken i 

ett större perspektiv kan vi erinra oss om att det här var bara ett halvår efter att Yuri Gagarin åkte ut 

i rymden och John F Kennedy höll sitt tal om att sätta den första människan på månen. Hultqvist 

erkänner förvisso att STWG-gruppen bestod av i huvudsak unga oerfarna forskare, men han menar 

att den egentliga orsaken till att de flesta projekten inte blev av berodde på bristande erfarenhet av 

större proportioner: 

 
Planeringen var grundad på den begränsade erfarenhet som fanns i världen. –– Vad vi och andra i Europa 
inte hade klart för oss var den oerhört snabba utvecklingen av satelliternas vetenskapliga och tekniska 
komplexitet, som erfordrades redan några år efter Sputnik, för att föra forskningen vidare. [...] [V]i som 
planerade för Europas rymdprogram under 1961 förutsåg inte den utvecklingen.210 

 

Stiernstedt lägger dock skulden på en annan orsak som rörde gränsdragningen mellan den 

vetenskapliga och tekniska verksamheten. "För forskarnas del hade det att göra med balansen 

mellan internationell och nationell rymdforskning. ESRO fick inte bli för starkt och fick framför allt 

inte utvecklas på bekostnad av de nationella programmen."211 Flera av medlemsländerna ville att 

ESRO skulle bedriva egen forskning i särskilda anläggningar, men Sverige och Nederländerna 

ogillade förslaget. Hulthéns argument utgick från själva begreppet rymdforskning som innebar 

forskning som använder sig av olika slags raketer och satelliter och därigenom definierades av 

tekniken snarare än av sitt mål. Vi såg hur kommittén använde en liknande typ av argument när den 

äskade medel inför budgetåret 1960/61. Det Hulthén nu menade var att rymdforskning var ett 

paraplybegrepp för astronomi såväl som delar av fysik, kemi, geologi och biologi, och genom att 

begreppet täckte ett så stort fält var det därför riskabelt att låta ESRO-samarbetet bedrivas så att 

medlemsländernas främsta vetenskapsmän och tekniker koncentrerades till en central institution. 

                                                 
208  Krige & Russo (2000), 48; Stiernstedt (1997), 42f; Hultqvist (1997), 26f. Blå boken fick sitt namn efter färgen på 

omslaget. 
209  Krige & Russo (2000), 48; Hultqvist (1997), 66 
210  Hultqvist (1997), 29f. 
211  Stiernstedt (1997), 47f. 
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"Avsikten är, att det vetenskapliga arbetet – planeringen av försöken, uttänkandet och utarbetandet 

av den vetenskapliga apparaturen, den teoretiska behandlingen och publiceringen av erhållna 

resultat – normalt skall göras av olika forskargrupper i Europa vid deras respektive institutioner i 

respektive hemland."212 Det är intressant att jämföra kommitténs syn med den som jag beskrev i 

kapitlets början ovan, nämligen att politikerna hade ett intresse av att värna om den inhemska 

forskningen samtidigt som man ville närma sig ett europeiskt samarbete. Sveriges påtryckningar på 

ESRO bidrog till att organisationen i sin praktiska utformning blev mycket teknisk, medan den till 

sitt syfte var vetenskaplig.213 Det här fick som följd att det beslutades att det inte skulle bedrivas 

någon forskning vid Esrange. I Kiruna fanns ju redan det geofysiska observatoriet där den 

vetenskapliga forskningen bedrevs, och därtill den övriga rymdforskningsverksamheten i landet. 

Hela Esrangekomplexet kunde därför med fördel koncentreras till ett relativt litet område vid 

uppskjutningsplatsen. De företeelser och händelser som jag har behandlat här har förstås 

förgreningar som går att fördjupa sig i ytterligare. 

COPERS var ännu under våren inte helt klar med planerna på var de olika anläggningarna skulle 

placeras. För Sverige var frågan om Esranges placering så gott som klar. ESRO-frågan kunde 

därmed hamna hos riksdagen som den 2 mars 1962 godkände regeringens proposition 1962:85 

"angående Sveriges anslutning till en konvention för upprättande av Organisationen för europeisk 

rymdforskning m m."214 I och med propositionen hade nu statsmakterna tagit rymdverksamheten på 

allvar. Stiernstedt, som ju själv satt i ecklesiastikdepartementet vid den här tiden, menar att 

"[propositionen] innebar ett [statsmakternas] erkännande av den naturresurs som landets 

geografiska belägenhet utgör i rymdsammanhang."215 Det skulle vara intressant att se om denna typ 

av retorik förekommer hos fler ämbetsmän och myndigheter. I så fall skulle man kanske kunna tala 

om en renässans för synen på framtidslandet Norrland.216 Denna syn på Norrlands natur som en 

resurs ligger ju också väldigt nära de vi stötte på hos Svenonius i början av uppsatsen. Intressant är 

också att peka på hur politikerna hela tiden tycks eftersträva ekonomiska vinningar med 

vetenskapens och teknikens hjälp. På samma sätt som tekniken är ett hjälpmedel för 

vetenskapsmännen att uppnå sina mål, kan man kanske säga att både tekniken och vetenskapen är 

hjälpmedel för politikerna att uppnå sina egna mål. Samtidigt menar dock Stiernstedt att åtminstone 

ecklesiastikdepartementet inte till fullo tycktes inse hur en stor internationell anläggning i Lappland 

                                                 
212  Kungl. Maj:ts proposition nr 85 år 1962, 8f; Hulthén (1963), 12. 
213  Kungl. Maj:ts proposition nr 85 år 1962, 9; Hulthén (1963), 13. 
214  Kungl. Maj:ts proposition nr 85 år 1962, 1. 
215  Stiernstedt (1997), 103. 
216  Jämför med Sörlin (1988), 259. 
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borde ha varit högintressant ur den samhällsekonomiska synvinkeln.217 Detsamma gällde vad ett 

internationellt befolkningsinslag skulle få för sociala och kulturella konsekvenser för kommunen. 

Varför förhöll det sig så? Detta är något som möjligtvis skulle vara värt att undersöka närmare. En 

annan intressant aspekt som Stiernstedt lyfter fram är att frågan om Sveriges medlemskap i ESRO 

aldrig remissbehandlades. Regeringen gick bakom ryggen på universitets- och 

forskningsmyndigheterna och lät endast de myndigheter och organisationer som direkt blev berörda 

av Esrange att yttra sig i frågan.218 

I propositionen 1962:85 pekade Edenman på några av de motiveringar som gav stöd åt ökade 

insatser inom rymdforskningen. Geofysikens rymdforskning förväntades få stor betydelse för bl.a. 

radiokommunikationerna. Inom astronomin kunde rakettekniken leda till helt nya möjligheter att 

utforska den strålning som fångas upp av atmosfären och därför är svår att upptäcka med 

markbaserad astronomi. Medicinen kunde också gynnas genom att ökad kunskap om den högre 

atmosfärens natur kunde få betydelse för klimatfysiologin samt klimat- och strålningsfaktorernas 

inverkan på hälsan. Dessutom kunde rymdforskningen få betydelse för fysiken och biologin. 

Studier av elementära livsformer på andra planeter kunde hjälpa forskarna att bättre förstå livets 

uppkomst.219 

Beträffande Esrange var raketbasen bara tänkt för experiment med höghöjdsraketer: "För 

uppsändning av satelliter och rymdsonder kommer ESRO att vara hänvisad till att förhyra baser, 

som existerar i andra världsdelar."220 Eftersom försöken med raketerna fortfarande var på 

planeringsstadier var man vid det här laget inte heller på det klara med vilken typ av 

höghöjdsraketer som skulle användas. 

Enligt propositionen rekommenderades vidare att en särskild statlig kommitté skulle tillsättas 

med uppgift att utreda och lämna förslag till regeringen kring frågan om hur den fortsatta 

rymdverksamheten skulle organiseras.221 Rymdforskningskommitténs arbete var fulländat och den 

höll sitt sista sammanträde den 17 januari 1963. Innan vi går in på den nya kommittés verksamhet 

tänker jag först gå in lite närmare på debatten med samerna, och därefter behandlar jag kortfattat de 

första svenska raketförsöken vid Nausta och Kronogård.  

                                                 
217  Stiernstedt (1997), 100. 
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Terra Nullius 

Ett problem som uppstod under planeringen av Esrange handlade om att själva området för 

sondraketernas nedslagsområde utgjorde ett intrång på samernas rennäring. Bland de värst drabbade 

var Talma sameby som starkt ogillade att riskzon 1 med själva avfyringsplatsen placerades mitt i 

deras vinterland.222 För att bättre förstå problemets karaktär kan det vara på sin plats att kortfattat 

redogöra för den debatt om samernas rättigheter som pågick parallellt med planeringen av 

Esrange.223 Kontroversen stod mellan å ena sidan statsmakterna som successivt tog kontrollen över 

territoriet och tillät samerna nyttja området som ett privilegium, och å andra sidan SSR (Svenska 

Samernas Riksförbund) som försökte hävda sina urgamla samiska rättigheter. Samerna menade att 

deras marker blev exploaterade. Detta synsätt ligger nära föreställningen om upprätthållandet av en 

ordning hos en platsbunden struktur. Statens och sedan Esranges intrång kan enligt detta sätt att se 

det ha betraktats som något som störde eller rent av hotade samernas sociala ordning.224 Vad gäller 

statsmaktens sätt att betrakta samerna kan man säg att denna föreställning ingick i den traditionella 

eurocentriska världsbilden där urbefolkningar betraktades som lägre stående folk. Samerna ansågs 

utgöra en del av naturen utan att för den skull ha äganderätt till den. Staten betraktade territoriet 

som ägandelöst, terra nullius, och ansåg sig därför kunna göra anspråk det som sitt. 

År 1950 tog SSR för första gången upp frågan om samernas rättigheter till området, och i den 

följande debatten framhölls att samerna i flera tusen år hade nyttjat markerna. Den var alltså inte 

frågan om att den samiska rätten var ett privilegium tilldelat av staten, utan snarare frågan om att 

staten hade övertagit kontrollen över territoriet. Från 1953 intensifierades frågan om markernas 

exploatering, och det talades bland annat om att samerna borde ha större inflytande vid besluten om 

exploatering. Det var viktigt med samexistens mellan olika näringar, men eftersom samernas 

rennäring påverkades i hög grad krävde de att få sin stämma hörd, vilket var problematiskt då 

diskussionerna ska ha skett på motpartens villkor. Länsstyrelsen i Norrbotten erkände visserligen 

att exploateringen innebar problem för renskötseln men att dessa problem vägdes upp av de 

ekonomiska vinsterna för landet och de positiva följderna för samerna. De olika näringar och 

anordningar som ansågs påverka rennäringen omfattade bland annat gruvnäringen, turismnäringen, 

militära anläggningar och raketskjutfältet Esrange.225 
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Som vi såg ovan befann sig Svenska kommittén för rymdforskning i Kiruna den 8 mars och 31 

augusti 1961 för att informera om planerna för raketskjutfältet. SSR hade dock inte blivit kallade 

till mötena, vilket senare beklagades av Hultqvist som menade att kommittén helt enkelt inte kände 

till att det fanns en riksorganisation för samerna. SSR godtog förvisso förklaringen och uttryckte 

dessutom viss förvåning att ingen i ansvarig position hade talat om för kommittén att samerna hade 

ett riksförbund.226 Vid ett senare möte i Kiruna den 5 december samma år fanns SSR på plats. 

