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Naturvidenskaben er et resultat af menneskelig erkendelse.

Indhold Register
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

I denne bog giver vi en fremstilling af 50 markante gennembrud i naturvidenskaberne, der
alle har været med til at skabe det moderne verdensbillede og vores nutidige forståelse
af naturen. Udvalget strækker sig over hele historien, fra de gamle grækeres erkendelse af
Jordens form og størrelse, over den biologiske udviklingstanke i 1900-tallet og til opdagelsen i det 21. århundrede af en mangfoldighed af planeter i omløb om andre stjerner end
Solen. De beskrevne gennembrud er alle fundamentale bidrag til naturvidenskaben, og de
omfatter opdagelser gjort af berømte naturforskere som Isaac Newton, Charles Darwin,
Louis Pasteur, Marie Curie, Albert Einstein og Niels Bohr.
I afsnittene lægges der ikke blot vægt på selve opdagelseshistorien, men også på opdagelsens forudsætninger og senere konsekvenser. Hvorfor var den så vigtig, at den er
fundet værdig til at komme med i vores eksklusive udvalg? Nogle af afsnittene fokuserer
på en bestemt opdagelse og beskriver denne ud fra den tid og det sted, hvor den fandt
sted. I andre tilfælde har vi fundet det naturligt at sammenkoble flere opdagelser eller
erkendelser over længere tidsrum, sådan at afsnittet gennemgår et tema snarere end
et enkelt videnskabeligt højdepunkt. På denne måde fremtræder overraskende og lidet
kendte sammenhænge, og man får en bedre indsigt i den kontinuitet, der præger store
dele af naturvidenskabens udvikling. De 50 afsnit kan læses separat eller i sammenhæng,
hvorved læseren ikke blot får indblik i videnskabshistoriens højdepunkter, men også i den
diversitet, der er karakteristisk for den særligt kreative form for videnskab. En fremstilling
af videnskabshistorien som fortællinger om adskilte opdagelser er naturligvis misvisende,
bl.a. fordi opdagelsesbegrebet dækker over et bredt spektrum. I efterskriftet diskuterer
vi de mange typer af opdagelser komparativt og i et fælles perspektiv, der både omfatter
empiriske opdagelser og nye teoretiske erkendelser. På denne måde håber vi at imødegå
den fragmentariske forståelse af videnskabshistorien, som en fremstilling af adskilte opdagelser ellers kan lægge op til, og vi giver læseren en mulighed for kritisk at reflektere over
den samlede udvikling.
Ideen om at skrive en bog om højdepunkter i naturvidenskaben kom fra Aarhus Universitetsforlag og realiseringen af den skyldes i væsentlig grad økonomisk støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond, for hvilken vi takker. Vi er endvidere taknemlige for, at
Steno Museet har stillet deres samlinger til rådighed, hvormed bogens billedside er blevet
styrket. Tak til Kirsten Jungersen for oversættelse af latinske citater. Tak til faglige informanter som Lars Ole Andersen, Ulrik Baandrup, Christian Graugaard, Jørn Hounsgaard,
Asbjørn Hróbjartsson, Kåre Mølbak og Karsten Skydsgaard.
Forfatterne
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Vores runde og blå Jord set fra rummet.

”Jeg har hørt, at lærde Folk skal have saa underlige Meeninger. Er det sandt, at
man holder for i Kiøbenhavn, at Jorden er rund?” Sådan spørger en af bønderne
den belæste student med det latiniserede navn Erasmus Montanus i Ludvig
Holbergs (1684-1754) kendte komedie fra 1723. Bønderne mener, at Erasmus
spreder løgne, for Jorden tager sig jo ”gandske flak” ud. For at få sin udkårne må
Erasmus bide sin lærdom i sig, og han ender med at give dem ret: ”Jorden er flak
som en Pandekage.”

...........................................................................
I 1723 vidste man imidlertid bedre, men i Erasmus Montanus udstiller Holberg tom
lærdom over for den sunde fornuft. Ideen om den runde Jord var på Holbergs tid et
alment accepteret faktum. Faktisk diskuterede de lærde ”om Jorden er rund eller oval”,
som Erasmus også praler med. Og siden den græske oldtid havde lærde kun yderst
sjældent sat spørgsmålstegn ved den kuglerunde Jord, bl.a. i den tidlige middelalder,
hvor den kristne kirke med henvisning til Bibelens autoritet distancerede sig fra den
hedenske viden om naturen. Men de fleste kirkefædre, inklusive den toneangivende St.
Augustin (354-430), accepterede, at Jorden var rund.
Naturligvis har man ikke altid vidst, at Jorden er rund. Det strider trods alt mod vores umiddelbare erfaringer. Ideen om den kugleformede Jord var næppe kendt blandt
de tidlige før-sokratiske filosoffer, men menes at stamme fra Pythagoras’ skole omkring
430 f.Kr. Selv om Pythagoras (ca. 520 f.Kr.) ikke nedskrev sine tanker og ligeledes forbød
sine elever at røbe skolens lære uden for deres egen kreds, synes ideen hurtigt at have
bredt sig – for siden at blive helt central hos Aristoteles (384-322 f.Kr.), der velsagtens er
den mest indflydelsesrige filosof og videnskabelige tænker nogensinde. I sit hovedværk
om himlen De caelo gav Aristoteles flere argumenter for den runde Jord, både teoretiske og empiriske. Blandt de teoretiske brugte han symmetriargumenter og det jordlige
stofs naturlige tendens til at bevæge sig nedad mod et center. Kun en kugleformet
central Jord vil have den fuldkommenhed og symmetri, der passer til det i øvrigt kugleformede univers, og hvor intet sted på overfladen er geometrisk privilegeret i forhold
til andre steder. Blandt Aristoteles’ empiriske argumenter var måneformørkelser, hvor
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man på Månens skive kan se en cirkelformet skygge af Jorden mellem Solen og Månen. I
De caelo henviste Aristoteles også til observationer af stjerner som bevis på, ”at Jordens
masse er kugleformet, og den er ikke stor i forhold til de andre stjernesfærer”. Noget
kryptisk nævnte han unavngivne ”matematikere”, der mente at have beregnet Jordens
omkreds til 400.000 stadier.
Med Aristoteles’ argumenter og den gennemslagskraft, hans naturfilosofi hurtigt
fik, ophørte spørgsmålet om Jordens form med at være kontroversielt. Et yderligere
argument, man møder i oldtiden (og i øvrigt allerede hos de gamle egyptere), er det
forhold, at masten på et skib, der nærmer sig land, ses før hele skibet bliver synligt. Det
kan lettest forklares ved, at Jordens overflade er positivt krummet.
De gamle grækere gik imidlertid et skridt længere end blot at gøre sig jordklodens
form klar. De nåede også frem til en indsigt om dens omtrentlige størrelse som givet
ved dens omkreds, der er meget tæt på 40.000 km. Når man lander på så pænt et tal,
er det, fordi franske videnskabsmænd i 1790’erne definerede den nye længdeenhed
meteren, og her vedtog, at en meter skulle være en ti-milliontedel af afstanden fra
Nordpolen til ækvator langs en meridianlinje, der gik gennem deres egen hovedstad
Paris. Denne oprindelige definition er siden blevet ændret flere gange, men indirekte
indgår Jorden stadig i vores enhed for længde.
Et forbavsende nøjagtigt mål for Jordens størrelse blev udregnet af den alexandrinske matematiker, geograf og naturforsker Eratosthenes (ca. 280-194 f.Kr.), der var leder
af det berømte bibliotek og lærdomssæde i Alexandria i Egypten. Omkring 240 f.Kr.
skrev han en afhandling om bl.a. Jordens omkreds. Afhandlingen findes ikke længere,
men dens indhold er især kendt fra et skrift af den senere alexandrinske astronom
Cleomedes, der levede i det 1. århundrede f.Kr. Eratosthenes’ metode er historiens allerførste løsning af et geodætisk problem ved hjælp af astronomiske betragtninger.
Og ganske bemærkelsesværdigt fandt han frem til Jordens omkreds uden egentlige
målinger og uden at forlade Alexandria. Forståelsen af Jordens omkreds var en ren skrivebordsopdagelse.
Eratosthenes baserede sit resultat på en klassisk antagelse om, at Alexandria og den
sydligere liggende by Syene lå på samme geografiske længde, og at afstanden mellem
dem var 5.000 stadier. Han har muligvis taget denne afstand fra officielle egyptiske
optegnelser, muligvis baseret den på rejsetiden på kamelryg. Han antog desuden, at
Syene lå på Krebsens vendekreds, således at en lodret søjle eller målestok på dette sted
ikke kaster skygge om middagen, idet Solen da står i zenit (der, hvor himmelkuglen
skæres af en linje fra Jordens centrum). Endelig gjorde han den rimelige antagelse, at
strålerne fra den fjerntliggende Sol er parallelle i de to byer. Den eneste måling var, at
ved sommersolhverv danner skyggen i Alexandria en vinkel med lodlinjen på 1/50 af en
hel cirkel, dvs. 7°12’ (7 grader og 12 bueminutter, idet 1° = 60’). Resten er matematik,
idet Eratosthenes ved en simpel geometrisk udledning kunne slutte, at Jordens om-
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Rafaels freske Skolen i Athen (1509-1511).
I midten Platon og Aristoteles, nederst til højre
Ptolemaios med den kugleformede Jord.

kreds var 250.000 stadier, sådan som angivet af Cleomedes. Ud fra omkredsen O fulgte
Jordens radius R, da de to størrelser er geometrisk forbundne via formlen O = 2πR (hvor
π = ca. 3,1416).
En ting er det snilde argument, noget andet er dets resultat, som vi kun kan vurdere ud fra en viden om, hvor meget længdeenheden ”stadium” er i en nutidig enhed.
Spørgsmålet er meget omdiskuteret, uden at historikere er nået til enighed om det
præcise omsætningsforhold mellem stadium og meter. Hvis 1 stadium = 149 m, hvilket
ofte antages, bliver resultatet enten 37.250 km eller 37.548 km. En anden mulighed for
den antikke længdeenhed er 1 stadium = 157,5 m, og så fås den forbløffende nøjagtige
værdi 39.370 km eller 39.690 km. Man skal dog ikke hæfte sig ved de præcise værdier,
da Eratosthenes’ metode under alle omstændigheder var behæftet med store usikker-
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Maupertuis iført lappedragt fladtrykker
Jorden, som gengivet i maleri fra 1740.

heder. Det afgørende er, at han med en fuldt lødig videnskabelig metode kom frem til
en omkreds for Jorden, der er i god overensstemmelse med den, vi kender i dag. Det er
unægteligt en imponerende bedrift.
Kigger man lidt nærmere på Jorden, viser det sig, at den nok er kugleformet – men
den er ikke en perfekt kugle. Ikke blot buler overfladen ud (bjerge) og falder sammen
(havdyb) på den lille målestok, Jorden afviger også globalt fra den geometriske kugleform med konstant radius. Det indså man dog først næsten 2.000 år efter Eratosthenes
i forbindelse med den såkaldte naturvidenskabelige revolution i 1600-tallet, hvor den
moderne naturvidenskab blev grundlagt. Da fremlagde den franske filosof og matematiker René Descartes (1596-1650) og naturvidenskabsmanden Isaac Newton (16421727) to meget forskellige versioner af den nye fysik, der afløste Aristoteles’ naturlære.
Ud fra Descartes’ teori for tyngden ville man forvente en citronformet Jord, hvor en
meridian var længere end ækvatorcirklen. Modsat sluttede Newton ud fra sin teori,
at Jorden var løgformet. Den måtte være fladtrykt ved polerne, og altså bule ud ved
ækvator, som følge af dens rotation om sin akse: Hvis den ikke roterede, ville den være
kugleformet.
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et pendul i Cayenne i Sydamerika, tæt ved ækvator, og der fundet, at pendulet tabte
2½ minut per døgn i forhold til i Paris. Men ifølge Newton ville svingningstiden for et
pendul på jordoverfladen aftage med tyngden og derfor med afstanden til jordcentret,
hvorfor afstanden måtte være større ved ækvator. Ved at regne på tallene fandt han i
sit hovedværk Principia fra 1687, at Jorden var fladtrykt med en faktor på 1/230, altså at
diameteren ved ækvator forholdt sig til diameteren fra pol til pol som 230 til 229.
Spørgsmålet havde videnskabelig betydning, men antog national karakter – for
var det englænderne eller franskmændene, der havde ret? Fortolkningen af Richers
pendulmålinger afhang af den fysik, man brugte. I 1718 havde den franske astronom
Jacques Cassini (1677-1756) ud fra geodætiske målinger fundet, at Jorden var svagt
citronformet. Hans metode var dog usikker og for at få endeligt svar på spørgsmålet
sendte det franske videnskabsakademi i 1730’erne to store ekspeditioner af sted. Én
til ækvator (det nuværende Ecuador) og én til polarcirklen (Lapland). De skulle måle
længden af en breddegrad. Metoden var i princippet den samme, som Eratosthenes
havde benyttet, men den var betydeligt mere avanceret.
Indsamlingen af pålidelige data og analysen af dem var besværlig og førte i første
omgang til mere forvirring end klarhed, især fordi resultaterne fra Ecuador var forsinkede og uklare. Ekspeditionen til Lapland blev ledet af matematikeren Pierre-Louis
Moreau de Maupertuis (1698-1759), der blev hjulpet af den svenske astronom Anders
Celsius (1701-1744) – bedre kendt for sin temperaturskala. I Figure de la terre (Om Jordens Form) fra 1738 fortolkede Maupertuis sine resultater som klar støtte til Newtons
teori om den fladtrykte Jord. Hans konklusion var kontroversiel i det franske videnskabelige miljø, men efter et par års diskussion stod det klart, at han og Newton havde ret.
Jorden har nærmest form af en let fladtrykt badebold – eller rotationsellipsoide, som
matematikerne kalder den – med en fladtrykning på ca. 1/298. Og Jordens radius ved
ækvator er blot 21 km større end ved polerne.
I dag har man ved hjælp af bl.a. radar- og satellitmålinger samt fotos fra rummet
et meget præcist billede af Jordens form. Men i det store og hele er dette billede kun
en raffineret version af den model, der blev udregnet siddende ved et skrivebord i den
græske oldtid. Jorden har aldrig været ”gandske flak”.
Helge Kragh

Se også
6. Newton og gravitationsloven
9. Lysets tøven – fra Rømer til Einstein
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Nu havde den franske astronom Jean Richer (1630-1696) i 1672 lavet målinger med
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Det tomme rum. Lyset påvirkes ikke af vakuum, men lyden gør – fuglen kan ses,
men dens angstfulde kvidren kan ikke høres. Vil den kunne overleve det lave tryk?
An Experiment on a Bird in the Air Pump af Joseph Wright of Derby (1734-1797) fra 1768.

Ordet Atomos er græsk og betyder udelelig. Den græske filosof Demokrit
(født omkring 460 f.Kr.) var blandt de første til at definere en atomteori om
altings mindste bestanddele. Ifølge ham og den atomistiske skole i antikkens
Grækenland bestod alt stof af kompakte og udelelige atomer, der bevægede
sig i et absolut tomrum – et vakuum.

............................................................................
Billedet af atomer i et vakuum kan stadig findes i elementære fremstillinger af atomteorien, hvor det tomme rum nærmest har karakter af en intethed, dvs. helt uden
fysiske egenskaber. Spørgsmålet om, hvorvidt et tomrum i denne forstand eksisterer
eller ej, kan synes at være filosofisk, men det er mere end blot filosofi. Siden 1600-tallet
har det tiltrukket sig interesse blandt naturfilosoffer og fysikere, der endda har ment
at kunne besvare det på grundlag af eksperimenter. Omkring 1660 ”opdagede de ingenting”, nemlig at et rum helt frit for stof kan eksistere i en fysisk forstand. Det mener
man stadigvæk, men opdagelsen af det tomme rum var dog langtfra det endelige svar
på spørgsmålet. For hvad er et vakuum egentlig for noget? Er det det samme som ingenting?
For Aristoteles (384-322 f.Kr.) må spørgsmålet have forekommet irrelevant, og han
afviste ganske tanken om et vakuum – og om atomer. Den fysiske verden fra det inderste af Jorden til det yderste af stjernehimlen var for ham tværtimod et plenum, opfyldt
overalt og uden plads for selv det mindste tomrum. Påstanden var en vigtig del af hans
naturfilosofi. Efter Aristoteles’ og hans samtidiges opfattelse måtte der være et formål
med eller en grund til, at et legeme bevæger sig i en bestemt retning. En sten falder
nedad, fordi den er tung, men i et helt tomt rum kan der ikke skelnes mellem retninger,
for der er intet ”nedad” og intet ”opad”. Der kan derfor ikke være nogen grund til, at
legemet bevæger sig enten opad eller nedad, eller at det bevæger sig overhovedet.
Som et yderligere argument nævnte Aristoteles, at hastigheden af et frit faldende legeme aftager med tætheden af det omgivende medium (en sten falder hurtigere i luft
end i vand). Hvis vi forestiller os, at legemet falder i et tomrum, vil dets hastighed være
uendelig stor, hvilket er absurd. Altså: Et vakuum er umuligt.
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En tropisk storm set fra rummet. Lufthavet omkring

18

Jorden er et dynamisk system fyldt med store kræfter.
Men først i 1600-tallet blev det erkendt, at atmosfæren

50 OPDAGELSER

udøver et tryk på jordoverfladen, og først da blev den
fysiske meteorologi en videnskab.

Med den umådelige autoritet, Aristoteles’ filosofi fik i middelalderen og renæssancen, fulgte doktrinen om, at der intet tomrum er i naturen. Teologer og filosoffer var
ganske vist enige om, at den almægtige Gud kunne have skabt et tomt rum, hvis han
havde ønsket det. Men efter lange diskussioner blev de også enige om, at han havde
valgt ikke at gøre det. Doktrinen om et horror vacui (frygt for det tomme rum), eller at
”naturen afskyr et tomrum”, blev en fast bestanddel af det middelalderlige verdensbillede, og det holdt sig i det væsentlige til den naturvidenskabelige revolution i starten af
1600-tallet.
Blandt de vigtigste af de begrebsmæssige innovationer, der opstod med den nye
fysik eller naturfilosofi, var afskaffelsen af det aristoteliske plenum til fordel for et vakuum. Filosoffen René Descartes (1596-1650) var en af de indflydelsesrige lærde, der generelt brød med den aristoteliske fysik, men ideen om et plenum var ikke desto mindre
centralt i hans naturfilosofi. Andre lærde var mere radikale, og begrebet om horror vacui mistede gradvist sin legitimitet gennem 1600-tallet. Baggrunden for denne ændring
i opfattelsen af naturen skal ikke søges i nye teorier, men derimod i eksperimenter.
Naturfilosoffen og matematikeren Galileo Galilei (1564-1642) udfordrede Aristoteles’ verdensbillede og den accepterede viden, og hans assistent Evangelista Torricelli
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fra 1643, året efter Galileis død, gjorde ham berømt som opfinder af kviksølvbarometret. I et almindeligt barometer er kviksølv indespærret i et lukket glasrør, hvor højden
af det indespærrede kviksølv afhænger af luftens tryk. Ifølge Torricelli skyldtes kviksølvets næsten konstante højde på 76 cm i røret ikke naturens modstand mod det tomme
rum og ej heller, at dampe fra kviksølvet holdt søjlen tilbage. Nej, det var atmosfærens
tryk, der forårsagede fænomenet, og i det lukkede rum over kviksølvsøjlen var der – ingenting.
I Frankrig lavede Blaise Pascal (1623-1662) i årene efter 1646 forbedrede og mere systematiske versioner af Torricellis forsøg. Han brugte bl.a. barometerglas af forskellige
udformninger og supplerede kviksølvet med andre væsker, fx vand og vin. Han viste, at
det indesluttede vakuum var vægtløst, eller rettere at dets vægt var umålelig lille i forhold til luftens vægt. ”Naturen gør intet for at forhindre et vakuum”, konkluderede han
i et skrift om væskers ligevægt (L’Équilibre des liqueurs), der dog først blev udgivet i året
efter hans død. ”Derimod er luftmassernes tryk den sande årsag til alle de fænomener,
som vi har tilskrevet en imaginær forestilling.”
Det vakuum, som Torricelli og Pascal mente at have udvirket, var nu ikke absolut,
men blot en gas ved lavt tryk. Det er derfor en lille overdrivelse at sige, at de opdagede
det tomme rum. Til gengæld opdagede de som de første, at den atmosfæriske luft har
vægt og udøver et tryk. Dette tryk svarer til enheden 1 atmosfære, eller i den moderne
enhed ca. 100.000 Pascal. Anderledes udtrykt, så hviler der på hver kvadratmeter af
jordoverfladen en vægt på hele 10 tons. Forsøgene resulterede i et helt nyt billede af atmosfæren og gav et nyt grundlag for meteorologien. Først nu forstod man, at vi befinder os i et enormt lufthav, hvis tæthed og tryk aftager med højden over jordoverfladen.
I kølvandet på Torricellis og Pascals eksperimenter fulgte de første luft- og vakuumpumper, der kunne producere et undertryk. Otto von Guericke (1602-1684), naturfilosof og borgmester i den tyske by Magdeburg, havde den første pumpe klar i 1650, og
han benyttede den til et af videnskabshistoriens mest spektakulære eksperimenter. I
1654 pumpede han luften ud af to hule kobberhalvkugler, der var presset sammen, så
kun luftens tryk holdt dem samlet. Han spændte nu et spand af 15 stærke heste for den
ene halvkugle og 15 andre heste for den anden, hvorefter de af alle kræfter trak i hver
sin retning. Alligevel holdt kuglen sammen! Med sit dramatiske ”filosofiske eksperiment” havde borgmesteren i Magdeburg vist luftens enorme tryk i forhold til vakuum.
Den prominente engelske naturfilosof Robert Boyle (1627-1691) havde ikke Guerickes talent for showmanship, men han arbejdede til gengæld mere systematisk og
videnskabeligt. Med en forbedret luftpumpe, der var konstrueret af hans assistent Robert Hooke (1635-1703), undersøgte han omkring 1660 luftens egenskaber ved forskelligt tryk og påviste da, at luften opførte sig som en fjeder eller en ”elastisk væske”. Ud
fra sine iagttagelser formulerede han en af vores tidligste naturlove, også i dag kendt
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(1608-1647) var den første til kunstigt at lave et slags vakuum. Hans barometerforsøg

