
25 SØFORKLARINGER
Naturvidenskabelige fortællinger 
fra Søauditorierne

25 SØFORKLARINGER

Sorte huller i universet. Aldringens gåde. Kemien  
i velsmag. Kvantemekanik. Kaskelottens næse. 
Kortlægning af grundvand med helikopter. 

Forskerne har været vidt omkring ved Offentlige 
foredrag i Naturvidenskab ved Aarhus Universitet. 
Dragende emner, nørdede emner, dagligdags emner 
– og emner de fleste af os aldrig har hørt om.

Men publikum strømmer til. Aften efter aften –  
år efter år. Mere end 800 mennesker løser billet
til Søauditorierne i Aarhus Universitetspark på  
en typisk foredragsaften, og foredragene gentages 
ofte tre aftner i træk.

I denne bog skriver forskerne bag 25 af foredragene 
om det emne, de har fortalt det talstærke publikum 
om. Bogen giver et bredt indblik i aktuel dansk 
forskning inden for naturvidenskab. Og samtidig 
giver den indsigt i, hvordan en foredragsrække om 
naturvidenskab har udviklet sig til et offentligt  
tilløbsstykke, der har vakt opsigt i ind- og udland.

Aarhus UniversitetsforlagaAarhus Universitetsforlag

Se m
ere på  scitech.au.dk/foredrag

ISBN 978-87-7124-096-2

9 788771 240962

9551_cover_soeforklaringer_r1.indd   1 11/03/14   14:31





25 søforklaringer

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES





25 søforklaringer
Naturvidenskabelige fortællinger 
fra Søauditorierne

Aarhus Universitetsforlag  |  a

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES



  
	 6 Forord

	 8 Når	naturvidenskab	trækker	fulde	huse
  Carsten Rabæk Kjaer

	16	 Tidens	relative	gang
  Ulrik Uggerhøj

	30	 Den	røde	planets	hemmeligheder
  Per Nørnberg

	46	 Vand,	vand	og	atter	vand
  Søren Rud Keiding

	62	 Den	flyvende	pilekvist
  Kurt I. Sørensen

	78	 Menneskets	evolution
  Peter K.A. Jensen

	96	 Moderne	kosmologi	–	Verdenshistorien	bind	0
  Steen Hannestad

	108	 Kvantemekanikken	og	universets	byggesten
  Klaus Mølmer

	120	 It	–	når	det	rykker
  Mogens Nielsen

	134	 En	oplyst	videnskab:	temaer	fra	1700-tallet
  Helge Kragh

	148	 Netværk	og	agurker	med	Bourbon	whiskey
  Jens M. Olesen

	162	 Det	forunderlige	univers
  Hans Kjeldsen og Jørgen Christensen-Dalsgaard

	178	 Gåden	om	verdens	største	næse
  Peter Teglberg	

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES



192	 Vor	urolige	klode
  Bo Holm Jacobsen

	208	 Myrerne	og	mennesket
  Mogens Gissel Nielsen

	222	 Atomer	afslører	nyt	om	os	og	vor	fortid
  Jan Heinemeier og Bente Philippsen

	236	 Havbundens	dybe	biosfære
  Bo Barker Jørgensen

	248	 Gastrofysik:	videnskab,	velsmag	og	velbefindende
  Ole G. Mouritsen

	262	 Krybdyrenes	halve	hjerte	og	kredsløbets	udvikling
  Tobias Wang

	278	 Doping,	sundhed	og	fair	konkurrencer
  Verner Møller og Ask Vest Christiansen

	292	 Pattedyrenes	mælk
  Torben Ellebæk Petersen

	304	 Naturen	i	bevægelse	–	klimaets	betydning	for	den	biologiske	mangfoldighed
  Jens-Christian Svenning

	320		 Acceleratorer	–	fysikkens	store	maskiner
  Søren Pape Møller

	336	 Hvorfor	ældes	vi?	–	når	vor	molekyler	gør	os	gamle
  Tinna Stevnsner

	348	 Tycho	Brahes	liv,	død	og	efterliv
  Jens Vellev

	366	 Nanoteknologi	og	nanoscience	–	den	næste	industrielle	revolution?
  Flemming Besenbacher, Kaj Mikael Jensen og Peter Thostrup

Indholdsfortegnelse

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES



DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Brian Bech Nielsen, th. 

er rektor for Aarhus Universitet. 

