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Medstifteren af Microsoft, 
grundlæggeren af Amazon.com, 

en IT-milliardær og ikke mindst 
Richard Branson har alle en 
fælles vision: De vil erobre 
rummet. Undervejs vil de 

også bevise, at private 
virksomheder kan bygge både 

sikrere, bedre og billigere 
rumraketter end NASA. 

Af Christian Mohr Boisen

Rummets nye 
pionerer

VÆRELSE MED 
UDSIGT: Jorden set 
fra SpaceShipOne i 
2004, første gang 
nogensinde, at et privat 
fi rma sendte et men-
neske ud i rummet. 
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ELON 
MUSK
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Skaber af 
pc-spillet Doom 
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 N
edtællingen fra 10 til 0 er slut. En bølge af 
ufattelig kraft strømmer gennem kabinen. 
Du og dine medpassagerer bliver trykket til-
bage i sæderne, dine øjne løber i vand, og 
det føles, som om mave og lunger er på vej 
ud af kroppen. Raketmotoren skyder dig lod-
ret op i atmosfæren med tre gange lydens 
hastighed, næsten 3000 kilometer i timen. 

Mens du skyder som et projektil ud i him-
melrummet, ser du den lyseblå himmel blive 
mørkere og til sidst helt sort gennem de store 

panoramavinduer. Så slukker piloten for raketmotoren, og alt 
bliver stille. Helt, helt, ubegribeligt stille. Lyden af stilheden i 
verdensrummet er lige så overvældende, som den øredøvende 
larm fra raketmotoren var for få sekunder siden. 

Men det er ikke det mest 
magiske. Det er, at tyngdekraf-
ten, som har dikteret hver 
eneste af dine bevægelser, si-
den du blev født, er ophævet. 
Der er ikke noget, der er op 
eller ned, og du svæver ud af 
passagersædet og mærker en 
frihed, som du ikke kunne 
forestille dig i dine vildeste 
drømme. Din krop er vægtløs, 
og du fejrer det med en salto-
mortale i luften. Udsigten er 
af en så ufattelig skønhed, at 
du kun kan give de astronau-
ter, der sagde, det ikke kan 
beskrives med ord, ret. Det er 
dit hjem, du kigger ned på. Menneskenes planet Jorden, og 
du ved, at når du vender tilbage til den senere på eftermid-
dagen, vil dit liv være ændret for altid. 

 “Om 50 år kan folk tage på charterture til rummet.” 
Sætningen har været standardvision, når mennesker er ble-

vet bedt om et bud på, hvad der ville være muligt engang i 
fremtiden. Scenariet blev betragtet som science fi ction, noget, 
der lå så langt væk, at ens børnebørn måske ville leve længe nok 
til at opleve det. Men nu er den her. Fremtiden. Og rumfl yvnin-
gen på økonomiklasse for ikke-professionelle astronauter. 

Meget skal nemlig gå galt, hvis ikke Sir Richard Branson og 
Virgin Galactic kan sende de første rumturister af sted med 
SpaceShipTwo inden udgangen af næste år. Helt almindelige 
mennesker, og eneste krav er 200.000 dollar og en lægeerklæ-
ring uden ryg- og hjerteproblemer.

For ikke så mange år siden var rumkapløb et anliggende 
mellem USA og Sovjetunionen. I det 21.århundrede er det 
ikke længere interessant, hvad der sker af statsfi nansierede 
initiativer, for der sker nemlig ikke ret meget, og det er pri-
vate entreprenører blevet så trætte af, at de har startet deres 
eget rumkapløb. Selv om Richard Branson og Virgin Galactic 

insisterer på, at de ikke betragter det som et kapløb, og at de 
først fl yver amatør-astronauter ud i rummet, når rumskibene 
er helt klar, er det svært at komme uden om, at kampen om at 
sende de første rumturister af sted er i fuld gang. 

The space race is on, som man siger.

Succesrige iværksættere. Rækken af er-
hvervsfolk, der deltager i det private rumkapløb om at sende 
turister af sted på endagsture og i månedsvis, tæller ud over 
Branson blandt andre medstifteren af Paypal Elon Musk, 
skaberen af computerspillet Doom John Carmack, Amazons 
chef Jeff Bezos og ejendomskongen fra Las Vegas Robert Bi-
gelow. 

