
RYMDRAKETEN

Människan har länge fantiserat om att resa ut i rym
den, att nå månen och andra planeter. Den franska 
författaren Cyrano de Bergerac var en tidig dröm
mare, och boken Resa till månen gavs ut 1656. Dröm
men gick slutligen i uppfyllelse i början av 1960-ta
let. Rakettekniken utvecklades - som mycket annat 
- under andra världskriget och kalla krigets kapp
löpning mellan de två supermakterna Sovjetunio
nen och USA.

I slutet av 1800-talet inspirerades Science fiction- 
pionjären Jules Verne av de senaste tekniska fram
stegen. Hans roman Från jorden till månen kom 1865. 
H. G. Wells beskrev också en månfärd i De första 
människorna på månen 1901 och amerikanskan Ca
therine Lucille Moore var en av de första kvinnorna 
som skrev om resor till rymden. År 1902 blev den 
franske regissören Georges Méliés film »Resan till 
månen», världens första Science fiction-film. Den 
blev en stor succé och föregångare till dagens påkos
tade filmproduktioner om äventyr i rymden.

De tekniker och vetenskapsmän som drömde om 
rymden och bidrog till rymdfartens utveckling kom 
från Ryssland, USA och Tyskland. Konstantin Tsi- 
olkovskij skrev 1903 Utforskning av universums rymd 
med reaktionsmaskin. Där beskrev han en rymdraket, 
föreslog att man skulle använda flytande väte som 
bränsle och utarbetade principen för flerstegsra- 
keter. Tsiolkovskijs skrifter inspirerade många och 
blev drivkraften bakom den ryska raketforskningen. 
Ett av hans berömda citat är »Jorden är mänsklig
hetens vagga, men man kan aldrig stanna i vaggan 
för evigt».

Robert Goddard skrev 1919 om en raket som 
skulle kunna nå månen. Han blev förlöjligad i medi

erna men fortsatte ändå med sitt arbete. 1926 lycka
des han bygga en raket som drevs med flytande syre 
och bensin och på 1930-talet flög hans raketer snab
bare än ljudet.

Raketerna som kom att bli grunden till dagens 
rymdfart utvecklades i Tyskland under andra världs
kriget. De ledande gestalterna var Wernher von 
Braun och Hermann Oberth som konstruerade artil
leriraketerna A-5 och A-4. Efter andra världskrigets 
slut kom von Braun och Oberth till USA och började 
arbeta inom det amerikanska rymdprogrammet.

MÄNNISKAN I RYMDEN
1957 fraktade den ryska raketen R-7 världens första 
satellit, Sputnik, ut i en omloppsbana kring jorden. 
Upphovsmannen bakom R-7 var ingenjören Sergej 
Koroljov. Fyra år senare, 1961, blev hans landsman 
Jurij Gagarin den första människan i rymden om
bord på Vostok-i. Den första kvinnan i rymden var 
Valentina Teresjkova, som gjorde sin rymdresa 1963. 
År 1960 fick tretton kvinnor börja träna till astro
nauter inom det amerikanska rymdprogrammet. 
Projektet skrotades dock 1961 och dessa kvinnor fick 
aldrig chansen att göra en rymdfärd. Det dröjde till 
1983 innan Sally Ride blev den första amerikanskan 
i rymden.

Tack vare den gigantiska rymdraketen Saturn V, 
konstruerad av Wernher von Braun och hans med
arbetare, landade rymdfarkosten Apollo 11 med 
besättning på månen den 20 juli 1969. De första 
människorna på månen blev Neil Armstrong och 
svenskättlingen Edwin »Buzz» Aldrin. Den tredje 
astronauten, Michael Collins, stannade dock kvar i 
rymdfarkosten som fortsatte kretsa runt månen. Yt-
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Uppskjutning av den svenska sondraketen MASER 11 den 15 maj 2008. Raketen sändes 
upp från rymdbasen Esrange nära Kiruna, till 252 kilometers höjd för att utföra vetenskapliga 
experiment i tyngdlöshet. Experimenten genomfördes under 6 minuter och 30 sekunder.



