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«Vi venter dig!» 
Kære deltagere i denne europæiske borgerdebat om rummet. Da jeg 
blev valgt som generaldirektør for ESA af dets 22 medlemsstater, 
udtrykte jeg ønske om, at udvide den igangværende dialog med alle 
vores parter og åbne rummet for en bredere offentlighed. Denne 
borgerdebat vil overføre min erklærede hensigt til praksis ved at 
udvide den dialog til at inkludere mennesker fra alle samfundslag 

på tværs af Europa. Dette er ikke blot en 
undersøgelse. Dette tiltag er blevet udformet 
for at skabe en ægte dialog, hvor vi vil lytte 
til de rejste spørgsmål og bekymringer, 
og måske mere end det: Forventningerne, 
ønskerne og drømmene fra dem, der 
bidrager til debatten.
Mere end 2.000 af jer vil samles den 10. 
september i ESAs 22 medlemsstater for at 
deltage.
Det vil blive en vigtig start. Vi vil lytte med 
ekstra opmærksomhed til det, du har at 

sige til os om rummet i dit daglige liv, og rummet som en kilde 
til inspiration. Sammen med alle dem, der har været involveret i 
forberedelserne til denne begivenhed, ser jeg meget frem til at følge 
debatterne og til at se resultaterne.
Til sidst vil jeg gerne takke jer for at være en del af denne 
borgerdebat og for jeres bidrag til at kortlægge vejen fremad for 
Europas fremtidige rejser i rummet. 

Jan Woerner
ESA generaldirektør
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Hvad er rummet præcist?

'Rummet' referer til alt, der befinder 
sig over en jordbaseret højde på 100 
km. Det er et område hvor planeterne, 
himmellegemer, mørkt stof og andet 
kosmisk stof bevæger sig. Mennesket 
har sat sit personlige præg på denne 
gevaldige scene: siden Sputnik 1 i 
1957 er omkring 6.600 satelitter 
blevet affyret. Omkring 3.600 er 
stadig i kredsløb, 1.100 af dem er i 
drift. Satelitter og sonder er designet 
til mange forskellige formål: til at 

Deltag i 
debatten: 
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foretages der en konstant overvågning 
af rumaffald rundt om vores Blå Planet. 
Vi har sporet omkring 17.000 ‘objekter’ 
i størrelsen over 10 cm, og det antages, 
at der er godt 700.000 genstande og 
vragrester over 1 cm i kredsløb rundt 
om vores planet. Siden Yuri Gagarin i 
1961 har over 550 mennesker "betrådt" 
rummet. Tragisk nok er 18 af disse 
omkommet på en mission.

observere universet uden for solsystemet 
(Hubble), udforske kometer inden for 
solsystemet (Rosetta), skanne Jorden 
(Meteosat), levere kommunikation 
(Alphasat) eller navigation (Galileo) 
services og hjælp med gravitationel 
research (LISA Pathfinder). De kunstige 
dvs. menneske-byggede rumobjekter, 
der er i brug, og som er længst væk fra 
Jorden, er de to Voyager sonder: Voyager 
1, der undersøger det ydre solsystem, 
er over 20 milliarder km væk! Samtidig 

Rosetta et sa sonde Philéa

ES
A 

Siden Sputnik 1, 4.900 affyringer,
550 astronauter til dags dato (60 kvinder, 490 mænd), 

1.100 satelliter stadig i drift
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«Eventyret om at rejse
ud i rummet: endnu i 
dets spæde start»

HVORFOR BRUGE SÅ MANGE PENGE PÅ 
RUMMISSIONER? DER ER SÅ MANGE BEHOV, 
DER SKAL DÆKKES HER PÅ JORDEN.
Jean-François Clervoy: I modsætning til tidligere 
viden, så er disse pengebeløb langt lavere 
end dem, der investeres i sektorer til direkte 
fordel for samfundet. I gennemsnit er der i 
budgettet til rummet i Europa afsat 12 euro 
per indbygger per år. I Frankrig nærmer det 
nationale uddannelsesbudget sig 1.000 euro 
per år per indbygger. Desuden har uafhængige 
studier bevist, at rumaktiviteter skaber direkte og 
indirekte indtægter, som er betydeligt højere end 
de summer, der investeres. Disse er investeringer 
snarere end udgifter. 

Er rumforskning en mulighed for 
menneskeheden som helhed eller en 
vildledende og kostbar øvelse? Hvilken plads er 
der til private aktører? Hvordan sikrer vi, at vi 
ikke omdanner rummet til en skraldespand? 
Det er nogle svære spørgsmål at svare på for 
astronauten Jean-François Clervoy og forskeren 
Raphaël Domjan.

fremtid! Men hvis vi ønsker at leve ud over dette, 
så bliver vi nødt til at rejse.

VI HAR SKADET JORDEN, OG ER VI IKKE I GANG 
MED AT GØRE DET SAMME I DET YDRE RUM?
Jean-François Clervoy: En øget opmærksomhed 
på risici forbundet med rumaffald har betydet, 
at rum-sektorens aktører er stoppet med at 
skabe yderligere affald. Udfordringen i dag er at 
styre affaldet, der har samlet sig siden starten af 
rumalderen. 

VIL MENNESKER OPFØRE SIG PÅ SAMME MÅDE 
I RUMMET, SOM DE HAR OPFØRT SIG HER PÅ 
JORDEN OG BRINGE VORES FÆLLES ARV I FARE 
VED AT FORSØGE AT ‘KOMMERCIALISERE’ ALT 
INDEN FOR RÆKKEVIDDE?
Jean-François Clervoy: Inden for en nær fremtid 
vil det blive mere profitabelt og miljøvenligt 
at udvinde bestemte underjordiske ressourcer 
snarere end dem på Jorden, hvad enten de er 
til jordbaseret eller rumbaseret anvendelse. Vi 
mangler stadig at definere hensigtsmæssige regler 
og at udvikle de nødvendige teknologier. Lad 
os håbe, at rumlovgivningen, der først er blevet 
vedtaget for nylig, kan sikre god praksis lignende 
den, der allerede nu fungerer for rumaktiviteter. 

Raphaël Domjan: Mennesker vil gerne have, 
at vores planets ressourcer skal tilhøre 
menneskeheden som helhed. Men vi lever 
i et kapitalistisk system. Finansieringen af 
researchprojekter eller rumrejser kræver kæmpe 
pengebeløb. Det kan man være ærgerlig over, 
men de økonomiske perspektiver kan også være 
en drivkraft for innovation.

FORHOLDER DET SIG IKKE SÅDAN NUTILDAGS, 
AT RUMMET STADIG ER 'RESERVERET' FOR 
SPECIALISTER, HVOR DET VILLE VÆRE I HELE 
MENNESKEHEDENS INTERESSE, HVIS DER VAR 
ÅBEN TILGÆNGELIGHED, HVIS ALT SAMLET 
DATA VAR OPEN-SOURCE? 
Jean-François Clervoy: Hvor design og 
udvikling af rumsystemer forbliver en opgave 
for specialister, så er anvendelsen af dem for 
en stor del allerede open-source. Alle har fri 
adgang til satellit navigation (GPS), vejrudsigter, 
TV-kanaler via paraboler, billeder af Jorden 
set fra rummet (Géoportail, Google Earth) 
og naturligvis telekommunikation i global 
skala. Stort set alle disse tjenester kommer fra 
rumbaserede systemer.

Raphaël Domjan : Ingen ser det som et problem, 
at nogen krydser Atlanterhavet i deres yacht. 
En dag har vi måske på samme måde adgang til 

rummet. Det forholder sig allerede sådan, at du 
ikke behøver tilladelse til at flyve i højder over 
100 km. Grænserne her er tekniske og finansielle. 
Måske får vi dog brug for nogle fundamentale 
regler for at kunne gøre det.  

VI OPLEVER EN STIGNING I ANTALLET AF 
VIRKSOMHEDER FRA DEN PRIVATE SEKTOR 
MED FOKUS PÅ RUMAKTIVITETER. HAR VI 
STADIG BEHOV FOR (MELLEM)STATSLIGE 
ORGANISATIONER? 
Jean-François Clervoy: Målrettede 
rumvirksomheder fra den private sektor 
er næsten alle opstået takket være viden, 
teknologier og rumprogrammer, der stammer fra 
rumorganisationerne. De risici forbundet med 
de kraftige fremdriftssystemer, der anvendes, 
og de ekstreme forhold i rummiljøet, tages 
som udgangspunkt af rumorganisationerne. 
For ethvert nyt fremtidigt program vil disse 
organisationer bibeholde deres rolle som pionerer 
og foregangsmænd. De vil overdrage ting til den 

Raphaël Domjan: Erobringen af rummet er et 
meget fordelagtigt foretagende, for eksempel 
i form af at udvide vores kompetencer, vores 
viden, vores teknologier, og dermed skabe 
mulighed for at udvikle "renere" systemer på 
Jorden. Derudover giver rumforskning os et 
overblik, et udsigtspunkt hvorfra vi kan se vores 
civilisation i perspektiv. Vi lever i en afgrænset 
verden: vores igangværende erobring af rummet 
hjælper til at øge bevidstheden om de spørgsmål 
vedrørende vores miljø, som vi står overfor.