Disse “kosmos-cowboys” har hver især investeret omkring 
100 millioner dollar i deres højtfl yvende projekter. Robert Bi-

gelow – som vil bruge 500 mil-
lioner dollar på sit rumeven-
tyr – er foreløbig den, der er 
kommet længst, og det er han 
med sine beboelige “contai-
nere”, af hvilke han har to 
svævende i kredsløb. 

Det er meningen, at folk 
skal bo i dem på deres ophold 
i rummet, og konceptet og 
boligerne adskiller sig stort 
set kun luftlagsmæssigt fra de 
jordnære langtids-hotellejlig-
heder, Bigelow har tjent seks 
milliarder dollar på i sit fi rma 
Budget Suites of America. Nu 
er Bigelow i gang med at lave 

en rumfærge, der er billig og stærk nok til at fl yve hans kun-
der ud i de svævende lejligheder. 

Ud over at tjene en ekstra skilling er Bigelows hovedformål 
at få kontakt med intelligente væsener fra det ydre rum. Da 
lille Robert var ti år, så hans bedsteforældre en UFO på en 
mørk landevej, og siden har Bigelow levet for en dag at have 
penge til at komme ud og undersøge sagen på nærmeste hold. 
Milliardæren har personligt interviewet hundredvis af ædru-
elige mennesker, heriblandt mange militærpersoner, der 
hævder at have mødt ekstra-terrestriske – overjordiske – fæno-
mener. Han har doneret millioner af dollar til forskning i pa-
ranormale aktiviteter, herunder alien-efterforskning, og han 
har købt en enorm ranch i Utah, hvor der angiveligt er set 
UFO’er og andre mystiske fænomener, mens kvæget forsvandt 
uden påviselig grund. 

Så da den excentriske og reserverede Bigelow for et par år 
siden begyndte at tale om at bygge sine egne rumstationer, 
blev han grinet ud. Men af alle private rum-entreprenører er 
Bigelow den, der er nået længst, og den eneste, der har sat 
noget vedvarende i kredsløb. I øjeblikket bygger han et rum-
skib af bøjelige materialer med komprimeret luft imellem la-

RUMTURISME:  
Computertegning af 
SpaceShipTwo, der efter 
planen fl yver fra om-
kring 2010. Selskabet 
Scaled Composites har 
overdraget PR og 
branding til Virgin. 

BRANSON: Hans stærke Virgin-brand 
er med til at gøre rumrejser kommercielle. 
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Rumrejser år 2010
Disse visionære mænd og deres fantastiske fl yvende maskiner

PIONEREN Medstifter af selskabet 
bag succesfulde pc-spil som Doom.  
VISIONEN At bygge rumskibe af 
enkle, billige, gennemtestede 
moduler. STATUS Fortsat mest på 
hobbyplan med ulønnede frivillige. 

PIONEREN Milliardær på at sælge 
sin PayPal Internet betalings-service. 
VISIONEN At sende satellitter og 
mennesker i rummet til en brøkdel af 
NASA’s pris. STATUS Første raket 
sendt 290 km op i 2007, udviklingen 
af en stærk raket til tunge satellitter/
adskillige astronauter skrider godt 
fremad, første kunde har underskre-
vet kontrakt, og egen affyringsrampe 
er indviet på Cape Canaveral.  

PIONEREN Milliardær på 
kæde af budget-hoteller. 
VISIONEN At bygge rumsta-
tioner med oppustelige modu-
ler. STATUS Bigelow har 
overtaget et gammel NASA-
projekt, som blev droppet. De 
to første moduler er allerede i 
rummet, sendt op af russerne. 

PIONEREN Medstifter 
af Microsoft. Involveret i 
Scaled Composites som 
storinvestor. VISIONEN 
At sende betalende turi-
ster på korte ture uden 
for Jordens atsmosfære. 
STATUS Sendte austro-
nauter ud i rummet i 
2004. Kontrakt med Virgin 
Galactic. Første afgang 
med passager i 2009/2010. 

PIONEREN Startede
 Amazon.com VISIONEN 
At bringe betalende turi-
ster på korte ture uden for 
atmosfæren. Senere at få 
fartøjer i kredsløb. 
STATUS Har gennemført 
en succesfuld test i lav 
højde med sin første pro-
totype og er nu i gang med 
at bygge en ny, som kan 
blive testet i løbet af 2008. 

