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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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Carsten R. Kjaer er cand.scient.  

i geologi og er en af to redaktører 

af tidsskriftet Aktuel Naturviden-

skab, som udgives i samarbejde 

mellem de danske universiteter.

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 pladsreserve-
ringssystem, så man nu undgår, at folk går 
forgæves. Der er i dag tusinder af abonnenter 
på foredragenes nyhedsbrev og facebook-
gruppe, 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 
sender billeder live til de andre auditorier i 

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

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 
atter antallet af pladser, og endnu en aften 

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-
elever til forskerkollegaer kan få udbytte af 
foredraget.

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 lokale fi-
lial af Folkeuniversitetet og/eller gymnasium 
udbydes, efter at de har været på i Aarhus. 
Det betyder, at endnu flere får glæde af fore-
dragene, samtidig med at de lokale arrangø-
rer 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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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 
bogen har optrådt ved foredragsrækken, og 
emnet for deres artikler er også det samme, 

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-
rangørgruppe, hvor den gennemgående og 
samlende figur er Jens Holbech, der tidligere 

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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Mere om emnet

http://scitech.au.dk/foredrag

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. 

God fornøjelse.

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.
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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.
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anden sag med kaffen – og alt andet i flyet – 
hvis der er lufthuller.

Denne observation – at man ikke kan 
måle jævn bevægelse uden at “kigge udenfor” 
– kaldes relativitetsprincippet og blev frem-
ført af bl.a. den italienske naturvidenskabs-
mand Galileo Galilei for knap 400 år siden. 
Begrebet jævn bevægelse giver altså ikke 
mening i sig selv, men kun hvis man refererer, 
hvad det er i forhold til.

Er du bevæget?

Et ur i bevægelse går altså langsomt. Sådan 
ser det i det mindste ud for os, der står stille 
på stadion og betragter Usain komme susen-
de forbi med uret siddende på armen. Men 
principielt kan vi ikke vide, hvem der er i 
bevægelse, og hvem der står stille (vi glemmer 
her forsætligt, at Usains muskler skal yde 
noget for at overvinde luftmodstand osv.). 
Det er nemlig umuligt at måle, at man er i 
jævn bevægelse, medmindre man sammen-
ligner med noget, man bevæger sig i forhold 
– relativt – til. Og selv da kan man med fuld 
ret sige, at det er det andet, som man sam-
menligner med, der bevæger sig, mens man 
selv er i hvile.

Det siges om Albert Einstein, relativi-
tetsteoriens “fader”, at han under en togrejse 
spurgte konduktøren: “Standser Oxford ved 
dette tog?” Om anekdoten er sand, er ikke 
så vigtigt, men du kender sikkert selv fæno-
menet, når du sidder i toget ved perronen, og 
der holder et tog ved siden af. På et tidspunkt 
sætter toget i gang og kører jævnt fremad. 
Men er det nabotoget, der kører, eller er det 
dit? Hvis der kun var de to tog i hele verden, 
kunne man ikke afgøre, om det var det ene, 
der bevægede sig i forhold til det andet, eller 
det andet, der bevægede sig i forhold til det 
ene. Så man kan normalt afgøre det ved at 
sammenligne med en tredje ting, nemlig per-
ronen, skinnerne eller Jordkloden. 

Bevægelse sker altså altid i forhold (re-
lativt) til noget andet, og hvis der kun er to 
togvogne i hele verden, kan man derfor ikke 
sige, hvem der bevæger sig. Kun at de to tog-
vogne har indbyrdes bevægelse.

Man kan også tage et andet eksempel: 
Hvis piloten på charterflyet til Gran Canaria 
melder om “roligt flyvevejr uden turbulens”, 
kan man roligt bestille en kop kaffe hos ste-
wardessen, selvom flyet bevæger sig med en 
hastighed på over 800 km/t. Når man er i 
jævn bevægelse, kan man nemlig ikke se el-
ler mærke kaffen anderledes, end hvis man 
holder stille på landingsbanen. Det er en helt 

i  Galileo Galilei malet af Justus Sustermans i 
1636. Galileo betragtes som en af den moderne natur-
videnskabs grundlæggere. Han var en af de første, 
der med sikkerhed har tænkt over begrebet relativitet.
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vi så modtage lyset fra ham med en fart, der 
er summen af hans og lysets, dvs. 1,99 gange 
lysets “normale” hastighed? Nej, med lys for-
holder det sig anderledes end med spyd, sten 
og bolde: Vi modtager det lys, han med høj 
fart udsender, med præcist lysets normale 
hastighed.

Den slags ultrahurtige rumskibe kan 
man ikke konstruere, men man kan alligevel 
lave eksperimentet ved at tvinge elektro-
ner med hastigheder uhyre tæt på lysets, 
99,9999999998 %, til at udsende lys. Og man 
kan måle, at elektronerne udsender lyset med 
netop den normale lyshastighed. Jeg har også 
selv udført sådanne forsøg og kan bevidne, 
at det er korrekt. Man kan altså ikke forøge 
lysets fart. Omvendt kan man heller ikke 
bremse det – så længe vi taler om lys i det 
tomme rum. Man skulle jo ellers tro, at lys 
udsendt baglæns fra det førnævnte rumskib 
ville bevæge sig med kun 1 % af den normale 
fart, men det gør det altså ikke.

Det er et meget velafprøvet eksperimen-
telt faktum, at lys højst kan ”overtage” en mil-
liarddel af udsenderens hastighed, og teorien 
siger, at den virkelige andel, det kan arve, er 
lig med nul. Sat lidt på spidsen kan man sige, 
at dette faktum er det eneste mærkelige i 
relativitetsteorien – resten er logik. Det kan 

Lysets hastighed er altid den samme

Fundamentet i Einsteins specielle relativi-
tetsteori er, at lysets hastighed altid er den 
samme. Det lyder måske ikke umiddelbart så 
mærkværdigt, men lad os se lidt nærmere på 
det. Vi begynder med noget mere håndgri-
beligt: En spydkaster løber med 10 km/t på 
et stadion og kaster sit spyd med 20 km/t i 
samme retning, som hun løber. Med hvilken 
fart bevæger spyddet sig i forhold til stadion? 
Det bevæger sig med summen af hastighe-
derne, dvs. 10 km/t+20 km/t = 30 km/t. 
Hun kan altså sætte ekstra fart på sit spyd 
ved at løbe, mens hun kaster. 

Det samme kan man gøre med mange 
andre ting, fx bolde og sten, og hvad man nu 
ellers kan finde på at kaste med. Men hvad 
med lys? Kan man sætte ekstra fart på lys 
ved at bevæge sig hurtigt? Nej, det kan man 
ikke. Det er et mystisk, men meget velafprø-
vet faktum, at lys altid har samme fart, ca. 
300.000 kilometer i sekundet, gennem det 
tomme rum. 

