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MADPLAN FOR ASTRONAUTER
Her kommer et bud på en madplan til jeres astronautdag. Astronauterne på
rumstationen drikker 2,7 liter væske om dagen i form af kaffe, te, saftevand og vand.
Der er opskrifter på aftensmaden, men find selv opskrifter på de andre måltider, hvis
ikke i køber dem som færdiglavede eller frysetørrede versioner. Aftensmaden og
desserten kan med fordel laves aftenen før og så genvarmes på jeres astronautdag, så
skal i ikke stå og lave mad, men kan ligesom astronauterne bruge jeres tid fornuftigt.

Morgenmad

Havregrød med rosiner, kanel (skal blandet i havregrøden mens
den laves), og tørrede æbler.
Du må ikke drysse sukker på havregrøden, da det vil flyve væk. Hvis
havregrøden skal sødes, så brug honning eller agavesirup.

Drikkevarer

Juicebrik eller pose-smoothie
Instant kaffe, eller te til de voksne

Formiddagssnack

Tørret frugt – Mango, papaya, bananskiver eller lignende

Frokost

Tortilla med bønnemos eller kødsovs. Du må komme
tomatsalsa på, men ingen friske grøntsager, det kan man ikke få
i rummet.
Evt. kan man også købe et felt-måltid, hvor man skal tilsætte varmt
vand eller opvarme inden man spiser. De kan købes i outdoorforretninger. https://www.friluftsland.dk/mad-drikke/turmad/blaaband-vegetarian-chili-with-kidney-beans

Drikke til frokost

Saftevand eller vand fra pose.

Eftermiddagssnack

Et stykke fedtet brownie – den må ikke krumme. Server i en
plastikpose.

Aftensmad

Samme måltid som Andreas (se opskrift senere i bogen)
Saltet kød med løg, kål og krydderier

Dessert

Karamel, rababer og citron

Aften-snack

Chokolade, varm kakao eller nødder
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Drikkevarer i løbet af dagen kan være vand fra astronautdrikkedunk, smoothies fra pose,
juicebrikker eller instant kaffe til de voksne.

Sådan laver du en simpel astronautdrikkedunk
1.
2.
3.
4.
5.

Tag to fryseposer og læg den ene ind i den anden.
Fyld posen 1/3 med vand/saftevand eller lignende (skal være koldt)
Sæt et sugerør ned i posen.
Luk posen helt tæt med tape omkring sugerøret.
Du har nu en astronautdrikkedunk.

Her er den italienske astronaut Samantha Cristoforetti i gang med at drikke kaffe fra en
pose. Da astronauterne er i vægtløs tilstand, vil det betyde, at vand og andre væsker ikke
kan drikkes fra en kop. Hvis man forsøger, vil det bare flyve væk. Billede: ESA
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Et tvist på Andreas Mogensens rum-mad…

KØDRET MED HVIDKÅL OG
PORRER

Til fire personer
Tilberedning: ca. 45 minutter

Her ses Andreas Mogensen sammen med de otte andre besætningsmedlemmer som var ombord på Den
Internationale Rumstation i september 2015. Her havde Andreas et måltid mad med til dem alle sammen, og
her kommer en jordversion som I kan lave derhjemme. Foto: Andreas Mogensen

Ingredienser
2 pastinakker – små tern
2 gulerødder revet
½ hvidkål, fintsnittet
2 løg i tern

Tilberedning
1.

Sæt en gryde med olie over ved mellemhøj varme.

2.

Steg løg, hvidløg og porrer til løgene er gennemsigtige –
de må ikke blive brune.

3.

Brun kødet og tilsæt salt og peber og en smule
chilipulver.

4.

Tilsæt pastinakker og gulerødder og rør rundt i 2
minutter.

5.

Tilsæt hvidkålen og rør rundt i 2 minutter.

6.

Hæld grøntsags-bouillon ved og lad retten simre i 15
minutter ved svag varme. Det skal gerne være ret grødet
i konsistensen.

7.

Smag til med salt og peber og server retten i skåle.

8.

Spis med skeer ligesom astronauter gør – i kan sidde på
gulvet eller andre steder i huset – på rumstationen
svæver de bare rundt. Her er hverken spisebord eller
stole.

2 fed hvidløg, presset
1 porrer i skiver
400 gram hakket oksekød
3 dl grøntsags-bouillon
Olie
Salt og peber
½ tsk. Chilipulver
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Et tvist på Andreas Mogensens rum-mad…

RABARBER MED KARAMEL

Til fire personer
Tilberedning: ca. 35 minutter
Forberedelse: 3 timer

I rummet bliver maden ikke på tallerkenen, det kan føre til et værre svineri, hvis man ikke passer på. Her ses
NASA astronaut Karen Nyberg med en dessert. Foto: NASA

Ingredienser
300 g rabarber (du kan
også bruge æbler)
2 spsk. sukker
½ tsk. vaniljesukker
1 dåse kondenseret mælk
1 økologisk citron

Tilberedning
1.