HAR EROBRINGEN AF RUMMET STADIG EN 
FREMTID? ER ALT IKKE ALLEREDE BLEVET 
OPDAGET?
Jean-François Clervoy : Rumfart er stadig i sin 
begyndelse, da den kun er knap 60 år gammel. 
Potentialet er enormt. På nuværende tidspunkt 
er der kun 1.100 funktionsdygtige satellitter 
i kredsløb om Jorden. Om ti års tid vil der 
være flere tusinde, og de vil direkte tilgodese 
menneskehedens behov. Interplanetariske sonder 
bidrager til den eksponenentielle vækst i vores 
viden om vores oprindelse og om udviklingen 
af vores univers. Denne søgen efter viden er 
blandt vore fornemste aktiviteter. Og den bygger 
på internationalt samarbejde. Den bidrager til 
at fremme fredelige internationale relationer, 
og den er en stærk drivkraft, som inspirerer og 
motiverer unge mennesker til at beskæftige sig 
med videnskab.

Raphaël Domjan: Vores udforskning af Jordens 
geografi har stået på i århundreder. Lad os 
drømme et øjeblik: hvis vi ønsker at vores 
civilisation skal bevares, så har vi ikke andet valg 
end at tage et andet sted hen, særligt fordi, før 
eller siden, så vil vores stjerne, Solen, vise tegn på 
at være svagere... Det sker ikke i den nærtstående Rosetta fotogrageret af sig selv! Et selfie taget 6.4 milliarder km fra Jorden.

«Rumforskning gør det muligt for os at 
få et overblik, at se vores civilisation i 
perspektiv.» J.-F. Clervoy
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Find SolarStratos 
projektet på: 
http://www.
solarstratos.com

Jean-François Clervoy er medlem af ESA's Astronautkorps Raphaël Domjan, 'miljø-forsker', leder SolarStratos projektet

For flere oplysninger
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3. Den Europæiske Union. 
Europakommissionen 
koordinerer sammen med 
ESA en rumpolitik, der har 
fire dimensioner/fokuspunkter: 
Galileo, det globale 
navigationssatellitsystem; 
Copernicus, det civile 
Jordobservationsprogram; 
rumforskning; research 
og innovation indenfor 
rumindustrien. 

6 Interview 

private sektor, når risiciene er overvundet. 
Således var det muligt for Arianespace at opstå 
ud af Ariane programmet, skabt af den franske 
og andre nationale rumorganisationer i Europa. 
SpaceX er blevet udviklet takket være ISS 
programmet igangsat af NASA.

Raphaël Domjan: Rumorganisationerne spiller en 
vigtig rolle. Der vil være missioner tæt på Jorden, 
i geostationære eller lavt jordkredsløb. I den nære 
fremtid vil det være virksomheder fra den private 
sektor, der foretager disse. Men hinsides vores 
planet og vores solsystem vil organisationer spille 
en fundamental rolle med hensyn til erobringen 
af rummet. Det samme gjaldt for vores eget 
projekt. ESAs støtte til de indledende studier 
angående gennemførelsen og den rumbaserede 
research af batterier var helt afgørende.

SOM EN 'JORD-BASERET FORSKER', MENER DU 
DA, AT VORES EVENTYR UDE I RUMMET STADIG 
GIVER MENING? HVAD FORVENTER DU, AT DER 
VIL KOMME UD AF DEM?
Raphaël Domjan: Naturligvis gør de det. Først og 
fremmest forventer jeg, at de imødekommer en 
drøm, jagten på ikke-nytte orienterede mål. Vores 
iver efter viden, vores nysgerrighed, udvidelsen af 
vores viden... Alt det, der har gjort det muligt for 
os at udvikle os og blive dem, vi er, at vi forstår, 
at vi lever i en afgrænset verden, at fremme 
miljømæssig bevidsthed.

ANGÅENDE VORES HIDTIDIGE EVENTYR I 
RUMMET, HVAD HAR DA GIVET DIG DEN 
STØRSTE GLÆDE? OG HVAD HAR VÆRET DEN 

STØRSTE SKUFFELSE?
Raphaël Domjan: Min største glæde indtil nu 
har været at tilbringe en aften med Buzz Aldrin, 
Edgar Mitchell and Charlie Duke. Når du giver 
håndtryk med en mand, der har gået på Månen, 
så ændrer det dit perspektiv på ting. Disse 
mennesker er verdensrummets Magellanere og 
Christopher Colombus'er. Og med med hensyn 
til skuffelser? Lad mig tænke, før var vi i stand til 
at rejse til Månen, fordi vi havde rumfærger. Nu 
oplever vi tilbagegang med hensyn til bemandede 
rumrejser. Men der er anledning til håb om, 
at erobringen af rummet, såvel som vores 
miljømæssige og klimamæssige udfordringer, 
vil tilskynde folk fra forskellige lande til at 
samarbejde.
 
Jean-François Clervoy: Min største glæde 
er perspektivet på vores egen skæbne, som 
rumalderen har givet menneskeheden: vi lever i 
et lille og unikt rumskib og vil sandsynligvis gøre 
det i de næste mange generationer. Vores bedste 
chance for at være i stand til at bebo Jorden 
er, hvis vi arbejder sammen som et team på 
international basis, for at leve i harmoni med den 
biodiversitet, der omgiver os; dette garanterer 
den bedste chance for vores overlevelse her på 
Jorden, fordi vi står over for et miljø i stadig 
udvikling. Min største skuffelse er denne: at 
vanskelighederne ved adgangen til rummet er 
sådan, at for få mennesker har haft mulighed for 
at dele den bevidstheds-ændrende oplevelse, det 
er, at beundre deres egen planet fra det unikke 
udsigtspunkt i det ydre rum.

HVAD ER DINE PRIMÆRE TVIVL?
Jean-François Clervoy: Vanskelighederne 
ved at forklare rummet på pædagogisk vis. 
Det er uhåndgribeligt, usynligt, uhørligt... 
Dets udfordringer er svære at formidle til 
offentligheden på en forståelig måde. Men 
fremtidens informationsteknologier (3D, 360 
grader) tilknyttet fascinerende projekter, f.eks. 
de 'håndgribelige' som Solar Impulse, vil hjælpe 
til at få os alle til at overveje mulige scenarier for 
en bæredygtig fremtid, blandt andet takket være 
tjenester leveret af rumbaserede systemer.

Raphaël Domjan: Jeg har ingen tvivl. Det 
hele er blot et spørgsmål om tid. Så længe vi 
forbliver en civilisation, vil vi organisere os, så 
vi fortsætter fremad, rykker grænser, foretager 
flere opdagelser. Det er et af vores udprægede 
karaktertræk, det er, hvad det at være menneske 
handler om. 

Hvad 'gør' rummet?
Erobringen af rummet er et multi-player foretagende. 
Over vores hoveder er et stort antal aktører af alle 
nationaliteter i gang, også fra den private sektor. Vi har 
inddelt dem i ti kategorier for at tydeliggøre dem.

2. De Forenede Nationer. De 
Forenede Nationers Organisation 
(UNO) har en afdeling for 
Outer Space Affairs (UNOOSA). 
Denne fremmer internationalt 
samarbejde omkring den fredelige 
udnyttelse af rummet og foretager 
en registrering af objekter, der 
siden 1957 er sendt ud i rummet.
UNO har ligeledes en 
Rumaffalds Komite (inden for 
COPUOS) og et UN-SPIDER 
program, der videregiver 
rumbaseret information til 
katastrofehåndtering og 
nødberedskab.

5. Mellemstatslige organisationer. Eksempler 
er: European Southern Observatory (ESO), en 
betydelig aktør inden for astronomi i Europa 
med 16 medlemmer, hvor Chile er værtsland 
for dets tre observatorier; Den Internationale 
Telekommunikations Satellitorganisation 
(ITSO), der forsyner offentlige 
telekommunikationstjenester; og the 
European Organisation for the Exploitation 
of Meteorological Satellites (Eumetsat), der 
leverer satellitdata og billeder vedrørende 
meteorologi og klimaforhold.

4. Forsvar. Hære, især de 
kinesiske, franske, russiske og 
amerikanske hære anvender 
spionsatelitter. Den amerikanse 
hær har X-37B, et rumfærge 
testfartøj, hvis mission forbliver 
hemmelig. I 2007 testede Kina 
et anti-satellit missil.
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Månebase-projekt konstrueret ved brug af 3D print.

