
Vores udforskning af rummet vil styrke og berige menneskets fremtid, føre nationer 
sammen i et fælles projekt, afdække ny viden, inspirere mennesker og stimulere den 
teknologiske og kommercielle udvikling. 

Det som begyndte i et kapløb mellem to nationer om at lande en mand på Månen, er i dag 
erstattet af et internationalt samarbejde. På den Internationale Rumstation er 15 (??) 
nationer gået sammen i det største fælles projekt siden Anden Verdenskrig. 

 fællesskab har vi udvidet udforskning af rummet, og i fællesskab får 
vi måske engang svar på nogle af de store spørgsmål: 
Er vi alene i Universet?
 Hvordan er det hele opstået? 
Hvornår og hvordan kommer mennesket til Mars? 

FRA RUMKAPLØB TIL SAMARBEJDE

2011: Messenger 
sonden, der blev opsendt

 i 2004 af NASA, går i 
kredsløb om Merkur og 

begynder at sende viden-
skabelige data om planetens 

kemiske sammensætning, 
geologi og magnetiske 

felt tilbage til Jorden.

2011: Tvillingesonderne Grail A og B 
opsendes til Månen med det formål at undersøge 

for, hvordan Månen er dannet og udviklet. 

2012 (2014): Virgin Galactic 
tilbyder almindelige mennesker 

at blive rumturister på en tur ud i 
rummet for godt 1 millioner kr.

2009: Planck satellitten opsendes af ESA 
for at undersøge baggrundsstråling fra Big Bang, 

der kan give bidrage med viden om Universets og 
galaksernes dannelse.     

    1965: Den første Gemini kapsel 
  sendes i kredsløb omkring jorden. 
 Gemini var det nye trænings-
rumfartøj, der skulle bruges til 
kredsløbsmanøvrer, møder 
og sammenkoblinger i rummet, 
som var nødvendige for at 
 rejse til Månen, og 
  Ed White foretager 
    verdens første 
      rumvandring.

5. maj 1961: 
Første amerikaner 
Alan Shepard sendes i 

rummet i en Mercury kapsel, 
opsendt af en Atlas løfteraket. 

Den 15 min og 22 sekunder 
lange rumfærd blev 

transmitteret direkte 
på tv.

Før vor tidsregning havde mange fol-
keslag i både Asien og Melleøsten, Grækenland 

samt Sydamerika et indgående kendskab til himmelle-
gemernes bevægelser og indbyrdes forhold. 

midten af det 11. årh. i det 
kinesiske Song-Dynasti. 
I 1232 bruges det i forsvar mod 
Djengis Khans mongolske hær.

Nicolaus Kopernikus foreslog i 1543 
det første heliocentriske verdensbillede med So-

len som det centrum, planeterne kredser omkring. Hans 
bog ”Commentariolus” blev forbudt af den katolske kirke.

Tycho Brahe foretog fra 
sit observatorium Uranienborg 

på Hven (årstal?) de mest nøjagtige 
målinger, der nogensinde var lavet af 
stjernernes placering. Målingerne var 
senere fundamentale for at forstå 

lovmæssighederne på himlen.

 
 byggede et simpelt  

i  og  at  havde   
er  som planeterne     

   og   teorien for at 
bevare livet.

Jules Vernes skriver i 1865 
romanen ”Rejsen til Månen”. 

George Melies. 

H.G. Wells skriver i 1898 
romanen ”Klodernes Kamp”, hvor teknisk 

overlegne Marsboere angriber jorden. Både 
Vernes, Wells og andre forfattere var med til at 

påvirke en hel generation af forskere: Man kunne 
nu tale seriøst om det at rejse ud i rummet uden 

USA 1953 og historien er kopieret i talrige ro-

”Independence Day” fra 1996. 

satellitten en planet, 
der kredser om to stjerner. 

Den får kælenavnet Totooine, efter 
den planet i Star Wars, hvor helten

 Luke Skywalker vokser op. 

Aristoteles geocentriske 
verdensbillede med jorden 

som centrum fra ca. 350 f. kr., 
blev gældende i den katolske 

kirke, der gennem middelalderen 
g jorde alt for at opretholde billedet 
af en uforanderlig verden. Derfor ske-
te der intet astronomisk de næste 

1400 år frem til Kopernikus. 

25. maj 1961: 
Præsident John F. Kennedys 
berømte tale i Kongressen: 

                 I 1920’erne og 1930’erne 
blev der dannet en række ”raketselskaber og –foreninger” 

i både USA, Sovjetunionen og Europa bl.a. i Tyskland. Medlemmerne 
var en blanding af ivrige amatører og mere professionelle folk, der alle 

arbejdede for at udvikle nye og kraftige raketter. 

raketeksperter til Sovjetunionen. 
Den ledende skikkelse i det sovjetiske 

rumfartsprogram bliver russeren 
Sergei Korolev.

tyske raketeksperter til USA.
Wernher von Braun udvikler 

raketter i USA på baggrund af V2.

1944: Raketten V2 udvikles af 
Wernher von Braun.  Den blev bl.a. 

brugt til bombning af London.

     2009: Den første danske 
  astronaut Andreas Mogensen 
optages i ESA’s astronautkorps.

1958: Den Amerikanske 
Rumfartorganisation NASA oprettes 

(National Aeronautics and Space Administration) 

   1964 - 68:  NASA opsender en række sonder: 
 Rangers, Surveyors og Lunar Orbiters, der kortlægger 

Månen forud for besøget. Første foto taget af Månen fra 
Lunat Orbiter i 1966. Sonden skulle leder efter egnede landingssteder.

