
 

 
Læs og lær  

om Venus 
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Tæt på solen 

 

Venus er planet nummer to fra solen i vores sol-system.  

Man kan faktisk se Venus fra Jorden uden teleskop. Ud 

over Venus kan man se Solen, Månen, Jupiter og nogle  

gange også Mars fra Jorden. Alle planeter drejer rundt  

om sig selv. Jorden drejer rundt om sig selv på 24 timer. 

Venus drejer rundt om sig selv en gang på 8 måneder. Det 

tager 365 dage for Jorden at rotere omkring Solen. Det 

tager Venus 225 dage at rotere omkring Solen. Venus er 

næsten lige så stor som Jorden.  



En meget varm planet 

 

På Venus er der mere end 450 grader varmt. Luften er tyk 

af giftige dampe, blandt andet svovl-syre. Man kan altså  

ikke sende en raket op til Venus. Mennesker ville ikke overleve 

på Venus. Det er meget svært at udforske Venus. Når man vil 

sende en rumsonde op til Venus, går de itu efter et par timer. 

De kan ikke tåle varmen og de giftige dampe. Det er også svært 

tage et foto af Venus. Der er altid skyer rundt om Venus.  



 
Et døgn på Venus 

 

På Jorden er et døgn 24 timer. Det er den tid, det ta-

ger for Jorden at rotere rundt om sig selv. På Jorden er 

et år 365 dage. Det er den tid, det tager for Jorden at 

nå rundt om Solen. Venus bruger 243 døgn på at rotere 

rundt om sig selv.Venus bruger 225 døgn på at rotere 

rundt om Solen. På Venus er et døgn længere end et år. 

Sært, ikke? 



 
Meget få fotos 

 

Det er sket, at en rum-sonde er landet på Venus og har sendt 

fotos hjem til Jorden. Det er kun rum-sonder fra Rusland, som 

har sendt nær-billeder fra Venus hjem til Jorden. Det er  

mange år siden. Det var i 1975. Rum-sonden ”Venera 9” var 

den første, der tog fotos på Venus. Man har sendt flere  

rum-sonder til Venus. De har også taget fotos fra Venus.  



 
Venus Express 

 

I dag kan man studere Venus uden at lande en 

rum-sonde. Man kan bruge radar til at ”se” 

med. Venus Express er en rum-sonde fra Europa. 

Den undersøger Venus’ atmosfære. Den leder  

efter spor af vand i Venus’ atmosfære. Venus 

Express er den eneste rum-sonde, der overvåger 

Venus lige nu. 
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Maat Mons er en vulkan på Venus 

 

Venus har ikke nogen måner. Venus er en klippe-planet. Der er 

mange vulkaner og kratere. På Venus er der mere end 1.000 

vulkaner. Mange af de vulkaner er 4 gange så store, som de 

største på Jorden. Man ved godt, at der før har været store 

vulkan-udbrud på Venus, men man vidste ikke, at der stadig 

var aktive vulkaner på Venus. Det tror man nu. Den største 

vulkan på Venus hedder Maat Mons. Den er 8 kilometer høj. 

Den er også bred. Den fylder lige så meget som Hawaii-øerne.  