1. Rumorganisationerne. Godt 70 lande har en national rumorganisation. 
De største organisationer er: NASA (USA) canadiske (CSA), kinesiske 
(CNSA), franske (CNES), tyske (DLR), indiske (ISRO), italienske 
(ASI), japanske (Jaxa) og russiske (Roscosmos). Den Europæiske 
Rumorganisation(ESA), der blev dannet i 1975 af 11 lande (Belgien, 
Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Spanien, Sverige, 
Schweiz og Storbritannien), er den eneste mellemstatslige enhed: den har i 
øjeblikket 22 medlemsstater.

Fokus 7 

Jean-François Clervoy 
(57), tekniker, medlem 
af ESA Astronaut 
Korpset, direktør for 
firmaet Novespace 
og forfatter. Han har 
fløjet på Space Shuttle 
Atlantis to gange og én 
gang på Discovery. Han 
har tilbragt ialt 675 
timer i rummet. 

Raphaël Domjan 
(44),'miljø-forsker', 
forfatter og 
foredragsholder. Han 
var initiativtager 
til og leder af den 
første jordomrejse 
i et soldrevet skib 
(PlanetSolar). Han 
står i spidsen for et 
internationalt team 
og er for tiden ved at 
forberede SolarStratos 
projektet, der har til 
formål at nærme sig 
det ydre rum ved hjælp 
af et soldrevet fly. De 
første tests vil finde 
sted i 2017.
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9. Museer og 
forlystelsesparker. Deres 
formål er at udbrede 
kendskabet til videnskab og 
rummissioner. Deres rolle er 
utrolig vigtig, når det drejer 
sig om at lære folk om 
rummet og dets anvendelser 
og inspirere fremtidige 
generationer til at arbejde 
inden for videnskab.

6. Universiteter og 
forskningslaboratorier. Disse 
står for basisforskning og 
udvikler instrumenter og 
udstyr til rummissioner. Mange 
universiteter og skoler verden over 
tilbyder kurser om emner inden 
for rumfartssektoren.

10. Foreninger. Fra lokale grupper 
af amatørastronomer til Universe 
Awareness (UNAWE), som er et 
internationalt projekt, der gennem 
astronomi lærer børn over hele verden 
om videnskab, så der nu utallige 
foreninger engageret i rumrelaterede 
emner.

7. Myndigheder. På nationalt plan 
indkaldte regeringen i Luxembourg tidligt i 
2016 virksomheder, der arbejder inden for 
den kommercielle udnyttelse af asteroider 
og nærjordsobjekter*. På regionalt plan 
har NEREUS netværket til formål at udnytte 
rumteknologiernes potentiale til fordel for 
borgere og medlemsregioner. Andetsteds 
går andre regioner sammen om at danne 
konkurrencedygtige grupper, som for 
eksempel Aerospace Valley i Frankrig.
*Se ordforklaring s.18

Rummet: allestedsnærværende 
i vores daglige liv
Vores liv er blevet ændret af opdagelser og 
applikationer, der stammer fra rumforskning.

 Mennesketransport 
Satellitnavigation har udviklet sig 
en hel del over de seneste år: det 
er et brugbart værktøj særligt for 
bilister, folk på vandring og turister. 
Det kan også vise ventetiden for den 
næste bus eller forbedre sikkerheden 
ved at afgive rapport til fly om 
sigtbarhedsforholdene i den lufthavn, 
hvor de skal lande.

 Logistik
På Jorden er rumbaserede systemer en 
hjælp til at optimere leveringsruter; til 
havs, overvågning af skibstrafik.

 Landbrug
Navigationssystemer findes i stigende 
grad i landbrugsmaskineri. De 
muliggør en præcision i arbejdet, så 
der kan høstes mere, mens forbruget 

samtidig begrænses (brændstof, vand, 
naturlige ressourcer, kemikalier).

 Tjenester
Benyttelsen af satelitter har forbedret 
tjenesterne til internetadgang, fjernsyn 
og vejrmeldinger. Det har også 
muliggjort udviklingen af aktiviteter 
inden for sundhedsydelser og 
fjernundervisning.

 Jobs 
Ifølge beregninger skaber den 
europæiske rumsektor 38.000 jobs 
alene takket være samarbejdet mellem 
industri, nationale organisationer, Den 
Europæiske Union og ESA. Oven i 
det antal er de jobs, der opstår, ud 
fra behandlingen af satellitdata for 
jordbaserede anvendelser. D

en
is

 E
sn

au
lt

Tr
av

el
os

co
py

 - 
Eu

ro
 S

pa
ce

 C
en

te
r 

- U
N

AW
E

8 Fokus Borgernes verdensrum 2016

Ikke at forglemme... borgerne. Ved at interesse sig for 
rumsektoren kan borgerne forme dens fremtid på 
demokratisk vis.

8. Industriens aktører. Rummet er også en industriel og kommerciel 
arena, lige fra konstruktionen af affyringsraketter og satellitter til den 
kommercielle udnyttelse af asteroidemineraler og satellitdata. Det er en 
sektor i konstant udvikling med store vækstmuligheder, der tiltrækker nye 
aktører fra den private sektor.
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Teknologi med en 
smule rum 
Rumorganisationerne og industrien er 
konstant og hele tiden fokuseret på at 
gennemføre deres programmer. Men 
de overfører også deres teknologier til 
virksomheder inden for den civile sektor.

 H vad er fælles for en 
airbag, et solpanel og 
apparater til body- 

building? Svaret er: de kan 
potentielt alle have haft 
fordel af opdagelser fra 
rumforskning. For rum-
sektorens aktører er det 
ligeledes en målsætning 
at drive den teknologiske 
udvikling fremad. Lad os 
tage ESA som eksempel. 
Selv om det formelt set 
ikke er udgangspunktet at 
kommercialisere dets tje-
nester, så er det ikke desto 
mindre muligt at videregi-

ve ansvaret for projekter 
til eksterne foretagender, 
så snart forskningen, ud-
viklingen og kvalifikati-
onstesten er gennemført. 
Disse foretagender kan 
være mellemstatslige el-
ler fra den private sektor. 
Så gennemfører de selv 
produktionen og udnyt-
telsen. Sådan forholder 
det sig med Eumetsat for 
meteorologi, Arianespace 
for affyringstjenester og 
Eutelsat og Inmarsat for 
telekommunikation. Store 
foretagender som Airbus 

Defence & Space og Tha-
les Alenia Space fortsæt-
ter med at skabe jobs til en 
højtuddannet arbejdsstyr-
ke. Men mange meget små, 
mindre og mellemstore 
virksomheder vokser også 
i sektoren. ESA opfordrer 
til et iværksætterlignende 
initiativ ved at investere i 
12 "Virksomhedsinkubator 
Centre", fordelt på tværs af 
Europa.

144 virksomheder 
800 jobs
Dette initiativ opfordrer 
til dannelsen og inkubati-
onen af op-starter, og disse 
bygger på en forretnings-
model baseret på ‘spinning 
off ’ teknologier og syste-
mer fra rumsektoren, rettet 
mod markeder der ikke har 
med rummet at gøre. 
Over de seneste 10 år er 
144 virksomheder blev in-
kuberet, nøglen til at skabe 
800 jobs (2014). For ek-
sempel leverer opstarten 
EATOPS værktøj og sy-
stemer til overvågning af 
olie- og gasinstallationer. 
En anden opstart, GIAU-
RA, har til formål at fange 
den CO2, der er i atmo-
sfæren lige nu, på samme 
måde som gas bliver gen-
brugt på en rumfærge.
Programmet trækker på 
et europæisk netværk af 
‘teknologimæglere’ fra 14 
medlemsstater. De består 
navnlig af Umbilical De-
sign i Sverige, Tech2Mar-
ket i Frankrig og Tecnalia 
i Spanien.
Som slutresultat er tek-
nologierne kommerciali-
serede på meget forskel-
ligartede markeder: fra 
kulstofbremser i bilindu-
strien eller sportsudstyr 
til handikappede, til mod-
standsdygtig beklædning, 
eller instrumenter til må-
ling af hjerteaktivitet. 

Civil eller militær?
NASA er den 
største nationale 
rumorganisation i verden, 
og det amerikanske 
Forsvarsministerium er den 
største satellitoperatør. Det 
drager den amerikanske 
rumindustri fordel af, idet 
over 90% af dens årlige 
salg går til regeringen.
I skarp kontrast er 40% 
af den europæiske 
industris salg baseret 
på kontraktmæssige 
handler med 
kommercielle partnere. 
Fælles europæiske 
rumprogrammer 
gennemføres med henblik 
på "udelukkende fredelige 
formål". Imidlertid 
overvejer Frankrig, Italien, 
Tyskland og Storbritannien 
rumsystemer som en del af 
deres forsvars infrastruktur. 
Så Frankrigs to Pléiades 
Earth-imaging satelliter er 
designede til både civile 
og militære (dvs dobbelt) 
brug.

