
 

  

 



       

   

       

       

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Space the Final Frontier!” 
 
Denne del af det populærere Star Trek citat, er nu mere relevant end nogen-
sinde før, da vi står på tærsklen af en ny tidsalder med afsæt i udforskning af 
rummet. Rumforskningen er den hidtil yderste grænse for hvad vi, som men-
nesker, har opdaget.  
En anden del af citatet går sådan: “To boldly go, where no man has gone be-
fore!” - med disse nye destinationer, følger der et ton af problemstillinger, 
som er nært beslægtet med dem, man så for godt 500 år siden under de store 
opdagelser. Hvordan kunne man bosætte sig på disse fremmede steder, og 
hvordan kunne deres ressourcer udnyttes?      
 
Her i Space Xtra sætter vi fokus på udforskningen, bosættelsen og udnyttel-
sen af rumressourcer, samt hvilke regler og love, der gælder og burde 
gælde. Vi sætter spørgsmålstegn ved ejerskabet af månen, hvordan vi får 
skabt et miljø på Mars, der er værd at bo i, og hvilke tiltag, der skal gøre 
verdensrummet bæredygtigt og beboeligt.   
 
Vi skaber plads til undersøgelsen af mulige konspirationsteorier af månelan-
dingen og ser på idéen om, at NASA har børneslaver på Mars.  
Et af de helt store spørgsmål ved rumforskningen handler også om, hvorvidt 
det er retfærdigt at bruge så store pengesummer på forskning i stedet for, at 
brødføde udsultede børn i hele verden? Hvad skal vi prioritere først? Vores 
lille jordklode eller det uendelige verdensrum?  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GG’s Miljøråd 
I Grenaa Gymnasiums miljøråd arbejder vi på at skabe en grøn og bæredygtig 
skole. Formålet er her at uddanne unge i en bæredygtig udvikling og give dem 
handlekompetencer til at gøre en forskel i en verden konstant i forandring, hvor 
klimabevidstheden er i centrum.  
 
I miljørådet har vi derfor udarbejdet en miljørevision af skolen for at få overblik 
over skolens aktuelle klima- og miljøbelastning; en miljøvision, som sætter ram-
merne om de værdier, vi bestræber os efter, samt en miljøhandleplan, dom både 
er realistisk og fornuftig, hvor vores mål står konkretiseret.  
 
Eksempelvis er vi lige nu i gang med initiativer som skraldesortering, svampeho-
teller og mindre brug af plast i kantinen. I miljørådet arbejder vi altså med lokale 
og bæredygtige projekter, mens viden om klima og miljø fremmes igennem un-
dervisningen, som miljørådet også er i løbende dialog med lærerne om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cathrine de Nijs 2.u 

https://unescoasp-13087.kxcdn.com/wp-content/uploads/2017/11/hands-globe-yellow.png  
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Hvem ejer månen? Hvordan fungerer lovgivningen i rummet? Og hvad 

ville der ske, hvis vi flyttede til Mars? Læs videre og få svar på disse 

spørgsmål. 
 

 

“VI EJER MÅNEN!” 

 

Man kan undre sig over, hvem der ejer 
månen, og om man overhovedet kan have 
ejendomsret i det ydre rum. 
I 1979 rejste amerikanerne op til månen 
og plantede deres flag deroppe, men har 
de ret til det? Ved at sætte deres flag har 
de afmærket deres territorium på månen, 
men månen er ikke ejet af Jorden.  
Hvordan ville nogen kunne komme til at 
eje månen? Månen er ikke noget, der kan 
sælges. For man kan ikke bare have første 
ret på månen. Månen er ikke noget der 
kan eller skal ejes.  

 
Der er forskellige ledere, der styrer hvert 
land, men der er ikke en bestemt person 
der ejer hele jorden. Så hvorfor skulle det 
være anderledes med månen? 
Det er ikke nødvendigt for nogen at have 
ejerskab over månen. Det er endnu en-
gang bare mennesket, der er materialisti-
ske og har brug for magt, hvor end de kan 
få det.  
 
 

I rummet er der heller ikke noget system 
som på Jorden. Her kan man heller ikke 
sige, at der er én bestemt, der ejer rummet. 
Der er dog en lovgivning, som gælder 
overalt i rummet. Lovgivningen består af 
5 forskellige FN-traktater, der indeholder 
en masse principper, for hvordan man 
skal opføre sig i rummet. Den allervigtig-
ste regel er, at rummet kun må bruges til 
fredelige formål. Så længe at vi alle over-
holder reglerne i rum-traktaterne må alle 
bruge og udforske rummet, så meget de 
vil. Det er derfor meget vigtigt at undgå at 
tage bakterier med ud i rummet, da det 
kan påvirke potentielt liv.  
 
