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Innledning 
Fysikk og kosmologi har alltid hatt nær tilknytning til filosofi. I Gyldendals fremmedordbok (1967) står 
det:  

«Filosofi er kjærlighet til visdom, streben etter erkjennelse. Tidligere: Betingelsen for all 
vitenskap overhodet. Nå: Vitenskapen som søker å nå til erkjennelse av sammenhengen i 
tilværelsen og av livets betydning og mål; læren om grunnprinsippene for en vitenskap; filosofisk 
system, livsvisdom».  

Når så fysikk betyr «naturlære», skjønner man at avstanden mellom streben etter erkjennelse, i alle fall i 
betydning erkjennelse om naturen, og naturlære faktisk kan være ganske kort. På den annen side synes 
avstanden lang mellom fysikk og spørsmål så som: Har mennesket en fri vilje? Eller er egentlig avstanden 
så stor? Dersom fysikken og kjemien egentlig beskriver grunnlaget for hvordan en celle fungerer, og våre 
tanker rett og slett skyldes celleaktivitet, blir ikke da spørsmålet om menneskets fri vilje også besvart av 
fysikken? Vi vil i dette kapittelet se litt på fysikkens syn på determinisme. 
 
I tillegg ønsker vi å gi en kort statusrapport om vår erkjennelse i dag med hensyn til hvordan den materielle 
verden er bygget opp, og hvordan utviklingen av ny erkjennelse skjer. I kosmologien vil vi også fortelle om 
dagens oppfatninger av universets utvikling, deriblant vårt solsystem og Jordas sannsynlige skjebne. Dette 
er spørsmål som berører vår oppfatning av mennesket rolle og mål i den store sammenheng.  
 
Vi kommer også til å berøre spørsmål som: Hva er tid, hva er rom, hva er foranderlig og hva er lovmessig i 
vår tilværelse, er fremtiden forutbestemt, og hvor sikre er vi egentlig på de oppfatningene vi har i dag.  
 
Vi starter ut med hvordan vi i dag tror den materielle verden er bygget opp. Vi har forsøkt å legge litt vekt 
på hvordan utviklingen av de teoriene vi bruker i dag har skjedd, hva som er nødvendige forutsetninger for 
fremgang innen forskningen. Det er også lagt vekt på å si litt om hvordan forskere i dag oppfatter sin egen 
vitenskap, og hvordan de oppfatter lovene og teoriene de arbeider med. I slutten av kapittelet diskuterer vi 
hva dagens erkjennelser gir oss av nye utfordringer. Vårt mål er at kapittelet skal pirre din nysgjerrighet og 
ditt vitebegjær, og at stoffet skal inspirere til refleksjoner og ettertanke. Det er spennende å være et 
menneske, og uansett om tanken er fri eller ikke, så setter den i alle fall betydelig farge på vår tilværelse! 
Lykke til! 
 
 

Hva er den materielle verden laget av? 
Hva er den materielle verden laget av? Hvilke byggesteiner har vi? Det har vært en lang vei frem til dit vi 
er i dag, - men er vi nå fremme med målet? 
 
Allerede de gamle grekerne spekulerte på hva den materielle verden er sammensatt av. Når vi betrakter en 
menneskekropp, en stein, et trestykke, skyer, en stearinlysflamme og en brennmanet, er det nesten ufattelig 
at det kan være noe enkelt som binder alle disse fenomenene sammen. Empedokles (ca 450 f.Kr) mente at 
alle disse varianter av materiell verden var satt sammen av jord, vann, ild og luft. Gjennom Aristoteles (se 
et eget kapittel om ham) fikk denne læren stor utbredelse. Demokrit (ca 420 f.Kr) hevdet imidlertid at det 
eneste som eksisterer uavhengig av forholdet til andre ting, er atomene og det tomme rom. Atomene var 
udelelige og helt fylt (uten tomrom). Det var uendelig mange typer av dem, både med hensyn til størrelse 
og form og beveget seg uten friksjon i det tomme rom. Demokrits lære ble nesten glemt, men kom litt i 
vinden igjen på 1600-tallet. I 1807 la John Dalton fram en noe mer moderne atomteori. I 1897 ble 
elektronet oppdaget av J.J. Thompson, og året etter oppdaget K.W. Wien positivt ladde partikler (kalt 
protoner av Rutherford mange år senere). I 1911 konkluderte Ernest Rutherford etter omfattende 



eksperimenter der han bombarderte atomer med partikler, at atomene måtte bestå av en tung kjerne omgitt 
av lette elektroner. Niels Bohr modifiserte atommodellen i 1913 ved å hevde at bare noen helt bestemte 
«elektronbaner» er lovlige. Nøytronet, den elektrisk nøytrale partikkelen i atomene, ble oppdaget først i 
1932. Kjemiske lovmessigheter, som Meyer og Mendelejev uavhengig av hverandre hadde systematisert i 
det periodiske system for grunnstoffene i 1868 og 1869, ble «forklart» ut fra atomteorien i første halvdel av 
1900-tallet. 
 
Dagens atomteori er basert på at atomet er satt sammen av om lag samme antall protoner og nøytroner og 
elektroner, hvor protonene og nøytronene danner en massiv sentral kjerne og elektronene svirrer omkring 
som en slags sky. Denne oppfatningen er snart hundre år gammel. Men er dette fortsatt bildet? Både ja og 
nei. 
 
I siste halvpart av 1900-tallet ble en rekke såkalte elementærpartikler oppdaget gjennom høy-energetiske 
eksperimenter bl.a. i laboratorier ved CERN, Brookhaven, Stanford, Stony Brook m.fl. En 
elementærpartikkel er en byggestein av materie som ikke kan deles i mindre enheter, for eksempel er 
elektronet en elementærpartikkel. Vi kjenner nå til 24 elementærpartikler eller 12 elementærpartikler og 
deres antipartikler (forklares senere). Protonet og nøytronet regnes ikke lenger som elementærpartikler, 
siden vi nå tenker oss at disse partiklene er sammensatt av kvarker.1 Atomet som en udelelig enhet, slik 
grekerne så for seg det hele, er altså erstattet med et sett av enda mindre ulike partikler.  
 
Videre er det de siste tiår utviklet en såkalt strengteori der man startet med en antakelse om at alle 
elementærpartiklene har samme grunnstruktur, en såkalt streng, og at partiklene bare atskiller seg ved 
svingemønsteret m.m. for strengen. I de senere år har man imidlertid også måtte innføre andre objekter enn 
strenger for å få beskrevet materien. I den såkalte M-teorien er strengene erstattet av membraner. Vi vet 
ikke ennå om strengteorien eller M-teorien vil overleve som fruktbare teorier. Strengene, dersom de i det 
hele tatt eksisterer, er så små at det er umulig å gjøre direkte observasjoner av dem for å kartlegge detaljerte 
egenskaper. Vi kommer mer tilbake til strenger senere i kapittelet. 
 
Vi skal i resten av dette kapitlet diskutere en del spørsmål av allmenn karakter: Hvordan har vi endt opp 
med de teoriene vi har i dag? Hva har drivkraften for utvikling av nye teorier vært? Representerer teoriene 
noe «virkelig»? Hva må til for å forkaste en teori? Kan vi finne én teori som dekker alle behov? Nærmer vi 
oss en «endelig» teori hvor vi har avdekket naturens hemmeligheter en gang for alle? Hvor stor enighet er 
det innen fagmiljøet om disse aspektene vi berører? Flere av disse spørsmålene har vi valgt å besvare 
gjennom en historisk framstilling om hvordan nye ideer er bakt inn i stadig nye teorier. 
 
 

Mekanikk og relativitetsteori 
Fysiske teorier er generelt sett basert på matematiske beskrivelser av egenskaper i naturen. Mange kjenner 
Newtons lover. For eksempel kan vi matematisk skrive hans andre lov som: F=ma, hvor F står for summen 
av alle krefter som virker på et legeme, m er massen til legemet og a er akselerasjonen legemet får på grunn 
av kreftene som virker på det. Med ord sier Newtons andre lov at en gjenstand som blir påvirket av en 
kraft, vil endre hastighet etter som tiden går. Trykker vi gasspedalen i bunn, går bilen raskere og raskere. Er 
bilen tungt lastet, og dermed har stor masse, skjer ikke hastighetsendringen så raskt som om det er lite last. 
Denne type lovmessighet kjenner vi fra dagliglivet, men når erfaringen blir samlet i en matematisk lov, 
øker presisjonen i utsagnene betydelig. Det er først da at vi kan teste om lover faktisk holder eller ikke 
holder. Lovmessigheter som bare er gitt i form av ord er vanskeligere å teste.  
 
Newtons tre berømte lover, sammen med hans gravitasjonslov, revolusjonerte fysikken på 1600- og 1700-
tallet. Revolusjonen skyldtes ikke bare den matematiske beskrivelsen av selve loven, gjengitt ovenfor, men 
at Newton også bidro til å utvikle den delen av matematikken som gjør det mulig å se sammenhenger 
mellom tid og rom, hastighet og endring i hastighet (det vi kaller akselerasjon). Hans tankegang og 

                                                 
1 Det er bare to typer kvarker i protoner og nøytroner, men ved å bruke tre kvarker i hver av disse 
partiklene, og velge en egnet kombinasjon, oppnår man at protonet har ladning mens nøytronet ikke har 
det. 



fremgangsmåte benyttes i svært stort omfang den dag i dag, f.eks. når vi skal beregne nødvendig 
motoreffekt i en bil og når vi skal beregne bremselengder for ulike hastigheter og føreforhold. 
 
Newtons annen lov har en sideeffekt vi ofte overser. Når vi skal bedømme hvor sterk en kraft er, gjør vi det 
ved å måle akselerasjon, det vil si hvor raskt hastighet endrer seg med tiden. Men hastighet bestemmes ved 
å måle hvor langt vi har beveget oss i løpet av en kort tid. Hastighet måles i meter pr sekund eller kilometer 
pr time. Det betyr at i Newtons mekanikk er det en kobling mellom tid og rom. Newton selv anså at tiden 
flyter av gårde i sin egen fylde, uten at noe kan influere på den. Likeledes mente Newton at ingenting kan 
influere på avstander i rommet. En avstand på en kilometer er en avstand på en kilometer, uansett, mente 
Newton. Rom og tid hadde hver sin eksistens, selv om vi i den fysiske formalismen kombinerte 
tidsmålinger og avstandsmålinger for å regne ut hastigheter, akselerasjoner, og krefter. 
 
Men hva er egentlig rom og tid? Hos en poet kan rom og tid ha en helt annen betydning enn hos en fysiker 
som anvender faget sitt. Ordene er ikke reservert den ene eller annen bruk. Fysikerne har ikke enerett på sin 
bruk av ordene. Men likevel er det klart at vi innen fysikken må ha mest mulig entydige konvensjoner om 
hvordan tidsintervaller og avstander måles. Uten disse konvensjonene ville det vært umulig å oppnå den 
presisjonen som trengs for å kunne teste ulike teorier etter som de har dukket opp. Historien har vist at 
fysikkens konvensjoner om hva vi mener med tid og rom har endret seg. 
 
Etter at Newtons utviklet sin mekanikk, har flere andre lovmessigheter for den materielle verden blitt 
oppdaget. Elektriske og magnetiske krefter og deres egenskaper ble utforsket med eksplosjonsartet 
hastighet i første halvpart av 1800-tallet. Også Kristian Birkeland, som er avbildet på norske 200-kroner-
sedler, var en pioner på dette området. Utviklingen kulminerte i Maxwells likninger for elektromagnetisme 
i 1867. Maxwells likninger summerte opp all datidens kunnskap om hvordan elektriske og magnetiske 
krefter oppstår og brer seg utover. Også disse lovene viste seg å være så slagkraftige at de anvendes i stor 
grad den dag i dag. Således er ingen nyere teori bedre enn Maxwells når man skal beregne bølgeutbredelse 
fra f.eks. en mobiltelefon-basestasjon eller når man skal finne ut hvor langt mikrobølger fra mobiltelefonen 
trenger inn i hodet på brukeren. 
 
Selv om både Newtons og Maxwells teorier fungerte utmerket hver for seg, har det likevel fremtvunget seg 
nyere teorier. Det viste seg nemlig at det er en logisk inkonsistens mellom Newtons og Maxwells likninger. 
Maxwells likninger tyder på at elektromagnetiske bølger, f.eks. lys, beveger seg med samme hastighet 
uansett om kilden står i ro eller beveger seg i forhold til en observatør. Ifølge Newtons teori, som opererte 
med et absolutt rom og absolutt tid, er dette umulig. Sitter vi på et tog og ser på biler som kjører parallelt 
med oss på en nærliggende vei, vil en bil som kjører like fort som toget synes å stå stille. Bruker vi samme 
tankegang og tenker oss at noen reiste med samme hastighet som lyset, ville lyset synes å bli stående helt 
stille, totalt i strid med Maxwells lover. Selv om ingen i praksis kunne reise så raskt, var det tankemessig en 
logisk svikt mellom teoriene. Det stred mot et symmetriprinsipp som Galilei hadde satt opp, og som ble 
videreført av Newton, nemlig at alle fysiske lover skal være identiske i to referansesystem som beveger seg 
med konstant hastighet i forhold til hverandre: Uansett om du gjennomfører et fysisk eksperiment i et tog 
som kjører med konstant fart langs en rett strekning, eller om eksperimentet blir utført på bakken utenfor, 
skal vi kunne bruke de samme lovmessigheter når vi analyserer resultatene. 
 
