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Hvorfor spare op til en svedig strandferie på Gran Cana-
ria eller en vandretur mod Kilimanjaros højeste tinde, 
når man kan fuse ud i rummet i et fl y med tre gange 
lydens hastighed?

Selv om det kunne ligne en scene fra endnu en Holly-
wood-spaceadventure-fi lm, så ligger drømmen om at 
kunne se jorden udefra faktisk tættere på, end man lige 
skulle tro.

Omkring 300 km vest for den amerikanske ufo-by 
Roswell, midt i New Mexicos ørken, er Virgin Galactic-
direktør Richard Branson i fuld gang med at gøre klar 
til at sende de første amatør-astronauter op i en højde på 
over 100 km, hvor himmelen bliver til rummet, og hvor 
man vender tilbage til jorden som en ægte fuldblods-
astronaut.

Men for at kunne få sit navn på listen blandt de ca. 450 
personer, der allerede har et par astronautvinger siddende 
på ryggen, kræves der mere end blot baller af stål og en 
iskold psyke, når fl ydøren bliver lukket, og New Mexicos 
ørken forsvinder under Virgin-fl yets brændende hale.

200.000 dollar er, hvad Branson og co. kræver for en 
2,5 times lang rakettur, men så er man også garanteret 
fed udsigt, også selv om vejrprofeterne nede på jorden 
melder om tåge.

Ikke blot en drøm

Allerede i 2009 forventes det, at de første seks astronau-
ter og to piloter, som kan presses ind i det lille svævefl ys-

lignende raketfl y, suser af sted fra Spaceport America. 
Og når det sker, kan det for alvor sætte topfart i rumtu-
rismen, vurderer Michael Linden-Vørnle, der er astrofy-
siker på Tycho Brahe Planetarium.

»Rumturismen er i en fase, hvor det er tæt på at være 
operationelt og ikke bare en luftig drøm på et stykke 
papir,« siger han og hæfter sig ved, at Richard Bransons 
entré i rumbranchen er et bevis på, at en investering i at få 
private op i rummet rent faktisk kan kaste penge af sig.

Derfor forventer Michael Linden-Vørnle også, at hele 
rumindustrien vil blive kommercialiseret fremover, og 
det vil føre til helt andre spilleregler. 

»I øjeblikket ser vi en masse private investorer, som 
forsøger at lave en forretning på at få folk ud i rummet. 
Det er ikke længere rumagenturerne, som beskæftiger 
sig med rummet. Groft sagt kan folk i dag gå ud og byg-
ge et rumskib, fordi vi har teknologien til det. Mulighe-
derne er blevet større, og derfor ser vi, at rumfartens 
græsrodsbevægelse rører på sig. Det giver os løsninger, 
som er billigere og hurtigere end dem, NASA arbejder 
med,« siger han.

Millioner til den heldige

For mens Richard Branson »kun« pusler med de såkald-
te suborbitale fl yvninger, hvor man lige kommer op i en 
bue for at mærke rummet og vægtløsheden, inden man 
lander igen, er andre gået et langt skridt videre.
Amerikaneren Robert Bigelow, der har tjent bunkevis af 

I 2009 letter de første rumturister med en topfart på lidt 

over 4000 km i timen fra Spaceport America midt i New 

Mexicos ørken. Opsendingen kan meget vel give et boost i 

rumturismen, som kan føre til rumhoteller allerede inden 2025
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Før man får lov til at 

lette med Virgin Galactic fra 

Spaceport America, kræver 

selskabet, at man har 

gennemgået tre dages 

træning. Under træningen 

bliver man udsat for en 

række test, som afgør, om 

man er i fysisk og psykisk 

stand til den 150 

minutter lange fl yvetur. 

Deltagerne skal blandt andet 

udsættes for forskellige 

styrker af g-kraft, så man kan 

se, hvordan kroppen 

reagerer, når man bliver 

skudt til vejrs i høj hastighed.

Læs mere på 

www.virgingalactic.com og 

www.bigelowaerospace.com
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dollar på entreprenør- og ejendoms-
handel i L as Vegas, har siden 1999 
sent to selvoppustelige testmodu-
ler i kredsløb om Jorden. M ålet for 
Rober t B igelows eget r umselskab, 
der selvsagt hedder B igelow Aero-
space, er blandt andet, at lave det 
første r umhotel inden 2012, og tre 
år senere for venter han at have byg-
get en lille r umby.

Der for har den visionære ameri-
kaner udskrevet en konkur rence, 
der belønner den, som kan sende et 
far tøj med fem personer op til hans 
to oppustelige testmoduler, med 50 
mio. dollar.

T jek  ind på månen

H vis Richard B ranson og Rober t 
B igelow får held med deres projek-
ter, vurderer M ichael L inden-Vør n-
le, at hoteller ne også vil �  nde vej til 
andre steder i r ummet.

»Jeg anser det ikke for urealistisk, 
at man kan bygge et hotel på månen 
inden 2025, men det kræver gode, 
stærke investorer,« siger han. 
På gr und af miljøet på månen kom-

Lysten til at rejse og opdage nyt har altid betydet meget 

for Per Wimmer, der er direktør i investeringsbanken 

Wimmer Financial i London. Men efter at have besøgt 

mere end 50 af verdens lande er en tur langs jordover-

- aden ikke længere nok. Nu skal rejsen gå opad.

