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Ny forskning viser, at geologiske ændringer skabte betingelserne for, at
Grønlands Indlandsis overhovedet kunne opstå. Sludder, siger kollega.
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For omkring 2,6 millioner
år siden gik Jorden ind i
en ny klimaperiode.
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I 500 millioner år forinden
havde der ikke været
indlandsis på Grønland,
og øen var dækket af
frodige, grønne skove.

19/03 Blær dig med 5 videnskabelige facts om
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Alt det ændrede sig dog,
da klodens temperatur
faldt drastisk, så verdens
største ø blev dækket af
en kilometertyk iskappe,
der stadig ligger der i dag.
Nu viser ny international
forskning med dansk
deltagelse, hvorfor netop
Grønland blev
udgangspunktet for
udviklingen af tykke
iskapper på den nordlige
halvkugle.

18/03 De særeste dyr, der nogensinde er
opdaget (/miljonaturvidenskab/desaerestedyr
dernogensindeeropdaget)

22/03 Guld fundet i Danmark for første gang
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19/03 Hvorfor forsvandt neandertalerne?
(/sporgvidenskaben/hvorforforsvandt
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Indlandsisen bliver opretholdt af blandt andet de østgrønlandske fjelde. Forskere
mener, at fjeldene også var med til at danne Indlandsisen til at starte med. På billedet
ses Gunbjørn Fjeld, der hæver sig 3,7 kilometer over havets overflade. (Foto: Peter
Japsen)

»Vores forskning viser, at klimaændringer ikke alene var skyld i, at Indlandsisen blev
dannet. Geologiske processer i Jorden skabte betingelserne for, at det overhovedet
kunne lade sige gøre. Denne erkendelse giver os en bedre forståelse af Indlandsisens
fortid, så vi også bedre kan forstå dens fremtid, hvilket har stor interesse netop nu, hvor
der er stor afsmeltning fra Indlandsisen,« fortæller seniorforsker ved De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Peter Japsen.
De nye resultater er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Terra Nova
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ter.12133/full) af et forskerhold under ledelse af dr.
Bernhard Steinberger fra Deutches GeoForschungsZentrum.
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Gletsjere skabte Indlandsisen
Der er ifølge Peter Japsen videnskabelig enighed om, at den grønlandske indlandsis
udsprang fra de høje fjelde i det østlige Grønland.
Fjeldene opsamlede sne og regn fra lavtryk i Nordatlanten, således at massive gletsjere
kunne dannes.
Gletsjerne bredte sig med tiden ned fra fjeldene, og til sidst dækkede de hele Grønland
med en iskappe, der på steder er over tre kilometer tyk i dag.
http://videnskab.dk/miljonaturvidenskab/forskerestridesigenhvordanblevindlandsisendannet
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»Uden fjeldene og gletsjerne kunne dannelsen af Indlandsisen
slet ikke komme i gang. Klimaforandringerne i sig selv var ikke
nok,« forklarer Peter Japsen.

Fjelde opstod for fem millioner år siden
I sin forskning har Peter Japsen fundet ud af, at netop de
østgrønlandske fjelde skød hurtigt i vejret for omkring fem
millioner år siden.
Det skyldtes ifølge Peter Japsen blandt andet geologisk aktivitet
under Island, hvor glohed magma pressede sig op fra Jordens
kappe og dermed også pressede Jordens overflade opad,
specielt i de områder af Grønland, der ligger tættest på Island.
Magmaen fra Island fik løftet de østgrønlandske fjelde, så de
blev op til to kilometer højere end fjeldene på vestkysten af
Grønland. Resultatet blev fjelde, der når op til 3,7 kilometer over
havets overflade og dermed var høje nok til at danne
udgangspunktet for de gletsjere, der blev til Indlandsisen.
»Hvis ikke fjeldene var blevet så høje, er det ikke sikkert, at
gletsjerne havde udviklet sig til den indlandsis, vi kender i dag.
Derfor var det nødvendigt, at fjeldenes højde fik et skub fra
denne udstrømning af materiale fra Jordens kappe under Island
for fem millioner år siden,« fortæller Peter Japsen.