Læg dåsen med kondenseret mælk i en gryde og kog
den i tre timer.

2.

Skær rabarberen ud i tern og blandt dem med sukker og
vaniljesukker og revet citronskal.

3.

Læg rabarberne i et ovnfast fad og bag i en forvarmet
ovn på 150°C i 25 minutter.

4. Tag rabarberne ud af ovnen og lad dem køle i 5-10
minutter.
5.

Fordel rabarberne i fire skåle.

6. Åbn dåsen med kondenseret mælk, der nu er blevet til
cremet karamelsauce og hæld ud over rabarberne.

Tip: Du kan servere denne ret kold, og lave det hele dagen før. Så skal I ikke bruge tid under jeres
astronautdag på at lave mad.
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MÅL DIN ASTRONAUTHØJDE
Mål hvad jeres højde er, lige når i er stået op og skriv tallet ned for hvert
familiemedlem. Mål jeres højde igen ved de-briefingen og sammenlign de to målinger.
I bør være blevet lavere i løbet af dagen! Det virker måske mærkeligt, men i løbet af
dagen hiver Jordens tyngdekraft i jer, og det betyder at jeres rygsøjle presses sammen
og I bliver lavere.
Astronauter på den internationale rumstation, er i vægtløs tilstand og påvirkes derfor
ikke af tyngdekraften på samme måde. I løbet af deres rummissioner kan de vokse
mere end 5 cm! Jo højere man er, jo mere kan man vokse – hvem er vokset mest i
jeres familie?

Skriv jeres højde ned:
Navn

Højde om
morgenen

Højde om aftenen
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Forskel i højde

SMAG SOM EN ASTRONAUT
Når astronauter befinder sig i vægtløs tilstand, bliver de ofte meget stoppede i næsen,
og det betyder, at de ikke smager helt så godt! I skal nu prøve at smage som
astronauter.
Under Andreas Mogensens
rummission i 2015, skulle han smage
på en energibar lavet af en alge som
kaldes for spirulina.
De havde lavet forskellige typer af
energibaren, og den europæiske
rumorganisation, ESA, ville vide,
hvilken en, Andreas bedst kunne lide.
Til denne aktivitet skal I f.eks. bruge:
• Kold kaffe
• Æblejuice
• Æblegrød
• Frugtyoghurt
• Chokolademælk
• Tomat eller svampesuppe – kold
• Saltvand
• Kanelsukker
• Syltetøj
I skal arbejde sammen to personer. Den ene skal have bind for øjnene og må ikke se
hvilke spiselige ting, som er stillet frem.
Den af jer som har bind for øjnene skal nu holde sig for næsen, og med hjælp fra
makkeren smage på de forskellige ting.
•
•
•

Hvordan smager de?
Hvilke typer af smage kan du fornemme?
Prøv også at slippe næsten efter at du har haft maden i munden i et par
sekunder – kan du smage forskel på, om du holder dig for næsen eller ej?

Når astronauter er i vægtløs tilstand, fordeler blodet og vandet i deres krop sig
anderledes. Det betyder at deres næse stopper til, og da man smager en masse
forskellige smage med næsen, er maden ikke så interessant mere. Derfor spiser
astronauterne ofte stærk mad, da det smager af mere når næsen er stoppet til. Du kan
nu prøve at smage på de forskellige madvarer en gang til, og sammenligne med
hvordan det smagte da du holdt dig for næsen.
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RUMVANDRING
I skal nu på en rumvandring! Det betyder, at I skal udenfor rumstationen og reparere
nogle ting derude. I skal deles op i hold af to personer, hvor den ene person er
astronaut og den anden er mission control, der er hernede på Jorden.
Første del af rumvandingen er, at I skal have jeres rumdragt på! Hvis I har en
flyverdragt eller noget andet tykt overtøj kan det være godt. I skal også gerne have
nogle tykke handsker på.

Her ses den amerikanske astronaut Jack Fischer på rumvandring. Han er i gang med at
reparere et af laboratoriemodulerne på rumstationen. Billede: NASA
Rumvandringen er delt op i to dele. Den første del skal i fra slusen og hen til det sted
som skal repareres, og i anden del skal i reparere det.