Rummets love og regler 
Der er nogle ting, der er vigtige at vide, 
når vi snakker om rum-jurister. Den før-
ste er, at der eksisterer love, der træder i 
kraft, så snart vi befinder os i rummet. 
Den anden er, hvordan selve rum-lovene 
skal fortolkes. 

https://ing.dk/artikel/spoerg-fagfolket-hvad-skygger-maanen-226954  



Når en jurist skal afgøre en sag, kigger de ikke 
kun på selve lovgivningen. De kigger på tidli-
gere lignende sager.  Rum-juraen adskiller sig 
fra andre typer af jura, da der ikke findes en 
lignende sag, som kan hjælpe juristerne med at 
fortolke de fem traktater. IISL (International 
Institute of Space Law) har afholdt nogle pro-
cesspil, som er kunstige retssager, der hjælper 
med at øve sig i at fortolke loven. Det er smart, 
da rum-juristerne kan få en ide om hvordan de 
forskellige sager kunne 
være foregået i virkeligheden. 
 
Hvorfor er det nødvendigt at have love ude 
i rummet? 
Hvis vi fortsætter med at behandle jorden på 
samme måde, som vi gør nu, kan den en dag 
blive ubeboelig. Det er derfor blevet tænkt, at 
hvis den dag skulle komme, kunne vi bosætte 
os på Mars. Hvis vi nu succesfuldt fik skabt et 
samfund på Mars, kunne det næste problem 
være, hvem der skulle lede deroppe. På jorden 
har vi ikke kun én leder. Der er en leder i hvert 
land. Hvis vi skal bygge et civiliseret samfund 
på Mars, bliver der nødt til at være nogle, der 
tager styringen. 
 
I film, når der er snak om andre planeter, er der 
altid kun én leder, der har magten over hele 
planeten, men ville det kunne virke i virke-
ligheden. Lande på Jorden fungerer så 

forskelligt. Så hvis vi nu flyttede til Mars, ville 
det være nødvendigt at have flere ledere, der 
styrer de forskellige folkegrupper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her ses en oversigt over de 5 FN rum-traktater. 

https://dyx.dk/a0XTt  

 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/rum-jura-hvad-

sker-der-hvis-en-astronaut-pander-en-anden-astro-

naut-ned-ude-i-rummet  

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/hvem-

ejer-manen  
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Månelandingen - Fake News? 
USA var den første til at nå til Månen i kapløbet mod Sovjetunionen. 

Men nåede de rent faktisk til Månen? 

 
Rejsen til Månen: 
Rumkapløbet mellem Sovjetunionen og 
USA var en verdens-politisk kamp, der 
fandt sted lige efter krigen. Sovjetunionen 
var ved at vinde rumkapløbet mod USA i 
de indledende runder. De havde nemlig 
som de første sendt både en satellit, kaldet 
Sputnik 1 og en astronaut ud i rummet, og 
USA var derfor bagude i rumkapløbet. 
Dette blev kaldt rumalderens tid.  
Da John F. Kennedy oprettede Apollo-
programmet i 1961, sagde han, at de in-
den slutningen af årtiet ville sende men-
nesker til Månen. USA var tidligere ble-
vet ydmyget groft, da de forsøgte at gøre 
Sovjetunionen kunsten efter og sende en 
satellit ud i rummet, men det endte i en 
stor fiasko. Men heldet vendte. Den 16. 
juli 1969 blev Niel Armstrong, Buzz Ald-
rin og Micheal Collins sendt af sted på 
Apollo 11-missionen på vej mod Månen. 
Vi har nok alle hørt de berømte ord, da 
Neil Armstrong som det første menneske 
satte sin fod på Månen, 
 

“One small step for man, one giant leap 

for mankind.”. USA havde nu vundet 

rumkapløbet og slået Sovjetunionen. 

Mange har siden landingen betvivlet, at 

det nogensinde har fundet sted, da det 

også skete indenfor de planlagte tidsram-

mer, altså inden 1970. Derfor mener 

nogle, at det blev filmet i et studie, og 

astronauterne aldrig rigtigt har været på 

Månen, men kan det nu passe? 

 

Konspirationsteorierne, er de 

sandsynlige? Men flaget blafrer? 

At flaget blafrer, er en af de større kon-

spirationsteorier om, at månelandingen 

var falsk, da der jo ikke er nogen atmo-

sfære eller vind på Månen. Flaget har en 

stang som holder det fast. Når det bliver 

stukket i jorden, vil det sætte svingninger 

i gang, som får det til at se ud som om 

flaget blafrer. 