Menneske eller robot: Hvem vil 
først blive sendt ud i rummet?
Vil fremtidens rumforskning involvere mennesker eller 
maskiner? Debatten om dette, som er lige så gammel som 
science fiction litteraturen, er blevet et virkeligt emne, som er 
nødvendigt at tage op nu.

 På mindre end 60 år har mennes-
ker sendt godt 150 sonder og 
robotlignende udforsknings-

fartøjer langt ud i solsystemet. Voyager 
1 sonden, afsendt af NASA (1977) er 
det rumobjekt i aktivitet, der er længst 
fra Jorden, 20 milliarder km væk.
Fire udforskningskøretøjer, kaldet ro-
vers, er vellykket landet på Mars. To er 
stadig i drift: Opportunity og Curiosity. 
Derudover har omtrent 550 mænd og 
kvinder med 41 forskellige nationali-
teter prøvet glæderne ved bemandede 
rumflyvninger. På trods af, at der blev 
truffet forholdsregler, vendte 18 på tra-
gisk vis aldrig tilbage i live: erobringen 
af rummet har kostet livet for astronau-
terne på Apollo 1, rumskibet Challen-
ger ved lift-off i 1986 og Columbia på 
dens vej tilbage til Jorden i 2003.

Den menneskelige faktor: sårbarhed 
kombineret med styrke.
Den menneskelige faktor: sårbarhed 
kombineret med styrke. Alligevel har 
det menneskelige øje en betydning. Det 
blev erfaret som en uvurderlig evne for 
den amerikanske astronaut Harrison H. 
Schmitt ombord på Apollo 17 mission til 
Månen, hvor det gjaldt om at identificere 
og samle 110 kg geologiske prøver. Vi 
er fleksible, effektive, tilpasningsdygtige 
og initiativrige, men alligevel bringer vi 
mennesker en stor svaghed med ud i rum-
met, og det er vores fysiske skrøbelighed. 
Rummet udgør et miljø, som er fjendtligt 
over for menneskeligt liv: ekstreme trykfo-
rhold og temperaturer, stråling, manglende 
tyngdekraft, manglende ilt og så videre. 
For at kunne leve og arbejde der har vi 
brug for særlige rumfartøjer, livsbevarende 
overlevelsessystemer, og et lager af forsy-
ninger såsom proviant, vand, brændstof 
og reservedele. Disse logistiske nødvendi-

Hallo Houston! 
Hawaii her!
‘'Analog' missioner har 
til formål at simulere, fra 
Jorden, forholdene ved en 
virkelig udenjordisk
mission i rummet: for 
eksempel ved at afskære 
sig selv fra den ydre 
verden, vælge en fjern 
region, genskabe det 
indvendige af en rumfærge 
eller en base på Mars. 
I 2010-11 simulerede 
Mars500 en returrejse til 
Mars: 520 dage, inklusiv 
30 på planetens overflade, 
med en multinational 
russisk-kinesisk-europæisk 
besætning. NASA selv 
finansierer HI-SEAS, en 
udforskning af rummet 
som en analog mission 
placeret på skråningerne 
af en vulkan på ... Hawaii.

Også i Antarktis
ESA is a partner at ESA 
er partner i Concordia 
basen i Antarktis, en fælles 
fransk-italiensk forsknings- 
station beliggende på 
Jordens sydligste kontinent. 
Højde: 3.200 m. Gennem- 
snitlig udendørstempe-
ratur: -50 grader Celsius. 
Ingen sol i løbet af den 
fire måneder lange vinter. 
"Ideelle" betingelser for at 
kunne studere effekten af 
isolation på en multikultu-
rel besætning (psykologi, 
helbred, søvn), som en 
forløber til at gennemføre 
langvarige rumflyvninger.

ES
A

ES
A

Tim Peake (ovenfor) ved kontrolpanelet til roveren Bridget 
(nedenfor).

På hjemmesiden for 
Cornwell University kan 
læses en fascinerende 
artikel af Ian A. Crawford, 
om 'aflivning af myten 
om robottens effektivitet' 
inden for rumforskning. 
Ifølge denne forsker vil 
mennesker altid udkonkurrere 
robotter(download pdf): 
http://bit.ly/1UARWz0 

gheder har langt højere omkostninger end 
dem, der er forbundet med at afsende en 
robotlignende udforskningssonde, skønt 
det gør det muligt for os at stole på vores 
menneskelige evner til at korrigere ting, 
hvor det er nødvendigt.
Disse kendsgerninger peger på behovet 
for samarbejde. Som ESA astronauten 
Thomas Pesquet understreger: "Robot-
sonder er essentielle forløbere for at sende 
mennesker til en planet. Dog står det 
klart, at når det handler om videnskabelig 
udforskning, så vil en tilbagevenden på 
en bemandet mission være langt mere 
værdifuld på grund af menneskets evne til 
at tage hurtige beslutninger". Uden at gå 
så vidt som at bosætte sig på Mars, så ville 
der være betydelige fordele ved at have 
astronauter ombord på, for eksempel, et 
kredsløbsfartøj. De ville da fra deres rum-
færge, i realtid og uden nogen kommuni-
kationsforskydning, kunne fjernstyre en 
rover, der bevæger sig rundt på overfladen 
af Den Røde Planet. 

mereFor at vide
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Kom og deltag i vores 
debat om rummet! 
Den 10. september kan du være en af de 2.000 deltagere i 
en Borgerdebat om Rumforskning. Alle er inviterede, og 
hvis du har lyst til at være med, så er her information om, 
hvad du skal gøre.
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22 lande til 23 debatter
1. Grækenland - Athen (Corallia & si-Cluster) 
www.corallia.org & www.si-Cluster.gr
2. Rumænien - Bukarest (The Romanian 
Space Agency ROSA) www.rosa.ro
3. Estland - Tõravere (Enterprise Estonia - 
EAS) www.eas.ee
4. Estland  - Tallinn (Enterprise Estonia – EAS) 
www.eas.ee  
5. Finland - Helsinki (Kupla Productions Oy 
Ltd) www.kupla.com
6. Norge - Oslo (Det norske rumcenter)
www.romsenter.no
7. Sverige - Göteborgo (Pernilla Warberg 
Consultant Limited Company)
www.pernillawarberg.se
8. Danmark - Odense (Coworking Odense) 
www.coworkingodense.dk
9. Polen - Rzeszów (Technology Transfer 
Centre Cracow University of Technology)
www.transfer.edu.pl
10. Ungarn - Budapest (ORION Space 
Generation Foundation) 
www.spacegeneration.hu
11. Østrig - Wien (ICCR FOUNDATION)
www.iccr-foundation.org
12. Tjekkiet - Prag (Technology Centre CAS) 
www.tc.cz
13. Italien - Rom (ISINNOVA - Institute of 
Studies for the Integration of Systems)
www.isinnova.org
14. Schweiz - Lucerne (Swiss Space Center - 
SSC) www.space.ethz.ch
15. Tyskland - Darmstadt (nexus Institute 
for Cooperation Management and 
Interdisciplinary Research)
www.nexusinstitut.de
16. Luxembourg - Luxembourg (4motion) 
www.4motion.lu
17. Frankrig - Paris (Missions Publiques) 
www.missionspubliques.com
18. Belgien - Bruxelles (Missions Publiques) 
www.missionspubliques.com
19. Holland - Noordwijk (LEI Wageningen 
UR) www.wageningenur.nl/nl/Expertises-
Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/LEI.htm
20. Storbritannien - Edinburgh 
(Keep Scotland Beautiful)  
www.keepscotlandbeautiful.org
21. Irland - Cork (Camden Palace Hotel 
Community Arts Centre)
www.camdenpalacehotel.org
22. Spanien - Madrid 
(Knowledge Innovation Market - KIM)
www.kimglobal.com
23. Portugal  - Lissabon (Ciência Viva)
www.cienciaviva.pt

 Dette er første gang. Disse samtaler 
vil finde sted samtidig i de 22 
medlemsstater, som udgør Den 

Europæiske Rumorganisation (ESA). Hver debat 
vil samle omkring 100 mennesker for en hel dag. 
Der kræves ingen ekspertviden for at deltage - 
hver borger har en holdning, som de kan dele. 
For at fremme og stimulere debatterne, vil 
deltagerne bliver inddelt i mindre grupper, så 
du kommer ikke til at tale foran 100 mennesker. 
Husk, formålet med debatten er ikke at 
overbevise andre eller nå til enighed. Debatten 
vil vise "borgernes synspunkter" og vil afspejle 
mangfoldigheden af de udtrykte holdninger. 
Dagen organiseres af ESA med støtte fra 
Missions Publiques agency (Paris). 
Dette magasin indeholder den nødvendige 
information, som du har brug for før debatten. 
Der vil også blive vist videoer på selve dagen for 
debatten for at starte samtalerne. Spørgsmålene, 
der vil blive stillet til deltagerne, er udarbejdet af 
et tværfagligt udvalg af ESA eksperter. 
Det er en ny tilgang at give borgere fra flere 
lande denne mulighed for at debattere. Den 
blev indledt i 2009 af DBT - Danish Board of 
Technology (World Wide Views). I et samarbejde 
med DBT indledte og koordinerede Missions 
Publiques Borgerdebatten i optakten til 
COP21, den internationale konference om 
klimaforandringer i Paris i december 2015. Ialt 
bidrog 10.000 deltagere fra 76 lande på tværs 
af fem kontinenter til borgernes holdninger, 
der blev præsenteret for forhandlere fra 196 
regeringer.