Albert Einstein klarte å løse opp i denne logiske konflikten ved å gi avkall på absolutt rom og absolutt tid. 
Det gjorde han mens han ennå var ung og jobbet på et patentkontor i Sveits. I hans spesielle relativitetsteori 
fra 1905 setter han opp spesielle spilleregler for hvordan vi kan bruke ord som avstand, tidsforskjeller og 
«samtidighet». Når man bruker disse reglene, følger det at en avstand mellom to punkter, f.eks. lengden av 
et hus, synes å være forskjellig alt etter om man gjør målinger på bakken eller om man gjør målinger fra 
toget som passerer forbi. Huset måles kortere av togpassasjeren, men høyden på huset blir vurdert likt enten 
du er på toget eller på bakken. Vi omtaler dette som «lengdekontraksjon» i retninger parallelle med 
hastigheten den ene observatøren har i forhold til den andre, men effekten blir bare tydelig dersom toget 
kjører svært fort!2  Videre vil et tidsintervall mellom to hendelser bli vurdert forskjellig for de to 
observatørene. Den som sitter på toget vil måle at klokkene på bakken går saktere enn hans egen, men på 

                                                 
2 Den matematiske lovmessigheten var faktisk utledet før Einstein av Hendrik Antoon Lorentz, slik at 
lengdekontraksjon også kalles Lorentz-kontraksjon. 



grunn av symmetri i hele problemstillingen vil også den som sitter på bakken måle at klokkene til ham på 
toget går saktere enn hans egen. Fenomenet at et tidsintervall ikke er likt for alle observatører omtales som 
«tidsdilatasjon». 
 
Mange har hørt om tidsdilatasjonen gjennom det såkalte tvillingparadokset. Dersom vi sender en tvilling av 
gårde i et romskip som reiser av gårde med stor hastighet, opp mot lyshastigheten, vil klokken hennes gå 
saktere enn klokken til tvillingsøstera som er igjen på Jorda. Dersom romfareren snur og kommer tilbake til 
Jorda, vil hun som var på romreise være yngre enn hun som var igjen på Jorda. Dette høres helt merkelig 
ut, men effekten er bekreftet ved målinger: Da man i 1971 sendte svært nøyaktige klokker med fly rundt 
Jorda, viste det seg at klokkene gikk saktere når de var i flyet enn tilsvarende klokker på Jorda, helt i 
samsvar med den generelle relativitetsteorien. Det er derfor klart at tid i fysisk forstand faktisk blir påvirket 
av flere faktorer. Newtons tid som fløt av gårde i sin egen fylde uavhengig av alt annet, er altså ikke i 
samsvar med det vi observerer i fysikken i dag. 
 
Ifølge Einsteins spesielle relativitetsteori er lyshastigheten (i vakuum) den samme uansett hvordan man selv 
eller lyskilden beveger seg, forutsatt at hastigheten på kilde eller observatør er konstant. Hans teori brøt 
med den vante forestillingen om at størrelser i rommet er uavhengig av hvordan vi selv beveger oss ved 
målingen. Like forbausende var bruddet med vår vante forestilling om at tiden ikke påvirkes av hvordan vi 
beveger oss eller hvor i rommet vi er. Einsteins spesielle relativitetsteori var derfor i starten svært 
kontroversiell, og Einstein fikk ikke nobelprisen i fysikk i 1921 for denne teorien, men for forklaringen av 
et helt annet fenomen kalt fotoelektrisk effekt. I 1913 målte man hastigheten til lyset fra en dobbeltstjerne i 
rask bevegelse, og resultatet viste seg å være i full overensstemmelse med den spesielle relativitetsteorien, 
noe som støttet teorien. Det faktum at teorien fjernet den logiske inkonsekvensen mellom Newtons og 
Maxwells teorier, støttet også teorien. Motstanden mot den skyldtes først og fremst at Einstein valgte å 
legge et nytt innhold i hva vi mener med tid og rom. Siden ble tid og rom knyttet sammen i en rom-tid-
formalisme (eng.: space-time). Relativitetsteorien har vist at det er nødvendig å spesifisere enhver hendelse 
både i tid og rom. 
 
Lengdekontraksjon og tidsdilatasjon blir som oftest bare merkbare dersom en observatør beveger seg med 
svært store hastigheter (opp mot lyshastigheten 300 000 km pr sek) i forhold til en annen. Ellers er 
resultatene fra Newtons og Einsteins teorier så like at vi i praksis oftest velger Newton, fordi regningene 
blir enklere enn om vi brukte relativitetsteorien. Det betyr også at vi i praksis fortsatt (for de fleste formål) 
kan anse rom og tid som uavhengige størrelser slik Newton gjorde det. Men Einstein har vist oss at en slik 
tilnærming kan føre til problemer. Og i visse fysiske situasjoner klarer vi overhodet ikke å «forklare» eller 
forutsi eksperimentelle funn uten å bruke Einsteins formalisme. Og prinsipielt sett er teoriene jo svært 
forskjellige når en tenker på hvordan begrepene og tid og rom oppfattes. 
 
Den spesielle relativitetsteorien løste en logisk inkonsistens mellom Newton og Maxwells teorier, men ble 
selv en teori med logisk inkonsistens sammenliknet med en annen av Newtons lover, nemlig 
gravitasjonsloven. Einsteins relativitetsteori har som konsekvens at ingen fysiske påvirkninger kan forflytte 
seg gjennom rommet raskere enn lyshastigheten. Newtons gravitasjonslov kunne imidlertid tolkes dithen at 
gravitasjonspåvirkninger skjedde øyeblikkelig fra et sted i rommet til et annet. Einstein grunnet lenge på 
hvordan dette problemet kunne løses. Høsten 1915 hadde han ferdig den såkalte generelle relativitetsteori 
der han knytter sammen gravitasjon, akselerasjon, rom og tid på en svært komplisert måte. Han innfører 
bl.a. et «krumt rom» som er en videreutvikling av lengdekontraksjon og tidsdilatasjon fra den spesielle 
relativitetsteorien. Det betyr bl.a. at dersom vi f.eks. målte vinklene i en trekant ved å sende lys mellom tre 
punkter, ville vi finne at summen av vinklene likevel ikke var 180 grader (slik skolematematikken som 
stammer tilbake fra Euklid tilsier). Dette viser at rommet er krumt. Den store matematikeren Gauss prøvde 
å gjøre slike målinger, men rommets krumning er så liten at han ikke fant noe avvik fra reglene i den 
euklidske geometrien. 
 
Det må stor energitetthet eller svært kraftig gravitasjon til for å få nevneverdig krumning av rommet. De 
fleste stedene i rommet vil krumningen være så liten at vi uten problemer kan se bort fra den. Men svært 
nær kjempetunge og tette legemer, vil den ha betydning. Spesielt er teorien nyttig når man skal gjøre 
beregninger for hva som skjer nær supertette stjerner (nøytronstjerner) og sorte hull. Den er også svært 



viktig ved beregninger av hva som skjedde like etter Big Bang. Vi kommer tilbake til nøytronstjerner og 
Big Bang i kosmologidelen litt senere i kapittelet. 
 
For kuriositetens skyld kan det nevnes at kun noen få måneder etter at Einstein hadde lansert sin generelle 
relativitetsteori, brukte en tysk astronom Karl Schwartzschild teorien for å regne ut hvordan rom og tid 
oppførte seg nær en kuleformet stjerne. Dersom massen på stjernen ble svært stor samtidig som 
utstrekningen var liten, fant Schwartzschild at krumningen av rommet kunne bli så dramatisk at ingenting 
som kom i nærheten av stjernen ville slippe unna, ikke en gang lys. Denne «Schwartzschilds løsning» ble 
senere omdøpt til «sorte hull». Vi kjenner fortsatt ikke så mye til hva disse sorte hullene er, siden ingenting 
slipper ut slik at de ikke kan observeres direkte. Det er imidlertid gjort mange teoretiske beregninger om 
hva som muligens skjer i og like utenfor et sort hull - teorien tilsier blant annet at i det sorte hullet vil tiden 
stå stille. Tiden «eksisterer» på sett og vis ikke. Vi mener nå å ha observert (indirekte) en rekke sorte hull, 
blant annet i vår egen galakse, Melkeveien. Det kan synes som om det er minst ett sort hull nær sentrum i 
de fleste galakser. 
 
En konsekvens av den generelle relativitetsteorien er at gravitasjon vil påvirke lys. Dette ble bekreftet ved 
en ekspedisjon i anledning en solformørkelse i 1919 hvor man fant at lys fra en fjern stjerne ble avbøyd av 
gravitasjonen til Sola. Riktignok kom det i ettertid fram en del unøyaktigheter i denne bekreftelsen, men 
også andre senere observasjoner har støttet teorien. Senere er gravitasjonens innvirkning på lys også 
demonstrert gjennom «gravitasjonslinser»  som gir seg til kjenne gjennom karakteristiske forvrengninger i  
bilder av fjerne galakser. 
 
Likevel kan det nevnes at teorien fortsatt testes, og det var meningen å gjøre en ny avgjørende test i et 
eksperiment i rommet i 2003, men på grunn av ulykken med romfergen tidlig i 2003 er det uvisst når dette 
eksperimentet vil finne sted. Situasjonen er den at det fortsatt ikke er gjennomført et eneste udiskutabelt 
eksperiment hvor man har slått fast hvorvidt gravitasjonskraften brer seg med lyshastigheten eller ikke. Og 
det er ennå ikke påvist sikre gravitasjonsbølger. 
 
I Newtons mekanikk og i den spesielle relativitetsteorien var det innebygget en symmetri som sa at alle 
fysiske lover er de samme for alle observatører som er i ro eller beveger seg med konstant hastighet i 
forhold til hverandre. I den generelle relativitetsteorien blir denne symmetrien utvidet: Denne teorien kan 
anvendes for absolutt alle observatører, uansett om de blir påvirket av gravitasjon, er under akselerasjon 
eller har en hvilken som helst bevegelse i forhold til andre. Det betyr at intelligente vesener som måtte 
finnes på andre kloder vil kunne komme fram til de samme lovmessigheter som dem vi finner. 
 
 
 

Kvantefysikk 
Rundt århundreskiftet 1800-1900 begynte man å bli i stand til å gjennomføre eksperimenter på det atomære 
plan. Det viste seg da at Newtons og Maxwells lover var uegnede for å beskrive det som ble observert. Det 
ble derfor parallelt med utviklingen av den eksperimentelle delen av atomfysikken utviklet helt nye teorier 
for å beskrive de eksperimentelle funnene. Mange uventede egenskaper og lovmessigheter dukket opp og 
ble etter tur innlemmet i teoriene. Blant annet fant man to nye typer krefter omkring 1930, det vi i dag 
kaller sterke og svake kjernekrefter. Disse kom i tillegg til de to vi kjente fra før, nemlig gravitasjon og 
elektromagnetiske krefter. Iblant dukket de nye egenskapene opp i eksperimenter, men iblant var det 
faktisk teorien som forutsa nye sider av hvordan naturen oppfører seg, sider som senere ble verifisert 
eksperimentelt. Flere egenskaper som er oppdaget i den mikroskopiske verdenen de siste 100 årene har vi 
fortsatt ikke sett rekkevidden av. 
 
Sentrale aktører i utviklingen av kvantefysikken var Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Max Planck, Werner 
Heisenberg, Enrico Fermi, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, Richard Feynmann for å nevne noen av de mest 
kjente. Noen av de sentrale oppdagelsene som gjelder for den atomære skala, har vært: 
 

• Elektroner og kjernen danner et slags miniatyr-planetsystem 



• I motsetning til planetsystem kan elektronene bare ha noen helt bestemte «baner». Disse banene 
likner ikke på planetbaner der planeten beveger seg i et plan rundt Sola. «Banen» til elektronet i et 
atom beskrives mer som en tredimensjonal «sky» fordi elektronbanen kan på meget kort tid f.eks. 
fylle et helt kuleskall rundt atomkjernen. Bare noen slike «baner» er relativt stabile over tid. 

• Elektroner i de ulike banene har ulik energi. Siden bare noen bestemte baner er stabile over tid, sier 
vi at energitilstandene er diskrete, dvs. at bare noen bestemte energinivåer er tillatt. 

• Når et elektron går fra en bane til en annen bane med lavere energi, sendes det ut en liten 
energipakke som vi kaller et foton. Fotoner er elektromagnetisk stråling, ofte synlig lys. 

• Fotonet har selv en energi som er lik forskjellen i energi mellom banene som elektronet springer 
mellom. 

• Et atom kan fange opp energien i et foton slik at et elektron går fra én bane til en annen bane med 
høyere energi, forutsatt at energiforskjellen nøyaktig tilsvarer fotonets energi. 

 
Dette er egenskaper som mange kjenner til. Mindre kjent og mindre forstått er det at fotonet oppfører seg 
av og til som en partikkel, av og til som en bølge. Også partikler så som elektronet, opptrer som bølger av 
og til! Dette er kjent som «bølge-partikkel-dualismen». Det var franskmannen Louis deBroglie som i 1923 
hevdet at materielle partikler kan opptre som bølger, og dette ble bekreftet eksperimentelt få år etterpå. 
Elektronmikroskopene vi i dag bruker for å få så store forstørrelser at vi så vidt kan se enkeltatomer, er 
basert nettopp på elektronets bølgenatur.  
 
Videre har det vist seg at vi ikke kan spesifisere nøyaktig hvor f.eks. et elektron befinner seg og samtidig 
fastlegge hvor stor hastighet elektronet har. Vi kan heller ikke spesifisere nøyaktig hvor stor energi f.eks. et 
foton har samtidig med å angi nøyaktig tiden da energimålingen ble foretatt.  
 
