Andreas Mogensen til EIR:
Hvorfor samarbejde med det
russiske
rumagentur
er
vigtigt
København, 16. september 2015 – Andreas Mogensen, den første
dansker til at foretage en rejse i Rummet, ankom til Danmark i
dag efter sin netop overståede 10-dages IRISS-mission til ISS
(Den Internationale Rumstation, med start 2. sept.). EIR fik
mulighed for at stille det første spørgsmål på en
pressekonference, som Andreas Mogensen holdt i Industriens
Hus. Pressekonferencen blev sendt live over den nationale
kanal TV2, og en del af hans svar til EIR var leder på den
artikel, der kom på TV2’s hjemmeside, med overskriften:
»Andreas Mogensen: Der er ingen grænser set fra rummet«. EIR’s
spørgsmål kommer efter ca. 13 minutter.
EIR: Identifikation. ”Da du holdt din pressekonference i
oktober 2014, spurgte jeg dig om, at forberedelsen til din
rumrejse fandt sted under en voksende spænding mellem Rusland,
på den ene side, og USA og Europa på den anden side, hvor du
fastslog, at det var meget vigtigt at beholde videnskabeligt
og rumfartsmæssigt samarbejde. Så nu, efter at du har været i
rummet på en Soyuz-raket sammen med en russisk kosmonaut fra
Baikonor, hvad siger du om, hvorfor det er vigtigt at beholde
samarbejdet mellem det russiske rumagentur, og ESA og NASA?”
Andreas Mogensen: ”Det er kun gennem samarbejde og
kommunikation, at vi kan løse nogle af de problemer, som
eksisterer. Det, jeg kan sige er, at, ombord på rumstationen
er der ingen problemer mellem nationaliteterne.
Vi er mennesker, der drager i Rummet sammen for at løse fælles
problemer. Måske er det første indtryk man får, når man kigger

på Jorden, at det er én Jord. Man kan ikke se landegrænser fra
Rummet, og man får meget hurtigt en fornemmelse af, at det er
noget menneskeskabt, landegrænser. Vi er allesammen mennesker
med de samme drømme, med de samme ønsker, med de samme behov,
og vi lever på den samme planet, så derfor er det samarbejde,
der ligger bag rumstationen, så vigtigt.
Og jeg tror, at det i fremtiden bliver endnu vigtigere, fordi
det er et eksempel på, hvordan vi i fællesskab kan løse
problemer. I fremtiden vil flere og flere af vores problemer
være på en skala, som gør det nødvendigt, at vi arbejder på
tværs af landegrænser, og på tværs af kulturer. Det er rigtig,
rigtig vigtigt, og et godt eksempel på, hvad vi kan opnå, når
vi arbejder sammen og samarbejder.”
Mens han var i Rummet, udførte Andreas Mogensen mange
eksperimenter, af hvilke den mest spændende var, som en del af
»Thor-eksperimentet«, at se, hvad det er, der sker under
tordenvejr oven over skyerne, og han filmede, for første gang,
»blå kæmpelyn«, der lynede op i gentagne lysudbrud, fra kuplen
på toppen af den russiske sektion af ISS. Han fortalte, hvor
spændende det var, da han fandt ud af, at dette var første
gang, fænomenet var blevet opdaget og filmet.
I morgen vil Andreas Mogensen holde et foredrag på Københavns
Universitet og møde børn på Planetariet.
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