ARMADILLO AEROSPACE
JOHN CARMACK ARMADILLO 

AEROSPACE

JOHN CARMACK 

SCALED
COMPOSITES

PAUL ALLEN 

BLUE
ORIGIN

JEFF BEZOS

SPACE X 
 

ELON MUSK 

BIGELOW
AEROSPACE

ROBERT BIGELOW
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gene. Dét har ikke engang NASA præsteret, og derfor har 
man anmodet Bigelow om et formelt samarbejde. Så nu er det 
“tossen”, der griner af skeptikerne.

Adgang forbudt for private. Skulle man 
være i tvivl om vigtigheden af at komme først i rumturistkap-
løbet, kunne man blot følge den intense konkurrence om at 
vinde The Ansari X Prize, den pris på 10 millioner dollar, som 
software-familien Ansari havde udlovet til den private entrepre-
nør, der som den første sendte en bemandet raket 100 kilome-
ter op i luften, hvilket svarer til 40 kilometer ud i rummet. 

Medstifteren af Microsoft Paul Allens jubel var ikke til at 
tage fejl af. Han havde givet en af verdens bedste rumingeniø-
rer, amerikaneren Burt Rutan, og hans selskab Scaled Com-

posites 25 millioner dollar til at udvikle SpaceShipOne, og i 
skarp konkurrence med de andre ambitiøse himmelstormere 
fra erhvervslivet vandt Paul Allen og Rutan. 

Deres bemandede rumraket med plads til tre passagerer 
blev løftet op i en højde af 17 kilometer af det specialbyggede 
fl y White Knight, hvorfra det blev affyret og herefter fl øj 111 
kilometer over jorden. SpaceShipOne vendte sikkert tilbage 
til hjemplaneten, og inden der var gået en uge, gentog fartø-
jet bedriften, hvilket var den anden betingelse for at vinde X 
Prize. Samtidig slettede SpaceShipOne den 41 år gamle høj-
derekord for bevingede luftfartøjer.

Manden bag rumskibet, Burt Rutan, er også kendt for at 
have udviklet Voyager, der som det første fl y klarede at komme 
jorden rundt uden stop. I sin tale ved prisoverrækkelsen lo-
vede Burt Rutan, at SpaceShipOne kun er starten på en ambi-
tiøs og aggressiv indsats for privatrejser i rummet, og bagefter 
langede Rutan kraftigt ud efter det statsejede rumfarts-estab-
lishment i NASA, som han kaldte “nej-sigere fra det der andet 
rumprogram”. 

“Jeg tror, de står og kigger på hinanden nu og siger: ‘Vi er 
på røven’”, sagde Rutan. 

Det offentligt betalte og styrede NASA sad i lang tid tungt 
på rumfart og har nægtet private fi rmaer at få del i eventyret. 
Markedet har været stærkt reguleret, og private ansøgninger 
om opsendelser er blevet syltet i årevis. 

At lave forretning i rummet, eller med NASA, er blevet 
sammenlignet med at lave forretning i et land i den tredje 
verden. Ed Hudgins, direktør for den uafhængige laissez-
faire-tænketank Cato Institute og forfatter til bogen Space: 
The Free-Market Frontier, siger at de private virksomheder er 
blevet truet til tavshed af NASA, så ingen af sagerne er kom-
met til offentlighedens kendskab. 

Hudgins blev i årevis ignoreret og chikaneret, når han agi-
terede for øget privatisering af rumfart. Men efter at Bush-
administrationen kom til, er han nærmest blevet opfattet som 
profet på området. Og noget tyder på, at han har været meget 
forudseende. 

Hudgins har hele tiden sagt, at når offentlige virksomhe-
der ikke leverer varen til tiden, bliver de belønnet med fl ere 
af skatteydernes kroner. Mens private virksomheder, der er 
ineffektive, går fallit. Dét er et stærkt incitament for private 
virksomheder til at imødekomme markedets krav, og derfor 
går det stærkt nu, hvor reguleringen af markedet er blevet 
markant mindre. 

Kort efter Bush-regeringens tiltrædelse sagde Ed Hudgins: 
“Rummet er et sted, ikke en politik. Det er et sted, der kan 

udforskes og udvikles som ethvert andet sted her på jorden. 
Jeg ser frem mod en tid, hvor NASA’s aktiviteter, hvis de eksi-
sterer endnu, er små og ubetydelige sammenlignet med pri-
vat rumfart, handel og turisme. Den private sektor gør for 
rummet, hvad den har gjort for pc’en og software: Den brin-
ger omkostningerne ned og kvaliteten op. Og den åbner rum-
mets muligheder for hele menneskeheden.”