De to siste kalles «Heisenbergs uskarphetsrelasjoner» fra 1927. Bohr omtalte dette som 
«komplementaritetsprinsippet». Jo mer presist vi kjenner en av to komplementære størrelser, desto mer 
upresis blir kunnskapen om den andre. 
 
Som en følge av bølgenaturen til såvel elektroner som fotoner og alle andre «partikler», utviklet Heisenberg 
kvantemekanikken i juni 1925. Schrödinger formulerte i 1926 de samme lovmessighetene for hvordan 
partiklene beveger seg, ved å bruke en «bølgelikning» nå kalt «Schrödingerlikningen». Her behandles 
elektronet som om det var en bølge med relativ stor utstrekning gjennom den såkalte «bølgefunksjonen». 
Det skilles imidlertid mellom selve den matematiske bølgefunksjonen og elektronet selv idet man ifølge 
den mest vanlige tolkningen av kvantefysikken, hevder at  bølgefunksjonen kun representerer en «statistisk 
beskrivelse». Kvadratet av bølgefunksjonen tolkes som en «sannsynlighetstetthetsfunksjon». Navnet kan 
virke skrekkinngytende, men det betyr bare kort og godt at der bølgefunksjonen i Schrödingerlikningen er 
stor, er det stor sannsynlighet for å finne elektronet, og vice versa. 
 
Bohr og de fleste med ham, holdt på den statistiske tolkningen av bølgefunksjonen, mens Einstein mislikte 
den. Einsteins berømte utsagn: «God does not play dice with the Universe» viser dette. Den statistiske 
tolkningen representerte også et alvorlig brudd på Newtons deterministiske verden. Ifølge Newton er det 
slik at dersom vi kjenner f.eks. planetenes baner rundt Sola med stor nøyaktighet nå, så kan vi i prinsippet 
beregne deres baner nær sagt i en uoverskuelig fremtid.3  Slik er det ikke i den mikroskopiske verden, 
ifølge den statistiske tolkningen av kvantefysikken. Riktignok kan vi si at selve bølgefunksjonen utvikler 
seg deterministisk, men det hjelper lite når vi bare kjenner statistisk hvor elektronet befinner seg. 
Heisenbergs uskarphetsrelasjoner uttrykker bruddet på en litt annen måte. I en viss forstand kan man si at 
Schrödingerlikningen og uskarphetsrelasjonen er to sider av samme sak, men det avhenger av tolkningen. I 
alle fall  representerte kvantefysikken et brudd på det Newtonske syn på forutsigbarhet og determinisme. 
 
Dirac videreutviklet Schrödingerlikningen i 1928 slik at den spesielle relativitetsteorien ble inkludert. 
Teorien har vist seg å gi en utrolig god beskrivelse av den mikroskopiske verden. Det har ført til at vi i dag 
kan lage transistorer, datamaskiner, mobiltelefoner, plasmaskjermer, lasere for CD-spillere, og til at vi kan 
utvikle nye stoffer som f.eks. kan brukes i brenselceller for å utvikle nye energikilder. Kvantefysikken 

                                                 
3 Gjelder egentlig bare for systemet Sol - planet. Når tre eller flere legemer virker sammen, blir det hele 
mer komplisert! 



spiller også en viktig rolle i enkelte deler av medisinen, eksempelvis ved kreftbehandling, og i utvikling av 
nye stoffer, bl.a. legemidler. I dag arbeides det også med utvikling av kvantedatamaskiner som muligens 
kan bli svært slagkraftige for enkelte typer beregninger en gang i fremtiden. 
 
På 1930 og 40-tallet pågikk det et intenst arbeid for å forene kvanteteorier med den relativistiske 
beskrivelsen av elektromagnetiske felt. Mange deltok, blant annet Julian Schwinger, Sin-itiro Tomonaga og 
Richard Feynmann, og de utviklet den såkalte kvanteelektrodynamikken som er en kvantefelt-teori. Den gir 
en helt fantastisk grad av nøyaktighet, men er også svært vanskelig og tidkrevende å bruke. 
Kvanteelektrodynamikken er antakelig den aller mest presise teori som noen gang er utviklet, uansett 
fagfelt.  
 
På 1960- og 70-tallet foregikk det liknende forsøk på å forene kvanteteorien, den spesielle 
relativitetsteorien og teorier for sterke og svake kjernekrefter, samt for gravitasjon. Teoretikerne lyktes for 
sterke og svake kjernekrefter, og vi fikk henholdsvis kvante-kromodynamikk og kvante-elektrosvak teori. 
For gravitasjon har man fortsatt ikke lykkes. De tre teoriene, kvanteelektrodynamikken, kvante-
kromodynamikken og kvante-elektrosvak teorien sammen med tre familier av elementærpartikler som vi 
kommer tilbake til litt senere, betegnes i dag som standardmodellen for partikkelfysikk. 
 
Kvantefysikken er som vi har nevnt, en utrolig slagkraftig teori. Den kan brukes til å beskrive et stort antall 
fenomener og gir meget presise beregninger og prediksjoner. Like fullt er det faktisk slik at det fortsatt ikke 
er enighet om hvordan vi skal tolke selve bølgefunksjonen (og enkelte andre sider av teorien). Selv nå, 
snart åtti år etter at Schrödingerlikningen ble lansert, utgis fortsatt hvert år en god del bøker som diskuterer 
tolkninger av kvantefysikken. 
 
Ett problem knyttet til tolkningen av kvantefysikken er den statistiske tolkningen. Dersom bølgefunksjonen 
bare gir et statistisk mål for hvor et elektron er, hvordan er da selve elektronet? Hvor stort er det? I de 
første tiår av kvantefysikken mente mange at elektroner, fotoner og andre elementærpartikler hadde en 
utstrekning i rommet. Men denne oppfatningen var vanskelig å forene med f.eks. observasjonen om at all 
energien til et foton synes å kunne gå momentant over til elektronet i et atom. Etter mange års prøving og 
feiling blant mange av de sentrale teoretikerne, endte man opp med det syn at elektronet, fotonet og de 
fleste andre fundamentale partikler, antakelig må være punktformige.  
 
Men dette førte til et nytt problem. Dersom de var punktformige, kunne man tenke seg at det var mulig å 
stenge inne f.eks. et elektron på et stadig mindre område i rommet. I så fall ville hastigheten til elektronet 
øke tilsvarende, som en følge av en av Heisenbergs uskarphetsrelasjoner. Akkurat det kunne aksepteres så 
lenge man bare brukte kvantefysikken alene.  
 
En del fysikere ønsket imidlertid å kunne bruke kvantefysikk og generell relativitetsteori samtidig, og da 
oppstod det problemer. Gravitasjonskrefter blir sterkere og sterkere jo tettere man kommer inn mot en 
partikkel med masse. Har partikkelen ingen utstrekning, kan gravitasjonen gjøres vilkårlig stor ved å velge 
en tilsvarende liten avstand. Ifølge den generelle relativitetsteorien skulle vi da forvente at rom og tid kunne 
bli kraftig forvrengt tett ved den punktformige partikkelen. Siden kvanteeffekter uttrykt ved den såkalte 
Plancks konstant er små, og gravitasjon den svakeste av alle kjente krefter, må vi svært tett opp til den 
punktformige partikkelen for at dette skal bli et problem. Vi må faktisk nærmere enn ca 10-35 m, en nesten 
forsvinnende liten avstand, en avstand som nå kalles Planck-lengden. Men gikk man så nær de 
punktformige partiklene, førte dette til helt uholdbare konsekvenser.  
 
Siden om lag 1984 har en del fysikere forsøkt å utvikle en såkalt superstreng-teori, eller kort streng-teori, 
for bl.a. å unngå problemet nevnt ovenfor. Alle partikler blir i strengteorien oppfattet som bitte små lukkede 
eller åpne strenger eller sløyfer av en uendelig tynn tråd. Størrelsen (lengden eller diameteren på de lukkede 
strengsløyfene) er svært liten, om lag en Planck-lengde (ca 10-35 m), men likevel stor nok til å unngå de 
problemene vi nevnte ovenfor. Ved hjelp av strengteori mener mange at det er mulig å kombinere 
kvantefysikk og generell relativitetsteori og at strengteorien kan bli «The Theory of Everything» (TOE). 
Dette skulle da være den «endelige teorien» som beskriver fysiske lovmessigheter en gang for alle. 
 



Strengene appellerer til enkelte fordi de synes å gi en meget enkel forklaring av naturen. I stedet for et stort 
antall ulike elementærpartikler, kan vi innføre bare én type partikkel, en streng. Egenskapen til partikkelen, 
det vil si hvorvidt partikkelen opptrer som et elektron, som et foton, som et meson osv., avhenger bare av 
vibrasjonstilstanden og noen andre egenskaper til strengen. Skeptikerne undrer seg på om det ikke er mer 
snakk om ord enn om realiteter når strengene oppfattes som et forenklet bilde av virkeligheten. Når det 
kommer til stykket, må man uansett spesifisere ulike tilstander til strengen, og hva har man da vunnet 
framfor å basere seg på elementærpartiklene? I vitenskap bruker vi nemlig ofte et metodologisk enkelhets- 
eller økonomiprinsipp kalt Ockhams barberkniv (Occams razor). Den engelske filosof William Ockham 
fremhevet på 1300-tallet at «man bør ikke innføre flere begreper og størrelser enn nødvendig for den sak 
det gjelder».4  Dersom det ikke medfører en enklere beskrivelse å innføre strenger enn å operere med 
elementærpartiklene alene, er det ingen vits i å bruke strenger. Noen har imidlertid en tro på at enkle 
spilleregler for hvilke vibrasjonstilstander som er tillatt, automatisk skal gi oss nøyaktig de 
elementærpartiklene som vi har observert, med alle deres egenskaper. I så fall kan man vise til at det er en 
underliggende lovmessighet som «kan forklare» de partiklene vi faktisk har observert, og det er selvfølgelig 
attraktivt og vil muligens kunne slippe unna Ockhams barberkniv. 
 
Strengteorien har som allerede nevnt, muligheten i seg for å forene alle kjente fysiske lover og å «forklare» 
hvilke egenskaper de ulike strengene («partiklene») kan ha. Betyr det at vi kan glemme de gamle lovene og 
bare bruke denne? På ingen måte! Strengteorien har nemlig vist seg å være så vanskelig at en av dagens 
ledende strengteoretikere, Brian Greene, sier at det kanskje kan ta flere hundre år ennå før strengteorien er 
fullt utviklet, fordi matematikken er så kompleks, og man faktisk ikke helt skjønner ennå hvilke formler 
som bør brukes. Det blir derfor mer det idemessige grunnlaget som kan ha verdi, men hvorvidt dette vil 
finne mer og mer aksept eller ikke, er foreløpig ikke godt å si. Selv om teorien blir vel utviklet, ser det ut til 
at Newtons lover, inklusive gravitasjonsloven, Maxwells likninger og Schrödingerlikningen, vil være de 
lovmessighetene som vil bli mest brukt i praksis. Relativitetsteoriene ble først ansett som temmelig 
eksotiske og unødvendige for dagligdagse problemer, men brukes faktisk mer og mer. For eksempel viser 
det seg at man må ta i bruk relativitetsteorien for at Global Positional System (GPS) skal fungere som 
tiltenkt og gi riktige geografiske posisjoner på Jorda; klokkene går faktisk med en annen fart ombord i 
satellittene enn på bakken! Kvanteelektrodynamikken, derimot, og de andre mer raffinerte teoriene 
(inklusive strengteorien) vil på kort sikt trolig nesten bare bli brukt i de helt spesielle tilfellene der de andre 
enklere teoriene ikke duger. 
 

Drivkraft for utforskningen 
Hva har vært drivkraften ved utforskningen av den subatomære verden og for utviklingen av teoriene våre? 
Selvfølgelig er det viktig å finne en teori som svarer til det vi faktisk observerer. Vi har også nevnt at det 
har vært viktig å fjerne logiske inkonsistenser, og ønsket om å forene flere ulike teorier i en overordnet 
teori. En annen drivkraft er jakten på det skjønne i naturen. Det synes å eksistere enkelte spilleregler med 
stor grad av balanse, symmetri og harmoni, og utforskningen av naturen og utvikling av nye teorier 
oppfattes ofte som jakten på det perfekte, det enkle. Det virvar av ulike stoffer vi kjenner synes å være laget 
av noen få byggesteiner og noen få regler for hvordan byggesteinene kan settes sammen. Vi er sannelig 
ikke så langt unna grekernes underliggende tanker når alt kommer til alt. 
 
Som et eksempel på bruk av symmetri kan vi ta utforskningen av elementærpartikler og kjente krefter i 
naturen. Vi kjenner i dag kun fire fundamentale krefter, og disse kan karakteriseres svært kort på følgende 
måte: 
 
Kraft   Tilhørende partikkel Virker over   Ansvarlig for 
Sterke kjernekrefter Gluoner   Atomære avstander  Holder atomkjernen sammen 
Svake kjernekrefter  Svake gauge-bosoner Atomære avstander  Enkelte former for 

 radioaktivitet 
Elektromagnetisk  Fotoner   Alle avstander  Alle elektromagnetiske 

 fenomener 
Gravitasjon  Gravitoner  Alle avstander  Gravitasjon 

                                                 
4 Occams razor på engelsk: «Entities are not to be multiplied without neccessity» eller «Simple pictures are 
best!» 



 
I elektrosvak teori har det vist seg at det er et slektskap mellom svake kjernekrefter og elektromagnetiske 
krefter. Tidlig i den tenkte Big Bang-utviklingen synes det som om disse to kreftene var identiske, men at 
de «krystalliserte seg ut» til å bli to ulike krefter underveis. Når en slik forestilling kommer opp, motiverer 
det ut fra symmetri eller analogi til at man spør seg selv: Kan det hende det også da er et slektskap mellom 
sterke kjernekrefter og gravitasjon? Dette er et eksempel på hvordan symmetri eller analogi virker som en 
drivkraft for forskningen. 
 