I perioden 2011-2013 

var han dekan for fakultetet 

Science and Technology

Erik Meineche Schmidt 

er  rådgiver for  

universitetsledelsen 

ved Aarhus Universitet. 

I perioden 2002-2010 

var han dekan for det 

Naturvidenskabelige Fakultet



F o r o r d 7

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

gentages tre aftener i træk for at imødekom-
me efterspørgslen. Der er rift om pladserne 
i en sådan grad, at når billetterne gives fri, er 
hovedparten af dem revet væk på få timer. På 
den baggrund er vi nogle, der lidt spøgefuldt 
har draget sammenligninger med den træng-
sel, der opstår, når der sælges billetter til en 
populær rockkoncert.

De offentlige foredrag i naturvidenskab er 
en klar succes, og det er de først og fremmest, 
fordi kvaliteten er helt i top, såvel fagligt som 
organisatorisk. Alt det praktiske klapper, 
foredragene er godt forberedte, og foredrags-
holderne brænder for at formidle deres forsk-
ning. Sidst, men ikke mindst, er publikum 
tændt, og det giver en kombination, der – når 
det hele går op i en højere enhed – resulterer i 
en nærmest magisk aften. 

Givet det store materiale, foredragene 
repræsenterer, var det en oplagt idé også at 
bruge bogformen til at formidle de spænden-
de naturvidenskabelige emner. Nærværende 
bog indeholder derfor 25 artikler, som er 
baseret på 25 af de offentlige foredrag i natur-
videnskab. 

Vi takker de mange foredragsholdere, 
forfatterne, bogens redaktion samt arrangø-
rerne og deres stab af medhjælpere for en stor 
indsats. Og vi ønsker læserne god fornøjelse 
med (endnu) et kig ind i det fascinerende 
naturvidenskabelige univers.

Januar 2014
Brian Bech Nielsen og 

Erik Meineche Schmidt

Albert Einstein har haft en afgørende indfly-
delse på den moderne fysik og dermed også 
på vores forståelse af verden omkring os. 

Indirekte har han også en del af æren for 
nærværende bog. I 1905 skrev Einstein nemlig 
tre videnskabelige artikler, der revolutionere-
de fysikken – og til markering af 100-året for 
artiklerne erklærede FN 2005 for “Verdens 
Fysikår”. Det Naturvidenskabelige Fakultet 
på Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen 
i Aarhus markerede Fysikåret med seks fore-
drag om Einsteins arbejder og tanker. Fore-
dragene blev godt modtaget, og et par hun-
drede mennesker mødte op til hvert af dem.

På baggrund af Einstein-foredragene 
foreslog Det Naturvidenskabelige Fakultets 
kommunikationschef, Jens Holbech, at suc-
cesen skulle følges op med en mere perma-
nent foredragsrække – og siden 2006 har der 
hvert år været afholdt ”Offentlige foredrag i 
Naturvidenskab”, arrangeret af Det Natur-
videnskabelige Fakultet (i dag Science and 
Technology) i samarbejde med Folkeuni-
versitetet i Aarhus. Denne bogs indledende 
kapitel indeholder en nærmere beskrivelse af 
foredragsrækken og dens udvikling.

Det er en af universitetets fornemste op-
gaver at formidle viden til den interesserede 
samfundsborger, og det foregår i rigt mål og i 
mange sammenhænge. De offentlige foredrag 
i naturvidenskab ved Aarhus Universitet for-
tjener imidlertid at blive fremhævet på grund 
af den helt særlige institution, de har udviklet 
sig til.