Guerickes stunt med de magdeburgske halvkugler, her i en version
fra 1657 som først blev gengivet i et kobberstik fra en bog af den tyske
jesuit og naturforsker Gaspar Schott (1608-1666).

som Boyles lov: Ved samme temperatur er en luftmasses tryk p og rumfang V omvendt
proportionale, dvs. pV = konstant. I sine eksperimenter med udpumpede glasbeholdere viste han, at fugle og mus ikke kunne overleve og at lyden ikke kunne forplante sig
gennem det tomme rum. Lys og magnetisme blev derimod ikke påvirket. Boyle viste
desuden gyldigheden af Galileis faldlov, at uden luftmodstand falder alle legemer med
samme hastighed.
Eksperimenter som Guerickes og Boyles blev i samtiden set som et overbevisende
argument for det tomme rums eksistens. Boyle var dog klar over, at det kunstigt frembragte tomrum blot var luft ved meget lavt tryk og ikke et absolut vakuum. For ham var
et vakuum et metafysisk begreb, der ikke kunne bevises. Og eftersom det ikke havde
nogen videnskabelig betydning, mente han, at man trygt kunne overlade det til filosofferne. Selv hvis al luften var fjernet af en perfekt virkende luftpumpe, kunne man altid
forestille sig, der var æteriske substanser i det lufttomme rum. Men den slags spekulationer afviste Boyle som ufrugtbare. Hans vakuum var et rum, hvorfra al luft var fjernet,
sådan at det ikke længere indeholdt materielle partikler.
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senere fysikere var svaret et rungende nej. Gennem 1800-tallet blev antagelsen om en
allestedsnærværende ”æter” mere og mere populær. For at forklare optiske og elektromagnetiske fænomener fandt fysikerne det påkrævet, at dette hypotetiske medium
måtte findes overalt, også i det såkaldte tomme rum. Ved slutningen af århundredet
var de færreste i tvivl om verdensæterens fysiske eksistens. At forestille sig et rum uden
æteren ville være som at forestille sig en skov uden træer. Da selv det tomme rum var
fyldt med og karakteriseret ved æteren, og denne var fysisk virkelig, måtte også det
absolutte vakuum være fysisk virkeligt.
Der var mange forskellige teorier for æteren, og især engelske fysikere opfattede
den som et verdensomspændende lager for uudtømmelig energi. Oliver Lodge (1851-

I ngenting – det absolutte tomrum

Boyles vakuum var en påviselig fysisk realitet, men var det også ingenting? Ifølge

1940) var blandt de fysikere, der forsøgte at beregne, hvor meget energi der var i æteren. Han nåede frem til det forbløffende resultat, at der i hver cm3 af æteren – eller i det
tomme rum – var lagret en energi på ikke mindre end 1026 joule (til sammenligning er
Danmarks energiforbrug af størrelsesordenen 1018 joule om året). Eller som Lodge selv
udtrykte det i en artikel fra 1907 i Philosophical Magazine, ”3 × 1017 kilowatt-timer, eller
den totale energi som produceres af et kraftværk med en kapacitet på en million kilowatt og som konstant arbejder i 30 millioner år”. Altså en ubegribelig stor mængde.
Det tomme rum anno 1900 var således langtfra tomt, i det mindste ikke ifølge æterteorien. I dag er situationen den samme, men af ganske andre grunde. Den moderne
fysiks vakuum er fyldt med et frådende hav af kvanteprocesser og en mystisk ”mørk
energi”, der ikke engang i princippet kan fjernes fra rummet. Reelt ved vi ikke, hvad
denne mørke energi er, men vi formoder, at den fylder ikke mindre end ca. 70 % af universet og får universet til at udvide sig med større og større fart. Aristoteles havde altså
alligevel fat i det rigtige: Det tomme rum er så absolut ikke tomt.
Helge Kragh

Se også
23. Lys er elektromagnetiske bølger
50. Den mørke energi

De magdeburgske halvkugler
i adskilt og sammenføjet stand.
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Stjernekort fra 1660 baseret på det kopernikanske verdensbillede.
Den tyske kartograf Andreas Cellarius (1596-1665) bragte det i sin bog
Harmonia macrocosmica (Den Store Verdens Harmoni).

0

Det er ikke mange forundt at skabe et nyt verdensbillede. Den polske lærde Nicolaus Kopernikus (1473-1543) gjorde det imidlertid i 1500-tallet, og han gjorde
det endda helt alene. Kopernikus vovede den påstand, at Solen, ikke Jorden,
var universets midtpunkt, og hans nye heliocentriske (af helios, sol) forståelse
af universet var en revolution – ikke blot i astronomien, men i hele opfattelsen
af verden og menneskets placering i den.

............................................................................
Siden 1500-tallet er der gået inflation i begrebet om videnskabelige revolutioner, der i
dag annonceres næsten hver uge, men Kopernikus’ indsats er en af de få ægte revolutioner, der fuldstændigt og uigenkaldeligt ændrede natur- og verdensopfattelsen. Ved
at gøre Jorden til en planet, der som alle andre planeter kredser om den centrale Sol,
leverede han ouverturen til den naturvidenskabelige revolution, der sidenhen blev udviklet og fuldført af giganter som Galilei, Kepler, Descartes og Newton. Det er ikke uden
grund, at hans indsats blev kendt som det kopernikanske verdensbillede.
Som ung mand havde Kopernikus foretaget omfattende studier i matematik, jura
og medicin, og i 1503 tog han sin doktorgrad i kirkeret ved universitetet i Ferrara i
Italien. Der var lagt op til, at han skulle følge en kirkelig karriere og måske avancere til
biskop, men sådan skete det ikke. I 1511 slog han sig ned i Frombork i enklaven Ermland
i det nuværende Polen (”den fjerneste afkrog af verden”, mente han selv). Han blev her
udnævnt til kannik ved domkapitlet, en stilling han beholdt livet igennem. Kopernikus
var altså gejstlig, men han var ikke præst, sådan som det ofte hævdes.
Siden 1200-tallet havde det uanfægtede verdensbillede været baseret på de teorier,
den alexandrinske astronom Ptolemaios (ca. 100-165) og andre af antikkens autoriteter
havde udtænkt. Ifølge dette paradigme var den urokkelige Jord universets centrum,
og uden om den kredsede alle planeterne, herunder Solen og Månen, i jævne cirkelbevægelser. Alleryderst i det fysiske univers, hinsides Saturns bane, var stjernerne samlet
i en gigantisk kugleskal, der ligeledes drejede sig omkring Jorden, én gang i løbet af et
døgn. Allerede omkring 1510 havde Kopernikus i håndskriftet Commentariolus formuleret grundtrækkene i sin revolutionerende kosmologi, men først i hans dødsår 1543
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Det ptolemaiske
verdensbillede med
dets mangfoldighed af
cirkulære planetbaner
i omløb om den faste
Jord og afgrænset af
stjernehimlen. Planeterne bevæger sig på
”epicykler”, hvor små
cirkler ruller på store
cirkler. Illustration fra
1800-tallet.

udkom hans samlede fremstilling på tryk. Kopernikus var perfektionist og ønskede, at
værket skulle være perfekt. Den første bog om Kopernikus’ heliocentriske teori var dog
udkommet tre år tidligere, da hans elev Georg Rheticus (1514-1574) udgav en afhandling med titlen Narratio prima, hvilket kan oversættes til ”Første Fortælling”. Den blev
genoptrykt allerede det følgende år.
Kopernikus’ storværk er en skelsættende klassiker i videnskabshistorien. Sproget
var naturligvis latin, og det bar titlen De revolutionibus orbium coelestium, dvs. ”Om Himmelsfærernes Omløb”. Mens første del af bogen var en kvalitativ gennemgang af den
nye kosmologi og dens fortræffeligheder, var størstedelen helliget den astronomiske
teori for himmellegemernes bevægelser. Revolutionibus var et krævende og stærkt
matematisk præget værk, der ikke var beregnet for den almindelige læser. Tværtimod,
Kopernikus fremhævede på bogens forside, at den var skrevet for matematikere og
teknisk kyndige astronomer. Den var desuden bemærkelsesværdig ved at være kemisk
renset for astrologi – på den tid sjældent for et astronomisk værk.
Det kopernikanske system var først og fremmest heliocentrisk såvel som heliostatisk. Solen befandt sig ikke blot i universets midte, men var også ubevægelig. I denne
henseende adskilte det sig radikalt fra det kendte ptolemaiske system, men i andre
henseender var det påfaldende konservativt. Det gjaldt fx det grundlæggende postulat
om, at himmellegemerne bevæger sig i jævne cirkelbevægelser – eller i kombinationer
af sådanne – og at kosmos er en gigantisk kugle, hvor stjernerne var klistret på kugleskallen. Når Kopernikus overhovedet foreslog den dengang fuldstændig vanvittige idé,
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terer omkring sin egen akse, var det hovedsageligt, fordi han så kunne vise de himmelske fænomener på en mere simpel og harmonisk måde. Desuden kunne han fastlægge
planeternes rækkefølge og relative afstande fra verdenscentret, mens tidligere astronomer havde været henvist til kreative gætterier. Og Kopernikus’ værdier for planeternes
afstande fra Solen, regnet i enheder af Jordens afstand (den såkaldte ”astronomiske
enhed”), var forbløffende nøjagtige. Således fandt han middelafstanden for Jupiter til
at være 5,22, mens den moderne værdi er 5,20. For afstanden mellem Solen og Jorden
overtog han den alt for lille værdi ca. 7 millioner km fra oldtiden. Først i slutningen af
1700-tallet blev astronomer klar over, at en astronomisk enhed er tæt på 150 millioner
km, altså mere end tyve gange så stor.
Den måske mest dramatiske forskel på det gamle og det nye verdensbillede var, at
når Solen blev anbragt i centrum, blev universets dimensioner umådeligt meget større.
Efter Kopernikus’ teori måtte sigtelinjen til stjernerne ændre sig i takt med Jordens
årlige banebevægelse omkring Solen. Man måtte gennem året kunne observere stjernerne fra forskellige vinkler og se ændringer i en såkaldt stjerneparallakse. Men en sådan parallakse kunne ikke observeres før i 1838, og Kopernikus var derfor tvunget til at
flytte stjernesfæren så langt væk, at parallaksen blev mindre, end hvad øjet kan skelne.
Denne metodologisk set noget tvivlsomme manøvre resulterede i et univers, der var
mindst 400.000 gange så stort som det, man dengang kendte! ”Hvor langt ud egentlig
dette umådeligt store himmelrum strækker sig, er slet ikke afgjort”, hedder det i De revolutionibus. Om end ufatteligt stort, var Kopernikus’ univers dog endeligt. Et uendeligt
univers kunne han ikke acceptere, bl.a. fordi der da ikke ville være noget centrum, hvor
Solen kunne være placeret.
Dagen før sin død nåede Kopernikus akkurat
at se et trykt eksemplar
af Revolutionibus. Bogen
vakte imidlertid ikke stort
postyr i 1500-tallet, hver-

Kopernikus’ verdensbillede var begrænset af den
mangelfulde viden om stjernerne. Han og hans samtidige havde ingen anelse om, at solsystemet er en
lillebitte del af Mælkevejen, og at denne blot er én ud
af utallige galakser.

D en kopernikanske revolution

at vi befinder os på en planet, der med stor fart hvirvler omkring Solen og samtidig ro-
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Det heliocentriske system fra Kopernikus’
De revolutionibus fra 1543.

ken i videnskabelige eller kirkelige kredse, om end den var velkendt blandt astronomerne. Kun et fåtal kunne dog tilslutte sig teorien om Jordens dobbelte bevægelse. Blandt
dem, der afviste det heliocentriske system, var Tycho Brahe, der ganske vist beundrede
det kopernikanske system som en matematisk hypotese, men fandt det absurd som en
fysisk teori om universets virkelige struktur. Blandt hans indvendinger var, at der ifølge
Kopernikus måtte være et enormt tomrum mellem Saturns sfære og stjernesfæren,
hvilket han ikke kunne acceptere. Et sådant uøkonomisk univers måtte utvivlsomt være
i modstrid med Guds skaberplan, mente han. Flere andre astronomer delte Tychos
standpunkt og valgte at opfatte systemet som blot en sofistikeret regneteknik, der
kunne redegøre for og forudsige himmellegemernes bevægelser. Kopernikus selv var
overbevist om, at systemet gengav den virkelige verden, sådan som Gud havde skabt
den. I filosofisk henseende var han realist og ikke instrumentalist.
Det kopernikanske verdensbillede var forvirrende og problematisk, men det blev
ikke oprindeligt set som værende i strid mod den sande tro og de kirkelige autoriteter.
Ifølge en sejlivet myte ventede Kopernikus med at publicere Revolutionibus til sit livs
slutning af frygt for repressalier fra Kirken. Myten har dog intet med den historiske
virkelighed at gøre, men er en ideologisk konstruktion af senere dato. Tværtimod blev
Kopernikus tilskyndet til at udgive sit værk af den katolske kirke, og da det udkom, var
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over den konflikt, der kunne være mellem hans kosmologi og en bogstavelig læsning
af Bibelen med dens faste og ubevægelige Jord. Men han mente ikke, at konflikten var
reel, for kun ”dumrianer” – Kopernikus’ udtryk – ville opfatte Bibelen som en præcis naturbeskrivelse. Som bekendt ændrede det neutrale forhold mellem kopernikanismen
og Kirken sig fra omkring 1600 og med kulminationen i 1633, da Galilei blev domfældt
og tvunget til at benægte sit kætterske forsvar for det heliocentriske verdensbillede.
Kopernikus ”opdagede”, at Jorden er en planet i bevægelse og ikke det urokkelige
midtpunkt i universet. Denne indsigt var dog ikke baseret på nye observationer, men
udelukkende på en teoretisk nyfortolkning af astronomiske data. Det samme var tilfældet med den græske astronom Aristarchos (ca. 310-230 f.Kr.), der allerede i oldtiden
havde foreslået et heliocentrisk system, hvilket Kopernikus var bekendt med. I De revolutionibus nævnte han ikke Aristarchos, men derimod filosofferne Herakleides (ca. 390310 f.Kr.) og Philolaos (ca. 450 f.Kr.), der endnu tidligere havde overvejet en bevægende
Jord.
Under alle omstændigheder blev Kopernikus’ nye system af afgørende betydning
for den naturvidenskabelige revolution og frigørelsen fra det hævdvundne verdensbillede og den aristoteliske naturfilosofi. Ved at give Jorden status af en roterende planet
og gøre Månen til blot en lokal satellit i stedet for en planet, åbnede Kopernikus op for
en ødelæggende kritik af al tidligere fysik. Den knæsatte tvedeling af universet i to helt
forskellige dele, nemlig den jordiske region under Månen og den himmelske region
over den, gav ikke længere mening. Det fulgte af det nye system, at hele universet var
tilgængeligt for fysiske undersøgelser og at de æteriske regioner ikke fulgte helt andre
love end dem, der gælder på Jorden.
Det verdensbillede, der på Newtons tid havde sejret i videnskabelige kredse, havde
sine rødder i Kopernikus’ teori fra 1543, men på væsentlige punkter var det anderledes,
endog anti-kopernikansk. I dag er det kun i en noget ahistorisk forstand, vi kan kalde os
kopernikanere. For Kopernikus var det afgørende, at Solen var ubevægelig og placeret
i universets centrum, og at planeterne bevæger sig jævnt i cirkulære baner. Allerede
100 år senere vidste man, at Solen roterer og at den blot er en stjerne blandt mange
andre. Man vidste også, at planeterne bevæger sig i elliptiske, ikke cirkulære baner. Hvis
Kopernikus var genopstanden i slutningen af 1600-tallet, ville han umuligt have kunnet
erklære sig som kopernikaner.
Helge Kragh

Se også
4. Tycho Brahe og astronomiens genfødsel
5. Johannes Keplers planetlove
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det med en dedikation til paven, Paul III (1468-1549). Naturligvis var Kopernikus klar
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Tycho Brahes store armillarsfære, et sigteinstrument, som han brugte til at kortlægge himlen.
På Steno Museet har man rekonstrueret armillarsfæren i fuld størrelse, 265 x 172 cm.

0

T y cho B rahe og astronomiens

Tycho Brahe
og astronomiens
genfødsel

29

Om aftenen den 11. november 1572 så Tycho Brahe (1546-1601) ”det største af
alle mirakler, der er indtruffet i naturen siden verdens skabelse”, som han året
efter beskrev det i De nova stella. Den 26-årige adelsmand opholdt sig på sin
farbrors kloster Herrevad i Skåne, dengang en del af Danmark, og da han rettede sit blik mod stjernebilledet Cassiopeia, så han til sin forundring et nyt og
sært himmelfænomen – en hidtil uset stjerne. Tycho fulgte nu stjernen tæt: Den
lyste så klart som planeten Venus, og han kunne gennem hele november måned
let se den om dagen. Derefter aftog dens lysstyrke, og i foråret 1574 var den ikke
længere synlig.

...........................................................................
I 1572, da Tycho så den forunderlige stjerne, havde han allerede studeret både filosofi
og jura, der var mere passende for en adelsmand. Men han havde tidligt fattet interesse
for himlen og besluttet sig for at vie sit liv til de astronomiske videnskaber. Nu var Tycho
naturligvis ikke den eneste, der bemærkede det lysende himmelfænomen, men han var
den første til at drage vidtrækkende astronomiske og kosmologiske konklusioner fra
det. Han beskrev sine iagttagelser i skriftet De nova stella (Om den Nye Stjerne, 1573),
der i dag regnes som en af astronomihistoriens absolutte klassikere, og som allerede
dengang satte Tycho på verdenskortet som en førende astronom.
I dag ved vi, at stjernen var en supernova kaldet SN 1572, en eksploderende stjerne
i en afstand af ca. 9.000 lysår fra Jorden. Det var Tycho naturligvis ikke klar over. Derimod var han klar over, at det faktisk var en stjerne, og det beviste han gennem meget
omhyggelige observationer. Blandt andet påviste han, at den klart lysende plet gennem
måneder fastholdt sin afstand til andre af Cassiopeias stjerner. Og han kunne ikke finde
nogen parallakse for den, som man skulle forvente, hvis pletten var et atmosfærisk fænomen. Det var godt nok forunderligt.
Naturen af den nye stjerne – eller hvad det nu var for noget – vakte voldsom diskussion blandt Europas astronomer, og mange fremkom med alternative forklaringer. For
Tycho var der dog ingen tvivl om, at der var tale om en stjerne skabt af Gud. Når han
betegnede den som et mirakel, mente han det helt bogstaveligt. Ej heller var han i tvivl
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om, at fænomenet var i direkte modstrid med den hævdvundne aristoteliske opfattelse
om stjernehimlens uforanderlighed. I De nova stella konkluderede han, at vel var stjernehimlen ædel og ophøjet, men den var ikke desto mindre foranderlig ligesom den
jordiske verden. I 1570’erne var dette en meget radikal påstand, og det tog tid, før den
blev alment accepteret.
Tychos videnskabelige indsats vandt imidlertid ikke kun indpas hos fagfæller. Også
den danske Frederik II værdsatte hans arbejde og forlenede ham i 1576 med øen Hven
i Øresund. Her byggede Tycho det navnkundige slot Uraniborg, der mere havde karakter af en forskningsinstitution end af en fornem adelsmands smukke slot. Tiden på
Hven fra 1576 til 1597 blev særdeles frugtbar for Tycho og dansk naturvidenskab. Det
første vigtige resultat var analysen af en stor komet, der først var blevet iagttaget fra
Peru den 1. november 1577, og som Tycho så fra Uraniborg 12 dage senere. Kometer var
langtfra nye, og der havde været beretninger om ”hårstjerner” allerede i oldtiden, hvor
fænomenerne normalt blev set som uheldssvangre varsler og som himmellegemer, der
hørte til i atmosfæren mellem Jorden og Månen. Men Tychos observationer fortalte en
anden historie.
Tycho sluttede, at den store komet var meget længere væk end Månen, ja måske
længere væk end selv Venus. Kometer måtte således være himmelske og ikke atmosfæriske fænomener i modstrid med, hvad Aristoteles og andre autoriteter havde hævdet.
Hvad mere var – den store komet bevægede sig tilsyneladende uhindret gennem Venus’ bane, hvilket betød, at den traditionelle forestilling om faste krystalhimmelsfærer,
der bærer planeterne rundt i deres omdrejninger om Jorden, måtte forkastes. I bogen
De mundi aetheri recentioribus phaenomenis (Om de Nye Fænomener i Æterverdenen,
1588) gav Tycho en detaljeret beskrivelse af sine observationer og konkluderede: ”Det
kan fastslås med tilstrækkelig sikkerhed, at hele himlen er gennemsigtig og klar og ikke
fyldt med faste og virkelige sfærer.” Dermed forsvandt endnu en bestanddel af det verdensbillede, der havde været accepteret siden oldtiden. Man måtte nu forestille sig planeterne frit bevægelige i verdensrummet uden sfærer som styrende mekanismer. Selv
om Tychos forståelse af kometernes baner og afstande var innovativ, var hans forståelse
af deres betydning traditionel. Hans bog fra 1588 var ikke mindre rig på astrologiske
varsler end de fleste andre af datidens beretninger om kometer.
Det etablerede verdensbillede stammede fra antikkens Grækenland, især fra Aristoteles (384-322 f.Kr.) og Ptolemaios (ca. 100-165), hvis Almagest fra ca. 150 var den traditionelle astronomis hovedværk. I middelalderen var astronomernes verdensbillede
blevet forenet med kirkens opfattelse af verden, og stadig i slutningen af 1500-tallet var
det den foretrukne forståelse af universet. Billedet af planeterne og deres bevægelser
kunne Tycho ikke længere tage alvorligt, men han beholdt andre dele af det. Allerede
som ung havde han stiftet bekendtskab med Kopernikus’ (1473-1543) alternative astronomi, som han på mange måder beundrede og værdsatte – han kaldte Kopernikus
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Moderne astronomer kan stadig se
resterne af Tychos supernova SN 1572.