 

På billedet ser man Niel Armstrong der lige 

har plantet det første Amerikanske flag på 

Månen den 20.juli 1969. 

Foto: Buzz Aldrin – Apollo 11 1969 



Der er andre fysiske regler på Månen, der gør, 

at flaget kan gå i stå og stadig holde den bøl-

gede form, så derfor ligner det, at flaget blaf-

rer. 
 
Hvordan kan astronauterne sætte fodaf-

tryk? 
Der er en konspirationsteori om, at astronau-
terne ikke ville have kunnet 
sætte fodaftryk på Månen, og 
derfor ikke har været der. På 
Månen er der er en meget lille 
tyngdekraft, så astronauterne 
er ikke helt vægtløse, de vil 
nemlig blive trukket ned mod 
Månen, og gøre dem i stand 
til at sætte fo-daftryk. Månen 
har et meget fi-nt støv, som 
hedder regolit. Det fine støv 
lå på Månen, da Armstrong satte sit fodaftryk, 
og da der ikke er nogen vind på Månen vil 
fodaftrykket ikke blive blæst væk, og det vil 
derfor blive der mange år endnu. 
 

Hvorfor er der ingen stjerner på himlen?  
En anden konspirationsteori vedrørende må-
nelandingen i 1969, er at der ikke er nogle 
stjerner på billederne eller videoerne taget 
deroppe, derfor mener folk altså, at det må 
være optaget i et studie på Jorden. Men findes 
der en logisk forklaring på dette? Svaret er ja. 
Meningen med månelandingen var ikke at 
tage billeder af stjernerne, så derfor er det 
ikke blevet prioriteret, hvad man har valgt af 
kameraindstillinger. Hvis eksponeringstiden 
havde været længere, ville man dog sagtens 
kunne se stjernerne på billederne.  
 

Oplyst astronaut 
På mange af billederne og videoerne taget af 
Niel Armstrong er astronauten Aldrin oplyst i 
forgrunden. Folk mener, at lyset på månen var 

lavet af lamper i et studie. Skyggerne skifter 
vinkel og længde hen over månelandskabet på 
billederne og videoerne, hvilket mange mener 
er mistænkeligt. 
Lyset kunne dog sagtens komme fra måne-
overfladen, som reflekterer sollyset, og kaster 
det rundt. Jorden lyser meget kraftigere end 
Månen og kigger man på billederne af Aldrin, 
der er på vej ud fra landingsfartøjet, kan man 

tydeligt se på skyggerne, at lyset 
kommer nedefra. Skyggerne er 
ikke mistænkelige, for de falder 
forskelligt efter hvordan landska-
bet bugter sig. Der er lavet ekspe-
rimenter, der netop beviser at lyset 
sagtens kunne komme nedefra.  
 

Sovjetunionen ville have afsløret 

NASA 

Under hele månekapløbet holdt Sovjetunio-
nen øje med USA, derfor ville de have afslø-
ret USA, hvis Sovjet fandt ud af at månelan-
dingen var filmet i et studie, så Sovjetunionen 
selv kunne have vundet månekapløbet.  
 
 
 
 
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/maanelan-

dingen-fylder-50-her-er-alt-du-skal-vide-om-missio-

ner-og-konspirationer 
 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/prygl-til-konspira-

tionsteorier-om-manelanding 

  

https://www.berlingske.dk/kronikker/maanelandingen-

saaede-kimen-til-nutidens-rumdroemme 

www.berlingske.dk 

<https://teams.microsoft.com/l/mes-

sage/19:e9b48dfc4ae340e2b5292cb6a74a7881@thread

.tacv2/1612960103915?tenantId=19bf8b9e-4165-47e0-

b88e-0d343be4d5bf&amp;groupId=1d288d8e-c8b0-
4370-8a86-55bf9cef69d0&amp;parentMessa-

geId=1612956288717&amp;teamName=1.g  

 

 

 

 

 

 

“One small step 

for man, one  
giant leap for 

mankind”  

- Neil Armstrong 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye generationer i lænker på Mars 
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Det siges at børn bliver kidnappet til Mars for at arbejde som slaver el-

ler blot for at blive dræbt. Endnu en ny konspirationsteori – det lyder jo 

helt absurd men er det helt umuligt? Alex Jones er manden bag tanken.  
 

Den nye konspirationsteori om at børn 
kidnappes for at være slaver på Mars har 
været meget omtalt før. Alex Jones - der 
er manden bag det hele - og NASA har 
begge udtalt deres holdninger til teorien.   
 