Samerna hade då en ganska öppen attityd gentemot kommitténs planer och uttryckte sin vilja till 

samarbete för att gynna såväl vetenskapen som renskötseln. Samtidigt var samerna noga med att 

hävda sin rätt till renskötseln i området och de krävde både ersättning för intrånget samt att 

säkerheten skulle garanterades både vad gällde människorna och djuren.227 

Ett av skälen till raketskjutfältets placering i området norr om Kiruna var att området ansågs 

obebott. Därmed utgjorde det ödsliga territoriet en värdefull resurs för rymdverksamheten. Tanken 

att den rumsliga tomheten utgör en resurs var inte unik för nordligaste Sverige utan förekom även 

på en rad andra platser runt om i världen, och det finns flera exempel på hur denna tomhet kom att 

utnyttjas för liknande ändamål som Kiruna-skjutfältet, nämligen för att genomföra farliga 

teknologiska prover.228 

En annan aktör med stort intresse av skjutfältsområdet var försvaret som framför allt var 

intresserade av de övergripande militärpolitiska aspekterna. Det fanns militärstrategiskt känsliga 

områden som försvaret i möjligaste mån inte ville skulle påverkas av raketbasens eller skjutfältets 

utbredning och den verksamhet som skulle bedrivas där. Försvaret vill försäkras full insyn i 

raketbasens verksamhet. Att Esrange skulle stå till förfogande för inte bara svensk utan Europeisk 

rymdforskningsverksamhet riskerade nämligen innebära att sådan verksamhet kunde "stå i motsats 

till eller i varje fall beröra svenska försvarsintressen."229 Även här ser vi alltså exempel på 

föreställningen att platsens ordning ska bevaras. 

Vad gäller skjutfältets utbredning utgjordes det av sammanlagt tre riskzoner. I 

riksdagsproposition 1962:85 fanns följande karta över skjutfältets preliminära gränser.230 (Se Figur 

1.) 

                                                 
226  Lars Thomasson, "Svenska kommittén för rymdforskning", Samefolket 12(1961). 
227  "Raketskjutfältet i Kirunaområdet" i Samefolket 12(1961). 
228  Sörlin & Wormbs (under granskning), 4f. 
229  Brev från Försvarsområdesbefälhavare Tore Wigforss till Militärbefälhavaren för VI. militärområdet, 1 september 

1961, Stabsavdelningen, Serie F V, Volym nr 1, "Handlingar rörande Esrange 1961–1968", Kiruna försvarsområde 
och arméns jägarskola, Krigsarkivet, Stockholm. 

230  Bilaga till Kungl. Maj:ts proposition 1964:69. Se även Stiernstedt (1997), 111. 
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Figur 1. Skjutfältets zoner i förhållande till samebyarnas gränser. 
Ur riksdagens proposition 1962:85. 
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Turerna kring riskzonerna är många och föremål för fortsatta studier. Debatten fortsatte även 

efter invigningen av Esrange hösten 1966, men på det stora hela hade man kommit överens och de 

fortsatta diskussionerna kom främst att gälla sådant som finjustering av gränserna för riskzonerna. 

Överlag tycks samerna ha blivit tillfredsställda med de kompensationer de fick.231 Framför allt var 

de tacksamma för vägarna, men även med säkerhetsanordningarna. 

Nattlysande moln i Nausta och Kronogård 

Flera år innan raketbasen Esrange blev klar genomfördes raketuppskjutningar somrarna 1961–1964 

vid Nausta och Kronogård. Projekten leddes av Bert Bolin som var både föreståndare vid 

Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet (MISU) och ledamot av Svenska 

kommittén för rymdforskning, samt Lars Rey och ingenjören Lennart Lübeck (1938–).232 

Det första experimentet genomfördes sommaren 1961 i Nausta, som var ett militärt fält cirka 3 

mil sydväst om Jokkmokk.233 Där hade FOA genomfört två experiment, Sirius år 1956 och Vega år 

1957 med trotylsprängningar.234 De nu civila raketexperimenten hade som mål att undersöka de så 

kallade nattlysande molnen. Det är moln som bildas på omkring 80–90 km höjd och inte syns i 

dagsljus utan endast i skymningen när den nedgående solen belyser molnen. Nattlysande moln 

observerades redan under 1880-talet av den tyske astronomen Otto Jesse (1838–1901).235 

Sverige hade ännu inga egna raketer men fick fem så kallade ARCAS-raketer i gåva från den 

amerikanska marinen. 236 Experimentet gick ut på att skapa ett konstgjort nattlysande moln genom 

att spränga en laddning talkpulver på 80 km:s höjd och från marken försöka se om det uppstod 

                                                 
231  "Från Renskogen", Samefolket, 2(1966). 
232  Thor, Anders J, Referat från ett informationsmöte den 31 augusti 1961. Se även Lars Rey "Svenska raketskjutningar 

för rymdforskning", Teknisk Tidskrift (1962), 1097–1103, samt 
http://www.svengrahn.pp.se/histind/Swefirst/Soundingrocketdetails/K6234/Kronogardsaren.html [2010-01-16]. 

233  Nausta- och Kronogårdsåren finns återgivna på ett flertal ställen förutom i rymdforskningskommitténs arkiv. Se 
exempelvis Stiernstedt (1997), 81–88, 119–126, Hultqvist (1997), 66f, och Wormbs (2003). Sven Grahn har en 
personlig hemsida med väldigt utförliga memoarer från skjutningarna. Se 
http://www.svengrahn.pp.se/histind/histindsve.html [2010-01-16], 

234  Sörlin & Wormbs (under granskning), 2. 
235  Wilfried Schröder, "Otto Jesse and the Investigation of Noctilucent Clouds 115 Years Ago." Bulletin of the 

American Meteorological Society 82:11(2001), 2457–2468. I Sverige ska meteorologen Carl-Gustaf Rossby (1898–
1957) redan år 1955 ha genomfört experiment med nattlysande moln. Se: 
http://www.svengrahn.pp.se/histind/Swefirst/Soundingrocketdetails/K6234/Kronogardsaren.html [2010-01-16]. 

236  Det fanns planer på att utveckla en svensk raket men turerna kring dessa är många och jag tänker inte gå in på dessa 
av utrymmesskäl. Se exempelvis Protokoll nr. 2 fört vid Forskningsrådens kommittés för rymdforskning 
sammanträde, tisdagen den 6 oktober 1959 på Kungl. Tekniska Högskolan; För ARCAS-raketerna, se skrivelse 
märkt ”Raketärenden” från Lamek Hulthén till Chefen för marinen, 21 septembet 1960, Volym EI:4 
"Anslagshandlingar och korrespondens", "Raketskjutfält i Vidsel samt basen Kronogård 1959–1962", Svenska 
kommitténs för rymdforskning arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm; Skrivelse från Ernst-Åke Brunberg till 
Avd.Chef. Per Lind, Kungl. Utrikesdepartementet ”Beträffande införsel av amerikanska ARCAS-raketer till 
Sverige”, 13 november 1960, Volym EI:4 "Anslagshandlingar och korrespondens", "Raketskjutfält i Vidsel samt 
basen Kronogård 1959–1962", Svenska kommitténs för rymdforskning arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 
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något som liknade ett nattlysande moln.237 

De kommande somrarna 1962–1964 gjordes nya undersökningar av nattlysande moln, dock inte 

vid det militära fältet i Nausta utan på en civil plats intill ett övergivet kronojägarboställe 

Kronogård mellan Älvsbyn och Jokkmokk.238 Experimenten var ett samarbete med NASA, och i 

praktiken blev det för kommitténs räkning MISU och för NASA:s räkning Geophysical Research 

Directorate (GRD) vid det amerikanska flygvapnet US Air Force som genomförde experimenten. 

Även KGO hade en liten funktion i försöken.239 Kronogårdsexperimenten var mer sofistikerade än 

de i Nausta, och man använde nu amerikanska så kallade Nike Cajun-raketer. Samarbetet med GRD 

sågs som en lovande förutsättning för den fortsatta svenska raketforskningen: "De föreslagna 

experimenten måste givetvis ses mot bakgrunden av en utveckling av raketexperimenten i Sverige 

på längre sikt. Utan tvekan skulle ett samarbete av här föreslagen art vara ytterst stimulerande för 

den svenska verksamheten om lämpliga former för detta samarbete kan etableras."240 

Intressant är också att försöken vid Kronogård inte observerades enbart från Kronogård, utan 

från ett nätverk av olika observationsplatser. Utanför Kristineberg cirka 15 mil söder om Kronogård 

fanns en grupp, och man använde sig även av flygplan och helikoptrar. En annan grupp fanns i 

Kiruna, och på den norska atlantkusten fanns två observationsplatser. Dessutom fick man rapporter 

från SAS-piloter som flög sträckan Stockholm-Luleå-Kiruna.241 Särskilt anmärkningsvärt är att 

vetenskapen kan värva utomstående för forskningsändamål. I vilken mån kan SAS-piloternas 

rapporter ha uppfyllt de krav på objektivitet och tillförlitliglighet som vetenskapen utger sig för att 

följa? Jag tänker inte gå mer på detaljerna kring dessa experiment, utan avslutar med att säga att 

Sverige i och med försöken hade etablerat en rymdteknisk kompetens.242 

Rymdkommittén 

Den 11 maj 1962 tillkallade ecklesiastikdepartementet en rymdkommitté bestående av åtta 

sakkunniga för att utreda och till regeringen ge förslag på hur den nationella rymdforskningen 

skulle organiseras. Kommittén skulle även pröva samordningen med ESRO-programmet. Den 

                                                 
237  http://www.svengrahn.pp.se/histind/Nausta/ArcasfromNausta.html [2010-01-16]. 
238  Det finns filmer från raketexperimenten vid Kronogård, se http://rymdkanalen.blip.tv/file/2795333/ [2010-01-16] 

och http://rymdkanalen.blip.tv/file/2668339/ [2010-01-16]. 
239  Hultqvist (1997), 67. 
240  Bolin, Bert, PM angående samarbete mellan Geophysical Research Directorate och Svenska rymdkommittén 

beträffande undersökningar av lysande nattmoln och "polar cap blackout", 11 januari 1961, Volym AI:1 "Protokoll 
och föredragningslistor", mapp "Bilagor och föredragningslistor till komitténs protokl 1959–63", Svenska 
kommitténs för rymdforskning arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 

241  Rey (1962), 1102f. 
242  Stiernstedt (1997), 126. 
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skulle också ta i beaktande den svenska industrins intressen i rymdverksamheten.243 Till 

ordförandeposten utsågs landshövding Gustav Cederwall (1913–2008) men han ersattes den 13 

februari 1963 av Lamek Hulthén. Övriga medlemmar i kommittén var Gösta Funke, Bertil 

Lindblad, flygteknikern Lars Brising (1915–1995), ingenjören Anton Jacobaeus (1911–1988), samt 

generaldirektören för Televerket Håkan Sterky (1900–1992). Ernst-Åke Brunberg blev sekreterare. 