”den anden Ptolemaios”. Beundringen gjorde ham dog ikke til kopernikaner, for den
var i det væsentlige begrænset til Kopernikus’ matematiske teori for planeterne, mens
den ikke omfattede den heliocentriske kosmologi, der trods alt var kernen i det kopernikanske alternativ.
Men hvorfor tilsluttede den innovative og progressive Tycho sig ikke den nye og,
skulle det vise sig, sejrrige teori om et univers med Solen i midten? Tycho angav flere
videnskabelige grunde og også sådanne, som vi i dag nok vil kalde uvidenskabelige
(men ikke var det for Tycho og hans samtidige). Til de videnskabelige hørte fraværet af
en iagttaget stjerneparallakse, der ifølge Kopernikus måtte findes som et resultat af Jordens årlige omdrejning om Solen. Til de mindre videnskabelige hørte de bibelpassager,
der taler om en urokkelig Jord i verdens midte. Desuden brugte han fysiske argumenter
imod hypotesen om en bevægende Jord, men vel at mærke argumenter baseret i den
aristoteliske fysik. Endelig troede han ikke på Kopernikus’ teori om et gigantisk tomrum
mellem Saturn og stjernehimlen, da man ellers ikke ville kunne redegøre for den manglende stjerneparallakse. Et sådant kosmisk tomrum fandt han uskønt, usandsynligt og
uøkonomisk – kort sagt imod Guds skaberplan.
Efter at have afvist såvel det ptolemaiske som det kopernikanske system så Tycho
ingen anden udvej end at konstruere sin egen model for universet. Han præsenterede
det ”tychoniske system” i sin bog om den store komet. I overensstemmelse med traditionen beholdt han den faste og hvilende Jord i universets midte og med Solen og Månen kredsende om Jorden. Men alle de øvrige planeter fra Merkur til Saturn kredsede
her i cirkelbaner om Solen. Yderst var der, som hos både Ptolemaios og Kopernikus, en
kugleskal med plads til stjernerne. I modsætning til det kopernikanske systems kolossa-
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le tomrum nåede Saturn i sin yderste bane næsten helt ud til stjernerne. Tychos univers
var mere overskueligt og langt mindre end Kopernikus’: Middelafstanden fra Jorden til
Saturn var ca. 10.500 jordradier, og afstanden til stjernerne blot omkring 13.500 jordradier. Hans univers havde altså en radius af størrelsesordenen 86 millioner km, mindre
end den afstand, vi i dag ved Jorden har fra Solen. Hele systemet var desuden konstrueret så snedigt, at det var matematisk ækvivalent med Kopernikus’ heliocentriske
system. Man kunne altså dengang ikke skelne observationelt mellem de to verdensbilleder og dermed ikke afgøre, hvilket verdensbillede der var det rigtige.
I De mundi aetheri behandlede Tycho også, hvad man kan kalde fysisk astronomi,
idet han spekulerede over stjernernes natur. Han foreslog, at stjernerne var koncentrationer af den æteriske substans, der fyldte hele verdensrummet, på samme måde som
Mælkevejen var det; blot var æteren koncentreret meget stærkere i stjernerne, end
tilfældet var i den tågede Mælkevej. Når stjernerne blinkede, var det, fordi de drejede
sig om deres akser. Mens han i 1573 havde erklæret den nye stjerne for
et uforklarligt mirakel, mente han nu, at den måske var en ufuldkommen og midlertidig koncentration af den himmelske æter.
I perioden fra omkring 1620 til 1660 havde det tychoniske system
mange tilhængere, ikke mindst blandt astronomer i det katolske
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Den store murkvadrant på Uraniborg med Tycho midt i billedet.
Han benyttede den til at bestemme retningen til stjernerne.

Europa. Efter processen mod Galilei i
1633, og den katolske kirkes fordømmelse af det heliocentriske system,
blev Tychos system blandt mange
set som et attraktivt alternativ. Det
bibeholdt jo den faste og centrale
Jord og stred af denne grund ikke
mod, hvad romerkirken opfattede
som Bibelens lære. Den fremtrædende italienske astronom, jesuitten
Giovanni Riccioli (1598-1671), skrev
i 1651 et stort værk med titlen Almagestum novum (Den Nye Almagest),
hvori han argumenterede for Tychos
verdensbillede. Flere katolske astronomer var dog ”skabskopernikanere” og tilsluttede sig kun det tychoniske system som en midlertidig
erstatning. Under alle omstændigheder var tiden løbet ud for Tychos
hybridsystem i slutningen af 1600-tallet. Trods alt var det grundlæggende forkert.
Når Tycho Brahe har en helt særlig position i astronomiens historie, skyldes det
alligevel ikke så meget hans verdensbillede som hans observationsmæssigt velbegrundede kritik af den traditionelle astronomi. Hans program for en reformation af astronomien var baseret på nye og egne målinger, der erstattede de gamle og utilstrækkelige.
Med sine overlegne instrumenter og forbedrede observationsmetoder opnåede han
en hidtil ukendt nøjagtighed. Det samlede resultat af Tychos indsats blev en drastisk
forbedring af observationsdata, der nu blev bestemt med en nøjagtighed af samme
størrelsesorden som øjets opløsningsevne (en vinkel på omkring 1 bueminut). Med
andre ord, han havde praktisk talt nået grænsen for den nøjagtighed, der var teoretisk
mulig før kikkertens indførelse i den astronomiske videnskab.
Helge Kragh

Se også
3. Den kopernikanske revolution
5. Johannes Keplers planetlove
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Keplers geometriske model af universet i hans Mysterium cosmographicum fra 1596.

Tycho Brahes arvtager var Johannes Kepler (1571-1630), en blændende dygtig
matematiker og astronom fra Württemberg i Tyskland. Trods en ulykkelig barndom blev han tidligt anerkendt for sit arbejde. Som lutheraner blev han også
involveret i religiøse stridigheder i Tyskland, men efter Tycho Brahes død i 1601
opnåede han at træde i Tychos sted som kejserlig matematiker i Prag – et første
stop på en lang rejse ind i astronomien.

...........................................................................
Keplers bidrag til astronomien var anerkendt i samtiden, men ikke for den indsats, han
først og fremmest huskes for i dag, nemlig de tre keplerske planetlove. Disse love, der
beskriver, hvordan planterne bevæger sig i Solsystemet, kom til at spille en afgørende
rolle i videnskabshistorien, og endnu i dag har de en central placering i moderne lærebøger i astronomi og fysik.
Kepler hørte til den første generation af kopernikanere, idet han siden 1594 var
overbevist om, at det heliocentriske verdensbillede var rigtigt i både matematisk og
fysisk forstand. I en bog fra 1596 med den karakteristiske titel Mysterium cosmographicum (Verdensbeskrivelsens Mysterium) konstruerede han en snedig geometrisk model
af universet i form af regulære polyedre indlejret i hinanden. Han mente på denne
måde at kunne forklare, hvorfor der netop er seks planeter og hvorfor de netop har
de afstande fra Solen, som Kopernikus havde fundet. I denne tidlige model bevægede
planeterne sig stadig i cirkler, i overensstemmelse med traditionen.
For Kepler var den livgivende Sol intet mindre end universets motor, ja, han beskrev
den metaforisk som selve Guds bolig. I stedet for at acceptere den aristoteliske opfattelse af besjælede himmellegemer uden nogen central styring, var det for ham Solen,
der ved hjælp af ”en særdeles enkel magnetisk og materiel kraft” dirigerede planeterne
i deres baner, som han skrev i Astronomia nova (Den Nye Astronomi) fra 1609. Da Gud
havde skabt den himmelske maskine efter matematikkens regler, måtte denne kraft
kunne udtrykkes på matematisk form. Kepler antog nu, at den magnetiske kraft udgik
fra Solen som en slags hvirvel, der dels rev planeterne med sig i samme retning og dels
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Kepler som matematiker.
Kopi af maleri fra 1610, der ikke længere findes.

fik Solen selv til at rotere om en akse. At Solen skulle rotere var en meget dristig antagelse, der stred mod såvel det etablerede verdensbillede som Kopernikus’.
I 1600 blev Kepler ansat som assistent for Tycho Brahe (1546-1601), der havde forladt Danmark til fordel for kejseren i Prag, men uden at Kepler af den grund opgav det
kopernikanske system, selv om Tycho havde fravalgt det. Han havde dog til fælles med
Tycho og alle andre astronomer, at han anerkendte det hæderkronede dogme om himmellegemernes jævne og cirkulære bevægelse. Astronomer kunne strides om meget,
men det 2000 år gamle cirkelparadigme var ikke et af stridspunkterne. Først flere år
efter Tychos død kom Kepler på andre tanker, og da kun modstræbende og fordi hans
analyse af astronomiske data tvang ham til det.
Keplers tre love for planeterne blev faktisk ikke til i den rækkefølge, vi kender dem
i dag. Selv opfattede han dem som blot tre himmelske lovmæssigheder ud af mange. I
storværket Astronomia nova præsenterede Kepler de to første love, men den anden lov
kom før den første. Set fra vores synspunkt afhænger den anden lov af den første, men
for Kepler var det lige omvendt. Hans udgangspunkt var på ingen måde at så tvivl om
de cirkulære baner, men derimod at bestemme Mars’ bane ud fra de præcise måledata,
han havde arvet fra Tycho. ”Da Gud i sin godhed har givet os en så nøjagtig observator
som Tycho Brahe, vil det være rigtigt at anerkende denne guddommelige gave og gøre
brug af den”, skrev han. Den guddommelige gave fik ham i første omgang til at antage,
at Mars bevæger sig i en excentrisk cirkel, dvs. at omdrejningspunktet ikke er sammenfaldende med cirklens centrum.
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ede frem til en relation mellem dens hastighed og afstand fra Solen, nemlig at de to
størrelser er omvendt proportionale. Denne afstandslov var den første, men kun tilnærmet korrekte version af, hvad der snart blev til Keplers anden lov: Det areal, som radien
fra Sol til planet overstryger i lige store tidsrum, er det samme for hele banekurven.
Anderledes udtrykt: Arealhastigheden er konstant. I denne fase af arbejdet var ideen
om en ikke-cirkulær planetbane endnu utænkelig for den 38-årige astronom.
Med arealloven som værktøj kunne Kepler nu udregne Mars’ afstand og retning fra
Solen til en given tid. Efter et stort regnearbejde fandt han til sin frustration, at banen
ikke passede helt med Tychos data. Afvigelsen var beskeden, men mere end han kunne
tolerere, for han vidste, at Tychos observationer af Mars var yderst præcise. I en tilstand
af desperation var han nu på sporet af noget helt nyt og chokerende, og i Astronomia
nova skrev han, at ”banen ikke er en cirkel, men en oval figur”. Dette første brud med
cirkelparadigmet resulterede altså ikke i en ellipse, men i en ægformet eller oval banekurve. Først i næste omgang kom han frem til ellipsen, og da kun som en matematisk
tilnærmelse til æg-ovalen. Endelig, i tredje omgang, sluttede han, at Mars og de øvrige
planeter faktisk bevæger sig i elliptiske baner med Solen i det ene brændpunkt. Og
dette er netop indholdet af Keplers første lov. Når han kun tøvende nåede frem til
denne konklusion, skyldtes det bl.a., at en ellipse jo har to brændpunkter. For den Solfikserede Kepler forekom dette næsten naturstridigt, for hvad skulle det andet brændpunkt dog bruges til?
De to love fra Astronomia nova vedrører bevægelsen af enkelte planeter, mens de
ikke siger noget om sammenhængen mellem dem. Kepler var overbevist om, at det
var Solens kraft eller ”sjæl”, der virkede på planeterne, og at denne kraft aftog med
afstanden. Med sin platonisk og pythagoræisk inspirerede tro på en matematisk natur
fandt han det naturligt at søge efter en kvantitativ sammenhæng mellem planeternes
omløbstider (T) og deres afstande (a) fra Solen. Da Gud havde skabt universet efter
matematiske principper, var der nok en simpel og harmonisk relation mellem de to
størrelser, og han, Johannes Kepler, agtede at finde den. Det gjorde han i den senere
bog Harmonices mundi (Verdensharmonien) fra 1619. Hans metode var enkel og på ingen måde sofistikeret: Han prøvede sig simpelthen frem. Efter mange forsøg nåede han
endelig frem til, at forholdet mellem kvadratet på omløbstiden og kubus på afstanden
er det samme for alle planeter. Relationen udtrykkes symbolsk som T2/a3 = konstant.
Kepler blev snart klar over, at denne lov ikke var begrænset til planeterne, men at den
har en videre gyldighed. I 1620 viste han, at den også er gyldig for Jupiters dengang fire
kendte måner. Hvad der var den fysiske årsag til loven, kunne han dog kun gisne om.
I 1619 var de tre keplerske love altså kendte, men de vakte ikke videre interesse.
Den så berømte samtidige, Galileo Galilei (1564-1642), valgte at ignorere hypotesen og
nævnte aldrig Keplers love. Heller ikke tidens store naturfilosof, den franske René De-
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Forside af Keplers Tabulae Rudolphinae (Rudolfinske Tabeller) fra 1627.
Kopernikus og Tycho Brahe optræder som de største af fortidens astronomer,
og Hven i Øresund er givet en prominent placering.

scartes (1596-1650), tilsluttede sig Keplers radikale nyfortolkning af astronomien. Og
da den anerkendte danske astronom Longomontanus (Christen Sørensen, 1562-1647),
en af Tychos gamle elever og en personlig bekendt af Kepler, i sin Astronomia Danica fra
1622 som den første astronom i Norden henviste til Keplers planetlove, var det øjensyn-

Indhold Register
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

39
arven fra den store Tycho. Doktrinen om den jævne cirkelbevægelse var ikke til diskussion. Her stod Kepler alene – han var forud for sin tid.
Imidlertid var Kepler på lige fod med sine samtidige på andre områder, og som
astrolog var han overbevist om en sammenhæng mellem planeternes konstellationer
og menneskers skæbne. Mens vi i dag anser dette som uvidenskabeligt, var det dengang forventet, at han stillede horoskoper for sine arbejdsgivere, og at han flittigt arbejdede på at bestemme verdens alder ud fra astronomiske data og bibelstudier. Ifølge
Kepler havde Gud således skabt verden i 3992 f.Kr., og Jesus var født i Betlehem år 4 før
vores tidsregning. Den sidste konklusion nyder i øvrigt almindelig anerkendelse i dag.
I overensstemmelse med traditionen afviste Kepler resolut enhver idé om et uendeligt univers, hvor stjernerne var livgivende sole som vores egen. Faktisk var Keplers
univers endnu mindre og endnu mere domineret af Solen, end hvad andre astronomer
på den tid antog. Hans univers var solbeskinnet og ejendommeligt lille. I Epitome astronomiae Copernicanae (Uddrag af den Kopernikanske Astronomi, 1618-1621) beregnede
han, at den tynde stjernesfære blot var 60 millioner jordradier væk fra Solen, hvilket
svarer til en afstand, der er mindre end en tusindedel lysår. Og for stjernesfæren selv fik
han en næsten absurd lille tykkelse, svarende til blot 1-2 km. For Kepler var det imidlertid et tilfredsstillende resultat, da det understregede den radikale forskel mellem stjernerne og den guddommelige Sol.
Kepler døde 59 år gammel i 1630, og tilhængerne af hans planetteori var få. Men
en generation senere kom de keplerske love til at spille en væsentlig rolle for Newtons
gravitationsteori. Så sent som i 1680 var Newton ukendt med Keplers anden lov, som
han formentlig stiftede bekendtskab med i en bog af den dansk-engelske matematiker
Nicolaus Mercator (1619-1687). Det var Mercators version af Keplers areallov, som bragte Newton på sporet af den gravitationsteori, han i 1687 offentliggjorde i Principia. Med
dette berømte værk blev Keplers love for alvor anerkendte og set som et afgørende
bidrag til det nye verdensbillede. Ironisk nok blev deres status nu også nedgraderet,
idet de hos Newton blot optræder som konsekvenser af gravitationsteorien og ikke
som selvstændige love. Og selv om Newton brugte Keplers indsigter i Principia, nævnte
han ham ikke en eneste gang.
Helge Kragh

Se også
3. Den kopernikanske revolution
4. Tycho Brahe og astronomiens genfødsel
6. Newton og gravitationsloven
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Tyngdekraften virker overalt, men astronauten
kan alligevel frigøre sig fra Jordens tiltrækning.

Næppe noget gennembrud i naturvidenskaben har haft en så ophøjet status
som Isaac Newtons opdagelse af tyngde- eller gravitationsloven. Newton (16421727) opdagede naturligvis ikke tyngden – den kendte man også i stenalderen
– men han formulerede en eksakt matematisk lovmæssighed for fænomenet i
form af en kraft, der ikke blot virker på Jorden men mellem alle legemer i universet.

............................................................................
Gravitationsloven er den først kendte universelle kraftlov eller, som man vil sige i dag,
den første af de fundamentale vekselvirkninger. Den gravitationskonstant (altid benævnt G), der indgår i loven, er ligeledes den første af de fundamentale naturkonstanter. Den newtonske gravitation får det modne æble til at falde ned på jorden, den holder Månen fast i dens bane omkring Jorden, den forklarer planeternes og kometernes
bevægelser, og er endda ansvarlig for de fjerne galaksers opførsel. Den fulde version af
gravitationsloven blev offentliggjort i 1687 i Newtons hovedværk Principia, der i forordet indeholder en ode af astronomen Edmund Halley (1656-1742) til Newtons pris:
Kom I, som nu blandt stjerner går
Kom med mig, hyld vor Newtons navn med sang
Hin musers yndling, som alene har
Den skjulte sandheds skatte hentet frem.
Der kan næppe være tvivl om, at Halley i sin lovprisning af Newton først og fremmest
tænkte på gravitationsloven.
Selv om loven først blev formuleret i 1687, havde Newton allerede som ung mand
funderet over tyngdens natur og dens rolle i verdensbilledet. Ud fra Keplers 3. lov nåede han som 23-årig til den erkendelse, at hvis Månen og planeterne bevæger sig i cirkulære baner, så må de være påvirket af en tiltrækkende kraft (fra henholdsvis Jorden og
Solen), der aftager med kvadratet på afstanden. Som han senere berettede i et upubliceret manuskript fra omkring 1715, så blev han klar over denne sammenhæng i 1665,
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Førsteudgaven af Newtons hovedværk
Principia fra 1687.

”for i disse dage var jeg i min bedste
alder for at opdage noget, og gik mere
op i matematik og fysik end på noget
tidspunkt senere.” Nu bevæger planeterne sig jo ikke i cirkler men derimod
i ellipser, sådan som Keplers 1. lov siger.
Newton vidste derfor, at han ikke havde
løst gravitationens gåde. Det ville først
være tilfældet, når han havde fundet en
kraftlov, ud fra hvilken han kunne udlede de elliptiske planetbaner. I 1680’erne
var problemet velkendt i kredsen omkring Royal Society i London, hvor flere
søgte at løse det, herunder fysikeren
Robert Hooke (1635-1703) og arkitekten Christopher Wren (1632-1723). I 1684 diskuterede Halley det med Newton, der lidt henkastet fortalte, at han skam havde løst problemet men desværre ikke kunne finde sine papirer med beviset.
Principia blev til på opfordring af Halley, der også betalte for trykningen. Dette
banebrydende værk indeholder Newtons almene bevægelseslove og et væld af anvendelser af dem, og så indeholder det en nøje gennemgang af gravitationsloven og dens
betydning for især astronomien. Vejledt af Keplers love og sine mekaniske principper
argumenterede Newton, at den kraft, der holder planeterne i deres baner om Solen,
må være proportional med både Solens og planetens masse. Lad disse to masser være
angivet ved henholdsvis M og m, og lad symbolet for afstanden være r. På matematisk
form kan massetiltrækningen F da skrives som F = GMm/r2, hvor gravitationskonstanten
G er den samme overalt i universet og til enhver tid.
Med denne lov kunne Newton vise, at den samme kraft, der får æbler til at falde fra
træet til jorden, er ansvarlig for at holde Månen i dens bane. Tyngdekraften på jordoverfladen blev reduceret til blot at være et tilfælde af gravitationsloven. I 1726, kort før sin
død, skal han have fortalt sin unge ven, lægen William Stukeley (1687-1765), at det var
denne sammenligning mellem æblet og Månen, der havde inspireret ham til ideen om
en universel gravitationskraft. Ifølge Stukeley, der udgav Memoirs of Sir Isaac Newton’s
Life i 1752, var tanken om gravitationskraften ”foranlediget af et æbles fald, mens han
sad og grundede”. Med sin lov kunne Newton desuden redegøre for de tre keplerske
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Månens som Solens gravitationskræfter. Og han gik endnu videre, idet han hævdede, at
loven har universel gyldighed, altså gælder for alle legemer i hele universet, synlige såvel som usynlige. Som han var ganske klar over, er dette en generalisation, en hypotese,
som aldrig kan bevises, men til gengæld godt kan modbevises.
Det er fristende at sige, at Jorden ”hiver” i æblet, eller at Solen ”trækker” i planeterne omkring dem. Men ifølge Newtons fysik – den stadig gyldige lov om aktion og
reaktion – er der tale om en gensidig massetiltrækning. Sært som det lyder, så udøver
æblet en lige så stor kraft på Jorden, som Jorden udøver på æblet.
Med den store forklarings- og forudsigelseskraft, gravitationsloven havde, ville
man måske tro, at den straks blev anerkendt. Men det varede næsten et halvt århundrede, før den opnåede almen accept. Loven var kontroversiel især blandt fysikere og

Stik af G. Bickham fra 1732,
hvor Newton fremstilles
som universets centrum,
hyldet af himlens engle.