«Rummet repræsenterer for mig udvikling og 
opdagelsen af nye horisonter.» 
Jan (Tjekkiet) 

«Jeg oplever rummet som lidt 
skræmmende, og derfor vil jeg gerne lære 
mere om det.»
Julie (Norge)

«Rummet repræsenterer uendelige 
muligheder.»
Lilána (Ungarn) 

«Jeg håber, at 
rumprogrammer vil hjælpe os 
til at gøre vores liv på Jorden 
mere venligt over for miljøet.»
Doris (Østrig)

«Det ville være en god idé at sende 
kunstnere ud i rummet, de vile se tingene 
på en ny måde.»
Luis (Portugal)

«Jeg er bekymret for, at rumprogrammer 
kan blive udviklet til militære formål.»
Thor Oona (Schweiz)

«Rummet: udvikling, fremtiden og det at 
hjælpe hinanden.» 
Sabine (Danmark)

«Rummet? Det ved jeg slet intet om.»
Chiara (Italien)

«Jeg er bekymret for, at nogle mennesker 
kan få kontrol over rummet uden egentlig 
at spørge os, hvad vi mener.»
Dimitri (Grækenland)

«Udnytte rummet? Hvorfor ikke, hvis det er 
lovligt. Vi lever i en fri verden.» 
Martin (Sverige)

«Hvis vi udnytter rummet på samme måde, 
som vi har udnyttet Jorden, så ender vi 
med at ødelægge hele universet.» 
Helena (Spanien)

«Om vi bør udnytte ressourcer i rummet? 
Det er fint med mig.»
Andrezj (Polen)
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Rummet fremmer 
viden

Wide-ranging 
research
Alle typer forskning 
udføres ombord på 
Den Internationale 
Rumstation (ISS). Inden 
for områderne medicin 
og biologi: osteoporose, 
synet, Alzheimers; inden 
for samfundsvidenskab, 
undersøgelse af 
astronauternes personlige 
logbøger ombord; inden 
for fysik, undersøgelser 
af vædsker og gasformig 
forbrænding; inden for 
geovidenskaben, målinger 
af vindhastigheder på 
havenes overflade; 
inden for miljøområdet, 
fotografier af 
vulkunudbrud, usædvanlige 
meterologiske fænomener, 
naturkatastrofer; for 
ikke at nævne kosmiske 
stråler, robotteknologi og 
landbrugsvidenskab. 

Columbus, europæisk 
laboratorium
Columbus Laboratoriet 
(længde 7m, diameter 
4,5m) er et modul 
kontrolleret og aflæst 
af ESAs Columbus 
kontrolcenter, der 
ligger på German Space 
Operations Center (DLR) 
ved Oberpfaffenhofen. 
I de første fem år af 
dets virke blev over 110 
eksperimenter udført 
ombord, på opfordring fra 
mere end 500 europæiske 
forskere. Det primære 
formål for Columbus er 
at gøre videnskabelige 
opdagelser og at udvikle 
applikationer, der er 
brugbare på Jorden.

I kredsløb 400 km over vores hoveder er 
den Internationale Rumstation (ISS) et 
permanent forskningslaboratorium.

 S tationen (længde 
109m, bredde 
73m) kan ses 

fra Jorden med det 
blotte øje. Der er altid 
mindst seks astronauter 
ombord. Det er både 
et sted, hvor 15 lande 
(1) samarbejder, og et 
permanent videnskabeligt 
researchlaboratorium.

Hver tredje måned 
udskiftes halvdelen af 
besætningen ved brug 
af den russiske Soyuz 
rumfærge. ESA har sendt 
en eller to astronauter på 
mission hvert år, siden 
det europæiske Columbus 
laboratorium blev lagt up 
til ISS i begyndelsen af 
2008.

Delte resultater
Astronauterne tilbringer 
det meste af deres tid 
ombord med at arbejde 
med videnskabelige 
eksperimenter, som de 
er ansvarlige for, og som 
de har trænet før deres 
ankomst. Og for at gøre 
dem i stand til dette har 
stationen alle typer udstyr.
Forskningen, der 
udføres, vedrører enten 
langvarige bemandede 
rumflyvninger (menneskelig 
psykologi, livet ombord, 
vedligeholdelse og 
reparation af rumfartøj) 
eller vedrører livet på 
Jorden. De resultater, 
der samles ombord på 
ISS, bliver via teknologi-
overførselsprogrammer 
til fordel for hele verdens 
befolkning. Med hensyn til 
den medicinske forskning, 
da er astronauterne ofte 
både dem, der udfører 
eksperimenterne, og er 
samtidig selv udsat for dem. 
Det sker på en måde, der 
begynder før deres flyvning, 
og fortsætter efter deres 
tilbagekomst til Jorden 
(måling af knogletæthed, 
måling af ændringer i det 
kardiovaskulære system, 
etc.). 

(1) Den mellemstatslige aftale på 
Den Internationale Rumstation, 
der bestemmer de lovmæssige 
rammer for stationens udnyttelse, 
blev underskrevet i 1988 af USA, 
Rusland, Canada, Japan og 10 ESA 
medlemsstater (Belgien, Danmark, 
Frankrig, Tyskland, Italien, 
Holland, Norge, Spanien, Sverige 
og Schweiz).Samantha Cristoforetti (ESA) er i gang med at løbe ….. i en højde af 400 km.

Hvad er dette rumaffald?
Hundredevis af vragdele er potentielt farlige for Den 
Internationale Rumstation (ISS). De dele, hvis bane 
kommer indenfor ‘sikkerhedsområdet’, følges særligt 
tæt. Hvis de nærmer sig, kan der måske foretages en 
undvigemanøvre. Er det ikke muligt, søger besætninger 
tilflugt i Soyuz rumfærgen.

Ordforklaring
"Fairing" er den aerodynamiske spids på en løfteraket, 
som kastes af i to dele ved en højde på godt 110km. 
"Nedlukket" beskriver en satellit, der er taget ud af brug. 
"Lavt jordkredsløb" er den del af Jordens kredsløb, der 
ligger under en højde på 2000 km. Det "geostationære 
kredsløb", godt 36.000 km over ækvator, er eftertragtet, 
fordi satelliter i det kredsløb står fast over samme 
sted på Jorden (telekommunikation og meterologiske 
satelitter).

Affald: operation 
forårsrengøring
Rumaktører anerkender, at deres aktiviteter ikke kan 
undgå at forurene. I 2012 oprettede Europa Clean 
Space initiativet med fokus på tre områder for at 
hjælpe til at opnå en renere rumsektor. 

 D er er en hårrejsende 
scene i filmen "Gravity" 
hvor to satelitter 

kolliderer i kredsløb og spreder 
en sky af vragrester. To dele 
rammer en rumfærge og Den 
Internationale Rumstation og 
efterlader de to astronauter, 
der var i færd med at reparere 
Hubble-teleskopet, fortabt i 
rummet. Dette er egentlig 
ikke ren fiktion, idet der på 
nuværende tidspunkt ikke er 

nogle internationale regler, der 
forpligter en nation til at fjerne 
eller destruere det rumaffald, 
som den efterlader. Det 
antages, at der er over 29.000 
objekter med en størrelse på 
over 10cm, der kredser om 
Jorden. Deriblandt er fuldt 
fungerende satelliter, men 
også de gamle øverste dele af 
løfteraketter, affyringsdele, og 
alle andre typer af vragdele. 
Da hvert stykke kan bringe en 

rummission i fare, er affaldet 
nødt til at blive kortlagt, og 
teknologier må udvikles til at 
afhjælpe situationen.

