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andreas letar 
efter mars  
– på jorden

av Nicklas von Matérn

a
stronomiintresset tog fart redan på biblioteket i Kil, 
två mil norr om Karlstad, där Andreas är uppväxt.

– Jag har nog alltid varit en drömmare som 
funderat på vår plats i universum. Redan innan jag 
förstod alla termer i astronomiböcker, så lånade 

jag på biblioteket i Kil och blev fascinerad av alla bilder, 
säger Andreas med en oklanderlig värmländsk dialekt, 
som ljuder klart i en ljus sal vid Institutionen för geoveten-
skaper i Göteborg.

– Det är något speciellt med planetära landskap därför 
att det är något man kan relatera till, man kan se sig själv 
stå där. Det är inte lika abstrakt som kemi och fysik.

Andreas har till synes styrt rakt mot sina mål. Inga 
krusiduller! Efter att han blev färdig med den treåriga 
ingenjörsutbildningen inom GIS (geografiska informa-
tionssystem) vid Karlstads universitet, så fortsatte han sina 
geovetenskapliga studier vid Göteborgs universitet. 

Där tog han sig an en magisterutbildning i naturgeografi 
och blev sedan doktorand inom samma ämne. Och nu har 
Andreas cirka ett år kvar innan han blir klar med sin forsk-
ning: Cold-climate landforms on Mars and Svalbard analogs.

– Mitt arbete syftar till att ge en djupare insikt i hur om-
råden på Mars, som innehåller isrik permafrost i marken, 
utvecklas med tiden. 

Mars’ klimat är väldigt föränderligt över cykler på 
miljoner år, eftersom dess polaxel svänger betydligt mer än 
jordens. Det är en effekt av att Mars saknar en stor stabili-
serande måne. Som ett resultat av detta tror nu forskarna 
att planeten nyligen genomgått en marsiansk istid som 
slutade för drygt fyrahundratusen år sedan.

Inte bara forskning på avstånd har bekräftat att det 
finns fruset vatten. 

– Förra året kunde landaren Phoenix ge de första 

direkta mätningarna av det isrika sedimenttäcket och be-
kräfta att det rör sig om fruset vatten. Observationer visar 
att processer omarbetar de ”tropiska” latituderna på Mars 
då isen försvinner därifrån, säger Andreas och fortsätter:

– Så jag vill alltså hitta svar på vilka landformer som 
utvecklas fortfarande och vilka landformer som är fossila 
från tidigare klimatförhållanden, samt vilka processer som 
formar dem. 

– Fruset vatten är intressant av två skäl. Vatten är en 
förutsättning för liv. Och så kan det vara en viktig reser-
voar för framtida bemannade rymdfärder till Mars.

Vatten + järn = rost

Det marsianska landskapet är i dag torrt och kallt, och 
rödfärgat på grund av sin rikliga mängd av järnoxid. Men 
där finns också glaciärer och vulkaner som tros ha varit 
aktiva tills ganska nyligen, däribland solsystemets högsta 
vulkan, Olympus Mons – 25 kilometer!

Andreas ger en kvick förklaring till varför vår frusna 
granne har fått så rostfärgade kinder.

– Mars är drygt hälften så stor som jorden. När en pla-
net formas kyls ytan av och bildar en krusta, men proces-
ser i planetens inre fortgår. Man pratar om differentiering 
av ämnen i planetkroppen, att tyngre ämnen sjunker ner 
till kärnan. Och i och med att Mars är mindre så kallnade 
den fortare, och det är då en bidragande orsak till att just 
järnet inte hann ansamlas i kärnan lika mycket som på 
jorden. Därför fick Mars en jämnare fördelning av järn i 
manteln och högre halter i skorpan relativt jorden.

