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JAGTEN PÅ 
SPOR EFTER 
LIV PÅ MARS 
INTENSIVERES
Lige siden udforskningen af Mars ved hjælp af robotter for alvor blev sat 
i gang med NASAs Vikingmissioner i 1970’erne, har der blandt Mars-
forskere været et stort ønske om dedikerede missioner til to formål: at 
undersøge det indre af planeten, og at bringe udvalgte prøver tilbage fra 
Mars til grundige studier i laboratorier på Jorden. En almindelig accept af 
et eventuelt fund af spor af tidlig biologisk aktivitet, altså liv, på Mars vil 
nok kræve en utvetydig verifikation i laboratorier på Jorden.
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ars-forskeres ønske om at returnere 
udvalgte prøver til Jorden i form af 
”Mars Sample Return” (MSR) kan 
måske undre nogen fordi vi allerede 

har en enestående samling af mere end hundrede 
prøver fra Mars. Prøver som ”selv har fundet vej” til 
Jorden. Disse prøver findes i form af meteoritter; 
stykker af Mars’ overflade som ved voldsomme kra-
terdannende nedslag har slynget klippestykker fra 
Mars ud i rummet. Måske overraskende nok vil så 
meget som cirka 25 procent af disse udslyngede 
klippestykker have ramt Jorden. Nogle af disse når 
at brænde op i atmosfæren, mens andre har nået 
helt ned til Jordens overflade, hvor de så kan findes 
i form af meteoritter. Disse små stykker af Mars’ 
overflade er meget værdifulde fordi de fortæller en 
del af Mars’ udviklingshistorie. Men, Mars er et sted 
med meget store variationer imellem forskellige lo-

M
kaliteter. Og vi ved desværre ikke præcis hvor på 
Mars disse meteoritter er dannet. Og blandt dem vi 
kender, savnes for eksempel sedimentære klipper, 
klipper med højt indhold af sulfater eller lerminera-
ler eller andre af de typer af mineralsammensæt-
ninger som vi ved findes, og som ville kunne give os 
vigtig information om tidlige ”beboelige” miljøer på 
Mars.1 Det vil derfor være meget værdifuldt herud-
over at indsamle prøver hvorom man ved indsam-
lingen samtidig får information om den præcise 
kontekst som disse prøver er udtaget fra. Det aller-
mest tiltrækkende ved returnerede prøver fra Mars 
er at det – ligesom for Mars-meteoritterne – vil være 
muligt at analysere prøverne igen og igen efterhån-
den som nye analysemetoder udvikles, og nye vi-
denskabelige spørgsmål opstår. Det vil også være 
muligt at studere prøverne med metoder som ingen 
endnu har tænkt på.

Billedet viser et højdekort der dækker 
Jezerokrateret på Mars. Jezerokrate-
ret er en gammel kratersø, som er 
blevet udvalgt som landingssted for 
NASAs Mars 2020 Rover mission. I 
øverste højre hjørne ses en kløft, som 
er udskåret af vand, som er brudt 
gemmen kraterranden mod østnord-
øst. Jezerokrateret har to indløb med 
hver sin deltaaflejring, et nordnord-
vest og et vestnordvest. Den 18. fe-
bruar 2021 vil NASAs rover lande øst 
for dette sidste delta, hvorfra den vil 
køre mod øst op gennem deltaet 
mod kraterranden. Højdekortet, hvor 
bunden af krateret ligger lavere end 
udløbet viser at dybden af kratersøen 
må have været mindst 250 meter for 
mere end 3,6 milliarder år siden. 
NASA/JPL-Caltech
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Gammel, udtørret søbund fundet
Marsforskere fra Niels Bohr Institutet har tidligere 
været involveret i noget som af NASA oprindelig var 
tænkt og planlagt som de første led i en Mars Sample 
Return-mission. Athena-projektet, som udmøntede 
sig i de meget succesfulde Mars Exploration Rovers, 
Spirit og Opportunity, var planlagt til opsendelse i 
hhv. 2003 og 2005 med det formål at indsamle prø-
ver som i hver sin appelsin-store beholder skulle 
sendes i kredsløb om Mars og med en fælles NASA/
CNES-ESA-mission afhentes fra kredsløb om Mars 
og returneres til Jorden i 2008! Disse planer blev dog 
opgivet da de blev vurderet til at være for risikable 
og for komplekse med den tilgængelige teknologi. 