Foredragene trækker fulde huse – op mod 
1.000 tilhørere pr. aften – og hvert foredrag 

Forord

Brian Bech Nielsen og Erik Meineche Schmidt
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Umiddelbart skulle man ikke tro, 
at foredrag om naturvidenskab kan 
tiltrække tusindvis af tilhørere aften 
efter aften. Men Offentlige foredrag i 
Naturvidenskab ved Aarhus Univer-
sitet har fejet enhver skepsis af bordet. 
At foredragsrækken har udviklet sig 
til en kulturbegivenhed uden side-
stykke, skyldes forskernes begejstring 
kombineret med hårdt arbejde bag 
kulisserne.
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Ud af elfenbenstårnet

Formidling af videnskab til den brede be-
folkning har en lang tradition i Danmark. 
Den danske fysiker og kemiker H.C. Ørsted 
(1777-1851) har om nogen stået som symbol 
for den holdning, at viden om ny erkendelse 
og indsigt i naturens mysterier ikke skal hol-
des inden for en eksklusiv elite af lærde. Sam-
tidig med at han opnåede verdensberøm-
melse som elektromagnetismens opdager, 
har hans indsats inden for formidling sat sig 
va rige aftryk. Bl.a. udviklede han en kemisk 
nomenklatur på dansk, hvorfra vi kender 
udtrykkende ilt, brint, kvælstof mv.

Langtfra alle videnskabsfolk har gennem 
tiden haft samme lidenskab for formidling 
som Ørsted. Og det er vel en af grundene til, 
at der er opstået et udtryk som “elfenbenstår-
ne” om universiteter. Der er dog ingen tvivl 
om, at de elfenbenstårnstendenser, der stadig 
måtte være tilbage i forskningsverdenen, er 
kraftigt på retur. Generelt vil forskere i dag 

gerne kommunikere med det omgivende 
samfund. 

Det er dog lettere sagt end gjort. 
Siden Ørsteds tid er der sket en eksplo-

siv udvikling af forskningen, og i dag er der 
flere personer professionelt beskæftiget med 
forskning i naturvidenskab og teknik end 
nogensinde før. Samtidig er der sket en spe-
cialisering i en grad, så der kan synes længere 
og længere fra forskningsfrontens verden til 
den konkrete hverdag, vi alle kan forholde os 
til. Videnskabens hjemmebane er de viden-
skabelige tidsskrifter, som for menigmand 
forekommer som noget nær det rene volapyk. 
Den videnskabelige kommunikationsform, 
man således opdrages til som forsker for at 

Når naturvidenskab 
trækker fulde huse

Af Carsten R. Kjaer

i  Den perfekte foredragsaften kombinerer 
et højt fagligt niveau med formidling på tilhø-
rernes præmisser og krydrer dette med humor, 
der får tilhørerne til at bryde ud i latter.
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der til det første foredrag i efteråret 2006 så 
mange, at flere måtte gå igen uden at få en 
plads.

Derfor blev der udviklet et pladsre-
serveringssystem, så man nu undgår, at 
folk går forgæves. Der er i dag tusinder af 
abonnenter på foredragenes nyhedsbrev 
og facebookgruppe, og de fleste billetter er 
reserveret, få timer efter der bliver åbnet for 
tilmelding.

Allerede i foråret 2007 voksede interes-
sen for foredragene så meget, at arrangørerne 
måtte inddrage ekstra auditorier. Et videoka-
mera filmer hver aften foredragsholderen og 

kunne gøre karriere i forskningsverdenen, 
er komplet uegnet til kommunikation med 
ikke-fagfolk. Og populær formidling er for 
mange forskere et håndværk, de ikke nødven-
digvis lærer i løbet af deres uddannelse.

Bevidstheden om formidling som et 
håndværk og som en integreret del af det at 
bedrive videnskab er dog ved at rodfæste sig 
i fagmiljøerne. Derfor ser vi også mange dyg-
tige formidlere træde frem fra fagmiljøerne i 
disse år, og mange vil uden tvivl komme til i 
fremtiden.

Et flagskib

Ud over forskernes lyst og evner til at formid-
le er det også nødvendigt at have platforme, 
hvorfra forskere faktisk kan formidle deres 
forskning til et interesseret publikum. Også 
i en form, hvor det kan foregå på forskernes 
præmisser. Det er nemlig langtfra alle forsk-
ningsresultater, der lader sig presse ind i  
et format, hvor de kan fyres af som en “one 
liner” i et 15 sekunder langt nyhedsindslag. 