Når det gjelder elementærpartiklene, er det interessant å se hvordan naturen opptrer med stor grad av orden 
eller gjentatte mønstre. Elementærpartiklene kan settes opp i tre familier, og vi gjengir en tabell som viser 
hvordan et mønster av egenskaper går igjen fra familie til familie. Masse er mål for gravitasjon (enheter ser 
vi bort fra i hele tabellen), elektrisk ladning er mål for elektriske krefter, «svak ladning» er et mål for 
partikkelens svake kjernekrefter, og «sterk ladning» et mål for de sterke kjernekreftene. 
 
Familie 1 (partiklene som inngår i materien vi er laget av) 
 Partikkel Masse Elektrisk ladning  «Svak ladning»  «Sterk ladning» 
 Elektronet 0.00054  -1  -1/2   0 
 Elektron- 

nøytrinoet  < 10-8  0  1/2   0 
 Opp-kvarken 0.0047  2/3  1/2  rød, grønn, blå 
 Ned-kvarken 0.0074  -1/3  -1/2  rød, grønn, blå 
 
Familie 2 
 Partikkel Masse Elektrisk ladning  «Svak ladning»  «Sterk ladning» 
 Myon  0.11  -1  -1/2   0 
 Myon- 
 nøytrinoet  < 0.0003 0  1/2   0 
 Sjarm-kvarken 1.6  2/3  1/2  rød, grønn, blå 
 Sær-kvarken 0.16  -1/3  -1/2  rød, grønn, blå 
 
Familie 3 
 Partikkel Masse Elektrisk ladning  «Svak ladning»  «Sterk ladning» 
 Tau  1.9  -1  -1/2   0 
 Tau- 
 nøytrinoet  < 0.033  0  1/2   0 
 Topp-kvarken 189  2/3  1/2  rød, grønn, blå 
 Bunn-kvarken 5.2  -1/3  -1/2  rød, grønn, blå 
 
Det er litt kryptisk å bruke farger som navn på de ulike former for «sterk ladning». Dette har ikke noe med 
farger å gjøre, men representerer tre former for ladning. 
 
Bortsett fra massen der man ikke ser noe system foreløpig, er det en bemerkelsesverdig likhet i 
egenskapene til partiklene fra en familie til en annen. Det er en form for symmetri. 
 
Vi tror nå at de tre familiene har spilt hver sin viktige rolle i utviklingen av universet. De har alle vært 
nødvendige for å få et univers slik vi har det i dag, men nå er det bare partiklene i den første familien Jorda 
og vi mennesker er satt sammen av. På sett og vis kan man si at all materie her på Jorda ifølge 
naturvitenskapen er satt sammen av elektroner, opp-kvarker og ned-kvarker med deres egenskaper, men 
heller ikke noe mere. På sett og vis kan man altså si at basisbyggestenene jord, vann, ild og luft som 
Empedokles i det gamle Grekenland mente at den materielle verden er satt sammen av, nå er blitt erstattet 
av elektroner og opp- og ned-kvarker. Men hvordan kan alle ting vi har her på Jorda bli til når det bare er 
tre typer partikler tilgjengelig som byggesteiner? Dette er så rart at det virker helt utrolig! 
 
La oss nå gå tilbake til symmetriene og familiene av elementærpartikler.  De to siste familiene i oversikten 
ovenfor døde ut kort tid etter at universet ble til gjennom Big Bang. Vi kan imidlertid skape disse partiklene 
også i dag gjennom eksperimenter, men de varer da bare kort tid før de forsvinner igjen. 



 
Underveis i utviklingen av elementærpartikkelfysikken kjente man ikke alle disse partiklene, men 
slektskapet mellom enkelte partikler kom til syne etter hvert. Ut fra symmetribetraktninger konstruerte man 
et system av elementærpartikler på liknende måte som grunnstoffenes periodiske system. Det var noen 
«ledige plasser» i mønsteret, og ut fra forventningen om at naturen realiserer alle muligheter, kunne man 
forutsi at man antakelig kom til å finne de partiklene som «manglet». Og som oftest ble partiklene som man 
forutsa, faktisk funnet noen år senere. 
 
I andre sammenhenger var det den matematiske teorien som viste en symmetri som tydet på at det kunne 
finnes flere liknende partikler i naturen. Således fant Paul Dirac at teorien han utviklet ga rom for et 
elektron med motsatt ladning av det man allerede kjente. Han våget ikke selv å tro at dette kunne være en 
ny og uoppdaget partikkel. Først fire år senere ble denne «antipartikkelen» til elektronet funnet, nå kalt 
«positronet». Det har vist seg at samtlige elementærpartikler har hver sin «antipartikkel». Det er forøvrig 
noe rart og uventet med antipartikler. Når et elektron og et positron støter sammen, går hele energien opp i 
fotoner og hele massen forsvinner. Einsteins likning E = mc2 sier oss at masse kan gjøres om til energi, men 
like fullt er det vanskelig å fatte dette siden vår egen erfaringsverden jo (nesten) alltid viser at masse er en 
grunnleggende egenskap med stoff, og at masse aldri synes å bli borte. Men selv ved enkle kjemiske 
reaksjoner kan vi vise at masse faktisk forandrer seg, bare vi måler nøye nok. 
 
Vi har nå diskutert hvordan jakten på det skjønne, det harmoniske og det symmetriske har vært en drivkraft 
i utforskningen av naturen. Vi nevnte innledningsvis at jakten på bedre «forståelse» også har vært en sterk 
motiverende faktor. Men hva vil det si «å forstå» naturen i naturvitenskapelig sammenheng? Mange har 
forsøkt å definere dette, men det viser seg å være ganske vanskelig. En mulig tolkning er «å innse 
lovmessigheter og kunne bruke dem». Et annet forsøk er: «Å kunne bruke matematisk formalisme og 
kunne forutsi og etterprøve eksperimentelle resultater.» Noen mener at forståelse også medfører et krav om 
«å kunne gjenkjenne fenomener som er knyttet til samme lovmessighet», og «å kunne verbalisere 
forståelsen». All forståelse synes å innebære at man er i stand til å se fenomenene i et metaperspektiv, det 
vil si at vi liksom går ett skritt tilbake og betrakter fenomenene og vår beskrivelse av dem litt utenfra. 
 
Det å gjenkjenne ulike fenomener og å innse at de har med hverandre å gjøre er altså et viktig trekk i å ha 
god «forståelse». Det er faktisk et gjennomgående trekk i utviklingen av naturvitenskapen at mange ulike 
fenomener etter hvert har fått samme grunnleggende forklaring. Det periodiske system i kjemien er et 
eksempel på dette, hvor antall elektroner i det ytterste elektronskall forklarer slektskapet mellom ulike 
grunnstoffer. Elektromagnetismen ble mer eller mindre født da Ørsted i 1829 nærmest ved et tilfelle fant at 
elektrisk strøm genererer magnetfelt, noe som inntil da var helt ukjent. Det førte til en rivende utvikling 
som bl.a. ga oss Maxwells likninger i 1867. Vi vet i dag at radiobølger, varmestråling, synlig lys, 
røntgenstråling alle er varianter av elektromagnetiske bølger, og at det langt på vei bare er frekvensen som 
skiller den ene formen fra den andre. Et stort antall ulike fenomener har nå fått samme forklaring. Et siste 
eksempel: Da Newton så eplet falle og fikk sin lyse idé om at det er samme kraft som trekker på eplet som 
på månen, var det fordi han plutselig innså at det er samme fenomen som ligger bak eplets fall som månens 
bane rundt Jorda. To vidt forskjellige fenomener fikk samme forklaring. 
 
Men utviklingen har slett ikke bare gått i retning av forenkling! Opp gjennom tidene har vi også oppdaget 
nye egenskaper til materien som vi ikke ante noe om tidligere. For eksempel viste det seg at elektronet (og 
mange andre elementærpartikler) har et såkalt «spinn», og at elektronet kan ha egenskapen «spinn opp» 
eller «spinn ned». Det ante man ingenting om da elektronet ble oppdaget eller da Bohr utformet sin første 
atomteori. Etter hvert som nye egenskaper ved naturen er blitt oppdaget, er disse blitt innlemmet i teoriene, 
og det er derfor ikke uten grunn at de best utviklede teoriene blir svært kompliserte. 
 
 
 

Forteller teoriene hvordan naturen er? 
Hvordan oppfatter så fysikerne sine egne teorier? For noen tiår siden, da kvantefysikken var den teorien de 
fleste var opptatt av, var det vanlig at fysikerne anså sine teorier som verktøy som man kunne bruke for å 
forutsi eller «forklare» eksperimentelle data. Å «forstå» naturen eller fysikken betydde den gang at vi var i 



stand til å gjøre prediksjoner, men vi gjorde ikke noe krav på å si noe om hvordan naturen «egentlig» er. Vi 
hadde modeller og teorier som hver for seg egnet seg for å forklare f.eks. bevegelser i solsystemet eller 
kvantefenomener, men det var klart for alle at de hadde begrenset gyldighet. 
 
I løpet av de siste få tiår synes dette å ha endret seg til dels kraftig. Når tilhengerne av «the Theory of 
Everything» (TOE) omtaler sin teori, virker det som om flere av dem faktisk mener at verden helt 
bokstavelig består av strenger. Og det synes som om de faktisk mener at TOE er en «endelig» teori i 
betydning at vi en gang for alle har funnet ut hvordan verden faktisk er. Tilsvarende har vi når det gjelder 
kosmologi. Ordene som brukes når vi omtaler Big Bang er ikke lenger preget av at vi utvikler en mer eller 
mindre abstrakt modell for å forklare eksperimentelle data. Tvert om, Big Bang teorien omtales nå ofte som 
om verden faktisk har gjennomgått utviklingen som teorien beskriver. Det tales igjen som om teorien er en 
«endelig» teori, i betydning at vi nå (snart) har frarøvet naturen dens dypeste hemmeligheter, og at når dette 
er gjort, så er det gjort en gang for alle. Det er ikke bare lekfolk som uttrykker seg slik, men også 
fagfolkene selv. 
 
Men det finnes skeptikere. Historien er full av alternative teorier og tolkninger som egentlig ikke er 
motbevist som udugelige, men som av ulike grunner er forlatt. Weber utviklet en elektromagnetisme som 
på mange måter gir de samme resultatene som Maxwells formalisme, men bygger på litt andre 
forestillinger. Det var kanskje tilfeldigheter og personlige forhold mer enn innholdet som gjorde at det var 
Maxwells teori som overlevde. Som en kuriositet kan det nevnes at strengteorier har en formalisme som 
stammer mer fra Weber enn fra Maxwell, slik at det er ikke bare mhp klær at moter skifter over tid! Det 
tyder på at det kanskje er mulig å lage alternative teorier til dem som nå eksisterer, gjerne med litt andre 
basisforestillinger enn de som nå brukes, men som like fullt vil kunne gi like gode prediksjoner som dagens 
teorier. Man kan f.eks. undre seg på om det kan være mulig å lage en alternativ teori til den generelle 
relativitetsteorien der man unngår «krumt rom», men like fullt kan få de samme prediksjonene for 
observasjoner som Einsteins teori. Men som man skjønner er det ingen enighet på dette området. Noen 
mener at når en teori gir så ekstremt god overensstemmelse med eksperimentelle resultat, må dette skyldes 
at teorien er «sann» i betydning at den er en speiling av virkeligheten. 
 
En annen grunn til å tvile på at vi nærmer oss en «endelig» teori, er det faktum at det i enhver teori finnes 
svake punkt. Når for eksempel elektriske krefter mellom to ladde partikler i dag forklares ved hjelp av 
såkalte virtuelle fotoner som spretter fram og tilbake mellom partiklene, må man gjøre visse knep for å få 
kabalen til å gå opp. Rent konkret innføres litt kunstige «longitudinale fotoner» for enkelte situasjoner, i 
stedet for de vanlige «transversale fotonene» som vi kjenner fra lys og som er løsninger av Maxwells 
likninger.5  De små knepene gjemmes ubevisst bort og man sitter igjen med et tilsynelatende flott 
byggverk, men som altså har noen svakheter her og der når det kommer til stykket. Vi har flere slike 
eksempler, f.eks. er det mange som ikke er fornøyd med dagens håndtering av bølge-partikkel-dualismen. 
De mener vi vil kunne forstå eller forklare dette fenomenet på en mer tilfredsstillende måte en gang i 
fremtiden enn det vi gjør i dag. Likeså har vi problemet med mørk materie i kosmologien som ikke er 
forstått (se nedenfor). Fenomenet vakuumenergi er også et stort mysterium. 
 