Vi kan forestille os et rumskib, der pas-
serer med en fart på 99 % af lysets hastighed. 
Når kaptajnen tænder forlygterne, mener 
han, at dette lys udbreder sig med … ja, lysets 
hastighed. Men eftersom han allerede bevæ-
ger sig i forhold til os – endda ret hastigt – vil 
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i  Figuren illustrerer 
det faktum, at lysets 
hastighed altid er den 
samme. Selvom lyset 
bliver sendt af sted frem-
ad fra et rumskib, der 
flyver med en hastighed 
tæt på lysets, vil lyset 
ikke få mere fart på.
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hele vejen – han vil kunne mærke kræfter, der 
påvirker ham, mens han ændrer hastighed 
(fart og/eller retning). 

Det er den slags kræfter, der gør børne-
legen æggeløb svær og sjov – når man løber 
med et æg på en ske frem og tilbage. For den, 
der løber, virker det, som om noget trækker 
i ægget, når hun vender om. Hvis du her får 
associationer til kaffen, der løber ud af kop-
pen pga. lufthuller på vej til Gran Canaria, er 
du på rette spor.

Det er altså ikke muligt at sammenligne 
to ure to gange under betingelsen af jævn 
bevægelse hele vejen. Derfor fører det ikke til 
en modstrid, at begge parter mener, at det er 
modpartens ur, der går langsomt. 

 
Foryngelseskur?

Begraver vi stridsøksen og holder fast i, at et 
ur i bevægelse, uanset hvis det er, går lang-
somt, dukker der nye, spændende spørgsmål 
op. Kan man så udnytte dette fænomen som 
en “foryngelseskur” – dvs. ved at lade ens ur 
gå langsomt ved at bevæge sig? Nej, man kan 
ikke på denne måde få sit eget ur, fx hjertets 
regelmæssige slag, til at gå langsomt. For man 
kan jo ikke bevæge sig i forhold til sig selv. 
Det er sådan set en ret triviel observation, 
men dens implikationer er alligevel vidtræk-
kende. 

Man kan altså ikke få sit indre ur til at gå 
langsomt. Derimod får man, ved at bevæge 
sig jævnt i forhold til andre, deres ur – og 
deres hjerteslag, aldringsprocesser, antal 
fødselsdage osv. – til at gå langsomt. Dog skal 
man temmelig tæt på lysets hastighed, før 
det virkelig batter: Hvis man skal have ven-
nerne til at fylde år halvt så tit, som man selv 
gør, skal man op på 87 % af lysets hastighed, 
svimlende 259.627.885 meter pr. sekund. Den 
højeste hastighed for objekter af størrelse 
sammenlignelig med mennesker, vi kender til 
tæt på os, er Jordens banehastighed omkring 
Solen. Den er ca. en titusindedel af lysets ha-
stighed. Altså alt for lidt til at give betydelige 
justeringer, og i øvrigt irrelevant, da vi endnu 

indimellem være kompliceret logik, helt be-
stemt, og specielt kan konsekvenserne være 
svære at forlige sig med, men det mystiske 
ligger altså blot i, at lysets fart altid er den 
samme. Og det ved vi med stor sikkerhed.

Hvilket ur går langsomt?

Lad os nu vende tilbage til Usain Bolt, hvis 
ur går langsommere end stadions, når han 
spurter af sted. Men så må Usain da mene, 
at stadionuret går hurtigt? Nej, den går ikke, 
for så kan man jo afgøre, hvem der er i bevæ-
gelse, og hvem der er i hvile – den, hvis ur går 
langsomt, er i bevægelse. Og det dur ikke, for 
Usain har ret til at sige, at det er ham, der er 
i hvile (vi glemmer her igen, at hans muskler 
skal yde noget), og stadion, der bevæger sig 
forbi. Samme ret som vi på stadion har til at 
sige, at vi er i hvile, og han bevæger sig jævnt 
forbi. Det fortæller eksemplet med kaffen 
på vej til Gran Canaria os: Jævn bevægelse 
kan ikke måles uden at sammenligne med 
noget “udenfor”. Aha, så Usain må også mene, 
at stadionuret går langsomt, selvom vi på 
stadion mener, at det er Usains ur, der går 
langsomt. 

Så hvis ur går langsomt? 
Der er kun tre muligheder: Usains ur går 

langsomt i forhold til stadionuret, de går lige 
hurtigt, eller stadionuret går langsomt i for-
hold til Usains. Men hvis vi forudsætter jævn 
bevægelse hele vejen, er det et spørgsmål, 
der ikke kan afgøres: To ure kan kun passere 
hinanden én gang, hvis de bevæger sig jævnt i 
forhold til hinanden. Og hvis man skal finde 
ud af, hvilket ur der går langsomt, er man 
nødt til at sammenligne dem to gange. Fore-
stil dig, at du står ved stadionuret, og Usain 
med sit eget ur er klar til signal i startblokken 
lige ved siden af. Idet startskuddet affyres, 
nulstilles begge ure, og Usain sprinter frem-
ad. Men hvis I skal afgøre jeres tvist om, hvis 
ur der går langsomt, er han nødt til at vende 
om – enten ved at standse op og løbe tilbage 
eller ved at løbe hele vejen rundt på stadion. 
Men så er hans bevægelse ikke længere jævn 
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ikke har fundet intelligent liv andre steder i 
universet, som vi kunne sammenligne fød-
selsdage med.

Men hvis den ene af de to rejsende vender 
om, må der være en løsning og måske en form 
for foryngelseskur. Det vender jeg tilbage til i 
afsnittet om tvillingeparadokset.

Samme tid, samme sted

Man kan strengt taget ikke sige noget om, 
hvad klokken er et andet sted, medmindre 
man angiver sin bevægelse i forhold dertil. 
Det har den behagelige konsekvens, at vi alle 
– du, jeg og Usain Bolt – har noget, der er 
helt vores eget, nemlig “nu”. Vi deler det med 
alle dem, vi står stille i forhold til, men så 
snart vi bevæger os, adskiller vore opfattelser 
af begrebet sig. 

Begivenheder, der sker samtidigt for den 
ene, gør det ikke nødvendigvis for den anden. 
Tid og rum hænger sammen i den såkaldte 
rumtid, og begge dele skal tænkes med, når 
vi vil sammenligne tidspunkter. Det bliver 
særlig tydeligt, når vi kommer op i så store 
skalaer, at lysets hastighed spiller ind.

Et lille tankeeksperiment kan vise, hvor-
for samtidighed ikke er noget absolut, men 
afhænger af, hvem der spørger. Vi kigger på 
to personer, Albert og Henri: Albert placeret 
midt i et tog i hastig bevægelse, og Henri pla-
ceret på perronen udenfor, (se figuren). 