Fakta
Indlandsis er defineret som
gletsjeris, der dækker mere end
50.000 kvadratkilometer. På
nuværende tidspunkt findes der
kun to indlandsis i verden. På
Grønland og Antarktis.
Under den seneste istid var også
store dele af Nordamerika,
Sydamerika og Europa dækket af
indlandsis.
Den grønlandske indlandsis
dækker 82 procent af Grønlands
areal, svarende til 40 gange
Danmark. Indlandsisen på
Grønland rummer mere end
halvdelen af alt ferskvand på den
nordlige halvkugle.
Kilde: Den Store Danske

(http://forsk.dk/bestilenforsker)

Seneste nyheder
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18:28 Mystisk havfænomen kan give ekstremt
klima i Danmark (/miljo
naturvidenskab/mystiskhavfaenomenkangive
ekstremtklimaidanmark)

I artiklen 'Nyt krudt til videnskabelig strid: Østgrønlands fjelde er ekstremt unge
(http://videnskab.dk/miljonaturvidenskab/nytkrudttilvidenskabeligstridostgronlandsfjeldeerekstremtunge)

' kan du læse mere om Peter Japsens forskning i de grønlandske fjeldes alder.

16:59 Gammel græker bag Fredericias
byplan? (/kultursamfund/gammelgraekerbag
fredericiasbyplan)

13:51 Hvor er beviserne for evolution? (/sporg
videnskaben/hvorerbeviserneevolution)

Grønland nærmede sig Nordpolen
De østgrønlandske fjelde var dog ikke i sig selv udslagsgivende nok til, at Indlandsisen
kunne blive skabt, da klimaet ændrede sig for 2,6 millioner år siden.

11:56 Er Philae død? Kometfartøj svarer ikke
på opkald (/miljonaturvidenskab/erphilaedod
kometfartojsvarerikkepaopkald)

To andre ting var også faldet på plads i mange millioner år op til, fortæller Peter Japsen.

11:04 Betablokkere bekæmper børns
jordbærmærker (/kropsundhed/betablokkere

For det første havde Jordens kontinentaldrift flyttet Grønland seks grader mod nord over
de forudgående 60 millioner år.

10:58 Kolossal dræberkrokodille gik på to ben

bekaemperbornsjordbaermaerker)

(/miljonaturvidenskab/kolossaldraeberkrokodille
gikpaben)

Det betød, at Grønland var kommet tættere på
Nordpolen og dermed også tættere på et klima,
der var koldt nok til at skabe gletsjerne på de
grønlandske fjelde.
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18:59 Guld fundet i Danmark for første gang

Nordpolen kom tættere på

(/miljonaturvidenskab/guldfundetidanmarkforste
gang)

Selvom pladetektonikken havde flyttet Grønland
længere mod nord, var øen dog stadig ikke
kommet langt nok mod nord til at have
permanent frosne vidder.

13:11 Astronomer skaber 3Dkort over det
tidlige univers (/teknologi/astronomerskaber3d
kortoverdettidligeunivers)

I den sammenhæng blev Indlandsisen hjulpet på
vej af, at Nordpolen samtidig var kommet lidt
tættere på Grønland.
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Det skete ifølge Peter Japsen ved, at Jordens
rotationsakse over de seneste 60 millioner år
havde flyttet sig fra et sted nordøst for Sibirien til
at ligge lige nord for Grønland.

DIN
GENVEJ TIL

ASIEN

Derved kom Nordpolen 12 grader tættere på
Grønland, så Nordpolen og Grønland tilsammen
havde nærmet sig hinanden med 18 grader.