N e w ton og gravitationsloven

planetlove, og han kunne i hovedsagen forklare tidevandet som en virkning af såvel
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matematikere uden for England, ikke
mindst fordi de savnede en mekanisme,
hvorved gravitationen forplantede sig.
Solen og Jorden tiltrækker gensidigt
hinanden, men hvad er tiltrækningens
natur? Udbreder gravitationskraften
sig momentant, eller tager det en vis
tid, sådan som Ole Rømer havde vist for
lysets vedkommende? For kritikere af
teorien forekom det, at Newton havde
indført en ”okkult kraft” i fysikken,
som ikke selv kunne forklares. Så sent
som omkring 1730 afviste den danske
astronomiprofessor Peder Horrebow
(1679-1764) teorien som et ”ubesindigt
vovestykke”, som han skrev i et utrykt
manuskript med titlen Adytum.
Vovestykke eller ej, så virkede gravitationsteorien, og den virkede fortræffeligt. Ud over at forklare fænomener
som tidevand og planetbaner kunne
Newton også udlede, at Jorden måtte
være fladtrykt ved polerne, hvilket viste
sig at stemme med senere geodætiske
målinger. For kometernes vedkommen-

Newtons gravmæle i Westminster Abbey.

de antog han i Principia, at deres baner

Monumentet i marmor fra 1731 skyldes

var parabolske (og ikke elliptiske), sådan at de kun

billedhuggeren Michael Rysbrack (1694-1779).

ville vise sig en enkelt gang i Jordens nærhed. Han
påviste, hvorledes man ud fra blot tre observationer af en sådan komet kunne bestemme dens bane. Endelig var Newton i stand til at
beregne nogle af planeternes fysiske egenskaber, herunder deres masser og tætheder
(massefylder) i forhold til Solen. Disse resultater imponerede samtiden, også selv om
de ikke kunne bekræftes ved uafhængige metoder. I dag ved vi dog, at Newtons værdier
ikke blot var af den rette størrelsesorden, men forbløffende præcise. For de store planeter Jupiter og Saturn beregnede han således deres masser til henholdsvis 0,095 % og
0,033 % af Solens masse, mens de moderne værdier er 0,096 % og 0,029 %. For Jordens
middeltæthed fandt han, at den var 4 gange større end Solens. Vi ved i dag, at Jordens
tæthed er 5,515 g/cm3 og at den tilsvarende størrelse for Solen er 1,408 g/cm3, således
at forholdet er 3,92.
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at afdække solsystemets mysterier, men også de endnu større mysterier om stjernerne
og universet i dets helhed. Dette var i det mindste, hvad den ambitiøse Newton mente,
hvorfor han på grundlag af sin gravitationsteori opstillede en kosmologisk model, hvor
universet bestod af et enormt antal stjerner ligeligt fordelt i rummet. Han indså, at
verdensrummet ikke kunne være endeligt, for i så fald ville alle stjernerne blive tiltrukket mod deres fælles tyngdecentrum og universet ville gå til grunde i et ”gravitationelt
kollaps”. Som et alternativ foreslog han et uendeligt stort antal stjerner fordelt på
netop en sådan sindrig måde, at hele systemet ville være i ligevægt. Ganske vist kunne
han ikke give nogen fysisk forklaring på denne forunderlige stabilitet, men det så han
nærmere som en fordel end som en ulempe. For den stærkt troende Newton var det en
bekræftelse på, at det gudsskabte univers var styret af Gud.
Til syvende og sidst var det Gud, der holdt universet i den tilstand af harmoni og
fuldkommenhed, som han, Newton, havde påvist med sin fysik. I et andet af sine hovedværker, Opticks fra 1704, skrev han, at den blinde skæbne aldrig ville få planeterne til
at bevæge sig i samme retning og i samme baneplan omkring Solen, sådan som de faktisk gør. Denne ”vidunderlige ensartethed i planetsystemet” måtte skyldes en skabende
intelligens, altså Gud. For senere generationer af fysikere og astronomer forekommer
denne utilslørede sammenblanding af religion og naturvidenskab ejendommelig og
uvidenskabelig, men for Newton og hans samtidige var den ganske naturlig.
I det 18. og 19. århundrede udviklede Newtons gravitationsteori sig til et uanfægtet
grundlag for fysikken og astronomien, og den virkede desuden som inspiration for
kemikerne i deres forsøg på at forstå tiltrækningen mellem atomer og molekyler i stof.
At sætte spørgsmålstegn ved Newtons lov var næsten som at rejse tvivl om selve det
videnskabelige verdensbillede. Men ingen træer vokser ind i himlen, heller ikke i naturvidenskaben. Med Einsteins almene relativitetsteori fra 1915 fremkom en teori, der var
bedre og mere præcis end Newtons.
Betyder det så, at den newtonske teori efter mere end 200 års triumfer bare var
forkert og nu er henvist til videnskabshistoriens losseplads? Nej, men det betyder, at
denne særdeles gode teori ikke er helt god nok. Når astronomer i dag beregner planetog kometbaner, benytter de sig stadig af Newtons teori og ikke af Einsteins bedre, men
mere komplicerede alternativ. Hvad mere er, selv om Einsteins teori har detroniseret
Newtons, så har den naturligvis ikke ændret den historiske betydning af den oprindelige gravitationsteori.
Helge Kragh

Se også
1. Jordens form og størrelse
29. Einsteins relativitetsteori
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Når nu gravitationsloven var universel gyldig, måtte den kunne bruges ikke blot til

46
50 OPDAGELSER

Det er lykkedes ganske få glasblæsere i
verden at skabe et hjerte med de største blodkar i en model af glas.
Her glasblæser Jens Kondrups værk på
Steno Museet i Aarhus.

Forståelsen af menneskekroppen byggede indtil renæssancen på dissektioner
af dyr som fx får, grise og aber. Ikke overraskende vidste man meget lidt om
kroppens indre. Det ændrede sig radikalt med indførelsen af den moderne anatomi. Et væsentligt årstal er 1628, hvor den engelske læge og anatom William
Harvey (1578-1657) gik imod den gængse forståelse af menneskekroppen med
den temmelig provokerende påstand om, at blod cirkulerer, og hjertet pumper.

...........................................................................
Harvey brød med en forståelse af menneskekroppen, som var blevet grundlagt i oldtidens Grækenland, og som den græske læge Galen (129 - ca. 216) i sine skrifter efterfølgende tog patent på i mere end tusind år. Påstanden var så radikal, at Harvey frygtede
reaktionerne: ”[Det er] i den grad nyt og uhørt, at jeg ikke alene frygter modgang fra
nogle enkeltes uvilje, men er bange for, at jeg skal få alle mennesker til fjender”, skrev
han i sit epokegørende værk med den halsbrækkende latinske titel Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus, dvs. ”Anatomisk afhandling om hjertets
og blodets bevægelse hos dyr” (kap. 8).
For at forstå opdagelsens væsentlighed må vi en tur tilbage til det 2. århundrede og
Galen. Han videreførte den græske filosof Platons (428-347 f.Kr.) funktionelle tredeling
af kroppen i lever, hjerne og hjerte: Leveren sugede næring ud af tarmen og producerede det ”mørke blod”, som flød gennem venerne til kroppens forskellige organer,
hvor det blev forbrugt og forsvandt. Hjernen var sæde for sansning og tænkning, mens
hjertet var sæde for den medfødte varme og livsånden, som strømmede ud i kroppen
med det lysere og klarere røde blod. Hvor primitiv kropsteorien end lyder, var den
kompliceret og indebar, at en lille del af det mørke blod løb gennem usynlige porer
i hjertets skillevæg, dvs. fra højre til venstre hjertehalvdel. Derefter blandede det sig
med livsånden og den indåndede luft. Galen mente ikke, at hjertet var en pumpe. Hans
hjerte var en blære, som sugede det venøse blod til sig fra leveren, og den indåndede
luft fra lungerne.
Galens anskulelser kom til at stå uanfægtet i mere end tusind år, men omkring
1500 blev dissektioner af menneskekroppen, der havde været forbudt i det stærkt
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Den gamle opfattelse af krop og blod er
her gengivet i en tegning af videnskabsmanden Leonardo da Vinci (1452-1519)
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fra ca. 1490. Han havde da angivelig ikke
set menneskekroppens indre og tegnede
ud fra bl.a. Galens tekster. Leveren er
placeret centralt i kroppen, mens hjertet
er koblet på den store vene, som løber
opad fra leveren.

religiøse Europa indtil den sene middelalder, nu accepteret fra religiøst hold med den
begrundelse, at anatomien skulle studere Guds fantastiske skaberværk. På den tid var
universitetet i den italienske by Padua et af Europas førende, og hertil kom i 1530’erne
den unge anatom Andreas Vesalius (1514-1564). I 1543 udgav han det vigtigste værk i
anatomiens historie De humani corporis fabrica. Værket indeholdt smukke tavler, som
viste menneskekroppens hidtil ukendte indre og gav en stribe eksempler på Galens
fejlantagelser. Vesalius fremhævede, at hjertets skillevæg var tyk og kompakt, og han
havde svært ved at forestille sig, at blodet kunne trænge igennem væggen.
Halvtreds år senere, i 1600, rejste den dengang 22-årige Harvey til Padua for at
færdiggøre sine medicinstudier. Harvey var yderst dedikeret til lægevidenskaben, og
han blev introduceret til dissektioner af dyr og mennesker af Paduas førende anatom,
Hieronymus Fabricius (1537-1619). Af ham lærte han, at ”Anatomien ikke skal læres eller
doceres fra bøger, men ved dissektioner”, som Harvey senere formulerede sit eget credo i introduktionen til sin bog om hjertet. Fabricius var optaget af blodets strømning i
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den ene vej.
Efter afsluttet medicinstudium vendte Harvey tilbage til London og nedsatte sig
som læge i 1602. I sit hjem skabte han et laboratorium, hvor han ivrigt undersøgte
kredsløbet på fisk, frøer, slanger, fugle og forskellige pattedyr, og han kastede sig over
hvirvelløse dyr som muslinger og snegle. Fra 1615 underviste han desuden i anatomi
ved Royal College of Physicians og kunne nu diskutere sine eksperimenter med lærde
kolleger. Harvey lavede forsøg på levende dyr, såkaldte vivisektioner, hvor han kunne se,
at hjertet var aktivt under sammentrækningen, og at blodet kun blev pumpet ud, når
hjertet trak sig sammen. Ved hjælp af eksperimenter på frøer og slanger, hvor pulsen er
meget langsom, kunne han også se, at forkamrene trak sig sammen før hjertekamrene.
Han kunne dermed påvise, at pulsen er den trykbølge, som skabes i arterierne, når hjertet trækker sig sammen. Dermed var det ikke arterierne selv som skabte pulsen ved at
trække sig sammen, som Galen ellers havde påstået.
For at undersøge, om blod kunne løbe igennem hjertets skillevæg fik Harvey fat på
liget af en hængt mand. Efter at have åbnet brystkassen sammensnørede han blodkarrene til lungerne med en snor og injicerede vand i det højre hjertekammer. Selv da han
havde skabt så stort et tryk, at det højre hjertekammer var helt udspændt og tæt på at
briste, trængte der ikke en dråbe vand igennem til det venstre hjertekammer. Da han
derimod løsnede snoren om blodkarret til lungerne, fossede vandet nu til den venstre
side af hjertet gennem lungerne. Så var den del af Galens lære tilbagevist.
Veneklapperne, som Fabricius havde opdaget, indgik også i Harveys bevisførelse.
Ved at stramme et bind omkring armen på en af hans medhjælpere kunne veneblodet
ikke løbe tilbage mod hjertet. Når han palperede de udspilede vener, kunne Harvey
vise, at klapperne eksisterer i kredsløbets tjeneste, dvs. de skal sikre, at blodet i venerne
til stadighed drives fremad mod hjertet og ikke ophobes i venerne.
I Harveys banebrydende skrift repræsenterede hvert kapitel et nyt argument for
blodets kredsløb. Harvey foretog fx kvantitative betragtninger over, hvor meget blod
hjertet pumper. Ud fra ændringen i hjertets størrelse ved hvert hjerteslag beregnede
Harvey, at hjertet i løbet af en dag pumper langt mere blod, end der findes i kroppen,
og meget mere blod end volumen af den føde, vi indtager. Blodmængden oversteg
endda en normal persons vægt. Hvor i alverden skulle alt det blod komme fra? Så stor
en mængde kunne leveren ikke danne, så forklaringen måtte være, at blodet cirkulerer i
et kredsløb, som bringer blodet tilbage til hjertet.
Harveys teori om blodets kredsløb bragte også sindene i kog i Danmark. Den medicinske professor Ole Worm (1588-1654) ved Københavns Universitet var kritisk over for
den nye teori og tog spørgsmålet op i afhandlingen Controversiarum medicarum exercitatio sexta (Afhandling nr. 6 om medicinske kontroverser) i 1632, hvori han slyngede en
veritabel byge af argumenter mod Harveys teori: Hvorfor er der ikke arterieblod i ve-
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nerne og omvendt? Hvorfor er der ikke den samme puls i arterier og vener? Hvorledes
skulle man kunne amputere en arm eller et ben? Men Thomas Bartholin (1616-1680),
som var Ole Worms studerende, blev overbevist om tesens rigtighed i 1640, da han så
den hollandske professor Jan de Wale (1604-1649) efterprøve Harveys forsøg. Bartholin
blev efterfølgende ambassadør for Harveys lære på sine rejser rundt i Europa, hvor han
ved flere lejligheder opponerede ved disputatser om blodets kredløb.
Harvey opdagede altså blodets kredsløb, men hans teori havde den lille svaghed, at
han ikke kunne forklare, hvordan blodet kom fra arterierne til venerne. Det skyldtes, at
de bittesmå hårkar mellem kroppens celler var umulige at se med det blotte øje. Først
i 1661 opdagede den italienske læge Marcello Malpighi (1628-1694) dog teoriens ”missing link”, da han med et mikroskop fandt hårkarrene i frøens lunger. Nu kunne Harveys
lære med rette blive alment accepteret i Europa.
Eftertiden har i høj grad hyldet Harvey som en moderne videnskabsmand, der satte
middelalderens forstenede medicinske lærdomstradition til vægs med eksperimenter
og kvantitative forsøg. Ofte glemmer vi, at Harvey var tæt forbundet med samtidens
naturfilosofi, der beskæftigede sig med naturens sammenhæng og meningsfuldhed.
Harvey var nemlig også optaget af analogier mellem himmelrum, jord og krop og
forklarede i sine skrifter, at man i kroppens funktion og opbygning fandt den samme

Ved at presse fingeren ned over de vener, som løber tæt
under huden på armen, kunne Harvey demonstrere, at det
venøse blod løber tilbage mod hjertet, og at venerne har
klapper, der forhindrer, at blodet løber den modsatte vej.
Denne simple observation var med til at vælte et mere end
1000 år gammelt dogme om kredsløbet.
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Det første kunstige hjerte
blev indopereret i en hund
i 1957. Det gav optimisme

B lodet cirkulerer

og førte til et højtprofileret amerikansk forskningsprogram, som skulle
udvikle et kunstigt hjerte
til mennesker.
Det første kunstige hjerte
til mennesker, Jarvik 7, på
billedet, blev implanteret
i december 1982. Desværre
døde patienten efter 112
dages pinsler.

harmoni, evigheden og det guddommelige, som styrede himmellegemerne. Blodet
flyder ”hastigt gennem hele legemet og nærer, plejer og styrker alle dets dele […],
netop således som de ophøjede lysende himmellegemer, Solen og Månen, giver liv til
denne jordiske verden ved deres stadigt cirkulerende bevægelser”, skrev Harvey i 1651 i
Disputations Touching the Generation of Animals (Afhandling om dyrs tilblivelse og udvikling, kap. 71). Harveys hjerte var en pumpe, men altså mere end det: Et ophøjet liv- og
varmegivende organ, dannet som det allerførste i fostret.
Det kunne den danske anatom Niels Stensen (1638-86) ikke helt tilslutte sig, da
han i 1660’erne blev optaget af musklerne og hjertets anatomi. Han argumenterede
for, at hjertet som væv ikke gjorde krav på nogen særstatus. Hjertet var en muskel, der
kunne trække sig sammen, og ikke mere end det. Stensen havde dissekeret muskler og
hjerter fra en række dyrearter og observeret, at musklernes struktur var den samme i
hjertet som i resten af kroppens muskler. Han skrev i 1863 artiklen ”Nova musculorum
& cordis fabrica” (En ny anatomisk opfattelse af muskler og hjerte): ”Der savnes intet i
hjertet, som ikke også er i musklerne, og der er intet i hjertet, som ikke også er i musklerne”. Hjertet var altså kun en muskel.
I dag er sygdomme i hjertet og kredsløbet den hyppigste dødsårsag på verdensplan. Siden 1950’erne har man under hjerteoperationer kunnet erstatte hjertets pumpefunktion med såkaldte hjertelungemaskiner, når der opereres på hjertet. Den første
hjertetransplantation fandt sted i 1967. Man er også begyndt at indoperere kunstige
hjerter inden en hjertetransplantation, mens det endnu ikke er lykkedes at udvikle et
kunstigt hjerte til permanent brug.
Morten A. Skydsgaard og Tobias Wang

Se også
10. Kroppens syge indre
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Ammonitter fremstillet i en bog af Hooke,
der først udkom to år efter hans død.

0

F ossilernes natur

Fossilernes natur
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Palæontologi er læren om fortidens dyre- og planteverden ud fra studiet af de
fossile rester, der er efterladt i fx sten og jordlag, og som derfor er bevarede som
vidnesbyrd om en fjern fortid. Næsten per definition er palæontologien tværvidenskabelig, idet den danner bro mellem de naturhistoriske og de geologiske
videnskaber. Mere end nogen anden videnskab har studiet af fossilerne bidraget til det historiske perspektiv på naturen, vi i dag finder så indlysende, men
som ikke altid har været det. Som tilfældet er med de fleste andre videnskaber,
har palæontologien i det væsentlige udviklet sig kumulativt, men alligevel kan
man pege på to episoder i dens tidlige historie, der betegner gennembrud af en
næsten revolutionær karakter.

...........................................................................
Det første gennembrud var en grundlæggende erkendelse fra 1600-tallet, at fossiler
faktisk er rester af levende organismer i mineralsk forklædning. Det andet gennembrud, fra starten af 1800-tallet, var forståelsen af, at fossiler kan bruges som en pålidelig
om end kun relativ dateringsmetode for geologiske lag, og at en stor del af fortidens
dyr og planter eksklusivt hørte til denne fortid.
Fossiler havde været kendte og vakt forundring siden oldtiden, og i 1500-tallet
blev de flittigt studeret af de lærde, der fremviste dem i museer og diskuterede deres
natur og oprindelse. Tanken var fascinerende: Havde de legemer, der var indesluttet i
sten og mindede om nutidige væsner, virkelig været levende? I så fald, hvordan var de
kommet ind i stenen? Var de ikke nærmere et af naturens mange luner, måske dannet
af en særlig plastisk kraft eller mineralsk væske, spekulerede man. De såkaldte ”tungesten” (glossopetrae), der i stor mængde fandtes på bl.a. Malta, var genstand for særlig
opmærksomhed. De lignede slående hajtænder, sådan som bl.a. den svejtsiske zoolog
Conrad Gesner (1516-1565) havde pointeret i en bog fra 1565 om fossiler. Mange mente,
de var et resultat af natura ludens, den drilske og legende naturs forsøg på at narre
menneskene.
Da den unge danske naturfilosof Nicolaus Steno (eller Niels Stensen, 1638-1686) i
1666 opholdt sig i Italien under en lang studie- og dannelsesrejse, fik han lejlighed til at
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dissekere en stor haj, der var fanget i havet ud for
Livorno. Han undersøgte hajens tænder og sammenlignede dem med de mærkelige tungesten.
Ifølge Steno kunne stenene ikke være af mineralsk
oprindelse, frembragt af jorden eller dens ”safter”, men var derimod forstenede hajtænder. Den
gængse indvending var, at Malta og andre findesteder da engang måtte have været dækket af hav,
og det stred mod den traditionelle opfattelse af
en statisk Jord. For Steno var det derimod en sandsynlig hypotese. I Elementorum myologiae specimen
(Prøve på en Grundlæggende Muskellære) fra 1667
skrev han: ”Måske har denne Jord tidligere, da den
var dækket af havet, været skjulested for de hajer,
hvis tænder i fordums tid har været begravede i
den plumrede havbund, men efter at denne har
forandret leje … findes de nu midt på øen.”
Steno var imidlertid ikke den første til at
mene, at tungesten var aflejrede hajtænder.
Hypotesen var velkendt i samtiden og blev bl.a.

