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Koloniseringen af Mars

Marsprojektet er støttet af:



Koloniseringen af Mars – hvad betyder det egentlig?

Hvordan er der egentlig på Mars? – og hvorfor er lige Mars interessant?

Hvorfor skal vi overhovedet til Mars? 

Kan vi gøre Mars beboelig? (- ”terraforming” af Mars)

Kan vi allesammen ”bare” flytte derud? 

Hvad forberedes på verdensplan? (Space-X, NASA, JAXA, ESA, …)

- og hvad sker der i Danmark?
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“The goldilock Zone”



Marsdag (Sol):             
24 t  39 m

Marsår:                  
1.88 Jord-år
668 Sols

Halv storakse:   
1.52 AU*

(Nuværende) 
Aksehældning:  
25.2°

*1 AU = 149.597.871 km



At leve på Mars-tid – Marsdøgnet er 24 timer og 39 minutter
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Image credits / permission: 

NASA, JPL

Hvad kræver LIV for at overleve og trives?

En stabil energikilde (f.eks. en stjerne)

(i flydende form – i det mindste som tynde film)

?
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Image credits / permission: 

NASA, JPL

Hvad kræver LIV for at overleve og trives?

En stabil energikilde 
(Solen, jordvarme eller kemisk energi)

Vand 
(i flydende form – i det mindste som tynde film)

?
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NASA, JPL

Hvad kræver LIV for at overleve og trives?

En stabil energikilde 
(Solen, jordvarme eller kemisk energi)

Vand 
(i flydende form – i det mindste som tynde film)

Organiske molekyler  ?



Historien om livets udvikling på Jorden
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Overfladetryk: 6 - 9 mBar
Atmosfære: 95,7 % CO2

2,7 % N2

1,6 % Ar

Jorden sammenlignet med Mars:

Masse:  0,107 MJ
Radius: 0,532 RJ
Areal: 0,283 AJ
Tyngdeacc.: 0,377 gJ
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Image credits / permission: 

NASA, JPL

Hvad kræver LIV for at overleve og trives?

En stabil energikilde 
(Solen, undergrundsvarme eller kemisk energi)

Vand på Mars? – Måske!
(i flydende form – i det mindste som tynde film)

Organiske molekyler ? ?



Mars – i dag …

- Kold ørken med tynd atmosfære (800 til 100 Pa – mod 1013 hPa her)

- Jernoxider på overfladen ("rust")
- Vind-aktivitet: Både lokale/globale støvstorme
- Både H2O-is og CO2-is
- Flydende vand kan (næsten) ikke forekomme på overfladen i dag
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Mars Express, Feb. 2005:

Louth-krateret nær nordpolen, 
Ø ~ 35 km

Den  nordpolare iskappe:
Ø ~ 1100 km

Mars – i dag …

- Kold ørken med tynd atmosfære (800 til 100 Pa – mod 1013 hPa her)

- Jernoxider på overfladen ("rust")
- Vind-aktivitet: Både lokale/globale støvstorme
- Både H2O-is og CO2-is
- Flydende vand kan (næsten) ikke forekomme på overfladen i dag



Mars har tidligt i sin historie haft et atmosfæretryk, som var tilstrækkeligt til at 
flydende vand (i hvert fald sporadisk) har været stabilt ved overfladen. 
Ovenfor en kunstnerisk illustration. Men, man kan stadig se sporene ...



Årsag:

- regn?

- grundvand under is?

48S, 262E

~10 km

Afvandings-systemer? 



Hvad med Mars? – er (/var) den helt anderledes? 18



Pladetektonik har ændret 
eller fjernet alle de ændste 

klipper 

Livets oprindelse på Jorden?
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Billeder: NASA/JPL



Viking (1976): De første landere

To identiske Viking landere med 

stereo-farvekameraer, 

et lille laboratorium med 

livs-detektions-eksperimenter og 

instrumenter til at følge Mars’ vejr og 

måle seismisk aktivitet. 
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3 af 4 biologi-eksperimenter 

var negative, og ingen 

organiske forbindelser* blev

fundet. 