Idet Henri og Albert passerer hinanden, 
sendes der lysglimt ind mod Henri fra togets 
ender, og det samme lys kan registreres i Al-
berts tog. Men i løbet af den tid, der går, fra 
lyset bliver sendt afsted, til lyspulserne kryd-
ser hinanden, har toget bevæget sig fremad. 
De mødes altså ikke i midten af toget, men 
tættere ved bagenden. Så selvom Henri me-
ner, at de to lysglimt er afsendt samtidig, er 
Albert tvunget til at mene, at det fra foren-
den er afsendt først. Han kan jo ikke måle, at 
han bevæger sig, og da han ser glimtet fra for-
enden først og har samme hastighed (nemlig 
lysets), må den forreste være afsendt først.

Hvis nu lysglimtene stammede fra ure, 
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i  Henri og Albert passerer hinanden, den ene på perronen, den anden 
i tog. Ved passagen sendes der lysglimt ind mod Henri fra togets ender, 
og det samme lys kan registreres fra enderne af vognen i Alberts tog. Som 
forklaret i hovedteksten medfører det, at de er uenige om samtidigheden af 
lysglimtenes afsendelsestidspunkt. Den mellemste figur viser situationen 
set fra Henris synspunkt, og den nederste set fra Alberts, hvor – i begge 
tilfælde – de gule pile symboliserer lysets udbredelse.
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stiller vi os et ondsindet folk, der pønser på 
at udslette Jorden med en uhyre kraftig laser, 
kan afsendelsen af laserstrålen være en reali-
tet for hende, men stadig fremtid for dig. Det 
piller med andre ord ved forestillingen om, 
at en begivenhed, der har fundet sted langt 
herfra, må have fundet sted i absolut forstand 
– med andre ord, at alle vil mene, at den er 
sket. Det er ikke tilfældet. Dit “nu” er dit eget 
og falder kun sammen med andres, hvis I er i 
hvile i forhold til hinanden.

Tvillingeparadokset

Lad os vende tilbage til sammenligningen af 
to ure i indbyrdes bevægelse. Hvis de altid 
er i jævn bevægelse, kan de, som vi har set, 
ikke sammenlignes to gange. Derimod kan 
man nulstille urene samme sted, lade det ene 
ur forblive i hvile og lade det andet rejse ud, 
vende om (hvilket nødvendigvis er en ujævn 
bevægelse) og rejse tilbage til det første. I 
dette tilfælde kan de sammenlignes to gange, 
så hvilket går langsomt? Det gør det, der 
rejste ud og vendte tilbage. Det er på trods af, 
at både på ud- og hjemturen vil den rejsende 
mene, at det tilbageværende ur går langsomt.

Her er kimen til det såkaldte ”tvillinge-
paradoks”, fordi tvillingerne Albert og Marie 
i princippet kunne opleve det samme: Mens 
Albert bliver hjemme i sin hængekøje, rejser 
Marie ud i Mælkevejen med 60 % af lysets 
hastighed, vender om i løbet af et øjeblik 
(hun hopper fra det udgående rumskib over 
på et hjemgående rumskib – det kan ikke 
lade sig gøre, men gør eksemplet nemmere 
og indeholder ikke afgørende ændringer) – 
rejser tilbage med samme fart og returnerer, 
efter at Albert er blevet 20 år ældre. Men 
Marie er kun blevet 16 år ældre! Alligevel 
mener hun under hele sin tur, at Alberts tid 
går langsomt, for han bevæger sig jo i forhold 
til hende. Hvorfor er det så ikke ham, der er 
yngre end hende, når de mødes igen? Hvad 
er galt? 

Det er tilsyneladende et paradoks. Løs-
ningen er basalt set, at det kun giver mening 

der viser kl. 12, vil Henri altså mene, at de to 
ure er synkroniserede, mens Albert vil mene, 
at det ur, der er bagest i Henris bevægelses-
retning er foran: Albert ser det vise 12 før 
Henris forreste. Baseret på denne forskel i 
samtidighed, kan man altså konkludere, at 
et ur, der er bagved i bevægelsesretningen, 
er foran tidsmæssigt. Det kan man udtrykke 
kompakt: “Når man er bagud, er man foran”. 
Bare man er opmærksom på, at det ene refe-
rerer til en rumlig retning, det andet til tid. 
Taget for pålydende giver det jo ingen me-
ning (og da slet ikke, hvis man benytter det i 
forbindelse med lektielæsning).

Faktisk kan to begivenheder, A og B, 
bytte rækkefølge, afhængigt af hvis ur der 
måler. Hvis de for den ene sker i rækkefølgen 
A derefter B, kan de ske i den omvendte or-
den, B fulgt af A, for den anden. Det kræver, 
at begivenhederne sker så tæt tidsmæssigt og 
så langt fra hinanden, at de umuligt kan være 
forbundne (intet, heller ikke lys, kan nå fra 
den ene til den anden). Det vender jeg tilbage 
til.

Tag fx spørgsmålet om, hvad klokken 
er i Andromeda-galaksen. Lad os sige, at 
klokken er 12 middag som på Jorden, hvilket 
vil sige, at Jorduret og Andromedauret er 
synkroniserede i hvile på Jorden (set for dig). 
Hvordan ser det ud for en, der går forbi dig, 
med retning mod Andromeda? For hende 
bevæger dit og Andromedas ur sig forbi med 
sidstnævnte bagest. Bevæbnet med “Når man 
er bagud, er man foran” kan hun konkludere, 
at uret i Andromeda er foran. Det viser altså 
noget andet, end du mener, fx kl. 15. Og da 
afstanden dertil gør effekten større, drejer det 
sig faktisk om fem dage ved almindelig gang, 
idet Andromeda ligger 2,5 millioner lysår 
herfra. Hvis der så sker noget ude i galaksen, 
fx en eksplosion, vil du mene, at det skete 
den 1. maj, mens den gående vil hævde, at det 
skete fem dage senere. Set fra dit synspunkt 
er hendes version af rækkefølgen fra fx 2. maj 
til eksplosionen forkert – og omvendt. Det er 
ikke (helt) kun af akademisk interesse: Fore-
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to og to. Inden for måleusikkerheden fik de 
præcist den værdi, der blev forudsagt fra rela-
tivitetsteorien. De ure, der blev sendt Jorden 
rundt, gik langsomt. I dag eftervises fænome-
net dagligt gennem GPS-systemet, som vi 
vender tilbage til senere.

Sekundernes vægt

Bevægelse har altså stor betydning for tidens 
gang. Men det har tyngden faktisk også: 
Klokken vil ikke være det samme i bunden 
og i toppen af et tårn. Et ur placeret i bunden 
vil set udefra gå langsommere end et anbragt 
i toppen. Sætter vi tingene lidt på spidsen, 
betyder det, at din fætter i La Paz i Bolivia 
– 3.600 m over havets overflade, hvor tyng-
defeltet er en anelse svagere – i løbet af 80 år 
lever en tusindedel af et sekund kortere end 
dig, der bor ved havoverfladen i flade Dan-
mark.