Stenos afbildning fra 1667 af et hajhoved og hajtænder.

forsvaret af den italienske lærde Fabio Colonna
(1567-1649) i et skrift fra 1616, et halvt århundrede før Steno. Alligevel var Stenos analyse af stor vigtighed, for han brugte tungestenene som udgangspunkt for videre og meget perspektivrige overvejelser af en geologisk og palæontologisk natur. Han foreslog
nemlig, at Jorden havde forandret sig væsentligt gennem tiden, og at de geologiske
formationer selv var en slags historiske dokumenter fra en fjern og meget anderledes
fortid. Jordskorpen, hævdede han, måtte være opbygget af lag med en sedimentær oprindelse, dvs. stamme fra aflejringer i havet eller de ferske vande. Disse ideer udviklede
han i en vigtig afhandling fra 1669 med den forkortede titel De solido, der i dag regnes
som en af geologiens klassikere. Essensen i afhandlingen var, at de forskellige jord- og
stenlag må tilskrives forskellige aldre, da de skyldes efterfølgende sedimenteringer i
fortiden. Hermed, mente han, havde han givet et svar på det generelle spørgsmål om,
”hvordan en tings nuværende tilstand kan åbenbare dens tidligere tilstand”. Steno havde nu givet geologien en historisk dimension og gjort op med den traditionelle statiske
opfattelse af Jorden.
Den engelske naturfilosof Robert Hooke (1635-1703) var Stenos samtidige, og han
delte Stenos geologiske og palæontologiske opfattelser. I bogen Micrographia fra 1665
brugte han som den første et mikroskop til palæontologiske undersøgelser. Ved at
sammenligne strukturen af trækul med fossilt træ fandt han bekræftelse på, at fossiler
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han ud fra fossile og astronomiske data spekulerede over en gradvis ændring af dyreformerne. Som Steno var han ikke i tvivl om, at fossiler var tegn på fortidigt dyre- og
planteliv, og han antydede endvidere, at man kunne bruge dem til at fastsætte en kronologi for Jordens historie. Det blev dog ved antydningerne.
Hooke undersøgte også almindeligt forekommende fossile ammonitter og argu-

F ossilernes natur

var af organisk oprindelse. På nogle områder gik Hooke endda videre end Steno, idet

menterede, at de stammede fra skallen af en gruppe af fortidige blæksprutter, der nu
var uddøde. Dette var en radikal idé, der gik videre, end hvad Steno og andre havde
hævdet. En ting var at argumentere, at fossiler var forsteninger eller aflejringer af dyr og
planter, der stadig fandtes (som fx hajer), noget andet – og langt dristigere – var det at
hævde, at nogle af fortidens dyr og planter var uddøde. Det syntes at stride mod Guds
skaberplan. Hvorfor skulle Gud dog have skabt dyrearter, blot for at lade dem uddø?
Hookes tanker herom var vidtrækkende, om end ikke direkte kætterske, men de blev
først alment kendt efter hans død i 1705.
I løbet af 1700-tallet vandt Stenos og Hookes ideer om fossilernes organiske oprindelse almindelig accept, men fossilernes betydning for Jordens udviklingshistorie
var uafklaret, ligesom spørgsmålet om uddøde dyrearter. Et overraskende og frugtbart
svar på begge spørgsmål fremkom først omkring 1800, hovedsageligt som følge af den
fremragende franske naturhistoriker Georges Cuvier (1769-1832), kendt som grundlæggeren af den komparative anatomi. Hans arbejder indledte også et nyt kapitel i palæontologiens historie.
Fra udgravninger var man bekendt med fossiler af knogler fra meget store dyr, der
kunne ligne fx elefanter og næsehorn, men alligevel var anderledes. Det var almindeligt

En kunstners forsøg på at levendegøre fortidens ammonitter.
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at identificere disse fund med eksisterende dyrearter, men Cuviers detaljerede sammenligning af nutidige elefanter og de elefantlignende fossiler viste overbevisende
noget andet. I 1798 beskrev han, at nogle fossiler udgravet omkring Paris, var anatomisk
forskellige fra samtidens indiske og afrikanske elefanter. De adskilte sig endda fra de
fossiler af elefanter, der var fundet i Sibirien. Hvad Cuvier beskrev, var en mammut, en
fortidig behåret elefant med enorme stødtænder. På omkring samme tid beskrev han
også skeletdele fundet i Argentina som rester af et fortidigt kæmpedovendyr, som han
kaldte megatherium.
Rester af mammutter, uldhårede næsehorn og lignende sære dyr var ikke nødvendigvis et problem for den traditionelle opfattelse af, at alle Guds skabte arter havde
overlevet siden skabelsen. Man kunne altid hævde, at selv om de var ukendte for videnskaben, så fandtes de andre steder på den jordklode, der endnu ikke var fuldt udforsket.
Men for Cuvier var det ikke andet end en dårlig bortforklaring, og i 1798 konkluderede
han i Tableau élémentaire de l’histoire naturelle des animaux (Grundlæggende Skildring
af Dyrenes Naturhistorie), at hans studier havde ”bevist eksistensen af en tidligere verden, der blev ødelagt ved en slags katastrofe”. Senere systematiske studier bekræftede
ham i, at der havde været flere store naturkatastrofer som fx oversvømmelser og vulkanudbrud, og at disse havde udslettet mange arter og også ændret på de geologiske
forhold. Cuvier var således fortaler for den fortolkning af jordoverfladen, der kendes
som katastrofisme, og som var bredt anerkendt, indtil den i 1830’erne blev afløst af den

Cuviers elefantstore kæmpedovendyr,
som det måske har set ud, mens det endnu
levede for blot 10.000 år siden.

Det fossile kæmpedovendyr megatherium,
som det blev fremstillet i Cuviers Recherches sur
les ossement fossiles (Undersøgelser af Fossile
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Skeletter) fra 1812.

arter opstået efter katastroferne, hvoraf den
sidste var syndfloden. Arterne havde ikke, som
Darwin senere belærte os om, udviklet sig
gradvist fra tidligere arter.
Cuvier undersøgte imidlertid ikke blot
fossile pattedyr, men også fossiler, der viste, at
store øglelignende dyr havde hørt til fortidens
fauna. I 1808 fortolkede han et fund som resterne af en øgle, som han kaldte mosasaurus.
(Mosasaurer var havlevende rovdyr fra den
sene kridttid). Han antydede endda, at der
havde været en periode i Jordens historie, hvor
dyreriget var domineret af øgler snarere end
pattedyr. Ved at studere fordelingen af fossiler
i forskellige geologiske lag kunne Cuvier desuden foreslå en relativ kronologi for lagene, så
man ud fra de fossile forekomster kunne sige,
i hvilken rækkefølge de var blevet til. Derved
fik stratigrafien – læren om jordlagene, sådan
som den var blevet grundlagt af Steno – et
mere sikkert grundlag, også selv om man
endnu ikke kunne angive lagenes absolutte alder.
Pionerer som Steno, Hooke og Cuvier lagde den nødvendige grund for en forståelse
af fossilernes natur, der tog fart efter Cuviers død og snart gjorde palæontologien til en
stor og væsentlig videnskab. Hvad pionererne savnede, nemlig en erkendelse af arternes foranderlighed, kom til med Darwins evolutionsteori, og siden da har den palæontologiske videnskab været intimt knyttet til netop evolutionsteorien. Fossile vidnesbyrd
er stadig af afgørende betydning for den moderne version af denne teori, neodarwinismen. En anden mangel ved den oprindelige palæontologi var vanskeligheden ved at
angive fundenes absolutte alder. Dette problem blev først overvundet i første halvdel
af det 20. århundrede, især ved brug af radioaktive dateringsteknikker.
Helge Kragh

Se også
11. Jordens alder
20. Darwin og evolutionstanken
33. Den dynamiske Jord
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Kæmpeplaneten Jupiter med en af sine måner.

En videnskabelig opdagelses betydning og status er ikke fastlagt på forhånd,
men afhænger i almindelighed af den senere historiske udvikling. Nogle opdagelser blev i samtiden anset for yderst vigtige gennembrud, mens de i dag
forekommer at være ret trivielle eller måske erkendes som fejltagelser. Andre
gange går det modsat: En opdagelse fødes som beskeden, og først langt senere
bliver det klart, at der var tale om et fundamentalt bidrag til vores forståelse
af verden. Den beskedne opdagelse, der sidenhen bliver fundamental, ser vi et
eksempel på hos den danske 1600-tals astronom og naturfilosof, multitalentet
Ole Christensen Rømer (1644-1710), der opdagede ”lysets tøven”, dvs. at lyset
udbreder sig med en endelig og meget stor hastighed.

...........................................................................
Som ung mand rejste Ole Rømer fra sin hjemby Aarhus til København, hvor han virkede som assistent for den navnkundige Rasmus Bartholin (1625-1698), professoren i
astronomi ved Københavns Universitet. Han var bl.a. med til at forberede udgivelsen
af Tycho Brahes observationsjournaler. Som 27-årig blev han headhuntet til Paris, hvor
han sammen med datidens bedste videnskabsmænd arbejdede på det nye astronomiske observatorium, underviste tronarvingen og indgik i den celebre kreds af forskere
omkring det helt nye franske videnskabsakademi. Rømer var især optaget af mekaniske
instrumenter og astronomiske observationer, hvilket førte ham til den opdagelse, for
hvilken han altid vil huskes.
Det var i 1600-tallet almindeligt antaget, at lyset udbreder sig momentant, dvs.
med en uendelig stor hastighed, hvilket astronomerne i Paris da også opfattede som
en selvfølgelighed. De havde teoretiske og filosofiske grunde for antagelsen, og da den
ikke blev modsagt af observationer, fandt de ingen grunde til at betvivle den. Men i efteråret 1676 hævdede Rømer, at hans observationer af planeten Jupiter antydede noget
andet, nemlig at det tager en endelig tid for lyset at bevæge sig fra kilde til modtager.
Det havde siden Galileis observationer i starten af århundredet været kendt, at
Jupiter omgiver sig med fire måner (i dag kendes dog mange flere – hele 67). I sin omdrejning omkring Jupiter vil dens inderste måne være skjult af planeten i en periode,
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I sin afhandling fra 1676 illustrerede Rømer sin tankegang med en tegning
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af Jupiter og dens måne i omløb om Solen, hvorom også Jorden drejer sig.
Fra Jorden iagttages, hvornår månen træder ind i Jupiters skygge, og hvornår den forlader den igen, hvilket afhænger af Jordens position i sin bane.
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set fra Jorden, og i samme periode vil Jorden have flyttet sig i forhold til Jupiter.
Månens omløbstid kan bestemmes ud fra tidspunkterne for dens forsvinden
bag Jupiter, eller den kan bestemmes ud fra de tilsvarende tider for månens
fremkomst. I sine omhyggelige studier af formørkelsen af den inderste Jupitermåne iagttog Rømer nu, at de to omløbstider ikke var ganske ens, og den lille
forskel forklarede han ud fra lysets endelige hastighed. Han nåede frem til den
konklusion, at ”lyset på en afstand af 3.000 mil, hvilket næsten er størrelsen
af Jordens diameter, har brug for mindre end et tidssekund”, sådan som han
formulerede det i en afhandling fra december 1676 i Journal de Sçavans, et af de
første videnskabelige tidsskrifter nogensinde. Mere præcist meddelte Rømer
til videnskabsakademiet i Paris, at det tager lyset 22 minutter at gennemløbe
diameteren for Jordens bane om Solen, hvilket svarer til en hastighed på ca. 227.000
km/s.
Det tog et års tid, før Rømers dristige påstand for alvor blev bemærket af Europas
fysikere og astronomer, og da det skete, var modtagelsen blandet. Påstanden var især
kontroversiel og uvelkommen i det franske videnskabelige miljø, hvor man med henvisning til René Descartes (1596-1650), den store naturfilosof, var overbevist om, at
lyset udbreder sig med uendelig stor hastighed. Der var tale om en sindrig hypotese,
men ikke andet, for Rømers påviste effekter kunne man forklare på anden vis. Desuden
fremførte astronomerne i Paris, at hypotesen var i modstrid med andre observationer
af Jupiters bevægelse omkring Solen. På trods af modstanden blev Rømers påstand dog
ret hurtigt accepteret af flere fremtrædende naturforskere, heriblandt sværvægtere
som den hollandske astronom Christiaan Huygens (1629-1695) og den berømte Isaac
Newton (1642-1727) i England. Sidstnævnte omtalte opdagelsen i sit hovedværk Principia fra 1687, hvor han angav, at det tog lyset ca. 10 minutter at tilbagelægge strækningen fra Solen til Jorden, svarende til en hastighed på ca. 250.000 km/s. Senest omkring
1730 var Rømers påstand alment anerkendt, også i Paris, og den havde skiftet status fra
en hypotese til et faktum baseret på observationer.
Rømer var naturligvis klar over betydningen af sin opdagelse, men han var ikke klar
over – og kunne ikke være klar over – dens grundlæggende karakter og fulde betydning. Han var tilfreds med at have påvist, at lyset faktisk ”tøver” og ikke, som man havde
ment siden oldtiden, udbreder sig momentant. I starten af 1700-tallet var opdagelsen
velkendt og blev betragtet som interessant, men den påkaldte sig ikke den helt store
opmærksomhed. Bevares, lysets hastighed var da en vigtig størrelse, men var den vigtigere end fx lydens hastighed? Først efter Rømers død i 1710 blev det gradvist klart, at
den endelige lyshastighed har en fundamental status og ikke blot er en fysisk størrelse
blandt mange andre.
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Rømer nedskrev mange
af sine forsøg og overvejelser i en dagbog,
kaldet Adversaria, hvor
han til dels benyttede en
privat kodeskrift.
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I 1728 viste den engelske præst og astronom James Bradley (1693-1762), at alle stjerner har samme aberration, dvs. at retningen til dem fra Jorden ændres med samme
værdi som følge af Jordens omløb om Solen. Dette betyder, at lyset fra alle stjerner udbreder sig med samme hastighed, sådan at lyshastigheden er uafhængig af den afstand,
lyset tilbagelægger i dets lange rejse gennem rummet. Udtrykt noget anderledes, så
bevæger lyset sig med samme hastighed overalt i universet. Ud fra sine observationer
bestemte Bradley lysets hastighed til 279.939 km/s, hvilket var en væsentlig forbedring
af Rømers værdi.
Et halvt århundrede senere, i 1785, gjorde den tysk-engelske astronom William Herschel (1738-1822) opmærksom på en simpel, men sær konsekvens af Rømers opdagelse:
Når astronomerne ser ud i rummets dybder, ser de tilbage i tiden. De ser i en virkelig
forstand fortiden, nemlig de fjerne stjerner og galakser som de var, og ikke som de er.
Vi kan, påpegede Herschel, se en fjern stjerne, der var ophørt med at eksistere for tusinder eller millioner af år siden, for lyset fra den vil fortsætte med at udbrede sig i rummet. Den ”nye stjerne” som Tycho Brahe til sin forundring så i stjernebilledet Cassiopeia
i 1572, var for eksempel en supernova, en døende stjerne i en afstand af ca. 9.000 lysår
fra Jorden. Da Tycho observerede den, havde stjernen altså været forsvundet i knap
9.000 år.
Ligesom gravitationskonstanten i Newtons gravitationslov har samme værdi overalt
i universet, sådan er tilfældet også med lysets hastighed i vakuum, der hører til den
eksklusive klasse af fundamentale naturkonstanter. Som navnet antyder, så er disse
fysiske størrelser konstante i både tid og rum, dvs. de har samme værdi til enhver tid og
på ethvert sted. Som andre naturkonstanter betegnes lyshastigheden med et bogstavsymbol, i dette tilfælde altid med ”c”. Med den skotske fysiker James Clerk Maxwells
(1831-1879) elektromagnetiske lysteori fra omkring 1870 blev det klart, at lyset er elektromagnetiske bølger, og at dets hastighed er helt uafhængig af lysets farve eller bølgelængde. (For lysets passage i vand, glas eller andre gennemsigtige medier gælder dette
ikke). Netop Maxwells teori var en vigtig inspirationskilde for Einstein i hans udvikling
af relativitetsteorien, der for alvor gav lyshastigheden den ophøjede status, den har i
moderne fysik.
Ifølge Einstein var lysets hastighed i vakuum imidlertid ikke blot en naturkonstant,
den havde også helt samme værdi for enhver lysgiver og modtager – uanset deres
indbyrdes bevægelse (mens dette jo ikke er tilfældet med fx lydens hastighed). Dette
overraskende postulat er fundamentalt i relativitetsteorien, hvor lysets endelige og
invariante hastighed samtidig er en maksimal hastighed for udbredelse af fysiske signaler: Intet signal eller objekt kan bibringes en hastighed, der er større end lysets. Endvidere følger det af Einsteins teori, at lyset må være absolut vægtløst. Dette svarer til, at
de lyspartikler eller fotoner, som lyset efter Einstein og den moderne fysik kan opfattes
som bestående af, overhovedet ingen masse har. Omvendt vil enhver masseløs partikel
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befinder sig i
en afstand af
150 millioner
km fra Jorden,
så det varer
8 minutter og
20 sekunder,
før lyset fra
Solen når os.

nødvendigvis og altid bevæge sig med den samme hastighed, som lyset bevæger sig
med i det tomme rum.
Den talværdi for lyshastigheden, som Rømers oprindelige observationer førte til,
var væsentligt mindre end den senere bestemte, der er nær 300.000 km/s. Omkring
1930 resulterede præcisionsmålinger i c = 299.774 km/s med en tilhørende måleusikkerhed – angivet som ∆, det græske ”delta” – på ∆c = ± 10 km/s. Forbedrede målemetoder gav 30 år senere værdien c = 299.792,5 ± 0,4 km/s. I dag er størrelsen fastlagt til
at være eksakt 299.792,458 km/s, uden nogen måleusikkerhed overhovedet (∆c = 0).
Størrelsens fundamentale natur afspejles i, at man har defineret længdeenheden ud
fra lyshastigheden, idet en meter siden 1983 er defineret som den afstand, lyset tilbagelægger i vakuum på 1/c sekund. Med andre ord, lyshastigheden er en konventionel
størrelse: Den har den værdi, den har, fordi man har vedtaget, at sådan skal det være. I
princippet kunne man have valgt en vilkårlig anden værdi, fx c = 2 km/s, men af praktiske grunde har man naturligvis valgt en værdi, der svarer til den tidligere målte.
Historien om lysets hastighed er gammel, men ikke et afsluttet kapitel. Siden Rømers tid har det været taget for givet, at lyshastigheden altid har været den samme,
men kan vi nu også være sikre på det? I slutningen af 1990’erne foreslog fysikere teorier for det tidlige univers, ifølge hvilke lyshastigheden umiddelbart efter big bang var
umådeligt meget større end i dag. Hvis lyshastigheden virkelig har ændret sig gennem
universets historie, vil det stride mod grundlaget for den etablerede fysik, herunder
relativitetsteorien. Andre fysikere har i forsøget på at forene gravitationskraften med
kvantemekanikken udviklet teorier, hvor lysets hastighed faktisk afhænger af dets bølgelængde: En rød foton vil bevæge sig lidt hurtigere end en blå foton. Disse teorier er
uortodokse og uden overbevisende eksperimentel støtte, men de er ikke klart modbeviste. Måske lyset gemmer på flere hemmeligheder, end vi tror i dag.
Helge Kragh

Se også
4. Tycho Brahe og astronomiens genfødsel
6. Newton og gravitationsloven
23. Lys er elektromagnetiske bølger
29. Einsteins Relativitetsteori
Indhold Register
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

L y sets t ø ven – fra R ø mer til E instein

Sollys. Solen

64
50 OPDAGELSER

”Anatomisk Venus” modelleret i Firenze og købt af det
medicinsk-kirurgiske akademi Josephinum i Wien i 1780’erne
til undervisning af lægestuderende.

Symptomer på sygdom, fra forkølelse til kræft, kommer fra veldefinerede
forandringer i kroppens organer. Sådan har det ikke altid været. I mere end to
tusinde år af den vesterlandske medicins historie opfattede man sygdom som
ubalancer i kroppens væsker. Men den italienske læge Giovanni Battista Morgagni (1682-1771) begyndte at obducere sine patienter og indvarslede vor tids
sygdomsforståelse.

...........................................................................
Patologi er læren om sygdomme og sygdomsprocesser i kroppens organer og væv. I
1700-tallet var patologien ikke en naturvidenskab i den moderne betydning af ordet,
som indbefatter, at man skærer kroppen op og studerer forandringer i kroppens indre.
1700-tallets læger lyttede til patientens klager og observerede sygdommen på den del
af kroppen, de umiddelbart kunne se, men forståelsen af de indre sygdomsprocesser
var spekulative, dvs. bygget på idéer, som ikke kunne underbygges ordentligt. Den græske læge Galen (129-ca. 216) havde udviklet en dominerende sygdomslære, som arbejdede ud fra fire væsker i kroppen, dvs. blod, slim, gul og sort galde. Sygdomme skyldtes
ubalance i væskerne, som kunne ophobe sig på uheldige steder og derfor skulle udtømmes med fx en åreladning, et brækmiddel eller anlæggelse af et kunstigt sår.
Indtil 1700-tallet forsøgte lægerne at manøvrere med kropsvæskerne og patientens
symptomer, når de skulle beskrive menneskets forskellige sygdomme. Og det var ikke
let, for ikke at sige umuligt, når de mere end hundrede sygdomme, som kunne ramme
mennesket, skulle beskrives og have et navn. Der herskede således en helt grundlæggende uenighed om, hvilke symptomer som hørte til hvilken sygdom, hvilket bl.a.
betød, at der i 1700-tallet fremkom mere end 20 vidt forskellige sygdomslærer. Ingen
af dem duede, og lægevidenskaben drømte forgæves om at finde medicinens indre
konstanter, der med nogle få principper, som Newtons love, kunne forklare sygdom i
mennesket.
Giovanni Battista Morgagni var den, der kom nærmest. I 1715 besad han lærestolen
i anatomi ved universitetet i Padua, selvsamme universitet, hvor lægen Andreas Vesalius (1515-1564) to hundrede år tidligere havde udforsket det raske menneskes indre
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Udtømning af kroppens væsker
blev opfattet som livreddende
helt op i 1800-tallet. Her ses
åreladningsudstyr med stasebind, opsamlingsskål og en
”sneppert”, hvor klingen blev
spændt og udløst, så bladet
snittede hul på en vene på
overgangen mellem over- og

og grundlagt den moderne anatomi. Morgagni markerede sig som en

underarm.