I august 2012 landede Curiosity i Gale-krateret 
på Mars.2 Her var opgaven at undersøge sedimen-
tære lag nederst i det 5 km høje bjerg, Mount Sharp, 
et bjerg af aflejringer midt i Gale-krateret, som var 
vurderet til at være mellem 3,5 og 3,8 milliarder år 
gammelt. I disse nederste, ældste lag havde man 
vha. spektrometre om bord på kredsløbssonder fun-
det sulfater, hematit og lermineraler – alle mineraler 

som kan udfældes eller dannes i flydende vand. Da 
sedimenter i bunden af en 5 km tyk aflejring måtte 
være omtrent lige så gamle som krateret, så NASA 
her mulighed for at undersøge ”habitabilitet” (bebo-
elighed – dog kun for mikroorganismer) i et fortidigt 
miljø som var blevet tilgængeligt for detaljerede un-
dersøgelser vha. en stor rover som Curiosity med de 
mange analytiske instrumenter om bord. Et område 
som fik navnet Yellowknife Bay, var det lavestlig-
gende område der var let tilgængeligt for Curiosity, 
og med tilladelse fra NASA Headquarters kørtes 
Curiosity derfor til at begynde med mod øst mod 
Yellowknife Bay i stedet for at køre mod Mount 
Sharp i sydvest. 

Boringer i Yellowknife Bay og analyser af bore-
støvet viste at området var en gammel udtørret sø-
bund hvori der var blevet udfældet sulfater og dan-
net lermineraler. Den fundne sammensætning af 
mineraler viste at området i Yellowknife Bay repræ-
senterede et fortidigt miljø hvor atmosfæretrykket 
havde været så højt at der – i det mindste periodevis 
– har været flydende vand med en nær neutral pH 

NASAs Mars 2020 Rover. Roveren 
har tre værktøjer i instrumenthovedet 
for enden af den mere end to meter 
lange robotarm; et Ramanspektro-
meter SHERLOC med et tilhørende 
mikroskopkamera WATSON og en 
røntgen-fluorescensgrundstofanaly-
sator PIXL med et indbygget kon-
tekstkamera bygget på DTU. Det 
tredje værktøj er en borekerneudtager 
som på illustrationen er ved at blive 
anbragt på en sedimentær klippe. 
Det er i den slags klippe man håber 
at finde organiske forbindelser – 
måske helt tilbage fra en tid, hvor 
livet kunne være opstået på Mars.
Foto: NASA
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som ikke var hverken stærkt surt eller basisk. Des-
uden fandt man mineraler med en bred fordeling af 
tilstande mellem kemisk reducerede og oxyderede 
forbindelser sådan at f.eks. flere metaller findes i 
flere oxidationstrin samtidig. Der findes på Jorden 
mikroorganismer som kan udnytte disse forskelle i 
kemiske tilstande både til energiproduktion – og 
samtidig udnytte blandt andet carbon i CO2 til pro-
duktion af organiske forbindelser (vækst). Hvis den 
slags såkaldte kemoautotrofe mikroorganismer 
havde været til stede dengang hvor Mars havde søer 
af flydende vand, ville de have kunnet trives og for-
mere sig3. I en anden boring nærved fandt Curiosity 
klorobenzen, et stof som man formoder er blevet 
dannet med vekselvirkning mellem organiske for-
bindelser og oxyderende perklorater, som findes i 
de fineste partikler og kosmisk stråling. Samlet vi-
ser resultaterne at hvis der havde været mikroor-
ganismer til stede dengang der var søer i Gale-kra-
teret, ville disse fint have kunnet leve der. 

Siden undersøgelserne af Yellowknife Bay har 
Curiosity bevæget sig over sletten i bunden af Gale-

krateret, og her har man fundet adskillige rester af 
fortidige aflejringer i form af genkendelige dele af 
udløbsdeltaer i krateret. Desuden har bl.a. Jens Fry-
denvang, som er medlem af ChemCam-holdet på 
Curiosity, været primus motor i undersøgelser af 
nogle usædvanlige silica-forekomster.4 Curiosity 
har de seneste år arbejdet sig længere og længere 
op i aflejringerne i Mount Sharp, hvor Jens Fryden-
vang gennem støtte fra Carlsbergfondet for øjeblik-
ket som den eneste i Danmark aktivt deltager i Cu-
riosity-missionen og undersøgelserne af det forti-
dige miljø i Gale-krateret. Jens Frydenvang har 
været med til at vise at Gale-krateret har været 
hjemsted for et sø-miljø som har været ”beboeligt” 
(habitable) gennem mange tusinde og måske op til 
adskillige millioner af år.5

