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PRAKTISKE BEMÆRKNINGER 


Bagest i bogen findes to appendikser, et med ordforklaringer og et 
med en ultrakort introduktion til partikelfysik. 

Ofte vil man i bogen finde notationen 10x eller 10-x. Dette er 
den matematiske måde at skrive meget store eller små tal på. 10x 

svarer til et ettal efterfulgt af x nuller. For eksempel er 102 = 100, 
103 = 1000 osv. 10-x svarer til 0,0 … 1, hvor der i alt er x nuller. Ek-
sempelvis er 10-2 = 0,01, 10-3 = 0,001 osv. 





  

INDLEDNING 

 

Kosmologi som forskningsområde beskæftiger sig med universets 
udseende og udvikling som helhed. På mange måder er faget ken-
detegnet ved tværfaglighed. Det meste af vores viden om universet 
kommer fra astronomerne, der med teleskoper observerer fjerne ga-
lakser. Via sådanne observationer blev det opdaget, at universet ud-
vider sig og hele tiden bliver koldere. Som en naturlig konsekvens 
af udvidelsen må universet tidligere have været mindre og varmere, 
og når man regner tilbage i tiden, finder man, at universet, som vi 
kender det, må være opstået for omkring 14 mia. år siden. 

Dengang var universet helt forskelligt fra, hvad vi kender i dag; 
temperaturen oversteg langt, hvad man kan reproducere i labora-
torier. Denne varme begyndelse kan til en vis grad studeres i store 
acceleratorer, og derfor er partikelfysik en meget vigtig ingrediens i 
studiet af kosmologien. Partikelfysikere beskæftiger sig med natu-
rens mindste byggesten, elementarpartiklerne, mens astronomerne 
observerer de største ting i universet; for kosmologien er begge dele 
uundværlige. Kombinationen af studier i det ‘ydre rum’ og det ‘in-
dre rum’ er noget af det, der gør kosmologien attraktiv som viden-
skab. 

Den moderne kosmologi tog sit udgangspunkt i fysikkens fan-
tastiske udvikling omkring år 1900. Albert Einstein (1879-1955) 
fremsatte sine relativitetsteorier, der stadig i dag udgør fundamen-
tet for den matematiske beskrivelse af universets udvikling, og 
næsten samtidig blev kvantemekanikken født med Max Plancks 
(1858-1947) opdagelse af lyskvantet og Niels Bohrs (1885-1962) 
atommodel. 

Dermed var fundamentet lagt. Næste skridt blev taget af den 
amerikanske astronom Edwin Hubble (1889-1953), der i 1929 
opdagede universets udvidelse. Således er denne vekselvirkning 
mellem fysikere og astronomer fortsat op gennem det 20. århund-
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rede. I tiden efter 2. Verdenskrig og op til midten af 80’erne var der 
en voldsom udvikling i den eksperimentelle fysik, og i denne perio-
de kom en stor del af den nye viden om universet fra de 
acceleratoreksperimenter, der giver viden om naturens mindste 
byggesten, elementarpartiklerne. I de seneste år er fokus igen skif-
tet, og der har været en fantastisk udvikling i kosmologien takket 
være nye astronomiske teknikker. Denne udvikling fortsætter i øje-
blikket, og i hvert fald de næste ti år vil med sikkerhed byde på en 
lang række af nye spektakulære resultater. 

Der findes allerede en lang række populærvidenskabelige bøger 
om kosmologi, en del af dem er også oversat til dansk (se s. 193). 
Klassikeren har i mange år været Stephen Weinbergs De første tre 
minutter, skrevet i 1977. Udviklingen inden for faget har dog været 
så hurtig i de senere år, at store dele af de ældre bøger ikke er i over-
ensstemmelse med den nyeste viden. Min hensigt har derfor været 
at skrive en bog, der dels sammenfatter den klassiske kosmologi, 
dels beskriver den rivende udvikling, faget i øjeblikket befinder sig 
i. En del af bogen beskriver nogle af de nyeste teorier inden for kos-
mologi og partikelfysik; teorier som for en dels vedkommende 
endnu kun befinder sig på fosterstadiet. Tiden må vise, hvilke af 
disse teorier der formår at vokse sig store og stærke, og hvilke der 
vil forgå. 

Den første del af bogen er en kort introduktion til kosmologi-
ens historie indtil det moderne gennembrud i det 20. århundrede. 
De næste kapitler handler om, hvordan vores nuværende opfattel-
se af universet er, og diskuterer emner som rummets krumning og 
universets udvidelse. Sidste halvdel af bogen former sig som en rej-
se tilbage i tiden, mod den meget varme tilstand, universet befandt 
sig i kort efter sin opståen. 



   

KOSMOLOGIENS HISTORIE 

 

I stort set alle kendte kulturer har man haft en kosmologi (læren om 
verdens struktur og udseende) såvel som en kosmogoni (læren om 
verdens skabelse eller tilblivelse). Givetvis har de forhistoriske sam-
fund også haft myter, der forklarede verdens skabelse og udseende. 
Vi ved det bare ikke med sikkerhed, fordi de ikke har efterladt sig 
skriftlige kilder. 

De tidligste kendte højkulturer i verden opstod i Mellemøsten 
ved en langvarig proces, som formentlig startede kort efter den sid-
ste istid. Langsomt blev klimaet varmere og mere tørt, og på de fla-
de sletter i Mesopotamien blev det nødvendigt med kunstvanding 
for at dyrke afgrøder i større mængde. Denne kunstvanding var 
teknisk vanskelig og krævede deltagelse af mange mennesker i sam-
arbejde. Langsomt udviklede byer og organiserede samfund sig, og 
det medførte generelt en specialisering inden for forskellige fagom-
råder. 

Udviklingen af højkulturer havde en helt afgørende bivirkning, 
nemlig opfindelsen af skriftsproget. I Mesopotamien begyndte 
man omkring 3400 f.v.t. at bruge små lerbrikker med mærker for 
at lette administrationen i de store paladser. Forskellige mærker 
stod for forskellige varer og antal. Langsomt udviklede dette sig til 
et egentligt skriftsprog i løbet af de næste 500 år. 

Mesopotamien og Egypten er ifølge vores nuværende viden de 
områder, hvor skriftsproget tidligst er blevet anvendt. Lige fra be-
gyndelsen har et af de væsentligste formål været beskrivelser af gu-
derne og deres gøren og laden samt selvfølgelig en kosmogoni, der 
forklarede verdens skabelse. For eksempel findes der i nogle af de 
tidligste sumeriske myter en beskrivelse af, hvordan himmelguden 
Anu skabte verden ud fra saltvandet, som udgjorde en slags oprin-
delig ursubstans. 