KØB NU

For 2,6 millioner år siden havde Grønland
således både fjelde i den rigtige højde og den
rigtige placering, og øen lå selv tilstrækkeligt
langt mod nord til, at klimaforandringerne kunne
skabe Indlandsisen.
»Alle de geologiske betingelser, som skulle være
til stede, for at Indlandsisen kunne blive dannet,
kulminerede lige inden den globale nedkøling.
De geologiske betingelser var ikke alene nok til
at skabe Indlandsisen, men det var den globale
nedkøling heller ikke. Kun sammen kunne det
lade sig gøre,« siger Peter Japsen.

Det læser andre lige nu

Illustrationen viser, hvordan forskerne fra GEUS mener,
at de geologiske betingelser har ændret sig, så de til sidst
skabte betingelser, for at Indlandsisen på Grønland
kunne opstå. De grønne prikker viser, hvordan et skifte i
Jordens rotationsakse de sidste 60 millioner år har bragte
Nordpolen tættere på Grønland. Samtidig er Grønland

http://videnskab.dk/miljonaturvidenskab/forskerestridesigenhvordanblevindlandsisendannet
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over de seneste 60 millioner år rykket længere nordpå,

vikingemyte (/kultur

Det er dog ikke alle forskere, som køber Peter
Japsens teori om dannelsen af Indlandsisen og
de østgrønlandske fjelde.

hvilket er illustreret med de blå prikker. Endelig fik

samfund/kaempestudieafliversejlivet

geologisk aktivitet under Island de østgrønlandske fjelde

vikingemyte)

til at løfte sig i området under den røde cirkel. Da fjeldene

15. marts 2015 kl. 03:22

Vi har blandt andet beskrevet den igangværende
debat mellem forskerne i artiklerne: Danske
geofysikere slås om de norske fjelde

Nordpolen, var fundamentet for Indlandsisen lagt, da

Kollega er ikke imponeret

steg til vejrs, og Grønland var kommet tættere på
klimaet for cirka 2,6 milllioner år siden blev koldere.
(Illustration: Peter Japsen)

(http://videnskab.dk/miljonaturvidenskab/danskegeofysikere
slasomnorgesfjelde) og

Forsker: Bjergkæder er
yngre, end vi troede (http://videnskab.dk/miljonaturvidenskab/30septemberforskerebjergkaedereryngre
endvitroede) , hvor professor Søren Bom Nielsen har langet ud efter Peter Japsens
forskning.
Professor Irina Artemieva fra geologisk Institut på Københavns
Universitet er en anden af disse forskere, der ikke har meget
tiltro til forskningsresultaterne fra GEUS.

(/miljonaturvidenskab/australienkatastrofe
forvaerresafelendigbyplanlaegning)
Australienkatastrofe forværres af
elendig byplanlægning (/miljo
naturvidenskab/australienkatastrofe
forvaerresafelendigbyplanlaegning)

14. januar 2011 kl. 13:57

Fakta
Det kan nogle være svært at
afgøre videskabelige stridigheder

Hun mener, at forskerne bag den nye artikel præsenterer meget
kontroversielle teorier som veldokumenterede facts.

på tværs af videnskabelige
fagområder.

»Jeg synes, at artiklen er alt for spekulativ. For det første, er det I tilfældet med den grønlandske
Indlandsis skyldes det, at få
meget kontroversielt at hænge sine konklusioner op på data for
forskere  hvis nogen  har en
geologiske aktiviteter under Island, den såkaldte ’Icelandic
tilbundsgående forståelse af både
plume’, da der ikke er nogen beviser for, at der overhovedet
glaciologien og geologien.
findes sådan en. For det andet er der ingen beviser for, at
topografien har været med til at danne Indlandsisen, sådan som
forskerne siger. Høje fjelde findes kun ved kysterne på
Grønland, mens store dele af øen befinder sig under havets overflade, hvor der ikke
dannes gletsjere. I mine øjne, er der intet i forskernes artikel, som videnskabeligt
understøtter deres teori,« siger Irina Artemieva, der påpeger, at hvis teorien fra GEUS
er korrekt, burde der også være indlandsis i Canada.