Ifølge NASA er teorien opbygget på fal-
ske fakta, dette gør det til en konspirati-
onsteori. Selve teorien er bygget op 
på Alex Jones ide om NASA’s intentio-
ner ved brug af rummet og planeten Mars. 
Teorien omhandler samfundets børn, bør-
nene bliver transporteret på en 20 år lang 
rejse til Mars hvilket giver dem intet an-
det valg end at blive på planeten. Det si-
ges så at børnene danner en hel koloni af 
slaver, bragt dertil og styret af NASA. 
Hvis ikke dette slavearbejde udføres bli-
ver de dræbt. Deres kropsdele bliver am-
puteret og taget og af kroppen og de bliver 
drænet for blod. 

Det lyder jo som noget taget direkte ud 
af en film – men emnet er omtalt og sam-
fundet er bekymret.  
  
Hvem er Alex Jones?  
Alex Jones er en højreradikal, ameri-
kansk radiovært og konspirationsteoreti-
ker. Han er vært for det yderst kendte og 
omdiskutable radioprogram InfoWars, 
som bliver set af millioner af amerika-
nere. Alex Jones står bag mange kendte 
konspirationsteorier bl.a. at skoleskyde-
riet på Sandy Hook i 2012 var arrangeret 
af regeringen. Der er mange der holder 
med Jones og det ses også på de sociale 
medier. Nogle vil derimod sige, at han 
misbruger sin position som radio-
vært. Han kan nå ud til mange menne-
sker og man kan ikke bebrejde ham for 
at gøre sit job som konspirationsteoreti-
ker. 



Men kører han den for langt ud, når han lige-
frem siger at ofrene i Sandy Hawk skyderiet 
ikke døde, men blev kidnappet til Mars?  
  
Hvad siger NASA?  
En af NASA’s talsmænd Guy Webster 
som stude-
rer Mars, sagde til The Daily Beast at rygterne 
om at der er levende mennesker på Mars, ikke 
er sande.  
’’Der er ingen mennesker på Mars,’’ kom-
menterede han. ’’Der er aktive rovere på 
Mars. Der var et rygte i sidste uge, at der ikke 
var. Det er der, men der er ingen menne-
sker.’’  
  
Hvem har ret?  
Teorien er ikke kun absurd men helt igennem 
umulig. Mars ligger teknisk set i den beboe-
lige zone, men manglen på ressourcer, gør det 

urealistisk. En koloni af børn ville kræve en 
kæmpe base med uendelige ressourcer, dette 
ville have taget flere år at få bygget op og 
gjort til en realitet. En rejse til Mars kræver 
ekstremt meget planlægning, materialer og 
træning for passagerne. At bringe 
nok børn til Mars, for at kunne lave en koloni, 
ville være mere besværligt end nyttigt. Dette 
resulterer i vores dybe tvivl, både ulejlighe-
den, den absurde ide om slaver på Mars, man-
gel på beviser og vores helt egen sunde for-
nuft, strider imod teorien.  
  
Der ikke er nogle mennesker oppe på 
Mars. Ifølge leveforholdene på Mars, ville det 
lige nu være næsten umuligt. Udtalelserne fra 
NASA samt generel viden, kan vi konkludere 
at teorien er udenfor realistisk rækkevidde og 
helt igennem falsk, hvilket gør det til en kon-
spirationsteori.   

 

 

 

https://www.eu-logos.org/2018/07/13/factoftheday-13-07-18-nasa-is-running-a-colony-on-mars-where-is-the-answer-

of-the-european-commission/  

https://www.space.com/37366-mars-slave-colony-alex-jones.html  

https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/07/01/no-alex-jones-nasa-is-not-hiding-kidnap-

ped-children-on-mars-nasa-says/  

https://videnskab.dk/kultur-samfund/nasa-nej-vi-kidnapper-ikke-boern-og-goer-dem-til-slaver-paa-mars  

NASA Denies Martian Child Slave Camps  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fun Facts om rummet  
• En rumdragt fra NASA koster omkring 12 millioner dollars.   
• Lopper kan accelerere 50 gange hurtigere end et rumskib.  
• Astronauter hævder at universet lugter af brændt bøf.   
• Der er flere træer på Jorden (ca. 3*1012), end der er stjerner i Mælkeve-
jen (ca. 1011).   
• På Mars er solnedgangene blå.   
• Godt 1/3 af planeten 55 Cancrie er lavet af diamant.  
• Man regner med at der fødes 275 millioner stjerner hver dag.  

 

https://mashable.com/article/sun-stars-spacefacts/?europe=true   

https://connery.dk/10-fun-facts-fra-det-ydre-rum.125779.html   

https://childwellbeing.asu.edu/SpaceFacts  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor lige Mars? 
 