Er dette eksempler på at det bare mangler litt før de tilsvarende teoriene blir «endelige», eller vil det i 
fremtiden vise seg at noen av disse detaljene faktisk indikerer at vi må til med grunnleggende endringer i 
vår oppfatning av naturen? Mellom ca 140 e.Kr. og fram til 1600-tallet brukte man det såkalte Ptolemeiske 
verdensbildet for å beregne bevegelsene til sola, månen og planetene. Litt forenklet fortalt tenkte man seg 
da at himmellegemene vandret på en sirkel med Jorda i sentrum, men én sirkel var ikke nok. For å få en 
brukbar beskrivelse måtte man innføre stadig nye sirkler, hvor f.eks. Sola fulgte en sirkel, men sentrum i 
denne sirkelen igjen fulgte en ny sirkel, og sentrum i denne sirkelen igjen var Jorda. Hver av disse sirklene 
ble kalt episykler. Ved å innføre stadig flere episykler, kunne man få en beskrivelse som stemte bra med 
observasjoner. Noen hevder at dersom man hadde hatt datamaskiner på 1600-tallet, ville episykel-systemet 
kunne fungert perfekt, i den forstand at man alltid kunne få teori og eksperimenter til å stemme. Det 
Kopernikanske verdensbildet med sola i sentrum viste seg imidlertid å være et langt bedre utgangspunkt, 
noe man innså først etterpå. 

                                                 
5 I transversale fotoner virker elektrisk kraft på tvers av retningen fotonene beveger seg, mens i 
longitudinale fotoner virker elektrisk kraft i samme retning som fotonene beveger seg. 



 
Et annet eksempel på en viktig teori som ikke holdt mål, er eter-teorien som var populær noen tiår rundt 
århundreskiftet 1800 - 1900. Ifølge eter-teorien var verden gjennomsyret av et medium, kalt eter, som var 
den substansen som elektromagnetiske bølger, for eksempel lys, forplantet seg gjennom. Eteren kunne 
redde inkonsistensen mellom Maxwells og Newtons teorier, men også dette viste seg å være en blindgate. 
Historien er derfor full av eksempler på at vår oppfatning av naturen og dens lovmessighet har endret seg til 
dels kraftig, så hvorfor skal vi ikke forvente det samme igjen? Den moderne kosmologien og dens Big 
Bang og Theory of Everything har tross alt ikke eksistert så mange tiårene ennå! 
 
Det er imidlertid en annen side av fysikkens utvikling vi også bør være klar over. Flere av teoriene vi hittil 
har omtalt er en slags «paraply-teorier» som omfatter de store linjene i fysikken. Disse teoriene tar mål av 
seg til å kunne anvendes for alle problemer i fysikken, fra kosmologiske dimensjoner knyttet til Big Bang 
og sorte hull, til de aller minste subatomære reaksjoner mellom elementærpartikler. Men dette er ikke 
tilfelle i praksis. En rekke helt grunnleggende problemer i fysikken har vi fortsatt ingen brukbar teori for i 
den betydning at vi er i stand å regne oss fram til et resultat. Et par eksempler er friksjon og 
gnidningselektrisitet. Vi har en slags kvalitativ forståelse for hva friksjon er, men ingen kan den dag i dag 
regne seg fram til hvor stor friksjon det er mellom to legemer! Likeså kjenner vi alle fenomenet at vi kan 
bli ladet opp når vi går på et teppegulv eller reiser oss fra et bilsete. Til og med «de gamle grekerne» kjente 
dette fenomenet, men den dag i dag er det ingen som kan beregne hvor stor denne effekten er når to ulike 
stoffer gnis mot hverandre.  
 
Det foregår forøvrig en annen interessant diskusjon ved siden av dem vi allerede har nevnt. Hvordan kan 
naturen bli så komplisert som den er når byggesteinene er så enkle? Hvordan kan det ha seg at vi bare ved 
hjelp av seks slags atomer kan bygge opp arvestoffet som gir oss hele mylderet av levende liv vi kjenner 
her på Jorda? Hvorfor blir iskrystaller så vakre? Hvorfor får sommerfuglvingene og bregneplantene så 
vakre former? Hva kommer dette av? Noen legger vekt på nye spennende «algoritmiske» forklaringer på 
hvordan kompleksitet kan oppstå. Stephen Wolfram er en av dem som viser at kompliserte mønstre slik vi 
ofte finner i naturen, kan skapes selv ved svært enkle regler dersom reglene gjentas mange ganger etter 
hverandre. Han hevder at utforskningen av denne type lovmessigheter, også kalt cellulære automater, kan 
vise seg å bli svært viktige når fremtidens fysikkteorier skal utvikles for bruk på mellomstore 
lengdeskalaer, de vi alle omgås til daglig. The Theory of Everything er i praksis totalt ubrukelig for 
beregninger på dette nivå.  
 
Når vi først er inne på kompleksitet bør vi berøre et annet interessant emne kalt reduksjonisme. Kjemien 
var tidligere først og fremst en empirisk disiplin hvor man fant eksperimentelt hva som skjedde når man 
blandet ulike stoffer med hverandre. Etter hvert har kjemien fått et teoretisk fundament som langt på vei er 
den kvanteteorien som ble utviklet i fysikken. Det kan derfor i en viss forstand sies at fundamentet i 
kjemien er redusert til fysikk. Likeledes er det slik at biologien langt på vei er redusert til fysikk og kjemi. 
Det foregår også hjerneforskning hvor man finner spesielle sentre i hjernen som er slik at dersom disse 
sentrene stimuleres, så kan personen føle seg deprimert eller oppkvikket. Det er til og med oppdaget 
strukturelle forhold og sentre i hjernen som er ansvarlige for religiøse opplevelser så som at man føler at 
man får kontakt med det guddommelige. Er det da slik at til og med enkelte åndelige opplevelser kan 
tilbakeføres til «bare» fysiske og kjemiske prosesser sammen med en teori for hvordan kompleksitet kan 
oppstå fra det enkle? Dette representerer i så fall en ekstrem form for reduksjonisme. 
 
Hvordan stiller så fysikere seg til en slik tanke? Det finnes ikke noe svar på dette, for fysikken som disiplin 
tar ikke opp dette spørsmålet. Riktignok har det vist seg å være svært fruktbart å bruke fysikk i studiet av 
f.eks. synsforskning, utforskning av hjernen og mange andre deler av kroppen. Men fysikken sier ikke noe 
om at fysikk i prinsippet er det eneste som trengs for å beskrive hele vår tilværelse, også den åndelige. 
Noen fysikere vil som enkeltpersoner si at de har som grunnholdning at all vitenskap før eller senere vil få 
en rent materialistisk forklaringsmodell. På den annen side er det påfallende mange fysikere som er 
religiøse og som tror på en Gud. Mange tror fullt og fast på et Big Bang, men også på en personlig Gud 
som skapte verden i sitt bilde. De tror på en personlig Gud som kan gripe inn og endre på livsforløp og 
skape undere. Noen tror til og med at Jesus gikk på vannet i bokstavlig forstand. Fysikk som disiplin synes 
derfor å kunne leve side om side med f.eks. sosialbiologi og religion. Men for de enkeltpersonene som har 
en reduksjonistisk grunnholdning, er det selvfølgelig vanskelig å tro på en personlig Gud. 



 
Det kan her være nyttig å minne om at fysikk utvikles gjennom et samspill mellom teorier og 
eksperimenter. Bare teorier som er i samsvar med reproduserbare, eksperimentelle funn vil overleve i det 
lange løp. Filosofen Karl Popper vektla da også «falsifisering» av teorier som et særpreg for den 
vitenskapelige metode midt på 1900-tallet. Men kravet om reproduserbare målinger og eksperimenter 
medfører at det er begrenset hvilke fenomener vi kan studere vitenskapelig. Fysikkens begrensede 
anvendelsesområde er stort sett den materielle verden. 
 
Etter dette sidespranget om reduksjonisme går tilbake til drøftingen av teoriutvikling. Vi har omtalt 
paraply-teorier så som Theory of Everything, om mellomnivå-teorier der kompleksistet er et nøkkelord. Det 
finnes også teorier som bare omhandler helt begrensede fenomener i fysikken, og vi vil litt senere snakke 
om utvikling av teorier innen kosmologi. Som vi skjønner foregår utvikling av nye teorier på flere nivåer. 
Det er essensielt for fysikken som disiplin at det er et mangfold i utforskningen av verden. Det har vist seg 
gang på gang at ideer og tanker fra en del av fysikken senere er blitt viktig også for andre deler av fagfeltet. 
Det samme gjelder også for samspillet mellom mange andre fag. Ikke minst finner vi dette for samspillet 
mellom fysikk og matematikk; utvikling av enkelte deler av matematikken har siden blitt gull verdt for 
utvikling av deler av fysikken, og til dels har også det motsatte skjedd. Det er derfor viktig ved utforming 
av forskningspolitikk å unngå en så utpreget satsning på enkeltområder at mangfoldet blir skadelidende. 
 
 
 

Litt mer om tolkning av fysiske teorier 
Vi var tidligere inne på vanskene med å tolke kvantefysikken. Hva sier f.eks. Schrödingerlikningen oss 
egentlig? Dette spørsmålet kan dreies i en annen retning: Hvordan oppfører egentlig naturen seg? I hvor 
stor grad «speiler» våre bilder og forestillinger «virkeligheten»? Eksisterer virkeligheten uavhengig av oss 
som observatører, eller gjør den det ikke? Det er en rekke filosofiske spørsmål som melder seg når vi driver 
med naturvitenskap. Et kjent eksempel fra kvantefysikken kalles «Schrödingers katt».  
 
Eksemplet er som følger: Anta at vi plasserer en katt i en eske sammen med en skål med gift. Giften blir 
frigitt ved hjelp av en kjernereaksjon som er bestemt ut fra kvantemekanikkens lover. Vi kan ikke vite om 
giften er frigitt eller ikke, og så lenge esken er lukket, kan vi ikke være sikker på om katten er død eller 
levende. Dette eksemplet kan virke oppkonstruert, for enten vil katten spise giften og dø, eller så vil den 
ikke gjøre det, og leve. Det hele er da uavhengig av hvorvidt vi kikker opp i esken eller ikke. 
 
Slik synes det ikke å være på det mikroskopiske plan. I kvantefysikken kan vi finne systemer som 
«samtidig er døde og levende». De blir først enten det ene eller det andre akkurat når vi tar en kikk på 
systemet. Da kan det være vanskelig i en viss forstand å hevde at «verden eksisterer helt uavhengig av 
hvorvidt jeg betrakter den eller ikke». I en annen forstand kan vi si at eksemplet ikke fører til noe 
vanskeligheter. Systemet «død og samtidig levende» er også en tilstand, og hvorfor skal ikke den 
aksepteres like godt som enten det ene eller det andre? For katter er det vanskelig å forestille seg en som 
samtidig er «død og levende». I mikrokosmos er det litt lettere, men langt fra uproblematisk.  
 
I kvantefysikken kjenner man et fenomen som kalles «sammenviklede fotoner» («entangeled photons»). La 
oss forklare kort hva det går ut på: Det går an å lage lyskilder som sender ut fotoner parvis i hver sin 
retning, slik at de to fotonene likevel har et slektskap med hverandre gjennom det vi kaller polariseringen 
av bølgen. Det har da vist seg at dersom man observerer polariseringen til det ene av de sammenviklede 
fotonene, synes det som om polariseringen til det andre fotonet endrer seg automatisk og samtidig med at vi 
observerer det første. Dette synes å skje selv om fotonene er opp til flere hundre meter fra hverandre. Dette 
kan synes å bryte med Einsteins oppfatning av at ingen fysiske signaler kan forflytte seg med en hastighet 
større enn lyshastigheten. Her synes forflytningen å gå uendelig raskt. Men fenomenet tolkes vanligvis slik 
at det ikke blir noe brudd med Einsteins prinsipp. 
 
Med sammenviklede fotoner eller partikler, synes det altså som om vi uendelig raskt kan forflytte 
egenskaper fra den ene delen av systemet til den neste. Minst like merkelig er det at to «partikler» som vi 
oppfatter som mer eller mindre helt atskilt, likevel henger sammen på «mystisk» vis. Betyr det at vi kan 



«teleportere» en gjenstand fra ett sted i rommet til et annet sted mer eller mindre øyeblikkelig? Eller kan 
denne effekten ligge bak «tankeoverføringer»? I den kulørte presse og innen New Age kretser går 
spekulasjonene høyt. Innen fysikken er det få som har så frittflyvende tanker, fordi vi vet at det er en svært 
spesiell sak å produsere «sammenviklede fotoner». Det skal svært nøye laboratoriebetingelser til for å ikke 
ødelegge sammenfiltringen allerede fra starten av, og det er meget vanskelig å opprettholde 
sammenfiltreringen over milliontedeler av et sekund og tilsvarende korte avstander. Like fullt utfordrer 
dette fenomenet oss kolossalt. Riktignok kan vi bruke kvantefysikken og finne riktige svar som stemmer 
overens med det vi observerer i eksperimenter, men vi vil så gjerne komme litt dypere i forståelsen enn 
bare det å kunne utføre beregninger.  
 
Kanskje Schrödingers katt kommer inn også her: Vi har så lett for å si «enten ser vi på det ene fotonet eller 
det andre», mens lærdommen vi kan trekke er at iblant er ikke naturen slik. Iblant er naturen «samtidig det 
ene og det andre». Systemet vi ser på må forstås ikke som to fotoner, men som ett eneste to-foton-system. 
Først når vi forstyrrer systemet ved å fremtvinge ett foton og en bestemt egenskap ved det (dets 
polarisering), vil det andre fotonet bli til virkelighet som eget foton som har den samme bestemte egenskap 
(polarisering) som det første. Før vi gjør målingen, er det umulig å snakke om to fotoner, de eksisterer 
simpelthen ikke! Når det samme gjelder også for eksperimenter med elektroner, får vi tankemessige 
utfordringer for noen og enhver! 
 
 
 

Astronomi og kosmologi 
Mange av oss har sett kobberstikket fra middelalderen som illustrerer datidens (Ptolemeiske modell) 
oppfatning av himmel og Jord. Jorda var flat og hadde et kuleskall rundt seg hvor sola, månen, planetene og 
fiksstjernene beveget seg. Også den gang lurte man på hva som var utenfor kuleskallet! 
 
