
Rumfart udstilling i Nederland 

 

Lidt syd for byen Noordwijk i Nederland er ESA´s største rumfartcenter placeret. 

Navnet er Estec. Området som ESTEC ligger i er rigtig spændende. Der er både hav, 

klitter, skov, inddæmninger, søer og masser af spændende gamle byer i en omkreds 

af 60 kilometer. Byer som Leiden, Haarlem, Delft, Amsterdam, Utrecht og 

Rotterdam. 

Der er også andre spændende museer som for eksempel Museum Boerhaave i 

Leiden of Sterrenwacht Sonnenborgh  in Utrecht. 

 

ESTEC står for European Space Research and Technology Centre 

Læs mere om ESTEC her  

ESA står for European Space Agency. 

ESTEC centret er med i de fleste ESA projekter fra tegnebrættet til flyvefærdigt 

fartøj. 

ESTEC har bl.a. simulatorer som kan efterligne de forhold under en opsendelse i 

rummet og de der findes i rummet. Satellitter bliver derfor testet før de bliver 

opsendt i ESTECS simulatorer. De bliver udsat for voldsomme vibrationer, 

temperaturforskelle m.m. 

Simulatorerne er ret stor som kan ses på billedet her ( dette link henviser direkte til 

ESA websitet. ). Billedet står nederst på siden og viser transportfartøjet Jules Verne 

på vej ind i the Maxwell electromagnetic radiation chamber.  

ESTEC har ansat omkring 2000 mennesker og er dermed en meget stor arbejdsplads. 

I forbindelse med ESTEC er der indrettet et besøgscenter/museum som viser de 

projekter ESA har været eller er involveret i. Satellitter i rigtig størrelse er opstillet i 

udstillingslokalerne.   

http://www.esa.int/esaCP/SEMO1ZLVGJE_index_0.html
http://images.google.com/images?hl=da&rls=com.microsoft:da:IE-ContextMenu&rlz=1I7GGLL_da&um=1&q=Leiden&sa=N&start=18&ndsp=18
http://images.google.com/images?hl=da&rls=com.microsoft%3Ada%3AIE-ContextMenu&rlz=1I7GGLL_da&um=1&sa=1&q=Haarlem&aq=f&oq=
http://images.google.com/images?hl=da&rls=com.microsoft%3Ada%3AIE-ContextMenu&rlz=1I7GGLL_da&um=1&sa=1&q=Delft&aq=f&oq=
http://www.museumboerhaave.nl/
http://www.sonnenborgh.nl/
http://www.esa.int/esaCP/SEMFXX808BE_Denmark_0.html
http://da.wikipedia.org/wiki/ESA
http://www.esa.int/esaCP/SEMOMQ374OD_index_1.html#subhead2


Udover det er også enkelte andre rumfartsorganisationer som NASA repræsenteret. 

F. eks. er der et panorama af Apollo 11 landingsstedet.  

 

For at I som læser kan danne jer et indtryk af ESTECS Space Expo vises der her en 

serie billeder af stedet. 



1. Indgangspartiet. 

 
2. Forhallen hvor man kan købe billetter og hvor der også er et cafeteria er på 

mystisk vis forsvundet fra billedsamling. 

 



3. Indgang til selve udstillingslokalerne. 

 
 

 



4. Afprøv forskellige rumfart relaterede begreber. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Test hvor meget vejer man på et andet himmellegeme? 

 
 



5. Hvordan virker et Gyroskop? Et Gyroskop bruges til at stabilisere et rumfartøj. 

 
 

Sådan virker en satellit afdeling. Gyroskopet er en del af denne afdeling. 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Gyroskop


6. Raketafdelingen. Selve Ariane 4 og 5 er i tilpasset størrelse. Ariane 4 motorerne, bagerst, er i rigtig 

størrelsesforhold. 

 
 

 



7. En Russisk Resurs F1-14F43 som har været i rummet i 1988 brugt som spionagesatellit.  

 

 



8. Rumstationen ISS. Hvordan føles det at være ombord? Afprøv selv! 

 

 



Soveplads ombord på ISS. 

 



Toiletforhold på ISS. 

 
 

Der er meget mere at se på Space Expo men jeg vil afslutte med et billede af det lille ”tog”, som 

man kan køre en tur med på selve ESTEC området, hvor rumfartøjer udvikles, testes og klargøres 

før turen i rummet. 

  



Venlig hilsen, 

Gertjan Faas 

Lollands Astronomiske Forening 

http://www.lolland-astronomi.dk 

 

 

 