Nospartiet på en sondraket, Nike Orion, konstruerat av Rymdbolaget 1998. 
Raketen skänktes till Tekniska museet 2002. Den består av delar från olika raketer 
som sändes upp från Esrange 1998.



terligare sex expeditioner till månen har gjorts, och 
totalt har tolv människor gått på månens yta.

SVERIGE I RYMDEN
Svensk rymdforskning har en lång historia. Svens
ka kommittén för rymdforskning, SKR, grundades 
1959-> år efter uppskjutningen av Sputnik. Den 
första svenska raketen sköts upp 1961, nära Nausta 
i Lappland. Syftet var att utforska nattlysande mål.

Det skulle dock dröja många år innan en svensk 
astronaut fick resa till rymden. Christer Fuglesang 
antogs till det europeiska rymdprogrammet 1992 
och blev den förste europé som fick träna med både 
ryska kosmonauter och amerikanska astronauter, 
men väntan på rymdresan blev lång. År 2006 fick 
Christer Fuglesang äntligen chansen och reste till 
den internationella rymdstationen ISS. Nästa rymd
färd dröjde bara två år, då gjorde Christer Fuglesang 
sin andra rymdresa till ISS. I svenska tidningar kun
de vi läsa om en tappad skruvmejsel och ett världsre
kord i frisbee (att hålla den svävande i 20 sekunder).

I dag har Sverige många rymdprojekt som ut
vecklas i samarbete mellan industrin och universitet 
samt ESA (European Space Agency). Den ansvariga 
myndigheten är Rymdstyrelsen. Till Sveriges egen 
rymdbas Esrange i Kiruna kommer forskare från 
hela världen och sondraketer skjuts upp för att stu
dera norrsken, ozonskiktet och olika rymdfenomen.

RYMDFARTEN IDAG
Dagens rymdraketer fortsätter att transportera sa
telliter och rymdfarkoster upp i rymden och leverera 
utrustning till rymdstationer. Eftersom USA 2011 
lade ner sitt rymdfärjeprogram kommer rymdrake

terna att få större betydelse och utvecklas vidare. 
Rymdfarten är dock kontroversiell på grund av de 
enorma kostnaderna. Enligt astronauten och fors
karen Harrison Schmitt kostar det 130 000 dollar 
att skicka en liter vatten till rymden. Men rymdfar
tens utveckling handlar inte enbart om att utforska 
rymden. Många uppfinningar har en tendens att på
verka våra liv på ett oväntat sätt. Ta stötdämpande 
material i våra skor till exempel, som ursprungligen 
användes som skydd för känslig utrustning vid ra
ketuppskjutningar. Och tekniken bakom de popu
lära tempurmadrasserna utvecklades för att skydda 
astronauterna mot G-krafter.

Redan 1954 startade Thomas Cook, världens älds
ta resebyrå, en väntelista för dem som var intresse
rade av att själva bekosta en resa till månen. Förvän
tansfulla rymdturister fick dock vänta till 2000-talet 
innan rymdresor för privatpersoner blev verklighet. 
Det ryska företaget MirCorp var det första icke-stat- 
liga företag som organiserade rymdfärder och deras 
första kund och världens förste rymdturist var Den
nis Tito. Han betalade 20 miljoner dollar för en resa 
till ISS och sju dagars vistelse där. År 2004 grundade 
britten Richard Bronson företaget Virgin Galactic - 
för 100 000 pund går det bra att köpa en rymdresa. 
Spaceport Sweden är ett samarbete mellan bland an
dra Rymdbolaget och Virgin Galactic och är tänkt 
att i framtiden bli en av baserna för rymdturism.

Trots kontroverserna och kostnaderna kan kanske 
rymdresor vara ett sätt för oss att få nya perspektiv. 
Jurij Gagarin sa efter sin rymdfärd: »När jag kretsa
de kring jorden upptäckte jag hur vacker vår planet 
är. Människor måste bevara och öka denna skönhet, 
inte förstöra den.»

73