Indfangning af en satellit
Flere nationale organisationer 
har startet deres egne 
initiativer. Europas kaldes 
"Clean Space". Det første 
af dets tre foranstaltninger, 
Cleansat, har til formål 
at nedsætte produktionen 

af affald fra løfteraketten. 
Eftersom løfterakettens 
første trin og kappe falder 
tilbage til Jorden, undgås 
beboede regioner og, 
hvor det er muligt, styres 
løfteraketter ud over havet. 
Når de er affyret, placeres 
satelitter i lavt jordkredsløb 
eller i geostationært kredsløb 
(se ordforklaring). Ved 
slutningen af deres levetid bør 
geostationære satelitter flyttes 
til et kirkegårdskredsløb for at 
gøre plads til ‘nyankomne’.
Som en logisk opfølgning 
til Cleansat programmet, er 
målet for e.deorbit at regulere 
stigningen af mængden af 
rumaffald i kredsløb ved at 
‘fjerne’ de største objekter, før 
de kolliderer med andre. Hvis 
det lykkes, så vil e.deorbit 
missionen forsøge at ‘fange’ 
en nedlagt ESA satellit i 
2023. Det vil være første 
gang, det sker. Til sidst er 
der Clean Space initiativet, 
som involverer rum-aktører, 
der arbejder på ecoDesign 
programmet, forud for en 
mission. Dette opfordrer 
til brug af materialer og 
processer, som er mere 
venlige over for miljøet og 
naturressourcerne. 

Den første udfordring for e.deorbit vil være at fange ESAs Envisat satellit.ES
A 
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Luca Parmitano (ESA) og Karen Nyberg (NASA) ombord på ISS.

For at se Det Europæiske 
Columbus Laboratorium, for 
at forstå hvordan det fungerer 
og se hvilke former for 
forskning det udfører, besøg 
ESAs hjemmeside: 
http://bit.ly/29qgE6w

Space Debris Mitigation 
Guidelines (UN, pdf): http://
bit.ly/1UAcE60 
Clean Space programmet 
(ESA, pdf): http://bit.
ly/1P5LsY2 
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Rummet tjener menneskeheden

Lokalisér de ramte befolkninger og vælg det mest effektive transportmiddel til at bringe hjælpen frem - det er målet for 
the International Charter on Space and Major Disasters, der blev dannet i år 2000. De 15 rumfartsorganisationer, der 
har underskrevet det charter, forpligter sig til at videregive deres rumdata uden beregning til lande, der rammes af større 
naturlige eller menneskeskabte katastrofer. 

Mål og begræns 
udledningen 
af drivhusgas, 
forudsig større 
klimaændringer, 
tilpas til disse 
ændringer... 
Klimaforandringer 
er en af de største 
udfordringer, 
menneskeheden 
står overfor. Af de 
50 klimavariabler, 
der er internatio-
nalt anerkendt, 
kan 26 udeluk-
kende observeres 
fra rummet.

Telemedicin, forbedringen af telekommunikation på jorden, hjælp til sygdomsudryddelse... Hjælpemidler 
udviklet ved brug af rummet er især effektive i forbindelse med sundhedsydelser, og i særdeleshed i 
udviklingslande. Evnen til at lokalisere isolerede beboelsesområder ved brug af satellitbilleder, muliggør 
også forebyggende vaccinationsprogrammer, eller foregriber, hvor der er risici for insektbårne epidemier.

From space, Som 
del af Europas Co-
pernicus program 
kontrollerer Senti-
nel satelitterne fra 
rummet løbende 
planetens have ved 
at måle tempera-
tur, saltholdighed, 
strømme, havis, 
vandniveau, over-
fladevinde og selv 
vandkemi og bio-
logi (koncentration 
af plankton) samt 
klorofylindhold. 
Nogle havdyr bliver 
ligeledes overvåget 
via satellit, for 
eksempel ved 
anvendelse af 
Argos sendere.

Europas Jordobservationsprogram, Copernicus, kan levere data og billeder 
til de forskellige organisationer, der arbejder inden for området indvandring. 
Disse kan anvendes til at vurdere omfanget af flygtningelejre, og hvordan 
de vokser, eller eksempelvis hjælpe med at overvåge grænser og maritim 
menneskesmugling.

Klimaforandringer

Sundhed

Skove

Verdenshavene

Indvandring

Skovrydning er vanskelig at påvise fra jordhøjde og bliver overvåget via satellit, særligt inden for rammerne af det 
internationale REDD+ initiativ. Dette har til formål at nedbringe udledninger af drivhusgas forbundet med skovrydning og 
skovødelæggelse. De omhandlede landes bestræbelser på at forebygge skovrydning kan følges ved brug af satelitter.

Regeringer skal tage svære beslutninger vedrørende meget vigtige emner. Det kan 
de få hjælp til ved at udnytte rumdata. Applikationerne og ydelserne, der opstår på 
baggrund af rumaktiviteter, kan på mange måder bidrage til at forbedre levevilkår, især i 
udviklingslande, og derved være med til at opnå De Forenede Nationers mål for bæredygtig 
udvikling.  

Katastrofer
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Et kort møde med
en asteroide
Rumeksperter anser risikoen for en kollision mellem 
en asteoride og Jorden for meget alvorlig. Der er ikke 
tale om at sidde og vente på et hypotetisk sammenstød. 

 "Dinosaurerne uddøde, fordi de 
ikke havde et rumprogram." Sådan 
spøgte Arthur C. Clarke, science-
fiction forfatteren berømt for sin 
roman "2001: A Space Odyssey". 

Mon det bliver muligt for vores 
rumprogrammer at redde os, stakkels 
jordboere, fra et tilfældigt og måske 
dødeligt møde med en meteorit? 
Rumorganisationer har konfronteret 

emnet direkte. I begyndelsen af 
2016 var 14.412 nærjordsobjekter 
identificeret, og næsten alle var 
asteorider, sammen med omkring 
hundrede kometer. Ud af den total 
blev 1.696 objekter beskrevet som 
"potentielt farlige", fordi deres 
bane vil bringe dem inden for 
7,5 million kilometer fra Jorden, 
og deres diameter menes at 
overstige 150 meter. Et sidste tal: 
en af asteoriderne antages at være 
potentiel farlig, og 157 er større end 
1 kilometer i diameter.

Hvad med at afværge asteroider?
Virksomheder og rumorganisationer 
verden over arbejder netop nu 
på dette aspekt af beskyttelse 
af Jorden. Finansieret af EU 
bringer NEOShield-2 konsortiet 
11 europæiske virksomheder og 
forskningsinstitutter sammen for 
at udvikle teknologier og forske i 
nærjordsobjekter.
ESA arbejder også på tre projekter: 
Det første er om et system, der kan 
skanne himlen hver nat for at opdage 
uregistrerede NEOer og slå alarm; 
det andet er om risikobegrænsende 
foranstaltninger gældende for 
små objekter; og det sidste er om, 
hvordan man kan aflede de største 
objekter. Det at sende en rumfærge 
til at aflede en asteroide, er et af de 
scenarier, der undersøges. Med det 
henblik, forskes der i en fælles ESA-
NASA mission, døbt AIDA. 

Hvordan er vejret deroppe?
De forskellige lag af Jordens atmosfære påvirkes af 
Solen, solvinde og kosmisk stråling. Dette kendes som 
rumvejr, og det kan forårsage en seriøs forstyrrelse for 
navigationstjenester, telekommunikation, TV-udsendelser og 
meteorologiske tjenester.

Ordforklaring
Et nærjordsobjekt kan være en asteroide eller en komet 
i et solsystem, hvis kredsløb rundt om Solen fører det 
tættere på Jorden. AIDA missionen har til formål at vurdere 
virkningen af en asteroide og afgøre, hvorvidt den skal 
afledes.

En 250.000-dollar 
rejse

Er en rumturist en astronaut? 
Bør han eller hun tegne en 
fuld forsikring? Er der muligt 
at købe et stykke land på 
Månen? Få de (helt seriøse) 
svar fra en ekspert ved at 
klikke på:
http://bit.ly/28SE9UQ

Historisk set har rumforskning været 
forbeholdt nationale organisationer, og 
med disses velsignelse åber kommercielle 
virksomheder for et helt nyt kapitel. Målet: 
at sende sådan nogle som dig og mig ud i 
kredsløb, eller så godt som.

 "Der har kun været 
555 mennesker ude 
i rummet. Virgin 

Galactic åbner rummet for 
resten af os." Det er noget 
af et løfte, men kan det 
holde? Selskabet, som er 
star tet af den sprudlende 
erhvervsmand Richard 
Branson, tilbyder 2 til 3 
timer i rummet - i en højde 
af mindst 100 kilometer 
- ombord på en rumfærge 
beregnet til 6 passagerer og 
to piloter, for det beskedne 
beløb af 250.000 dollars... 
Men Virgin Galactic er ikke 
de eneste. For måske bliver 
det muligt, at rumflyprojektet 
fra Airbus Defence og Space 
vil kunne tilbyde de første 
kommercielle rumflyvninger 
omkring 2024, tidligst.