Har du prøvet at gå ind i en elevator med 
en badevægt, stille dig op på den og trykke på 
knappen, der sender dig op til øverste etage? 
Sikkert ikke, men du kan nok forestille dig, 
hvordan det er: Man føler sig lidt tungere, 
idet elevatorstolen øger farten, og lidt lettere, 
når den bremser ned igen. Det vil vægten 
også vise. At øge sin fart, en ujævn eller ac-
celereret bevægelse, er altså nært forbundet 
med at veje noget, dvs. at have tyngde.

Desuden er acceleration (som jo er æn-
dring af hastighed i løbet af et tidsrum) og 
tyngde næsten ikke til at skelne. Hvis eleva-
toren kunne accelerere opad hele tiden, og 
man ikke kunne kigge ud fra den, ville man 
ikke kunne afgøre, om det skyldtes, at man 
befandt sig ved overfladen af noget, der var 
tungere end Jorden, eller om det skyldtes 
acceleration. Altså om de kræfter, man kunne 
mærke, skyldtes en tyngdekraft nedad eller 
en acceleration af ens masse opad. Denne 
lighed udnytter man faktisk meget tit i prak-
sis: Enhver tøjvaskendes drøm er at kunne 
hænge tøjet op et sted, hvor tyngdekraften 
er meget større end på Jorden, for så drypper 
vandet hurtigt af, og tøjet tørrer i en ruf. Og 

at sige, hvad klokken er et andet sted, hvis 
man specificerer sin bevægelse hen mod (eller 
væk fra) det pågældende sted. For alle dag-
ligdags formål er dette fænomen helt uden 
betydning, men som vi så ovenfor, kan to per-
soner, der passerer hinanden med almindelig 
ganghastighed, være uenige om tiden – med 
en difference på godt 10 dage – i Andromeda.

På samme måde som denne uenighed 
skyldes disse personers indbyrdes bevægelse, 
vil Maries opfattelse af, hvor gammel Albert 
er, også flytte med 7,2 år, lige idet hun vender 
om (svarende til, om man går den ene eller 
anden vej og tænker på Andromeda). Hun 
bevæger sig jo ret tæt på lysets hastighed, 
så man må regne med en betydelig effekt. 
Derfor vil hun i løbet af hele sin rejse ud og 
hjem se, at Albert bliver 12,8 år ældre. Det er 
betydeligt færre end hendes egne 16 år, men 
hun ved samtidig, at når hun skifter retning 
for at vende hjem, skifter hendes opfattelse 
af, hvor meget ældre Albert er blevet med 7,2 
år. Så hun forventer, at han er 12,8 + 7,2 = 20 
år ældre, når de mødes igen, selvom hun selv 
kun er blevet 16 år ældre. Og de er enige om, 
hvor langsomt deres tvillings ur går: Albert 
mener, at Maries går langsomt med 20/16 = 
1,25, og Marie mener, at Alberts går langsomt 
med 16/12,8 = 1,25. Så pengene passer. Et 
ur i bevægelse går langsomt – både set for 
Albert og for Marie. Men Maries ændring af 
bevægelsesretning (hendes “rumskibshop”) 
medfører et skift i, hvad hun opfatter som 
“nu” et andet sted.

Albert Einstein var meget tidligt op-
mærksom på denne ejendommelige kon-
sekvens, men mente ikke, at der var noget 
paradoksalt i det, hvad der også kun tilsy-
neladende er. I begyndelsen af 1970’erne 
efterviste fysikeren Joseph C. Hafele og 
astronomen Richard E. Keating netop dette 
fænomen: De havde fire meget præcise ure, 
som de lod gå synkront i et stykke tid for 
at bekræfte, at de gik lige hurtigt. Derefter 
sendte de to af urene med rutefly Jorden 
rundt og sammenlignede efterfølgende urene 
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sken i korte, bestemte ryk. Derved trækker 
den kunstige tyngdekraft, du skaber ved at 
ryste (som jo er en ujævn bevægelse), ket-
chuppen ud af flasken meget hurtigere. Lig-
heden mellem acceleration og tyngde kalder 
man også ækvivalensprincippet.

Lysets indre ur i tyngdefeltet

Tyngens indflydelse på tidens gang har den 
konsekvens, at tiden går langsommere i et 
stærkt tyngdefelt end i et svagt. Man kan kort 
illustrere årsagen til dette fænomen ved at 
tænke på en person, der står med sin laser-
pegepind ved foden af Rundetårn og sender 
lyset op til toppen. Når lyset rejser opad, 
skal det, som alle andre objekter, tabe energi. 
Hvis der er tale om en bold, vil bolden vende 
om og falde ned igen fra det højeste punkt på 
dens bane, hvor den har tabt al sin bevægel-
sesenergi. Men da lys altid bevæger sig med 
lysets hastighed, kan det ikke tabe energi ved 
at ændre fart. Det må gøre det på anden vis: 
ved at ændre farve. Konkret bliver lyset mere 
rødt, idet rødt lys har en lavere frekvens og 
dermed en lavere energi end blåt lys. Fæno-
menet kaldes rødforskydning, og da rødt lys 

det er faktisk en sådan kunstig tyngdekraft, 
man skaber, når man centrifugerer tøjet i 
vaskemaskinen. Accelerationen af tøjet rundt 
i cirkelbevægelsen inde i maskinen bevirker 
en tilsvarende tyngdekraft, som er flere hun-
drede gange den på Jorden. Vandet løber af 
på få minutter i stedet for mange timer.

Et andet eksempel er en ketchupflaske. 
Når flasken er ved at være tom, er der kun 
to ting, du kan gøre, efter at du har vendt 
bunden i vejret på den: Enten kan du væbne 
dig med tålmodighed og vente på, at Jordens 
tyngdekraft trækker den sidste sjat ketchup 
ud af flasken, eller du kan udnytte ligheden 
mellem acceleration og tyngde og ryste fla-

i  Amerikanerne Hafele og Keating sendte 
i oktober 1971 atomure rundt om Jorden med 
almindelige rutefly, både vestpå og østpå. De sam-
menlignede dem med identiske ure, der ikke havde 
bevæget sig i forhold til Jorden. Det viste sig, at de 
rejsende ure pga. bevægelsen havde tabt godt hun-
drede milliarddele sekunder i forhold til de ure, der 
ikke havde flyttet sig. Resultatet var i god overens-
stemmelse med relativitetsteorien.
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i  Tilstanden “frit fald” kan betegne den situation, at centrifugalkraft (masse gange acceleration, målt af 
astronauten) og tyngdekraft ophæver hinanden. Da alle legemer falder med samme acceleration i det tomme 
rum – uafhængigt af hvad de vejer – kan man opfatte det som “hvile”, når man er i frit fald. Alle objekter i 
nærheden af en selv falder jo med samme fart og er derfor i hvile i forhold til en selv (når man fraregner de 
såkaldte tidevandskræfter, der normalt er små).
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i et tyngdefelt. Der kommer altså færre bøl-
getoppe pr. sekund frem til toppen af Run-
detårn – målt med et ur i toppen – end der 
bliver afsendt pr. sekund fra bunden (målt 
med et identisk ur placeret i bunden). 

