
Jo fjernere, 
jo bedre

Anders Klostergaard Petersen 
Professor 
Religionsvidenskab 
Aarhus Universitet

Et tillykke til 
Weekendavisen, som i Heidi 
Laura har en af landets 
skarpeste journalistiske 
penne. Senest har hun 
leveret argumentation 
for nødvendigheden 
af en humanistisk 
dannelsestradition. Det 
er et tidstegn, at det er 
nødvendigt; men i en 
kultur, hvor betydelige 
dele af landets politikere og 
samfundsvidenskabelige 
debattører mangler sans for, 
at den, som ikke formår 

at føre sit regnskab over 
3000 år, lever fra hånden til 
munden, er det påkrævet. Fra 
faktura til forskning. Dér røg 
dybdeperspektivet; men som 
min gamle tyske professor 
sagde: Det tager en dag at 
tilintetgøre en tradition; 
men en reformation at 
genopvække den.

Hvad er problemet? Vi er 
ved at skabe en selvoptaget 
kultur, hvor vi ikke kan se 
mere end 30 år tilbage og 15 
år frem, og derfor, uden at 
erkende det, bliver ofre for 
snæversyn og vanetænkning. 
Det er den form for 
fordomsfuldhed, humaniora 
blandt andet er sat i verden 
for at udfordre.

Den humanistiske 
dannelsestraditions paradoks 
er, at jo fjernere den 
fremstår i forhold til aktuelle 
problemer, desto mere 

kvalificeret er den til at løse 
dem, netop fordi humaniora 
stiller sig på kritisk afstand 
af både fortid og nutid, såvel 
egen som fremmed kultur. 
Vi lever i en verden, hvor vi i 
en grad som aldrig tidligere 
konfronteres med nye 
udfordringer og spørgsmål, 
etiske, samfundsmæssige 
og videnskabelige. Skal vi 
kvalificeret kunne forholde 
os til dem, må vi også have 
traditionen i spil. Ikke fordi 
vi som papegøjer skal gentage 
den; men fordi vi for at skabe 
den bedste fremtid for os selv 
og vore efterkommere må 
udfordre fortid og nytænke 
nutid for at forme en bedre 
fremtid.

Denne dobbelthed 
kendetegner humaniora, og 
det ved enhver vestlig kultur 
med respekt for sig selv at 
hæge om.

 

Nationalisme 
er ingen nyhed
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Heidi Laura anmeldte den 
14. november 50 ideer, der 
ændrede verden. Heri er der 
åbenbart et afsnit om staten, 
hvori det, ifølge anmeldelsen 
hævdes, at nationalismen kun 
er 200 år gammel. Det vil 
sige, at Aarhus Universitet, 
som har udgivet bogen, ikke 
kan få øje på den nationa-
lisme, som stråler ud af Saxos 

danmarkskrønike og ud af 
de græske og romerske kilder 
fra Antikken. Realiteten er 
jo, at enhver stat har behov 
for at forsvare sit territorium. 
Det kan den enten gøre ved 
hjælp af hvervede soldater eller 
værnepligtige. De sidste er de 
billigste, men det forudsætter, 
at man kan motivere dem til at 
slås, og motivationen har siden 
hedenold været truslen om, at 
ellers ville landet blive erobret 
og udplyndret af fjenden. En 
sådan motivation virker kun, 
hvor der findes et naturligt 
sammenhold. Dette kaldes na-
tionalfølelse og hviler normalt 
på fælles sprog og kultur.

Hertil kommer, at det af 
praktiske årsager altid er let-
test at kommandere tropper, 
der taler samme sprog. Derfor 
klarer de styrker, der består 
af samme nationalitet sig 
normalt bedst, og derfor er 

nationalstaten det naturlige 
udgangspunkt for en militær 
organisering. Dette billede 
sløres af, at nationalstater kan 
ekspandere til imperier, hvor 
en nation undertrykker de an-
dre. Det var det, man så i det 
gamle Rom, i Perserriget, i det 
dansk-norske dobbeltmonarki 
og så videre. Men, hvad der i 
den forbindelse er interessant, 
det er, at de forskellige natio-
naliteter oftest administreres 
som selvstændige enheder in-
den for imperiet. Undtagelsen 
er de grænseområder, hvor 
befolkninger er så tæt vævet 
ind i hinanden, at en admini-
strativ opdeling er umulig.

Hvis det er rigtigt, at 
Aarhus Universitet abonnerer 
på en opfattelse af, at nationa-
lisme er en ny opfindelse, er 
det desværre et godt eksempel 
på, hvorfor man ikke kan tage 
humaniora alvorligt.

Debat

Af Gunver Lystbæk vesterGård
Experimentarium Research

ITHACA, USA – »Ved I, hvorfor vi kun 
kan sende en mission til Mars hver 26. må-
ned?« Spørgeren er NASA’s Lisa May, der 
er leder af Mars Exploration-programmet. 