Som experter utsågs från utrikesdepartementet Rune Fremlin, och från 29 april 1963 även Bert 

Bolin och Bengt Hultqvist. Kommittén kunde även i vissa frågor konsultera generaldirektören för 

FOA Martin Fehrm (1910–2001).244 

Kommittén presenterade sitt förslag för regeringen i september 1963. Man föreslog inrättandet 

av ett statligt råd för rymdverksamhet med den övergripande uppgiften att "draga upp riktlinjer för 

svensk rymdverksamhet, förvalta hithörande statsanslag och tjänstgöra såsom rådgivande organ åt 

statsmakterna i aktuella rymdfrågor".245 Vidare rekommenderade kommittén bildandet av ett 

rymdinstitut som skulle lyda under rymdrådet som ett tekniskt serviceorgan. Rymdinstitutet skulle 

fungera som ett komplement till universitet, högskolor och andra forskningsinstitut som inte ansågs 

vara lämpade för att planera och genomföra fältexperiment av det här slaget.246 Avslutningsvis 

föreslog kommittén att en raketuppskjutningsbas skulle iordningsställas i närheten av den planerade 

ESRO-basen i Kiruna, så att nedslagsområdet kunde nyttjas av båda dessa raketbaser. Enligt en 

överenskommelse med COPERS hade Sverige rätt att få utnyttja nedslagsområdet tillsammans med 

ESRO. Förhoppningen var att den nya svenska raketbasen kunde tas i bruk sommaren 1965 då det 

var osäkert att man skulle få fortsatt tillgång till fältet i Kronogård efter 1964.247 

Rymdforskningen betraktades från början bara som ett stöd för den egentliga naturvetenskapliga 

forskningen: 

 

[U]r vetenskaplig synvinkel måste raketer och satelliter betraktas som tekniska hjälpmedel att föra 
mätapparatur ut i rymden för att på ort och ställe studera naturfenomen, som man tidigare endast har 
kunnat komma åt genom direkta mätmetoder från jordytan. Rymdforskningen fick därför icke betraktas 
som ett nytt forskningsområde utan som en ny teknik, vilken möjliggör revolutionerande framsteg inom 
en mängd vetenskaper såsom meteorologi[,] geofysik, astronomi, fysik och biologi.248 

 

Rymdkommittén vidareutvecklade resonemanget: 

                                                 
243  Stiernstedt (1997), 127. 
244  SOU 1963:61, Organisatoriska åtgärder för rymdverksamhetens främjande, 5. 
245  SOU 1963:61, 49. 
246  SOU 1963:61, 50. 
247  SOU 1963:61, 74f, 79. 
248  Forskningssynpunkter på rymdforskningen, Volym F1:12 " Handlingar ang ESRO-kommitténs tillkomst och 

organisation", Svenska ESRO-kommitténs arkiv, Riksarkivet (Marieberg), Stockholm. 
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Utvecklingen inom naturvetenskaperna har nödvändiggjort en allt större specialisering p.g.a. det enormt 
vidgade kunskapsomfånget, samtidigt som olika grenar av vetenskap och teknik alltmer griper in i 
varandra. Naturfenomen låter sig nämligen sällan beskrivas på grundval av de kunskaper, som byggts upp 
inom en enda vetenskap.249 

 

Den allt mer specialiserade forskningen handlade alltså också om att kunna kombinera olika 

vetenskaper. Denna tankegång stärkte motivet för en satsning på den svenska rymdverksamheten: 

 

För att ett land ska kunna hålla sig väl framme inom vetenskap och teknik fordras att det har tillgång till 
personer med solida kunskaper inom de mest betydelsefulla områdena, något som är av väsentlig vikt för 
det fortsatta vetenskaplig-tekniska framåtskridandet. I våra dagar är rymdverksamheten ett sådant, 
synnerligen betydelsefullt område. Det är emellertid uppenbart, att våra resurser ej räcker till för en bred 
insats, utan de svenska arbetena måste begränsas till punktinsatser på vissa delområden, där vi har 
speciella personella eller tekniska förutsättningar att göra oss gällande.250 

 

Som ett led i denna satsning på rymdforskning ansåg rymdkommittén att det fanns behov av att 

inrätta ett rymdinstitut som skulle fungera som ett serviceorgan åt rymdforskningen. Forskningen 

skulle i huvudsak bedrivas vid universiteten och högskolorna men eftersom dessa inte hade 

tillräckliga resurser för rymdforskningsexperiment skulle ett rymdinstitut utgöra ett komplement.251 

Men i maj 1964 sade regeringen nej till rymdkommitténs förslag. De remissvar som hade kommit in 

från olika myndigheter och organ var visserligen positiva till rymdforskning men starkt negativa till 

den föreslagna organisationen och budgeten. Rymdverksamhetens budget ansågs orimligt hög i 

förhållande till forskningsrådens budgetar.252  

Stiernstedts förklaring till förslagets misslyckande var att det för det första berodde på 

kommitténs sammansättning. Av de åtta ledamöterna var det endast Cederwall som kunde sägas 

sakna eget intresse av rymdverksamheten.253 Cederwall ersattes ju tidigt av Hulthén. Kommitténs 

ganska homogena "rymdvänliga" sammansättning bidrog alltså till det lite väl optimistiska förslaget 

att låta rymdverksamhetens kommande årsbudgetar bli så höga. Så gott som alla ledamöter var 

förespråkare för vetenskap och teknik, och som vi såg tidigare hade i alla fall Hultqvist en 

karaktäristiskt optimistisk syn på dessa. Jag får en känsla av att kommittén helt enkelt saknade 

                                                 
249  SOU 1963:61, 44. 
250  SOU 1963:61, 44f. 
251  SOU 1963:61, 50. 
252  Skrivelse från universitetskansler Bengt Petri till Konungen ang. rymdkommitténs betänkande "Organisatoriska 

åtgärder för rymdverksamhetens främjande", 5 december 1963, Volym BI:2, "Redogörelser och utredningar 1963", 
Rymdkommitténs arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 

253  Stiernstedt (1997), 135. 
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distans till vad de sysslade med. De hade svårt att riktigt inse hur deras planer kunde misslyckas. 

Kanske hade de lyckats bättre om kommittén hade varit en lite mer brokig skara, exempelvis med 

några samhällsvetare, humanister, näringsidkare etc. som kunde bidra med mer kritiska 

infallsvinklar. Att kommitténs problem kan ha berott på dess sammansättning är hur som helst 

något som Hultqvist själv inte ägnar särskilt stort utrymme.254 En annan förklaring till det 

misslyckade förslaget var de tunna motiveringarna. Stiernstedt menade att kommittén hade gjort det 

för lätt för sig. 

En annan aspekt av utredningens bemötande har sin grund i den forskningsberedning som 

tillsattes år 1962 och vars uppgift var att ingå i planeringen av den långsiktiga inriktningen på 

forskningspolitiken.255 Ungefär samtidigt hade även statsrådsberedningen tillsatt en 

forskningspolitisk arbetsgrupp för att ha en direkt kanal till forskare, tekniker och industrifolk. I 

denna grupp ingick bland annat Hannes Alfvén och professorn i biokemi Arne Tiselius (1902–

1971). I gruppens debatter kom Alfvén att föra de fysiska vetenskapernas talan, medan Tiselius 

representerade livsvetenskapernas talan, och det blev Tiselius som fick det största gensvaret. 

Medicin och biologi kom att stå högst i kurs i forskningspropositionen, vilket kan ses som ett 

nederlag för rymdverksamheten.256 Tage Erlander var ordförande i såväl forskningsberedningen 

som arbetsgruppen. I en intervju med journalisten Arvid Lagercrantz (1942–) berättar han varför de 

inte var så ivriga att satsa på rymdforskningen: 

 

AL: Var det någon typ av forskning som ni satte stopp för? 

TE:  Stopp satte vi väl inte för någonting men vi var kritiska mot en alltför dyrbar satsning på 
rymdforskningen. I beredningen framhöll man att ska Sverige satsa på rymdforskning så innebär det 
sådana oerhörda summor att ingenting blir över till något annat. Vi borde satsa på saker där vi hade 
naturliga förutsättningar: stålet, vattenkraften, elektriciteten. Men vi skulle också satsa på sådana områden 
där vi hade lyckan att ha framstående forskare som kunde samla omkring sig en grupp andra forskare. Där 
hade vi biokemin med Arne Tiselius. Inget av dessa områden krävde sådana oerhörda ekonomiska eller 
personliga engagemang som en stor satsning på rymdforskningen skulle ha gjort. Därför blev Alfvén 
ensam både i den stora beredningen och i arbetsgruppen. Det kan möjligen vara en förklaring till varför 
han blev så ledsen på oss.257 

 

Om man jämför ämbetsmannen Stiernstedts perspektiv av händelseförloppet med 

vetenskapsmannen Hultqvists kan man peka på tydliga skillnader i vad de vill synliggöra. Medan 

Stiernstedt ganska detaljerat beskriver kontroversen, tycks Hultqvist snarast vilja sopa den under 

                                                 
254  Hultqvist (1997), 35. 
255  Weinberger (1997), 243–247. 
256  Stiernstedt (1997), 142ff. 
257  Tage Erlander & Arvid Lagercrantz, Tage Erlander. 1960-talet : samtal med Arvid Lagercrantz (Stockholm, 1982), 

93. Något som hör till bilden är att Erlander hade en bakgrund i naturvetenskap och var teknikvän. 
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mattan som en obekväm episod i rymdforskningen. Hultqvist skyller i första hand på politikerna: 

"Beslutet att inte ge något speciellt stöd till svensk rymdforskning var grundat på bristande intresse 

för frågan inom politiska kretsar [...]."258 I en nyligen gjord intervju vidareutvecklar han den här 

synen med att tala om hur politikerna på den tiden hellre ville gynna forskning som kunde leverera 

kortsiktiga resultat. Medicinen var det typiska exemplet på sådan forskning där politikerna lätt 

kunde se den omedelbara nyttan. Medicinen blev därmed favoriserad över annan forskning, som 

tenderade att ge långsiktiga resultat.259 Stiernstedt anser å sin sida att det snarare var den 

rymdvänliga Rymdkommitténs överdrivna optimism som var problemet. Det här är något som 

skulle kunna utredas närmare. 

Remissvaren är intressanta inte bara för att reda ut varför rymdkommitténs förslag misslyckades. 

Bland svaren går det även att utläsa annat som är relevant, exempelvis gränsdragning mellan 

rymdforskning och andra discipliner, eller för den skull gränsdragning inom rymdforskning. Jag vill 

här bara lyfta fram en detalj bland remissvaren, nämligen Ingeniörsvetenskapsakademien som bland 

annat ansåg att ett rymdinstitut med fördel kunde placeras i Kiruna eftersom det då skulle "få 

anknytning till den utbildning av naturvetare som nu påbörjats vid Umeå universitet, så att man 

därigenom kan säkra rekryteringen av unga forskare."260 

Det hela slutade hur som helst med ett rejält bakslag för rymdkommittén. Det tillsattes varken 

någon statligt rymdmyndighet eller ett rymdinstitut. Även den planerade kampanjen i Kronogård 

sommaren 1964 stod på spel. Endast medlemskapet i ESRO var garanterat. Rymdkommittén 

upphörde så den 1 juli 1964 och frågan om rymdverksamheten överlämnades istället till 

forskningsråden som bildade en gemensam nämnd, Forskningsrådens rymdnämnd, som fick 

ansvara för den nationella verksamheten. För ESRO-frågans räkning skulle 

ecklesiastikdepartementet komma att inrätta en särskild expertgrupp med ansvar för just ESRO. 

Denna ESRO-kommitté behandlas längre fram. 

