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Dag Linnarsson ser inga hinder för oss att klara oss i rymden.

Vinterns profil: Dag Linnarsson

s
olen skiner och hösten närmar sig. I Florida börjar 
Christer Fuglesang sin träning inför nästa sommars 
andra resa. Jag är bland tegelstenshusen på Karolins
ka institutets lummiga campus utanför Stockholm 
och ska besöka en av de tongivande figurerna i det 

svenska rymdprogrammet. Dag Linnarsson är professor 
i baromedicin, något som jag blir tvungen att slå upp för 
att vara helt säker på vad det är fråga om. Han tillhör det 
världsberömda lärosätets institutionen för fysiologi, men 
egentligen hade det kunnat stå ”Rymdmedicin” i stora 
bokstäver på det rätt anonyma huset. 

Här vet man nämligen mer om astronautkroppar än nå
gon annanstans i Sverige, och Dag Linnarsson är mannen 
som ligger bakom kunskapen.

Dykning och rymdresor

Linnarsson växte upp på Östermalm i centrala Stockholm. 
Familjen hade det knappt, delvis därför att pappan höll på 
skriva sin avhandling inom teologi, och en liten lägenhet var 
all plats för Dag och hans bror och deras föräldrar. Senare 
pluggade han själv medicin, här på Karolinska faktiskt, och 
blev så småningom läkare. Han blev tidigt fascinerad av 
kroppens respons på extrema förhållanden och gjorde som 
många andra läkare och fysiologer före och efter – experi
menterade med sig själv som försöksobjekt.

Dag visar runt i labbet där han har labbinstrumenten 
som flugit i rymden och som använts för att kontrollera 
astronauternas hälsa under alla år. Där sitter en rymdsäk
rad bärbar dator, något man blåser i för att mäta lungfunk
tionen. Solen strömmar in i rummet. 

Dag berättar att det var under en vistelse som postdoc 
i USA på 1970talet som han blev intresserad av vad rymd
fartens speciella miljöer kunde göra med människokrop
pen. Lungorna i synnerhet. Han var en engagerad dykare 
och van vid att utsätta sin egen kropp för provningar. Dyk
intresset blev så småningom det som ledde till rymden.

– En typisk likhet mellan dykning och rymden är det 
slutna rummets fysiologi. Det vill säga du är inom ett li
tet område, du är beroende av livsuppehållande system, 
du måste hålla kontroll på exakt vilka gaser du andas. 
Också när man sänker ned sig i vatten blir det ungefär 
samma ändringar i blodfördelningen i kroppen som det 

blir när man är tyngdlös. Så det finns oerhört många 
likheter där. Sedan är det fråga om när man ska köra 
experiment i rymden. Det är en speciell teknik att göra 
experimentet när man inte själv står bredvid försöksper
sonen. Det är det som numera kallas telemedicin – det 
kunde vi innan namnet fanns! Vi var vana vid att göra 
fjärrstyrda experiment, och det är precis den kompeten
sen som behövs för att designa experiment i rymden när 
man själv sitter på marken.

I början av 1980talet erbjöds experimentplats på ESA:s  
Skylab, föregångaren till dagens Internationella rymdsta
tionen. Dag Linnarsson jobbade då med medicinsk teknik 
på Karolinska institutet och låg bra till för att nappa. Efter 
experiment på Skylab började inbjudningarna komma in 
för att jobba med rymdrelaterade kommittéer och råd, och 
Linnarssons rykte växte som kunnig inom rymdmedicin. 

Att välja en astronaut

I början av 1990talet blev Dag Linnarsson nominerad av 
dåvarande Rymdstyrelsedirektören, Kerstin Fredga, till att 
vara med i uttagningskommittén som till slut valde Fugle
sang. Från hundratals svenska ansökningar valde de ut tio 
stycken som fick genomgå en blåkopia av de test som de 
visste att ESA sedan skulle utsätta dem för. Och han själv 
gick igenom samma test som astronauterna utsattes för.

Om du hade gjort samma procedur även denna gång, 
hade du gjort något annorlunda?

– Jag tycker inte det faktiskt. Och det faktum att Chris
ter så småningom sedan blev uttagen, det var lite grann ett 
kvitto på att vi hade gjort rätt. Vi följde ESA:s spelregler 
väldigt noga, och så hade vi tur, med bra folk.

PA: Var Christer en som växte till sig under resans gång, 
eller var han alltid en uppenbar stjärna?

– Han var nog rätt från början.
Det är inte bara fysisk och mental styrka som man be

höver som astronaut. Sållningen måste även tänka på hela 
organisationens väl.