Ny rover med borekerne-udtager på robotarm
Nu er en ny og mere realistisk planlagt MSR-mission 
imidlertid under forberedelse. Hovedformålet med 
NASAs Mars 2020 rover er at finde, indsamle og de-
ponere udvalgte prøver som vil skulle hentes i en 
senere mission. Både for at udvikle den nødvendige 
teknologi til fremtidige missioner med en menne-
skelig besætning om bord, for at kunne foretage in-
situ videnskabelige undersøgelser af indsamlede 
prøver og for senere at kunne udvælge, indsamle, 
forsegle og oplagre de indsamlede prøver har NASA 
udviklet en meget stor rover som har krævet udvik-
lingen af et helt nyt landingssystem. Dette nye lan-
dingssystem blev for første gang afprøvet med Mars 
Science Laboratory, eller Curiosity, som blev dens 
mere mundrette navn. 

NASAs Mars 2020 rover bygges på NASAs Jet 
Propulsion Laboratory med basis i den gennemte-
stede Curiosity-rover.6 2020 roveren er udstyret 
med en borekerne-udtager monteret på en lang ro-
botarm og et komplekst prøvehåndteringssystem 
hvor de udvalgte borekerner vil blive indført i små 
rørformede beholdere som kan forsegles og opbe-
vares i roveren eller (som det nu er planen) efterla-
des i grupper på overfladen for senere afhentning. 
Der er store krav til præcisionen og sikkerheden i 
landingen af Mars 2020 roveren. Planen er denne 
gang at udnytte et intelligent system, ”terrain rela-
tive navigation”, som baseret på billeder optaget 
under landingen vil kunne tage beslutninger og fin-
justere den sidste del af landingsproceduren så man 
kan undgå for eksempel store klippestykker, skrå-
ninger eller andre landskabselementer som vil kun-
ne udgøre en fare for missionens sikkerhed. 

For så vigtig en mission har der naturligvis væ-
ret omfattende diskussion af mulige landingssteder 
inden det i efteråret 2018 blev endelig besluttet hvor 
denne rover skal lande. Blandt de kandidater som 
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formåede at forblive på listen til det sidste, var fire 
lokaliteter som hver især bød på særligt interessan-
te mål: Columbia Hills i Gusev-krateret, hvor man 
har fundet materiale som kan være udfældet fra 
varme kilder, og som måske vil kunne sættes i for-
bindelse med fortidig biologisk aktivitet. En lokalitet 
i det nordøstlige Syrtis som rummer meget gamle 
landskabsformer med signaturer fra tidligere vul-
kansk aktivitet, hydrerede mineraler som kan have 
været hjemsted for eventuel fortidig biologisk akti-
vitet på Mars. Det tredje kandidatsted, Jezero-kra-
teret rummer deltaaflejringer i hvad der engang var 
en åben kratersø. Et sted omtrent midtvejs mellem 
det nordøstlige Syrtis og Jezero findes det fjerde 
kandidatsted, som har fået navnet ”Midway”. Dette 
sted deler mange træk med lokaliteten i det nord-
østlige Syrtis samtidig med at stedet vil være muligt 
at nå i løbet af en forlænget mission hvis man lan-
dede i Jezero-krateret. Allerede da der stadig var 8 
mulige landingssteder tilbage på kandidatlisten 
præsenterede Mastcam-Z Co-Investigator Kjartan 
Kinch sammen med en af sine specialestuderende, 
Stephanie Shahrzad, et arbejde de havde udført 
med en ny datering af et basalt-lag i netop Jezero-
krateret. Carlsbergfondet har støttet deres delta-
gelse i ”landing site workshops”, hvor de to har præ-
senteret deres resultater, som ser ud til at være den 
hidtil bedste datering af dette lag. Nu har NASA 
valgt Jezero-krateret som landingsstedet – og ar-
bejdet med datering af basaltlaget har fået endnu 
større relevans idet Mars 2020 roveren forventes at 

lande netop på det undersøgte basalt-lag. Vi forven-
ter derfor at netop dette arbejde vil blive ofte an-
vendt af andre forskere. 