Siden den gang har det skjedd en enorm omkalfatring av vårt verdensbilde, og utviklingen bare de siste få 
årene har vært så hurtig at det er vanskelig å følge med i hva som skjer. Vi skal her gi en kort beskrivelse 
av den historiske utviklingen av vårt verdensbilde og ende opp i bildet slik vitenskapen mener det er i dag. 
Det er samtidig et eksempel på hvordan den generelle utvikingen i naturvitenskap har foregått. 
 
Middelalderens verdensbilde i Europa hang nøye sammen med datidens menneskesyn. Man oppfattet 
mennesket som skapt i Guds bilde, og at Jorda og menneskene var verdens sentrum. Da Galileo Galilei 
tidlig på 1600-tallet konstruerte en kikkert, observerte han faser på Venus liknende dem vi ser på Månen, 
og han oppdaget fire måner som kretset rundt Jupiter. Han konkluderte med at det måtte være Sola som var 
verdens sentrum, ikke Jorda. Tycho Brahe gjorde sine pinlig nøyaktige observasjoner av stjerner og 
planeter, og i hendene på Kepler viste disse observasjonene at planetene gikk i ellipsebaner rundt Sola. 
Newtons gravitasjonslov kunne «forklare» Keplers ellipser. Derved var verdensbildet for det nære 
verdensrom på sett og vis «ferdig». Vi har utfylt beskrivelsen betydelig siden Newtons tid, men de store 
linjene var da likevel på plass.  
 
Det ble laget nye, bedre kikkerter etter hvert, men selv på begynnelsen av 1900-tallet, da Einstein utviklet 
den generelle relativitetsteori i 1915-1916, mente man at Sola og vårt solsystem var en sentral del av 
verden, som man da antok bestod av stjernene vi ser på himmelen, det vi i dag kaller vår galakse, 
Melkeveien. Riktignok kjente man allerede da til stjernetåker og lysende diffuse flekker på himmelen, blant 
annet det vi i dag kaller Andromedatåken og våre to «nabogalakser» synlige på den sydlige himmelkula, 
kalt de Magellanske skyer, men man trodde disse var en del av Melkeveien. Man trodde også at Universet 
hadde en fast størrelse (slik vårt solsystem har). 
 
Men på samme måte som kikkerten førte til en revolusjon i astronomien på 1600-tallet, fikk vi en ny 
revolusjon da fotografiet ble oppfunnet og senere tatt i bruk i astronomien. Franskmannen Joseph Niepce 
tok sitt første fotografi allerede i 1826, og det første bildet av månen ble tatt i 1852, men filmen var da 
svært lite følsom for lys og var lite egnet for generell astronomi. Først mot slutten av 1800-tallet var filmen 
god nok, og dette representerte et viktig framskritt for astronomi som vitenskap. Inntil da kunne man 
riktignok gjøre observasjoner av posisjoner på himmelen på en nøyaktig og reproduserbar måte, men det 



var vanskelig å angi lysstyrker nøyaktig. All observasjon krevde at et menneske satt foran teleskopet, 
betraktet det han så og skrev ned for hånd relative lysstyrker så godt det lot seg gjøre. Og selv om øyet er 
utrolig følsomt for lys, har det ikke evnen å samle opp lys over lang tid for å få bedre følsomhet. Det kunne 
man gjøre med den fotografiske filmen. Fotografi gjorde det også mulig å gjøre observasjoner av mange 
objekter samtidig og å samle opp lys over lang tid. Når vi vektlegger fotografiet såpass mye som vi gjør, er 
det for å påpeke hvor viktig utviklingen av eksperimentelle metoder har vært for astronomien, slik det har 
vært for all naturvitenskap. 
 
Da fotografi ble tatt i bruk og vi samtidig fikk større teleskoper, oppdaget man at de diffuse flekkene man 
til da hadde observert, faktisk bestod av kjempemange stjerner. Galakser ble oppdaget i hundretall, ja etter 
hvert i tusentall. Men hvor langt unna var disse ansamlingen av stjerner? 
 
De nærmeste stjernene kan vi bestemme avstanden til ved å observere posisjoner på himmelen, omtrent på 
samme måte som når vi ser med øynene våre at én gjenstand er nærmere enn en annen. Sammenlikner vi et 
bilde av en bestemt del av himmelen med et bilde tatt et halvt års etterpå, vil de nærmeste stjernene på de to 
bildene ha litt forskjellig posisjon i forhold til de bakenforliggende stjernene fordi vi ser på dem fra ulike 
posisjoner (Jordbanens radius er om lag 150 millioner kilometer). På denne måten kunne man måle 
avstander innenfor Melkeveien, og man fant tidlig på 1900-tallet at melkeveistystemet var mye større enn 
man til da hadde trodd og at Jorda ikke var sentrum i systemet. Men denne teknikken duger bare for de 
nærmeste stjernene. Hvordan skal vi måle større avstander? 
 
Her kommer lysstyrken inn. Vi vet at jo lenger unna vi setter en lampe, desto mindre lysstyrke vil vi 
observere. Dersom vi vet hvor mye lys en stjerne sender ut, kan vi rett og slett ved å måle lysstyrken fra 
Jorda, bestemme hvor langt unna stjernen er. Problemet er imidlertid: Hvordan i all verden skal vi få vite 
hvor mye lys en stjerne sender ut? Det finnes jo alt fra lyssterke stjerner som sender ut langt mer lys enn 
f.eks. vår egen sol, til lyssvake stjerner som sender ut mye mindre lys. 
 
Det ble oppdaget at noen stjerner i Melkeveien varierte regelmessig i lysstyrke. Det viste seg videre at det 
var en lovmessighet for disse cepheidene som de ble kalt: Jo større lysstyrke, desto lengre periode for 
lysvariasjonen. Den nøyaktige kartleggingen av denne lovmessigheten ble gjort for stjerner i nabogalaksen 
vår, en av de Magellanske skyer. Ved å måle lysstyrken til cepheider i andre galakser, f.eks. 
Andromedagalaksen, kunne man så bestemme avstanden til disse. Denne type kartlegging startet for alvor i 
1920-årene, og det viste seg at verden var enda mye større enn man til da hadde trodd! 
 
Det kom flere overraskelser! Med innføring av den fotografiske teknikken, kunne man ta i bruk 
spektroskopi av lyset fra såvel enkeltstjerner som galakser. Man sendte lyset gjennom et glassprisme og 
fikk ut spekteret på samme måte som vi får et fargespekter når vi sender lys gjennom enkelte former av 
slipt glass. Det viste seg at lyset fra stjernene hadde lyse og mørke striper som fortalte hvilken kjemisk 
sammensetning det var i ytre del av stjernen. Men stripene i spektrene fra en del galakser var forskjøvet 
mot rødt (lavere frekvens). Dette er samme fenomen vi kjenner fra lydbølger: Når en bil nærmer seg oss, 
passerer oss, og kjører vekk fra oss, hører vi at tonehøyden endrer seg. Tonen er høyere før den passerer 
oss, og dypere etterpå. Den dypere tonen tilsvarer at frekvensen er blitt lavere. Forskyvningen av linjene i 
spekteret fra galakser viste da rett og slett at galaksene var på vei bort fra oss! 
 
Det ble gjort observasjoner av spektre fra mange galakser, og det ble gjort avstandsberegninger ut fra 
observerte lysstyrker fra cepheider i mange galakser. Edwin Hubble satte sammen disse dataene og fant i 
1929 at de galaksene som var lengst unna oss, fjernet seg med større hastighet enn de som var nærmest oss. 
Vi hadde med andre ord et univers som syntes å bli stadig større! 
 
Den måten galaksene beveget seg på tydet på at de måtte ha kommet fra samme sted og startet å fly fra 
hverandre på samme tid. Grunnhypotesen for det vi i dag kaller Big Bang var født. Det var deSitter i 1917 
som først lanserte en ekspanderende modell basert på generell relativitetsteori, og Lemaitre beskrev i 1927 
et univers som startet med et Big Bang. 
 
Spørsmål kunne nå reises: Var det slik at universet ville fortsette å ekspandere i all evighet, eller ville 
gravitasjonen bremse ned bevegelsen utover og føre til at universet etter en stund ville trekke seg sammen 



igjen? Og hvor gammelt er universet? Lenge var observasjonene ikke gode nok til å avgjøre om en 
universmodell var bedre enn en annen. Da kom flere teknologiske fremskritt astronomien til unnsetning. 
Radioastronomi ble utviklet, og man kunne allerede fra 1950-60-årene observere støy i 
radiofrekvensområdet fra galakser og spesielle stjerner kalt kvasarer, og fra 1965 kunne man kartlegge 
mikrobølgestråling fra verdensrommet. 
 
Enda en teknisk revolusjon fant sted ved utviklingen av halvledere og datateknologi. Fotografisk film var 
kjempebra sammenliknet med øyet, men lysfølsom elektronikk gjennom «Charge Coupled Devices» 
(CCD) var mye bedre. Kamera med CCD-brikker, slik vi i dag kjenner som digitale kamera, gjorde sitt 
inntok i astronomien for ca 20 år siden, og disse førte altså til en ny revolusjon. For det første var CCD-
brikkene mer følsomme for lys enn vanlig film (noe de fleste som bruker videokamera kjenner til). For det 
andre var resultatet «lineært» som vi kaller det: Dersom én stjerne var dobbelt så sterk som en annen, ble 
tallet CCD-kameraet sendte videre til datamaskinen dobbelt så stort. Fotografisk film er ikke helt slik. Og 
de digitale bildene kunne bearbeides raskt og svært nøyaktig i datamaskiner. Man kunne også på en langt 
mer nøyaktig måte enn før subtrahere et bilde fra et annet for å finne små, små forskjeller i et bilde tatt en 
dag med et tilsvarende bilde tatt en annen dag. 
 
Et annet viktig fremskritt var observatorier i rommet. Hubble Space Telescope, sendt opp i 1990, er et slikt 
satellittobservatorium. I rommet unngår vi alle forstyrrelser på grunn av temperaturfluktasjoner (som gir 
urolig luft) og lysspredning i jordatmosfæren. Der hvor Hubble Space Telescope er, ca 600 km over 
bakken, er himmelen alltid sort, og observasjonene kan foregå sammenhengende så lenge observatoriet 
ikke kommer inn i Jordas skygge. Vel så viktig er det at man fra rommet har tilgang til all elektromagnetisk 
stråling, også i infrarødt, ultrafiolett, røntgen- og gamma-bølgelengder, som ikke trenger ned til 
jordoverflaten, men absorberes høyt oppe. Dette tillater studier av kosmiske fenomener som man tidligere 
ikke ante eksisterte.  
 
Man har vært svært opptatt av utviklingen av universet. Er det slik at vi har hatt et Big Bang og at 
galaksene farer fra hverandre, men at de etter en stund faktisk vil trekke seg sammen igjen? Hvor gammelt 
er universet? Hvor lenge vil det eventuelt bestå før neste Big Bang? Spørsmålene er mange, men hvordan 
skal man finne svar på dem? 
 
Big Bang hypotesen baserte seg på Hubbles lov som sier at galaksene fjerner seg fra oss med en hastighet 
som øker proporsjonalt med avstanden. Selv om dette gjelder de nærmeste galaksene, kunne det likevel 
hende at det ikke gjaldt videre utover i verdensrommet. Men hvordan skal vi måle avstand til de galaksene 
som er lengst unna? Det nytter ikke lenger å bruke Cepheider, for hver stjerne er så lyssvak når galaksen er 
langt nok unna, at det ikke nytter å måle lyset fra vanlige enkeltstjerner. Her kom naturen selv forskerne til 
unnsetning. Enkelte ganger eksploderer en stjerne og sender ut om lag 100 milliarder ganger så mye lys 
som normalt, men bare for noen få uker. Mens eksplosjonen foregår, kan denne ene stjernen sende ut minst 
like mye lys som alle de andre stjernene i denne galaksen tilsammen. Det har vist seg at visse typer av disse 
stjerneeksplosjonene, eller supernovaene som vi kaller dem, er temmelig like. Ved å sammenlikne med 
supernovaer i galakser som er nær nok til at man også kan observere cepheider i dem, har man fått en 
kontinuerlig måleskala for avstander i verdensrommet. I dag kan man derfor bestemme avstander til 
galakser som er ekstremt langt vekk fra oss med stor nøyaktighet. 
 
Men stjerner eksploderer ikke så ofte. Selv når det er 100 milliarder stjerner i en galakse, går det ca 100 år 
mellom hver gang det forekommer en stjerneeksplosjon. Og siden hver eksplosjon bare varer et par uker, 
betyr det at vi må sjekke om lag 1000 galakser dersom man skal forvente å finne en eneste supernova ved 
en gitt tid. Med de raffinerte observasjonsmetodene som finnes i dag, kan man gjennomsøke mange tusen 
galakser hver natt ved nymåne (ellers er bakgrunnshimmelen for lys ved observasjoner fra Jorda), og finne 
10-20 nye supernovaer i måneden. Bare noen få kan følges opp ved neste nymåne og gangen etter det. Det 
må dessuten tas bilde av samme området omtrent et år senere slik at man kan foreta korrekt subtraksjon av 
lyset fra resten av galaksen for å få nøyaktige data om selve supernovaen. Dette er et møysommelig arbeid, 
og selv om datamaskinen er en enorm hjelp, tar det lang tid. 
 
