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Siden begyndelsen af den vestlige filosofis historie for mere end to årtusinder
siden har spørgsmålet om tidens natur været et central problem både i viden-
skaberne og i filosofien, og selvom der er udviklet mange avancerede teorier
om tid, er det fortsat et åbent spørgsmål, hvordan vi skal karakterisere tid. Ti-
dens problem er tidløst og ligger som en uforanderlig klippe under centrale
spørgsmål i logik, filosofi, fysik, teologi og mange andre videnskabelige dis-
cipliner. Men selvom tidens problem synes utilgængeligt, findes der i dag man-
ge tilgange til det.

Et af de vanskeligste problemer med tid er nok, at tiden både har en
objektiv og en subjektiv fremtoning. Vi oplever, at tiden går. Begivenheder,
som ligger ude i fremtiden, bliver aktuelle og forsvinder så i fortiden. Vi ople-
ver fortiden som fast og uforanderlig, hvorimod det synes at være muligt at
modificere og forme fremtiden. Tiden forløber ubønhørligt, og fremtidens
muligheder forstenes i fortiden. Men vender vi os til videnskaberne, specielt
fysikken, får vi et andet billede. Siden slutningen af det 19. århundrede har det
været kendt, at fysikkens love ikke kender forskel på fortid og fremtid. Det skal
forstås på den måde, at de grundlæggende teorier i fysikken er tidsinvariante i
den forstand, at vendes tidens retning, vil vi fortsat have de samme love. Den
modsatte proces – fra fremtid til fortid – er lige så fysisk realistisk som proces-
sen fra fortid til fremtid. Den egentlige objektive tid, som vi kender den fra fy-
sikken, kender ikke forskel på fortid og fremtid. Tiden er tilsyneladende en
ordnet proces, men om dens retning er mod fortiden eller mod fremtiden, sy-
nes de grundlæggende love ikke at sige noget om.

Nu kunne man vælge det synspunkt, at videnskaberne, specielt fysikken,
giver den objektive sande indsigt i tidens natur, og dermed benægte realiteten
af vor subjektive oplevelse af tiden som en proces gående fra fortid til fremtid
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via nuet. Oplevelsen af tiden som en proces rettet mod fremtiden er således en
illusion. Dette udtrykker Palle Yourgrau således ”time is ideal – a mere appe-
arance imposed on reality by a kind of ”optical refraction” of the subjective
lens of the mind but reflecting nothing objective in the nature of things.”1

Men bemærk hvad dette synspunkt indebærer. Det betyder, at alle de irrever-
sible processer, som betyder så meget for os, skal betragtes som illusioner. Det
synes uvirkeligt, at processen fra fødsel til død skulle være en illusion. Vi ved,
at vi ældes og til sidst dør, og vi ved, at denne proces ikke kan vendes om. Vi
ved, at et glas nødvendigvis går i stykker, når det tabes på et stengulv, og at
processen hvor glasset samles igen – som vist på en film, der kører baglæns –
ikke er virkelig, men fiktiv. At benægte realiteten af de mange betydningsfulde
irreversible processer, som præger vort liv, er det samme som at benægte vor
grundlæggende opfattelse af tilblivelse og udvikling. Som Eddington udtryk-
ker det: ”udviklingen giver en struktur til verden, som det er illegitimt at ven-
de om.”2

Vi er tilsyneladende fanget i et paradoks. Den nære subjektive oplevelse af
tidens nødvendige rettethed – af fødsel, udvikling og død – synes virkelig nok.
Udvikling opleves uomgængelig og objektiv, og den giver vort liv fylde. Men
den strider tilsyneladende mod videnskabernes objektive budskab, at tiden
nok er ordnet men ikke har nogen egentlig retning. Der er en dyb kløft mel-
lem vor subjektive tidsopfattelse og videnskabens budskab – en kløft som sæt-
ter sine spor både i filosofien, logikken og videnskaberne.