Første del – Fra slusen og til solpanelerne
Materialer:
• Tørklæde eller sovemaske til astronauten.
• Tegnet labyrint-bane med kridt eller med malertape.
Sådan gør I:
1. Astronauten står klar i den ene del af labyrinten med bind for øjnene.
2. Mission Control skal nu guide astronauten igennem labyrinten, men må kun
bruge stemmen.
3. Når banen er gennemført, kan I eventuelt bytte roller.
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Anden del – reparation af solpaneler
Der er nogle møtrikker på solpanelerne som er blevet løse, du skal nu sørge for at
stramme dem igen. Men det kan være lidt svært i rumdragten og med rumhandsker
på.
Materialer:
• Møtrikker
• Lange skruer som har en flad bund.
Der må gerne være forskellige størrelser.
Sådan gør i:
1. Du skal skrue møtrikken helt ned til enden af skruen, men du må ikke tabe dem.
2. Prøv at se, hvor hurtigt du kan klare det.
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LAV EN ROBOTARM TIL JERES RUMSTATION
For at undgå at astronauterne på rumstationen hele tiden skal ud i rummet i deres
rumdragter, så har man en robotarm på ydresiden af rumstationen. Den hjælper
astronauterne med at indfange forsyninger, som sendes fra Jorden, og til at rykke
rundt på forskellige dele af rumstationen. Robotarmen er bygget i Canada, og kaldes
for Canadarm.

Her ses robotarmen som er en del af rumstationen. Den kan bruges til at indfange
forsyningsmoduler og nogle gange bliver astronauterne spændt fast til den under
rumvandringer. Billede: NASA/CSA
I skal nu bygge jeres egen robotarm af ispinde og clips, og forsøge at samle forskellige
ting op med den.
I skal bruge følgende materialer
(Det meste kan købes i boghandlere eller hobbyforretninger)
•
•
•
•
•
•

Ispinde (ca. 10 stk)
Hulmaskine
10 Clips (splitclips også kaldet paperbinders)
Viskelæder eller noget gummi
Tape
Saks
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Sådan laver I en robotarm
1. Lav tre huller i seks ispinde, som vist på
tegningen, og to huller i to ispinde (midterhul
og sidehul)
2. Sæt ispindene sammen med clipsene, som
vist på tegningen.
3. Når alle otte pinde er sat sammen, har i en
robotarm. Sæt to stykker gummi for enden af
robotarmen, det gør det nemmere at samle
ting op.
4. Prøv at se, hvor mange ting i kan samle op
med jeres robotarm.
5. Hvis I har tid, så kan I prøve at lave
robotarmen længere – er det sværere eller
lettere at samle ting op med en længere
arm?

Billedrettigheder: ESA
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VIDENSKABELIGE FORSØG - SAMARBEJDE
Det er vigtigt at astronauterne kan samarbejde, for meget af det videnskabelige
arbejde, som de skal lave på rumstationen, er arbejde som forskere på Jorden har
fundet på, men som astronauterne skal udføre ude i rummet. Ofte så forklarer forskere
hvordan forsøget skal laves gennem en radio, og så laver astronauterne arbejdet.
Derfor er det vigtigt, at astronauterne lytter godt efter og følger de instrukser som
forskerne på Jorden giver dem.
I skal nu prøve at samarbejde, og se, hvor gode i er til at følge instrukser.

Her ses den danske astronaut Andreas Mogensen, der laver forsøg på rumstationen. I
løbet af hans 10-dage lange mission i rummet skulle han gennemføre 20 aktiviteter som
var meget forskellige. Billede: Andreas Mogensen/ESA
Materialer:
Tørklæde eller sovemaske til at binde foran øjnene
Lego-klodser/Duplo-klodser eller lignende
Sådan gør I:
1. Den ene af jer, leger astronaut og tager bind for øjnene og sætter sig ved et
bord.
2. Den anden er forskeren der skal forklare hvordan arbejdet skal foregå.
3. Forskeren skal nu lave en simpel figur ud af Lego, som astronauten ikke må se.
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4. Forskeren skal nu forklare astronauten, hvordan de skal bygge en figur magen
til den som de lige har lavet – der skal bruges de samme farver og typer af
klodser.
5. Forskeren må ikke røre ved hverken astronauten eller ved legoklodserne, men
må kun bruge stemmen.
6. Når astronauten har samlet figuren, bytter i roller, så I begge prøver at være
forsker og astronaut.

•
•

Var det let eller svært at samle figuren?
Hvordan gik jeres kommunikation?
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TIL DE VOKSNE
Jeg håber, at I vil finde dette materiale brugbart og at I vil få en god, lærerig og sjov
dag med jeres børn! Jeg har skrevet denne e-bog for at inspirere til at afprøve
forskellige astronautrelaterede aktiviteter derhjemme. Det skulle egentlig bare være
nogle få øvelser, men er blevet til et fuldt dagsprogram for en astronautfamilie.
Aktiviteterne er lavet, så man skal arbejde sammen to-og-to i mange af dem, men
andre kombinationer er også mulige, alt efter størrelsen og sammensætningen af jeres
familie.
I kan vælge at følge alle trin i dagsprogrammet i bogen, eller blot udvælge nogle få.
Jeg har forsøgt at pakke programmet, så det minder om de aktiviteter som astronauter
laver i løbet af en dag på den internationale rumstation, så der er meget at tage fat på!