(/kropsundhed/tropesygdommenes
skraekkeligetop10)
Tropesygdommenes skrækkelige
Top 10 (/krop
sundhed/tropesygdommenes
skraekkeligetop10)

29. juli 2011 kl. 10:40
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Peter Japsen er naturligvis ikke enig med sin kollega fra Københavns Universitet. Han
fortæller, at der i årtier har været enighed blandt glaciologer om, at Indlandsisens
udgangspunkt var de høje østgrønlandske fjelde.
»Uden de høje fjelde kunne Indlandsisen slet ikke opstå. Der har også været indlandsis i
Canada en gang. Netop de høje fjelde på begge sider af Grønland har bevaret
Indlandsisen der, mens den er forsvundet i Canada,« siger Peter Japsen.

Geologien er ikke stationær
I forskningen har Peter Japsens udenlandske kollegaer modelleret, hvordan materiale
fra Jordens kappe kunne løfte de grønlandske fjelde.
De har desuden sammensat denne modellering med data for Jordens kontinentaldrift og
ændringer i Jordens rotationsakse.

Anbefalinger
Log på

Samlet set danner forskningen et billede af, hvordan de geologiske betingelser hjalp til
med dannelsen af Indlandsisen, da først den globale nedkøling kom, mener Peter
Japsen.
»Man har en tendens til at se Jordens geologi som noget stationært, der ikke ændrer
sig. Men det gør den, og netop fordi den gør det, ændrer den sammen med klimaet hele
tiden betingelser for Indlandsisens dannelse og forsvinden,« siger Peter Japsen.
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"The key role of global solidEarth processes in
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preconditioning Greenland’s glaciation since the Pliocene",

Irina Artemievas profil (KU) (http://research.ku.dk/search/?
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Terra Nova (2015), DOI: 10.1111/ter.12133

pure=en/persons/285236)
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(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ter.12133/full)

http://videnskab.dk/miljonaturvidenskab/forskerestridesigenhvordanblevindlandsisendannet

3/7

24/3/2015

Forskere strides igen: Hvordan blev Indlandsisen dannet? | Videnskab.dk

3 Kommentarer



videnskab.dk

⤤ Del

 Recommend

Log på

Sortér efter Nyeste

(/sporgvidenskaben/hvorforblivermantraet
efterenorgasme)
Hvorfor bliver man træt efter en
orgasme? (/sporg
videnskaben/hvorforblivermantraet

Deltag i diskussionen...
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Christine Hvidberg

•

6 timer siden

Det er ærgerligt, at Irina Artemieva kritiserer resultaterne uden at hun har forstået
gletscherdynamik og nedbørsdannelse, og hvorfor topografi er afgørende. Gletschere
opstår i områder, hvor den årlige snemængde overstiger den årlige afsmeltning
igennem en længere periode. I højtliggende bjergområder er det koldere, og der er
større sandsynlighed for at sneen kan overleve sommeren. Derfor opstår gletschere
primært i bjergområder. Da Grønlands Indlandsis opstod, må det derfor være sket i
bjergene, især langs østkysten, der er tæt på Atlanterhavets fugtige luftmasser. Når
den fugtige luft løftes op over bjergene, falder der sne. Hvis forholdene har været
gunstige gennem titusinder af år, har gletscherne kunnet vokse og efterhånden flyde
ud og dække hele Grønland. Adskillige glaciologiske modelstudier har vist dette.
De høje bjerge langs østkysten og måske et koldere istidslignende klima har
været afgørende for Indlandsisens dannelse. Studier har også vist, at når først
Indlandsisen har groet til en vis højde, så bliver den mere stabil, da sneen
bliver liggende uden at smelte i de udstrakte indre områder, hvor isen er flere
km tyk. Formodentlig er både randbjergene, den høje nedbør i Nordatlanten og
havisen omkring Grønland med til at stabilisere den i dag.
 og ja, Indlandsisen påvirker undergrunden, men det tager studierne højde for 
Selv hvis Indlandisen smeltede, ville bjergene langs østkysten være langt
højere og dermed fange nedbøren fra Atlanterhavet inden luftmasserne når de
centrale områder.