Lad os forestille os Marie i bunden af 
Rundetårn, der sender 9.192.631.770 bølge-
toppe fra atomet Cs-137 (som er definitionen 
på et sekund) afsted mod toppen. Da Run-
detårn er stabilt, bevæger den ene del sig ikke 
i forhold til den anden, så alle bølgetoppene 
bevæger sig med samme fart fra bunden til 
toppen, og det afsendte antal bølgetoppe må 
være lig det, der bliver modtaget. Der for-
svinder ikke noget undervejs. Da der er færre 
bølgetoppe pr. sekund i toppen af Rundetårn 
end i bunden, må forklaringen være, at tiden 
mellem hver bølgetop er længere i toppen 
end i bunden. Så Albert i toppen modtager 
også 9.192.631.770 bølgetoppe, som han ved 
er Maries sekund, men i løbet af et tidsrum 
som på hans eget ur er længere, fx to sekun-
der. Maries ur er altså kun gået ét sekund i 
den tid, hans eget er gået to, og da begge ure 
benytter den samme definition af ét sekund 
er konklusionen uundgåelig: hendes ur går 
langsomt.

Det ur, der ligger lavt i tyngdefeltet – sva-
rende til det, der er på gulvet i elevatorstolen 
– må derfor gå langsommere end det, der 
ligger højt. Denne effekt har faktisk den mor-
somme konsekvens, at Jordens centrum er et 
par dage yngre end overfladen!

Den hidtil mest præcise måling af tyng-
dens påvirkning af ures gang er ikke– som 
man skulle tro – foretaget over stor højdefor-
skel, men ved at lave en uhyre præcis måling 
over højdeforskelle på op til en millimeter, 
hvor man tager hensyn til afgørende, kvante-
mekaniske effekter på atomer. Faktisk er én 
af deltagerne i dette eksperiment den ame-
rikanske nobelpristager og energiminister, 
Steven Chu, der ovenikøbet fandt tid til at 
skrive videnskabelige artikler, mens han var 
en del af regeringen i USA.

”vibrerer” langsommere end blåt, betyder det, 
at dets ”indre ur” roterer langsommere set fra 
toppen.

Men den korte illustration viser ikke 
direkte forbindelsen til tidens gang, så her 
kommer en mere grundig og teknisk forkla-
ring. Lad os for nemheds skyld antage, at der 
udsendes en lysbølge fra bunden af elevator-
stolen, mens den er i hvile, og at elevatoren 
derefter øger sin hastighed opad – at øge sin 
hastighed er jo netop acceleration. Så når lys-
bølgerne udsendt fra gulvet i elevatorstolen 
når frem til loftet, bevæger loftet sig væk fra 
lyset. Her indtræder den såkaldte Doppler-
effekt, der blev opdaget i 1842 af den østrig-
ske fysiker Christian Doppler (1803-1853). 
Doppler-effekten optræder for både lys og 
lyd, men er mest kendt i hverdagen fra lydfæ-
nomener, fx ambulancens sirene, der har en 
højere tone, når den nærmer sig, end når den 
fjerner sig. Forklaringen er, at man – så længe 
man bevæger sig hen imod lydkilden – mod-
tager flere bølgetoppe pr. tidsenhed, end man 
gør, når man fjerner sig. Simpelthen fordi 
man i første tilfælde bevæger sig hen imod 
bølgetoppene i et tempo, der i nogen grad er 
sammenligneligt med deres udbredelsesfart. 
Det er antallet af bølgetoppe pr. tidsenhed, 
der afgør lydens tonehøjde – hvis man i lø-
bet af et sekund modtager flere bølgetoppe, 
vil tonen være højere. For lys findes der et 
lignende fænomen, der kaldes henholdsvis 
rødforskydning (når kilde og modtager fjer-
ner sig fra hinanden, farven tenderer mod 
det røde) og blåforskydning (når kilde og 
modtager nærmer sig hinanden, farven ten-
derer mod det blå). Idet den røde farve har en 
længere bølgelængde end blå, svarer rød og 
blå til henholdsvis færre og flere bølgetoppe 
pr. tidsenhed i lysbølgen.

I elevatoren måler man altså en rød-
forskydning, idet modtageren – toppen af 
elevatoren – fjerner sig fra kilden. Og da en 
acceleration opad svarer til en tyngdekraft 
nedad, bliver lys altså rødforskudt, dvs. truk-
ket i retning af det røde, når det sendes opad 
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Inden opsendelsen af GPS-satellitterne 
var der en del diskussion om, hvorvidt man 
havde så stor tillid til Einsteins teorier, at 
man turde indarbejde korrektionerne i sy-
stemet. Det blev dog besluttet, at satellittens 
ur skulle kunne nedjusteres fra at svinge 
10,23 millioner gange i sekundet, til at svinge 
10,22999999543 millioner gange – en kor-
rektion på knapt en halv milliarddel af fre-
kvensen. Det lyder jo ikke af meget, men det 
relevante tal, man skal bruge for at omsætte 
denne justering til noget, der er relevant for 
brugeren, er den afstand, lyset tilbagelæg-
ger pr. døgn. Da der er 24 timer i døgnet, 60 
minutter pr. time og 60 sekunder pr. minut, 
bevæger lyset sig med 299.792.458 m/s en 
afstand på 24 x 60 x 60s x 299792 km/s = 25,9 
milliarder kilometer pr. døgn. Og så er knap 
en halv milliarddel pludselig meget: Omsat 
til en afstand ville sådanne fejl tilsammen 
løbe op i 11,6 kilometer pr. døgn, eller 8 meter 

Den relativistiske stifinder

Al denne snak om tid, bevægelse og tyngde 
kan måske forekomme uden praktisk betyd-
ning for almindelige mennesker. Men det er 
ingenlunde tilfældet. De fleste mennesker i 
Danmark har formentlig stiftet bekendtskab 
med en GPS-modtager. Men det er nok de 
færreste, der er klar over, at systemet ikke 
virker, hvis man ikke tager hensyn til relativi-
tetsteorien. 

Hvis GPS skal virke, er to ting nødven-
dige: For det første skal fundamentet for 
relativitetsteorien være korrekt, nemlig at 
lysets hastighed er uafhængig af afsende-
rens hastighed. For det andet skal hver af 
GPS-satellitterne bære et ur med en relativ 
nøjagtighed svarende til højst et sekund pr. 
300.000 år. Men det er forholdsvis uproble-
matisk at fremstille i dag.