Det ene positive resultat (LR) 

kunne forklares med 

uorganisk kemi ...

Overraskende fandt Viking-sonden at Marsjorden er temmelig oxiderende!

Viking ...



Billeder: NASA/JPL, Univ. Arizona

Mars Pathfinder, 1997



Typisk vejrudsigt på Mars
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NASA, JPL

Hvad kræver LIV for at overleve og trives?

En stabil energikilde 
(Solen, jordvarme eller kemisk energi)

Vand på Mars? – i hvert fald brint (H)

Er denne brint i vand?? 
(i flydende form – i det mindste som tynde film)

Organiske molekyler ? ?



[Mitrofanov et al., 2004, Feldman et al., 2004]

MPL: 76°S, 165°E
Phoenix, 68.3 N, 233°E

Phx

(MPL)

Mars Odyssey (2001): 
Water-ice below the surface in polar regions



NASA’s 2003 MERs, 
Spirit og Opportunity.
Nyttelast:

Stereo-kameraer

Robotarm med instrumenter
“Makroskop” (geolog-lup)
Grundstofanalysator
Mössbauer-spektrometer
slibeværktøj
- med magneter

Magnet
eksperimenter

 

Billede: NASA/JPL, Cornell University, NBI/UCPH
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Kredit: NASA/JPL, Cornell, Univ. NBI/UCPH, Honeybee Robotics, N.Y.



Støvtornadoer i Gusev-krateret, Mars
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Kredit: NASA/JPL, Cornell, Univ., Texas A&M Univ. 



Opportunity i Marathon Valley 

(efter 42+ km)

Bakkekammen ovenfor opkaldt efter

Jens Martin Knudsen



[Mitrofanov et al., 2004, Feldman et al., 2004]

MPL: 76°S, 165°E
Phoenix, 68.3 N, 233°E

Phx

(MPL)

Mars Odyssey (2001): 
Water-ice below the surface in polar regions



Phoenix – fast lander med robotarm

Kunstnerisk fortolkning af Mars-overfladen inden landingen. Kredit: NASA/JPL, Univ. Arizona 31



Phoenix – Sol 4/5

“Holy Cow” – water ice? 
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Data credits / permission: 

University of Arizona, and NASA, JPL 33

Phoenix beviste at der er vand(-is) i undergrunden, hvor Phoenix 
landede:
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Image credits / permission: 

NASA, JPL

Hvad kræver LIV for at overleve og trives?

En stabil energikilde 
(Solen, jordvarme eller kemisk energi)

Vand – YES!
(i flydende form – i det mindste som tynde film)

Organiske molekyler ? ?



Phoenix’ våd-kemi analyse-celler  

fandt at den gådefulde oxydant i Mars-jorden er: 
En perchlorat-forbindelse
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Image credits / permission: 

NASA, JPL

Hvad kræver LIV for at overleve og trives?

En stabil energikilde 
(Solen, jordvarme eller kemisk energi)

Vand      
(i flydende form – i det mindste som tynde film)

Organiske molekyler ??? ?



Panorama (Peter Pan) fra Phoenix’ landingssted
360 graders mosaik i farver vha. Kameraet (SSI) og dansk byggede farvereferencer.

Mere end 400 billeder indgår i dette panorama. 
Farvekameraet “Surface Stereo Imager” (SSI)

har i alt optaget mere end 30.000 billeder



Koloniseringen af Mars – hvad betyder det egentlig?

Hvordan er der egentlig på Mars? – Har det været anderledes tidligere?

Hvorfor skal vi overhovedet til Mars? 

Kan vi gøre Mars beboelig? (”terraforming” af Mars)

Kan vi allesammen ”bare” flytte derud? 

Hvad forberedes på verdensplan? (Space-X, NASA, JAXA, ESA, …)

- og hvad sker der i Danmark?