△ ▽
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Peter Ole Kvint

•

en dag siden
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09:59 Sjælden officiel udmelding fra Kina:
Topforsker advarer om
klimaforandringer (BBC) (/kortnyt/sjaelden
officieludmeldingfrakinatopforskeradvarerom
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09:35 Forhistoriske vægte skal fortælle om
handel i bronzealderen (Det
Humanistiske Fakultet (KU)) (/kort
nyt/forhistoriskevaegteskalfortaelleomhandeli
bronzealderen)

•

2 dage siden

Jeg kan ikke vurdere artiklens værdi, men bliver fuldstændig forvirret af deres brug af
ordet klimaændring, der i denne artikel har den originale betydning.
I de sidste 20 år har klimaændring ellers været synonymt med opvarmning.
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10:29 DTU Fødevareinstituttet fremlægger
belæg for skarp udmelding om mættet
fedt (DTU Fødevareinstituttet) (/kortnyt/dtu

Det er min vurdering at artiklen bygger på en ny form for videnskab, hvor den
videnskabelige sandhed skabes ved at nogle forskere er enige om en lang række
antagelser som i virkeligheden er ubegrundede.
Der er også gletschere på Island og i Norge, og når de ikke er større så er fordi de
smelter lidt for hurtigt. Bare 10 cm årligt vækst, vil på 10.000 år skabe en iskappe.
Der er også bjerge i det centrale Grønland, de er bare trykket ned af isens vægt.
Samtidigt er bjergene i kanten af Grønland løftet op af isens vægt inde på øens midte.

△ ▽
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Seneste fra Miljø & Naturvidenskab

(/miljonaturvidenskab/enfemtedelafmars
kanhavevaeretdaekketafvand)
En femtedel af Mars kan have
været dækket af vand (/miljo
naturvidenskab/enfemtedelafmarskan
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Forskere har splejset mammut og elefantDNA (/miljo

16. marts 2015 kl. 03:29

naturvidenskab/forskereharsplejsetmammutogelefantdna)
24. marts 2015 kl. 03:57

0 kommentarer (http://videnskab.dk/miljonaturvidenskab/forskere

harsplejsetmammutogelefantdna#disqus_thread)

(/miljo
naturvidenskab/forskere
harsplejsetmammut

Engelske forskere har med succes splejset mammutDNA med elefantDNA i et
laboratorie. Det er et stort skridt tættere på at ‘genoplive’ de behårede giganter. En
dansk forsker er dog kritisk: 'hvorfor skal de genoplives?'
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ogelefantdna)
MILJØ & NATURVIDENSKAB (/MILJONATURVIDENSKAB)

Se alle (/genre/video)

Mystisk havfænomen kan give ekstremt klima i Danmark
(/miljonaturvidenskab/mystiskhavfaenomenkangiveekstremt
klimaidanmark)
23. marts 2015 kl. 18:28

ANNONCEINFO (/OM/ANNONCERPAVIDENSKABDK)

0 kommentarer (http://videnskab.dk/miljonaturvidenskab/mystisk

havfaenomenkangiveekstremtklimaidanmark#disqus_thread)

(/miljo
naturvidenskab/mystisk
havfaenomenkangive
ekstremtklimai
danmark)

Indlandsisen smelter, og det ændrer på havstrømmene i det nordlige Atlanterhav.
Derfor kommer vi til at få mere ekstremt vejr i Europa og USA i fremtiden, siger
forskere.