Forskningsrådens rymdnämnd 

Hösten 1963 bildades Rymdnämnden som en överenskommelse mellan Statens medicinska 

forskningsråd, Statens naturvetenskapliga forskningsråd och Statens tekniska forskningsråd. Lamek 

Hulthén utsågs till ordförande. Bland de övriga ledamöterna var naturvetenskapliga forskningsrådet 
                                                 
258  Hultqvist (1997), 35. 
259  Telefonintervju med Bengt Hultqvist, 22 januari 2010. 
260  Robert Fredriksson, Sven Brohult och Gregory Ljungberg i Ingeniörsvetenskapsakademiens yttrande över förslag 

till organisatoriska åtgärder för rymdverksamhetens främjande, 28 november 1963, Volym BI:2, "Redogörelser och 
utredningar 1963", Rymdkommitténs arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 
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representerat av Bertil Lindblad och Gösta Funke; tekniska forskningsrådet representerat av Martin 

Fehrm och Gösta Lagermalm (1921–); och slutligen medicinska forskningsrådet representerat av 

läkaren Carl-Johan Clemedson (1918–1990) och professorn i medicin Bengt Gustafsson (1916–

1986). Gruppen Rymdteknik inom Sveriges Mekanförbund representerades av den tekniske 

fysikern Curt Mileikowsky (1923–2005). Dessutom fanns följande ledamöter: Hannes Alfvén, Bert 

Bolin, Bengt Hultqvist, Håkan Sterky och Yngve Öhman. Ernst-Åke Brunberg utsågs till 

sekreterare. Nämndens uppgift var följande: 

 

[A]tt främja svensk rymdforskning, varmed avses naturvetenskapliga, medicinska och tekniska 
undersökningar, vilka utföras med hjälp av höghöjdsraketer, satelliter eller rymdsonder och förberedelser 
härför, samt sådan vetenskaplig och teknisk verksamhet i övrigt, som nämnden finner vara av väsentligt 
värde för rymdforskningen.261 

 

Rymdnämnden verkade under en period som av Hultqvist har beskrivits som ökenvandringsåren 

1964–1972 då de av regeringen anslagna medlen för rymdforskningen var starkt begränsade.262 

Under dessa år agerade Rymdnämnden "för en tillvaro kantad av svåra prioriteringsbeslut och 

ständiga kompromisser och ännu fler missräkningar vad gällde statsmakternas förståelse för 

verksamheten."263 Detta fick till följd att de planerade raketexperimenten vid Esrange så gott som 

helt uteblev. Inte förrän 1968 kom den första nationella raketkampanjen att bli av, dock inträffade 

den första raketuppskjutningen redan hösten 1966 men då i ESRO:s regi. I källorna har jag stött på 

vad som närmast kan beskrivas som pessimism och uppgivenhet inte bara hos Rymdnämnden utan 

också hos rymdindustrins företrädare. I ett brev från Rymdtekniska gruppen till Rymdnämndens 

arbetsutskott är tonen symptomatisk: "På grund av den rådande ovissheten beträffande ekonomien 

kan väl knappast några beslut fattas utöver att ge rymdtekniska gruppen och meteorologiska 

institutionen i uppdrag att fortsätta de preliminära undersökningarna och förberedelserna inom 

ramen för tillgängliga medel."264 Ett annat exempel är hämtat från ett av Rymdnämndens brev till 

NASA: "[D]ue to rather severe financial limitations during the present fiscal year this [long term] 

decision implies limited possibilities to perform sounding rocket campaigns in the immediate 

                                                 
261  Ernst-Åke Brunberg, Arbetsordning för forskningsrådens rymdnämnd, 30 september 1964, Volym AI:1 "Nämndens 

protokoll o föredr.listor. Protokl 1964–1971", mapp "Handlingar rörande nämndens bildande 1964–1970", 
Forskningsrådens rymdnämnds arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 

262  Hultqvist (1997), 35, 84f; Stiernstedt (1997), 179. 
263  Stiernstedt (1997), 188. 
264  Brev från Lars Rey vid Rymdtekniska gruppen till Rymdnämndens arbetsutskott, 13 december 1966, Volym FI:10 

"Handlingar rörande rymdtekniska grupen", mapp "Esrange, svenska rymdraketprogrammet 1967–1971", 
Forskningsrådens rymdnämnds arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 
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future."265 Man beklagade sig även i massmedia.266 Stiernstedt menade att de bristande 

rådsanslagen drabbade såväl rymdforskningen som andra sektorer. Det problematiska för 

rymdforskningen var dock att den överlag var betydligt mer resurskrävande, exempelvis vad gällde 

teknik och tid. 

På grund av de begränsade medlen blev Rymdnämndens taktik att koncentrera sig på tre 

områden istället för att försöka täcka in hela spektrumet av den ursprungligt planerade 

rymdverksamheten. Fokusområdena blev astronomi och astrofysik (vid Lund), geokosmofysik (vid 

KGO, KTH och Uppsala), samt övre atmosfärens fysik (vid MISU). Nämnden lyckades dock även 

anordna en rad konferenser och möten. När det gällde det nationella försöksprogrammet försökte 

Rymdnämnden att lösa frågan. Sverige hade 1964 ingått avtal med ESRO om att få nyttja 

raketbasen utanför Kiruna för egna raketexperiment (se nedan), men på grund av bristande anslag 

blev Rymdnämnden tvungen att lägga planerna på is tills 1968. 

Så vitt jag kan utläsa av källmaterialets omfattning innebär inte den så kallade ökenvandringen 

att det nödvändigtvis rådde stiltje i rymdverksamheten under perioden 1964–1972. Rymdnämndens 

källmaterial omfattar 4,9 hyllmeter för perioden 1964–1971. Naturligtvis är inte mängden 

arkivmaterial en indikation på huruvida det verkligen hände något konkret inom 

rymdverksamheten, men jag tror ändå att det finns mycket att utläsa av materialet. Idéhistoria 

handlar ju till stor del om att undersöka framgångar såväl som "misslyckanden". Varför blev det 

som det blev? 

Svenska ESRO-kommittén 

Vi har sett hur Rymdnämnden hade som uppgift att fokusera på den svenska rymdverksamheten. 

Fortfarande behövdes dock ett organ som tog över hanteringen av ESRO-frågan efter 

Rymdkommittén. ESRO-konventionen hade trätt i kraft den 20 mars 1964 med Sverige som en av 

medlemsländerna. Hur skulle det fortsatta svenska arbetet organiseras? Politikern Sven Moberg 

(1919–1994) ville inte överlåta uppgiften åt Rymdnämnden eftersom nämnden bestod av för många 

ledamöter med intressen inom rymdverksamheten, och detta skulle kunna leda till ett alltför dyrt 

engagemang.267 Som vi såg ovan var det ju en liknande snedfördelning av intressena i 

rymdkommittén som hade bidragit till dess optimistiska budgetförslag vilket fick ödesdigra 
                                                 
265  Brev från Rymdnämnden till Arnold Prutkin vid NASA, 7 september 1967, Volym FI:10 "Handlingar rörande 

rymdtekniska grupen", mapp "Esrange, svenska rymdraketprogrammet 1967–1971", Forskningsrådens rymdnämnds 
arkiv, Riksarkivet (Arninge), Stockholm. 

266  Stiernstedt (1997), 179ff. 
267  Stiernstedt (1997), 150. 
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konsekvenser. Ecklesiastikdepartementet beslöt istället att tillsätta en särskild expertgrupp med 

uppgift att vara kontaktorgan för ESRO. Gruppen som bildades den 10 april 1964 fick namnet 

Svenska ESRO-kommittén. Sven Moberg blev ordförande och chefen för 

ecklesiastikdepartementets internationella sekretariat Ilmar Bekeris blev sekreterare. 

Civilekonomen Bo Holmberg (1942–) utsågs till biträdande sekreterare. Bland övriga ledamöter 

fanns Bert Bolin, Lamek Hulthén, Axel Edelstam, Hans Håkansson, ingenjören Christian Jacobaeus 

(1911–1988), Bengt Resare, Bror Rexed och slutligen Jan Stiernstedt. Stiernstedt menar att Moberg 

därmed hade sett till att departementen var väl representerade i expertgruppen, samtidigt som det 

fanns en kanal till forskarna genom Hulthén och Bolin som var ledamöter även i Rymdnämnden.268 

ESRO-kommittén hade inte något formellt ansvar för den nationella verksamheten, men genom 

kanalerna till departementen hade den i praktiken ändå ett visst inflytande.269 

En fråga som ESRO-kommittén fick reda ut gällde Rymdkommitténs tekniska servicegrupp. 

Efter några turer beslöts att gruppen skulle omstruktureras genom ett trepartsavtal mellan 

Rymdnämnden, ESRO-kommittén och industrigruppen, som representerades av ASEA, LM 

Ericsson och SAAB. Den tekniska servicegruppen bytte namn till Rymdtekniska gruppen och fick 

inhysas hos det privata företaget Teleutredningar AB (TUAB) med lokaler i Solna. I samma lokaler 

kom också det framtida Rymdbolaget att placeras. På grund av den magra finansieringen kunde inte 

gruppen åstadkomma särskilt mycket under ett par år och först 1968 kunde det första nationella 

sondraketexperimentet genomföras vid Esrange.270 

Förutom den nationella ESRO-kommittén bildades också i september 1964 en lokal ESRO-

kommitté "för överläggningar mellan ESRO och berörda svenska myndigheter och kommuner 

rörande tillämpningen av avtalet angående ett raketfält i Kiruna."271 En av de frågor som den lokala 

kommittén kom att diskutera vid det första mötet i april 1965 gällde allmänhetens tillgång till basen 

i form av visningar. Auger, som fanns på plats vid mötet, menade att det av säkerhetsskäl var 

olämpligt, men han kunde tänka sig att ordna visningar i undervisningssyfte så länge det inte skedde 

i samband med raketuppskjutningarna. Något mer sades inte i ärendet.272 Med andra ord var man 

inte särskilt intresserad av att låta allmänheten ha tillgång till raketbasen. 

I denna diskussion har jag som sagt inte berört alla inblandade grupper och organ. Mellan 

                                                 
268  Stiernstedt (1997), 151. 
269  Stiernstedt (1997), 155. 
270  Stiernstedt (1997), 153. 
271  Brev från Ragnar Edenman vid Ecklesiastikdepartementet till landshövdingen i Norrbottens län Manfred Näslund, 

24 september 1964, Stabsavdelningen, Serie F V, Volym nr 1, "Handlingar rörande Esrange 1961–1968", Kiruna 
försvarsområde och arméns jägarskola, Krigsarkivet, Stockholm. 

272  Stiernstedt (1997), 154. 
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Rymdnämnden och ESRO-kommittén agerade till exempel den lokala ESRO-kommittén, 

Rymdtekniska Gruppen och forskarnas samarbetsgrupp, och inom industrin fanns dessutom 

Gruppen rymdteknik. Antalet aktörer var många vid den här tiden och det finns många lösa trådar 

för fortsatt forskning.273 ESRO-kommitténs källmaterial är ganska omfattande. Vid Riksarkivets 

depå i Marieberg finns 12 hyllmeter. Det finns med all sannolikhet mycket intressant att ta vara på i 

detta material, men då jag inte har haft resurser att göra några systematiska undersökningar har jag 

fått komplettera stickprover ur arkivmaterialet med framför allt Stiernstedts och Hultqvists 

perspektiv. 

Esrange 

Den 24 september 1966 var det dags för invigning av raketbasen trots att den ännu inte var alldeles 

klar: "Visserligen fanns det mycket att göra innan basen var helt färdig, men eftersom första skottet 

beräknades kunna gå upp någon gång hösten 1966, bedömdes det lämpligt att inviga innan 

Lapplandsvintern satte in på allvar" skriver Stiernstedt.274 Bestämmelserna kring säkerhetsfrågorna 

var bland de största uppgifterna som återstod att lösa, men turerna kring dessa och de andra 

återstående problemen ligger utanför uppsatsens ramar. En av de som höll tal vid invigningen var, 

som vi såg i första kapitlet, Edenman som bland annat hyllade ESRO-samarbetets betydelse i 

kontext av big science. Han talade också om kontrasten mellan civilisationen och vildmarken: 

 

The members of the international staff of ESRO who will live and work up here will not feel that they 
have been banished into the outskirts of civilization but at the same time – and that is possible unique – 
they will, while working on the base, be in the centre of the wilderness of Lapland, among reindeer 
pastures and mountains. It is difficult to imagine more inspiring surroundings for a working place. 
Through their presence here they will add new and enriching features to an environment already full of 
excitement.275 

 

Denna fascination för mötet mellan en avancerad teknologi och idyllisk vildmark ligger helt i linje 

med vad Sörlin kallar retoriken om framtidslandet Norrland: "Esrange-basen i Kiruna [...] har väckt 

förhoppningar om en högteknologisk forskningskommun i sibiriskt klimat."276 Edenmans tal om 

Esrange som en slags oas där tekniker kan jobba under civiliserade former mitt i vildmarken 

påminner om Svenonius planer på en forskningsstation i fjällvärlden. Men det är inte bara frågan 

                                                 
273  Stiernstedt (1997), 155. 
274  Stiernstedt (1997), 159. Se också Norrbottens-Kuriren, 26 septembet 1966. 
275  Stiernstedt (1997), 161. Det var Stiernstedt som skrev ett utkast till talet. 
276  Sörlin (1988), 259ff. 
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om att föra vetenskap och teknik ut i vildmarken, utan i mitt tycke även en fråga om naturresurser. 