For at kunne beregne en korrekt position 
må man yderligere tage hensyn til de to oven-
fornævnte, afgørende relativistiske effekter, 
nemlig at et ur i bevægelse går langsomt set 
fra et andet ur i hvile, og at et ur i et stærkt 
tyngdefelt går langsomt set fra et andet ur 
i et svagere tyngdefelt. GPS-satellitternes 
fart er ca. fire kilometer pr. sekund, og det 
svarer til, at deres ur (set fra Jorden) går for 
langsomt med omkring 1 sekund pr. 300 år. 
Det er mere end rigeligt til, at det kan måles. 
Effekten af tyngdekraften er, at satellittens 
ur går for hurtigt set fra Jordens overflade 
(hvor tyngdekraften er stærkere end oppe 
ved satellitten), en korrektion, der er større 
med ca. en faktor fem sammenlignet med 
den forårsaget af farten. De to effekter træk-
ker altså hver sin vej, men er ikke lige store, så 
netto-effekten er, at satellitternes ure går for 
hurtigt med cirka 4 sekunder pr. 300 år, dvs. 
knapt en halv milliarddel.

i  Ure går forskelligt afhængigt af, hvor de er 
placeret i tyngdefeltet. Det betyder, at et ur ved 
foden af Rundetårn faktisk vil gå en smule lang-
sommere end et ur placeret på toppen.
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pr. minut, hvilket fx ville gøre systemet ubru-
geligt for taxachaufføren – for ikke at nævne 
militæret, eftersøgningstjenester, skibsnavi-
gation osv.

Det var altså godt, at GPS-konstruktø-
rerne havde tiltro til Einsteins teorier. Man 
kan derfor med lidt god vilje sige, at når man 
benytter GPS, er det med Einstein bag rattet. 
Og det er da en behagelig tanke.

i  Princippet i det Globale Positionerings-
System (GPS). De tre satellitter giver modtagerens 
præcise position i deres signalers fælles skærings-
punkt med Jordkloden.
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 New York.
Side 146  (Ballon) United States Library of Congress 
 LC-DIG-ppmsca-02284/Wikimedia commons

Netværk og agurker med Bourbon whiskey

Side 148  (portræt) Anders Trærup, AU Kommunikation
Side 150  (agurkens matchningstræ) Troels Marstrand
Side 151  (fødevarenetværk) Troels Marstrand
Side 153  (fødevarenetværk) Øverst: Troels Marstrand
Side 155  (grafer) Efter Albert et al. 1999. Nature 401: 130
Side 156  (slyngveninder) Colourbox
Side 158  (grafer) Omtegnet efter figur af J. P. Lopez &  
 H. Touchette
Side 160  (fodboldnetværk) Omtegnet efter figur af J. P. Lopez &   
 H. Touchette.

Det forunderlige univers

Side 162  (portræt) Anders Trærup, AU Kommunikation
Side 163  ( Jordens atmosfære) NASA
Side 165  Øverst (Mælkevejen): ESO/S. Guisard
 Nederst (Andromedagalaksen): NASA/JPL-Caltech
Side 166  (Ioniseret gas) ESO/APEX/DSS2/ SuperCosmos/  
 Deharveng(LAM)/ Zavagno(LAM)

Side 71 (Antarktis) Esben Auken
Side 72 (Transport af SkyTEM) Lars Jensen
Side 75 (SkyTEM i Australien) Lars Jensen
Side 76 (kortlægningsresultater)
 Øverst: Nikolaj Foged, Aarhus Universitet

Menneskets evolution

Side 78 (portræt) Lise Balsby, AU Kommunikation
Side 80 (fossiler) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Peter KA Jensen
Side 81 (arter på menneskelinjen) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Peter KA Jensen
Side 82 (tilpasningsmønstre) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Peter KA Jensen
Side 84 (ældste homininfund) 
 Foto af kranium: Didier Descouens
Side 85 (udviklingslinjer) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Peter KA Jensen
Side 86 (hjernerumfang) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Peter KA Jensen
Side 87 (udvanding fra Afrika) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Peter KA Jensen
Side 88 (hypoteser om menneskets oprindelse) 
 Troels Marstrand efter oplæg af Peter KA Jensen
Side 90 (celle) Troels Marstrand efter  
 oplæg af Peter KA Jensen
Side 91 (fossilt DNA) Peter K.A. Jensen
Side 92 (DNA-sekvens) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Peter KA Jensen
Side 93 (slægtsdiagram) Efter Peter KA Jensen
Side 94 (kolonisering af verden) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Peter KA Jensen

Moderne kosmologi 
– Verdenshistorien bind 0

Side 96 (portræt) Anders Trærup, AU Kommunikation
Side 97 (galakse) The Hubble Heritage Team 
 (AURA/STScI/NASA)
Side 99 (Planck) ESA, Planck Collaboration
Side 100 (computersimulering) Steen Hannestad
Side 101 (CMB) ESA, Planck Collaboration
Side 103 (dimensioner) Troels Marstrand
Side 104 (LHC-eksperiment) CERN
Side 106 (magneter) Troels Marstrand
Side 107  (universets udvikling) Troels Marstrand
 Baggrundtegning: ESA/C. Carreau

Kvantemekanikken og universets byggesten

Side 108  (portræt) Lars Kruse, AU Kommunikation
Side 110  (klassisk mekanik)
 Øverst: Aktuel Naturvidenskab 
 Nederst: Portræt af Newton  
 af Godfrey Kneller, 1689
Side 112  (spektrometer)Troels Marstrand
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Side 201  (computermodel)Kenni Dinesen, Geoscience, 
 Aarhus Universitet
Side 203  (kræfter ved subduktionszoner) Troels Marstrand
Side 205  (Seismografer i Grønland) Søren Bom Nielsen, 
 Geoscience, Aarhus Universitet
Side 206 (Olympus Mons) NASA/Seddon

Myrerne og mennesket

Side 208  (portræt) Dorthe Birkmose
Side 209  (myretue) Mogens Gissel Nielsen
Side 210  (skovmyrer) Mogens Gissel Nielsen
Side 211  (vævermyrer) 
 Til venstre: Mogens Gissel Nielsen
 Til højre: Brian Rasmussen, Randers Regnskov
Side 212  (Vingede myrer) Mogens Gissel Nielsen
Side 213  (kaster hos myrer) Troels Marstrand 
 (Efter Jensen og Skøtt, 1980)
Side 214  (feromoner)
 Til venstre: Mogens Gissel Nielsen
 Til højre: Rakesh Kumar Dogra, 
 Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
Side 215  (honningmyrer) Greg Hume
Side 216 Øverst (mangrovemyre): A. Narendra
 Nederst (åbnet rede): Mogens Gissel Nielsen
Side 218  (bladskæremyre) Brian Rasmussen, Randers Regnskov
Side 219  (bladskæremyrekoloni) Troels Marstrand
Side 220  (vævermyrer) Mogens Gissel Nielsen

