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Egentligen är problemet väldigt komplicerat, 
eftersom månens massa inte bara kan försvin

na och frågan är vad som händer med fragmenten efter 
en explosion, men låt oss ändå anta att vi bara tar bort 

Debatt: ”Alla rymdprojekt en täckmantel för militarisering”
Bruce Gagnon, samordnare för Global Network against 
Nuclear Power and Weapons in Space, USA, föreläste 
i Stockholm den 23 september. Inbjudna rymdföretag 
syntes inte till och Rymdstyrelsen meddelade brevledes 
att de arbetar uteslutande inom ramen för civil rymd
verksamhet och avböjde deltagande. Bruce Gagnon 
inledde med att påminna om fredsmarschen i New 
York 1982, då en miljon människor krävde att USA och 
Sovjetunionen skulle nedrusta sina kärnvapen. Daniel 
Graham, chef för Strategic Defence Initiative, USA, fick 
i tv frågan om han var orolig över att så många männi
skor krävde nedrustning. Svaret blev: ”Nej, Jag tycker att 
det är bra. Låt dem hålla på med det där. De protesterar 
mot de interkontinentala robotarna, men vi är redan i 
rymden. De har inte en aning. Låt dem hålla på.”

Rymden användes vid USA:s ockupation av Irak 2003 
och spelade en central roll i kriget. Varje gång en preci
sionsraket träffade en stad i Irak via GPS (Global Posi
tioning System), eller när en obemannad UAV (Unman
ned Aerial Vehicle) gav informationer till det globala 
satellitnätverket, förde alltså USA krig från rymden. 

Sverige är långt framme när det gäller rymdteknisk 
industri och har en stark position inom ESA (European 
Space Agency). Industridepartementets rapport 2005 
pläderade för att ”Utvidgningen av rymdoch flygindu
strin skall vara en av de drivande krafterna för Sveri
ges tillväxt och ställning som högteknologisk nation”. 
Vikten av samarbete med USA och EU underströks. 
Bland de svenska rymdföretagen finns t.ex. Saab Space 
som utrustar uppskjutningsfordon med separations
system för satelliter och är en av de största underleve
rantörerna till Galileo – ett navigationssystem som skall 
vara klart 2013, och är dessutom stor underleverantör 
till Lockheed Martins raket och satellitsystem.  Lock
heed Martins är för övrigt det företag som utvecklar det 
kontroversiella missilförsvaret i Polen och Tjeckien.

UAV, fjärrmanövrerade förarlösa plan, utprovas vid 
NEAT – North European Aerospace Testrange – ett prov
område i norra Sverige. NEAT samarbetar med raket
basen Esrange, som i sin tur har ett nära samarbete med 
NASA. NEAT är ett lämpligt träningsområde för stridsva
rianten av UAV, alltså drones som kan fälla bomber. 

Ångström Aerospace satsar stort på minisatelliter, 
som ska kunna skjutas upp från ett ombyggt jaktplan. 
En minisatellit kan förstöra andra länders militära spa
nings och kommunikationssatelliter. Den har utveck
lats vid Ångströmlaboratoriets avdelning för rymdtek
nik i Uppsala. Obemannade farkoster ska utgöra en 
betydande del i svenskt försvar i framtiden enligt FOI. 
Markstationen Esrange kontrollerar 24 polära satelliter. 
Det betyder 92 satellitpassager per dygn året om. Allt för 
civilt bruk enligt ledningen. 

Alla rymdprojekt är en täckmantel för militarisering, 
enligt Bruce Gagnon. NASA och ESA salufördes t.ex. 
inledningsvis som civilt men har idag en tydlig militär 
användning. Sverige röstar alltid i FN för att behålla 
PAROSavtalet, alltså förbud mot att militarisera yttre 
rymden. Låt oss se till att inte Sverige bryter mot detta 
avtal i all tysthet. Låt oss debattera. Än har man inte 
placerat vapen i rymden. Låt det inte ske.

agneta norberg, svenska Fredskommittén, stockholm

Rymdteknik har förvisso sina rötter i militära 
projekt som långdistansrobotar. Och trafiken i 

rymden har dominerats av spaningssatelliter – men inte 
nu längre. Navigationssatelliter har funnit i snart femtio år 
och ursprungligen utvecklades de som en del av kärnva
penavskräckningen. 

Men både observationssatelliter och navigation från 
rymden är tekniker som fått omfattande civil tillämpning 
– ett klassiskt exempel på ”från svärd till plogbillar”. Utan 
satellitobservationer skulle globala miljö och klimathot 
inte vara tillnärmelsevis lika väl kända och diagnostice
rade som de faktiskt är. Telekommunikationer via rymden 
började utvecklas nära nog parallellt för civilt och militärt 
bruk för 40 år sedan. Men den civila tillämpningen av 
denna teknik dominerar fullständigt. Det är väl ingen som 

kan undgå att lägga märke till hur 
tvsatelliter totalt revolutionerat 
vår tillvaro. I själva verket är det 
en teknik som sprider starka idéer 
som demokrati och tolerans och 
motverkar dessa idéers motsatser. 

Vapen i rymden vore en  
styggelse. 

Inte bara för att de kan vara 
en del av en kapprustningsspiral, 
utan också för att krigshandlingar i rymden med massor 
av kosmiskt vrakgods skulle förstöra miljön i rymden och 
kanske omöjliggöra alla de goda, nyttiga och önskvärda 
användningarna av rymdteknik. 

sven Grahn, senior adviser, rymdbolaget

SVAR

Hejsan! Jag har länge funderat över denna fråga och 
sökt efter svar. Men utan större framgång.

