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Raketkapløbet

I en meget nær galakse har tanken om at tage på opdagelse i nære og 
fjerne galakser altid fascineret både unge og gamle. Men, for at kunne 
forlade thermosfæren og drage afsted, har man brug for et rumfartøj. 
Dem findes der mange forskellige udgaver af, men EXTRA har været i 
arkiverne og fundet et par eksempler frem, som man selv kan teste.

Klip et stykke sølvpapir på ca 2 gange 
tændstikkens højde x tændstikkens højde 
og klip/skær det lille stykke svovl af tænd-
stikken.
  

Fold løst sølvpapir på midten, og placer 
det lille svovl stykke tættest på foldet, og 
placer grillspyddet lige under svovlet. Fold 
nu sølvpapiret om svovlstump og grillsp-
yd. Det er vigtigt, at den også foldes lidt 
op over svovlstykket. 

Det er helt op til jer, om I vil prøve en enkelt prototype eller blive raket ekspert! 
De fleste af raketterne kan I lave raketræs med - hvem kan flyve længst/hø-
jest? Alt efter ambitionsniveau kan man bruge et eller flere møder på at teste 
jeres flyvefærdigheder med de forskellige fartøjer. Alle fartøjer kan laves meget 
enkle eller nørdes helt vildt. Det er fuldstændig op til jeres kreativitet og ambi-
tioner. 

Del gerne jeres raketter med os på facebook “FDF og spejderne i Tivoli Fri-
heden”.

Denne rakettype blev brugt af rumpioneren Leik A. Hound, da hun skulle teste den 
optimale vinkel for affyrringsrampen af de tidligste raket prototyper. Som med så 
mange processer, startede det hele utrolig enkelt. 

Materialer: sølvpapir, en æske tændstikker, et stearinlys, en lighter, en saks, et 
træ grillspyd som affryrringsrampe 

Den enkleDen enkleDen enkle
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Træk grillspyddet ud: nu har du en mini 
raket. Eksperimenter med at lave for-
skellige raketter, se nogle eksempler på 
billedet

Placer fyrfadslyset, så det varmer op på 
spidsen af raketten (hvor svovlet er). Når 
raketten er placeret på affyringsrampen, 
kan det godt tage 20 sekunder mens 
svovlet varmes op inden raketten flyver 
afsted.
Hvis den ikke skyder afsted, så prøv 
med mere sølvpapir helt for enden, da 
man kan brænde igennem sølvpapiret 
eller med en anden raketmodel

Som med alt, bliver man bedre med træning, så prøv at bygge med for-
skellige mængder sølvpapir, med to tændstikker eller at bygge en lille 
rampe til rakatten. 

Hvis i er meget ambitiøse kan i prøve denne geniale (med lidt mere 
krævende) guide: https://spejder.dk/how/smaa-taendstikraketter  

Lav en rampe ved at stille grillspyddet i en ca 45 graders vinkel i f.eks. 
en sandkasse, en papkasse eller lignende. Sørg for at have plads om-
kring affyringsrampen, da raketten bliver meget varm. Affyr meget gerne 
udendørs!
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Allerede langt inden de første raketter blev udtænkt, var mennesket fascineret af 
tanken om at flyve. Siden dengang er designet bag papirfly blevet varieret i mange 
forskellige retninger - men hvilket flyver mon bedst? 

De fleste kan bygge et eller to forskellige papirfly, men har du prøvet at folde  
Experimentariets super optimerede papirfly? 
Du finder guiden lige her: 
https://www.experimentarium.dk/papirfly/saadan-bygger-du-god-papirflyver/ 

Materialer: papir, saks, eventuelt lineal til at folder skarpt, tusher/farveblyanter, 
målstreg i snor eller lignende

Overvej om I vil dekorere papiret ved at tegne med tusch eller farveblyanter på 
det inden det foldes. Så er det nemt, at kende flyene fra hinanden. Alternativt 

kan I skrive navn på hvert fly. 

Den letteDen letteDen lette

Prøv at se hvor mange forskellige papirfly i kan bygge - husk det er vigtigt 
med skarpe folder og præcision for at flyver bevæger sig lige og langt

Lav en 10 meter lang og 1 meter bred landingsbane udenfor eller i gangen, 
og gør klar til svæveflyvning dyst. Hvem kan flyve længst og mest præcist? 



Der er få ting, som har så stort potentiale til at blive til en raket, som en gan-
ske normal sodavandsflaske. Man kan både gå den helt komplekse vej med 
cykelpumpe, affyrringsrampe og vild raket dekorering, eller bruge sukkerknalder 
og en vinprop til et nemmere setup. 

Hvis I er til det store byggeprojekt kan I finde inspiration fra Thomas Uhrskov 
her: 
https://livsstil.tv2.dk/2014-09-01-raket-af-sodavandsflaske. 

Den lidt enklere raket som kun kræver en sodavandsflaske med indhold, suk-
kerknalder, vinprop, pap og gaffatape til finner, finder du inspiration til lige her: 
https://spejder.dk/how/byg-din-egen-sodavandsraket 

Det er vigtigt at få filet vinproppet til, så den slutter tæt og at få sat finnerne på, 
så den kan stå. Raketten skal affyres udenfor da det sviner lidt. 
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