NASA/JPL-Caltech

Curiosity landede i Gale-krateret i 2012. Dens mål var at: 

Vurdere et lokalt område som en mulig habitat for liv – nu eller i fortiden ….
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Gale-krateret og Mount Sharp

Billede: ESA & NASA/JPL



Billede: NASA/JPL-Caltech/MSSS/MPS/NBI

Konglomeratet “Link” med afrundede småsten
– inkl. “Smutsten”



Image: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Analyse
af resultaterne

Størrelsesfordelingen
viser at dybden af
vandstrømmen har været
0.1 m – 0.8 m

Williams et al, Science 340, 1068 (2013)Billeder: NASA/JPL-Caltech/MSSS/MPS/NBI



Solnedgang i Gale-krateret på Mars optaget fra Curiosity
43

Der er også smukt på Mars!



Curiosity “selvportræt” optaget sol 177 vha. MAHLI
Billeder: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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Curiosity “selvportræt” optaget sol 177 vha. MAHLI
Billeder: NASA/JPL-Caltech/MSSS



Billeder:NASA/JPL-Caltech/MSSS

16 mm diameter borehuller (64 og 16 mm dybe)
Billeder: NASA/JPL-Caltech/MSSS/Univ. de Nantes



CheMin-resultater

Lermineraler kræver pH-neutrale forhold for at overleve.

Billede: NASA/JPL-Caltech/MSSS/NASA-Ames
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Curiosity: Har vist at Mars har været “beboelig”!
Billeder: NASA/JPL-Caltech/MSSS



Dingo Gap – billede fra Curiosity efter krydsning af en 1 m høj klit
NASA/JPL-Caltech/MSSS



I dag er trykket kun 10-1 mbar (1000 til 100 Pa) afhængigt af højden. Årsagen er bort-sprutning
(”sputtering”) af atmosfæren på grund af energetiske partikler fra solen og kraftige soludbrud (CME’er). 

Effekten er kraftig efter at Mars' egen dymano er gået i stå.
Effekten bliver studeret med MAVEN (ankom 2014)



Atmosfæretab fra Mars studeret gennem teleskoper 
fra Jorden

Villanueva, Science 2015



Koloniseringen af Mars – hvad betyder det egentlig?

Hvordan er der egentlig på Mars? – Har det været anderledes tidligere?

Hvorfor skal vi overhovedet til Mars? 

Kan vi gøre Mars beboelig? (”terraforming” af Mars)

Kan vi allesammen ”bare” flytte derud? 

Hvad forberedes på verdensplan? (Space-X, NASA, JAXA, ESA, …)

- og hvad sker der i Danmark?



Det er ikke umuligt at det, som slog 
dinosaurerne ihjel kan ske igen.

Derfor er det vigtigt at vi finder ud 
af, hvad vi kan gøre ved det.

Historien viser, at det ikke er helt ufarligt at bo på Jorden

Chelyabinsk-meteoritten, 2013



Historien viser, at det ikke er helt ufarligt at bo på Jorden

Et udvalg af de mest kendte asteroider ….

Hvad gør man??



Historien viser, at det ikke er helt ufarligt at bo på Jorden

Projektet NEOShield-2



Historien viser, at det ikke er helt ufarligt at bo på Jorden

NEOTωIST (Drube etal, 2016)



Historien viser, at det ikke er helt ufarligt at bo på Jorden

For nylig blev ʻOumuamua (“spejder”, formelt: 1I/2017 U1) opdaget – første objekt som med 
sikkerhed stammer fra et sted udenfor Solsystemet. Disse er meget svære at opdage i tide …



Koloniseringen af Mars – hvad betyder det egentlig?

Hvordan er der egentlig på Mars? Har det været anderledes tidligere?

Hvorfor skal vi overhovedet til Mars? 

Kan vi gøre Mars beboelig? (”terraforming” af Mars)

Kan vi allesammen ”bare” flytte derud? 

Hvad forberedes på verdensplan? (Space-X, NASA, JAXA, ESA, …)

- og hvad sker der i Danmark?



