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Flera företag har byggt rymdskepp som inom en snar framtid ska kunna ta vanliga turister ut i rymden. Bild: Thomas
Storesund

Den här artikeln kan bara du som prenumererar läsa.

Företagsjättarna tävlar om att ta turister till
rymden
Livsstil • I somras var det 50 år sedan människan tog sitt första steg på månen. Det blev
en av de stora milstolparna i rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen. Nu
pågår en kapplöpning om vem som blir först att ta turister ut i rymden. Den här gången
är det inte nationer som tävlar med varandra – utan privata företag och excentriska
företagsledare.
Filip Lyrheden
12:06 - 18 feb, 2020

De tre mest omtalade konkurrenterna är Amazon-grundaren Jeff Bezos, med sitt
rymdföretag Blue Origin, Tesla-chefen Elon Musk med sitt rymdbolag Spacex och
entreprenören Richard Branson, med sitt Virgin Galactic.
Alla tre har långt gångna projekt för så kallade suborbitala rymdresor. Det innebär att
man tar sig över den tänkta gränsen mellan jorden och rymden, ungefär 100 kilometer
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över havsnivån. Det blir en resa som tar fyra till fem timmar med ett snabbt stopp i
rymden.

Entreprenören Richard Branson driver sedan tidigare skivbolag och vanligt ﬂygbolag, men sedan 2004 även
rymdbolaget Virgin Galactic. Bild: Stefano Paltera
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Virgin Galactic ser ut att bli först av de tre bolagen och är de enda som har genomfört
bemannade tester för suborbital rymdresor. Blue Origin och Spacex har båda genomfört
obemannade men lyckade tester med sina rymdfarkoster. Det är numera inte en fråga
om, utan när, de första turisterna ger sig ut i rymden. En som redan har köpt sin biljett är
danske Per Wimmer.
LÄS MER: Här är rymdprojekten som Västsverige ska driva

Köpte tre biljetter till rymden
Per Wimmer är en dansk finansman och äventyrare, som på sin hemsida beskrivs som
"Indiana Jones möter James Bond".
– Jag har varit i åttio av världens länder, bott hos urbefolkningen i Amazonas regnskog
och varit först med att hoppa fallskärm över Mount Everest. Nästa naturliga steg som
äventyrare är att blicka uppåt, säger Per Wimmer.
Han köpte biljett till rymden år 2000 och var bland de första européerna att göra det.
Wimmer påbörjade sin rymdträning 2001 och var samma år med vid avfyrningsrampen
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och vinkade av Dennis Tito – världens första rymdturist.

Per Wimmer dansk ﬁnansman och äventyrare. Bild: wimmerspace.com
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Trots att han redan hade en biljett, hos företaget Space adventures, tackade Per Wimmer
några år senare ja till erbjudandet att köpa ytterligare en rymdresa. Den här gången hos
Virgin galactic. Under en period hade Per Wimmer totalt tre biljetter, men sedan bolaget
Encore aerospace gick i konkurs är det antingen Space adventures eller Virgin galactic
som kan ta honom upp till stjärnorna.
Enligt Per Wimmer talar det mesta för att det blir den senare som hinner först.
– Förra året gjordes tester upp till 89 000 meter. Att ta sig den sista lilla biten blir inget
större problem. Det återstår fortfarande några testflygningar under 2020, som kan
sträcka sig in i 2021. Men jag tror att jag kan vara uppe i rymden under 2021, säger Per
Wimmer.
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First Space Tourist…
Tourist…
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Prislapp på 2,5 miljoner kronor
Han kommer få tre till sex månaders varsel innan det är dags att åka. Själva rymdresan
blir en dagstripp. Starten sker på morgonen och det tar ett par timmar att ta sig upp till 16
000 meters höjd. Väl där uppe kommer rymdfarkosten kopplas loss från raketen och
färdas i en rak bana upp mot rymden i tre till fem gånger ljusets hastighet. Efter någon
minut befinner sig besättningen i rymden. Där väntar 15–20 minuter i viktlöshet med
utsikt över jordklotet.
– Så fort den första riktiga resan är avklarad kommer det ske regelbundna rymdfärder.
Troligtvis en gång i månaden till att börja med, sedan kanske en gång i veckan, säger Per
Wimmer.
Priset kommer ligga på omkring 2,5 miljoner kronor. Per Wimmer har betalat ungefär
samma summa för sin biljett.
För den som har pengarna och är intresserad av en rymdresa är första steget att ta
kontakt med något av företagen som erbjuder rymdresor och betala handpenning. Efter
det genomgår man en medicinsk undersökning och ett rymdträningsprogram. Sedan står
man på tur att åka så fort det finns möjlighet.
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Mycket talar för att det blir entreprenören Richard Branson och Virgin Galactic som tar Per Wimmer till rymden.
Bild: wimmerspace.com