I den sammenhæng træder Offentlige fore-
drag i Naturvidenskab ved Aarhus Universitet 
frem som et flagskib. Foredragsrækken har 
vist, hvor stor efterspørgslen på videnskabe-
lige kulturoplevelser i virkeligheden er, hvis 
man sætter tilstrækkeligt mange ressourcer 
ind på at afvikle et professionelt arrangement 
og løbende skalerer det efter efterspørgslen.

Som også nævnt i forordet udsprang 
ideen til foredragsrækken af seks foredrag 
om Albert Einsteins arbejder, som blev ar-
rangeret tilbage i 2005 i anledning af Verdens 
Fysikår. Siden foråret 2006, hvor foredrags-
rækken blev lanceret, og til udgangen af 2013 
har der været afholdt knap 90 foredrag. Og 
i dag kommer der ofte 2.000 tilhørere til et 
foredrag, der afvikles over tre aftener.

Udviklingen i foredragsserien

Efter lanceringen blev foredragene hurtigt så 
populære, at en del af tilhørerne kom en hel 
time før foredraget og stod i kø med en pizza 
eller en medbragt madpakke. Ja, faktisk kom 

i  I 2012 åbnede to interdisciplinære forskningscentre med base 
i fakultetet Science and Technology. Ved begge åbninger blev der 
afholdt en ekstraordinær foredragsaften under Offentlige foredrag 
i Naturvidenskab, hvor forskere fortalte om den forskning og de 
mål, de nye centre står over for. Her er et billede fra åbningsfore-
dragene for Arctic Research Center.
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atter antallet af pladser, og endnu en aften 
måtte tages i brug. Siden er de fleste foredrag 
udbudt tre aftener i træk: Ca. 20.000 tilhø-
rere tilmelder sig på årsbasis de velbesøgte 
foredrag. 

Ringe i vandet

Publikum til Offentlige foredrag i Naturvi-
denskab er bredt sammensat. Fra skoleelever 
til pensionister, fra interesserede borgere til 
professorer på universitetet, fra nysgerrige 
teenagere til nørdede fagfolk. 

Flere vælger foredragsaftnerne på lige fod 
med en tur i teatret. Og mange, rigtig mange, 
kommer igen og igen – ofte som en del af en 
fast flok, der følges ad og hygger sig sammen. 
Publikum kommer fra et meget stort opland. 
De fleste kommer i sagens natur fra Aarhus 
og nærmeste omegn. Men der er også gæster, 
der trofast kører helt fra Odense og Ålborg. 
Og flere gymnasier benytter muligheden for 

sender billeder live til de andre auditorier i 
bygningen med Søauditorierne. På den måde 
er både slides og foredragsholder “til stede” i 
alle auditorierne. På de mest travle aftener er 
der tilhørere i fem auditorier på samme tid.

I efteråret 2008 blev et par af foredragene 
udbudt to gange i træk, og begge aftener 
kom der masser af tilhørere. Samtidig tilbød 
Matematisk Kantine mulighed for at købe 
en foredragsbuffet inden selve foredragene. 
Begge eksperimenter blev en succes, og både 
buffet og foredrag blev derfor udbudt fast to 
aftener i træk fra foråret 2009. 

Allerede året efter oversteg interessen 

i  Afviklingen af foredragene styres med 
kyndig og myndig hånd af studentermedhjæl-
pere, der fx sørger for, at op til 800 deltagere 
kan nå at købe og indtage kaffe, te, frugt og 
kage i den indlagte pause i de to timer, et fore-
drag varer.
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Masser af benarbejde

Offentlige foredrag i Naturvidenskab har 
udviklet sig til en livskraftig institution, som 
så vidt vides er unik, såvel nationalt som in-
ternationalt. Hemmeligheden bag succesen 
er at tage opgaven alvorligt på alle niveauer. 
Forskerne skal naturligvis være villige til at 
investere bunker at tid på at forberede et 
spændende, indholdsrigt og forståeligt fore-
drag. I den proces bliver de grundigt coachet 
af arrangørerne, der hjælper med at ramme 
det rigtige faglige niveau – så alle fra skole-

at tilmelde en hel klasse samlet, hvis foredra-
get passer ind i deres undervisningsforløb. 

