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/… av verdensrommet, med våpensystemer og drapssatellitter i bane rundt Jorda
en stor trussel mot den kommersielle
ekspansjonen i verdensrommet. «Kinas og
USAs forsøk med antisatellittmissiler i 2007
og 2008 viste at verdensrommet allerede er
åpnet for sammenstøt mellom stormakter,»
sa generalen Yves Arnaud nylig.5
Bortenfor den geostasjonære banen
finnes det såkalte Lagrange-punkt nr 1
(L1) i Jord-Måne-systemet. Det befinner
seg i nærheten av Månen og er relativt lett
(energimessig) å nå fra den geostasjonære
banen. L1s fysiske egenskaper gjør det
til et ideelt sted for å parkere romskip. I
dette punktet (også kalt librasjonspunktet)
utlignes tiltrekningskraften fra de to himmellegemene, noe som gjør at gjenstander
kan oppholde seg her uten å bruke særlig
med energi. Dessuten er likevekten ustabil, punktet er dermed fri for de naturlige og kunstige legemene som forurenser

jordbanene. Lederen for den amerikanske organisasjonen The Moon Society,
Ken Murphy, forklarer i en artikkel om
den kommende utviklingen i romfartsøkonomien at «aktivitetene vil ekspandere utover, og når de når nabolaget til
L1-punktet, blir Månen (og så mye mer)
enkelt å nå».6
Fra L1 koster det faktisk ikke mer (energimessig) å lande på måneoverflaten, reise
til Mars eller i retning av andre himmellegemer i solsystemet som passerer i
nærheten av Jorda. Man kan se for seg
et utskytningspunkt mot jordbanene for
romglidere, ikke-motoriserte romskip som
vender tilbake som en boomerang etter å ha
samlet inn ødelagte satellitter eller ryddet
opp skrot. Man kan også plassere depoter
her med hydrogen (sendt opp fra Jorda) og
oksygen (fra himmellegemer eller utvunnet
av materialer på måneoverflaten) som en
slags bensinstasjon.
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Mars vil derimot bli kostbart, i tid. Tur/
retur vil kreve flere år. NASA har landing
på Mars som målsetning innen 2030. Men
private operatører drømmer om (eller lover
investorene) å nå den røde planeten før det,
kanskje allerede i 2025. I påvente av det
drømmer romøkonomiens talspersoner om
en infrastruktur for tjenester i rommet mellom Jorda og Månen som kan bane vei for
en rekke nyskapende selskaper. En privat
stiftelse ønsker også å overvåke og ødelegge asteroider som truer menneskeheten.7
Andre ser på verdensrommet som et nytt
jomfruelig land for materialer. Utvinning
av metaller, sjeldne jordarter og oksygen
har lenge vært en gjenganger i science
fiction, men milliardæren Naveen Jain, med
bakgrunn i Microsoft, drømmer om å gjøre
det til virkelighet. «Månen har tjue ganger
mer titan og platina enn noe sted på jorden,
for ikke å snakke om helium 3, en sjelden
isotop mange mener kan være framtidens

energikilde på Jorda og i verdensrommet.
Vårt mål er å løse energiproblemet på
Jorda ved å bruke Månen som et åttende
kontinent.»7
Google-gründer Sergej Brin ser for seg å
fange asteroider med «lasso» og sende dem
i bane rundt Jorda for å utvinne mineraler.
Oversatt av R.N.

1 «Going boldly, for a fee», Flight International, London, 25. mai
2012.
2 «Space: Britain’s new infrastructure frontier», Institute of
Directors, London, mai 2012.
3 Spaceflight Now, 18. mai 2011, www.spaceflightnow.com.
4 Han har blant annet grunnlagt Singularitetsuniversitetet. Se «Vi
er alle udødelige ... i 2100 », Le Monde diplomatique, desember
2009.
5 «La reconquête de l’espace» (Gjenerobringen av verdensrommet), Géoéconomie, nr. 61, Paris, våren 2012.
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