Är den heliocentriska bilden av solsystemet bevisad? 
Kan man bevisa att jorden är i omlopp kring solen och 
inte tvärtom? 

Jag söker alltså efter bevis, för med sunt förnuft så 
inser man att jorden påverkas av en mycket större kraft 
från solen än tvärtom. Men har någon lyckats observera 
något som tyder på att jorden är i omlopp kring solen?

Patrik Törmanen

Jag undrar om ni skulle ha tid att svara på den frågan. 
Alltså, vad skulle hända med jorden om månen plötsligt 
skulle explodera av den ena eller andra anledningen? 
Jag kan tänka mig en massa scenarier, men vet inte 
vilket som är korrekt.

Therese Engström

Hur vet vi att Copernicus hade rätt?

månen sprängs: vad händer sedan?

Sven Grahn: ”Det civila dominerar fullständigt”

SVAR

SVARSVAR Jodå, det finns klara bevis – i den mån något 
alls kan bevisas. Enligt filosofen Karl Popper 

är det ju snarast så att det bara är motbevis som kan vara 
slutgiltiga. Det första kom med James Bradleys upptäckt av 
stjärnornas aberration 1727, dvs. att stjärnorna tycks röra 
sig i en liten ellips på himlen under ett år. Förklaringen 
är att ljusets hastighet är ändlig, så när jorden rör sig runt 
solen ser stjärnorna ut att flytta sig lite, på samma sätt som 
man blir våtare på magen än på ryggen när man springer 
genom ett regn; regndropparna är ljuspartiklarna. Storle
ken på effekten visar att jordens banhastighet är ungefär en 
tiotusendel av ljushastigheten.

En mycket mindre ellips som ligger i rät vinkel mot 
aberrationsellipsen uppkommer genom att jordbanan 
har en viss utsträckning, så att vi ser stjärnorna i lite olika 
riktning vid olika tider på året. Fenomenet kallas parallax, 
och det var faktiskt det Bradley letade efter – men riktnog
grannheten var inte tillräckligt god på hans tid. Det tog 
drygt hundra år till innan F. W. Bessel 1838 lyckades mäta 
den första parallaxen för en stjärna, den rätt närbelägna 61 
Cygni. Parallaxellipsens synvinkel blir mindre då avståndet 
till en stjärna ökar, och med satellitobservatoriet Hippar
cos har man lyckats mäta sådana ner till några tusendels 
bågsekunder, vilket motsvarar avstånd på runt 1 500 ljusår.

Gunnar Welin

Nej, några sådana kartor har jag aldrig hört talas 
om. De vore förskräckligt svåra att framställa 

med någon tillförlitlighet. Även de närmaste stjärnornas 
hastigheter vinkelrätt mot synlinjen till dem är inte så exakt 
kända, och redan på måttliga avstånd blir dessa s.k. trans
versella rörelser tämligen omöjliga att mäta. Och vad gäller 
Andromedagalaxen har vi inte en aning om vilken hastig
het det kan röra sig om. Säg att vi skulle kunna mäta dess 
sidförflyttning under de senaste 100 åren till en bågsekund 
(en kanske något osannolik noggrannhet); det skulle då 
motsvara ungefär en hastighet vinkelrätt mot synlinjen dit 
på en tvåhundratusendel av 2,9 miljoner ljusår på hundra år 
eller uppåt 0,15 gånger ljushastigheten. 45 000 km/s på den 
ledden och de uppmätta 300 km/s på den andra, det låter 
rätt otroligt. Med jämförbara farter på båda ledderna skulle 
vi behöva femtontusen år för att upptäcka någon rörelse vin
kelrätt mot synlinjen. (Det innebär också att det kanske inte 
alls är så att Andromedagalaxen och Vintergatan kommer 
att krocka inom några miljarder år; sidrörelsen kanske är så 
stor att de båda galaxerna missar varandra grovt.)

Eftersom de himlakroppar som skulle kunna prickas 
in i realtid med någon som helst precision är försvinnande 
få jämfört med alla de andra vore nog en sådan karta 
tämligen oanvändbar.

Gunnar Welin

Jag undrar om det finns stjärnkartor som är i realtid, 
dvs som stjärnor och galaxer är placerade just nu. De 
stjärnkartor vi använder visar himlen ur ett tidsperspek
tiv, vi ser himlakroppar där de var för en viss tid sedan 
beroende på avstånd. Men under tiden har de ju rört sig 
både sidledes och mot/bort. Ta som exempel Androme
dagalaxen på avstånd knappt tre miljoner ljusår. Vi ser 
den där den var för snart tre miljoner år sedan, men var 
är den nu?

Lars Lund, Fagersta

Stjärnor i realtid

månen ögonblick
ligen! Jordens bana 
kring solen skulle 
ändras lite grand 
men fortfarande vara 
sig lik. Tidvattnen 
skulle till största del 
försvinna och jordro
tationens uppbroms
ning skulle upphöra, 
men några drastiska 

effekter av detta kan jag inte tänka mig. De rymdagen
turer som planerar sonder till månen eller observatorier 
där skulle förstås bli besvikna …

Hans rickman, professor vid Institutionen för fysik och astronomi i Uppsala 
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