af Europas førende anatomer og udgav i sin levetid flere omhyggelige
studier af bl.a. struben og de kvindelige kønsorganer. Omkring 1740
blev han optaget af lægen Theophile Bonets (1620-1689) Sepulchretum sive anatomia
practica ex cadaveribus morbo denatis (”Gravpladsen – anatomi, praktiseret ud fra lig
afgået ved døden af sygdom”) fra 1679, som var et anerkendt lægevidenskabeligt værk.
Bonet havde samlet knapt 3.000 sygehistorier, hvor patienten var blevet obduceret.
Morgagni roste Bonet for at have påbegyndt indsamlingen af viden om det patologiske
indre. Samtidig var han kritisk over for kvaliteten af værket, som han fandt rodet, mangelfuldt og direkte fejlagtigt på nogle punkter. Obduktionsbeskrivelserne stammede fra
469 forskellige forfattere, og Bonet havde kun foretaget et fåtal af obduktionerne. Tyve
år senere, i 1761, udgav Morgagni sit livsværk De sedibus et causis morborum (Om sygdommes lokalisation og årsager), som er grundstenen til den patologiske anatomi. Heri
beskrev Morgagni sygehistorier og obduktioner med en detaljerigdom, som ikke var
set før. Han forsøgte systematisk, fra isse til tå, at forklare en række sygdomstilstande
med organforandringer i kroppens indre. Det er fascinerende læsning, fordi Morgagnis
beskrivelser er så præcise, at man i mange tilfælde med vor tids viden kan stille diagnosen på patientens sygdom. Her er fx en kvindes sygehistorie: ”En 40-årig kvinde var
blevet gul og havde længe slæbt rundt på en fast udfyldning i højre side af bugen […]
Mavesækken var forsnævret på midten, så at den dér var lige så smal som maveporten,
således at hun på en måde havde to mavesække. Leveren var vokset til en uhyre masse.
Især højre leverlap var meget fast og gennemsået med hvidlige knuder” (bd. 2, s. 63).
En præcis beskrivelse af mavekræft, som havde spredt sig til leveren. Morgagni havde
selv foretaget en væsentlig del af de 600 obduktioner, som værket indeholdt. Det inde-
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former for kræft.
Trods sin nytænkende og forklarende tilgang til menneskets sygdomme medførte
Morgagnis værk ikke de store forandringer i første omgang. Måske kan man tillade sig
at sige, at det havde været lettere for forgængeren Vesalius at beskrive menneskets
anatomi, fordi menneskers kroppe anatomisk set er forholdsvis ens. Sådan er det ikke
med sygdomme. De findes i hundredevis, og hver især kan de give et meget varieret
udtryk af organforandringer. Så Morgagni havde ikke kortlagt alle menneskets sygdomme. Der var rigtig meget arbejde i vente, og han bemærkede selv i introduktionen til sit
værk, at ”Det mest perfekte arbejde er skabt af mange”.
Udforskningen af menneskets syge indre vandt dog frem efter Morgagni og forvandlede sig fra enmandsprojekter til en hovedstrømning i lægevidenskaben i begyndelsen af 1800-tallet. Baggrunden var den franske revolution, som medførte et opbrud
i fransk medicin. Revolutionen havde lukket de eksisterende lægevidenskabelige
institutioner og skabt en ny ramme om lægeuddannelsen, en såkaldt ”école de santé”
(sundhedskole), som lagde vægt på praktisk uddannelse på hospitaler frem for på
bogstudier. På de store parisiske hospitaler fik læger og studerende rig mulighed for at
udforske sygdomme ved sygesengen og bagefter studere de indre forandringer i obduktionslokalet. Kort sagt flyttede forskningen ud på hospitalerne. Den franske anatom
Xavier Bichat (1771-1802) gav i introduktionen til sit berømte værk Anatomie génerale
fra 1801 en præcis karakteristik af den ny retning i lægevidenskaben: ”I 20 år kan du tage
noter fra morgen til aften ved sygesengen af hjerte-, lunge-, mavelidelser osv., uden at
der kommer andet ud af det end en rodet samling symptomer […]. Åbn i stedet nogle
kadavere, hvorefter forvirringen omgående vil forsvinde”.
Den kollektive udforskning af menneskets indre bar frugt. Til forskel fra Morgagni
fokuserede pariserlægerne hver især på et enkelt organs sygdomme, som blev studeret
hos et stort antal patienter. I de følgende årtier blev en række sygdomme beskrevet
og defineret efter organforandringen, fx den dødelige tuberkulose, hvis mangeartede tilstande havde navne som ”Blodspytning”, ”Svindsot”, ”Lungesot”, ”Skrofulose”
og ”Kiertelsot” i fx dansk medicin. Nu fandt lægerne den røde tråd, som forbandt de
mange tilstande, nemlig ”tuberklen”, en lille svulst, som kunne sætte sig i lunger og
andre organer og give forskellige sygdomsbilleder. Lægerne fik et helt nyt blik på symptomerne, som nu blev opfattet som tegn på indre organforandringer. Den franske læge
René Laennec (1781-1826) blev allerede i sin samtid den mest kendte repræsentant for
den ny retning i lægevidenskaben, fordi han i 1816 opfandt stetoskopet. I sit hovedværk
De l’Auscultation médiate (”Om den middelbare auskultation”, 1819), demonstrerede
Laennec, at stetoskopet og de lyde, det indfanger, kan fortælle lægen, hvilke sygdomsprocesser der udspiller sig i lunger og hjerte. For eksempel beskrev han de lungelyde,
som var typiske for tuberkler i lungerne. Ikke overraskende vandt stetoskopet hurtigt
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holder originale beskrivelser af fx blodprop i hjertet, nyresten, mavesår og forskellige
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Den vesterlandske medicin har siden 1700-tallet haft
stor succes med sin søgen efter sygdomsforklaringer i
kroppens indre og har derfor ”overhalet” andre medicinske systemer fra bl.a. Østen. Biomedicinen, som den
kaldes, er på vej til at blive menneskehedens medicin.

stor udbredelse og kom til at symbolisere den nye retning i lægevidenskaben.
Udforskningen af menneskets
indre fik væsentlige konsekvenser
for sygdomsbehandlingen. De
præcise beskrivelser af det syge
indre betød nemlig, at mange
sygdommes såkaldte ”naturlige”
forløb blev erkendt og beskrevet.
Denne indsigt førte til, at de anerkendte og traditionelle udtømmende kure som fx åreladning
mistede betydning. Der bredte sig
en såkaldt terapeutisk nihilisme
over det europæiske fastland i
1850’erne, hvor lægerne blev mere
tilbageholdne i deres behandlinger. Nogle følte, at tæppet var trukket væk under dem, og blev i tvivl om, hvordan de
skulle behandle deres patienter. Det forlød endog, at den berømte wienerlæge Joseph
Škoda (1805-1881) i sin afmagt kun brugte ét eneste medikament – laurbærvand – i
sin patientbehandling. Sygdommene var kommet i forgrunden, men lægebehandlingen og patienten var kommet i baggrunden. Men der var ingen vej tilbage, som den
danske læge Carl Emil Fenger (1814-1884) formulerede det i Hospitals-Tidende (nr. 5) i
1859: ”det kan ikke hjælpe at stampe imod Braadden; Sandheden skal og maa trænge
igjennem; den gamle Lægekunst er paa mange Punkter undergravet, og maa falde [...].”
Fenger medgav, at det umiddelbart ville fremstå som et tilbageskridt, som ville betyde,
at lægerne ville ”staa værgeløse” over for “Homøopather, Magnetiseurer” og andre
kvaksalvere. Men: “Hvad vi gjøre, gjøre vi ikke fordi vi have erkjendt det for klogt eller
hensigtsmæssigt, men tvungne af den haarde Nødvendighed”.
I 1850’erne blev den organbaserede sygdomsforståelse styrket ved fremkomsten af
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Mikroskopiske vævsundersøgelser viste, at kræftknuder myldrede med abnorme celler
og gav nu forklaringen på, hvad kræft var for noget. Det var også mikroskopet, som i
1870’erne bragte bakterierne for dagen og gav andre forklaringer på velkendte sygdomme, fx tuberkulose, som nu viste sig at være forårsaget af bakterier.
Denne vandren indad i kroppen fra organer til celler og fra celler til molekylærbiologi er karakteristisk for den moderne lægevidenskabs søgen efter at forklare menneskets sygdomme. Obduktion er stadig en uundværlig undersøgelse, når dødsårsagen
skal fastslås. Muligheden for at undersøge det syge indre i levende live er dog blevet
revolutioneret i 1900-tallet, hvor røntgenstråler, scanninger, kikkertundersøgelser, udtagelse af vævsprøver og kirurgiske operationer har muliggjort en hurtigere og mere
præcis diagnostik af sygdomme. Fremtidens patologi vil i stigende grad dreje sig om en
mere individualiseret medicin, som ved hjælp af molekylærbiologi formår at karakterisere den enkelte patients særlige sygdom, fx en kræfttype, og bagefter skræddersy en
behandling, som vil virke bedst på patientens sygdom.
Morten A. Skydsgaard

Se også
7. Blodet cirkulerer
18. Cellelæren – alt levende består af celler
40. Lægemidler – fra blinde læger til blindede forsøg

Kroppens syge indre
var et uopdaget
land i 1700-tallet,
hvor Morgagni bl.a.
beskrev flere alvorlige forandringer af
nyrerne. Her ses en
”sækkenyre” med
de karakteristiske
udposninger, som
opstår, fordi urinen
ikke kan løbe ned til
blæren. Årsagen kan
være nyresten.
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cellelæren, som netop bekræftede, at sygdomme skulle forstås lokalt i kroppens indre.
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Den 446 km lange Grand Canyon i Arizona. På trods
af en agtværdig alder på ca. 70 millioner år er den
blevet til meget sent i Jordens historie. Dens alder er
mindre end 2 % af de ældste sten fundet på Jorden.

Vores blå planet har ikke altid været blå. Den blev dannet for omkring 4,6 milliarder år siden, da en kosmisk urtåge trak sig sammen på grund af tyngdekraften
og skabte Solen, Jorden og de øvrige planeter. Jorden er altså ufattelig gammel,
men dog kun omtrent en tredjedel af universets alder, der i dag er bestemt til
13,8 milliarder år. Hvor kender vi dens alder fra, og hvornår fik vi denne indsigt?

...........................................................................
Historien om Jordens alder indeholder såvel kontinuerte som diskontinuerte træk,
møjsommelig og gradvis indsamling af bedre data såvel som dramatiske ændringer i
perspektiv og metoder. De vigtigste metoder var forståelsen af, at Jordens alder overhovedet hører til naturvidenskabens område, og at radioaktive mineraler i jordskorpen
og i meteoritter kan bruges som et geologisk ur.
Indtil slutningen af 1700-tallet var der enighed om, at spørgsmålet om Jordens alder
hørte til teologiens område, idet bibelstudier i 1600-tallet syntes at vise, at Gud havde
skabt Jorden omkring 4.000 år f.Kr. Tycho Brahes elev, den danske astronom og matematiker Longomontanus (1562-1647), beregnede Jordens tilblivelse til at have fundet
sted år 3.967 f.Kr. I England blev den autoriserede skabelse meget specifikt henlagt
til lørdag aften, den 22. oktober 4004 f.Kr., som beregnet af den lærde biskop James
Ussher (1581-1656). Heri var den københavnske astronomiprofessor Villum Lange
(1624-1682) imidlertid ikke ganske enig, da han henlagde Jordens skabelse til mandag
den 30. april 4042 f.Kr.
Eksperterne skændtes om den eksakte dato, men de var enige om, at Jordens alder
hørte til studiet af Bibelen – og ikke til studiet af naturen. Det korte tidsperspektiv førte
til problemer i geologernes forsøg på at forstå udseendet af jordskorpen, men det var
der ikke noget at gøre ved. Bibelens autoritet var for stor til at blive anfægtet.
Vi skal derfor helt frem til oplysningstiden i 1700-tallet, før der for alvor blev sat
spørgsmålstegn ved den bibelske kronologi. Enkelte naturforskere foreslog ganske
radikalt, at man helt kunne se bort fra Bibelen og i stedet estimere Jordens alder ud fra
videnskabelige teorier og målinger. Den franske naturhistoriker Georges-Louis Leclerc
(1707-1788), normalt kendt under sit adelige navn Buffon, var en flittig naturvidenska-
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belig skribent: Hans overvældende Histoire naturelle (1749-1789) var på intet mindre
end 44 bind! Buffon antog, at Jorden oprindeligt var dannet som en glødende masse,
der var størknet og siden afkølet til dens nuværende overfladetemperatur. Ud fra forsøg med ophedede kugler af forskellig størrelse og materiale sluttede han i Époques de
la nature fra 1778, at Jordens alder var så vildt høj som 74.832 år. (Privat var han nået til
en meget højere alder – mange millioner år – men den værdi valgte han klogelig nok
at holde for sig selv). Påstanden vakte forståeligt nok vrede blandt teologerne i Paris:
Buffon var simpelthen gået over stregen. Han undgik med nød og næppe at få sin bog
censureret, da han forsikrede sin tro på Bibelens sandhed. Men det skulle snart blive
endnu mere ekstremt.
Hundrede år senere var geologien blevet en udviklingsvidenskab, hvor jordskorpen
blev set som et produkt af naturlige processer, der havde virket i æoner af tid. Dyre- og
planteverdenens arter opfattede man ikke længere for uforanderlige, for efter Darwin blev også de betragtet som resultatet af en langsom og gradvis udvikling. Der var
blandt geologer og biologer enighed om, at Jorden måtte være mindst 100 millioner
år gammel. Og at den meget vel kunne være langt ældre. Hvis ikke man antog en så
gammel Jord, kunne man ikke forklare udviklingen af de biologiske arter og heller ikke
jordskorpens form ud fra fortidens geologiske processer. Den højt ansete skotske fysiker lord Kelvin (1824-1907) med det borgerlige navn William Thomson, var en af tidens
største eksperter i termodynamik, der er læren om varme- og energiprocesser. Han
argumenterede ud fra komplicerede beregninger, at den virkelige værdi for Jordens
alder måtte være langt mindre, end geologerne antog. Ved i detaljer at studere varmetransporten fra Jordens glødende kerne til dens overflade nåede han i 1890’erne til den
konklusion, at størkningen af jordskorpen var indtrådt for blot 20-30 millioner år siden.
Altså en aldersforskel på mindst 70-80 millioner år, eller mere end 200 %. Uenigheden
mellem geologerne og fysikeren Kelvin var så stor, at den udviklede sig til en større
kontrovers, hvor Kelvin viste sig at være taberen, uden at geologerne derfor kom ud
som vindere.
Faktisk er det historiens ironi, at da Kelvin i 1899 selvsikkert offentliggjorde sin lave
aldersværdi, var tæppet allerede trukket bort under hans metode. Ifølge Kelvin var jordoverfladens temperatur et produkt af varmeledning fra Jordens indre, mens der ikke var
andre væsentlige varmekilder. Med den overraskende opdagelse af radioaktiviteten i
1896 viste det sig snart, at han tog gruelig fejl. Hans matematiske beregninger var værdiløse, da de byggede på forkerte fysiske antagelser.
Studiet af radioaktive stoffers henfald i jordskorpen vendte ganske simpelt op og
ned på store dele af geologien. Vi skal nu nok være glade for, at jordskorpen ikke er højradioaktiv, for så ville vi ikke være her – men vi skal også være glade for, at den trods alt
er radioaktiv, for ellers ville det være alt for koldt til, at vi kunne leve. Ikke blot gav radioaktiviteten et helt nyt billede af Jordens varmeregnskab, det resulterede også i en ny og
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Et stykke af SikhoteJ ordens alder

Alin-meteoritten,
der faldt over Sibirien
i 1947.

meget højere alder for Jorden, end selv geologerne havde forestillet sig. Den tidligste
metode var simpel, idet man blot målte mængden af den helium, der var indesluttet i
uranholdige mineraler, og som skyldtes de udsendte alfapartikler. Disse alfapartikler er
nemlig positivt ladede heliumioner (He2+), der ved indfangning af elektroner omdannes til neutrale heliumatomer. Om end metoden var meget grov og snart blev forladt,
antydede den dog en alder på omtrent 1 milliard år.
Datering af Jordens alder ud fra radioaktive målinger er i princippet ret simpel, men
i praksis meget vanskelig. Metoden bygger på målinger af halveringstiden af langtlevende radioaktive grundstoffer som uran og thorium, der er hyppige i jordskorpen. Almindeligt forekommende uran med atomvægten 238 har en halveringstid på 6,5 milliarder
år, og for thorium er den 14 milliarder år, hvilket i sig selv antyder en størrelsesorden
for Jordens alder. Allerede omkring 1915 havde fysikere på denne måde fundet rimeligt
sikre indikationer på, at de ældst kendte mineraler havde en alder på mellem 1,5 og 2
milliarder år. I de følgende tiår blev metoden udviklet og forfinet, især ved at undersøge
forholdet mellem de forskellige isotoper, grundstofferne består af, dvs. atomer med
forskellig masse tilhørende samme grundstof. Således er der i uran også små mængder
af en isotop med atomvægt 235 og halveringstid 1 milliard år.
Det bly, der findes i mange mineraler, er en blanding af isotoper med forskellige
massetal. Nogle af disse stammer fra Jordens barndom, mens andre er ”radiogeniske”,
dvs. dannet fra radioaktive henfald af uran og thorium. I slutningen af 1930’erne bestemte forskerne sammensætningen af blyisotoper i et grønlandsk mineral, hvorfra de
bestemte dets alder til ca. 2,5 milliarder år. Ved på lignende måde at studere mineralforekomster med forskelligt forhold af radiogenisk og oprindeligt bly nåede den en-
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Meteorkrateret Canyon Diablo i Arizona.

gelske geofysiker Arthur Holmes (1890-1965) i 1946 frem til en alder på ca. 3 milliarder
år. Holmes, en af den radioaktive dateringstekniks pionerer, havde så tidligt som i 1927
angivet et aldersinterval på 1,6-3 milliarder år. Han var nu overbevist om den højere
alder.
Ingen højere? Jo såmænd, for undersøgelser af meteoritter i starten af 1950’erne
viste, at de havde et mindre indhold af radiogenisk bly end de undersøgte mineraler
på Jorden. Det måtte betyde, at de var ældre og mere oprindelige. Meteoritter er sten
fra rummet, hvor de kaldes meteorer, der efter passage af atmosfæren kan findes på
Jordens overflade. Da de er rester af materiale, der blev dannet i stor mængde ved
solsystemets skabelse, har de samme alder som Jorden. Blandt de meteoritter, der i
1950’erne viste sig særlig værdifulde for en pålidelig datering af Jordens tilblivelse, var
en meteorit fundet i Canyon Diablo i Arizona. På grundlag af omhyggelige analyser af
flere meteoritter, herunder ikke mindst Canyon Diablo-meteoritten, kunne den amerikanske geokemiker Clair Patterson (1922-1995) i 1956 offentliggøre en ny og præcis
værdi for Jordens alder: 4,550 ± 0,070 milliarder år. Uafhængige målinger af andre prø-
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mere end 50 år senere, betragtes som autoritativ. Den harmonerer med undersøgelser
af de ældste blymalme på Jorden, hvor man har fundet en alder på 4,54 milliarder år
med en fejlmargin på ca. 1 %.
Pattersons værdi er omtrent så præcis, som den kan blive. Selve begrebet ”Jordens
alder” er lidt misvisende, da det antyder et præcist tidspunkt for Jordens fødsel. Men
denne fødsel var en ekstremt langstrakt proces, med en varighed på måske 50 millioner år svarende til tiden fra urtågens kollaps til dannelsen af Solen og de første planeter. En lang og hård fødsel, må man sige. Alene af den grund skal vi nok ikke forvente
en præcis dato for Jordens skabelse, i modsætning til hvad James Ussher, Villum Lange
og andre forskere mente i 1600-tallet. I dag betragtes de ca. 4,6 milliarder år imidlertid
ikke som en hypotese, men som et videnskabeligt faktum. Det er unægteligt en alder,
der adskiller sig radikalt fra de ca. 5.600 år, man i 1600-tallet var enige om, også selv om
vi ikke kan hamle op med de gamle forskeres præcision.
Helge Kragh

Se også
27. Den forbavsende radioaktivitet
33. Den dynamiske Jord
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En forbrændingsproces mellem ilt og brint,
Lavoisier ikke kunne forestille sig. Opsendelsen
den 20. juli 1969 af rumkapslen Apollo 11 med
de første astronauter til Månen.

Den franske naturforsker Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) er en af de få,
der har stået fadder til en ny form for videnskab. Han grundlagde ikke kemien,
men tilskrives ofte faderskabet til den såkaldte kemiske revolution, der i perioden 1775-1790 gjorde kemien til en moderne videnskab. Der var naturligvis
andre aktører i denne udvikling, men Lavoisier var på mange måder dens chef
arkitekt og bygherre med bl.a. forklaring af forbrændingsprocessen, opstilling
af loven om materiens konstans og en ny definition af grundstoffer. Den nye
kemi blev grundlaget for en hurtig og frugtbar udvikling, der førte op til vores
nuværende kemiske forståelse.