»Det er ønsket om at komme ud og se det ukend-

te, der trækker. J eg har rejst stort set hele mit liv, hvor 

jeg har boet med indianere i Amazonjunglen, dykket 

med hajer i Fiji og været på adventurerejse nord for 

polarcirklen. Uanset hvor man tager hen i verden, så 

har stedet været besøgt af mennesket før. Derfor er 

rummet den nye grænse for mig,« siger Per Wim-

mer, der højst sandsynligt bliver den første dansker 

i rummet.

For at væ re s ikker på at kunne kalde s ig den før-

ste dansker i rummet har den 39-årige � nansmand, 

der oprindeligt kommer fra S lagelse,  købt hele tre 

billetter af forskellige virksomheder,  der arbejder på 

højtryk for at kunne sende de første rumturister ud 

i mørket.

I 2000 � k han den første billet gennem det ame-

rikanske selskab S pace Adventures til en værdi af 

100.000 dollar, derefter fulgte en billet til Virgin Galac-

tic for 200.000 dollar og til s idst en billet fra et sel-

skab, som Per Wimmer ikke kan oplyse om. Men 

legen stopper ikke her. Ud over at holde sin inve-

steringsbank kørende bruger han, hvad der svarer til 

et halvdagsjob på sin rummission, hvor tiden blandt 

andet går med foredrag og træning.

»Man kan sige, at jeg har to hovedbeskæftigelser, 

og lidenskaben og passionen er lige stor for begge 

dele. Det er superspændende at starte sin egen inve-

steringsbank, men det er lige så spændende at byg-

ge sit eget rumprojekt op. Det er min store drøm og 

mit mål at komme i rummet. J eg lever mine drømme 

fuldt ud ved at gøre det, jeg synes, der er spænden-

de. J eg håber på, at andre ser, at det ikke er nok bare 

at snakke om sin drømme, men at man også skal 

føre dem ud i livet,« siger Per Wimmer.

Han har ikke tal på, hvor mange penge han har 

brugt på sit projekt, men han vurderer, at det sam-

let set ligger på omkring 1 mio. dollar. Og han er klar 

til at spytte - ere penge i projektet. For når grænsen 

mellem atmosfæren og rummet er nået, så er det 

næste mål at plante Dannebrog i månestøvet, men 

inden da håber han på at besøge Den Internationa-

le R umstation, der svæver ca. 400 km. over jordens 

over- ade.
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Det statslige russiske rumagentur til-
byder allerede privatpersoner at kom-
me på længere ophold på Den Inter-
nationale R umstation (IS S .) Prisen er 
ikke kendt, men man vurderer, at den 
ligger på omkring 20 mio. dollar. 

Indtil nu har følgende pers oner 
bes øgt IS S :

-  Dennis Tito fra US A, 2001

-  Mark S huttleworth fra S ydafrika,  
 2002

-  Gregory Olsen fra US A, 2005

-  Anousheh Ansari fra Iran, 2006

-  C harles S imonyi fra Ungarn/ 
 US A, 2007

mer hotellerne dog ikke til at ligne 
de hoteller, vi normalt tjekker ind på. 
I  stedet for hoteller, der rager højt op 
i månehimmelen, vil man højst sand-
synligt bygge langs måneover- aden.

»Der vil være grænser for, hvor 
spektakulær t man kan gøre det. Der 
er en masse stråling og risiko for 
meteoritnedslag. Der for går tanker-
ne på, at man delvist bygger under 
over- aden af månen, så man så at 
sige kommer til at bo i en konser-
vesdåse, der afskærmer bygningen,« 
siger M ichael L inden-Vørnle.

Ingen rys ten på hånden

F lemming H ansen, der er tekno-
logichef i D anmarks Rumcenter, 
mener heller ikke, det er urealistisk 
med et månehotel. H an vurderer, at 
gæster ne kan tjekke ind på de før-
ste r umhoteller, der er i kredsløb 
om jorden, om ca. 15 til 20 år, men 
at man må vente ca. 50 år, før man 
kan bestille værelse på de første 
månehoteller.

Indtil nu har ca. 200 r umgale købt 
billet hos V irgin Galactic, der lige 

nu står til at blive det første selskab, 
som på ren kommerciel vis sender 
de første turister op i r ummet.

M en efterhånden er - ere private 
virksomheder røget med på r umvog-
nen. E t af dem er det danske event-
bureau Plenge &  Co., der star tede 
med at sælge billetter for ca. seks år 
siden. Selskabet har fået ca. 30 seriø-
se henvendelser fra både kendte og 
ukendte danskere, men indtil nu er 
der kun blevet solgt én enkelt billet. 
Det får dog ikke eventbureauet til at 
røste på hånden.

»V i har fulgt det så mange år, så vi 
er ikke i tvivl om, at markedet eks-
ploderer og bliver helt vildt, efter de 
første - yvninger har fundet sted,« 
siger direktør L ars Plenge.

H an for venter, at billetpriser ne på 
længere sigt vil falde med omkring 
30 pct., fordi teknologien vil blive 
forbedret og andre selskaber også 
vil star te - yvninger. Samme vurde-
ring har M ichael L inden-Vør nle, der 
regner med, at billetprisen vil læg-
ge sig på omkring 100.000 kr. for en 
sviptur ud i r ummet.