Atomer afslører nyt om os og vor fortid

Side 222  (portræt) Anders Trærup, AU Kommunikation
Side 223  (kirke på Ålandsøerne) Jan Heinemeier
Side 224  (Viking Tower) James0806, flickr.com
Side 225  (graf ) Bente Philippsen
Side 226  (graf ) Efter Jan Heinemeier
Side 227  (olivengren i pimpstensvæg) Walther L. Friedrich
Side 228  (olivengren) Walther L. Friedrich
Side 229  (udsigt på Santorini) Walther L. Friedrich
Side 230  (røntgen-foto af olivengren + graf ) 
 Walther L. Friedrich
Side 231  (foto + graf ) 
 Foto øverst: Jan Heinemeier
 Graf: Efter Jan Heinemeier
Side 232  (graf ) Efter Jan Heinemeier
Side 233  (graf ) Efter Jan Heinemeier
Side 234  Til venstre (startblok): Omega
 Til højre (accelerator): 
 Jesper Rais, AU Kommunikation

Havbundens dybe biosfære

Side 236  (portræt) Anders Trærup, AU Kommunikation
Side 237  (boreskib) IODP-USIO
Side 239  (genetisk stamtræ) Efter Bo Barker Jørgensen
Side240  (arbejde på JOIDES resolution)
 IODP/TAMU

Side 167  (Formalhaut) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO). 
 Visible light image: the NASA/ESA 
 Hubble Space Telescope
Side 169  (Teide-observatoriet) Frank Grundahl, 
 Aarhus Universitet
Side 170  (Solen) Solar Dynamics Observatory 
 (GSFC/NASA)
Side 171  (Nordlys) Bud Kuenzli
Side 172 Øverst (Gaståge): 
 Space Telescope Science Institute /    
 Hubble Heritage Team (NASA)
 Nederst (Tycho Brahes supernova): 
 NASA/CXC/SAO/JPL-Caltech/MPIA/
 Calar Alto/O. Krause et al.
Side 173  (Mælkevejen) NASA/JPL-Caltech/
 Potsdam Univ.
Side 174  (VLT) ESO/Y. Beletsky
Side 175  (inderste dele af Mælkevejen) ESO/
 S. Gillessen et al.
Side 176  (ELT) ESO/L. Calçada
Side 177  (Kepler-22b) NASA Kepler Mission /
 R. Hurt (SSC)

Gåden om verdens største næse

Side 178  (portræt) Lise Balsby, AU Kommunikation
Side 179  (Kaskelot) Chris Johnson/Ocean Alliance
Side 180  (Kaskelot anatomi) 
 Tegning Uko Gorter (bearbejdet)
Side 181  (hvalfangst) Courtesy of the Nantucket 
 Historical Association
Side 182  (hvalfigur) Troels Marstrand
Side 184  (Bertel Møhl) A. Heerford
Side 185  (hval på Hawaii) C. Reichmuth
Side 187  (Udstyr på hval) Chris Johnson/Ocean Alliance
Side 188  (strandet hval) Thyge Jensen
Side 189  (dykkeprofil) 
 Øverst: Peter Teglberg Madsen
 Nederst: Stephanie Watwood (WHOI)
Side 190  (Buzz) Peter Teglberg Madsen

Vor urolige klode

Side 192  (portræt) Lise Balsby, AU Kommunikation
Side 193  ( jordskælvsfotos)
 Øverst: Gabriel Goh, Wikimedia Commons.
 Nederst: Gillian Needham / Getty Images News /  
 Getty Images.
Side 194  ( jordskælvsmåling)Bo Holm Jacobsen
Side 195  (dreng) Julian Bommer
Side 196  (Valdivia) Pierre St. Amand
Side 197  (tsunami) NOAA
Side 199 Øverst ( jordskorpebevægelser): Troels Marstrand
 Nederst ( jordskælv i Jeriko): Public domain, 
 G. Eric and Edith Matson Photograph Collection
Side 200  (tværsnit af Jorden) Bo Holm Jacobsen
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 (Wikimedia Commons)
Side 287 (Indurain) Eric Houdas, Wikimedia commons
 (Armstrong) Bjarte Hetland, wikimedia commons
Side 288  (principfigur) Troels Marstrand 
Side 289  (diagram) Efter Thomsen et al., Eur J Appl Physiol, 
 2007
Side 290  (cykelryttere) 

Pattedyrenes mælk

Side 292  (portræt) Lise Balsby, AU Kommunikation
Side 293  (mus) Mark A. Klingler, Carnegie Museum 
 of Natural History
Side 294  (undergrupper af pattedyr)
 Gravid kvinde: wikimedia commons
 Næbdyr: wikimedia commons
Side 295  (brystudvikling) Troels Marstrand 
Side 296  (komponenter i mælk) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Torben Ellebæk Petersen
Side 297  (laktasegen) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Torben Ellebæk Petersen
Side 298  (fedtsyrer) Troels Marstrand
Side 299  (mælkecelle) Troels Marstrand
Side 300  (osteproduktion)
 Til venstre: Shaena Engle / The Divine Dish
 Til højre: Torben Ellebæk Petersen
Side 301  (osteopontin) Arla Foods Ingredients Group P/S
Side 303  (Niemann-Pick C2) Christian Würtz Heegaard

Naturen i bevægelse 
– klimaets betydning for den biologiske 
mangfoldighed

Side 304  (portræt) Lars Kruse, AU Kommunikation
Side 305  (planche) Fra: Nordic Journal of Botany 21:341-347.  
 Copyright © 2008, John Wiley and Sons
Side 306  Øverst (biologisk mangfoldighed): 
 Jens-Christian Svenning, data fra IUCN
 Nederst (befolkningstal): Kilde FN
Side 307  (topografisk kort) Shuttle Radar Topography Mission
Side 308  (biodiversitets-data) GBIF
Side 309  (graf ) Graf efter Science 322:206-207
 Fotos: Rolando Pérez, STRI
Side 310 Øverst (bøffel): Steve Garvie, Dunfermline, Fife, 
 Scotland
 Nederst (Anna Blach-Overgaard): Dennis Pedersen
Side 311  (Chamaerops humilis) Jens-Christian Svenning
Side 312  (kinesisk gummitræ og magnolie)
 Jens-Christian Svenning
Side 313  (klimaændringer) Jens-Christian Svenning
Side 315  (klimascenarier) Efter IPCC
Side 316  (valnød) Jens-Christian Svenning
Side 317  (Pyrenæisk desman) David Perez
Side 318  (Alpeflora) Jens-Christian Svenning

Side 241  (havbunden) Fra Jørgensen og Toftdal, 
 Aktuel Naturvidenskab, 2011
Side 242  (diagram) Data fra Whitman et al. (1997)
Side 244  (diagram) Fra: Jørgensen og Toftdal, 
 Aktuel Naturvidenskab, 2011
Side 245  (i laboratoriet) 
 Til venstre: Karen Lloyd
 Til højre: Bo Barker Jørgensen
Side 246  (ALVIN) Bo Barker Jørgensen
Side 247  (fra Aarhusbugten) Nils Risgaard-Petersen