Ud mod det uendelige univers, eller rettere sagt til Mars som indtil vi-

dere er den eneste planet, vi i realiteten kan sigte mod, hvis vi skal have 

et alternativt bosted eller en koloni. Men hvorfor lige Mars og hvorfor 

sigter vi ikke længere ud end vores røde naboplanet? 
 

Som mennesker er vi nysgerrige af natur, 
og vil ikke nøjes med det liv vi har fået 
tildelt på Jorden. I stedet kigger vi læn-
gere ud, for at finde nye muligheder og 
svar på vores mange spørgsmål. Det er 
det, der gør os til mennesker og i vores 
tørst efter nye spørgsmål og svar, er turen 
for alvor kommet til rummet. Vi planlæg-
ger at sende mennesker til Mars for at bo-
sætte sig, og måske engang i fremtiden 
længere ude end solsystemet. 
 
Grunden til at vi sigter mod Mars, er at 
den røde planet ligger i den beboelige 
zone. Den beboelige zone er den zone, vi 
mennesker kan begå os i. Tænk på jorden 
den ligger i den beboelige zone, fordi vi 
mennesker kan leve, ånde og bo på den. 
Det samme gælder Mars, i hvert fald no-
get af vejen. De kriterier for at en planet 
kan være beboelig er blandt andet, 

at strålingsintensiteten ikke kommer for 
højt op, dog må strålingsintensiteten hel-
ler ikke være for langt nede. Ilt er også et 
vigtigt kriterie, da vi skal kunne trække 
vejret, men ikke som vi kender det på Jor-
den, derfor har forskere opfundet 
“MOXIE-metoden” (se faktaboksen).  
 
Vand er et andet vigtigt kriterie, og findes 
på Mars´ poler i en frossen form. Det 
skyldes de meget kolde temperaturer, som 
forekommer om natten på grund af Mars´ 
tynde atmosfære. Vandet er dog fyldt med 
blandt andet carbondioxid og er derfor 
meget giftigt at drikke for os mennesker. 
Det kan renses ved “omvendt osmose”. 
 
Det rene vand kan derefter bruges som 
drikkevand eller til afgrøderne. Hertil skal 
der også bruges jord til afgrøderne, som 
skal fragtes fra Jorden til Mars, 

Forfatterne  

(se side 17-18  
for billede) 
 
Andreas Kristen-
sen 
 
Maja Tilsted Ny-
hus 
 
Ajsha Zubcevic 
 
Emma Ulldahl 
Jensen 
 
Josepha Dahl 
 

Alle ved Grenaa 

Gymnasium 



 
LÆS OGSÅ:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

     

    

  

  

  

  

   

Kriterier for den beboelige zone: 

- Grænse for maximal solindstråling = 142% 

(over 142% -> for varmt) 

- Grænse for minimal solindstråling = 35% (un-

der 35% -> for koldt) 

(Mellem grænserne vil der være mulighed for 

flydende vand) 

- Tilpas tyngde-acceleration -> gerne tæt på jor-

dens “9,82” 

(tyngde-accelerationen holder på atmosfæren) 

Omvendt osmose:   

- Renser giftigt Mars vand fyldt med CO2 og 

perklorat. 
- Omvendt osmose pumper vandet oppefra og 

ned igennem en membran. 

- De giftige materialer bliver på den ene side af 
membranen, imens det rene vand kommer ud af 

den anden.  

- Dette er type aktiv transport hvor det speci-

fikt foregår med vand-molekyler, hvor molekyle 
koncentrationen går fra lav til høj. 

Jord og afgrøder 

- Jord og afgrøder skal transporteres med fra Jor-
den 

- Mars jord er for saltholdig til de fleste afgrøder 

MOXIE – Metoden: 

- Genere ilt fra CO2 ved at spalte atomet til O2 

ved hjælp af elektroner (strøm). 

- Metoden er smart, fordi Mars´ atmosfære be-

står af 95% CO2. 

Illustration af osmose sammenlignet med omvendt 

osmose. https://avand.dk/osmosevand/   
 

https://moddetuendeligeunivers.word-

press.com/2017/12/05/exoplaneter/ 

https://videnskab.dk/naturvidenskab/hvorfor-bruge-penge-

paa-rumforskning-naar-boern-sulter 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/astronau-

ter-kan-leve-af-vandet-paa-mars 

https://projects.au.dk/da/marslab-dansk/planeten-mars/  

 

I dag står menneskeheden over for et dilemma. 
Skal vi bruge milliarder på et projekt, uden vi 
med sikkerhed kan garantere succes? Eller skal 
vi bruge de penge og ressourcer til at løse de 
problemer vi har på Jorden? Hvor vigtigt er det 
lige nu at udforske rummet og dets mulighe-
der?  
 