Forberedelser til Mars-mission 
med mennesker
Ud over at indsamle prøver til senere returnering 
har missionen også et eksperiment om bord som er 
led i forberedelserne til ekspeditioner til Mars med 
mennesker. Det viser sig at et af de tungeste ele-
menter i en sådan ekspedition er den mængde oxy-
gen som skal oxydere medbragt brændstof til retur-
raketten fra Mars’ overflade. Når Mars 2020 rove-
ren er landet, skal et eksperiment om bord, ”Mars 
OXygen In situ resource utilization Experiment”, 
kort kaldt MOXIE, producere oxygen direkte fra 
Mars-atmosfærens CO2 i en mængde på 10 g i timen. 
Den faststofelektrolysecelle hvori processen fore-
går, er yderst følsom for støv og specielt indholdet 
af svovl, hvorfor den indsugede luft filtreres i et HE-
PA-filter. Et af de vigtige formål med MOXIE er at 
lære hvordan eksperimentet vil kunne skaleres så 
det vil kunne producere den mængde oxygen som 
vil være nødvendig for at besætningen i en kom-
mende ekspedition til Mars vil kunne returnere fra 
overfladen til kredsløb om Mars hvor de vil møde 
deres returraket. Vurderingen for øjeblikket er at 
en produktionshastighed på 3 kg i timen over en pe-
riode på 14 måneder vil være nødvendig hertil. Dan-
ske forskere deltager i arbejdet med forberedelser-
ne af MOXIE-eksperimentet, og Carlsbergfondet har 

Billedet til venstre viser SuperCam 
kalibreringstarget under samling i et 
sterilt flowkammer i de rene rum ved 
National Institute for Aerospace 
Technology lige nord for Madrid, hvor 
integrationen af elementerne til disse 
kalibreringstargets finder sted. Alle 
kalibreringsreferencer er monteret – 
inklusive de 5 elementer øverst til 
venstre, en hvid, sort, rød, grøn og en 
cyan-farvet, som leveres fra Niels 
Bohr Institutet. Endnu mangler en 
geometrisk reference foroven, en tita-
niumreference i midten til højre og en 
plade med reservedelsnummeret og 
andre data på forkanten.

Billedet til højre viser kalibreringstar-
gets til Mastcam-Z under vibrations-
tests hos Force Technology i Hørs-
holm. Vibrationstesten skal verificere 
at instrumenterne vil kunne holde til 
de kraftige vibrationer de vil blive ud-
sat for under opsendelsen. Når NA-
SAs Mars 2020 Rover lander i febru-
ar 2021 vil hjulophænget frigives vha. 
sprængbolte umiddelbart inden rove-
ren når overfladen. I den forbindelse 
er det blevet verificeret at instrumen-
terne kan tåle at blive udsat for et 
shock på 2000g. 
Foto: Morten Bo Madsen
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støttet en række eksperimenter med MOXIE HEPA 
filtre i vindtunnelanlæggene ved Aarhus Universi-
tet. Disse eksperimenter har givet gode resultater 
vedrørende dimensioneringen af sådanne filtre til 
en fremtidig mission med mennesker som skal brin-
ges tilbage til Jorden.

For at kunne udvælge de mest interessante prø-
ver til indsamling er det vigtigt at have effektive re-
kognosceringsværktøjer og analyseinstrumenter til 
rådighed. I den forbindelse spiller Danmark en sær-
lig rolle idet danske forskere er involveret i udvik-
lingen af tre af disse instrumenter. Afdelingen for 
måling og instrumentering ved DTU-Space har un-
der ledelse af professor John Leif Jørgensen udvik-
let et kontekst-kamera og dertil hørende software 
til præcis positionskontrol af instrumentet PIXL. 
PIXL står for ”Planetary Instrument for X-ray Litho-
chemistry”, og det er et instrument som ved hjælp 
af sin egen røntgenkilde kan lave røntgenfluore-
scens-analyse, grundstofanalyse med stor følsom-
hed og høj rumlig opløsning. 