Hun holder foredrag på Cornell University om 
planerne for at hente jordprøver hjem fra Mars til 
Jorden. En mission, der kaldes for rumalderens 
hellige gral.

»Det er, fordi Mars’ og Jordens baner er så 
forskellige, at vi ender med at skulle jagte Mars 
gennem Solsystemet, hvis ikke vi sender rumson-
den af sted i det smalle opsendelsesvindue, vi har 
cirka en gang hvert andet år,« forklarer hun.

Lisa May vil ikke røbe, hvornår opsendelses-
vinduet skal bruges på at hente en ladning støv 
og sten hjem fra Mars. Hun er blevet forsigtig 
med den slags forudsigelser, efter at NASA på 
grund af pengemangel måtte trække sig ud af 
samarbejdet med ESA om ExoMars-missionen, 
der skulle begynde i 2018 og hente prøver hjem 
omkring 2020-22. 

Det er dog tænkt ind i designet af den næste 
rover, der skal opsendes i 2020 som en del 
af Mars 2020-missionen, at den skal kunne 
indsamle jordprøver og gemme dem i en lille 
cylinder, som potentielt kan hentes hjem senere. 
Derudover har europæerne ikke opgivet at fragte 
prøver til Jorden, efter at de måtte overtage 
ledelsen af ExoMars-missionen. Også russerne og 
kineserne arbejder på missioner, der går ud på at 
hente materialer hjem fra Mars.

Tidligere i historien er det lykkedes at hente 
flere kilo månejord hjem – både ved hjælp af 
astronauter, som amerikanerne gjorde det under 
Apollo-missionerne, og fuldautomatisk som rus-
sernes Luna-missioner. Senere er også stjernestøv, 
asteroidesten og solvindpartikler blevet fragtet 
hjem fra rummet.

Den største forhindring for at kunne lande på 
en fremmed planet 55 millioner kilometer væk 
og indsamle og hjemsende en jordprøve derfra, 
er antallet af missioner, der skal koordineres med 
mange år imellem.

»I teorien kunne vi godt sende én mission af 
sted komplet med en rover, der kan indsamle 
prøven, og en raket, der kan fragte prøven tilbage 
til Jorden, men det er teknologisk set en meget 
vanskelig plan, som de færreste tror på,« forklarer 
Lisa May. 

I stedet planlægger NASA en hjembringelse 
over tre særskilte missioner: Først sendes en 
rover derud, som kan indsamle prøven. Dernæst 
sendes en minirover og en løfteraket af sted. 
Miniroveren henter prøven og sætter den på ra-
ketten. Raketten kobler sig så til et moderfartøj i 
kredsløb om Mars, som derefter sætter kurs mod 
Jorden. Udover at den slags samarbejde mellem 
robotmissioner aldrig er set før, har Lisa May en 
lang liste over mulige forhindringer:

»Det er jo helt lavpraktiske ting, som hvis ro-
veren taber cylinderen, eller vi mister kontakten 
til den. Så skal vi jo være sikre på, at prøven er in-
takt i de år, der går, inden vi kan forsøge at hente 
den igen. Og hvad med raketten? Hvad hvis den 
fejler? Eller moderfartøjet bliver forsinket, så vi 
må bremse raketten?« spørger hun retorisk. 

ET andet problembarn er risikoen for forure-
ning, når prøven ankommer til Jorden.

»Ja, vi vil jo nødigt finde liv i prøven for så at 
opdage, at det er vores eget,« siger Lisa May.

Trods de mange forhindringer, vil den viden-
skabelige betydning af en sådan mission være 
svær at overdrive. Udover at give håb om én gang 
for alle at kunne af- eller bekræfte, om den røde 
planet, der muligvis engang var rig på oceaner og 
floder, også kriblede og krablede med liv, så giver 
en jordprøve fra Mars også mulighed for, at alle 
de dygtigste astrobiologer på Jorden kan afprøve 
og teste hinandens teorier.

»Når en rover sender data hjem, har vi ingen 
mulighed for at efterprøve resultaterne. Vi er 
nødt til at stole på robotten. Men hvis vi fik 
en prøve her hjem til Jorden, kunne alle i hele 
verden lave de samme analyser og se, om de får 
samme resultat,« siger Lisa May. Der bliver dog 
rift om den dyrebare, tørre, planetariske sand-
jord, for i NASA’s planer er cylinderen til rejsen 
på størrelse med en blyant. 

Mere Mars. NASA’s topprioritet handler ikke om mennesker på Mars, men om at få en lille cylinder med jord hjem derfra. Sådan en 
hjemtransport koster imidlertid tre særskilte rummissioner.

En pakke marsjord

Mars-roveren Curiosity kører rundt i Den Røde Planets sandede jord og tager billeder, 
men kan desværre ikke sende jordprøver hjem. FOTO: NASA
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