Som arrangementet har udviklet sig, sam-
menligner flere af de faste tilhørere umid-
delbart aftenerne med et VIP-arrangement 
til en fodboldkamp. Først er der spisning, 
hvor man lader op til begivenheden, dernæst 
to halvlege med en indlagt (kaffe)pause og til 
slut mulighed for uhøjtidelig og afslappende 
efterbehandling, deling og diskussion af op-
levelsen på Steno Museet, som siden 2009 
har holdt natcafé efter foredragene krydret 
med faglige indlæg af museets ansatte.

Mindre “satellitter” af foredragene er 
nu opstået i Herning, Horsens og Vejle, 
hvor foredragene i samarbejde med den lo-
kale filial af Folkeuniversitetet og/eller gym-
nasium udbydes, efter at de har været på i 
Aarhus. Det betyder, at endnu flere får glæde 
af foredragene, samtidig med at de lokale 
arrangører ikke behøver at bekymre sig om at 
skaffe gode foredragsholdere.

i  Siden 2009 har tilhørerne haft mulighed for at besøge natcafeen på 
Steno Museet efter foredragene. Det giver mulighed for at stille flere ud-
dybende spørgsmål til foredragsholderen og nyde en kold fadøl eller et 
glas vin, inden dagen går på hæld. Derudover tilbyder museets ansatte 
korte, finurlige indlæg, der så vidt muligt tager udgangspunkt i afte-
nens foredragsemne, og som inddrager genstande fra museets udstilling.
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rangørgruppe, hvor den gennemgående og 
samlende figur er Jens Holbech, der tidligere 
var kommunikationschef ved Det Naturvi-
denskabelige Fakultet. Sammen med lektor 
Helge Knudsen lancerede han ideen tilbage 
i 2005. Siden 2011 har seniorforsker Peter 
Bondo Christensen været en del af arrangør-
gruppen. Arrangørerne trækker på en stab 
af studerende for at få det hele til at køre. 
Derudover har en vigtig ingrediens også væ-
ret frivillige kræfters store indsats. Specielt 
kan nævnes Povl-Henrik Lindhard, som har 
stået for udviklingen af nyhedsbrevs- og re-
servationssystemet, der har været afgørende 
for, at foredragsrækken har kunnet vokse sig 
til en så stor publikumssucces, som den har.

Nu med bog …

At overføre stemningen på en foredragsaften 
til et kapitel i en bog er umuligt, og derfor 
skal denne bog da heller ikke ses som blot et 
antal foredrag på skrift. Alle bidragyderne til 

elever til forskerkollegaer kan få udbytte af 
foredraget.

Derudover kræver det et større apparat 
bag det hele at håndtere et så stort arrange-
ment. Dels skal selve foredragene afvikles 
professionelt, så foredragene starter til tiden, 
teknikken ikke driller, eller der opstår kaos 
i forbindelse med at få tilhørerne på plads. 
Dels skal der være styr på tilmeldinger, ny-
hedsbreve, lokalereservationer, av-udstyr, 
kaffe og kage til pausen. Der er masser af 
detaljer at holde styr på og mange aftaler, der 
skal falde på plads for hvert eneste foredrag.

Ansvaret for foredragene hviler på en ar-

i  De fleste foredragsholdere kommer fra fakultetet Science and 
Technology ved Aarhus Universitet som her professor Lars Peter 
Nielsen fra Institut for Bioscience. Men foredragsrækken følger samme 
praksis som i forskningsverdenen, hvor forskere fra andre universiteter 
– fra Danmark eller udlandet – inviteres til at give forelæsninger.
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God fornøjelse.

Mere om emnet

http://scitech.au.dk/foredrag

bogen har optrådt ved foredragsrækken, og 
emnet for deres artikler er også det samme, 
som de holdt foredrag om. Nogle af artik-
lerne læner sig ret tæt op ad foredraget, mens 
andre tager afstikkere og lægger nye vinkler 
på emnet. 