– En del är bara äventyrare, och det är absolut nödvän
digt att sortera ut äventyrarna. De passar inte. Det ska vara 
individer som är lojala mot organisationens målsättningar. 
Som kan stå längst ut på toppen av organisationen. Då kan 
man inte ha en egen agenda.Kroppen i 

rymden
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Vinterns profil: Dag Linnarsson

Astronauten som försöksperson

Han tillstår att medicinska experiment är en stor del av 
varje astronauts vardag i rymden. 

– Det finns två verksamhetslinjer, där den ena ju är att 
övervaka hälsa och välstånd. Det har mera med yrkes
medicin att göra, så att säga: hur mår astronauten, mår 
astronauten bra? Det andra är att ta med sig grundveten
skapliga frågeställningar upp i rymden som är svåra eller 
omöjliga att ta upp när tyngdkraften är närvarande. Och så 
upprepar man dem då i tyngdlöst tillstånd.

Kroppen funkar bra i rymden

När jag frågar vad han tycker har varit rymdmedicinens 
höjdpunkter så är det andning och lungorna som Linnars
son vill berätta om först. Tidigare fanns de som trodde 
att tyngdkraften var avgörande för lungans funktion, och 
andra som hävdade att den skulle rentav funka mycket 
bättre i rymden. Men efter Juri Gagarins resa kunde man 
konstatera att åtminstone olyckskorparna hade fel.

– Han överlevde och mådde ganska bra. Sedan dess har 
vi lärt oss att lungfunktionen blir marginellt bättre i vissa 
avseenden, men den blir inte perfekt. 

Överlag funkar människokroppen faktiskt mycket bra 
i rymden. Men balanssystemet behöver omställning. I 
rymden försvinner mycket av kroppens information om 
hur man befinner sig. 

– Man har bara synen kvar. Det intressanta är att på en 
vecka så kalibrerar hjärnan om sig. Så när man kommer 
tillbaks till jorden, så kalibreras hjärnan tillbaks igen. Det 
tar också en vecka ungefär.

Det talar för att vår hjärna har lätt att anpassa sig till nya 
miljöer, menar Linnarsson. Likadant är det med musk
lerna, men där uppstår problem för den som till exempel 
landar på Mars efter en lång rymdresa.

– Det är helt okej så länge du är uppe i tyngdlöst till
stånd. När du sedan landar på Mars och har ungefär 40 
procent av jordens tyngdkraft, då är det inte säkert att du 
är särskilt användbar de första veckorna när du landat efter 
att ha varit sex månader i tyngdlöshet. 

Skelettet urkalkas också i rymden, mycket snabbare än 
det normalt gör på jorden.

– Den degenerationen är helt ändamålsenlig i tyngd
löshet, men är ett problem när man kommer tillbaks till 
tyngdkraften. Då behöver man anpassa sig tillbaks åt andra 
hållet, och det är inte säkert att man vill ta den tiden på sig. 

För att lösa problemet föreslår Dag Linnarsson och hans 
forskarkolleger att astronauterna får snurra i små centrifu
ger under den långa resan till Mars. Det kanske räcker med 
en timme om dagen.

Den långa resan till Mars

Dag Linnarsson har jobbat med astronauter, med medicins
ka experiment i rymden, och så har han även intresserat 
sig för just resan till Mars och hur den kan komma att 

påverka astronauterna som ska dit. Liv på Mars borde inte 
vara så svårt, om man nu kan få till en bostad med rätt 
tryck och en syrsatt atmosfär.

PA: Hur långt kommer vi att komma som människor? 
Klarar vi av att leva på Mars? 

– Jag tror det är svårt nog att ta sig till Mars. Jag tror 
inte man behöver tänka mycket längre. 

PA: Vilka utmaningar finns det på resan dit?
– Det största hotet mot Marsresan är den kosmiska 

strålningen, och eventuella solutbrott. Det är den stora 
showstoppern. Framför allt när man är på väg. 

Det här kan man delvis lösa om man kan varna för 
stormarna när de är på väg, säger Dag, och så kan man 
utveckla skyddet.Det blir dock en rejäl utmaning att hålla 
strålningsnivåerna till de som accepteras inom till exempel 
sjukhus och kärnkraftverk på jorden. 

Att hitta de bästa – om etiken tillåter

– En tredje möjlighet är att man kan plocka ut människor 
med en genetisk uppsättning som gör att de är mindre strål
känsliga än andra. Om man anser att det är etiskt riktigt. 

Alla är nämligen inte lika bra i rymden. Vissa har bättre 
inbyggt skydd mot strålning och syrebrist. 

PA: Vet vi idag vilka som är bäst lämpade?
– Nej, men man vet till exempel att det finns vissa gener 

som karakteriserar väldigt framgångsrika bergbestigare. 
De är väldigt bra på att klara sig vid låga syrehalter. 

I framtiden kan man kanske på genetisk väg identifiera 
vilka som inte drabbas av rymdsjukan och vilka som har 
ett naturligt skydd mot rymdens farliga strålning, menar 
Dag Linnarsson.