 



 
Hvordan er vårt astronomiske verdensbilde  i dag? 
I stedet for mennesket og Jorda i sentrum, er bildet i dag at Jorda er en planet rundt en middels gammel sol 
på en spiralarm litt i utkanten av en middels stor galakse, Melkeveien, med om lag 100 milliarder stjerner. 
Melkeveien er igjen en av om lag 100 milliarder galakser i den observerbare delen av universet. Galaksene 
opptrer ofte i hoper. Vi ser ikke «ytterkanten» av universet - lysstyrken fra galaksene derfra er for liten i 
forhold til de teleskopene vi har. Men kanskje det også finnes andre tilsvarende universer ved siden av det 
vi er en del av, utviklet etter at et tilsvarende Big Bang fant sted enda mye lenger borte fra oss. Dette er 
rene spekulasjoner, og vi har så langt ingen mulighet for å teste slike spekulasjoner. 
 
Universet er fryktelig stort og det er i gjennomsnitt så lite masse pr volum at det tilsvarer et langt bedre 
tomrom (vakuum) enn noe vi kan lage kunstig her på Jorda. 
 
 

 
 
Det kan være morsomt å se hvilke størrelsesforhold vi snakker om. I figuren til venstre har vi forsøkt å 
oppsummere kjente størrelsesforhold fra den atomære verden til universet. Merk at lengdeskalaen er 
logaritmisk, det vil si at for hvert lite intervall man går oppover langs lengdeskalaen øker lengdene med ti 
ganger. Har man beveget seg oppover ti små intervaller, har derfor størrelsen økt med 1010 = 
10.000.000.000 (ti milliarder) ganger. 
 
Michael Baziljevich har laget en modell av solsystemet som brukes hver høst under Astrofestivalen ved 
Universitet i Oslo. I hans modell er solsystemet vår skalert ned 10 milliarder ganger. Da er Sola en kule på 
ca 14 cm diameter, Jorda er en kule på ca 1.2 mm diameter som er plassert 15 meter fra Sola. Saturn er en 
kule på 12 mm plassert ca 140 m fra Sola, og Pluto en kule på ca 0.2 mm om lag 600 m fra Sola. Nærmeste 
stjerne i denne målestokken ville ha en avstand som til Kanariøyene! I denne målestokken ville Melkeveien 



hatt form som en diskos med en utstrekning på ca 75 millioner km, eller med andre ord, halve avstanden fra 
oss til Sola. Det er om lag 100 milliarder stjerner i Melkeveien. 
 
Dersom vi så forminsket denne modellen nye 10 milliarder ganger, ville Melkeveien hatt en utstrekning på 
7.5 meter, og nærmeste store galakse Andromeda (når vi ser bort fra våre satellittgalakser, de Magellanske 
skyer) ville være omtrent like stor i utstrekning, og ha en avstand 230 m fra Melkeveien. Den fjerneste 
galaksen vi hadde klart å bestemme avstanden til for få år siden, var i denne modellen om lag 200 km unna, 
det vil si halvveis til Bergen eller Trondheim (dersom Melkeveiens 7.5 m diskos var plassert i Oslo). 
Galaksene som er så langt unna beveger seg med en hastighet om lag 30.000 km pr sekund (1/10 av 
lyshastigheten) vekk fra oss. 
 
Det kan være like instruktivt å lage en tilsvarende skala for tid som vi laget for lengder, se figuren til høyre. 
Universets alder siden Big Bang har man estimert ved å tenke seg at vi forlenger bakover i tid den 
hastigheten galaksene i dag har. I så fall finner vi at det er gått om lag 14 milliarder år siden Big Bang. På 
annet vis er det estimert at de eldste stjerner man har funnet synes å ha en alder på om lag 12 milliarder år. 
Siden de to aldersbestemmelsene er gjort med uavhengige metoder, styrker samsvaret mellom de to 
verdiene troverdigheten til modellene og beregningene som er gjort. Man mener at Sola er om lag fem 
milliarder år gammel. I den andre enden av skalaen finner vi prosesser i atomet. I de teoretiske 
beskrivelsene av reaksjonene som skjedde i de første fasene av Big Bang, opererer man med helt ekstremt 
korte tidsintervall. 
 
 

Mikrokosmos og makrokosmos; en fantastisk slagkraftig 
kombinasjon 
Hvordan kan man stole på at hypotesene i astronomien har noe med virkeligheten å gjøre? Det er jo ikke 
mulig å eksperimentere direkte med stjerner i laboratoriet. Og prosessene som skjer i verdensrommet, f.eks. 
at en stjerne fødes, brenner og eksploderer eller dør ut, skjer over en tidsskala på minst noen millioner år 
mens vi bare kan følge den noen få tiår. Kan vi da stole på at vårt verdensbilde i dag er noenlunde korrekt? 
La oss gå enda litt dypere inn i faget enn vi hittil har gjort. 
 
Samtidig med at man har fått bedre og bedre observasjoner, har det skjedd en annen markant endring av 
astronomi som vitenskap. Man har gjettet at prosessene som skjer i stjerner og verdensrom, følger de 
samme fysiske lover som dem vi kjenner fra fysikken på Jorda. Og denne gjetningen har vært svært 
fruktbar! Det betyr at astronomi i dag i høy grad er blitt til astrofysikk hvor man bruker kvantefysikk, 
kjernefysikk og elementærpartikkelfysikk på samme måte som i fysikken forøvrig. Beskrivelser for 
mikrokosmos som vi faktisk kan teste, f.eks. ved eksperimenter i CERN, kan brukes for å beregne hva som 
skjer i stor skala i makrokosmos i verdensrommet! To vitenskaper som tidligere hadde lite med hverandre å 
gjøre, er nå blitt til gjensidig glede for hverandre. Astronomien arbeider derfor i dag både fra «utsiden» og 
«innsiden» samtidig, gjennom observasjoner med teleskop og satellitter, men også gjennom svært avanserte 
teoretiske beregninger basert på fysikkens lover i mikrokosmos.  
 
Den opprinnelige Big Bang hypotesen var nærmest bare basert på Hubbles observasjoner som tydet på at 
alle galakser hadde startet fra samme punkt samtidig i tid. Dagens Big Bang hypotese er en mangfoldig og 
avansert teoretisk modell hvor man mener å kunne beskrive det store smellet i utrolig stor grad av 
presisjon. All denne detaljrikdommen kommer fra teoretiske beregninger basert på fysiske lover. Og hva 
sier da hypotesen?  
 
I første fase av Big Bang mener man det var en enorm mengde energi samlet på et svært lite område av 
rommet (mindre enn størrelsen av et atom i dag). Det fantes ikke partikler i vanlig forstand. I løpet av de 
første 10-33 s, en forsvinnende kort tid som kalles inflasjonsperioden, ble energien slynget utover med 
enorm hastighet.  Denne «eksplosjonen» skyltes at vakuumenergi virker på seg selv med frastøtende energi. 
Deretter gikk vakuumenergien delvis over til strålingsenergi, og etter hvert som temperaturen sank, ble 
partikler dannet. Etter bare «tre minutter» var materien skapt, og når siden atomene dannet seg, var det om 
lag 3/4 hydrogen og 1/4 helium. Etter hvert klumpet materien seg sammen og det ble dannet stjerner. De 
første stjernene som dannet seg besto ifølge denne teorien av nesten bare hydrogen og helium.  



 
Etter hvert som mer og mer masse samler seg til en stjerne på grunn av gravitasjon, blir materien varmet 
kraftig opp samtidig som trykket i det indre av stjernen blir større. Det kommer da i stand en kjernefysisk 
prosess hvor to og to hydrogenkjerner pluss nøytroner fusjonerer til helium samtidig som det frigjøres store 
mengder energi. Dette er for øvrig den samme prosessen som skjer i hydrogenbomber. 
 
Etter lang, lang tid, vil brennstoffet begynne å ta slutt, og stjernen endrer karakter. I en liten stjerne som vår 
egen sol vil store deler av hydrogenet være brukt opp om lag ti milliarder år etter at den ble dannet (om lag 
5 milliarder år fra nå av), og balansen mellom gravitasjon og gasstrykk forrykkes. Først vil sola da øke i 
størrelse og bli en rød kjempe, med en diameter som er om lag 100 ganger større enn i dag. [Dersom det 
finnes noe liv på Jorda fram til at sola blir en rød kjempe, vil livet i alle fall ta slutt i denne perioden.] Etter 
ca 1 milliard nye år vil sola slynge ut den ytre atmosfæren mens de sentrale deler vil klemmes sammen til 
en tett hvit dvergstjerne med størrelse omtrent som Jorda. I den hvite dvergen vil kvantekrefter mellom 
elektronene (og ikke gasstrykket) motvirke gravitasjonens forsøk på å gjøre stjernen enda mindre. En hvit 
dverg vil vanligvis forbli en hvit dverg som langsomt taper temperatur. Men dersom den hvite dvergen er 
med i et dobbeltstjernesystem og fanger opp masse fra sin medstjerne, slik at den får en masse som er større 
enn 1.4 ganger solas masse, vil gravitasjonen føre til at kjernene kommer så tett inntil hverandre og har så 
høy temperatur at det vil oppstå en kjernefysisk eksplosjon. Hele stjernen vil da eksplodere, og vi får en 
supernova av type 1. Eksplosjonen skjer på mindre enn et sekund, men temperaturutviklingen i gass-skyen 
som slynges ut endrer seg kraftig i løpet av noen ukers tid. Lyset som sendes ut kan bli opp til fire 
milliarder ganger så kraftig som vår sol sender ut nå. I eksplosjonen vil kjernene fusjonere videre, og vi får 
dannet nye grunnstoffer som karbon, oksygen, silisium og jern, samtidig som det frigjøres svære mengder 
energi. Grunnstoffene som dannes blir slynget ut i verdensrommet med stor hastighet og vil i sin tid kunne 
bli fanget opp når materie igjen klumper seg sammen til en ny stjerne (eller planet).  
 
Dersom en stjerne er vesentlig større enn vår Sol (mer enn åtte ganger), blir stjernens utvikling ganske 
annerledes. Vi ender da ikke opp med hvite dverger. En helt annen type supernovaeksplosjon vil finne sted, 
noe som ble forklart allerede i 1960. En slik massiv stjerne vil brenne opp vesentlig raskere enn de mindre 
massive stjernene, faktisk vil den brenne opp i løpet av om lag ti millioner år. Dette er en kort levetid for en 
stjerne! I den intense brenningen av hydrogen, vil kjerner kunne fusjonere videre slik at det dannes helium, 
oksygen, karbon, svovel og jern. Kjernen blir mer og mer jernaktig, samtidig som temperaturen øker. Før 
eller siden kommer temperaturen opp i om lag tre milliarder grader, og da går jernkjernen mer eller mindre 
i oppløsning. På det tidspunktet er jernkjernen i stjernen om lag dobbelt så tung som vår egen Sol, og har en 
radius lik halve jordradien. Da bryter det hele sammen og gravitasjonen trekker masse sammen til en 
supertett nøytronstjerne samtidig som sterke kjernekrefter sørger for at det sendes en fryktelig trykkbølge 
utover fra stjernens sentrum. Eksplosjonen er da enorm, og ubrente rester av stjernen så vel som store deler 
av de fusjonerte grunnstoffene, blir slynget utover i verdensrommet med stor hastighet. Dette observeres 
som en supernova av type 2, og disse kan ha svært forskjellige lysstyrker. I eksplosjonen vil det også 
forekomme nye fusjoner slik at alle mulige grunnstoffer vi kjenner i dag vil kunne bli dannet (til denne 
prosessen må man bruke energi, den frigir altså ikke energi slik det er for fusjoner opp til og med jern). 
Etter at alle disse grunnstoffene er slynget ut i verdensrommet, kan de i sin tid bli fanget opp igjen av nye 
stjerner og planetsystem som dannes. 
 
Men er ikke dette bare ville ideer som noen har diktet opp? Nei, dette er naturvitenskap. Det er opp 
gjennom tidene utformet mange ulike modeller for hva som kan ha skjedd ut fra den fysikken vi kjenner. 
Hver enkelt modell kan muligens anses som en form for diktning, eller gjetning. Men modellene er så 
sammenholdt med eksperimentelle data. Det er gjort nøyaktige observasjoner av supernovaeksplosjoner 
hvor man har studert ikke bare hvordan lysstyrke endrer seg med tiden, men der man også har undersøkt 
den kjemisk sammensetning ved hjelp av spektroskopi. Man har også eksperimenter her på Jorda å støtte 
seg til. Det er gjennomført et stort antall kjernefysiske eksplosjoner i militær sammenheng der man har 
fulgt prosessen svært nøye. Det finnes altså en rekke indisier som tilsier at vi faktisk kjenner i temmelig 
stor detalj det som skjer ved stjerneeksplosjoner i supernovaer. Men helt sikre kan vi aldri bli, det er tross 
alt bare en teori, selv om den er den beste vi har. Resultatene fra nye eksperimenter kan gjøre det 
nødvendig å revidere dagens modeller og teorier. 
 



