
 

 

Læs og lær  

om Mars 





 
Tæt på solen 

 

Mars er planet nummer fire fra solen i vores sol-system.  Man 

kan nogle gange se Mars fra Jorden uden et teleskop. Ud over 

Mars kan man se Solen, Månen, Jupiter og Venus fra Jorden.  

Alle planeter drejer rundt om sig selv. Jorden drejer rundt om 

sig selv på 24 timer. Et døgn på Jorden er derfor 24 timer. 

Det tager Mars 24 timer og 40 minutter at dreje rundt om sig 

selv. Et år er den tid Jorden tager om at ro-te-re omkring So-

len. Det tager Jorden 365 dage. Det tager Mars 322 dage at 

ro-te-re omkring Solen. 



Den røde planet 

 

Mars er den planet i sol-systemet, som vi har ud-forsket mest. 

Man mener, at Mars engang har set ud som Jorden.  

Mars er en klippe-planet som Jorden. Mars har en meget tør 

overflade. Det er støv, som dækker Mars. Det støv har en rød-

lig farve. Derfor kalder man Mars ”Den røde planet”. Mars 

har to måner. Den har også høje bjerge og dybe kløf-ter.  



 
Bjerge og kløf-ter 

 

På Mars kan du se solsystemets højeste bjerg. Det bjerg hed-

der Olympos Mons. Det er i virkeligheden en ud-slukt vulkan. 

Den vulkan er 22 kilometer høj. Det er 22.000 meter. Jor-

dens højeste bjerg er Mount Everest. Det er 8848 meter højt.  

Du kan også se solsystemets største kløft på Mars. Den kløft 

hedder Valles Marineris. Den er 4000 kilometer lang. Den er 

22 kilometer bred og 7 kilometer dyb.  



 
Vand på Mars? 

 

Mars har ingen at-mos-fære. Derfor er Mars øde og tør. Der er ikke 

vand på over-fladen af Mars. Alt vand for-dam-per. For-ske-re 

leder efter vand på Mars. Eller spor af vand. For har der været 

vand på Mars, har der måske været liv.  

Der er vand på Mars i dag. Nordpolen og Sydpolen på Mars er dæk-

ket af is, som på Jorden. På Mars er det dog frossen kul-di-ox-id. 

Det kalder man også tør-is. Der er ikke flydende vand på Mars. 

Men måske har der været det engang. Der er mange dale på Mars, 

som måske engang har været floder.  



 
Udforske Mars  

 

I 1960erne sendte NASA rum-sonder forbi Mars. De tog fotos af 

planeten. I 1970erne landede en rumsonde på overfladen af Mars. 

Så kunne man få de første fotos tæt på den røde overflade.  

I 1997 kom en lille robot til Mars. Den lille robot kørte rundt på 

Mars og tog billeder og undersøgte sten. Dens batterier blev ladet 

op af sol-celler. Den samlede støv op fra Mars. Den kunne  

undersøge støvet. På billedet kan du se den robot. Den hedder  

Sojourner. Du kan se sol-cellerne, der lader robottens maleri op.  

Man vil også gerne sende mennesker til Mars. Mon det kan lade sig 

gøre? 



 
Mennesker på Mars 

 

Når man sender en robot til Mars, kommer den ikke tilbage til Jor-

den. Derfor sender man ikke mennesker til Mars - endnu. For man 

kan godt sende et menneske ud til Mars, men man kan ikke få dem 

hjem igen. Man vil gerne sende en robot ud, som kan bringe noget 

med hjem fra Mars, som man kan undersøge i et la-bo-ra-to-ri-um 

på Jorden. Man vil også rigtig gerne sende mennesker ud til Mars, 

så de kan undersøge, om der f.eks. har været liv på Mars.  