MILJØ & NATURVIDENSKAB (/MILJONATURVIDENSKAB)

Er Philae død? Kometfartøj svarer ikke på opkald (/miljo
naturvidenskab/erphilaedodkometfartojsvarerikkepaopkald)
23. marts 2015 kl. 11:56

Kommentarer (http://videnskab.dk/miljonaturvidenskab/erphilae

dodkometfartojsvarerikkepaopkald#disqus_thread)

(/miljo
naturvidenskab/er
philaedodkometfartoj
svarerikkepaopkald)

Til trods for gentagne forsøg på at få fat på rumfartøjet Philae kommer der intet svar
fra det lille rumskib, som er landet på en komet. Til gengæld har Philaes moderfartøj
Rosetta fundet kvælstofmolekyler omkring kometen.

Seneste kommentarer

(http://disqus.com/by/kimkaos/) Kim Kaos
(http://disqus.com/by/kimkaos/)
Vi forstår at du ikke aner hvad en videnskabelig
teori er. Evolutionsteorien er en videnskabelig
teori Jeg gentager mig selv fra et ældre indlæg:
"Enhver større teori har sine uløste spørgsmål.
For...

Hvor er beviserne for evolution?
(http://videnskab.dk/sporgvidenskaben/hvorer
beviserneevolution) · 1 minute ago
(http://videnskab.dk/sporgvidenskaben/hvorer
beviserneevolution#comment1924789023)

(http://disqus.com/by/kimkaos/) Kim Kaos
(http://disqus.com/by/kimkaos/)
Vi må bøje os i støvet når folk hiver youtube
beviserne frem .... not. Måske skulle du prøve
at grave lidt mere og finde mere tungvejende
beviser end et påstået besøg til din læge. Hvis
du skal...

Stevia eller aspartam: Hvad er
sundest? (http://videnskab.dk/krop
sundhed/steviaelleraspartamhvadersundest)
· 19 minutes ago (http://videnskab.dk/krop
sundhed/steviaelleraspartamhvader
sundest#comment1924774981)

(http://disqus.com/by/kimkaos/) Kim Kaos
(http://disqus.com/by/kimkaos/)
Ikke vil forstå... Mange der deltager i debatter
her på videnskab.dk (http://videnskab.dk) er fra
gruppen "ikke vil". De møder op med en agenda
og så kan intet rokke ved deres verdensbillede.
De er her for at vise os at...

Hvor er beviserne for evolution?
http://videnskab.dk/miljonaturvidenskab/forskerestridesigenhvordanblevindlandsisendannet
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(http://videnskab.dk/sporgvidenskaben/hvorer
beviserneevolution) · 24 minutes ago
(http://videnskab.dk/sporgvidenskaben/hvorer
beviserneevolution#comment1924771762)

(http://disqus.com/by/disqus_s0TYQkBvPq/)

Michael Jørgensen
(http://disqus.com/by/disqus_s0TYQkBvPq/)
PENSUM! Evolution er både pensum i
folkeskolen og i særdeleshed i gymnasiet. Det
er reelt en pseudodiskussion, hvor
modstanderne i virkeligheden har andre motiver,
det kan næppe være uvidenhed....

Hvor er beviserne for evolution?
(http://videnskab.dk/sporgvidenskaben/hvorer
beviserneevolution) · 31 minutes ago
(http://videnskab.dk/sporgvidenskaben/hvorer
beviserneevolution#comment1924767389)

(http://disqus.com/by/larsvonmagius/) Lars

Von Magius
(http://disqus.com/by/larsvonmagius/)
Kæmpekrokodille  tjah vel ikke i forhold til
nutidens saltvandskrokodiller der kan blive syv
meter lange?
http://www.krokodillezoo.dk/fa...
(http://www.krokodillezoo.dk/faq.asp?
lan=da&mode=answer&id=74)

Kolossal dræberkrokodille gik på to
ben (http://videnskab.dk/miljo
naturvidenskab/kolossaldraeberkrokodillegik
paben) · 31 minutes ago
(http://videnskab.dk/miljo
naturvidenskab/kolossaldraeberkrokodillegik
paben#comment1924766635)

Seneste blogindlæg
Det koldeste sted i universet
(/blog/detkoldestestediuniverset)