Et eksempel kan belyse hvordan observasjoner støtter opp om hypotesene om hva som skjer ved 
stjerneeksplosjoner. Lyset bruker tid på å vandre fra en del av universet til en annen. Lyset vi ser fra sola 
har brukt vel åtte minutter til oss. Lyset fra nærmeste stjerne har brukt vel 4 år på veien til oss. Lyset fra 
Andromedagalaksen har brukt 2.4 millioner år, og lyset fra de fjerneste galaksene vi hittil kan se har brukt 
om lag 12 milliarder år på veien hit. Det betyr at når vi ser på de fjerneste galaksene, ser vi egentlig 
forholdene slik disse galaksene var for 12 milliarder år siden, det vil si da de kanskje var 2 milliarder år 
gamle. Observasjoner viser at stjernene i disse galaksene har betydelig mindre av de tunge grunnstoffene 
enn det vi har i vårt eget solsystem. Vår solsystem ble dannet for om lag 5 milliarder år siden. Da var 
universet allerede om lag 8-9 milliarder år gammelt. En betydelig del av materien vårt solsystem ble dannet 
av hadde da allerede vært en del av en eller flere stjerner, ifølge hypotesen om hva som skjer ved 
stjerneeksplosjoner. Og vi er sannelig ikke laget først og fremst av hydrogen og helium! Det er rart å tenke 
på at jernet i blodet vårt ifølge vårt verdensbilde ble til inne i stjerner som eksploderte i Melkeveien for mer 
enn fem milliarder år siden. På Astrofestivalen ved UiO hver høst kan man kjøpe «Pastiller av ekte 
stjernestøv». Kanskje du etter dette skjønner hva som menes med det. 
 
I et enda lengre tidsperspektiv kan man undre seg på hva som vil skje med selve universet. Vil det fortsatt 
ekspandere, eller vil det sakte men sikkert stoppe opp? Dersom hastighetene er så store at gravitasjonen fra 
all masse i universet ikke klarer å bremse ned bevegelsen tilstrekkelig, vil universet stadig utvide seg, men 
utvidelsen vil gå saktere og saktere med tiden. De nyeste målingene (etter 1997) tyder imidlertid på at 
universet ikke bare vil fortsette å utvide seg, men at utvidelsen vil skje raskere og raskere, og det kommer 
vi snart tilbake til. 
 
Selv om Big Bang-teorien er den som dominerer vårt verdensbilde innen kosmologi i dag, er det noen som 
er lite tilfreds med denne modellen. For at Big Bang modellen skal stemme med eksperimentelle data, og 
for å forklare stjerners og galaksers dynamikk, kreves det at universets totale masse er langt større enn den 
totale mengde materie vi kjenner til. Den øvrige materien kalles «mørk materie». Det finnes flere forslag til 
hva denne kan inneholde. Blant annet mener man at en vesentlig del av den savnede massen må komme fra 
en type partikler som ikke er laget av familie 1 partikler nevnt tidligere i dette kapitlet, men såkalt wimps 
(weakly interacting massive particles), uten at man derved aner hva dette er. Det er også foreslått at noe av 
den mørke materien er varm mørk materie som ikke sprer lys nevneverdig, og heller ikke så lett lar seg 
klumpe sammen til galakser, men som like fullt har en masse som påvirker gravitasjon. Mange andre 
forslag til alternative forklaringer har også kommet. 
 
I tillegg til problemet med den savnede massen, hevdes det at det må finnes såkalt «mørk vakuumenergi», 
og at denne utgjør om lag 60 % av innholdet i universet. Denne mørke energien har bl.a. som egenskap at 
den forårsaker en frastøtende gravitasjon. Den siste egenskapen er formelt innført i formalismen gjennom 
den såkalte «kosmologisk konstant». Einstein innførte denne i 1916 da han presenterte den generelle 
relativitetsteorien. Han innførte konstanten den gang for å sikre seg at universet var statisk, for i 1916 
kjente man ikke til at galakser fjerner seg fra hverandre. Da dette ble kjent, fjernet Einstein den 
kosmologiske konstant fra relativitetsteorien, og han skal angivelig ha sagt at innføringen av den 
kosmologiske konstant var den største tabben han noen gang hadde gjort. Da den igjen ble innført i 1998 
for å beskrive observasjoner om at universet hadde en akselererende ekspansjon, ble begivenheten utnevnt i 
tidsskriftet Science som den mest betydningsfulle av alle oppdagelser i naturvitenskap det året («top 
Science Breakthrough of the Year»). 
 
Det var først og fremst møysommelig arbeid med observasjoner av supernovaer som førte til de 
opprinnelige publikasjonene i 1998 om at universet har en akselererende ekspansjon. Men det er flere andre 
helt uavhengige eksperimenter som stemmer godt med et slikt bilde. Det er f.eks. gjennomført målinger av 
mikrobølgestrålingen fra rester etter Big Bang, det vi kaller bakgrunnstråling av kosmiske mikrobølger. Det 
ble oppdaget i 1965 at det kommer uspesifikke mikrobølger fra verdensrommet. Det er ikke bølger fra 
andre intelligente vesener vi snakker om, men rett og slett bølger fra urmaterien da den ekspanderte i en 
tidlig fase av Big Bang. Eksistensen av denne strålingen ble forutsagt allerede i 1948. Denne 
bakgrunnstrålingen er nokså lik fra alle deler av universet, men ved nøye målinger for få år siden kunne 
man bestemme små romlige fluktasjoner i temperaturen til bakgrunnstrålingen. Ut fra disse fluktasjonene 
kan man også si noe om hvorvidt verdensrommet som sådan er flatt eller krumt, og målingene tyder på at 



rommet er flatt. Dette er i sin tur i samsvar med den oppfatningen man har ut fra supernova-forskningen, 
nemlig et univers som ekspanderer stadig raskere.6 
 
Vi kan bestemme universets alder ved å regne oss bakover i tid med utgangspunkt i hvor fort galaksene 
fjerner seg fra hverandre i dag. Men regnestykket kommer litt ulikt ut dersom utvidelsen ikke har vært like 
rask hele tiden. Dersom vi ikke har akselererende ekspansjon, men derimot et univers hvor utvidelsen 
gradvis bremses opp, vil universets alder beregnes til å være litt lavere enn om vi antar at det var samme 
hastighet hele tiden. Det ville kunne gi en beregnet alder på universet som ble mindre enn alderen vi tror 
enkelte stjerner har (ut fra andre type målinger). Et slikt resultat ville vi like dårlig. Så også disse 
forholdene faller på plass dersom vi antar at universet utvider seg stadig raskere. Det er derfor flere 
uavhengige deler av forskningen som peker i samme retning. Noen sier derfor at utviklingen innen 
kosmologien de siste årene har minnet om å legge de siste brikkene i et puslespill. Plutselig passer mange 
ting nesten samtidig! 
 
Dataene som ligger bak modellen om et akselererende ekspanderende univers er imponerende, og to 
grupper innen supernovaforskningen kom temmelig uavhengig av hverandre fram til samme resultat. Også 
andre grener av astronomien peker i samme retning. Likevel er det bare videre forskning som vil vise om 
dette er en modell som vil overleve eller ikke. Modellen er jo bare få år gammel, og det ville ikke forundre 
så mange om man finner andre beskrivelser som også er i tråd med eksperimentelle data. Mange forslag er 
ute allerede, f.eks. at naturlovene faktisk endrer seg over tid, eller at gravitasjonskraften endrer 
lovmessighet når avstandene er svært store. Men hypoteser som disse har ikke større appell enn å innføre 
en kosmologisk konstant, - de inneholder uansett påstander som føles tilfeldige og som passer dårlig 
sammen med den øvrige teori.  
 
Det videre arbeidet følger de vanlige spillereglene innen naturvitenskap: Dersom man skal få støtte for en 
hypotese, må det utarbeides detaljerte beskrivelser som viser hvordan man kan teste hypotesen. Dernest må 
det gjennomføres eksperimenter som viser om forutsigelsene som er beregnet holder stikk eller ikke 
innenfor måleusikkerheten. Jo flere forutsigelser man gjør og som blir bekreftet gjennom eksperimenter, 
spesielt dersom de opptrer på temmelig ulikt sett, desto større støtte får hypotesen. Det er med andre ord på 
ingen måter nok å sitte på sitt kontor og tenke ut en knakende god idé og tro at da er det gjort. Iblant kan 
idéer være gull verd, men som oftest må ideene følges opp med masse beregninger og noen må 
gjennomføre de nødvendige eksperimentene før man får gjennomslag. Dette gjør naturvitenskap til en 
arbeidskrevende disiplin, og til en disiplin hvor fortsatt utvikling som oftest er avhengig av mange 
personers innsats. Men ikke alltid: Iblant kan enkeltpersoner fortsatt komme med betydelige bidrag til vår 
forståelse av naturen, selv om det skjer i mindre grad i dag enn det gjorde f.eks. på Galileis tid. 
 
 

Sluttord 
I dette kapittelet har vi forsøkt å gi en status quo beskrivelse av dagens erkjennelse av den materielle 
verden slik den beskrives gjennom fysikk og kosmologi. Samtidig har vi forsøkt å si litt om hvordan 
aktørene i disse disiplinene selv oppfatter sin vitenskap. Det finnes ikke noe helhetlig syn, og min 
beskrivelse vil være forskjellig fra andres. Blant annet har vi en del fremtredende fysikere både i Norge og 
ellers i verden som hevder at fysikken mer eller mindre er endelig «oppfunnet», og at det bare er snakk om 
småplukk som «gjenstår» før «alt er løst». Som det forhåpentligvis har fremgått av kapittelet foran, deler 
jeg på ingen måter et slikt syn. 
 
I denne sammenheng kan det være interessant å gå tilbake til «The Theory of Everything» nevnt tidligere i 
kapittelet. Stephen Hawking har vært en av forkjemperne av en slik teori, og i boka «A brief history of 
time» (1988) sier han om teorien at «... it would be the ultimate triumph of human reason - for then we 
would know the mind of God». Denne uttalelsen vakte i sin tid litt oppmerksomhet siden den på et vis 
deklarerte at naturvitenskap er filosofi og religion overlegen. Mange oppfattet uttalelsen som arrogant. I et 
foredrag gitt mars 2003 i Davis i California, viser imidlertid Hawking at han har forandret mening, for han 
sa der: «Maybe it is not possible to formulate the theory of the Univers in a finite number of statements». 

                                                 
6 Lokalt kan imidlertid stjerner m.m. krumme rommet - dette tilsvarer gravitasjon i klassisk forstand. 



Hawking har selv erfart at strengteorier kan være vellykkede for begrensede anvendelser, men at de ikke 
kan brukes for alle eventualiteter. Enda mer grunnleggende anser han en erkjennelse som kom fra 
matematikeren Kurt Gödel i 1931. Gödel viste da at det finnes uavgjørbare satser innenfor ethvert 
tilstrekkelig rikt logisk system. Spesielt viste Gödel at det fundamentale spørsmålet om hvorvidt 
matematikken er fri for motsigelser, prinsipielt er umulig å avgjøre med matematiske metoder, noe som 
også betegnes med at «matematikken er ikke komplett». Gödels erkjennelsesteoretiske teorem regnes som 
en milepæl i filosofiens historie, siden den representerer et presist og vidtrekkende resultat som angår den 
menneskelige tenkning og dens begrensninger. 
 
Hawking mener nå at en fysisk analogi til Gödels teorem tilsier at «Guds tanker kan bli skjult i all fremtid». 
Hawking sier at «We and our models are both part of the Universe we are describing. We are not angels 
who view the Univers from outside.» Videre sier han at «The theories we have so far are both inconsistent 
and incomplete», og «Gödel´s theory ensured there would always be a job for mathematicians. I think M 
theory will do the same for physicists.» Skal vi ta Gödel og Hawking på ordet, betyr det at menneskenes 
søken etter å forstå naturen og beskrive den gjennom teorier vil fortsette også i fremtiden, like som den har 
pågått helt fra grekernes tid fram til i dag. Ferdig og fullført utvikling? Nei, langt derifra! 
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Følgende orginaltekster knyttet til fysikk er tilgjengelig for bruk i 
kurset: 

Werner Heisenberg: Atomfysikk og kausallov. (Oversettes av Torger Holtsmark fra orginalteksten på tysk. 
Teksten er fra en forelesning Heisenberg holdt i 1952, og den er gjengitt i flere bøker, f.eks. i boka: 
Das Naturbild der Heutigen Physik, Rowoholt, Hamburg, 1955 og i boka The Physicist´s 
Conception of Nature. Hutchinson Ltd, London, 1958). 

Paul Davies: Tid. (Oversatt av Arnt Inge Vistnes fra kapittel 9 i boka: God and the New Physics. JM Dent 
& Sons Ltd, London, 1983). 

 

Takk! 
Selv om jeg formelt står som eneforfatter for dette kapittelet, er det flere som står bak. Flere kolleger har 
lest utkast underveis, både kolleger innen Fysisk institutt, Astrofysisk institutt, Institutt for informatikk, og 
Filosofisk institutt. De har kommet med verdifulle kommentarer, korreksjoner og tips. Jeg er svært 
takknemlig for alle disse tilbakemeldingene, og håper på fortsatte innspill når kapittelet skal revideres etter 
første års bruk.  
 

Angående revisjon av teksten 
Det er først i praktisk bruk at man vil finne ut hvilke deler av en tekst som denne som fungerer eller ikke - 
både for lærere og studenter. Det er opplagt at en god del tekst må omarbeides før den brukes neste gang, 
og da er det viktig at de som har førstehånds erfaringer gir tilbakemeldinger. Send derfor dine kommentarer 
til dette kapittelet, både ros og ris, til a.i.vistnes@fys.uio.no slik at neste versjon kan bli bedre enn den 
første.  
 
 

Kortversjon for bruk i innholdsfortegnelsen el.l. (skal IKKE tas med i selve 
kapittelet!) 
Kapittelet gir en kort og meget forenklet oversikt over dagens kunnskap om den materielle verden slik vi 
møter den gjennom fysikk og kosmologi. Det legges vekt på faktorer som påvirker fremveksten av nye 
teorier, og det gjøres et forsøk på å beskrive hvordan forskere innen de aktuelle disiplinene selv oppfatter 
teoriene og erkjennelsen de forvalter. 
 
 
 
 


