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Nyt tag over hovedet
Forskningsstationen Zackenberg står over

for en markant udvidelse næste år, efter

at Aage V. Jensens Fonde har bevilget et

stor beløb på 6,5 mio. kr. til opførelse af

et beboelseshus og et generatorhus.

Det planlagte beboelseshus vil få ni væ-

relser og vil dermed give ekstra indkvar-

teringsplads til helt op til 23 personer i

spidsbelastningsperioder. Det vil blandt

forskere og andre besøgende være en

kærkommen afløsning af de lidt ukom-

fortable shelters, som hidtil har været an-

vendt. Huset, som bliver på 161 m2, vil

desuden blive udstyret med et fællesrum

med tekøkken.

Det nye generatorhus vil udover sta-

tionens tre generatorer også komme til

at indeholde et stort værksted med god

lagerkapacitet og en garage til stationens

køretøjer.

En bevilling fra Aage V. Jensens Fonde har

gjort det muligt at udskifte de nuværende lidt

ukonfortable shelters med et nyt beboelses-

hus med plads til op til 23 personer.

I anledning af 100-året for Danmark-Ekspedi-

tionen har Arktisk Institut lanceret en helt ny

temaside om den berømte færd. Målet med

siden er at formidle information om kulturelle

arrangementer i jubilæumsårene 2006-2008,

gøre rede for ekspeditionens historiske bag-

grund og i øvrigt synliggøre arkivmateriale og

litteratur om ekspeditionen. Udover jubilæ-

umstemaet præsenteres tredjestyrmand Chr.

Bendix Thoustrups dagbog, som publiceres

løbende fra den 24. juni. Desuden rummer

siden et debatforum, linksamlinger og anden

relevant information. Se på: www.arktiskin-

stitut.dk/tema/danmarkekspeditionen/
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Ingeniører og teknikere fra Danmarks

Rumcenter og Danmarks Tekniske Uni-

versitet er i gang med at udvikle en ræk-

ke avancerede instrumenter til en af

fremtidens Mars-missioner.

Inden turen til Mars skal instrumenter-

ne dog til september på en mere oversku-

elig rejse til  forskningsstationen Concor-

dia i Antarktis, hvor de i nogle måneder

skal testes i en af verdens allerkoldeste

og mest øde egne. Forholdene på Jordens

sydlige pol ligner i den koldeste tid nem-

lig meget det klima, instrumenterne vil

møde på Mars, og kan derfor vise, om de

kan klare de barske forhold på den røde

planet, når det virkelig gælder. Desuden

skal testen afsløre, om instrumenterne

er i stand til at klare sig selv, ligesom det

bliver tilfældet på Mars.

I forbindelse med bevillingen er ejerska-

bet til forskningsstationen overgået fra

Dansk Polarcenter til Grønlands Hjemme-

styre. Det nye ejerforhold vil ikke blive

mærkbart for brugere af stationen, da der

samtidig er indgået en aftale om, at Dansk

Polarcenter fortsat skal stå for driften af

stationen, foreløbig de næste 10 år. Over-

førslen af ejerforholdet vil imidlertid be-

tyde en yderligere inddragelse af Grøn-

land i arbejdet omkring Zackenberg.

Nybyggeriet vil ruste Zackenberg-sta-

tionen til de kommende års udfordringer

og vil bl.a. gøre det muligt at udvide den

nuværende feltsæson på 100 dage og hol-

de stationen åbent året rundt f.eks. i for-

bindelse med Det internationale Polarår

2007-09.

Kontakt: Morten Rasch, Dansk Polarcenter,

tlf. 7248 8110, mr@dpc.dk

Forpremiere på Antarktis
Danmarks Tekniske Universitet står

bag det ene instrument, et magnetome-

ter, der i fremtiden skal måle Mars’ mag-

netfelt på kryds og tværs. Den slags må-

linger kan give mange værdifulde infor-

mationer om, hvordan planeten ser ud

indeni, og om der måske gemmer sig fly-

dende vand under den røde overflade.

På Danmarks Rumcenter har forskerne

skabt to små instrumenter, der blandt

andet skal hjælpe magnetometeret med

at orientere sig.

Oprindeligt blev instrumenterne de-

signet til den franske mission Netlander,

som efter planen skulle have udforsket

Mars fra år 2009. Missionen er dog forelø-

big sat i bero, men de danske forskere er

ikke i tvivl om, at instrumenterne sagtens

kan bruges på en anden mission.

Danmark-Ekspeditionen på nettet