   Att som geovetare utforska landskapförändringar på 
Mars i stället för på Tellus ter sig en smula udda. Fast för 

andreas Johnsson är en lugn, jordnära värmlänning som siktat in sig på 

isbelagda områden på mars, en forskning han är ensam om i sverige. 

han har undersökt svalbard – står kanske antarktis och mars på tur?
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andreas letar 
efter mars  
– på jorden

Andreas föll det sig naturligt. Han följde helt enkelt sin pojk-
dröm, men han såg naturligtvis också till dagens möjligheter.

– USA styr fortfarande de två rymdbilarna Spirit och 
Opportunity på Mars som ger jättefina data på mark-
nivå. Spirit har tyvärr kört fast i en sanddyn och har stått 
kvar på samma plats en tid. Men där gör den fortfarande 
upptäckter. Teknikerna försöker febrilt hitta lösningar för 
att få loss Spirit, som kört baklänges sen 2006 då ett av de 
främre hjulen låste sig.

Det finns även tre satelliter som genererar bilder, höjd-
data och meteorologiska data. Och som geovetare kan 
man jobba med dem på liknande sätt som med data på 
jorden.

   

Unga bäckraviner

På satellitbilder upptäckte man tidigt eroderade flodfåror 
och sedermera också bäckraviner, vilket tyder på att land-
skapet en gång formats av vatten i flytande form. Bäckra-
viner är geologiskt mycket unga formationer, och observa-
tionerna pekar på att de bildats av vatten. Andreas berättar 
dels att den röda planetens klimat är för kallt, dels att den 
har en alldeles för tunn atmosfär för att flytande vatten ska 
vara stabilt på ytan. Men bäckravinerna visar dock på att 
Mars kan uppfylla kraven temporärt. Frågan är hur?

– Just nu finns det två hypoteser som vill förklara 
processen bakom formationen. För det första: grundvatten 
tillåts bryta ut längs med sluttningarna under tryck, vilket 
tillåter erosion innan vattnet fryser till och sublimerar till 
atmosfären. Och för det andra tror man att klimatet med 
jämna mellanrum blir gynnsamt för att snö ska kunna 
bildas i de områden där bäckravinerna observerats. Och 

när varmare förhållanden återkommer bildas smältvatten 
under snötäcket, vilket eroderar sluttningarna, säger An-
dreas som ser ut att blicka långt bortom rummets väggar. 
Han lägger inte märke till de högljudda studenterna som 
flanerar förbi glasdörren.

På Svalbard, en norsk ögrupp i Arktis, har Andreas 
framförallt studerat bäckraviner.

– Jag och mina forskarkolleger ville använda Svalbard 
som en referensmiljö till Mars. I och med att glaciärerna 
varit så aktiva och skrapat bort jordlager, så är geologin 
blottlagd på Svalbard. Och precis som på Mars ligger per-
mafrosten bara en bit under den kärva ytan.

I cirka tre år har bäckraviner studerats för att man ska  
kunna komma underfund med vilka processer som 
dominerar på Svalbard. Andreas och hans forskarkolle-
ger hoppas nu på att forskningsresultaten ska ge dem en 
större förståelse för hur bäckraviner bildas. På vår rostiga 
grannplanet!

Under förra årets Svalbardresa placerade han ut instru-
ment som i år hämtades in för mätning av marktempe-
ratur och markfuktighet i tre bäckraviner. Fast i år hade 
dock Andreas fokus på något annat.

– Jag undersökte sorterad mark, så kallade stone stripes, 
som bildar linjära mönster utefter sluttningar. Sådana 
mönster kan man även se på Mars, men man vet inte om 
det är samma processer som skapar dem där.

Stripes kan vara en indikator på att vissa områden präg-
las av ett så kallat aktivt lager, vilket innebär att det övre 
markskiktet fryser och tinar med årstiderna. Frysning och 
upptining kan bland annat leda till att material sorteras. På 
plan mark kan det uppstå cirklar eller polygoner av sten-
material, och när detta sker i sluttningar bildas stripes.