Dennis Tito, pioneren
Tourist flights on a large 
sTuristflyvninger i stor 
målestok har endnu lange 
udsigter grundet de store 
tekniske udfordringer, der 
stadig skal imødekommes. 
Dog er selve ideen om 
rumturisme ikke længere 
usandsynlig. I april 2011 
var Dennis Tito den første 
"almindelige jordboer" 
til at rejse ud i rummet; 
han var ombord en Soyuz 
og opholdt sig på Den 
Internationale Rumstation 
(ISS). 
Projekter for rumturisme, 
som opnår en meget stor 
mediedækning, kaster 
lys på et nyt og meget 
bredere fænomen, og det er 
åbningen af rumforskning 
til virksomheder fra den 
private sektor. Indtil for 
nylig var det forbeholdt 
stater gennem deres 
nationale organisationer 
og/eller Den Europæiske 
Rumorganisation. Nu, 
derimod, investerer 

Testflyvning af Virgin Galactics SpaceShipTwo.

Dennis Tito (til venstre) var den første rumturist. I 2001 rejste han til Den Interna-
tionale Rumstation ombord på en Soyuz ledsaget af de russiske kosmonauter Talgat 
Musabayev (i midten) og Yuri Baturin (til højre).

erhvervsfolk, særligt i 
USA, millioner af dollars i 
udviklingen af teknologier, 
der skal gøre drømmen om 
rumrejser til virkelighed 
eller starter mindre 
projekter, såsom CubeSats 
eller balloner opsendt til 
rummets grænse.

"Space 4.0"
NASA havde altid udviklet 
deres rumfærger internt, 
men i 2010 ændrede de 
retning og indhentede 
forslag til udviklingen og 
leveringen af en rumfærge til 
at transportere astronauter 
til ISS. NASA valgte 
og støtter nu tre forslag 
(Boeing, SpaceX og 
Sierra Nevada). I Europa 
mener Jan Woerner, 
generaldirektøren for 
ESA, at vi nu er gået ind i 
"space 4.0" eraen. Det skal 
forstås sådan, at rummet 
nu er en integreret del 
af vores daglige liv og 
kan ses som en kilde til 
inspiration. I den kontekst 
bliver nye udfordringer 
mere tydelige. De vedrører 
interaktioner med samfund, 
kommercialiseringen 
af rummet, industriens 
ændrede rolle og en 
udvidelse af samarbejder. 
Der er ved at blive skrevet et 
nyt kapitel i historien. 
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Illustration af et nærjordsobjekt (NEO). 

NEOShield-2 programmet: 
www.neoshield.net 
NEO statistik: 
http://neo.ipl.nasa.gov/
stats/ 
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Det over-fantastiske eventyr
om Rosetta & Philae
Offentligheden viser ofte stor interesse for at følje større 
rummissioner. Men kun få er klar over præcis, hvad de involverer, 
og hvilke udfordringer, der er. Tag for eksempel Rosetta missionen. 
23 års hårdt arbejde og stor indsats af teams af videnskabsmænd 
ligger til grund for dens utrolige resultater. 

 Rosetta tog mindst 11 år at forberede. Missionen blev ‘valgt’ i 
1993. Dens oprindelige mål var at nå kometen 46P/Wirtanen, men 
da Rosettas affyring blev udsat et år, blev kometen 67P/Churyumov-
Gerasimenko valgt i stedet for.

 Tidligt den 2. marts 2004 steg Rosetta op med en Ariane 5 fra 
Europas rumbase på Kourou i Fransk Guiana. Rosetta vejede 2,9 
tons, inklusiv 1,7 tons brændstof, og var udstyret med solpaneler, 
der rakte over 32 meter. Ombord på Rosetta var Philae landeren og 
11 måleinstrumenter.

 Før den kom tæt på 67P, foretog Rosetta tre 
forbiflyvninger omkring Jorden og en omkring 
Mars og nærmede sig asteoriderne Steins og 
Lutetia. Den fløj tæt på Solen fem gange, ialt en 
rejse på 6,4 million kilometer.

  Ialt 50 underleverandører og 2.000 perso-
ner fra 14 lande arbejdede på missionen. De 
totale udgifter til foretagendet var 1,4 millioner 
euro, hvoraf alene 200 million euro blev brugt 
på Philae modulet. Missionen blev styret af ESA 
støttet med bidrag fra dets medlemsstater og 
NASA.

 Rosetta tilbragte to måneder med omhygge-
ligt at kortlægge kometens overflade, såvel som 
at udføre vigtige målinger af tyngdekraft, masse 
og form. Den udforskede også dets støvfyldte 
gasformige atmosfære, kaldet koma, og ana-
lyserede plasmamiljøet og dets interaktioner 
med Solens ydre atmosfære, solvinden.

Se igen og igen dette over-
fantastiske eventyr om 
Rosetta & Philae: http://
bit.ly/1tADJw8

 Rosetta observerer kometen indtil september 2016, 
hvor det er planlagt, at den skal lande på den. Denne 
sidste fase markerer slutningen på Rosettas liv efter 
mere end 12 år i trofast tjeneste.

 Resultaterne af observationerne af kernen på ko-
meten 67P skaber store forventninger: løsningen af 
mysteriet om vores solsystems oprindelse og en be-
dre forståelse for mekanismerne, der er styrende for 
dannelsen af planetsystemer rundt om andre stjerner. 
Sammensætningen af kometer er den samme som 
solsystemets, da det var i dets første stadier mere end 
4.600 millioner år siden, da det stadig var i dets spæde 
begyndelse.

 Philae landeren er opkaldt efter en ø i Nilen, hvor-
på man fandt den obelisk med påskriften, der hjalp til 
at afkode Rosettastenen. Rosetta ankom til 67P den 6. 
august 2014, og efter en indledende undersøgelse og et 
valg af landingssted, blev Philae frigjort og landede på 
kometens overflade den 12. november 2014.
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"Rummyndigheder må
tage et etisk standpunkt" 
Hvorfor rejser vi ud i rummet? Hvad rejser vi derud for at gøre? 
Er der etiske begrænsninger for rumforskning? Vi stillede disse 
spørgsmål til en ekspert, Jacques Arnould.

FØR REJSEN GIK UD I RUMMET VAR 
MENNESKEHEDEN BÅDE TILTRUKKET AF 
DET OG BANGE FOR DET. HVAD SKYLDTES 
DET? 
Alle kulturer er både tiltrukket af himlen 
og bange for den. Den forekommer i de 
første fremstillinger af kunst, i mytologi, i 
kosmogonier (teorier eller myter om uni-
versets oprindelse)... Ifølge den europæis-
ke tradition, indtil det 17. århundrede, 
var det, der var over os, et utilgængeligt 
kosmos, tæt på perfektion og omtrent 
guddommeligt. Men så viste Kepler os, at 
kosmos og Jorden var ét, og at vi en dag 
ville være i stand til at udforske det. 

BØR VI IKKE STOPPE MED AT FORURENE 
RUMMET?
Vores syn på himlen er, at det er et perfekt 
og helligt sted. Når vi opsender satelitter, 
gør vi det ikke for at tilsmudse rummet, 
men af hungren efter viden. Det at sende 
Hubble op for at tage billeder af Universet 
er en enestående rejse. Satelitter vendt mod 
Verden hjælper os til at leve bedre sam-
men. Helligt betyder ikke, at vi ikke bør 
røre noget, men snarere at vi ikke bør gøre 
noget, der er tilfældigt. 

BØR VI KOLONIALISERE RUMMET?
Det spørgsmål har folk stillet, siden rumal-
deren begyndte. Nogle er meget imod det. 

Andre mener, at rumforskning er søgen 
efter liv. I virkeligheden er spørgsmålet ikke, 
hvorvidt vi er berettigede til at kolonialisere 
rummet, men snarere om vi bør give os selv 
retten til at gøre det.

HVAD MED UDNYTTELSEN AF RUMMINE-
RALER?
Projekterne i USA og Luxembourg er en 
mulighed for at bedømme rumlovgivning, 
som historisk set har givet stater megen 
handlefrihed. Nutildags tilbyder virksomhe-
der i den private sektor effektive og billigere 
tjenester, en tanke, der bygger på, at rum-
met er indbringende, hvilket er en del af en 
liberal tankegang. Hvad skal vi gøre med 
ånden fra de rumpionerer, der ønskede at 
gøre rummet til et fælles aktiv for mennes-
keheden? Den debat er kun lige startet.