Att ta sig en ytterligare nivå ut i rymden – till den internationella rymdstationen ISS, som
den första rymdturisten Dennis Tito gjorde år 2001 – har inte varit aktuellt för Per
Wimmer.
– Det är en helt annan nivå på biljettpriset. När Dennis Tito åkte kostade det 20 miljoner
dollar och nu har priset stigit till omkring 50 miljoner dollar. Många av platserna är
redan slutsålda långt i förväg, eftersom Nasa och andra länders rymdmyndigheter har
bokat dem. Möjligheten att ta sig till ISS är väldigt begränsad. Men det kan komma att
ändras när Elon Musk är färdig med sitt rymdskepp.
LÄS MER: Atmosfären – tunt skikt som ger oss liv på jorden

Inte lagtekniskt svårt med rymdturism i Sverige
I höstas lämnades en motion in till riksdagen med rubriken "Rymdturism – en möjlighet
för Sverige". Den innehåller förslag om att den svenska rymdlagen bör ses över så att
rymdturism kan tillåtas och att rymdturism bör ingå i den nationella strategin för
besöksnäringen.
I skrivande stund behandlas motionen i näringsutskottet, innan beslut ska fattas i
riksdagen.
Bakom motionen står de moderata riksdagsledamöterna Betty Malmberg och AnnCharlotte Hammar Johnsson.
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– Det är ingen en ny fråga. Den har hängt med i sex-sju år ungefär, säger Betty Malmberg
(M), som dessutom är ordförande i riksdagens rymdnätverk.
Hon menar att det inte är pengarna som är problemet, utan lagstiftningen som behöver
åtgärdas.
– Vi vill att Sverige blir först på det här området, innan andra länder i EU hinner före.

Sverige var ett av de första länderna i världen att stifta en rymdlag. Den kom redan 1980
och är bara åtta paragrafer kort. Den går till största del ut på att den som ska ägna sig åt
rymdverksamhet behöver regeringens tillstånd.
– Internationell rymdlag innehåller dessutom konceptet "launching state". Där landet
som skjuter upp något i rymden bär ansvar för eventuella skador, till exempel om man
krockar med en satellit och den trillar ner i huvudet på någon i ett annat land, säger Rolf
Olofsson, advokat på amerikanska Space law advisors, som specialiserar sig på
rymdjuridik.
Det finns ingen internationell överenskommelse om exakt vart rymden börjar. Men tar
man sig ut i rymden är det lagtekniskt möjligt att bedriva rymdturism i Sverige .
– Visst vore det möjligt för regeringen att göra det här redan i dag. Men praktiskt sett kan
man inte tänka sig att regeringen sitter och granskar ansökningar på 200 sidor av
synnerligen teknisk karaktär. Man skulle kunna låta en myndighet göra det,
rymdstyrelsen till exempel, men de är i dag inte organiserade eller har de resurser som
krävs för det, säger Rolf Olofsson.
LÄS MER: Här är sex alternativa rymdresor
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