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Fjern05 – Mars 
Denne øvelse drejer sig hovedsagelig om indtastning af tekst. Der skal indtastes en 

ganske anselig mængde tekst og øvelsen bør kunne gennemføres på to timer. Husk at 

gemme med jævne mellemrum undervejs. 

1. Start dit foretrukne tekstbehandlingsprogram 

2. Gem dokumentet med navnet Mars i en mappe med navnet Fjern05 

3. Indtast nedenstående tekst: 

I tusinder af år var Mars blot en rød plet på himlen, en navnløs rejsende i 

den uendelige nat. For 2.500 år siden fik den sit første navn af babylonierne 

med en betydning, der skulle blive stående: Nergal, den store krigsherre. 

Siden omdøbte grækerne den efter deres gud for krig og blodsudgydelse, 

Ares, og med romerne fik den sit endelige navn Mars. 

Efter en række fejlskud lykkedes det russerne som de første i 1962 at sende 

sonden Mars 1 tæt forbi Mars og i de næste par år beviste amerikanerne, at 

de kunne det samme – men det var flyveøvelser, der bekræftede, at Mars lå 

der, hvor den skulle ligge. I november 1964 kom gennembruddet. Den 

amerikanske Mariner 4 sendte 22 detaljerede billeder af Mars’ overflade 

taget fra 10.000 kilometers højde. 

I august/september 1975 landede de to robotsonder Viking 1 og Viking 2 på 

Mars. Deres mission var at lede efter liv, som var der, eller som havde været 

der. Forskerne mente, at der havde været rivende floder og en tæt 

atmosfære. Vikingsondernes robotarme skulle analysere grus- og luftprøver 

for at finde en forklaring på, hvordan Mars havde udviklet sig. 

Hovedparten af eksperimenterne viste intet tegn på liv. De få positive 

målinger, man fik, blev siden udlagt som ikke-biologiske. Så drømmen om 

at finde liv på Mars blev opgivet, og de næste 17 år blev der kun sendt 3 

sonder afsted, som dog alle forulykkede. I 1996 viste der sig igen tegn på liv 

på Mars. Denne gang kom oplysningerne her fra Jorden. Meteoritter, der 

blev fundet i Antarktis, stammede med sikkerhed fra Mars, og de indeholdt 

spor af vand, der var mindst 1,3 milliarder år gammelt. Dette var dog ikke 

nødvendigvis et tegn på liv, da sporene kunne skyldes påvirkninger her fra 

Jorden. 

Man måtte tilbage til Mars! Amerikanske Pathfinder fra 1996 bestod af et 

moderskib og et landingsmodul, der som noget nyt var pakket ind i airbags. 

I landingsmodulet var der bl.a. et lille køretøj (en rover), der var udstyret 

med danske magneter, som skulle opsamle rust. 
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Pathfinder var en succes, og den lille rover blev kendt og elsket, hvilket var 

mere, end man kunne sige om det russisk-europæiske projekt Mars 96. 

Løfteraketten eksploderede på vej op, og sonden med alle dens instrumenter 

endte på bunden af Stillehavet. 

Det Europæiske Rumagentur (ESA) gav ikke op så let, og den 2. juni 2003 

sendte man sonden Mars Express op i direkte konkurrence med USA, der 

opsendte tvillingesonder. Disse medbragte hver sin  robotbil, Spirit og 

Opportunity. 

Nasas forskere er begejstrede, idet robotbilerne har kørt på Mars mere end 

dobbelt så lang tid, som de er bygget til. Forskerne er derfor gået i gang med 

at lægge planer for, hvordan de to robotbiler kan overvintre på Mars og 

vækkes til live igen i februar 2005. Hvis overvintringen går godt, kan 

bilerne måske holde til endnu en marsvinter, inden det er slut. 

4. Indtast følgende hovedoverskrift: Udforskning af Mars 

5. Hovedoverskriften formateres som følger: 

Skrifttype: Arial 

Skriftstørrelse: 24 pkt. 

Skriftart: Fed 

Justering: Centreret 

6. Afstanden mellem afsnittene sættes til følgende: 

I Word: 6 pkt. 

I Open Office: 0,3 cm 

I WordPad: 10 pkt. 

7. Efter teksten indtastes tekst: 

Inspirationskilde: 

http://www.dr.dk/videnskab/viden_om/programmer/137mars 

8. Teksten formateres som følger: 

Skrifttype: Times New Roman 

Skriftstørrelse: 10 pkt. 

Skriftart: Kursiv 

Justering: Venstre 
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9. Efter teksten indtastes følgende tekst: 

Kilde: Undervisningsministeriet, AVU, Tekstbehandling 2004 

10. Teksten formateres som følger: 

Skrifttype: Times New Roman 

Skriftstørrelse: 8 pkt. 

Skriftart: Normal 

Justering: Højre 

11. Gem dokumentet en sidste gang 

12. Luk programmet. 

Hvor lang tid har det taget at løse opgaven?  

Hvis det har taget væsentlig mere end to timer, bør du øve noget indtastning for at gøre 

dig mere fortrolig med tastaturet. 

 


