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1° 5° 10° 15° 25°Venus, Jupiter,  Mars og ‘Apollo I’

STJERNEHIMLEN I MARTS (1. - 11. marts)

1.-2. marts Jupiter og Venus går i fisk

11. marts En høj pris

Efter solnedgang vil Venus og Jupiter syne meget tæt på hinanden – under én grad. Der er dog 
en betydelig forskel på deres lysstyrke, da den ene er ca. 6 gange mere lysstærk end den anden. 

Man kunne tro, at den mest synlige af de to er Jupiter, der er over 11 gange større end Jorden og 
Venus, men det forholder sig sådan, at Venus reflekterer en større procentdel af det sollys, som 
rammer planeten. Derudover befinder Venus sig meget tættere på Jorden end Jupiter. Derfor 
må gaskæmpen lade sig overskygge og vige pladsen for Venus i rampelyset. Du kan finde 
planeterne i stjernebilledet Fiskene i vestlig retning kl. 19 ca. 15 grader over horisonten.

7. marts Mars tager Tyren ved hornene

I disse dage kan du se Mars i stjernebilledet Tyren, mere præcist imellem tyrens to horn. 
Da vi også har fuldmåne i dag, giver det god mening at se efter planeterne og de klareste 
stjerner med det blotte øje.

Når Månens lys igen bliver svagere, bliver det aktuelt at observere de mindre lysstærke 
himmelobjekter og stjernebilleder. Kl. 20 står Månen i østlig retning, Mars i syd-sydvest, 
og både Venus og Jupiter kan ses i vest.

Gå i dybden med astro online
Der findes mange gode podcasts med 
fokus på forskning i astronomi, og i den 
forbindelse skydes her to anbefalinger
af sted:

 Kig forbi YouTube-kanalen Cool Worlds    
  https://www.youtube.com/@CoolWorldsLab  af professor 
David Kipping, der bl.a. er førende i jagten på exomåner,
som både dækker egne og aktuelle forskningsresultater.

Se også kanalen hos John Michael Godier, som står bag 
Event Horizon 
  https://www.youtube.com/@EventHorizonShow   hvor han 
interviewer forskere bag nogle af de nyeste kontroversielle 
forskningsresultater. God fornøjelse!

I januar 1967 måtte Nasa-astronauterne Virgil Grissom, Edward White 
og Roger Chaffee lade livet i en brandulykke, på det som skulle have 
været den første bemandede ‘Apollo’-mission. Missionen blev omdøbt 
‘Apollo 1’ til ære for de bortgåede astronauter.
11. marts blev Nasa’s leder af bemandede rummissioner, George Mueller, 
i Kongressen bedt om at vurdere tabet ved ulykken. Ud over et økonom-
isk tab på 410 millioner dollars blev den første bemandede ‘Apollo 
7’-mission udskudt 18 måneder.
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Virgil Grissom, Ed White og Roger Chaffee. En brand brød ud
i kabinen umiddelbart før en testaffyring. Foto: Nasa   