Tiden er blevet studeret logisk siden Aristoteles, men den moderne tidslo-
gik blev især udviklet af den engelske filosof A. N. Prior. Den subjektive tids-
opfattelse kommer bl.a. til udtryk i oplevelsen af realiteten af forskellen mel-
lem fortid, nutid og fremtid. Det lykkedes Prior og andre logikere at udvikle
en tidslogik, hvor fortid, nu og fremtid indgik på en naturlig måde. Men for
Prior var dette ikke kun et formelt resultat. For ham var skellet mellem fortid
og fremtid ontologisk afgørende. Udvikling som en proces fra fortid til frem-
tid er ikke blot noget, vi oplever, den er virkelig. Ja, det egentlige virkelige er
nuet. Prior er således talsmand for en dynamisk opfattelse af tid og virkelighed.
Men han er dog også klar over, at hans opfattelse mere er et filosofisk credo
end en sikker velbegrundet ontologi.

Modsynspunktet til Priors opfattelse af tid kommer især til udtryk i den
statiske tidsopfattelse, som den specielle relativitetsteori synes at føre til. Ifølge
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denne teori er rum og tid sammenfiltret på en sådan måde, at det ikke er mu-
ligt at tale om et egentligt nu i Priors forstand. En persons tid bliver afhængig
af personens bevægelsestilstand. Det er ikke muligt, som Newton gjorde, at ta-
le om en absolut tid, der flyder jævnt af sig selv uden at forholde sig til ydre
processer. Skellet mellem fortid, nu og fremtid har ingen realitet, men er blot
en flygtig subjektiv oplevelse. Virkeligheden kan beskrives geometrisk i et fir-
dimensionalt rum, Minkowski-rummet (eller hvis den almene relativitetsteori
inddrages en firdimensional mangfoldighed). Begivenheder er ikke noget, der
udvikler sig i dette rum, men blot statiske områder i det. Der findes ikke no-
gen objektiv skillelinie mellem fortid og fremtid.

Relativitetsteorien er en vigtig moderne fysisk teori, som er empirisk vel-
begrundet, og som spiller en væsentlig rolle for vor moderne forståelse af den
fysiske virkelighed. Det er derfor ikke muligt at komme uden om dens bud-
skab. Men så simpelt er det ikke. Relativitetsteorien er ikke den eneste fysiske
teori, og hvad værre er, så er det ikke uden vanskeligheder at sammenbinde
relativitetsteorien med de andre fysiske teorier. En sammenføjning af relativi-
tetsteorien med kvantemekanikken har fortsat sine vanskeligheder, og det er
ikke muligt at udlede termodynamikkens irreversibilitet, udtrykt ved entropi-
sætningen, ud fra reversible teorier som f.eks. klassisk mekanik, relativistisk
mekanik eller kvantemekanik. Eller sagt på en forsimplet måde: Fysikken om-
fatter mange vigtige teorier, som ikke uden grundlæggende vanskeligheder la-
der sig forene, og disse teorier giver ofte forskellige ideer til, hvordan det er
muligt at indføre et objektivt tidsbegreb.

En fysisk teori, som særligt tilbyder sig, er termodynamikken. Termodyna-
miske processer, som vi kender dem i dagligdagen og i laboratorier, er tilsyne-
ladende irreversible og udvikler sig fra fortid mod fremtid. Ved enhver ar-
bejdsproces udvikles der varme, som ikke kan genindvindes, temperaturfor-
skelle i et isoleret rum vil udjævnes, et fodspor i sandet vil efterhånden for-
svinde, osv. Disse irreversible processer kan beskrives termodynamisk, og ter-
modynamikkens anden lov, entropisætningen, er en irreversibel lov. Den siger,
at entropien for et isoleret makroskopisk system altid vil stige. Ændringen i et
systems entropi er, løst sagt, lig med ændringen i systemets varme delt med
den absolutte temperatur. Denne fundamentale lov kunne måske benyttes til
at give en objektiv, fysisk acceptabel definition af udvikling og tidens retning.

Der er imidlertid mange problemer forbundet med at indføre tid ud fra
entropibegrebet. For det første er det uklart, i hvilken forstand entropisætnin-
gen skal opfattes som en fundamental lov. Som allerede nævnt er det ikke mu-
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ligt at udlede denne lov ud fra mere grundlæggende teorier uden at indføre
problematiske antagelser. For det andet er den udvikling, som entropivæksten
tegner konturerne af, en udvikling hen mod termodynamisk ligevægt, en til-
stand hvor alt liv vil være umuligt. Det er, som Eddington udtrykker det, ”the
running-down of the universe”. For det tredje er det heller ikke nemt at få
dette til at stemme med moderne kosmologi. Roger Penrose3 nævner, at uni-
verset i begyndelsen (ved big bang) faktisk var i termisk ligevægt. Men det be-
tyder, at entropien var maksimal og derfor ikke kunne stige. Det er derfor hel-
ler ikke uden problemer at forene termodynamisk tid med moderne kosmolo-
gi.