Selvom artiklerne i mange tilfælde tager 
udgangspunkt i helt aktuelle forskningsem-
ner, har de samtidig tidløshedens skær over 
sig, så artiklerne kan læses mange år fremover 
uden at virke uaktuelle.

I bogen vil den enkelte forskers personlig-
hed forhåbentlig stadig træde tydeligt frem. 
Artiklerne er blot ordnet i den rækkefølge, 
som foredragsholderne har optrådt ved 
foredragsrækken, og man vil derfor kunne 
springe rundt mellem emner helt efter lyst og 
interesse.

Samlet giver de 25 artikler i bredeste for-
stand smagsprøver på, hvad danske forskere 
inden for naturvidenskab arbejder med. Em-
nemæssigt spænder vi over alt fra det absolut 
mindste i elementarpartiklernes verden til 
forståelsen af hele universets opbygning, fra 
det meget abstrakte som kvantemekanik til 
det meget praktiske som, hvordan vi kortlæg-
ger undergrunden for grundvand, fra det helt 
store perspektiv på, hvordan biodiversiteten 
påvirkes af klimændringerne, til den målret-
tede afklaring af, hvad kaskelotten bruger sin 
store næse til. Fra det historiske om naturvi-
denskabens udvikling i 1700-tallet til det ab-
solut aktuelle om forskning i fx nanoscience.

Har man blot en anelse interesse for na-
turvidenskab, burde det være let at lade sig 
rive med af disse 25 fascinerende indblik i 
naturvidenskabens forunderlige univers. 

i  I efteråret 2008 tilbød Matematisk Kantine 
på Aarhus Universitet som eksperiment en fore-
dragsbuffet inden selve foredragene. Det blev en 
stor succes og er derfor blevet en permanent ord-
ning, som rigtig mange tilhørere benytter sig af.

http://scitech.au.dk/foredrag
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i  Siden 2008 har den såkaldte Ig Nobel-
pris og dens stifter, Marc Abrahams, været 
en fast bestanddel af Offentlige foredrag i Na-
turvidenskab. Ig Nobel-prisen sætter hvert 
år fokus på forskningsresultater, der både 
er kreative og seriøse, men samtidigt usand-
synlige og bizarre. På fotoet ses Ig Nobel-
prisvinder Dan Meyer fra USA, der modtog 
prisen i medicin for studiet af de medicinske 
bivirkninger af sabelslugning. Her ses han i 
2009 i Søauditorierne, hvor han tog sin “egen 
medicin”.

i  Et af de mere stilfulde eksempler på en 
“gæsteoptræden” ved foredragsrækken var, 
da Aarhus Studenter-Sangere deltog i forbin-
delse med foredrag om årets nobelpriser. 

i  Flagermuslygterne viser tilhørerne vej 
– både fra foredragsbuffetten til Søauditori-
erne og efter foredragene  fra Søauditorierne 
til natcaféen i Steno Museet. I vinterhalvåret 
er de et lys i mørket og er efterhånden blevet 
et visuelt symbol for Offentlige foredrag i 
Naturvidenskab.
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Tidens gang ændres ved bevægelse og 
under påvirkning af tyngdekraften. 
Det medfører en række forunderlige 
fænomener. Hvis man eksempel-
vis sender et ur rundt om jorden i 
et rute fly, vil det gå langsommere i 
forhold til et ur, der er blevet tilbage i 
lufthavnen. Og Jordens centrum er et 
par dage yngre end overfladen. Så-
danne fænomener – og mange andre, 
der strider mod intuitionen – be-
handles i dette kapitel, hvor Einsteins 
relativitetsteori er det grundlæggende 
tema.

Ulrik Uggerhøj er eksperimental-

fysiker og beskæftiger sig med 

den måde, partikler med meget 

høj energi opfører sig på,  

når de gennemtrænger forskellige 

materialer samt intense elektri-

ske og magnetiske felter.  

Han underviser bl.a. i relativitets-

teori for studerende på første år 

på Aarhus Universitet.



Et ur i bevægelse går langsomt

“Bang” siger det fra startpistolen, og løbet er 
i gang. Sprinterkongen Usain Bolt springer 
ud af startblokken, og hans atletiske krop 
yder maksimalt på vej mod mål. Efter 9,58 
sekunder passerer han mållinjen, og han har 
dermed sat ny verdensrekord på 100 meter-
distancen.