Med ekspertise fra Niels Bohr Institutet 
SuperCam er Mars 2020 roverens ”Schweitzerkniv” 
– et multimodalt spektrometer med en række ana-
lytiske teknikker som alle er vigtige for rekognosce-
ring og udvælgelse af prøver til returnering. Laser-
induceret nedbrydningsspektroskopi (LIBS) er en 
metode til ”berøringsfri” grundstofanalyse fra af-
stande op til syv meter ved hjælp af en meget kraf-
tig laserpuls som danner et delvis plasma hvis lys 
gennem en række spektrometre danner basis for 
en detaljeret grundstofanalyse. Denne grund-
stofanalyse vil blive understøttet af Infrarød spek-
troskopi til identifikation af de mineraler som er 
dannet af de pågældende grundstoffer, og Raman-
spektroskopi bl.a. til identifikation af organiske for-
bindelser. Herudover vil et fjernmikroskop (Remote 
Microscopic Imager, RMI) med farvefølsomhed le-
vere billeder af omgivelserne (konteksten) for hver 
enkelt måling, og en mikrofon på masthovedet vil 
kunne optage lydene fra vekselvirkningen mellem 
laserpulsen og det materiale der skydes på. Mulig-

Billedet viser et tilbageblik på en klit 
mellem to klippefremspring. Det var 
nødvendigt for Curiosity at forcere 
denne klit for at komme igennem. 
Klitten er ca. 7 meter bred. 
Foto: NASA/JPL-Caltech/Malin 
Space Science Systems
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gjort af støtte fra Carlsbergfondet leverer Niels Bohr 
Institutet fem ud af 30 elementer som skal være re-
ferencer til kalibrering af data fra det infrarøde (IR) 
spektrometer og fjernmikroskopet. De resterende 
referencer er mineralreferencer for LIBS-instru-
mentet, hvor støvet vil blive fjernet når man skyder 
med laseren på referenceprøverne. Men specielt for 
de fem referencer til spektroskopi i det synlige og 
IR-området som ikke tåler beskydning, er det vigtigt 
at minimere mulig kontamination fra luftbåret støv. 
Netop på dette felt har forskere ved Niels Bohr In-
stituttet særlig ekspertise som er opnået gennem 
deltagelse i alle NASAs landede missioner på Mars 
fra og med Mars Pathfinder i 1997 til og med NASAs 
Curiosity-mission, som landede i 2012. 

Billeder optaget af Mastcam-Z, missionens vig-
tigste videnskabelige kamera, vil ofte være blandt 
de første videnskabelige data som returneres til Jor-
den hver dag. Og disse billeder vil være udgangs-
punktet for planlægning af mere detaljerede under-
søgelser med roverens øvrige instrumenter. Mast-
cam-Z er et stereokamera med zoomlinser, og ud 
over at være i stand til at optage almindelige farve-
billeder kan kameraet optage spektre af en hel sce-
ne i omgivelserne i det synlige og nær-infrarøde bøl-
gelængdeområde. Ud over at give visse oplysninger 
om den mineralogiske diversitet vil den slags mul-
tispektrale billeder være egnede til at detektere ob-
jekter som ikke har samme mineralsammensæt-
ning som noget der før er set. Dermed bliver Mast-
cam-Z et meget vigtigt redskab for rekognoscering. 
Marsatmosfæren indeholder imidlertid altid luftbå-
ret støv, som forvrænger spektralfordelingen af det 
lys som når overfladen. Det betyder at overfladen 
får et rødligt skær. 

For at kunne udføre kvantitativ spektroskopi 
med Mastcam-Z medbringes derfor et kalibre-
ringstarget – en referenceplade med et sæt af re-
flektivitetsreferencer – som alle spektroskopiske 
målinger på overfladen af Mars vil blive sammen-
lignet med. Ved inden for et kort tidsrum fra en må-
ling på overfladen at udføre en tilhørende måling 
af det medbragte kalibreringstarget er det muligt at 
kalibrere de data som returneres fra Mars så man 
ud fra den fundamentale størrelse (radians) som 
måles af kameraets lysfølsomme CCD, kan finde 
den materialeegenskab (reflektans) som er karak-
teristisk for den overflade man analyserer i billedet. 
Dette kalibreringstarget er derfor et nødvendigt led 
i optagelsen af videnskabeligt kvantificerbare data 
vha. kameraet. 