...........................................................................
Den skelsættende lærebog, Lavoisier skrev i 1789 under titlen Traité élémentaire de chimie (Elementær Afhandling om Kemien), var moderne i den forstand, at den kan forstås
og værdsættes af en kemiker i det 21. århundrede. Derimod vil en lærebog fra 1760’erne
være nærmest uforståelig, med et sprog og begrebsapparat der må forekomme at
stamme fra en anden verden, ofte uoversætteligt til vores kemiske verden. Lærebogen
fra 1789 var eksperimentelt baseret og indeholdt nytænkning om bl.a. grundstoffernes
art, vand som en kemisk forbindelse, forbrændingsprocesser og naturen af syrer og
baser. Disse og andre fænomener blev forklaret ud fra begreber, der havde rod i laboratoriet.
Lavoisier levede i en urolig tid, hvor den kemiske revolution ikke var den eneste eller vigtigste revolutionære omvæltning. Der var andre og mindre fredelige revolutioner
i Frankrig, hvor den store revolution i Paris tog sin start samme år, som Lavoisier udgav
sin lærebog i kemi. Revolutionen udartede snart til et terrorregime, hvor guillotinerne
i Paris kom på overarbejde. Lavoisier selv blev et af ofrene. Han blev anklaget for økonomisk kriminalitet, nemlig for at have snydt med skatteopkrævninger på tobak, og
selv om der aldrig blev ført bevis i sagen, adskilte guillotinen den 8. maj 1794 – eller 22.
floreal i år 2 efter den revolutionære kalender – hans hoved og krop under den parisiske
pøbels jubel. ”Revolutionen har ikke brug for videnskabsmænd”, skal dommeren have
sagt ifølge en ofte citeret historie. Dagen efter henrettelsen kommenterede den frem-
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Maleri fra 1788 af Lavoisier og hans kone
Marie-Anne (1758-1836), af den franske maler
Jacques-Louis David (1748-1825).

ragende matematiker Joseph Louis Lagrange (1736-1813) bittert: ”Det tog dem kun et
øjeblik at hugge hans hoved af, og det vil tage mere end hundrede år, før der kommer
et nyt som det.”
Ved midten af 1700-tallet var kemien domineret af den såkaldte flogistonteori som
den foretrukne forståelsesramme for kemiske fænomener. Teorien hvilede på antagelsen om, at en forbrændingsproces afgiver et princip eller en substans, flogiston, fra det
brændbare stof til den omgivende atmosfære. Når svovlpulver brænder, vil det ikke
optage et stof, men derimod afgive et, og dermed selv blive omdannet til et mere elementært stof. Tilsvarende, når kul brænder, vil det afgive sin flogiston til luften og blive
omdannet til det simplere ”kulsyre” (som vi i dag kalder kuldioxid). Flogiston er imidlertid et fantom, en spøgelsessubstans der aldrig har eksisteret uden for kemikernes
hjerner. Ikke desto mindre var flogistonteorien en stærk og progressiv teori med stor
forklaringskraft, idet den gav en tilfredsstillende forklaring ikke blot på forbrændingsprocesser men også på fx stoffers sure og basiske egenskaber, mineralers farver, planters vækst og en lang række andre forhold. Flogistonteorien var en god, men aldeles
forkert teori, og det var Lavoisier, der tog livet af den. Han behøvede ingen guillotine,
men kunne nøjes med sit laboratorium.
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forbrænding får en vægtforøgelse. Det ligner umiddelbart et dræbende argument mod
flogistonteorien, hvor man jo må forvente et lettere og ikke tungere forbrændingsprodukt. Sagen var dog mere speget, for tilhængerne af den gamle teori kunne forklare
den iagttagne vægtforøgelse ved fx at antage, at flogiston var lettere end luft. Og netop
på den tid stod gasser eller luftarter i kemiens fokus. Ved opvarmning af visse salte
(metaloxider som fx blyoxid, PbO2) blev der afgivet en gas, som ifølge flogistonteoriens
tilhængere var ”deflogisticeret luft”, dvs. luft uden indhold af flogiston. Lavoisier, der
var begyndt at tvivle på eksistensen af flogiston, opfattede først gassen som ”vital luft”
på grund af dens rolle i respirationen: Fjernede man den vitale luft, ville man ikke kunne
ånde. Atmosfærisk luft, foreslog han, bestod af en vital luft blandet med en ”dårlig luft”
(nitrogen eller kvælstof). Han kunne derefter konkludere, at den vitale luft var et nyt
grundstof, hvad han kaldte oxygen og som på dansk blev omtalt som ”surstof”. I 1814
opfandt H.C. Ørsted (1777-1851) det alternative danske navn ilt, som vi stadig, på godt
og ondt, slæber rundt med.
Ilt, eller oxygen, var i øvrigt allerede i starten af 1770’erne påvist af den svenske kemiker Carl Wilhelm Scheele (1742-1786), men han opfattede ikke sin ”ildluft” som et nyt
grundstof. Det gjorde den engelske præst og naturforsker Joseph Priestley (1733-1804)
heller ikke, da han i 1774 fremstillede ”deflogisticeret luft” ved at opvarme kvilsølvoxid
(HgO) med et kraftigt brændeglas.
Lavoisier, derimod, turde tage
skridtet ud.
Indførelsen af det nye grundstof oxygen betød afskaffelsen af
flogiston. Lavoisier kunne forklare
forbrændingsprocessen som en
optagelse af oxygen fra luften, i
senere notation fx S + O2 → SO2 og
C + O2 → CO2. Denne erkendelse
fulgte i kølvandet på hans ligeledes nye forståelse af vand, der siden antikken havde været opfattet
som et simpelt ”element”, et slags

Lavoisiers dødsdom fra 1794.

L avoisiers kemiske revolution

Allerede i 1770’erne havde Lavoisier og andre kemikere vist, at svovl og fosfor ved

80
50 OPDAGELSER

		

Nogle af de mange apparater, Lavoisier brugte til sine kemiske eksperimenter.

grundstof. Nu, 2000 år senere, degraderede han vand til at være et sammensat stof, en
kemisk forbindelse mellem hydrogen og oxygen.
Lavoisier var en fremragende eksperimentator, der med sine avancerede og ofte
meget dyre apparater satte nye standarder for den eksperimentelle kemi. I sit laboratorium var han i stand til at spalte vand til to gasser, en ”brændbar luft” (hydrogen eller
brint) og den nye vitale luft alias oxygen eller ilt. Tilsvarende var han i stand til at syntetisere vand ud fra en reaktion mellem de to gasser. Lettere anakronistisk kan processerne skrives 2 H2O → 2 H2 + O2 og 2 H2 + O2 → 2 H2O. For Lavoisier og hans tilhængere
i Paris var sagen nu klar: Ikke blot kunne alle de kemiske fænomener, der tidligere var
forklaret ud fra flogiston, nu bedre forklares ud fra oxygen, den nye teori kunne også
forklare flere fænomener. Konklusion: Flogiston var unødvendig, et pseudobegreb
uden virkelig eksistens. Ifølge Lavoisier havde begrebet om flogiston engang været
videnskabeligt nyttigt, men det var degenereret til et så upræcist og elastisk begreb, at
det havde mistet sin videnskabelige karakter. I en artikel fra 1785 beskrev han det sarkastisk som ”en veritabel Proteus, som ændrer sin form hele tiden”. (Proteus, en skikkelse
fra den græske mytologi, var en havmand med særlige evner til at forvandle sig).
Den kemiske revolution førte ikke blot til en ny opfattelse af forbrændingsprocesser
og vands natur, men også til en ny forståelse af det centrale begreb om grundstoffer. I
sin lærebog fra 1789 angav Lavoisier en liste over, hvad han kaldte ”simple substanser”,
svarende til vores grundstoffer. Vi finder her velkendte grundstoffer som metallerne
sølv, kobolt, jern og kviksølv, samt ikke-metaller som svovl, fosfor og kulstof. Som noget
dengang helt nyt optræder hydrogen (brint), oxygen (ilt) og ”azote” (nitrogen eller
kvælstof). Lavoisiers opfattelse af eller definition på et grundstof var praktisk snarere
end filosofisk, idet han betragtede et stof som et grundstof, såfremt det ikke kunne
nedbrydes til simplere stoffer gennem kemiske processer. På denne måde gjorde han
spørgsmålet om, hvorvidt et stof nu også virkelig var et grundstof, til et spørgsmål, der
kun kunne afgøres i kemikerens laboratorium. Og netop den nyfortolkning af grundstofbegrebet viste sig at være særdeles nyttig. Den pegede fremad.
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Naturligvis var der dog også dele af Lavoisiers kemi, der afspejlede tidens anderledes naturopfattelse, og som på ingen måde var ”moderne”. I dag bliver de fleste nok
overrasket over at møde ”lys” og ”varmestof” i Lavoisiers tabel over grundstoffer, ligesom det kan undre, at Lavoisier insisterede på, at alle syrer indeholder oxygen. Men det
gjorde han, og faktisk ligger det i selve ordet oxygen, der er afledt af det græske ”oxys”,
der betyder sur. Det er ikke noget tilfælde, at oxygen eller ilt hedder ”syre” på svensk
og ”Sauerstoff” på tysk. I dag ved vi, at det karakteristiske grundstof for en syre ikke er
oxygen, men derimod hydrogen.
Da Lavoisier blev guillotineret i 1794, havde den kemiske revolution i det store
og hele sejret. Sejren kom nu ikke straks som et resultat af Lavoisiers eksperimenter
og nyfortolkninger. Der måtte kæmpes for sejren, og kampen blev ført med både videnskabelige og retoriske argumenter. Flere af flogistonteoriens tilhængere, som den
fremtrædende skotske kemiker Joseph Black (1728-1799), blev dog overbevist af den
eksperimentelle evidens, der efterhånden hobede sig op til fordel for den nye oxygenbaserede teori. Derimod nægtede Priestley at anerkende Lavoisiers kemi. Til sin død i
1804 forblev han tro mod flogiston.
I udbredelsen af Lavoisiers tanker spillede hans lærebog en stor rolle, både i sin
oprindelige franske version og i oversættelser. Men det var i Lavoisiers eget hjemland,
at den tidligst slog igennem: ”Kemien er en fransk videnskab”, pralede patriotiske
franskmænd i det 19. århundrede. I andre lande gik det langsommere, og især tyske
kemikere var i lang tid skeptiske, men også her (og i øvrigt også i Danmark) sejrede
teorien i 1790’erne. Hvis en kemiker i slutningen af dette årti stadig talte flogistonteoriens sprog, ikke accepterede forbrænding som en oxidationsproces og fastholdt vand
som et grundstof, måtte han – og det var selvsagt en han, ikke en hun – finde sig i at
blive betragtet som reaktionær og uden en fremtid inden for den kemiske videnskab.
Og på længere sigt var forståelsen og udnyttelsen af forbrændingsprocesser med til at
indvarsle den moderne verden og forvandle menneskers levevis med dampmaskiner,
forbrændings- og raketmotorer, kedler og reaktorer.
Helge Kragh

Se også
22. Grundstoffernes periodiske system
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Daltons første tabel over grundstoffer og deres tilhørende atomer.

Ideen om at alt stof består af små udelelige partikler – atomer – går tilbage til
antikkens Grækenland, hvor den først blev hævdet i 400-tallet f.Kr. af filosofferne Leukippos og Demokrit. Ifølge Demokrit var der intet andet i verden end
atomer, som bevægede sig i det tomme rum. Ja, selv sjælen bestod af atomer,
der var runde, glatte og særlig små.

...........................................................................
Atomteorien var kendt i oldtiden, men den nød ikke anerkendelse, hvilket bl.a. skyldtes
dens materialistiske karakter, og at den blev opfattet som ateistisk. Desuden, og ikke
mindre alvorligt, troede Aristoteles ikke på eksistensen af atomer. Med den dominerende indflydelse, Aristoteles’ tanker fik i middelalderen og renæssancen, blev teorien
om atomer faktisk næsten glemt.
Først i 1600-tallet vakte teorien fornyet interesse blandt ledende videnskabsmænd
som Pierre Gassendi (1592-1655), Robert Boyle (1627-1691) og Isaac Newton (16421727). Og nu vandt den i vid udstrækning indpas i den nye naturvidenskab. Der var dog
mere tale om en filosofisk doktrin end om en videnskabelig brugbar teori, der kunne
forklare eksperimenter og forudsige fænomener. Først med John Daltons (1766-1844)
teori fra starten af 1800-tallet blev den kvalitative atomlære omformet til en kvantitativ og videnskabelig frugtbar teori, der bl.a. kunne redegøre for dannelsen af kemiske
forbindelser ud fra grundstoffer. Dalton opfandt ikke atomet – det havde Demokrit
allerede gjort mere end to tusinde år tidligere – men Daltons indsats kan med rette ses
som den spæde start på alle senere atom- og molekylteorier i de fysiske og kemiske
videnskaber.
John Dalton havde ingen akademisk uddannelse, og hans videnskabelige bidrag
var baseret på selvstudier af især matematik, botanik og meteorologi. Han ernærede
sig det meste af livet som skoleinspektør, lærer og foredragsholder i området omkring
Manchester, hvor han var et aktivt og skattet medlem af Manchester Literary and Philosophical Society, et af tidens mange lærde selskaber for det dannede borgerskab (og et
af de få, der stadig eksisterer). Som amatørforsker var han optaget af mangfoldige emner, herunder meteorologiske observationer og medicinske spørgsmål. I 1795 skrev han
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en vigtig afhandling om farveblindhed, hvor han benyttede sig selv som forsøgsperson,
idet han var rød-grøn farveblind. Denne form for farveblindhed betegnes undertiden
”daltonisme”. På trods af disse og andre undersøgelser er han dog i dag mest kendt for
de arbejder i teoretisk kemi, der resulterede i atomteorien.
Det er ikke ganske klart, hvad der motiverede Dalton til en ny opfattelse af atomerne. Han var inspireret af Newtons arbejder, men den vigtigste kilde var nok hans
meteorologisk baserede interesse for luftarter eller gasser. Denne interesse fik ham til
at foreslå, at trykket i en gasblanding (som fx atmosfærisk luft) ville være summen af
de enkelte gassers tryk, således at disse gasser i fysisk forstand virkede uafhængigt af
hinanden. Han forklarede denne lovmæssighed, der kendes som Daltons lov om partialtryk, ud fra en opfattelse af, at en gas består af et stort antal frie partikler eller atomer. Atomerne måtte have en karakteristisk relativ vægt, sluttede han allerede i 1803,
om end han først i en bog fra 1808, med den tidstypiske titel A New System of Chemical
Philosophy (Et Nyt System for Kemisk Filosofi), fremlagde en samlet beskrivelse af sin
atomteori og dens kemiske konsekvenser. Når ordet ”filosofi” indgår i titlen, skal det
ikke forstås i en nutidig forstand, men nærmest som ”videnskab”.
I visse henseender var Daltons begreb om atomer konventionelt, idet han ligesom
Demokrit opfattede atomet som en udelelig og permanent stoflig enhed. ”Ingen nyskabelse og ingen tilintetgørelse finder sted inden for de kemiske omsætninger”, skrev
han i bogen, og fortsatte: ”Vi kan lige så godt forsøge at skabe en ny planet i vort solsystem som at skabe et brintatom. Alt, hvad vi kan forårsage, er at adskille atomer, der før
var forbundet, eller forbinde sådanne, der før var adskilt.”
I dag ved vi, at atomer ikke er de mindste elementer, og at de kan deles, men Daltons atombegreb var nyt og vægtigt, først og fremmest fordi han knyttede ideen om
grundstoffer sammen med ideen om atomvægte. Hvert grundstof, hævdede han,
består af en bestemt slags atomer, der er karakteriserede ved en relativ vægt, som kan
fastlægges gennem eksperimenter. To atomer, af fx kvælstof og jern, har intet som helst
til fælles ud over at være meget små. Mens grundstoffernes atomer er uforanderlige, er
det ikke tilfældet med deres kemiske sammensætninger i form af molekyler. Forvirrende nok brugte Dalton samme navn (”atom”) for de atomare og molekylære enheder,
idet han fx talte om et ”vandatom” bestående af et brintatom og et iltatom, og tilsvarende om et ”sukkeratom” bestående af kulstof, ilt og brint.
I sin bog fra 1808 angav Dalton de omtrentlige atomvægte for 20 grundstoffer,
idet han valgte at bruge brint som enhed, dvs. tildele dette grundstof atomvægten 1.
Desuden indførte han et kemisk tegnsprog, hvor hvert tegn havde både en kvalitativ
og kvantitativ betydning, idet det henviste til et enkelt atom af et grundstof. Således
betegnede • et kulstofatom og O et iltatom, mens kombinationen • O svarede til vores kulilte. Daltons symboler for atomerne vandt dog ingen anerkendelse og blev kun
brugt af ham selv. De blev snart erstattet af det mere bekvemme og stadig anvendte al-
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fabetiske system, hvor fx brint = H, ilt
= O og kulstof = C, der i 1814 var blevet foreslået af den fremtrædende
svenske kemiker Jöns Jakob Berzelius
(1779-1848). Dalton benægtede dog
fordelen ved Berzelius’ system og
holdt til sin død i 1844 stædigt fast
ved sit eget. I et brev fra 1837 skrev
han om svenskerens ”skrækkelige
symboler”: ”En ung kemistuderende
kunne lige så godt lære hebraisk,
som at prøve at forstå dem.”
Daltons innovative atomteori
havde både styrker og svagheder. Til
svaghederne hørte, at han ingen idé
havde om atomernes størrelse, ud
over at de var meget små. Men hvor
små? Desuden kunne han ikke angive det forhold, hvormed atomerne forbinder sig med hinanden i kemiske forbindelser.
Han mente, at to atomer af samme grundstof ikke kunne kombinere, da de ville frastøde hinanden. Af denne grund kunne der ikke findes molekylære forbindelser som H2
og N2. Han foreslog yderligere den regel, at atomer forbinder sig med hinanden på den
simplest mulige vis, hvilket førte ham til formlerne HO og NH for henholdsvis vand og
ammoniak, mens de korrekte formler er H2O og NH3. Dalton erkendte dog vilkårligheden i sit system, og i A New System dækkede han sig ind ved at indrømme muligheden
af, at ”to brintatomer forener sig med et iltatom” eller at ”to iltatomer forener sig med
et brintatom”, dvs. af formlerne H2O og HO2.
På trods af svaghederne var der tale om en videnskabelig frugtbar teori, der ikke
blot kunne forklare mange kemiske fænomener og data, men også forudsige nye
sammenhænge. På grundlag af sin teori formulerede Dalton således den såkaldte lov
om de ”multiple proportioner”: Når to grundstoffer, X og Y, danner flere forbindelser
indbyrdes, vil de vægtmængder af X, der forbinder sig med samme vægtmængde af Y,
forholde sig som små hele tal. (Et eksempel er kulilte CO og kuldioxid CO2, hvor kulstof
og ilt indgår i vægtforholdet 1:2). Loven blev i løbet af få år bekræftet gennem målinger, hvilket forståeligt nok styrkede teoriens anseelse. Amatørforskeren Dalton blev
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Samtidig karikatur af John Dalton lavet af J. Stephenson.
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Et brintatom set
med et moderne
kvantemikroskop.

i England værdsat som en af nationens store videnskabsmænd. Han blev æresdoktor
ved universiteterne i Oxford og Edinburgh, og da han døde i 1844, fik han en offentlig
begravelse i Manchester.
Fra omkring 1820 anerkendte flere og flere videnskabsmænd Daltons atomteori, der
bl.a. blev støttet af den indflydelsesrige Berzelius. Teorien var dog i en periode kontroversiel, og ikke alle brød sig om den. I Danmark fandt H.C. Ørsted (1777-1851) de daltonske atomer ganske uantagelige, ja direkte frastødende, da de efter hans mening var
udtryk for en naiv materialistisk naturopfattelse. Atomvægtene var ganske vist nyttige
og kunne bestemmes via eksperimenter, men i sig selv udtrykte de kun forhold mellem
vægtmængder i kemiske reaktioner. De kunne fortolkes uden at antage eksistensen af
atomer.
Hverken Ørsteds eller andres modstand kunne dog forhindre, at teorien i løbet
af 1800-tallet udviklede sig til et næsten uundværligt grundlag for både kemikere og
fysikere. Man kunne diskutere, om atomerne nu også virkeligt eksisterede, hvilket man
da også gjorde, men denne filosofiske diskussion var for kemikerne at se irrelevant i
forhold til teoriens brugbarhed og forklaringskraft. Den virkede jo så fortræffeligt, og
det var det afgørende.
Når vi i dag ser på det moderne atom, som det beskrives af kvantemekanikken, har
vi nok lidt svært ved at genkende Daltons næsten barnagtigt anskuelige billardkugler
en miniature. Der er en verden til forskel mellem de to opfattelser. Vi ved i dag, at atomet ikke er udeleligt eller permanent, men at det tværtimod er et kompliceret system
af elementarpartikler, som kan omskabes til andre atomer. I dag kan vi faktisk ”skabe et
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med at skabe en ny planet i solsystemet.
Man kan faktisk tillade sig at sige, at Daltons atomteori var forkert, endda meget
forkert. Men i en historisk forstand var den ekstremt betydningsfuld. Den skabte et nyt
og solidt grundlag for de kemiske videnskaber og gav afsæt til vores langt mere sofistikerede atomfysik, der i visse henseender skylder Dalton og hans træbillardkugler sin
eksistens.
Helge Kragh

Se også
22. Grundstoffernes periodiske system
30. Niels Bohr og atomets struktur
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Malkepigen Sarah Nelmes’ hånd
smittet med kokopper, som rummede
nøglen til Jenners vaccinationer.
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Den uhyre smitsomme sygdom kopper har været kendt siden oldtiden. Den har
kostet millioner af mennesker livet – alene i det 20. århundrede omkring 300
millioner. Men en variant af sygdommen hos almindelige malkekøer blev vigtig
for forståelsen af, hvordan man med et enkelt stik kan immunisere mennesker
over for en infektionssygdom. Vi er her ved opdagelsen af vaccinationen.