   Undersökningen på Svalbard omfattade detaljerade 
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Bäckraviner på mars, fotograferad av kameran hirise ombord på 
sonden mro,  och (ovan) i hanskogdalen på svalbard. 
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mätningar av ränder och jordprovtagning på djupet för att 
se hur långt ner sorteringen sträcker sig. Just nu undersö-
ker också Andreas och hans forskarkolleger ett högupplöst 
bildmaterial från Mars för att spåra liknande strukturer på 
kratrars sluttningar.

I tre veckor pågick fältarbetet, så det räckte inte bara 
med ett par skarpa forskarögon.

– Vi vandrade cirka två mil om dagen och fick följa vis-
sa säkerhetsrestriktioner i och med att det finns isbjörnar i  
området. Vi fick ringa in tältlägret med larmtråd och så var 
vi tvungna att gå beväpnade med signalpistol och gevär.

Antarktis nästa

Andreas har nu varit på Svalbard i fyra omgångar för att 
undersöka det säregna landskapet, gjort mätningar och 
provtagningar för att försöka hitta jämförelser med Mars. 
Så nästa mål borde rimligtvis bli Antarktis eller varför inte 
Mars. Någon gång i framtiden! Månntro?

– Antarktis står mycket riktigt högt på min lista över fa-
voritresmål, säger Andreas, varpå han tystnar. Han tänker 
på sin dröm om Mars. Därför att den finns i allra högsta 
grad även om utsikterna inte ter sig alltför goda.

– Mycket bygger naturligtvis på en samlad internatio-
nell ansats att nå Mars. Projektet är alltför kostsamt för att 
en nation skall kunna lyckas. Fast nu när NASA dras med 
budgetnerskärningar, och i första hand riktar fokus på må-
nen, så ligger nog tyvärr resan till Mars flera decennier in 
i framtiden. Men skulle biljetten finnas tillgänglig i dag så NickLas voN matérN är frilansjournalist med bas i Göteborgstrakten.

skulle jag gärna åka, säger han med ett leende på läpparna.
   Åtskilliga frågor återstår naturligtvis att ställa om den 

mytomspunna planeten, men det är framförallt en fråga 
som inte går att röja undan. Vad motiverar en fortsättning 
av Marsforskningen i dag?

– På ett filosofiskt plan så handlar det ju mycket om att 
förstå vår plats i universum. Vi får referenser till jorden och 
förstår varför utvecklingen nått dit den gjort på Mars. Och 
åt andra hållet ger dessa insikter större vördnad och förstå-
else för vår hemplanet. En annan elementär fråga är om vi 
är ensamma. Även om det är mikroorganismer vi letar efter 
på Mars, så skulle det vara en vetenskaplig sensation om vi 
hittade dem. Då kanske liv i universum är mycket vanligare 
än vad vi vågat tro, säger Andreas med emfas.

– Sen handlar det ju också om att kunna resa dit i framti-
den. Att förstå den miljö som de första astronauterna möter: 
Var ska de leta råvaror och hur når de vattenreservoarer. 
Mycket av Marsforskningen har ju varit inriktad på att ta reda 
på hur mycket vatten som funnits och vart det tagit vägen.

   Han berättar att klimatförändringen på Mars främst 
beror på nedslag av kometer och asteroider i planetens barn-
dom. Och en lägre gravitation. Därtill har vulkanism och sol-
vindens erosion av atmosfären påverkat klimatet i hög grad.

Andreas har hållit föredrag om förändringarna på skolor 
och kan även tänka sig en framtid som föreläsare. Så en dok-
torsexamen sätter alltså inte punkt för hans Marspassion.

– Det vore spännande att fortsätta, i och med att jag också 
är ensam i Sverige med den här typen av forskning. 
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andreas mäter ränder i adventdalen: 
– den dagen gick vi totalt 3� km och mätningarna gjordes 
halvvägs, säger han. 

�009 års expedition med medlemmar från sverige, tyskland 
och usa.

instrumenten har legat i bäckravninen i snart ett år och sam-
lat data om t. ex. temperatur och luftfuktighet. 
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