Skal vi redde vores nutid eller vores fremtid?  
 

da Mars´ jord er for saltholdig til, at afgrøderne 
kan gro i det.  
Der er lang vej til Mars, og der vil blive brugt 
mange penge på det i fremtiden. Så spørgsmålet 
er, kan det betale sig? På vores planet er der over 
900 millioner der sulter hver dag, så hvorfor bru-
ger NASA 13 milliarder kroner på en Mars mis-
sion?  
 



       

       

       

       

       

       

       

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumforskning eller sultende børn - Hvad 

skal pengene bruges til?  

 
Rumforskningsdebatten splitter flok imellem den sundefornuft og nysgerrigheden 

på det endnu ikke fuldt opdaget univers. Men hvad skal vi bruge vores ressourcer 

på, hvad er vigtigst?  Af Freja Busk, Signe Hvidbak og Anne Sofie Nielsen 
 

 
 
Rumforskning som førsteprioritering  

Vi, som mennesker, er rigtig undrende og nysger-
rige af natur, og det er måske derfor, at man i 
NASA bruger 13 milliarder kroner på en Mars-
mission. Men skal vi virkelig bruge så mange 
penge på noget forskning, hvor der måske 
kan gå flere år, før der er et resultat? Kunne pen-
gene ikke blive brugt til at hjælpe de 900 millioner 
mennesker, der hver dag går sultne i seng? Mange 
forskere mener, at det er vigtigere at tage rum-
forskning som førsteprioritet, fordi det kan give 
svar på Jordens problemer. Moralsk lyder det nok 
lidt voldsomt men hvis vi ikke brugte penge på 
rumforskning, havde vi ikke satellitter, der giver 
os GPS og tale kommunikation osv. 
Et stærkere argument er, at rumforskning kan 
gøre os klogere på Jordens klima og geologi, som 
kan hjælpe os mere i kampen om Jordens proble-
mer. Ifølge Anja C. Andersen, som er astrofysiker 
og arbejder på Niels Bohr Instituttet, handler det 
meste rumforskning om at studere Jorden og gøre 
livet bedre for almindelige mennesker.  
 
”Det er nødvendigt at udforske rummet, ikke 

bare for os, men for kommende generationer”   
- Hindu og samfundsdebattør, Dhamu Chodava-

rapu  

 

De religiøse har også meninger at tilføje til den 
opkommende rumforskningsdebat. Overraskende 
nok deler de mange af de samme holdninger og 
synsvinkler. Der er en meget bred enighed om, at 
det er vigtigt, at der bliver udforsket og undersøgt, 
hvad der findes ude i rummet. Grunden hertil kan 
blandt andet være holdningen, som mange deler, 
nemlig at det er deres Gud, som har skabt vores 
omgivelser. Derfor har de ikke noget imod, 

at der bliver forsket i stjernehimlen. I Koranen, 
som er muslimernes hellige skrifter, omtales rum-
met, planeterne og stjernerne hyppigt. Rummet er 
en del af deres skaberværk, hvilket gør, at de deler 
samme mening om at undersøge rummets galak-
ser. Alle religionerne tillader at bruge penge på ud-
rejse og rumforskning, da de overordnet mener, at 
det giver en bedre forståelse af verden og er til 
gavn for menneskeheden. Hinduismen mener ikke, 
at fattigdom og sult skyldes pengemangel, men re-
ligiøse dogmer og korruption. Derfor ser de heller 
ikke en grund til at skære i pengeforbruget på rum-
forskning.  
  
Men hvad får vi ud af det?  

Spørgsmålet "Kan pengene ikke bruges på noget 
mere fornuftigt?", bliver stillet ofte. Pengene kan 
gå til de sultne børn, eller på at fikse vores egen 
planet, i stedet for at finde en ny. Der er blevet sat 
flere milliarder af til Mars-kolonisering, selvom 
planeten aldrig kommer til at blive som jor-
den.  Men det er mere kompliceret end det. En stor 
del af befolkningen ser rumrejser, som et stort 
spild af penge, men det kan og har ført til store vi-
denskabelige og medicinske opdagelser. Som 
f.eks. har det danske firma Innovision A/S i 
Odense, udviklet og produceret et avanceret 
hjerte- og lungemåleudstyr, som bruges til medi-
cinske forsøg i rummet. De har senere udviklet en 
model, som bruges til diagnosticering og tests på 
hospitaler, forskningsinstitutioner og til stresstræ-
ning af elitesportsfolk. Men en af de egentlige 
grunde til at rummet bliver udforsket så meget, er 
jagten på andre intelligente væsner, som muligvis 
er længere fremme i udviklingen, når det kommer 
til medicin-udviklingen. Kuren på sygdomme, el-
ler i bedste fald evigt liv.  
 