Svenonius med flera sökte sig till den norra fjällvärlden för att den hade någonting unikt att erbjuda 

i och med sitt läge i norrskenszonen. På samma sätt är det med Esrange. Det är inte frågan om att 

utvinna naturresurser i den bemärkelsen att de blir en råvara av samma slag som malmen. Men det 

är ändå frågan om naturresurser i den bemärkelsen att naturen har någonting att bjuda på som inte 

finns längre söderut. 

Hur såg raketbasen ut? Basområdet bestod av en huvudbyggnad som innehåll kontrollcentralen 

med dess mätinstrument och kommunikationsutrustning, kontor, verkstäder, laboratorier och 

personalutrymmen. Dessutom fanns övernattningsutrymmen och garage, och i närheten även en 

helikopterplatta. Cirka 1 km öster om huvudbyggnaden fanns själva skjutplatsen som gick att se 

från kontrollcentralen. I anslutning till uppskjutningsplatsen fanns också monteringshallar och en 

kontrollbyggnad där själva avfyringen skulle ske. Nära uppskjutningsplatsen fanns också ett hus för 

ballonguppsändningar. Ytterligare en halv kilometer österut fanns förrådsutrymmen för 

raketmotorer och annat. Cirka 1,5 km söder om huvudbyggnaden fanns "radarberget" med radar- 

och sändarstationen, med en byggnad för kommunikationsutrustning, verkstäder och sovplatser. 

Alla dessa platser var sammanbundna med nybyggda vägar, och hela basområdet var inhägnat och 

tillträde kunde endast ske via en vaktkur vid infarten från den väg som går från Kiruna. Hela 

basområdet blev cirka 5 kvadratkilometer.277 (Se Figur 2 & 3 samt Bild 3.) 

Esrange skulle inte bara komma till nytta för norrskensforsningen. Ett annat område var studier 

av Polar Cap Absorption (PCA). Fenomenet uppstår när utbrott på solen slungar iväg protoner som, 

när de når jordens magnetfält, ger upphov till extrem jonisering, vilket slår ut radiokommunikation 

på kortvågsfrekvenser. Upptäckten gjordes år 1956 av den amerikanske radiofysikern Dana 

Kavanagh Bailey (1916–1999).278 Ett tredje forskningsområde var de "nattlysande" molnen som vi 

kommer ihåg från raketskjutningarna vid Nausta och Kronogård. MISU kom att fortsätta forska om 

dessa med hjälp av uppskjutningar från Esrange.279 

 

 

 

                                                 
277  Lars Rey & Lennart Lübeck, "Esrange – europeiskt raketskjutfält i Kiruna", Teknisk Tidskrift (1966), 1047–1052. 
278  D.K. Bailey, "Disturbances in the lower ionosphere observed at VHF following the solar flare of 23 February 1956 

with particular reference to auroral-zone absorption", Journal of Geophysical Research, 62(1957), 431–463. 
279  Rey & Lübeck (1966), 1049.. 
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Den första sondraket som skickades upp från Esrange var en Centaure 1-raket, utrustad med en tysk 

och fransk nyttolast, som sköts upp den 20 november 1966, två månader efter invigningen, men hur 

det gick med den och de fortsatta raketerna hör till en annan undersökning. Jag tänker bara kort 

säga att när ESRO:s sondraketprogram avslutades 1972, samma år som svenska staten övertog 

ansvaret för Esrange, hade Esrange stått för ungefär hälften av alla 168 uppskjutningar. Ungefär 

hälften av experimenten hade inriktning på forskning om jonosfären och norrsken och cirka en 

fjärdedel på forskning om atmosfärisk fysik. 280 

Fransmannen Albert Le Bras blev platschef på Esrange. När han utsågs till den tjänsten av 

COPERS den 22 mars 1963 protesterade den svenska delegationen som ogillade att chefen 

placerades i Delft i Nederländerna istället för på plats i Kiruna, men ESRO:s sekretariat beslöt ändå 

att tilldela honom tjänsten.281 

                                                 
280  Krige & Russo (2000), 128. 
281  Bo Holmberg, PM angående posten såsom chef för Kiruna skjutfält, 4 juni 1965, Volym F1:12 " Handlingar ang 

ESRO-kommitténs tillkomst och organisation", Svenska ESRO-kommitténs arkiv, Riksarkivet (Marieberg), 
Stockholm; Stiernstedt (1997), 113f. 

Figur 2. Esranges basområde. 
Ur Lars Rey & Lennart Lübeck, "Esrange – europeiskt 

raketskjutfält i Kiruna", Teknisk Tidskrift (1966).

Figur 3. Esranges skjutfältszoner. 
Ur Lars Rey & Lennart Lübeck, "Esrange – europeiskt 

raketskjutfält i Kiruna", Teknisk Tidskrift (1966).
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I detta kapitel har jag behandlat Esranges tillkomsthistoria. Vi såg hur raketbasen hade sina rötter 

hos den europeiska rymdorganisationen ESRO, men också att den kom att bli intimt förknippad 

med forskningsverksamheten som bedrevs vid KGO på så vis att Esrange kom att fungera som en 

teknisk servicestation för de raketer, ballonger och annat som skulle användas för att stödja 

grundforskningen. 

I nästa kapitel kommer jag att diskutera hur man kan gå vidare att forska om Esrange och KGO. 

Därefter avslutas uppsatsen med en sammanfattande diskussion där jag återkopplar 

undersökningens resultat till det syfte och de frågeställningar som jag formulerade i uppsatsens 

inledning. 

 

Bild 3. Esrange huvudbyggnad så som den ser ut idag med uppskjutningsplatsen i bakgrunden. 
Foto av Rymdbolaget (Swedish Space Corporation).
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Fortsatt forskning 

Jag har tidigare påpekat att uppsatsen är av forskningsförberedande art, vilket innebär att den bör 

innehålla någon slags diskussion kring uppslag och idéer för hur forskningen kan tänkas gå vidare. I 

texten förekommer referenser till olika slags texter som jag anser kan vara bra utgångspunkter och 

inspirationskällor för den fortsatta forskningen, men jag vill på intet vis påstå att det är någon 

systematiskt utarbetad bibliografi, utan snarare ett urval av de texter som jag själv har kommit i 

kontakt med.  

Vad gäller själva ämnesområdet förefaller mig en fokusering på norrskensforskningens idé- och 

vetenskapshistoria vara ett intressant område att fokusera på, och dessutom i högsta grad relevant 

för Esrange och KGO, inte bara för den tidsperiod som jag har behandlat i den här uppsatsen utan 

också den tid som sträcker sig fram till idag. Norrskensforskningen utgör en viktig del i den nutida, 

och rimligtvis också framtida, grundforskningen om rymden. Norrskenets idéhistoria är dessutom 

lång och fascinerande. Jag anser det därför befogat att ägna detta område en särskild studie. I den 

fortsatta diskussionen nedan fokuserar jag därför på norrskensforskningen, men jag vill också 

poängtera att en studie mycket väl kan vidga ämnesområdet till att omfatta ett bredare spektrum 

inom geofysiken, eller mer allmänt inom rymdforskningen. Problemet med att avgränsa ett för stort 

område för fortsatta studier är dock att det lätt blir ohanterligt, och därmed missar man den viktiga 

poängen med att göra en fördjupad studie. Givetvis kan man efter behov göra avgränsningar i tid 

och rum. Alternativt kan man koncentrera studien på den mer tekniska sidan med raketteknologin 

eller den "tillämpade forskningen", eller den mer forskningspolitiska sidan. 

Det finns många aspekter att beröra hos norrskenet. I uppsatsen har jag berört några av dessa, 

bland annat föreställningen att associera norrskenet med nationalism och egendom. Relaterat till 

detta är den rumsliga dimensionen. Norrskenet är som regel bara synligt inom ett visst område runt 

nordpolen. Vad får det här för konsekvenser för de länder och folk som bor i dessa områden? Hur 

tar det sig uttryck hos forskarna? Här skulle man kunna undersöka norrskenets betydelse för allt 

från hur forskarna får gehör för sina anslagsansökningar till hur de presenterar sina resultat för 

forskarvärlden och allmänheten. Exempelvis har vi i uppsatsen sett hur forskarna använder en 

retorik där de talar om fördelarna att bedriva norrskensforskning i Norrland, samt hur de talar om 

betydelsen av norrskensforskningen och mer allmänt om grundforskningen i helhet. En närmare 

studie av vad det är de forskar om vore också intressant. Hur har norrskensforskningen utvecklats, 

och varför? Jag kan tänka mig att utvecklingen är långt ifrån linjär och homogen. Här finns många 
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dimensioner att ta hänsyn till: tiden, rummet, ämnesområdet, med mera. 

Gränsdragning är ett intressant och aktuellt teoretiskt forskningsområde som med fördel kan 

användas i norrskensforskningens sammanhang. Jag tänker här närmast på Thomas F. Gieryn som i 

sin Cultural boundaries of science (1999) problematiserar hur vetenskapsmän definierar gränser 

mellan vad de anser är vetenskap och icke-vetenskap, eller bra och dålig vetenskap.282 På samma 

sätt kan man tala om gränsdragning i en allt snävare kontext där det inte är så mycket frågan om 

gränsen mellan vetenskap och icke-vetenskap utan snarare internt inom vetenskap: gränsen mellan 

olika slags grundforskningsområden såsom naturvetenskap och humaniora; gränsen mellan olika 

slags naturvetenskaper såsom fysik, biologi och kemi; osv. Räknas norrskensforskning som ett 

underområde inom geofysiken? Och hur är det egentligen med förhållandena mellan 

atmosfärsforskning, meteorologi, seismologi och dylikt? Hur står norrskensforskning i relation till 

astronomi? Jag tror det finns en hel del att utreda kring dessa och andra frågor. En teoretiker som 

kan vara av intresse i detta sammanhang är Peter Galison, men jag har ännu inte bekantat mig med 

hans teorier. Gränsdragningen kan också problematiseras genom att titta på de inblandade forskarna 

och inom vilka discipliner de anses höra hemma. Ta t.ex. Hannes Alfvén, som hade en central roll i 

rymdforskningens och norrskensforskningens konsolidering. Men under sin livstid förekom han 

också i en rad andra sammanhang, som politiker, ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien, 

ledamot av atomkommittén, miljökämpe, populärvetenskaplig författare, med mera. Kan man rätt 

och slätt kalla honom norrskensforskare utan att gå miste om en stor del av hans verksamhet och 

personlighet? Ännu intressantare blir det när man börjar undersöka på vilket sätt detta påverkar 

norrskensforskningen. Om han var en så inflytelserik person, vad fick det för konsekvenser att han 

inte bara var vetenskapsman utan också t.ex. populärvetenskaplig författare eller miljökämpe? Och 

på samma sätt som vi talar om gränsdragning hos discipliner och personer kan vi också tala om 

gränsdragning på en mer institutionell och rumslig nivå. Vad fick samröret med utländska 

försvarsmakterna för inverkan på norrskensforskningens utveckling? 

Gränsdragningen kan också bli en delstudie i en större undersökning av norrskensforskningens 

formering som disciplin. Kan man ens tala om norrskensforskning som en egen disciplin? Hur har 

den i så fall utvecklats till att bli det? I fallet med KGO, som numera heter Institutionen för 

Rymdfysik (IRF), finns det särskilt under de senaste årtiondena en ganska stor mängd vetenskapliga 

rapporter, tidskrifter och dylikt, av vilka många är utgivna av IRF, som behandlar geofysisk 
                                                 
282  Jag tänker närmast på gränsen mellan grundforskning och tillämpad forskning, eller teknologi, vilken kan jämföras 

med norrskensforskning respektive raketteknologi, men det går förstås att tänka sig andra slags “icke-vetenskaper”, 
även i kontext av norrsken. Se Thomas F. Gieryn, Cultural boundaries of science: Credibility on the line (Chicago, 
1999), 51–62, 251. 
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forskning och norrskensforskning. Det finns också doktorsavhandlingar som är utarbetade vid IRF. 

