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Dansk astronautbesøg på rumfirma i Odense 

 
 

 
 

Danmarks astronaut, Andreas Mogensen, besøger Odense-rumfirmaet Danish 
Aerospace Company fredag den 30. august i anledning af firmaets 25 års jubilæum. 

Det danske rumfirma Danish Aerospace Company, der i mere end to årtier har leveret 
medicinsk udstyr og kondicykler til NASA og den europæiske rumfartsorganisation ESA 
(European Space Agency) kan den 1. september i år fejre sit 25 års jubilæum. 

I den anledning gæster den danske ESA-astronaut Andreas Mogensen firmaet. Her vil han 
udveksle erfaringer med firmaets eksperter og fortælle om det at træne til astronaut, samt 
få præsenteret noget af det udstyr som firmaet bygger og som han vil komme til at benytte 
i rummet, når han skal på sin første rumtur i 2015. 

2,9 ton udstyr sendt ud i rummet 

Danish Aerospace Company (DAC, tidligere Damec Research ApS) i Odense har gennem 
en årrække udviklet medicoteknisk udstyr til rumfart. Siden 1988 har firmaet udviklet fem 
generationer af respirationsfysiologisk måleudstyr til undersøgelse af astronauternes 
lunger og kredsløb. Udover det lungefysiologiske udstyr er DAC også leverandør af 
kondicykler til brug i rummet. Siden 1993 er der regelmæssigt blevet fløjet kondicykler på 
alle bemandede opsendelser hos russerne og amerikanerne. Rumkondicyklerne har fløjet 
på den russiske rumstation Mir samt på alle rumfærger siden 1993 og en af dem er 
øjeblikket i brug på Den International Rumstation, ISS. 

Danish Aerospace Company har sammenlagt bygget og fået sendt mere end 2,9 ton af sit 
udstyr ud i rummet. 

DAC er endvidere blevet udpeget af ESA til at være et af i alt syv teknisk/videnskabelige 
kontrolcentre for ESAs videnskabelige udstyr på rumstationen, USOC – User Support and 
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Operations Center. Danish Aerospace tager sig af respirationsfysiologisk udstyr og forsøg 
inden for bl.a. kredsløbs- og respirationsfysiologi. DAC’s kontrolcenter er koblet sammen 
via et dedikeret sikkert netværk med ESAs, JAXAs, NASAs og Ruslands kontrolcentre. Et 
hold af firmaets teknikere bemander kontrolcenteret, når DACs udstyret benyttes eller når 
der gennemføres videnskabelige eksperimenter som Danish Aerospace Company er 
ansvarligt for. 

Andreas Mogensen bliver Danmarks første astronaut 

Andreas E. Mogensen er født i 1976 og blev af den europæiske rumfartsorganisation ESA 
den 20. maj 2009 udvalgt til ESAs astronautkorps, sammen med fem andre. Andreas E. 
Mogensen er den første danske astronaut og blev i 2010 efter 18 måneders grundtræning 
på European Astronaut Centre (EAC) i Køln klar til sin første mission. Han er uddannet 
som international student på Copenhagen International School i Hellerup, blev i 1999 
civilingeniør i flyteknik ved Imperial College, London, og i 2003-2007 tog han en Ph.D. i 
rumfartsteknik ved University of Texas i Austin, USA. I sin forskning har han fokuseret på 
navigering, styring og regulering af rumfartøjer, og han har tidligere forsket ved Surrey 
Space Center, University of Surrey i England. Han skal flyve første gang i 2015. 

 

Interviewmulighed: 

Der vil være mulighed for medierne at interviewe Andreas Mogensen og firmaets direktør 
Thomas A. E. Andersen på firmaets adresse, fredag den 30. august mellem kl. 11.30 og 
12.30. Her vil der også være fotomuligheder sammen med noget af firmaets rumudstyr og 
i kontrolcentret. 

Interviews skal aftales på forhånd på nedenstående telefon eller email. 

Kontakt: 

Thomas A. E. Andersen, direktør 
 
Tlf:  40 29 41 62 
 
Email:  ta@damec.dk 
 

 

Danish Aerospace Company ApS er et rumfirma, der opererer primært inden for avanceret 
rummedicinsk instrumentering og andre tekniske rumområder. Virksomheden er 
beliggende i Odense, Danmark og er et fuldt ejet datterselskab i M. Goldschmidt 
koncernen, ejet af Mikael Goldschmidt. 