– Om man finner det etiskt försvarbart, så är det säkert 
från en fysiologisk, medicinsk synpunkt möjligt i framtiden 
att plocka ut individer som har vissa önskvärda egenskaper.

– Sedan så får man välja åldrar, tillägger Dag. Man ska 
framför allt skicka människor som är förbi sin fertila ålder. 
Problemet är värre för kvinnor, för de har en fix uppsätt
ning av ägg som de har med sig från början i bagaget.

Sex och mens

Jag passar på när vi är inne på fertilitet att fråga om 
rymdens mesta tabun. Christer Fuglesang har berättat i 

detalj om kiss och bajs i rymden, men hur är det egentli
gen med de där andra kroppsvätskorna som sällan talas 
högt om? Vi börjar med mens, som Dag inte alls tycker är 
speciellt tabubelagt.

– När det gäller kortare rymdflygningar tillämpar astro
nauterna samma typ av teknik som kvinnliga idrottsmän 
gör, att förskjuta sin menstruationsperiod.

Detta gäller i synnerhet för långa uppehåll i rymden. Rå
det för astronauterna blir helt sonika att ha längre perioder. 

– Det går ju att förlänga den cykliska perioden till att bli 
60 eller kanske till och med 90 dagar. Det är inga märkvär
digheter egentligen.  

Jämfört med urin och avföring är mensblod lätt att 
hantera i rymden.

– Det är inte alls omöjligt att ha en liten burk att stoppa 
bindor och tamponger i, men det är en logistik som jag 
tror alla vill slippa.

Man hör ännu mindre om sex i rymden. Ändå så 
kommer det bli viktigt för mänskligheten om man ska 
ge sig ut på längre rymdfärder. Dag Linnarsson är dock 
inte förvånad över att sex och dagens astronauter inte 
riktigt går ihop.

– Jag tror att under de här tre till sex månaderna på 
rymdstationen så är folk mentalt inställda på att inte ha sex 
där. Där har man väldigt lite tid och utrymme för sig själv. 
Det är varken särskilt intressant eller praktiskt.

PA: Om det nu är så borde det inte vara problematiskt 
med homosexuella? Ändå finns det inga öppet homosexu
ella bland världens astronautkårer.

– Jag skulle vara förvånad om det inte fanns några bland 
alla som åkt upp. Men det har hänt mycket de senaste åren. 
Det skulle bli en skandal utan like om någon blev förnekad 
på grund av sin läggning.

En egen rymdresa? Ja, tack!

PA: Skulle du vilja åka själv, nu när du snart är pensionär?
– Ja! Nu när jag är så gammal och har bildat familj skul

le jag gärna vilja åka och köra mina egna experiment. Men 
bara ett halvår. Jag har helt fel personlighet, jag är säkert 
bra på att köra mina egna experiment. Den simultankapa
citet som krävs för att kunna köra tio parallella experiment 
samtidigt som man kommunicerar med jorden, samtidigt 
som man löser små problem och så vidare, jag har inte de 
personlighetsegenskaperna. 

Dag väljer:
tre rYMDfArAre

Juri Gagarin, kosmonaut och första männis-
kan i rymden.

– Fast ryssarna inte haft traditionen att 
publicera vetenskapliga undersökningar så 
tror jag ändå att de har vetat väldigt väl vad 
de höll på med. och jag tror inte att Gagarin 
tillsammans med sin organisation var någon extrem risktagare. 
Jag tror att de hade koll, de hade gjort sin hemläxa. 

Christer Fuglesang, svensk astronaut.
– Han har burit sin väntetid med oerhört 

gott humör och tålamod, och sen när han 
väl fick flyga gjorde han ett kanonjobb.

talgat musabajev, veterankosmonaut.
– Han var befälhavare på nån av de mir-

flygningar där jag hade experiment. Han hade 
ett sånt gott humör, alltid skojfrisk, alltid 
järnkoll på allting. Han var också väldigt opå-
verkad av rymdfärden. Han fungerade oerhört 
väl och hade väl den genetiska uppsättning 
som krävs för att man ska må bra hela tiden. 

tVÅ KroppsDelAr

lungorna. 
– De är en effektiv barriär mellan omgivningen och det inre. 
Vi andas ju in baciller och partiklar hela tiden och ändå så 
hamnar de inte i blodet. Jag är fascinerad över designen.

Balanssystemet. 
– Jag är oerhört fascinerad av balanssystemet. Plasticiteten 
när man går från en gravitation till en annan. omprogramme-
ringen är oerhört intressant. 

en rYMDBilD

Dag minns rymdfärjan Columbias sista färd, både de vita 
fragment i tv-bilderna efter olyckan, och så starten.

– Då var jag med. Det är häftigare med nattstarter, men det 
var ändå imponerande, med bullret och ljuset när den lyfter.
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