Månehelt træt af NASA. Et af NASA’s største 
navne nogensinde, Buzz Aldrin, astronauten, der var med ved 
den første månelanding i 1969, har stiftet SpaceShare Foun-
dation, et non-profi t-foretagende, der arbejder for at fremme 
rumturisme. 

Den nu 78-årige Buzz Aldrin har kritiseret NASA skarpt for 
at forhindre andre aktører i at få adgang til rumfart. Aldrin 
har i den amerikanske Kongres sagt, at man går glip af milli-
arder af kroner ved at lade passagersæder stå tomme i stedet 
for at lade private rumturister købe de overskydende pladser. 
Fordi Aldrin er fra et uafhængigt foretagende, der ikke lever 
på NASA’s nåde, kunne månehelten tillade sig at kritisere sin 
tidligere arbejdsgiver for at være en bureaukratisk og kontrol-
lerende mastodont.

Det er først i de allerseneste år, at rummet er blevet åbnet 
som et område for private, kommercielle initiativer. Da den 
amerikanske kongres i 1998 godkendte et forslag om, at pri-
vate fi rmaer kunne fragte objekter og passagerer ud i rum-
met, markerede det afslutningen på en statskontrollerende 
æra. Siden har mange af de største private entreprenører og 
iværksættere meldt sig i kampen om at være først og størst 
som rejsende i rummet.

Således gik der ikke mange timer, efter at Burt Rutan og 
Paul Allen havde vundet konkurrencen om at være de første, 

HÆDER: Burt Rutan, 
designeren af Space-
ShipOne, holder tale i 
Smithsonian National 
Air and Space 
Museum, hvor det 
historiske rumskib 
nu hænger sammen 
med bl.a. Apollo 11. 
I baggrunden lytter 
storinvestor Paul Allen. 

“Den private sektor gør for rummet, hvad den har gjort for pc’en:
Den bringer omkostningerne ned og kvaliteten op.” 
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REJSEPLAN: Sådan vil 
turen forløbe, når Virgin 
Galactic går i luften i 
2009 eller 2010. Pris for 
en håndfuld minutter i 
vægtløs tilstand: 200.000 
dollar. 

Virgin Galactics planlagte 
maximums-højde.

Ansari Xprize’s
kredsløbshøjde.

Det ydre rum starter offi cielt her

Højeste bemandede 
ballon-fl yvning

Concorden

Almindelige passagerfl y

360.000 fod

328.000 fod

180.000 fod

100.000 fod

50.000 fod

0

328.000 fod. Grænsen for at 
opfylde Ansari Xprizes krav. 

180.000 fod. Rummet begynder.

360.000 fod. Virgin Galactics planlagte 
maximums-højde.

180.000 fod. Tilbage i atmosfæren.

50.000 fod.  Vingerne ændres til 
svævetilstand, og skibet forvandles 
til et svævefl y.  

Rumskibet fragtes til 50.000 fods højde 
af specialdesignet fragtfl y, hvorefter det 
frigøres. 

Hjemme igen.... Passagererne 
har nu offi ciel status af 
astonauter.

Opstigning mod rummet med 
raketmotor tændt. Skibet 
accelererer til Mach 3.  
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der sendte et privat, bemandet fartøj ud i rummet, før den 
engelske transport-, underholdnings- og telekommunikations-
magnat Sir Richard Branson havde skrevet kontrakt med 
dem. 

De skulle udvikle fem nye såkaldt suborbitale rumfartøjer 
med plads til fem passagerer i hver til Bransons rumrejsebu-
reau Virgin Galactic. Suborbitale fl yvninger vil sige, at der ikke 
er tale om at gå i kredsløb. Den uortodokse og eventyrlystne 
entreprenør har været skipper på transatlantiske luftballoner, 
men nu vil han højere op. Derfor har Virgin-ejeren bedt Paul 
Rutan om at lave SpaceShipTwo, viderudviklingen af X Prize-
vinderen. SpaceShipTwos første rejse er reserveret til Branson 
og familie, men derefter er der frit slag for enhver med et no-
genlunde helbred og 200.000 dollar, der har lyst til at være 
rumturist.