Bara det faktum att det börjar dyka upp sådana publiceringar är ett tecken på hur ett ämnesområde 

börjar konsolideras. En annan indikation på en disciplins institutionalisering är att forskarna börjar 

skriva historieböcker och krönikor om sina ämnen, vilket vi har sett flera exempel på i den här 

uppsatsen. Konsolideringen får en annan dimension när idéhistoriker, sociologer, politiker och 

andra skriver "utifrån"-perspektiv. Den här uppsatsen kan förstås ses som ett litet steg i denna 

utveckling. I arkiven har jag stött på en hel del material som, uttalat eller outtalat, försöker lyfta 

fram och marknadsföra norrskensforskningen på olika sätt, och det kan röra sig om allt från 

äskanden om forskningsmedel till reklambroschyrer och reportage i massmedia. Andra tecken på en 

disciplins formering är sådant som institutioner, laboratorier, instrument, konferenser, inrättningar 

av olika slags fora, och så vidare. Men institutionalisering handlar inte bara om sådana här yttre 

uttryck, utan det rör sig också om mer abstrakta fenomen som metoder, teorier, nätverk, osv. Vad 

gäller nätverk kan arkivmaterialen komma till stor hjälp eftersom där finns en mycket stor mängd 

protokoll, korrespondens, osv. som ger bra ingångar till nätverksstudier. De många organ som har 

varit inblandade i utvecklingen av Sveriges ESRO-medlemskap, Esrange och den övriga 

rymdverksamheten förefaller mig vara lämpade en nätverksanalys. Många av personerna är 

exempelvis ledamöter i flera av organen, en del av dem har till och med varit med ända från början. 

Sammantaget tycks det vara ett ganska komplext nätverk av organ, grupper och undergrupper med 

olika ansvar och inriktningar. Men ett problem som jag stötte på själv är att det rör sig om en stor 

mängd material, med väldigt många organ och personer, vilket förstås är att förvänta i en kontext av 

big science. En mer systematisk genomgång än den trevande översikt som jag har försökt mig på 

här är nog att rekommendera för en sådan studie. 

Att utreda norrskensforskningens formering som disciplin är alltså samtidigt aktuellt, spännande 

och utmanande. En artikel som kan inspirera för en sådan studie är Gregory A. Goods "The 

Assembly of Geophysics: Scientific Disciplines as Frameworks of Consensus" (2000) som 

diskuterar hur vetenskapsmän skapade geofysiken som disciplin, samtidigt som han problematiserar 

kring frågan om det ens går att tala om geofysiken som en disciplin.283 En annan lovande 

utgångspunkt är Ronald E. Doels artikel "The Earth Sciences and Geophysics" (2003) där han 

problematiserar kring de disciplinära gränser som uppstod allt eftersom geofysiken kom att 

etableras, i synnerhet behandlar han tiden efter IGY.284 Givetvis behöver man inte utgå från tidigare 

                                                 
283  Gregory A. Good, "The Assembly of Geophysics: Scientific Disciplines as Frameworks of Consensus", Studies in 

History and Philosophy of Modern Physics 31:3(2000), 259–292. 
284  Ronald E. Doel, "The Earth Sciences and Geophysics", i Companion to Science in the Twentieth Century, red. John 

Krige & Dominique Pestre (London, 2003), 391–416. 
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studier i just geofysik och liknande, utan man kan förstås hämta idéer från studier av helt andra 

discipliners utveckling.285 Tore Frängsmyrs antologi "Solomon's house revisited" (990) behandlar 

institutionaliseringen och organiseringen av vetenskapen med fokus på den mer praktiska sidan.286 

En text som berör konkurrens inom forskningsvärlden är David Edges "Competition in Modern 

Science" (1990) som för övrigt berör just ett område inom rymdforskningen.287 Steven Shapin har 

behandlat förhållandet mellan externalism och internalism i artikeln "Discipline and bounding" 

(1992).288 En artikel som berör norrskensforskningen i en kontext av så kallade "utbyteszoner" är 

Gustav Holmbergs "Yngve Öhman" (2008).289 

Mer allmänt då det gäller undersökningar av det här slaget finns ett par bra teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter. En klassiker är Ludwik Flecks Uppkomsten och utvecklingen av ett 

vetenskapligt faktum (1997) som tar upp hur kunskap produceras i ett slags kollektiv som har ett 

särskilt tänkesätt gemensamt.290 En annan tänkbar utgångspunkt är den så kallade Actor-Network-

teorin (ANT) så som den framställs i Bruno Latours Science in Action (1987). 291 Latours bok kan 

även utgöra ett ramverk för arbetsmetod. Jan Golinskis Making natural knowledge (2005) kan med 

all säkerhet också komma till användning.292 

 

Ett annat möjligt angreppssätt vore att göra en jämförande undersökning. Jag tänker mig då en 

jämförelse av norrskensforskningen (eller rymdforskningen och/eller raketteknologin) mellan olika 

geografiska områden, exempelvis relatera utvecklingen vid KGO/Esrange med den vid övriga 

institutioner, observatorier och dylikt i resten av landet, eller också vidga undersökningsområdet 

genom att jämföra med utvecklingen i våra grannländer, eller Europa, USA osv. Några exempel 

                                                 
285  Forskningsprogrammet Stella har många fina rapporter. Se Arbetsrapport, Avdelningen för vetenskapshistoria, 

Uppsala universitet (Uppsala, 1994–1997) och Stella: Arbetsrapporter, Avdelningen för vetenskapshistoria, 
Uppsala universitet (Uppsala, 2000–). Förutom Stella finns förslagsvis följande: Sven Widmalm, "The Svedberg 
and the Boundary Between Science and Industry: Laboratory Practice, Policy, and Media Images", History and 
Technology, 20: 1(2004); Anders Lundgren, "Naturvetenskaplig institutionalisering: The Svedberg, Arne Tiselius 
och biokemin", i Vetenskapsbärarna: Naturvetenskapen i det svenska samhället, 1880–1950, red. Sven Widmalm 
(Hedemora, 1999); Anna Larsson, Det moderna samhällets vetenskap: Om etableringen av sociologi i Sverige 
1930–1955 (Umeå, 2001); Ulrika Graninger, Från osynligt till synligt: Bakteriologins etablering i sekelskiftets 
svenska medicin (Stockholm, 1997). 

286  Solomon's house revisited: The organization and institutionalization of science, red. Tore Frängsmyr (Canton, 
1990). 

287  David Edge, "Competition in modern science", i Solomon's house revisited: The organization and 
institutionalization of science, red. Tore Frängsmyr (Canton, 1990), 208–232. 

288  Steven Shapin, "Discipline and bounding: The history and sociology of science as seen through the externalism-
internalism debate", History of Science 30(1992), 333–369. 

289  Holmberg (2008). 
290  Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: Inledning till läran om tankestil och 

tankekollektiv (Eslöv, 1997). 
291  Bruno Latour, Science in action :how to follow scientists and engineers through society (Cambridge, 1987). 
292  Jan Golinski, Making natural knowledge: constructivism and the history of science (Chicago, 2005). 
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som ligger nära till hands är Sven Widmalms artikel "Big Science in a Small Country" (1993) som 

handlar om planerna på att etablera CERN II i Sverige, Torsten Lindqvists historik Gustaf Werners 

institut 50 år (1999), samt Cecilia Bergströms och Inga Elmqvists bok Huset närmast himlen 

(2003) som behandlar Stockholms observatorium.293 En jämförelse med det finländska geofysiska 

observatoriet skulle kunna utgå från Eero Katajas "A short history of the Sodankylä Geophysical 

Observatory" (1999).294 John Krige har skrivit om hur bilden av CERN offentliggjordes.295 På 

samma sätt skulle man kunna göra en jämförelse mellan Esrange och exempelvis NASAs raketbas 

Cape Canaveral (Cape Kennedy) i Florida. Här kan en bra utgångspunkt vara Walter A. 

McDougalls bok ...The heavens and the earth (1985) som behandlar amerikansk men också rysk 

astronautik ur ett politiskt perspektiv.296 

Man behöver förstås inte begränsa sig till att göra jämförelser mellan institutioner eller 

forskningsstationer. Det är också möjligt att jämföra utvecklingen mellan en institution och en mer 

infrastrukturell företeelse. En bok som till viss del illustrerar vad jag menar är antologin The 

Railroad and the Space Program: An exploration in Historical Analogy (1965) där redaktören 

Bruce Mazlish har fått en rad författare att dra paralleller mellan järnvägen och det amerikanska 

rymdprogrammet.297 Mazlish menar att på samma sätt som järnvägen öppnade möjligheterna för att 

utforska det som av många betraktades som en värdelös vildmark, öppnade också rymdprogrammet 

för en ny värld, vilket av vissa sågs som bortkastade pengar.298 Poängen med antologin är att utifrån 

den kunskap man har om järnvägens inverkan på samhället försöka förutspå vad rymdprogrammet 

kommer att få för följder för samhället. En sådan här jämförelse skulle man mycket väl kunna 

applicera i en svensk kontext, utan att för den skull använda just järnvägen som utgångspunkt. Rent 

intuitivt kommer jag att tänka på den svenska gruvnäringen, som ju handlar om en expansion i 

rummet fast i riktning nedåt. 

 

Rummets och platsens betydelse är något som också är intressant. Här finns det en mängd olika 

dimensioner eller sammanhang att tala om. Att Esrange och KGO blev placerade i Kiruna och på så 

                                                 
293  Widmalm (1993), 107; Torsten Lindqvist, Gustaf Werners institut 50 år: En historik över acceleratorbaserad 

verksamhet vid Uppsala universitet 1949–1999 (Uppsala, 1999); Cecilia Bergströms & Inga Elmqvists, Huset 
närmast himlen: Stockholms observatorium 250 år (Stockholm, 2003). 

294  Eero Kataja, ”A short history of the Sodankylä Geophysical Observatory”, Geophysica 35:1–2(1999), 3–13. 
295  John Krige, "Den offentliga bilden av CERN", i VEST nr 4 1994. 
296  McDougall (1985). 
297  The Railroad and the Space Program: An exploration in Historical Analogy, red. Mazlish, Bruce (Cambridge, 

1965). 
298  Bruce Mazlish, "Historical analogy: the railroad and the space program and their impact on society", i The Railroad 

and the Space Program: An exploration in Historical Analogy, red. Bruce Mazlish (Cambridge, 1965). 
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vis kom att utgöra en slags teknologisk och vetenskaplig oas i den annars ociviliserade ödemarken 

är den kanske mest påtagliga rumsliga aspekten. Men det finns andra infallsvinklar som också är 

intressanta. En är synen på luftrummet som en egendom. Men jag tänker här diskutera något annat. 