- at gøre Mars beboelig – i det mindste til en vis grad – ligesom Jorden ...

- Hvorfor? - overlevelse f.eks. ifm. lokalt nedslag, human genbank

- ”the next frontier” ... 

- Hvordan? - det kommer vi til ... 

Terraforming af Mars
- hvad vil det sige?



Chris McKay (og Robert Zubrin) har publiceret herom gennem en årrække: 
C.P. McKay, O.B. Toon, and J.F. Kasting: "Making Mars Habitable," Nature 352:489-496, 1991

Terraforming Mars
- kan vi gøre Mars beboelig igen?



Og hvad skal der i givet fald til?

Mars skal ha’ en meget tættere atmosfære end nu!

-Ikke muligt at ændre Mars’ baneparametre, rotationshastighed 
og masse.

- hvad med atmosfæren?  Kan vi ikke ”bare” importere en?

Til 1 bars atmosfære vil kræves ca. 4 x 1015 tons. 
Rumfærgen (nu udfaset) kan løfte ca. 40 tons

Terraforming Mars
- kan vi gøre Mars beboelig igen?



En nøgleparameter er 
gennemsnits-
temperaturen, men 
også en række gasser 
er vigtige ...

Et total-tryk så lavt som 10 mbar kan være nok. 
Men N2 er et problem; vi ved ikke, hvor meget der 
er på Mars. 
Bedste gæt betyder at et totaltryk på 1-3 bar er 
nødvendigt for at planter vil kunne leve.

Terraforming Mars
- kan vi gøre Mars beboelig igen?



Et total-tryk mellem 500 mbar og 5 bar ville du’ for 
mennesker. O2 og CO2 gi’r vanskeligheder.

På en terraformet Mars vil der kræves 
åndingsudstyr, men måske ikke nødvendigvis 
trykdragter ...

En nøgleparameter er 
gennemsnits-
temperaturen, men 
også en række gasser 
er vigtige ...

Terraforming Mars
- kan vi gøre Mars beboelig igen?



Robert Zubrin og 
Chris McKay forslår 
3 ting:

Rumspejle (125 km radius),

Import og impacts af 
ammoniak fra ydre 
solsystem-asteroider

Lokal produktion af 
drivhusgasser

Terraforming Mars
- Og hvordan gør vi så det? 



Et “beskedent” rumbaseret spejl med en radius af 125 km ville kunne reflektere
tilstrækkelig solenergi til at hæve temperaturen af hele arealet syd for 70 grader sydlig
bredde med 5 K. 
Et solsejl af aluminiseret Mylar® med en massetæthed af 4 tons/km2 ville have en 
masse af 200.000 tons.

Terraforming Mars
Rumspejle



Terraforming Mars
Drivhusgasser

Lokal produktion af drivhusgasser



Terraforming Mars
Drivhusgasser

Temperatur-

stigning(K)
CFC tryk (mbar)

CFC Produktion 

(tons/time)

Nødvendig effekt 

(MWe)

5 0.012 263 1315

10 0.04 878 4490

20 0.11 2414 12070

30 0.22 4829 24145

40 0.39 8587 42933

Lokal produktion af drivhusgasser
CFC = Chloro-Fluoro-Carbon forbindelser



Det er sandsynligt at ydre asteroider indeholder betydelige mængder 
af let fordampelige gasser. Bl.a. ammoniak og methan.

Terraforming Mars
Import af asteroider



Terraforming Mars



Terraforming Mars

Selvom vore umiddelbare efterkommere ikke kan forvente at kunne "terraforme" Mars, 
vil det i det mindste være muligt at “genoplive” Mars, 

så planeten igen blir modtagelig for liv som den var engang …



Koloniseringen af Mars – hvad betyder det egentlig?

Hvordan er der egentlig på Mars? Har det været anderledes tidligere?

Hvorfor skal vi overhovedet til Mars? 

Kan vi gøre Mars beboelig? (”terraforming” af Mars)

Kan vi allesammen ”bare” flytte derud? NEJ!! 