       

       

       

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elon Musk overtager rumforskningen 

 
Elon Musk fortsætter intens rumforskning i sin private virksomhed 

Space X - Men hvad kan det have af konsekvenser? Forfatterne  

(se side 17-18  
for billede) 
 
Victor Minche 
Lemkow 
 
Asbjørn Sojni 
Christensen 
 
Rasmus Kroer 
Busk 
 
Matilde Lund 
Kristensen 
 

Alle ved Grenaa 

Gymnasium 

Elon Musk, CEO af den verdensførende 
elbil producent, Tesla. Opfinder af det 
yderst brugte pengeoverførselsprogram 
PayPal og CEO og stifter af den første pri-
vate virksomhed med succes i rumrejse, 
Space X. Han har lige overtaget titlen som 
verdens rigeste mand fra Amazons tidli-
gere CEO, Jeff Bezzos. Er der virkelig 
noget, han ikke er eller kan, og hvad er 
hans endelige mål og indflydelse egentlig 
med SpaceX og rummet. 
 
Elon Musk har utallige planer. I et samar-
bejde indgået mellem Space X og Nasa 
har de mål om i 2024 at blive de første, 
der lander på månen siden 1972. Apropos 
månen, så har Elon og Space X også pla-
ner om at være de første til at sende al-
mindelige mennesker på en rundtur om 
månen allerede i 2023. Elons ultimative 
mål med Space X er at kunne kolonisere 
Mars og andre planeter.  
 
LÆS OGSÅ: Hvorfor lige Mars? 
 
Du kan allerede nu bestille en rumrejse, 
som er sat til juli 2021, hvilken er den før-
ste rumrejse, hvor DU og andre alminde-
lige mennesker har mulighed for at 
komme en tur i rummet. 
 
 

Det betyder, at du nu kan bestille en rum-
rejse, hvor du bliver sendt op i rummet for 
et minimums beløb på 1.000.000 dollars. 
For den sum får du en rejse ud til jordens 
kredsløb og har mulighed for at udforske 
rummet, imens satellitter bliver sat op. Du 
kan også købe en anden pakke, SSO som 
indeholder en rejse omkring jorden, som 
giver utallige muligheder for at studere og 
opleve både jorden og rummet udefra.  
 
Der er dog ikke kun gode ting ved rum-
rejser. Når vi rejser, vil der altid være en 
fare for, at der går et eller andet galt. Vi 
efterlader samtidig en masse skrot ude i 
rummet. NASA har fundet mere end 
500.000 forskellige stykker skrot fra rum-
fartøjer i Jordens kredsløb, og de forsvin-
der ikke, uden at vi gør noget ved dem. 
For at komme ud i rummet bliver vi nødt 
til at bruge fossile brændstoffer, hvilken 
øger den globale opvarmning. Det bety-
der, at vi muligvis skader vores planet for 
at opdage nye. 
 
For at få de mange mål, han har sat sig 
selv for, opfyldt, skal vi kigge nærmere på 
selve rumfartøjerne. I bund og grund har 
alle rumfartøjerne som formål at 
 



medbringe både mennesker og last til det 
”ydre”, og derfra gøre Mars beboelig. Desuden 
har Elon som høj prioritet, at det skal være gen-
brugeligt.  
 
Et nærmere kig på de mest velkendte raketter, 
der er i brug og under udvikling, støder vi på 
rumfartøjerne Falcon 9, Falcon Heavy, star-
ship, starlink og dragon. Falcon 9 og Falcon 

Heavy har primært som formål at transportere 
både mennesker og last, men de kan dog også 
støtte opsendelse af andre rumfartøjer og der-
fra være genbrugelige. Det er også Starship 
som primært har det samme formål udover at 
skal kunne rumme 100 tons last, hvilket skal 
kunne kredse jorden og endda nå længere ud 
end Månen og Mars.  
Nogle rumfartøjer, der skiller sig ud fra de an-
dre, er Starlink og Dragon. Starlink er et net-
værk af satellitter, som har til formål at skabe 
et globalt bredbånd, der i sidste ende kommer 
til at bestå af 12.000 satellitter, der kredser jor-
den. Dette projekt skal kunne hjælpe med at fi-
nansiere andre planer, så som at kolonisere 
Mars. Dragon er derimod lavet til at være den 
første til at sende almindelige privatpersoner 
ud i rummet. Derudover kan den holde signifi-
kante mængder af last, som kan returneres til 
Jorden med op til 7 personer ombord. 