Træning
Astronauter træner omkring 2,5 timer dagligt, så der er lagt fysisk aktivitet ind her. Det
er op til jer selv, hvordan I vil tilrettelægge dette, men jeg vil anbefale en blanding af
motionsaktiviteter og styrketræning – det er også hvad astronauterne gør.

Morgen briefing/De-briefing
Jeg har foreslået en morgen briefing, hvor jeg vil foreslå at I taler dagen igennem med
jeres børn, hvad skal I lave og hvorfor skal I lave de forskellige aktiviteter. Under hver
aktivitet har jeg skrevet en kort motivation, og sammenlignet aktiviteten med noget
som astronauterne gør ombord på rumstationen. Sidst på dagen er der en de-briefing,
hvor I kan tale dagen igennem og hvordan det er gået.

Opskrifter
Jeg har vedlagt nogle bud på opskrifter til jeres aftensmad og dessert. Dette er blot
forslag, men uanset hvad I vælger at lave så husk: Maden må ikke krumme, den skal
være langtidsholdbar og må gerne være en smule spicy. Så er det ligesom
astronauternes mad ombord på rumstationen.

Maden

Alle snacks mm. skal gerne være tørret frugt eller nødder – noget som kan holde sig i
lang tid. Astronauterne på rumstationen får meget sjældent frisk frugt og grøntsager,
prøv at efterligt dette og indkøb figenstænger, tørrede bananer, nøddeblandinger mm.

Side 14

Vedligeholdelse af rumstationen (første interval)
En stor del af astronauternes dag går med at gøre rent og rydde op på rumstationen. I
kan bruge tiden her, på at rydde op eller gøre rent. I kan også give børnene lidt fritid
her. Alternativt kan I begynde på at lave noget af aftensmaden og desserten i
fællesskab, så I blot skal opvarme/stille frem senere på dagen.

Aktiviteter
Aktiviteterne som er skrevet ned i programmet, er beskrevet på de efterfølgende sider.
Jeg har prøvet at lave noget der er simpelt og forholdsvis billigt, som kan laves i
hjemmet. Læs beskrivelserne igennem på forhånd og indkøb materialet som skal
bruges.

Se på Jorden:
Astronauterne bruger en del af deres dag på at kigge ned på Jorden fra det store
vindue Cupola, som er på undersiden af rumstationen. I kan finde en live-film af hvad
rumstationen ser her: https://www.youtube.com/watch?v=u5QavktMPOg

Jeg håber, at I vil få en rigtig god astronautdag!

Kosmiske hilsner,

Tina Ibsen
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LIDT OM DEN INTERNATIONALE
RUMSTATION

Her ses Den Internationale Rumstation, der kredser 400 kilometer over Jordens overflade.
Astronauterne på rumstationen er i vægtløs tilstand, og kan derfor flyve rundt i
rumstationen. Billede: NASA
Den International Rumstation er et samarbejde mellem 18 lande, og de første moduler
til rumstationen blev opsendt i 1998. De første astronauter blev sendt til rumstationen i
2000, og siden da har der altid været mennesker om bord.
Rumstationen kredser om Jorden i en højde på omkring 400 kilometer, og den er lidt
over 90 minutter om at kredse engang om Jorden. Det betyder også, at astronauterne
ser 15 solopgange og solnedgange i døgnet.
Der er plads til seks besætningsmedlemmer ad gangen, men da den danske astronaut
Andreas Mogensen havde sin mission til rumstationen i september 2015, var de hele 9
mennesker om bord. Det betød, at Andreas måtte sove i loftet i et af
laboratoriemodulerne.
Rumstationen er ret stor, den er 73 meter bred og 109 meter lang, den har store
solpaneler som sørger for strøm til astronauterne. Hvis man vil læse mere om
rumstationen og se, hvad der sker lige nu, findes der meget mere læsemateriale:
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html
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http://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Internatio
nal_Space_Station/About_the_International_Space_Station
https://andreasmogensen.esa.int

Se rumstationen:

Man kan nogle gange se rumstationen på himlen over Danmark. Den ligner en klar
stjerne, der bevæger sig over himlen. Tiderne og retning for hvornår man kan se
rumstationen kan findes her: https://spotthestation.nasa.gov
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