Hvad forberedes på verdensplan? (Space-X, NASA, JAXA, ESA, …)

- og hvad sker der i Danmark?



Koloniseringen af Mars – hvad betyder det egentlig?

Hvordan er der egentlig på Mars? Har det været anderledes tidligere?

Hvorfor skal vi overhovedet til Mars? 

Kan vi gøre Mars beboelig? (”terraforming” af Mars)
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Elon Musk: Making Life Multiplanetary: 
Planer om raketter til 100 personer
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Skal indsamle prøver som senere skal returneres til Jorden
PIXL, DTU-Space (siden 2013)

Mastcam-Z, NBI (siden 2013); MOXIE, NBI + DTU-vest (siden 2013); 
SuperCam, NBI (siden 2014)
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2018-04-24 udkom denne rapport:
iMars;
International Mars Architecture for 
Return of Samples from Mars
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Skal indsamle prøver som senere skal returneres til Jorden
PIXL, DTU-Space (siden 2013)

Mastcam-Z, NBI (siden 2013); MOXIE, NBI + DTU-vest (siden 2013); 
SuperCam, NBI (siden 2014)
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Tre landingssteder foreslået for  
NASAs Mars 2020 rover:

Jezero krater (billedet)

Nord-øst Syrtis

og Columbia Hills (Gusev krater)
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2018-04-26 underskrev NASA og ESA et 
”Statement of Intent” om – sammen – at 
hente de indsamlede prøver!



Billede: Morten Bo Madsen
Guillermo fra SuperCam-teamet i Spanien og AVS (plus Danmark)

Samling af Engineering Qualification Model
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MOXIE
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Haldor Topsøe’s CO-anlæg (ligner MOXIE)
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Kontakt-information og links:

Morten Bo Madsen, mbmadsen @ nbi.ku.dk, http://mars.nbi.ku.dk/

http://mars.nasa.gov/mars2020/ Alt tilgængeligt om NASA’s 2020 Mars rover 

https://mars.nasa.gov/insight/ Om NASA’s InSight-mission (opsendelse 5. maj 2018)

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/ Curiosity nyheder

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s= Rå (”friske”) billeder

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/videoarchive/ Videoer

http://mars.jpl.nasa.gov/mars3d/ (ikke kun MSL)  Mars 3D-billeder

phoenix.lpl.arizona.edu NASA’s Phoenix Mars Lander

marsrovers.jpl.nasa.gov Mars Exploration Rovers (Spirit og Opportunity)

www.athena.cornell.edu/ Science team web-side for Mars Exploration Rovers

Andre nyttige links:

www.nasa.gov/mars Generel link til NASA’s Mars-missioner

www.nbi.ku.dk/mars Mars-gruppen ved NBI

www.marslab.dk Mars Simulerings Laboratoriet, Aarhus Universitet

http://www.giss.nasa.gov/tools/mars24/ Mars-24 Mars-clock

http://exploration.esa.int/mars/48088-mission-overview/ ExoMars 2020 Rover & Surface Platform

http://exploration.esa.int/mars/ ESA’s Robotic Exploration of Mars

http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/index.html ESA’s Mars mission Mars Express

http://rosetta.esa.int/ ESA’s Comet rendezvous & landing mission Rosetta

www.copenhagensuborbitals.com Et privat dansk rumprojekt

Senest opdateret: 2018-04-25

http://mars.nbi.ku.dk/
https://mars.nasa.gov/insight/
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/videoarchive/
http://mars.jpl.nasa.gov/mars3d/
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/
http://www.athena.cornell.edu/
http://www.nasa.gov/mars
http://www.nbi.ku.dk/mars
http://www.marslab.dk/
http://www.giss.nasa.gov/tools/mars24/
http://exploration.esa.int/mars/48088-mission-overview/
http://exploration.esa.int/mars/
http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/index.html
http://rosetta.esa.int/


Hvad koster rumforskning?

Asmus Koefoed, 2013, Niels Bohr Institutet