Det kalibreringstarget som NASAs Mars 2020 
Rover vil anvende til kalibrering af data fra Mast-
cam-Z, er designet og fremstillet af forskere på Niels 
Bohr Institutet under ledelse af Kjartan Kinch. Li-

gesom de fem danskleverede elementer i Super-
Cams kalibreringstarget indeholder dette kalibre-
ringstarget permanente magneter som medvirker 
til at holde områder på dette target så frit for luft-
båret støv som det er muligt. En vis deponering af 
støv vil dog ikke kunne undgås, og til korrektioner 
herfor har Kjartan Kinch udviklet koder som vil ind-
gå i de kalibreringsrutiner som vil blive brugt på de 
returnerede data.7 

Analyser af hjembragte prøver planlagt 
til at starte i 2030’erne
De tre instrumenter, Mastcam-Z, SuperCam og PIXL 
vil være blandt de vigtigste rekognoscerings- og 
analyseværktøjer i forbindelse med udvælgelse af 
prøver og en grundig karakterisering af den sam-
menhæng hvorfra prøverne udtages. Jezero-krate-
ret var tidligt i Mars’ udviklingshistorie en åben kra-
tersø, ca. 250 meter dyb med yderst velbevarede 
deltaaflejringer. Det materiale som findes i disse 
aflejringer stammer fra et meget stort afvandings-
område som rummer stor geologisk diversitet. 
Blandt andet har dette resulteret i at der i disse del-
taaflejringer findes finkornede lermineraler, typer 
af lermineraler som på Jorden har vist sig at kunne 
samle høje koncentrationer af organiske forbindel-
ser og er gode til at bevare biosignaturer. Umiddel-
bart under disse deltaaflejringer og tillige i randen 
af Jezero-krateret findes karbonatforbindelser, som 
set i lyset af atmosfærens sammensætning med do-
minerende CO2 er relativt sjældne på Mars. Også 
karbonater vil være velegnede til at bevare eventu-
elle biosignaturer, og disse burde kunne detekteres 
med instrumenterne om bord på 2020 roveren. Un-
dersøgelserne i Jezero-krateret ved hjælp af Mars 
2020 roveren forventes derfor at kunne give helt nye 
oplysninger om klimaet på Mars tidligt i planetens 
historie. Og ikke mindst svare på hvordan flydende 
vands historie i dag reflekteres i Jezero-krateret, 
som engang var en kratersø med tilløbende floder 
fra højlandet. 

Herudover vil de returnerede prøver sætte for-
skere på Jorden i stand til at karakterisere risici fra 
støv, potentielt toksiske mineraler og måske endda 
potentielt farlige rester af fortidig biologi for frem-
tidige besøgende forskere på Mars. Prøverne vil for 
eksempel gøre det muligt at datere dannelsen af 
Jezero-krateret og måske nogle af de større kratere 
på Mars – samt datere de basaltlag, som findes i 
Jezero-krateret. Det vil være muligt at klarlægge 
detaljer i de processer som har dannet det løse ma-
teriale på Mars (Mars-jorden), og yderligere vil man 
kunne undersøge sammensætningen af den tidlige 
atmosfære på Mars og derigennem vurdere omfan-
get af tabet af atmosfære gennem det meste af pla-

Billeder optaget 
af Mastcam-Z, 

missionens vigtigste 
videnskabelige kamera, 
vil ofte være blandt de 
første videnskabelige 
data som returneres 

til Jorden hver 
dag
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netens historie. Endelig vil de returnerede prøver 
give oplysninger om præbiotisk kemi og om mulig-
heden for bevarelsen af de kemiske rester af even-
tuelt fortidigt liv på Mars.

David Parker, direktør for ”Human and Robotic 
Exploration Programmes” hos ESA og Thomas Zur-
buchen, der er Associate Administrator for Science 
hos NASA, har i april 2018 underskrevet en hensigts-
erklæring om et samarbejde om at bringe de ind-
samlede prøver retur til Jorden i 2029/2030. Det 
forventes at en bindende aftale mellem NASA og 
ESA om i fællesskab at udvikle en mission til at hen-
te prøverne vil blive underskrevet i løbet af 2019. 
Gennem en aktiv deltagelse i NASAs Mars 2020 ro-
ver-mission og medvirken til udvælgelsen af prø-
verne – og med den ekspertise der findes i Danmark 
vedrørende Mars-meteoritter – vil danske forskere 
stå stærkt når disse udvalgte prøver til sin tid skal 
analyseres i laboratorier på Jorden. 
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Billedet øverst viser et område kaldet 
Stimson Formation. Det var bl.a. her 
Jens Frydenvang ledte et studium af 
nogle forekomster af silika, som var 
lidt usædvanlige. Disse er omtalt 
i teksten. Billedet nederst viser ud-
sigten op mod Mount Sharp, hvor 
Curiosity nu er på vej op mellem de 
flade strukturer i forgrunden. 
Fotos: NASA/JPL-Caltech/Malin 
Space Science Systems.


