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Till: 

 

Stadshuset  

982 85 Kiruna 

Kristina Zakrisson, Kommunstyr. ordf.  

Kenneth Stålnacke, Kommunfullm. ordf.  

Professor Göran Cars  

 

Regeringskansliet 

Kristina Persson, Minister för strategi- och framtidsfrågor  

103 33 Stockholm 

 

Spaceport Sweden AB 

VD Karin Nilsdotter 

Hjalmar Lundbohmsvägen 48 

981 31 Kiruna 

 

 

 

Stockholm den 19 oktober 2014 

 

 

Rymduniversitet i Kiruna 

Vid konferensen ”Vision -84” (1983) presenterades idén om ett rymduniversitet i 

Kiruna. Tidpunkten sammanföll med en turbulent period i Kirunas historia då 

framtidstron och framtidsutsikterna var dystra. 

Rymduniversitetsidén föll i god jord och fick ett brett stöd, inte minst från politiskt håll. 

Under de 30 år som gått har idén till och från förts fram, bland annat av olika politiska 

partier.  

Det unika projekt som idag pågår i Kiruna med en geografisk flyttning av staden skapar, 

i kombination med rymdens ökande betydelse inom forskning, infrastruktur och turism, 

oöverträffade förutsättningar för ett rymduniversitet i staden. Med ett rymduniversitet 

kan Kiruna förstärka sin position i den högsta divisionen inom framtidens 

rymdutveckling. Som region har Nordkalotten (läs Kiruna) här enastående komparativa 

fördelar i ett internationellt perspektiv. 

Mitt syfte med detta brev är att uppmana kommunen att (om så inte redan skett): 

- avsätta mark för ett rymduniversitet (Space University) i den nya staden - med fördel 

inom ett gemensamt rymdkluster  
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- aktivera processen för att etablera ett rymduniversitet i Kiruna. Detta är inte bara av stor 

vikt för Kirunaregionen utan av väsentlig betydelse för Sverige som helhet, det vill säga 

av strategiskt riksintresse. 

Den historiska enigheten om vikten av en satsning på ett rymduniversitet i Kiruna 

illustreras av bilagda dokument.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Bengt Sahlberg 

 

 

Bengt Sahlberg 

Professor emeritus 

Kaplansbacken 5, 7 tr 

112 24 Stockholm 

Mobil: 070-485 0765 

Tel: 08 560 311 98 

E-mail: bengt@sahlberg.nu 

Hemsida: www.ebsahlberg.se 
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Ny Teknik 1983

Dagens Industri 2009

Svenska Dagbladet 2013

Avisen 2000
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Motion 1998/99:Ub424 Kvalitet i högre utbildning och forskning 

Motion till riksdagen 

1998/99:Ub424 

av Carl Bildt m.fl. (m) 

Kvalitet i högre utbildning och forskning 

Ett avancerat rymduniversitet 

Sverige har långvariga traditioner inom rymdforskning. Det 

gäller både inhemska projekt som exempelvis satelliterna 

Viking, Freja och Astrid som försett vetenskapen med 

åtskilliga data av betydelse, och inom ramen för 

internationellt samarbete har Sverige deltagit i många 

rymdprojekt som samordnats av ESA (European Space 

Agency). 

För att nu kunna gå vidare och utveckla spetskunnande inom 

rymdforskningens domäner krävs en forskningsstrategi som vilar på 

två 

principiella utgångspunkter: för det första mer av internationella 

allianser 

inom rymdforskningen och för det andra mer av nationella insatser 

där den 

avgörande byggstenen är ett rymduniversitet i Kiruna. 

Ett rymduniversitet i Kiruna bör byggas upp successivt. Det bör 

bildas 

gemensamt av bland andra Umeå universitet, Luleå tekniska 

universitet och 

Rymdstyrelsen. Det borde vara möjligt att inom den kommande 

femårsperioden kunna tillskapa 100-200 nybörjarplatser. 
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Från ”Vision -84” (1983) 

 

 

 