Indtil nu har kun ca. 450 mennesker været i rummet. Men 
det tal bliver snart meget højere. Allerede nu har godt 200 
mennesker betalt depositum for at blive blandt de første ikke-
professionelle astronauter i rummet. Blandt dem er musike-
ren Moby, professor Stephen Hawking og én, der har prøvet 
rumturen på fi lm: Alien-stjernen Sigourney Weaver.

Første dansker i rummet. Finansmanden Per 
Wimmer læste for første gang om muligheden for at komme 
ud i rummet i 2000. 48 timer senere havde han skrevet en 

check og meldt sig til projektet, og til næste år bliver han den 
første dansker i rummet. Som en af de tidligste bookere står 
han forrest i køen til rumrejsen, når opsendelserne begynder, 
og han bliver derfor ikke nogen almindelig kunde. 

I sin egenskab af såkaldt founding astronaut får Per Wim-
mer særlige forpligtelser om bord på SpaceShipTwo, funktio-
ner, han ikke kender endnu, fordi de endelige procedurer og 
det endelige design ikke er fastlagt, men han har bedt om at 
blive så meget involveret som overhovedet muligt. 

Per Wimmer har sin egen investeringsbank, den London-
baserede Wimmer Financial. Den 38-årige dansker har reser-
veret plads på tre opsendelser, Virgin Galactic, Space Adven-
tures og én uoffi ciel mission, som ikke er offentliggjort endnu. 
Han har levet med indianere i Amazon-junglen, krydset USA 
på motorcykel to gange, besteget bjerge, dykket i de dybeste 
have og besøgt over 50 lande. 

“Alle de steder, hvor jeg har været, har der ikke været langt 
til nærmeste cola-automat. Den nye grænse, den sidste fron-
tier, er rummet. At tage et sted hen, hvor under 500 menne-
sker nogensinde har været, det er den optimale eventyrrejse. 
Af natur er jeg pioner og iværksætter, jeg har min egen fi nan-
sieringsbank, dét er iværksætteri i yderste potens. Jeg tænder 
meget på det, der er pioneragtigt og grænseoverskridende, så 
det er nærliggende for mig at rejse ud i rummet, når chancen 
er der,” siger Per Wimmer. 

SPACEPORT: 
Norman Foster har 
tegnet Virgin Galactics 
rumhavn i staten New 
Mexico. 
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Finansmanden har stiftet Wimmer Space, der har to missi-
oner: at få ham selv skudt ud i rummet, fl ere gange (og – ulti-
mativt – plante Dannebrog på Månen) samt at bruge opmærk-
somheden til at inspirere børn og unge til at udleve deres 
drømme. Derfor holder Wimmer masser af foredrag og laver 
velgørenhedsarbejde i forbindelse med rumeventyret. 

Han ved godt, det ikke er uden risiko at rejse i rummet. I 

sommer døde tre mennesker og tre blev alvorligt kvæstet ved 
en eksplosion, da en test ved SpaceShipTwo gik galt. Per Wim-
mer er helt på det rene med, at fi re procent af de mennesker, 
der har besøgt rummet, er døde af det, men den høje døde-
lighed bekymrer ikke den eventyrlystne fi nansmand. 

“Det er halvt så farligt som at kravle op på Mount Everest, 
og du kommer meget højere op og oplever noget, der er me-
get mere spændende, i hvert fald efter min mening. Når jeg 
er ude at holde foredrag, kommer der mange og siger: ‘ja, ja, 
tag du nu lige op i rummet først, og lad os så se, når der har 
været 100 opsendelser, så vil vi måske også gerne prøve en 

tur.’ Der har jeg det sådan, at jeg bare gerne vil se at komme 
af sted. Der er en risiko, men den løber jeg gerne,” siger 
han.

Han træner hårdt for at være forberedt på turen. “For foun-
ding astronauts som mig er det en god idé at være gjort af “the 
right stuff”. Det er ikke til at forudsige alt, hvad vi bliver udsat 
for. Det er godt, hvis man kan tage nogle ekstra slag, hvis der 

bliver brug for det,” siger Per Wimmer, der dog mener, at 
rumturisme på sigt sagtens kan blive en mere komfortabel op-
levelse, hvor man kan klare sig med normalt hjerte og en ryg-
søjle, der kan bestå et lægetjek. For tryk på både ryg og adre-
nalin, dét kommer der.

