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med nya ögon

Kring årsskiftet nåddes planeten Mars av flera rymd-
sonder, den europeiska Mars Express med landaren 
Beagle 2 och de amerikanska landarna Spirit och 
opportunity. Beagle 2 förolyckades vid landningen, 
men de övriga fungerar utmärkt. Ett bildcollage rap-
porterar om sensationella fynd på grannplaneten.

Bilden över den vackra vulkankäglan (kalderan) är tagen med den högupplösande 
kameran ombord på Mars Express som nu är en satellit till Mars. Vi ser kalderan av 
vulkanen Albor tholus, som är belägen i Elysiumregionen. Diametern på kalderan 
är ca 30 km, och den når ett djup på ungefär 3 km. Intressant att notera är att höj-
den på vulkanen inte är mer än ca 4,5 km, något som alltså betyder att kalderan 
är nästan lika djup som vulkanens totala höjd. Detta är mycket ovanligt på jorden. 
Vulkanen är vid basen ca 160 km bred.
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med nya ögon

Det slutgiltiga beviset på att vatten fortfarande existe-
rar på Mars, om än i frusen form, ses här intill. Bilden är 
sammanställd av data från sydpolen på Mars insamla-
de av oMEGA,  ett instrument ombord på Mars Express 
som mäter reflekterat ljus i bl.a. det infraröda områ-
det. ur den vänstra delen av bilden kan man utläsa var 
det finns fruset vatten (blått visar störst koncentration), 
mittensektionen visar koldioxidförekomsten och den 
högra delen är ett ”vanligt” fotografi av området.
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På det 66:e Marsdygnet efter landningen tog Spirit denna mo-
saik av den närliggande meteoritkratern Bonneville. Denna har 
en diameter av nästan 200 m och är belägen inuti den större 
Gusevkratern. Spirit undersökte ett flertal stenar under sin färd 
mot kraterkanten, stenar som troligen slungats ut när meteo-
riten som bildade Bonnevillekratern slog ner. Dessa stenar kan 
därmed innehålla information om de bergarter som utgör bot-
ten av Gusevkratern. orsaken till att Spirit skickades till just 
kratern Gusev är att man misstänker att det legat en sjö där  
tidigare som alltså då befunnit sig inuti kratern.

Panoramabild från opportunitys landningsplats. Detta är ingen äkta färgbild, men 
bilder tagna genom kamerans infraröda, blåa och gröna filter har kombinerats för 
att ge en så korrekt färgsättning som möjligt. På bilden framträder en berghäll som 
senare i detalj (se nedan) har undersökts av landaren. Berghällen är inte mer än 10 cm  
hög, men har trots detta visat sig innehålla några av de mest sensationella struktu-
rer som hittills observerats på Mars. 

Den runda försänkningen som syns på bilden är ett 
resultat av den första mekaniska bearbetningen av 
en sten som någonsin gjorts på Mars. Försänkning-
en skapades av ett instrument som kallas rAt (rock 
Ablation tool) och är 4,5 cm i diameter. Instrumentet 
”malde” sig ner knappt 3 mm under ytan på stenen. 
Mätningar visade senare att stenen består av basalt.

opportunitys navigationskamera tog denna bild på det 36:e 
Marsdygnet sedan landningen. Fordonet har nu kört fram till 
berghällen, döpt till ”El Capitan”, och påbörjat mätningar. På 
bilden framgår var den mekaniskt har bearbetat berget med 
syfte att få en färsk yta för analys. Man kan även se fordonets 
hjulspår. 

resultatet från mätningarna är sensationella: berget be-
står till nästan 40 % av rent salt (en typ av svavelsalt), något 
som mycket starkt argumenterar för att det bildats i närvaro 
av vatten. Det är även troligt att denna process pågått under 
en betydande tidsrymd, något som antyder att det har varit en 
utdragen närvaro av vatten på denna plats. Då dessa mätning-
ar utförts var det fortfarande oklart om det har rört sig om av-
sättningar genom cirkulerande grundvatten eller om det har 
fällts ut i en stående vattenmassa (sjö eller hav). 
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En intressant upptäckt är att berghällen har visat sig vara full 
av små bollar (nASA kallar dem ”blåbär”). De har en diameter 
på ett par mm och har senare visat sig bestå av järnminera-
let hematit. Man trodde till en början att de hade sitt ursprung 
från vulkanisk aska, men senare undersökningar pekar på att 
de snarare har ”vuxit till sig” inuti själva sedimenten. Detta 
styrks även av man i bilden kan se tre bollar som vuxit ihop. 
Även dessa upptäckter pekar på närvaro av vatten, eftersom 
tillväxt av sådana ”konkressioner” enbart kan ske i vattenmät-
tade sediment. Bilden av Mars som en tidigare våt planet bör-
jar sakta växa fram!

På det 41:a Marsdygnet kom så de slutliga bevisen för att dessa bergarter inte 
bara bildats i närvaro av vatten, utan att det även har rört sig om en stående vat-
tenmassa i form av en sjö eller ett hav. De finlaminerade sedimenten innehåller 
nämligen strukturer som är typiska för avsättning i en sjö eller ett hav. 

En typ av dessa strukturer kallas korsskiktning och uppstår när rinnan de vatten 
bildar vågformiga ”rippler” i sedimenten, vilka sedan skärs av när vattnet byter 
riktning. Man kan på olika ställen se dessa strukturer i bilden där ett lager med en 
viss vinkel ”klipper av” ett annat lager med en annan vinkel (därav korsskiktning).  

Lagerriktningarna är markerade med svarta och 
blåa streck. Vattnet strömmade i det här fallet troli-
gen mot eller från betraktaren. 

Sammantaget antyder dessa fynd att Mars i ett 
tidigare skede inte bara haft närvaro av flytande 
vatten i form av kortvariga floder, utan att det fak-
tiskt rört sig om stående vattenmas sor som dessut-
om varit stabila över relativt långa tidsrymder. I för-
längningen betyder detta att våra möjligheter att 
finna spår av liv på ytan av Mars har ökat drama-
tiskt – förutsatt att liv verkligen i något skede har 
uppstått på Mars.

♦