Gastrofysik: 
videnskab, velsmag og velbefindende

Side 248  (portræt) Jakob Carlsen
Side 249  (kok) Jonas Drotner Mouritsen
Side 251  (madens elementer) Troels Marstrand
Side 252 Øverst (fisk): Ole G. Mouritsen
 Nederst (konbu): Norishige Yotsukura
Side 253  (sushi) Til venstre: Jonas Drotner 
Side 255  Øverst (søl): Jonas Drotner Mouritsen
 Nederst (salat): Ole G. Mouritsen
Side 256  (aminosyrer)
 Øverst: Jonas Drotner Mouritsen
 Nederst: Himanshu Khandelia
Side 257  (graf ) Efter Mouritsen et al. (2012). Flavour 1:4
Side 258  (smag) Jonas Drotner Mouritsen
Side 259  (umami-receptor)
 Øverst: Ole G. Mouritsen
 Nederst: Aktuel Naturvidenskab 
Side 260  (makrel i tomat) Carsten R. Kjaer

Krybdyrenes halve hjerte og kredsløbets udvikling

Side 262  (portræt) Anders Trærup, AU Kommunikation
Side 264  (hjertets evolution) Troels Marstrand
Side 266  (kredsløb) Troels Marstrand
Side 267  (Fallots tetralogi) Fra Taussig, H.B. (1960). 
 Congenital malformations of the Heart. 
 Harvard University Press, Cambridge.
Side 268  (hjertekamre) Troels Marstrand
Side 270  (ledningssystem) Lucile Miquerol
Side 271  (slangehjerte) Tobias Wang
Side 272  (kaiman) Tobias Wang
Side 273  (klapperslange) Mads Bertelsen
Side 274  (operation af slange) Ted Taylor, 
 University of Birmingham
Side 275  (pytonslanger) Carsten R. Kjaer, 
 Aktuel Naturvidenskab 
Side 276  (MR-skanning) Johnnie B. Andersen

Doping, sundhed og fair konkurrencer

Side 278  (portræt) Lise Balsby, AU Kommunikation
Side 282  ( Jesper Münsberg) Onside.dk
Side 283  (boksning) John Locher / Las Vegas Review-Journal
Side 285  (Michael Rasmussen) colinedwards99 
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Tycho Brahes liv, død og efterliv

Side 348  (portræt) Jesper Rais, AU kommunikation
Side 349  (Hven) Det Kongelige Bibliotek
Side 350  (Uraniborg) Det Kongelige Bibliotek
Side 351  (Tychos samlede værker) Det Kongelige Bibliotek
Side 352 Øverst (De MVUNDI): Det Kongelige Bibliotek
 Nederst tv. (vandmærke): Det Kongelige Bibliotek
 Nederst th: Jens Vellev
Side 353  (Keplers redegørelse) Det Kongelige Bibliotek
Side 354  (Gravsten) Jacob Christensen Ravn, 
 Moesgård Museums fotolaboratorium/
 Aarhus Universitet
Side 355  (kranierest) Jan Langhans / Det Kongelige Bibliotek
Side 356  Øverst (Tycho portræt): Det Kongelige Bibliotek
 Nederst (tekstilrest): Jens Vellev
Side 357  (Tychos kiste) Jens Vellev
Side 358  (Tychos skelt) Jens Vellev
Side 359  (CT-skanning) Jens Vellev
Side 360  (ligskjorte) Jens Vellev
Side 361  (Tychos skelet) Jens Vellev
Side 362  (genplacering af skelet) Jens Vellev
Side 362  Øverst (Nucelar Physics Institute): Jens Vellev
 Nederst (graf ): Efter Rasmussen et al (2012).
Side 364  (Armillæ Æqvatoriæ) Det Kongelige Bibliotek
Side 364  (Armillæ Æqvatoriæ) Jens vellev

Nanoteknologi og nanoscience 
– den næste industrielle revolution?

Side 366  (portræt) Jesper Rais, AU Kommunikation
Side 367  (rentrum) Purdue News Service photo/Mike Willis
Side 370  (Lycergusbæger) © Trustees of the British Museum
Side 373  (STM-princip) Troels Marstrand
Side 374  (STM-mikroskop): 
 Foto: Lars Kruse, AU Kommunikation
Side 375  (STM-mikroskop) Lars Kruse, AU Kommunikation
Side 376  (bilos) Shutterstock
Side 377  (MoS2) iNANO
Side 378  (BRIM ® katalysator) Haldor Topsøe A/S
Side 379  (iNANO-bygningen) Lise Balsby, AU Kommunikation
Side 381  (Grätzel-solcelle) Troels Marstrand
Side 382  (DNA-kasser) 
 Illustration: Ebbe Sloth Andersen, iNANO
 Mikroskopifoto: Efter Nature, 459, 73-76

Acceleratorer  
– fysikkens store maskiner

Side 320  (portræt) Anders Trærup, AU Kommunikation
Side 321  (højspændingsaccelerator) 
 The Cavendish Laboratory, University of Cambridge
Side 322  (strålekanon) Foto venligst stillet til rådighed 
 Varian Medical Systems, Inc. All rights reserved
Side 323  (Ernest Rutherford)
 Øverst: Troels Marstrand
 Nederst: Sir Ernest Marsden Collection, 
 Alexander Turnbull Library, Wellington, 
 New Zealand.
Side 325  (synkrotron) Troels Marstrand
Side 326  (LHC) CERN
Side 327  (atommodel) Troels Marstrand
Side 328  (partikler i standardmodellen) 
 Aktuel Naturvidenskab
Side 329  (strålebehandling) Troels Marstrand
Side 330  (udstyr til strålebehandling) Foto venligst stillet 
 til rådighed af Varian Medical Systems, Inc. 
 All rights reserved.
Side 333  (ATSRID2) Lars Kruse, AU Kommunikation
Side 334  (synkrotronstråling) Niels Hertel

Hvorfor ældes vi?  
– når vor molekyler gør os gamle

Side 336  (portræt) Lise Balsby, AU Kommunikation
Side 337  (Misao Okawa) The Times, UK
Side 338  (grafer) Kilde: Danmarks statistik
Side 339  (skildpadde) Matthew Field, 
 http://www.photography.mattfield.com
Side 340  (aldersrelaterede sygdomme) Colourbox
Side 342  (telomerer) Troels Marstrand
Side 343  (mitokondrier) Troels Marstrand
Side 345  (børn) Louise Bindslev
Side 346  Til venstre (rundorm): Jürgen Berger / 
 Max Planck Institute for Developmental Biology.
 Til højre (bananflue): Mr.checker, 
 Wikimedia Commons
Side 347  (seniorfitnes) © 2011 Innovations Fitness

http://www.photography.mattfield.com
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