Af Henrik og Helle Stub (/node/30237) ,
Cand Scient'er i astronomi, fysik og
matematik

http://videnskab.dk/miljonaturvidenskab/forskerestridesigenhvordanblevindlandsisendannet
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Om demonstrationer i det
offentlige rum – hvorfor bruger vi
dog ikke bare Facebook? (/blog/om
demonstrationeridetoffentligerum
hvorforbrugervidogikkebarefacebook)

Af Garbi Schmidt (/node/14063) ,
Professor i kultur og
sprogmødestudier på Institut for
Kultur og Identitet, RUC

(http://viden
skab.dk/blog
/om
demonstrati
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Se alle blogs (/blogs)

På forsiden lige nu
KROP & SUNDHED (/KROP

KULTUR & SAMFUND (/KULTUR

KROP & SUNDHED (/KROP

SUNDHED)

SAMFUND)

SUNDHED)

(/kropsundhed/vi
samlerallemenhvorfor
loberdetlobsknogle)

(/kultur
samfund/retsmediciner
determitansvarvaere
aerligpavegneafde
dode)

(/kropsundhed/siger
forsogpamus
overhovedetnogetom
mennesker)

samlerallemenhvorforloberdet

Retsmediciner: Det er mit
ansvar at være ærlig på

overhovedet noget om
mennesker? (/krop

lobsknogle)

vegne af de døde (/kultur

sundhed/sigerforsogpamus

samfund/retsmedicinerdeter

overhovedetnogetom

mitansvarvaereaerligpavegne

mennesker)

Vi samler alle  men
hvorfor løber det løbsk for
nogle? (/kropsundhed/vi

Siger forsøg på mus

TEKNOLOGI (/TEKNOLOGI)

(/teknologi/herer
robottendervaskerdit
toj)
Her er robotten, der
vasker dit tøj (/teknologi/her
errobottendervaskerdittoj)

SPØRG VIDENSKABEN
(/SPORGVIDENSKABEN)

(/sporg
videnskaben/hvorfor
forsvandt
neandertalerne)
Hvorfor forsvandt
neandertalerne? (/sporg

TEKNOLOGI (/TEKNOLOGI)

(/teknologi/kvinderslar
maendikvantefysik)
Kvinder slår mænd i
kvantefysik
(/teknologi/kvinderslarmaendi
kvantefysik)

videnskaben/hvorforforsvandt
neandertalerne)

afdedode)

Seneste nyheder

MILJØ & NATURVIDENSKAB (/MILJONATURVIDENSKAB)

Forskere har
splejset mammut
og elefantDNA
(/miljo
naturvidenskab/forskere
harsplejsetmammut
ogelefantdna)

03:57 Forskere har splejset mammut og
elefantDNA (/miljonaturvidenskab/forskerehar
splejsetmammutogelefantdna)

18:28 Mystisk havfænomen kan give ekstremt
klima i Danmark (/miljo
naturvidenskab/mystiskhavfaenomenkangive
ekstremtklimaidanmark)

16:59 Gammel græker bag Fredericias
byplan? (/kultursamfund/gammelgraekerbag
fredericiasbyplan)

13:51 Hvor er beviserne for evolution? (/sporg

(/miljonaturvidenskab/forskereharsplejset
mammutogelefantdna)

24. marts 2015 kl. 03:57

videnskaben/hvorerbeviserneevolution)

11:56 Er Philae død? Kometfartøj svarer ikke
på opkald (/miljonaturvidenskab/erphilaedod
kometfartojsvarerikkepaopkald)

Engelske forskere har med succes splejset
mammutDNA med elefantDNA i et laboratorie. Det
er et stort skridt tættere på at ‘genoplive’ de
behårede giganter. En dansk forsker er dog kritisk:
'hvorfor skal de genoplives?' Læs mere (/miljo
naturvidenskab/forskereharsplejsetmammutogelefantdna)
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