Fysikken giver andre muligheder for at indføre et tidsbegreb. I 1979 op-
ererede Penrose med syv mulige måder at indføre en fysisk tid på. En mulig-
hed var at introducere tid ud fra henfald af den neutrale K meson, som tilsyne-
ladende er en asymmetrisk proces. En anden mulighed var at tage udgangs-
punkt i den kvantemekaniske måleprocess, som også synes at være en klar
tids-asymmetrisk proces. Ingen af de mange meget forskellige fysiske mulighe-
der er dog uden problemer. Der er heller ikke klart, hvordan disse objektive,
fysiske tidsbegreber kan forenes med den subjektive tidsoplevelse.

Generelt må vi nok konkludere, at der er mange facetter af tiden og vor
oplevelse af den, som tilsyneladende alle er reelle nok, og som man må rede-
gøre for, før man har en tilfredsstillende opfattelse af tid. Vi kan ikke blot be-
tragte den subjektive fænomenologiske tid som værende en illusion under
henvisning til, at fysikken dikterer os en statisk opfattelse af virkeligheden og
tiden. For det første må vi erkende, at der i fysikken ikke findes et entydigt,
sammenhængende tidsbegreb, hvortil de øvrige sider ved tiden kan reduceres,
eller som kan danne grundlag for at udelukke andre facetter som værende il-
lusoriske. For det andet er det heller ikke klart, om det objektive fysiske tids-
begreb – eller tidsbegreber – skulle være mere fundamentale end subjektive
fænomenologiske tidsopfattelser. Det må fortsat betragtes som et vigtigt åbent
metafysisk problem at finde frem til et fornuftigt grundlag for en analyse af ti-
dens problem.

Som situationen er i dag, findes der mange forskellige logiske, videnskabe-
lige og filosofiske analyser af tidsbegrebet. Denne bog præsenterer mange
interessante eksempler på sådanne analyser. De er alle særdeles velbegrundede,
men de er ikke forenelige, og mange af dem modsiger hinanden. Derfor giver
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bogen ikke en enkelt kohærent og sammenhængende fremstilling af tidens
problem. Den er snarere som et galleri, hvor man kan gå ind og finde forskelli-
ge billeder alt efter ens filosofiske gemyt. Det, der binder billederne sammen,
er deres høje kvalitet. Når man har læst bogen, vil man ikke stå tilbage med
den endelige forståelse af tiden, men med en dybere forståelse for problemets
kompleksitet og vanskelige natur.

John Earman skrev i 1974 i forbindelse med en diskussion af tidens ret-
ning: ”Indeed, it seems not a very great exaggeration to say that the main pro-
blem with ’the problem of the direction of time’ is to figure out exactly what
the problem is supposed to be!”4 Selv efter 30 år er det fortsat en korrekt
påstand. Vi har endnu ikke fundet frem til den rigtige måde at stille spørgsmå-
let om tidens retning på. Vi ved fortsat ikke rigtigt, hvad tid er, og hvordan vi
bedst muligt skal behandle tidsproblemet. Dog kan vi konkludere, at selvom
tidens problem fortsat er et åbent paradoks, og at vi stadigvæk er langt fra en
løsning på det, så er der sket væsentlige fremskridt på de forskellige fronter.
Tidslogikken er en højtudviklet disciplin med mange anvendelser, fysikkens
forskellige områder har bidraget med væsentlige analyser af stor filosofisk be-
tydning, og den filosofiske diskussion af tidens problem har nået et modent ni-
veau, som tegner godt for fremtiden.

Selvom tidens problem fortsat er åbent, så præsenterer denne bog mange
resultater af stor betydning for moderne filosofi og med mange anvendelser.
Den giver et frisk øjebliksbillede af en vigtig filosofisk diskussion. Den giver
ingen løsninger, men er en forfriskende moderne indføring i nogle fysiske, fi-
losofiske og videnskabsteoretiske perspektiver på tidens problem.
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