Opvarmer som jagerpilot. “Vi er med til at 
bygge det her op, derfor er det et vigtigt projekt. Det tænder 
mig, at det er hårdt,” siger Per Wimmer. Han er i gang med at 
vænne kroppen til at kunne tage de voldsomme G-kraft-tryk, 
den udsættes for, og til at være i vægtløs tilstand. I moduler på 

VÆGTLØS: 
Når skiltet med ‘fasten 
seatbelt’ slukkes, har 
passagererne fri adgang 
til at svæve omkring i 
kabinen, der er udstyret 
med adskillige vinduer.

Allerede nu har over 200 mennesker betalt depositum for at blive 
blandt de første ikke-professionelle astronauter i rummet. 
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to uger træner han meget koncentreret nærmest 24 timer i døg-
net. 

Sammen med russiske kosmonauter bliver han slynget rundt i 
centrifugen i Rusland, og han fl yver russiske MiG-jagerfl y i 27 kilo-
meters højde og i mach3-hastighed, cirka 3000 kilometer i timen. 
Det er deroppe, hvor man kan se krumningen af rummet, og hvor 
man kan se det kulsorte univers blande sig med det stærkeste sol-
lys. Han har lavet vægtløs træning i fragtfl y, hvor man i 14 kilome-
ters højde næsestyrtdykker og er i frit fald i 30-40 sekunder.

“Det er en berusende oplevelse, og man kan lege kastebold med 
hinanden. Det er supersjovt. Der er nogle af gutterne, der er meget 
gæve på det første fald, de vil nå det hele, og så bliver de søsyge på 
tredje fald. Det er ikke til pynt, at der er alle de lynlåslommer i astro-
nautdragten. De er fyldt op med brækposer,” siger Per Wimmer.

Nede på jorden har danskeren trænet i computerprogramme-
rede, simulerede opsendelser af rumfartøjet. “De er ufatteligt virke-
lige. Det føles og ser ud, som om man er i rummet,” siger Per Wim-
mer. Snart er det slut med at lege virtuel astronaut. Så er det alvor. 

Ud over at være founding astronaut har Per Wimmer siden 2000 
været med til at forhandle ting på plads i Rusland, og han har hjul-
pet nogle af de involverede selskaber på fi nansierings- og PR-siden. 
Han er en af de europæere, der har været mest involveret i de pri-
vate rumfartsprojekter.

“Privat rumfart er noget nyt, noget, der skal skabes. Min motiva-
tion for at gå ind i det er, at vi som menneskehed skal længere 
frem, og at adgangen til rummet over tid skal blive billigere,” siger 
Per Wimmer og tilføjer, at tanken om at lave sit eget rumprojekt i 
stil med de udenlandske magnater ikke er ham helt fjern. “Lige nu 
bruger jeg 98 procent af min tid, men hvis der kommer et hul i 
kalenderen, så kunne det sagtens være,” siger Wimmer. 

Per Wimmer kan ikke nøjes med en enkelt tur ud i rummet. Han 
har også reserveret plads til en tur med Space Adventures, der er 
verdens største rumturistfi rma. I 2001 sendte fi rmaet sin første pri-
vate kunde, den amerikanske forretningsmand Dennis Tito, ud til 
Den Internationale Rumstation ISS. 

Med Space Adventures kan man formedelst 150 millioner kro-
ner komme ti dage i rummet, heraf de otte på Den Internationale 
Rumstation, og salget går så godt, at der er blevet indført begræns-
ninger af hensyn til videnskabelig forskning og de internationale 
aftaler, der er indgået. Space Adventures direktør Eric Anderson 
oplyser, at han desuden allerede har modtaget reservation til den 
første billet til Månen, som er fi rmaets næste mål. 

Anderson forhandler med Rusland om at kunne tilbyde rumtu-
rister en eksklusiv tur ud omkring Månen og hjem igen. Der er to 
ledige pladser, og prisen ligger på omkring 1,2 milliarder kroner. 
Men så kan man også få Jorden på 425.000 kilometers afstand og 
et close-up af Månens bagside at se. Anderson regner med, at de 
første måneturister kan sendes af sted om fem år. 

Til den tid vil det være over 40 år siden, der sidst har været men-
nesker ved Månen. Andersons helt store vision er dog en dag at 
kunne sælge billetter til en rigtig rumvandring for private. Rus-
serne er positive over for ideen, men den skal også godkendes af 
NASA. Og det kan tage lang tid.

PER WIMMER:
Den 38-årige dansker har 
reserveret plads på hele 

tre opsendelser hos 
forskellige fi rmaer, 

så han er sikker på at 
komme af sted.