Vi såg hur norrskensforskningen hade rötter åtminstone tillbaka till forskningsstationen i Vassijaure 

i början av 1900-talet. Därifrån flyttades den pga. branden till Abiskostationen, och sedan pga. sin 

expansion vidare till KGO strax öster om Kiruna. Vi såg också hur det i samband med dessa 

förflyttningar fördes diskussioner kring ämnesområdenas gränsdragning, där geofysiken och mer 

specifikt studien av övre atmosfären successivt utkristalliserades till vad som kan betraktas som en 

egen disciplin. I och med denna utveckling blev det nödvändigt med bättre rustade lokaler, med 

större utrymme för allt mer avancerad utrustning och större personal. En annan faktor var 

avskildhet från störningar.299 För Esranges räkning var det på samma sätt bl.a. viktigt att raketbasen 

skulle placeras i norrskenszonen och att raketfältet var obebott. Placeringen och utformningen av 

raketbasens olika delar hade också betydelse, med de olika radarstationerna osv. På samma sätt var 

man tvungen att placera ut skyddsrum åt samerna på olika platser på skjutfältet. Man kan därför tala 

om en rumslig positionering.300 

En fördjupad studie av den rumsliga dimensionens betydelse har nog så mycket intressant att 

erbjuda som t.ex. tidsdimensionen. Exempelvis fördes det på tal om huruvida allmänheten skulle få 

tillträde till Esrange, vilket ju är en befogad fråga eftersom det kan vara tänkbart att t.ex. göra 

raketuppskjutningar inför publik, men frågan tycks aldrig riktigt ha blivit vidare utredd utan snarare 

ha blivit avskriven och någon allmän tillgång till rymdbasen blev inte möjlig.301 Säkerheten spelade 

utan tvivel en viktig roll, men kanske man också kan påstå att syftet delvis var att göra Esrange till 

en svart låda.302 Det rör sig åtminstone om tydlig gränsdragning där man vill avskärma 

verksamheten som pågår innanför gränsen från det som finns utanför. Samma sak gällde själva 

nedslagsområdet, som visserligen inte var förbjudet att tillträda men på egen risk och de som 

dikterade villkoren var förstås de som hade ansvar för uppskjutningarna. Skjutfältet blir som ett 

enda stort laboratorium med varningsskyltar.303 Än idag är Esranges basområde ett inhägnat område 

med vaktkur, medan det som var KGO har blivit ett rymdcampus. Hur sådana här fenomen uppstår 

och förändras är väldigt intressant och föremål för ytterligare studier. 

                                                 
299  Golinski (2005), 91f. 
300  Jämför exempelvis Jenny Beckman, Naturens palats: Nybyggnad, vetenskap och utställning vid Naturhistoriska 

riksmuseet 1866–1925 (Stockholm, 1999), 18f.  
301  Stiernstedt (1997), 154. 
302  Jämför Latour (1987), 2f. 
303  Jämför Golinski (2005), 87. 
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Vidare skulle man t.ex. kunna undersöka konsekvenserna av att Esrange och KGO befinner sig i 

ett kallt och relativt ödsligt område, genom att göra en jämförande undersökning med 

forskningsstationer som befinner sig i liknande eller helt andra typer av extrema miljöer såsom 

polarområden, öken, djungel, eller rymden (ISS).304 En annan liknande fråga gäller betydelsen av 

att befinna sig i norrskenszonen och ha norrskenet som ett av de primära studieobjekten. Till 

skillnad från många andra naturfenomen finns norrskenet inte alltid på plats utan på mer eller 

mindre "slumpmässigt" varierade platser och forskarna får därför anpassa sina undersökningar 

därefter.305 

Platsen där forskningen bedrivs har på olika sätt betydelse för hur forskarna uppträder, men 

samtidigt är det viktigt att inte överdriva denna betydelse och ta för givet att platsen är helt 

avgörande för hur vetenskapen utformas och bedrivs.306 

 

Forskningspolitiken är som vi har sett också relevant för norrskensforskningen, men i källmaterialet 

talas det oftast i mer generella ordalag om rymdverksamhet. Om man begränsar till en svensk 

kontext finns det, förutom det källmaterial som jag har tagit upp på andra håll i den här uppsatsen, 

en hel del relevant offentligt material. Jag tänker då främst på beslutskedjan genom riksdagen, allt 

från motioner och propositioner via protokoll och till beslut, men också exempelvis offentliga 

utredningar. Utan att ha gjort någon grundlig undersökning kan jag peka på ett par propositioner av 

särskild betydelse för rymdverksamheten i allmänhet, nämligen Kungl. Maj:ts proposition nr 

1962:85, 1964:69 och 1972:48. När det gäller statens offentliga utredningar här jag i uppsatsen 

redan berört 1947:6 och 1963:61. En annan utgångspunkt är Utbildningsdepartementet och 

Industridepartementets Organisation och finansiering av rymdverksamhet (1972).307 

 

Man skulle också kunna titta närmare på vad uppkomsten av rymdforskning och de till den 

relaterade institutionerna fick för betydelse lokalt, regionalt och nationellt, och kanske även 

internationellt att det inrättades rymdinstitut och raketbas utanför Kiruna. Här menar jag då rent 

allmänt inom samhället. Hur påverkades lokalbefolkningen? Som vi har sett ovan har jag fört en 

liten diskussion om framför allt hur samerna påverkades av raketskjutfältet. Jag kan tänka mig att 

                                                 
304  Se exempelvis Hultqvist (1997), 33; Sandahl (1998), 88. 
305  Sandahl (1998), 13, 54f. 
306  David N. Livingstone, Putting science in its place: Geographies of scientific knowledge (Chicago, 2003), 1; 

Beckman (1999), 20. 
307  Utbildningsdepartementet & Industridepartementet, Organisation och finansiering av rymdverksamhet: 

Promemoria utarbetad inom utbildnings- och industridepartementen (Stockholm, 1972). 
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vidga denna undersökning till att omfatta befolkningen och samhället i helhet. Förändrades 

vardagen för folk, näringsliv, mm och i så fall hur? Exempelvis kan jag här nämna att jag upptäckte 

att annonserna i dagstidningarna många gånger hade ett rymd- och rakettema i samband med att det 

publicerades artiklar som hade med KGO och Esrange att göra, och det förefaller mig troligt att det 

åtminstone periodvis rådde en slags rymdboom i dagstidningar, radio, tv, och att det här var något 

som diskuterades flitigt lite överallt på arbetsplatser, i skolor, och så vidare. Visserligen kan det 

vara svårt att få någon bra inblick i detta på grund av bristande källmaterial, men händelserna ligger 

inte längre bakåt i tiden än att borde gå att finna informanter. 

 

Ytterligare ett tänkbart perspektiv är huruvida geofysiken och/eller rakettekniken är något som är 

främst männens värld. Även om jag inte haft för avsikt att göra en uttömmande undersökning av 

alla inblandade personer, är det anmärkningsvärt är att det inte tycks förekomma några kvinnor. Hur 

kommer det sig? Är det en lokal företeelse typisk för Kiruna?308 Faktum är att få av de inblandade 

aktörerna ursprungligen var Kirunabor. Jag tror att rätta vägen till svaret går via feministiska 

tänkare som Carolyn Merchant (1936–) och Evelyn Fox Keller (1936–). Keller pekar på hur Francis 

Bacon knöt samman kunskap med makt genom att framhålla hur vetenskapens mål var att 

kontrollera och dominera naturen.309 Bacons retorik innehöll sexuella metaforer som anspelade på 

vetenskapen som manlig och naturen som kvinnlig. Föreställningen om naturen som kvinnligt 

bekönad går åtminstone tillbaka till de antika grekerna. Ett annat betydelsefullt inslag är Descartes, 

Hobbes, m.fl. syn på naturen som en maskin bestående av död materia i rörelse. Merchant 

anspelade på denna idé när hon förklarade hur den naturvetenskapliga revolutionen mekaniserade 

och objektifierade naturen genom att ta död på dess livskraft, med följd att det blev legitimt för 

människan att exploatera den livlösa naturen.310 Sammantaget kan man säga att dessa, och många 

andra, feminister genom sådana här förklaringar har visat hur vetenskapen blev något som främst 

männen sysslade med. I slutändan är det som regel vanskligt att generalisera, och det är upp till var 

och en att bilda sig sin egen uppfattning, men jag tror som sagt det ligger någonting i vad de säger. 

Samtidigt betyder förstås inte detta att Esranges tillkomsthistoria saknar kvinnor. Men så vitt jag 

har lyckats utreda i den här forskningsuppgiften har jag inte lyckats hitta någon kvinna som har 

varit framträdande i de planeringsgrupper, kommittéer och annat som har varit aktuella. Naturligtvis 

finns kvinnor med i utvecklingen, men de har hamnat i skuggan. En ganska framträdande kvinna är 
                                                 
308  Jämför exempelvis Bo Nilsson, Kiruna: Staden som ideologi (Umeå, 2009), 9f, 128ff. 
309  Evelyn Fox Keller, Reflections on gender and science (New Haven, 1985), 33–42; Carolyn Merchant, The death of 

nature: Women, ecology and the scientific revolution (San Francisco, 1989), 164f. 
310  Merchant (1980), 193. 
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rymdfysikern Kerstin Fredga (1935–) som bland annat jobbade åt Yngve Öhman på det svenska 

observatoriet på den italienska ön Capri, och år 1965 bedrev hon solforskning med hjälp av 

raketuppskjutningar från White Sands i USA.311 Vid ett tillfälle blev hon tillfrågad av NASA om 

hon ville ställa upp som astronaut om det skulle bli aktuellt.312 Mellan 1989–1998 kom hon att vara 

generaldirektör för den år 1972 inrättade Rymdstyrelsen. Orsaken till att hon, liksom andra kvinnor, 

inte förekommer i uppsatsen beror till viss del på att de är svåra att hitta i källmaterialet för 

perioden fram till år 1966, men det har också att göra med uppsatsens syfte och avgränsningar.313 

Att bara ytligt lyfta fram de kvinnor som finns snarare för genusbalansens skull än att göra en 

faktisk studie tror jag skulle riskera att bli något som Sandra Harding (1935–) kallar "add women 

and stir".314 Men en ordentlig studie behöver inte heller nöja sig med att undersöka om det förhåller 

sig på det ena eller andra sättet, och orsakerna till det, utan kan också försöka utreda om och hur det 

går att skapa någon balans mellan könens representation. Alternativt går det förstås göra en annan 

slags genusstudie där man ser på maskulinitetens roll. En lämplig utgångspunkt för en studie ur 

genusperspektivet är Boel Berners antologi Vem tillhör tekniken? (2003).315 

                                                 
311  Kerstin Fredga, "Monochromatic pictures of the sun in the Mg II line at 2802.7 Å", Astrophysical journal 

144(1966), 854–857. 
312  Dagens Nyheter, 24 september 1966; Norrländska Socialdemokraten, 26 september 1966. 
313  I registret till Stiernstedt (1997) räknar jag till cirka 8 kvinnor (4%) och 211 män (96%). 
314  Sandra G. Harding, Whose science? Whose knowledge?: thinking from women's lives (Milton Keynes ,1991), 194. 
315  Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld, red. Boel Berner (Lund, 2003). 
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Sammanfattning och diskussion 

Uppsatsen har behandlat tillkomsthistorien av Esrange samt Kiruna Geofysiska Observatorium och 

dess föregångare. En av de frågor jag sökte svar på gällde det mer övergripande syftet till att 

överhuvudtaget inleda ett projekt för att anlägga en raketbas. Varför blev det helt plötsligt angeläget 

att kunna skjuta upp raketer? Vad hade man för bakomliggande syfte och mål med en sådan 

raketbas? Här kommer en rad olika motiv in. Till att börja med var det en fråga om prestige. 

Ryssarna hade lyckats skicka upp den första satelliten, och USA låg hack i häl med sina egna 

satelliter. Rymdkapplöpningen var ett faktum, och Europa ville inte halka efter i denna 

vetenskapliga och tekniska utveckling, eftersom det kunde få stora konsekvenser för ekonomin. I 

detta sammanhang är mer uppenbart att det också fanns militära motiv inblandade. I ESRO:s 

planerade program ingick bland annat projekt med rent militära kopplingar. 