MENER DU, AT RUMLOVGIVNING GIVER EN 
FORM FOR VERDENS STATSBORGERSKAB?
På en måde, ja. Vi kan forestille os dette 
koncept som værende en fælles arv til 
menneskeheden anvendt på havdybder og 
på Antarktis. Men selv fra himlen kan du se 
naturlige grænser såsom bjerge og have. Det 
er nødvendigt, at vi ikke kun tænker på det, 
der binder os sammen, men også på det, 
der gør os unikke.

BØR MENNESKER REJSE UD I RUMMET?
Jeg har ikke fundet en god opdagelses-fi-
losofi. Spørgsmålet om, hvorvidt vi skal 
udforske rummet, vil altid blive stillet. 
Etikken gør det muligt at belyse situa-
tionen og berige den, når det handler om 
at fremme beslutningsprocessen. Svaret 
vil afhænge af tiden og de tilgængelige 
ressourcer. På nuværende tidspunkt mener 
Europa, at mennesker bør rejse ud i rum-
met, inden for rammen af et samarbejde, 
idet selve det at gøre det kræver betydelige 
ressourcer.

BORGERE DRAGER FORDEL AF DE MANGE 
DATA FRA SATELITTER, MEN HVEM 
KONTROLLERE MÅDEN, DET FOREGÅR? ER 
DER IKKE EN RISIKO FOR BIG BROTHER? 
Jo, det er der. Den tekniske ekspertise bør 
indgå som del af en bredere diskussion, der 
involverer alle samfundets aktører. Efter 
min mening, er det ikke så meget privat-
livet, der er udsat. Det er mere vigtigt, at 
ansvaret for den viden, som data indehol-
der, overdrages til dem, de tilhører. 

JEG VIL UNDERSTREGE, AT INDTIL NU HAR 
HISTORIEN IKKE ‘TILBUDT’ MULIGHEDEN 
FOR AT FORBINDE TOTALITÆRE STYRER 
MED SÅ INDGRIBENDE, AVANCEREDE 
TEKNOLOGIER... 
Risikoen for et Big Brother-scenarie, der er 

Jacques Arnould er ekspert inden for 
etik ved CNES, Frankrigs rumorgani-
sation og forfatter til bogen "Demain 
l’espace".

"Selv fra himlen kan du se naturlige grænser 
såsom bjerge og have. Det er nødvendigt, 
at vi ikke kun tænker på det, der binder os 
sammen, men også på det, der gør us unikke." 
J.Arnould

Du kan læse mere om 
emnerne beskrevet i denne 
artikel i bogen "Demain 
l’espace" af Jacques Arnould 
(udgivet på fransk af Cherche-
Midi). Find flere oplysninger: 
https://spacegate.cnes.fr/fr/
demain-l-espace

Hvem tilhører 
verdensrummet?
En række erhvervsfolk, 
hvoraf nogle er berømte, 
og mange er meget 
rige, er over de seneste 
par år blevet involveret 
i rumrejser, og deres 
motivation til det har 
forskellige årsager. 
Løfteraketten SpaceX 
(Elon Musk), Virgin 
Galactics bemandede 
rumflyvninger (Richard 
Branson) og Blue Origins 
New Shepard (Jeff Bezos) 
er blandt de hundredevis 
af projekter, der går 
under betegnelsen ‘New 
Space’. Derudover 
ønsker Luxembourg at 
tiltrække virksomheder, 
der specialiserer sig i 
udnyttelsen af ressourcer 
på asteorider. 

Overblikseffekten
Vi rejste ud i rummet og 
opdagede... Jorden, og 
vi blev opmærksomme 
på dens skønhed, dens 
skrøbelighed. Dette er 
overblikseffekten. "En 
tekst, der refererer til 
rumrejser før det 17. 
århundrede, er af Lucien 
de Samosate (i omkring 
120 E.Kr.) fortæller 
Jacques Arnould. Hans 
helt tager en gribbevinge 
og rejser til Månen. 
Og det første, han gør, 
er at kigge på Jorden. 
Gagarins første ord var: 
"Jeg kan se Jorden! Den 
er så smuk!" Det vil være 
vores reference i lang tid 
fremover."

langt større end Orwells, er bestemt tilstede. 
Dette er et essentielt emne. Og det gælder 
ikke udelukkende stater. På nuværende tids-
punkt ved Google en hel del om mig. Dette 
er kun begyndelsen. Etikken besvarer ikke 
disse spørgsmål, men den gør det muligt for 
os at stille dem og at dele dem.

ER DET IKKE LIVSAFGØRENDE AT INDARBE-
JDE SÅDANNE SPØRGSMÅL I TEKNISKE 
BESLUTNINGSPROCESSER? 
Hvis vi ikke ved, hvor vi skal hen, farer vi 
vild. Det første spørgsmål, vi bør stille os 
selv, er: hvorfor gør vi dette, og hvad er for-
målet? Min konklusion er, at det etiske bi-
drag må være klart til stede i de beslutnin-
ger, der tages af rumorganisationer. 

ES
A

O
ffi

ci
al

 S
pa

ce
X 

Ph
ot

os
 - 

D
R

mereFor at vide



Borgernes verdensrum 201624 Science fiction

Radioer bringer 
den ufattelige 

nyhed, at alle 857 satelitter 
omkring Jorden er definitivt 
brudt sammen.

Større byer i 
Asien, Rus-

land og efterfølgende Euro-
pa oplever kæmpe trafikkaos. 
Der er også kaos rundt om på 
de største europæiske logis-
tikcentre, i Rotterdam (Hol-
land), Hamburg (Tyskland), 
Barcelona (Spanien) og Run-
gis (Frankrig). Endeløse ræk-
ker af lastvogne står ubevæge-
lige. Uden satellitsignaler er 
GPS systemer nede, og bilis-
ter og lastvognschauffører har 
glemt, hvordan man bruger de 
gode gamle vejkort af papir.

 Meteorologis-
ke institutter 

Bruxellestid
ESA teamet på 

vagt er forvirret: flere skærme 
er pludselig gået helt i sort. 
Det kunne se ud, som om 
billederne fra en mængde 
jordobserverende satelitter er 
ophørt med at transmittere. 
Der organiseres et krisehold.

 Der skabes kon-
takt til teamets 

kolleger ved NASA, som har 
observeret det samme ske. 
Alle satellittransmissioner 
lader til at være ‘sprunget’. 

Min (forbandede) dag uden 
satelitter
Et totalt sammenbrud af alle satelitter fører til et hidtil uset 
kaos mellem planeterne. Beskrivelse af en utrolig dag.
(Dette er fiktion.)

i USA er grebet af panik. 
Dette er midt i orkansæ-
sonen, men vejrudsigten 
for de kommende dage kan 
kun blive vag, for at sige det 
mildt. Den information, der 
fås fra vejrballoner og fly, når 
der ikke findes satelitter, gi-
ver ikke meget at rette sig 
efter. Det Hvide Hus indkal-
der til et hastemøde for at 
diskutere den forebyggende 
evakuering af flere store byer 
i Florida.

 Listen af fir-
maer , der 

tvinges til at sende deres me-
darbejdere hjem - i hvert fald i 
et par dage - bliver længere og 
længere. Uden GPS-tilsluttet 
værktøj går udgravningsarbe-
jde og byggepladser ved broer, 
tunneller, bygninger etc. ful-
dkommen i stå. Det bliver 
nødvendigt at gå tilbage til 
måleudstyr fra det 20.århu-
ndrede. Pensionerede ansatte 
bliver bedt om at hjælpe.

D
R

 - 
C

N
ES

 - 
PE

O
, A

C
W

A 
- C

iti
ze

n5
9

 /
 F

lic
kr

 - 
N

AS
A 

G
od

da
rd

 S
pa

ce
 F

lig
ht

 C
en

te
r

TV-nyhedsudsendelser meddeler, at 857 satelliter er brudt sammen.

For at vide mere
Se en konstrueret TV-
nyhedsudsendelse om et 
satellitsammenbrud
http://bit.ly/28W3iNy

De Olympiske 
Lege er i gang, 

men det er ikke muligt at 
sende direkte derfra. Billet-
priserne skyder i vejret. Den 
eneste måde, det er muligt at 
følge legene, er hvis man selv 
tager til stadion. 

F i n a n c i e l l e 
tjenesteydel-

ser kan ikke synkronisere og 
lukker ned, ATM virker ikke 
længere, olieledninger ophører 
med at transportere det sorte 
guld, landmænd kan ikke 
længere føre deres traktorer 
korrekt. En stor del af det øko-
nomiske område lader til at 
være lammet.

 Verdens rumor-
ganisationer 

udsender en fælles pressemed-
delelse. Årsagen til sammen-
bruddet er fundet. Alle sate-
litter er berørte. Årsagen til 
hændelsen var et kæmpe ufo-
rudset soludbrud. Det vil vare 
en uge, før situationen vender 
tilbage til normal.

mereFor at vide