   

1958: 
USA’s første bemandede rumfartsprogram.  De 7 udvalgte astronauter var 
alle oprindeligt testpiloter: Scott Carpenter, L. Gordon Cooper, John Glenn, 

Virgil ”Gus” Grissom, Walter Schirra, Alan Shepard og Donald K. ”Deke” Slayton.

          1958: 
  USA opsender sin 
første satellit Explorer 1 

   
1961 - 1972: Apollo rumprogrammet 

dækker over en række bemandede 

hvis endelige mål var Månen.

   

20. juli 1969: Første mand på månen 
bliver astronauten Neil Amstrong:

”That’s one small step for man, but one giant   leap 
for mankind”

19 min. senere træder Buzz Aldrin træder ned på Månen. 
12 timer senere forlader de Månen og sammenkobles 
med Apollos kommando- og servicemodul, hvor 

astronauten Michael Collins bringer dem sikkert 
tilbage til jorden, hvor de modtages som helte.

Maj 1973: NASA sender sin første 
rumstation Skylab i kredsløb om jorden.

 Den er primært bygget af det materiale, der blev tilovers, 
da man droppede de sidste tre månerejser i Apollo-programmet. 

Laboratoriet er bemandet af 3 omgange fra 1973-74.

  

  

    
12. april 1961 bliver den 

sovjetiske kosmonaut 
Juri Gagarin første menneske 

i rummet. Han opsendes fra 
Baikonur i Kazakhstan 
i en Vostok rumkapsel 
 opsendt af en R-7 raket. 

Turen varede i alt 108 min. 
         1967: Sovjet opsender sit første 
    Soyuz rumfartøj. Det bruges stadig

til at fragte besætninger til og fra 
Den Internationale Rumstation, ISS. 

1986 - 2001: Den russiske MIR fungerede 
 

forskning og sammenkobling med fx NASA’s rumfærger. 
Over 100 kosmonauter og astronauter har boet på MIR. 

Rusland er nu med i samarbejde på Den Internationale Rumstation ISS. 

1990 – 2009: Hubble teleskopet opsendes i 
  1990, og har været et af verdens mest produktive og 

 vigtigste videnskabelige instrumenter. 
Teleskopet har bl.a. taget billeder af fjerne galakser og givet svar på nogle 

af universets gåder

1997: Den første Marsrover 
Sojourner opsendes til Mars, og 

baner vejen for en række Marsrovers. 
I 2003 opsendes de to identiske 

Marsroverne Spirit og Opportunity.  
Robotterne har påvist, at der engang 

Spirit kørte fast i 2009, 
Opportunity kører stadig. 

I 2012 opsendes Mars roveren Curiosity, 
der skal lede efter tegn på liv.

  

1998: SAMARBEJDE: 
 Den Internationale rumstation ISS er det største 

internationale samarbejde mellem nationer 
siden 2. verdenskrig. Rumstationer er bygget 

af moduler fra perioden 1998 og frem til nu 
og bliver stadig udbygget. Den er blevet 
til og fungerer i et partnerskab mellem 

USA, Rusland, Europa, Japan og Canada. 
I 2000 får ISS sin første besætning. 

               
1971- 1986: Sovjetunionens første 

rumstation Salyut opsendes i 1971. Efter startproblemer 
er den bemandet i perioder helt 

frem til 1982, og er en vigtig 
forudsætning for 

den senere 
rumstation MIR.

2009: Kepler satellitten opsendes af 

planeter, der ligner Jorden 
i kredsløb omkring andre 
stjerner. Håbet er, at der 
kan vise sig at være 

liv på planeterne.

 
2011: Juno sonden sendes til

Jupiter, for at leve undersøgelser 
af planeten, som menes at 
indeholde rester af det stof, 

der var til stede ved 
universets dannelse. 

2011:  Mars roveren 
Curiosity sendes 

til Mars, bl.a. for at 
lede efter tegn på liv. 

Den ankommer 
august 2012. 

2013 - 2015: 
Dawn sonden, der blev 

opsendt af NASA i 2007, 
ankommer til asteroiderne 

Vestas og Ceres med det 
formål, at studere og kort-
lægge dem, for at indsamle 
viden om nogle af de tidligste 

elementer i dannelsen 
af solsystemet

2018: James Weeb 
teleskopet opsendes 

som efterfølger for
 Hubble teleskopet. 

2012: I dag foregår der et ”Asiatisk rum-
kapløb” mellem Kina, Japan og Indien, der alle har rum-

farts-programmer med planer om bemandet rumfart. Japan er 
med i samarbejdet på Den Internationale Rumstation. Kina planlægger 

at sende astronauter op med rumskibet Shenzhou i 2012: Ill

1981 - 2011: Rumfærge-programmet var en 

i alt134 missioner.

I 1986 brænder rumfærgen 
Challenger op 73 sek. 

efter opsendelsen. 
Alle 7 astronauter dør. 

I 2003 brænderrumfærgen Columbia 

Alle 7 astronauter dør.

Sir Isaac Newton beskriver
i 1687 i bogen ”Principia” alle 

planeters og jordiske legemers
bevægelser ud fra 3 enkle love for 

bevægelse og påvirkning af tyngdekraften. 
Lovene er essentielle for at kunne forstå, 

hvordan det er muligt at rejse fra jorden 
og ud i rummet. 

Johannes Kepler 
opstiller i begyndelsen 
af 1600 tallet 3 love, der 
kunne beskrive planeternes 
kredsløb i bevægelse om-
kring solen. Han byggede 
videre på Tycho Brahes 
målinger.
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