       

       

 

 

 

 

 

  

https://brandongaille.com/17-top-pros-and-cons-of-space-exploration/ 

https://rideshare.spacex.com/search?orbitClassification=2&launchDate=2021-06-10&payloadMass=100  

 

På billedet kan vi se Dragon blive udsendt i rummet. 



       

Asteroider - En uendelighed af 
ressourcer 
Lige siden menneskeligheden for første gang så imod stjernehimlen, har vi drømt 

om det, der ligger derude. For første gang er nattehimlen nu inden for vores ræk-

kevidde. 

 
Af Oliver Skoulund Ploug, Tor Møller Rousing, Carl-Emil Rybjerg Pedersen og Magnus Grove 

Potempa 

Da vores forfædre i sin tid så op imod stjernehimlen, drømte de om de verdener, 

der lå gemt bagnattens slør. Den rødlige farve, der udstrålede fra Mars’ overflade, 

signalerede til dem, at det var en planet fastlåst i evigvarende krig. Farvet rød af 

blod. I dag ved vi dog, at dette ikke er tilfældet.  

I dag kan rummet virke uendeligt udstrakt og tomt, med enkelte   klippestykker 

adskilt milliarder af kilometers tomhed. For ikke så lang tid siden opdagede vi 

dog, at universet er                                                                                                   

fyldt af værdifulde ressourcer, der for første gang er inden for                                                                                                      

vores rækkevidde. 
 

De værdifulde asteroider  

I vores interplanetariske nabolag findes flere millioner, hvis ikke                                               

milliarder, af klippestykker, der svæver frit rundt; Disse er kendt                                                                    

som asteroider. Asteroider er små, stenagtige objekter, der kredser  

rundt om solen, ligesom planeterne – bare mindre.  

De kan være små som sten eller hundredvis af kilometer i                                                                

diameter, og de fleste består af forskellige slags klipper – men                                                                

nogle indeholder store mængder metaller.   

Der kan være tale om tunge og sjældne metaller, som kan                                                               

være flere billioner af kroner værd i vores nuværende økonomi, og disse    

ressourcer er for første gang inden for menneskelighedens rækkevidde.   

  

Ted Cruz, senator i Texas, udtalte sig i 2018, at;  

“Jeg laver en forudsigelse nu. Den første billionær vil blive lavet i rummet”  

Neil Degressiv Tyson, en amerikansk astrofysiker, har udtalt sig om det 

samme før.  

  

Hvis menneskeligheden kan opfange disse asteroider, vil vi kunne udvinde res-

sourcerne fra dem. Hvis menneskeligheden har tænkt sig at stifte et rumimperie 

og kolonisere andre planeter, er vi nødt til at kigge mod stjernerne for at skaffe 

ressourcer til                                                                                                                                            

dette formål. I takt med, at vi kommer nærmere på at kunne skaffe ressourcerne 

fra asteroiderne, springer der dog en række samfundsøkonomiske dilemmaer op;  

 



       

Hvem ejer de ressourcer, der kommer fra rummet?  

Det kan være svært at vide, hvem der egentlig ejer de ressourcer, 

der vil blive hentet ned fra rummet. Er det de firmaer, der henter 

ressourcerne? Er det statens ejendom? Måske global ejen-

dom? Rummet er gigantisk, muligvis uendeligt, og det er svært 

for en stat, person eller virksomhed at sige, at alt i rummet tilhø-

rer dem. Indtil videre har vi dog ikke udviklet vores teknologi til 

et punkt, hvor vi kan begynde at udvinde ressourcer   fra rum-

met og samtidig tjene økonomisk på det Når vi har udviklet vo-

res teknologi til et punkt, hvor at vi kan tjene   på   at   udvinde   

rummets ressourcer, vil dette blive en meget stor debat. 

  

 

 

 

LÆS OGSÅ: VI EJER MÅNEN!  

 

                                                   
Konklusion 
 Indtil videre kan vi dog godt vente lidt med at fordele res-
sourcerne.  
Vores rumfartsteknologi er endnu ikke nået til et punkt, hvor 
indtjeningerne for at udvinde asteroider vil kunne overgå om-
kostningerne. Indtil vores rumfartsteknologi har udviklet sig 
mere, har vi masser af tid til at debattere. Vi anbefaler i mel-
lemtiden, at man læser artiklen VI EJER MÅNEN! som går 
mere i dybden mht. fordelingsprincipper og de økonomiske 
effekter. 

Billede af 511 Davida. Davida er en 
kæmpemæssig c-type asteroide med en 
diameter på 270-310 km. Ressourcerne 
gemt inde i Davida anslås at være vel 
over 100 billioner USD værd. Det 
computergenerede billede ejes af World 
Space Mining Claim. 
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