Man afgør altså sprintkonkurrencer med 
tidtagninger, der er præcise inden for hund-
rededele af et sekund. Omsat til distance, 
med Lightning Bolts fart, svarer en hundrede-
del sekund nogenlunde til halvdelen af hans 

fods længde, godt og vel 10 centimeter. Så der 
skal ikke meget til at afgøre konkurrencen.

Men hvis nu Usain Bolt havde arm-
båndsur på, mens han løb, ville det faktisk 
ikke vise præcist det samme som stadionuret. 

Tidens relative gang

Af Ulrik Uggerhøj

i  Usain Bolt, verdensrekordholderen i 100 m 
sprint, løber med en topfart på ca. 44 km/t eller 
godt 12 meter i sekundet. Hans ur går langsomt – 
en effekt, der kan måles for tilstrækkeligt præcise 
ure med denne fart – set fra synspunktet for en 
tilskuer på stadion.
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ler af sted med en hastighed større end lysets, 
ville man ifølge den konventionelle udgave af 
relativitetsteorien i princippet kunne sende 
beskeder bagud i tid. Og kan man sende 
beskeder bagud i tid, åbner der sig et virvar 
af bizarre muligheder: Man kunne fx sende 
lørdagens Lotto-tal tilbage til onsdag, hvor 
man ville kunne nå at satse penge, der ville 
udløse den store gevinst. 

Faktisk havde man en del spekulationer 
i den retning, da forskere fra det fælleseuro-
pæiske partikelfysik-laboratorium, CERN, i 
efteråret 2011 annoncerede, at de havde målt 
såkaldte neutrinoer, der bevæger sig hurti-
gere end lyset. I tråd med min egen og mange 
andres skepsis viste det sig dog, at der var tale 
om en målefejl.

Det ville gå langsommere. Så hans rekordtid 
ville afhænge af, om det var hans eget ur, der 
målte, eller om det var et andet ur, fx stadi-
onuret. Forskellen er ikke stor, men nok til 
at den kan måles med meget præcise ure, 
selv for hastigheder svarende til Usain Bolts 
løb. Hvorfor nu det? Det skyldes, at tid er en 
relativ størrelse. En tur over Atlanten med 
rutefly betyder eksempelvis, at du er ældet ca. 
4 milliarddele sekund mindre end familien 
derhjemme. For ure om bord på rutefly blev 
forskellen målt for næsten 40 år siden (som 
diskuteret i detaljer nedenfor), og i dag kan 
man måle den for hastigheder, der er rele-
vante for løbende mennesker.

Uret måler nemlig ikke tiden som en 
fast størrelse, der altid er den samme. Tid 
kan ikke defineres endeligt og afhænger af 
faktorer som bevægelse og tyngdekraft. Hvis 
Usain kunne løbe med lysets hastighed – 
300.000 km pr. sekund – ville uret ikke bare 
gå langsomt. Det ville gå helt i stå.

At tiden ikke går på absolut måde, men 
netop afhænger af bevægelse, var en af Albert 
Einsteins store opdagelser i den såkaldte 
specielle relativitetsteori, der blev publiceret 
i 1905.

Man kan spørge, hvad der ville ske, hvis 
nu Usain kunne løbe lidt hurtigere, end lyset 
bevæger sig? Men den går ikke: Et ur kan 
ikke gå langsommere end i stå (så ville det 
gå baglæns!), og det kan det ikke, fordi lysets 
hastighed ikke kan overskrides. 

Det er dog en teoretisk mulighed, at 
der findes elementarpartikler, de såkaldte 
tachyoner, der er ”født” med en hastighed 
større end lysets og altså ikke overskrider 
den. Hvis man kunne sende sådanne partik-

i  Foto af Albert Einstein fra ca. 1921 – det år, 
hvor Einstein modtog Nobelprisen i fysik for opda-
gelsen af den fotoelektriske effekt (en af hans store 
opdagelser fra 1905) og for sine bidrag til den teo-
retiske fysik, underforstået relativitetsteorien.