När det gäller de rent vetenskapliga och tekniska framstegen talade man också gärna om 

sidoeffekter eller spin off-effekter. All grundforskning kan motiveras med att den på ett eller annat 

sätt, förr eller senare, bidrar till sidoeffekter som kan ha nytta för samhället i stort. Men det rörde 

sig också om sidoeffekter sinsemellan vetenskap och teknik, eftersom det finns ett kausalt samband 

mellan dessa. Mer forskning ger bättre verktyg, som i sin tur gör livet lättare för forskarna 

exempelvis när de genomför experiment, osv. Att det sedan blev just geofysisk forskning som kom 

att gynnas av raketbasen spelade principiellt, ur ett allmänt vetenskapligt perspektiv, inte så stor 

roll. 

Nästa frågeställning hade att göra med valet av övre Norrland som plats för raketbasen. Varför 

just där istället för någon annanstans i Sverige, eller för den skull Europa eller övriga världen? Som 

vi såg rörde det sig, åtminstone officiellt, framför allt om vetenskapliga skäl. Förhållandena i övre 

Norrland var ideala för studier av norrsken, vilket bland annat berodde på att området befann sig i 

den så kallade norrskenzonen som ligger som ett ovalt band runt den magnetiska nordpolen. En 

annan orsak var att raketbasen kunde anläggas i närheten av Kiruna Geofysiska Observatorium, 

vilket var väsentligt eftersom sondraketerna var avsedda för främst geofysisk forskning. Geofysiken 

var vid tiden för Esrange tillkomst ett högintressant område som höll på att konsolideras bland 

annat genom de internationella polaråren och det globala nätverk av observatorier som höll på att 

byggas upp. Sverige hade genom en lång tradition inom polarforskning och geofysisk forskning 

etablerat sig som en av de ledande nationerna i dessa sammanhang. Som tredje skäl gavs att 

raketfältet kunde placeras i ett praktiskt taget folktomt område, vilket hade fördelen att dels 
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minimera risken för skador på människor och dels förenkla för bärgningen av raketernas noskoner, 

som oftast innehöll viktiga mätdata. 

Men frågan är nu i vilken mån vi kan tala om andra motiv än de rent vetenskapliga till att placera 

Esrange i Kiruna? Åtminstone i officiella sammanhang underströk de svenska politikerna och 

forskarna att det inte fanns några hemliga militära syften med raketbasen, och ett svenskt 

medlemskap i EEC och ESRO var bara tänkbart under förutsättning att det inte drabbade den 

svenska neutraliteten. Men det går ändå inte att komma ifrån ett par omständigheter som fläckar ner 

denna på ytan så oskyldiga bild. Svenska forskare hade nämligen som vi såg nära samarbeten med 

såväl den svenska som amerikanska försvarsindustrin, som dessutom finansierade den svenska 

rymdverksamheten. Visserligen hette det alltid att arbetet hade civila syften, men samröre med 

militära intressen var det ju i vilket fall som helst. Detta ska då sättas in i sitt större sammanhang 

där det vid tiden efter Sputnik inte bara rörde sig om rymdkapplöpning utan också militär 

kapprustning i form av kalla kriget. Väst stod mot öst, och strategiskt placerad mellan dessa, men 

samtidigt lite diskret i periferin, fanns Kiruna. Min avsikt är inte att dra några slutsatser av detta, 

utan jag lämnar frågan hängande i luften. 

Den tredje och sista problemställningen gällde i vilken utsträckning man kan teckna Esranges 

tillkomst i form av utvecklingslinjer, och vad det finns för olika inslag och fenomen som försvårar 

och otydliggör denna bild. Jag har med uppsatsens disposition litegrann gett intryck av att Esranges 

historia är en väg längs två parallella hjulspår. Längs det ena spåret utvecklades den geofysiska 

vetenskapen, med norrskensforskningen som kronan på verket, och längs det andra spåret fanns den 

teknologiska utvecklingen, med rakettekniken i spetsen. En poäng med detta upplägg var att betona 

den vetenskaps- och teknikhistoriska aspekten i förhållande till andra tänkbara aspekter. Men en 

baktanke med upplägget var att problematisera kring denna slags avgränsning. Jag tänker utveckla 

detta litegrann. 

Esrange utgör å ena sidan ett led i en lång utveckling som sträcker sig tillbaka via de norrländska 

forskningsstationerna, men å andra sidan också representerar början på den rymdålder som tog fart 

med raket- och satellitteknikens utveckling. Jag har därmed försökt visa hur kontinuitet kan 

innehålla inslag av diskontinuitet, och tvärtom hur ett till synes markant avsteg från utvecklingen i 

själva verket efter närmare granskning ändå visar sig bestå av någonting sammanhängande. Att det 

förhåller sig så har till stor del att göra med att forskning respektive teknik utgör två separata men 

samtidigt intima element i Esranges historia. På forskningssidan finns därför en stark koppling till 

verksamheten vid Kiruna Geofysiska Observatorium, som i sin tur har starka band till de tidigare 
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forskningsstationerna i Abisko och Vassijaure. Men även om jag har börjat min undersökning med 

dessa stationer behöver man dra gränsen där, utan man kan även gå längre bakåt i tiden via 

polaråren och den norrskensforskning som har en lång tradition i Sverige och internationellt. 

Parallellt med den vetenskapliga grenen löper den tekniska utvecklingen. Även här kan man tala om 

kontinuitet och diskontinuitet. Teknologin var ingalunda ny utan hade utvecklats under andra 

världskriget och även tidigare än så. Likväl kan man i och med Sputnik 1-satelliten tala om en ny 

era där rymdforskning inte längre är begränsad till att bedrivas från marken, eller i bästa fall med 

ballongexperiment. 

Liksom den tidsmässiga dimensionen är problematisk, är det också intressant att diskutera det 

rumsliga perspektivet. Vi har vidare sett hur Esrange tillkomsthistoria ingalunda är en nationell 

företeelse utan resultatet av ett internationellt samarbete med förebilder hos storskalig big science. 

Som en liten nation var Sverige så gott som tvunget att ingå i en sameuropeisk organisation för att 

hänga med i utvecklingen. Sett ur det perspektivet kan man betrakta Sverige som befintligt i den 

europeiska periferin, och rent av den globala periferin. Kanske skulle man därmed kunna tala om 

Esrangeprojektet som ett exempel på "big science in a small country".316 Men samtidigt som det 

fanns en vilja att ingå i internationellt samarbete, fanns också en rädsla att en allt för centraliserad 

europeisk organisation skulle drabba den inhemska forskningen, vilket skulle få negativa 

konsekvenser för ekonomin och indirekt även för välfärden. Debatten om medlemskapet i ESRO 

blev därför en balansgång mellan internationell och inhemsk forskningsverksamhet. Den här mer 

rumsliga dimensionen har också andra plan än den nationella kontra internationella. Tack vare 

Esrange och KGO kom Kiruna att placeras på den vetenskapliga kartan. Dessa vetenskapliga och 

högteknologiska institutioner kom därmed att betraktas som ett litet rymdcentrum, och kallas idag 

för övrigt rymdcampus, medan området norr om skjutfältet betraktas som ödemark och periferi. 

En tredje aspekt gäller huruvida vi kan tala om gränsdragning inom den funktionella 

dimensionen. Forskningspolitiken blev en stor fråga under efterkrigstiden fram till slutet av 1960-

talet. Gränserna mellan vetenskapen och teknik, forskning och utveckling samt universitet och 

industri luckrades upp under den här perioden.317 Ett uttryck för denna förändring var debatten 

inom forskningsberedningen där Alfvén och Tiselius representerade geofysiken respektive 

biokemin. Ett ämnesområde som biokemin kunde leverera kortsiktiga resultat med avkastning på 

ekonomin, och då var det förstås bra för politikernas prestige att visa sitt stöd för sådana 

ämnesområden. Ett ämne såsom geofysiken däremot ansågs bara kunna ge långsiktiga resultat. Vad 

                                                 
316  Jämför Widmalm (1993). 
317  Weinberger (1997), 193ff. 
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hade man för nytta av fysik och norrskensforskning när medicin och biokemi kunde göra folk 

friskare? Denna syn gjorde att rymdforskningen länge fick dras med kroniska finansieringsbesvär. 

Och när de svenska politikerna inte kunde skjuta till medel var det kanske inte så underligt att man 

vände sig till amerikanska finansiärer som alternativ. Men industrin hade också ett finger med i 

rymdverksamheten. Industrin hörde till de områden som de svenska politikerna gärna ville gynna 

eftersom den också kunde ge snabb avkastning. Att politikerna hade denna syn på vetenskap och 

teknik gör att vi lättare kan förstå vad det var för krafter i rörelse. Politikernas krav på tillämpad – 

styrd – forskning gjorde att forskarna i allt större utsträckning började tala om den fria 

grundforskningen. Det var angeläget att markera skillnaden mellan grundforskning och 

tillämpningsforskning. Tekniken hade visserligen stor nytta för näringslivet, men de tekniska 

framstegen gjordes tack vare teoretisk forskning.318 Synen på vetenskapen som utvecklingens 

primus motor förstärktes under 1950- och 1960-talen.319 För många vetenskapsmän blev det viktigt 

att markera skillnaden mellan grundforskning och tillämpning. Esrange kom tydligt att betraktas 

som ett tekniskt serviceorgan åt den egentliga verksamheten som var grundforskningen inom 

geofysik, bedriven främst vid KGO. Till saken hör också att de disciplinära gränserna mellan 

geofysiken och övriga ämnesområden framför allt efter IGY kom att förändras. Dessutom 

utvecklades nya metoder och tekniker med följd att forskare, ingenjörer, politiker och övriga knöts 

allt närmare.320 För att förstå utvecklingen av ett område som norrskensforskningen räcker det inte 

att bara undersöka teorierna utan man måste även ta hänsyn till inte minst de tekniska aspekterna, 

men också sådant som militära faktorer och annat som normalt inte räknas tillhöra själva 

disciplinen.321 

Hur ska vi betrakta dessa förändringar inom vetenskapen? Det finns en rad olika teorier. Ett 

exempel är Michael Gibbons, m.fl. som talade om en övergång från den gamla homogena, 

disciplinära, hierarkiska strukturen till en mer heterogen, transdisciplinär och pluralistisk modell.322 

En annan näraliggande idé är John V. Pickstones tolkning av technoscience som ett sätt för 

universitet, industri och statsmakt att samtidigt som de skapar kunskap också skapar en slags 

produkt eller handelsvara på statlig politisk, ekonomisk, militär etc. nivå.323 Någon absolut 

                                                 
318  Tanken fanns åtminstone redan år 1945. Se t.ex. Naturvetenskapliga forskningskommittén, ”Den naturvetenskapliga 

forskningens behov av personal, anslag och lokaler. Förslag om inrättandet av ett naturvetenskapligt forskningsråd”, 
SOU 1945:48, Den naturvetenskapliga forskningens behov av personal, anslag och lokaler, 17,24; Kungl. Maj:ts 
proposition 1946: 273, 4–17. 

319  Weinberger (1997), 188ff. 
320  Holmberg (2008), 167f. 
321  Mikael Hård, "Technologigal drift in science: Swedish radio astronomy in the making, 1942–1976", i Center on the 

Periphery: Historical Aspects of 20th-Century Swedish Physics, red. Svante Lindqvist (Canton. 1993), 392. 
322  Gibbons, m.fl. (1994), 3, 34f. 
323  Pickstone (2000), 13–15. 
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förklaringsmodell behöver inte finnas, utan de teorier som förekommer kan snarare ses som 

approximationer av verkligheten. Personligen anser jag att det utifrån min undersökning går dra 

slutsatsen att den traditionella linjära modellen inte ger en rättvis bild av Esranges tillkomsthistoria. 

Istället är det snarare frågan om flera parallella processer, som överlappar och flätar in i varandra på 

ett mycket komplext sätt. För att göra bilden mer fullständig krävs att man förutom att studera den 

vetenskapliga och tekniska utvecklingen även tar hänsyn till många andra aspekter. Jag gör inte 

anspråk på att min version av denna historia på något vis är komplett, men den har förhoppningsvis 

gett en ganska nyanserad version. 
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