...........................................................................
Vi skal til 1774, hvor en koppeepidemi rasede i Sydengland og dræbte børn i stort tal.
Det fremkaldte en naturlig angst hos befolkningen. Man havde dog lagt mærke til, at
malkepiger, som havde været smittet med kokopper, ikke blev ramt af menneskekopper – eller i hvert fald ikke ramt så hårdt. Landmanden Benjamin Jesty (1736 -1816) førte
derfor sin kone og to børn hen til en nabogård, hvor kvæget havde kokopper. Med en
stoppenål ridsede han et sår på overarmen af sine familiemedlemmer, dyppede nålen
i en væskende kop fra et yver og overførte materien til sine børns og sin hustrus sår.
Behandlingen er den første kendte vaccination, og man kan kalde Jesty modig eller
dumdristig – men børnene og hustruen fik ikke kopper. Huslæreren Peter Plett i Holsten foretog samme behandling på tre elever nogle år senere. Heller ikke disse børn
blev syge.
Jesty og Plett så en sammenhæng og tog chancen, men ingen af dem har fået æren
for at have udviklet vaccinationen. Den ære fik den engelske læge Edward Jenner (17491823), fordi han foretog systematiske eksperimenter med patienter i 1796-1798, lavede
kontrolforsøg og spredte sin opdagelse til omverdenen på skrift, så metoden hurtigt
kunne tages i brug af andre.
Vaccinationen mod kopper var den bedste medicinske opfindelse, man kunne ønske sig på den tid. Efter pesten var forsvundet fra det europæiske fastland i begyndelsen
af 1700-tallet, var kopper den mest frygtede epidemiske sygdom. Og det ikke uden
grund, for børnedødeligheden ved epidemier var tårnhøj. Ramte kopper en ubesmittet
befolkning rasede sygdommen med peststyrke og kunne dræbe op mod en fjerdedel.
Vi ser det flere gange i historien, fx da den spanske opdagelsesrejsende Hernan Cortés
(1485-1547) i 1521 angreb Mexico med få hundrede mænd og besejrede en talmæssigt
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Selv om vaccinationer bekæmpede kopper effektivt,
vendte sygdommen tilbage i mindre epidemier, bl.a.
i København i 1894, hvor denne pige blev hårdt ramt
af sygdommen.

overlegen aztekerhær, fordi de blev ramt af kopper. Og i Island døde en fjerdedel af
befolkningen, da kopper ramte landet i 1707.
Inden vaccinen blev indført, brugte man koppeinokulation (podning), som kom
fra Asien. I 1500-tallets Kina blev pulveriserede skorper fra koppesår pustet ind i børns
næsebor for at fremkalde milde tilfælde af sygdommen og således gøre børnene modstandsdygtige. Og i Konstantinopel (i dag Istanbul) beskrev forfatteren Mary Wortley
Montagu (1689-1762), som var gift med den britiske ambassadør, i 1717 en tyrkisk skik,
som sørgede for, at børn blev indpodet med kopper hvert efterår. Her blev børnene
inficeret via et rids med en nål, der indeholdt pus fra milde tilfælde af sygdommen.
Mary Wortley Montagu, som selv var overbevist om, at man her kunne redde sit barn
fra døden, offentliggjorde efterfølgende sin egen datters inokulation i London. Dermed
skabte hun stor opmærksomhed omkring den nye behandling, som nu spredte sig
til resten af Vesten. Behandlingen fik i de følgende 80 år brændende tilhængere – og
lige så brændende modstandere. Koppeinokulation var et fremskridt, fordi barnet i de
fleste tilfælde fik et mildt sygdomstilfælde, der ofte gav livslang beskyttelse. Problemet
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K okopper og vaccination

Man dyppede en lille skarp kniv i vaccinationsvæsken.
Herefter skar man en revne i personens hud, så vaccinen
kom ind i kroppen. Vaccinationslancet fra 1800-tallet
med skaft og skruehylster af elfenben.

var bare, at podningen i nogle tilfælde medførte et usvækket koppeangreb med døden
som følge. Reelt var risikoen meget lavere (1-2 %) end koppeepidemiernes høje børnedødelighed (25-50 %), men risikoen var der og betød, at koppeinokulation aldrig blev
rigtig populær.
Edvard Jenner begyndte selv at inokulere børn i sin praksis, da han nedsatte sig som
læge i Sydengland i 1770’erne. Han lagde mærke til, at malkepiger og malkedrenge, som
fik udslæt på hænderne efter malkning af en koppesyg ko, blev modstandsdygtige over
for menneskekopper. I 1796 inokulerede han derfor en 8-årig dreng med pus fra malkepigen Sara, som var blevet smittet med kokopper på sin hånd. Drengen fik koppelignende blærer på inokulationsstedet og lidt feber. Seks uger efter inokulerede Jenner
drengen med menneskekopper – uden nogen form for reaktion. I et andet eksperiment
inokulerede han en dreng med væske direkte fra en kokop på et yver. Jenner inokulerede andre børn med koppematerien fra denne dreng og kunne bevise, at modstandsdygtigheden kunne vandre fra person til person. I 1798 udgav han sine observationer
i An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolæ Vaccinæ. Jenner kaldte inokulation
fra dyr til menneske for ”vaccination” efter det latinske vacca, som betyder ”ko”. Bogen
blev en succes med det samme, og tre år senere var bogen udkommet på seks sprog.
Den nye vaccinationsteknik tiltrak sig selvfølgelig også opmærksomhed i Danmark.
Efter flere mislykkede forsøg lykkedes det i 1801 professor Frederik Chr. Winsløw (17521811) at fremkalde en vaccinationsreaktion hos to af fem børn ved hjælp af indtørret
kokoppematerie, som en præst havde bragt til Danmark fra Jenner. Den vellykkede
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vaccination indledte en omsiggribende dansk vaccinationspraksis. Det danske kancelli
nedsatte en decideret ”vaccinationskommision”, som i 1806 kunne indberette, at den
oprindelige vaccine fra Jenner nu havde forplantet sig gennem mere end to hundrede
børn uden at være blevet svækket og foranlediget 75.000 vaccinationer i kongeriget –
et imponerende højt antal i et land med en million indbyggere.
Allerede i 1810 var København helt fri for kopper, og halvdelen af alle nyfødte var
vaccineret. Selv om koppeepidemierne ikke forsvandt fuldstændigt, var vaccinationerne en ubestridelig succes. Landets politiske ledelse besluttede i 1810, at man skulle
kunne fremvise en vaccinationsattest ved skolestart og vielse. Dermed blev vaccination
i praksis obligatorisk.
Det var selvfølgelig ikke kun i Danmark, at vaccinationer vandt frem, men der var
store nationale forskelle i Europa. Forskellen kan illustreres med et enkelt gruopvækkende eksempel fra 1871 og den fransk-prøjsiske krig, hvor kun 500 prøjsiske soldater
døde af kopper, mens mere end 24.000 franske soldater døde af samme sygdom. Efter
denne katastrofe skulle man tro, at franskmændene hurtigt fik stablet et vaccinationsprogram på benene, men det var ikke tilfældet.
Der var flere sygdomme, som kunne forebygges med vaccination. I 1870’erne forsøgte den franske kemiker Louis Pasteur (1822-1895) forgæves at forklare Jenners vaccinationsmetode ved at finde den mikroorganisme, som han mente måtte gemme sig
i kokoppevaccinen, men han måtte opgive, fordi virus er ti gange mindre end bakterier
og umulig at se i et mikroskop på det tidspunkt. I stedet eksperimenterede Pasteur
med en vaccine mod miltbrand, som påkaldte sig stor opmærksomhed i Europa, fordi
miltbrand som den første alvorlige sygdom hos dyr og mennesker havde vist sig at
være forårsaget af en bakterie. Ved at dyrke bakterien ved 42-43 grader i nogle uger

Difteri, en ondartet epidemisk børnesygdom, hærgede i
Europa under 2. Verdenskrig. Her venter folk på
at blive vaccineret ved Statens Serum Institut i 1943.

Det var ikke alle,
som ville lade sig
vaccinere. Derfor
besluttede Frederik VI i 1810, at en
vaccinationsattest
skulle fremvises ved
skolestart og ved
vielse hos præsten.
Så kunne man selv
vælge.

fremstillede Pasteur en svækket bakteriekultur, som ikke fremkaldte nævneværdig
sygdom hos dyr, når de fik indsprøjtet bakterien. Til gengæld, og vigtigst, fremkaldte de
svækkede bakterier en modstandsdygtighed over for sygdommen.
Pasteurs opdagelse var et gennembrud for vaccinationsforskningen, fordi han som
den første viste, at modstandsdygtighed over for en sygdom var relateret til mikroorganismer og ikke en gift, som Jenner ellers havde foreslået. I 1880’erne eksperimenterede
Pasteur med en vaccine mod hundegalskab, hvis årsag han heller ikke kunne identificere, fordi den også var en virus. I 1884 lykkedes det imidlertid at fremstille en svækket
vaccine fremstillet af tørret rygmarv fra kaniner, som var blevet påført hundegalskab.
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Efter dyreforsøg afprøvede Pasteur vaccinen i 1885 på en
9-årig dreng, som var blevet skambidt af en hund med
rabies. Behandlingen virkede, og Pasteur vaccinerede i det
næste halve år yderligere 350 patienter, som var blevet bidt
af dyr mistænkt for at have hundegalskab. Kun en patient
døde, og Pasteurs behandling blev hurtigt en verdenssensation, som medførte, at patienter fra hele Europa rejste til

Lægers omgang med menneskekroppen
har altid fremkaldt folkelig uro og modstand. Denne engelske karikaturtegning
fra 1802 kommenterede på Jenners
vaccinationer og indpodning af sygdom
fra køer på mennesker. Drilleriet blev
til indædt modstand, da den engelske
stat i 1853 påbød vaccination af alle

Paris for at blive vaccineret. Vaccination blev nu en almen

nyfødte. Det var et utidigt indgreb i

betegnelse for behandlinger, som fremkaldte modstands-

den borgerlige frihed og skabte en le-

dygtighed over for infektionssygdomme.

vende antivaccinationsbevægelse indtil

I 1900-tallet, hvor immunsystemets funktion og opbyg-

påbuddet blev ophævet 50 år senere.

ning blev kendt, udviklede videnskabsmænd en lang række

Vaccinationsmodstanden har dog vist

vacciner mod livsfarlige sygdomme. I dag vaccinerer man

sig sejlivet og har ført til modstand mod

med såkaldte levende og dræbte vacciner, som kan bestå af

bl.a. MFR-vaccinen inden for de sidste

svækkede mikroorganismer eller dele af mikroorganismer.

par årtier.

Statens Serum Institut, som blev oprettet i 1902, har spillet
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cine mod polio, som dengang var en alvorlig børnesygdom i Danmark. Instituttet har
desuden leveret vacciner til det danske børnevaccinationsprogram fra 1951. I dag vaccineres danske børn og unge mod en række potentielt dødelige epidemiske sygdomme.
Det sidste skud på stammen er en vaccine mod livmoderhalskræft, som siden 2012 er
blevet tilbudt 12-14-årige piger i Danmark.
Vaccinationshistoriens største succes er stadig Jenners inokulation med kokopper.
Den betød, at WHO i 1980 kunne erklære kopper for udryddet. I dag vaccinerer man
således ikke mere mod sygdommen. Den næste sygdom, som man er ved at udrydde
med omfattende vaccinationsprogrammer, er polio, som nu kun findes i en håndfuld
lande på verdensplan, og som man håber, er forsvundet omkring 2020. Tilbage står en
række epidemiske virussygdomme, som fx influenza, som vi sandsynligvis aldrig bliver
fri for, fordi virus jævnligt muterer og opstår i nye, ukendte former.
Morten A. Skydsgaard

Se også
24. Bakterier – et mikroskopisk liv
38. Mirakelmidlet penicillin
40. Lægemidler – fra blinde læger til blindede forsøg
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en vigtig rolle for udviklingen af vacciner og var i 1955 med til at lave verdens første vac-
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De magnetiske feltlinjer i en
spole med elektrisk strøm. De
fine spåner af magnetiseret jern
anbringer sig i feltets retning.

Gnidningselektricitet og naturlig magnetisme fra jernholdige mineraler (magnetit) havde været kendt siden oldtiden, men vi skal helt frem til omkring 1800,
før de to områder påkaldte sig stor videnskabelig interesse. Mange fysikere
arbejdede eksperimentelt og teoretisk med studiet af elektricitet, og der var en
tilsvarende interesse for den ejendommelige kraft, hvormed magneter påvirkede genstande af jern og stål.

...........................................................................
De elektriske og magnetiske fænomener blev dog opfattet som helt forskellige. Ganske
vist var det velkendt, at elektriske udladninger i form af fx lynnedslag kunne påvirke
magnetnåle, men herudover var der ikke påvist nogen sikker forbindelse imellem elektricitet og magnetisme. Tværtimod var der blandt ledende fysikere i Frankrig enighed
om, at der umuligt kunne være noget slægtskab mellem fænomenerne. Set ud fra
deres synspunkt var det spild af tid at søge efter en mulig forbindelse. Eftersom franske
fysikere på den tid udgjorde avantgarden i de fysiske videnskaber, havde deres teoretisk baserede synspunkter stor vægt.
Imidlertid var den danske fysiker, kemiker og naturfilosof Hans Christian Ørsted
(1777-1851) ikke tilfreds med den afvisning. Den apotekeruddannede H.C. Ørsted var
en ledende repræsentant for den naturromantiske strømning, der med udgangspunkt
i tysk filosofi spredte sig til Nordeuropa i starten af 1800-tallet. Naturromantikken var
en slags alternativ natur- og videnskabsopfattelse, der var karakteriseret ved at være
antimaterialistisk, dynamisk og holistisk. Mens traditionelle fysikere opfattede stof som
bestående af materielle atomer holdt sammen af kortrækkende naturkræfter, så argumenterede Ørsted og ligesindede fysikere af en naturromantisk indstilling, som den
tyske naturforsker Johann Ritter (1776-1810), at materien selv var af en dynamisk natur:
Stof bestod af – og var ikke andet end – et system af forbundne kræfter. Det var en
hovedopgave for den romantiske fysik, eller hvad man kaldte ”naturmetafysikken”, at
finde sammenhængen mellem de forskellige kræfter, der optræder i naturen. Man var
af filosofiske grunde overbevist om, at en sådan sammenhæng fandtes, at naturkræfterne var intimt forbundne og dannede et harmonisk hele. Til syvende og sidst var de blot
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Descartes foreslog i
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sin Principia philosophiae fra 1644 en
mekanisme for den
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magnetiske virkning,
men uden at overveje
en forbindelse til de
elektriske kræfter.

manifestationer af samme urkraft, der ultimativt var af guddommelig oprindelse.
Ørsted var i 1806 blevet ansat som professor i fysik ved Københavns Universitet, om
end hans stilling i lige så høj grad omfattede kemien. Meget af hans forskning var inspireret af hans naturromantiske opfattelse, ud fra hvilken det var naturligt at forvente
en sammenhæng mellem tilsyneladende forskellige naturfænomener, som fx mellem
de elektriske og magnetiske kræfter. Præcis hvilken sammenhæng der var tale om,
kunne han dog ikke sige. I bogen Ansicht der chemischen Naturgesetze (Betragtning om
de Kemiske Naturlove) fra 1812 overvejede han, hvorvidt den elektriske strøm havde
en magnetisk virkning, men uden at undersøge sagen nærmere. Det var først i starten
af 1820, at han nåede til den konklusion, at ”ligesom et Legem, der gjennemtrænges af
en meget stærk elektrisk Strøm, udstraaler Lys og Varme til alle Sider, saaledes kunne
det ogsaa forholde sig mod [med] den magnetiske Virkning”, som han udtrykte det
i en selvbiografisk beskrivelse i Kofods Conversations-Lexicon fra 1828. I overensstemmelse med sin grundantagelse forventede han, at den magnetiske virkning måtte svare
til den, der frembragte varme og lys, og at den derfor måtte give sig til kende i ganske
tynde og glødende ledninger med en stor modstand.
I juli 1820 havde Ørsted i overværelse af højt ansete og troværdige vidner – bl.a.
de københavnske professorer Johannes Reinhardt (1776-1845) og Ludwig Jacobson
(1783-1843) – foretaget eksperimenter, der imidlertid overbeviste ham om, at hans
oprindelige idé var forkert. Han indså nu, at en tyk metallisk ledning med lille elektrisk
modstand gav en langt kraftigere virkning på magnetnålen. Ørsted konkluderede, at
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cirkler i det omgivende rum, og han kunne derfor angive de fundamentale regler for
retningen af den kraft, som den strømførende ledning udøver på en magnetpol. Ørsted
havde opdaget elektromagnetismen.
Det vigtigste resultat af Ørsteds undersøgelser var, at de magnetiske kræfter fra
den elektriske leder havde en ”tværgaaende Virkning”, dvs. stod vinkelret på lederen.
En sådan form for naturkraft var helt ny. I stedet for at publicere sin opdagelse af den
elektromagnetiske virkning i et internationalt tidsskrift meddelte han den i et særtryk
skrevet på latin, som han straks sendte til sine kolleger i udlandet. På denne noget
uformelle måde kunne han hurtigt viderebringe sine resultater og sikre sig prioritet for
sin opdagelse. På dansk redegjorde han i 1820 for sine resultater i tidsskrifterne Dansk
Litteratur-Tidende og Hesperus, og det er heri, at ordet ”elektromagnetisme” første gang
optræder i dets moderne betydning: ”De electromagnetiske Virkninger synes ikke at afhænge af Electricitætens Spænding; men blot af dens Mængde.” Ørsted har utvivlsomt
været uvidende om, at den tysk-italienske naturfilosof Athanasius Kircher (1602-1680)
havde opfundet ordet ”elektromagnetisme” i sin bog Magnes fra 1654, men da i en anden og mere spekulativ betydning.
Mens den københavnske opdagelse blev
godt modtaget i Tyskland, reagerede de
franske fysikere umiddelbart med skepsis,
da de jo mente, at det påviste fænomen
ikke kunne forekomme. De var bekendt
med Ørsteds naturromantiske forestillinger, som de bestemt ikke delte. ”Nyheden
blev i begyndelsen modtaget meget køligt
her”, som den franske fysiker Pierre Dulong
(1785-1838) skrev i et brev til Ørsteds nære
ven, den svenske kemiker Jöns Jacob Berzelius (1779-1848). ”Man troede, at det var
endnu et tysk drømmeri.”
Men der var tale om et faktum, ikke et
romantisk drømmeri, hvilket gentagelser
af forsøget i Paris bekræftede. I løbet af
kort tid udviklede franske og andre fysikere
Ørsteds eksperimentelle indsigt, der blev
udgangspunktet for en helt ny og fundamental disciplin, elektrodynamikken eller
den elektromagnetiske teori. Den franske
fysiker André-Marie Ampère (1775-1836),
Ørsteds optegnelser fra forsøg med elektromagnetisme
foretaget i sommeren 1820.
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den ”elektriske Vexelkamp” ikke var indesluttet i ledningen, men at den udbredte sig i
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Faradays rotationsapparat fra 1821, den første
elektromotor. Med en
elektrisk strøm bevæger
magneterne, der er anbragt i kviksølv, sig rundt
om ledningen.

der gav navn til den kendte enhed for strømstyrke, viste, at den ørstedske elektromagnetisme slet ikke krævede en magnet, men at den også viste sig i vekselvirkningen mellem to strømførende ledere.
Også i England blev opdagelsen videre udviklet. Mens Ørsted havde vist, hvordan en
elektrisk strøm kunne danne et magnetfelt, viste den engelske naturforsker Michael Faraday (1791-1867), at en magnet kunne danne en elektrisk strøm. Hvis en stangmagnet
anbringes passivt i en spole, vil der ikke ske noget; men hvis magneten bevæges, så det
indesluttede magnetfelt ændrer sig, vil der frembringes elektricitet. Faradays vigtige
eksperimenter resulterede i de første primitive dynamoer og elektromotorer, om end
disse konstruktioner endnu var mere legetøj end praktisk anvendelige apparater. Af
endnu større videnskabelig betydning var det, at Faraday fortolkede sine eksperimenter ud fra begrebet om elektromagnetiske felter, hvilket blev udgangspunktet for James
Clerk Maxwells (1831-1879) fundamentale teori for elektromagnetismen fra 1860’erne.
Man kan stadig læse, at Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen var noget af en
tilfældighed, idet han i 1820 ved et demonstrationsforsøg tilfældigvis brugte ledninger
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bemærkede en virkning på nålen. Men det er en misvisende fremstilling af opdagelsesprocessen, for som nævnt var Ørsted af teoretiske grunde allerede overbevist om en
elektromagnetisk virkning, og han udforskede den systematisk og planmæssigt. I modsætning til flere andre naturromantikere var han en omhyggelig og erfaren eksperimentator. Hans indsats blev da også værdsat blandt samtidens fysikere, der betragtede
opdagelsen som banebrydende. I 1846 var den aldrende danske naturfilosof blevet
inviteret som hædersgæst til et stort videnskabeligt møde i England, og ved den lejlighed blev han af den berømte astronom John Herschel (1792-1871) introduceret med
ordene: ”Indenfor videnskaben kender jeg kun en retning, magnetnålen kan tage, når
den pegede mod det europæiske fastland, og det er på min højtagtede ven, professor
Ørsted. … Når man betragter hans rolige væsen, hvem skulle da tro, at han med lethed
kunne bevæge en kraft, som er så stor, at den har formået helt at ændre videnskabens
status.” Langt senere, nemlig i 1932, blev det besluttet at opkalde enheden for den
magnetiske feltstyrke efter Ørsted (”oersted”), men denne enhed benyttes dog sjældent i dag, hvor enheden er ampere per meter.
I hele den eksplosive udvikling af den elektromagnetiske videnskab, der fandt sted
mellem 1820 og 1850, befandt Ørsted selv sig på sidelinjen. Han var i det væsentlige
tilfreds med at have lagt grundstenen til den nye videnskab og søgte ikke at udforske
den nærmere. I 1821 undersøgte han dog den netop opdagede termoelektricitet, der
opstår, når to forbundne metalliske ledere holdes ved forskellig temperatur. Set ud fra
Ørsteds naturromantiske perspektiv var opdagelsen af elektromagnetismen først og
fremmest af værdi som en bekræftelse på hans naturfilosofiske forestillinger om kræfternes enhed, mens de nærmere detaljer og den matematiske formulering af teorien
ikke interesserede ham synderligt. Selv om han havde ønsket det, ville han ikke have
kunnet udvikle teorien matematisk, sådan som de franske fysikere gjorde: Han havde
kun et nødtørftigt kendskab til matematik, som han faktisk aldrig havde lært ordentligt.
Ørsted var heller ikke synderlig interesseret i den teknologiske anvendelse af elektromagnetismen, hvor han også var en noget passiv tilskuer til udviklingen. Han hyldede forbindelsen mellem naturforskning og teknologi i retoriske vendinger, men i realiteten var den fremmed for hans naturromantiske sjæl. I 1830’erne og 1840’erne blev
de første dynamoer, elektromotorer og elektromagnetiske telegrafsystemer udviklet af
fysikere og opfindere, og det blev den spæde begyndelse på hele den elektrificering af
verden, der i dag er en betingelse for det moderne samfund.
Helge Kragh

Se også
23. Lys er elektromagnetiske bølger
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Ved lynnedslag omformes spændingen mellem
skyer og jordoverfladen
til elektriske udladninger
med en enorm energi.
Luften varmes lokalt op
til en temperatur omkring 20.000 °C, varmere
end Solens overflade,
men den samlede energi
ændres ikke.

I dag lever vi i energiens tidsalder. Energi er en fysisk størrelse, men det er også
en profitabel handelsvare, et politisk mantra med stor international betydning,
en forureningskilde og en livsbetingelse. Det er en så væsentlig størrelse, at den
i mange lande har fået sit eget ministerium. I betragtning af energiens massive
betydning kunne man tro, at begrebet går langt tilbage i historien, men det er
ikke tilfældet. Ganske vist kan ordet energeia findes hos Aristoteles, men han
brugte det i en helt anden betydning end den, vi kender i dag. Den nuværende
betydning er tæt knyttet til loven om energiens bevarelse, uden hvilken energien ikke ville være en virkelig fundamental størrelse.

...........................................................................
Isaac Newton (1642-1727) kendte hverken til energi eller energibevarelse. Først i slutningen af 1700-tallet blev begreber som kinetisk og potentiel energi – eller på dansk
bevægelsesenergi og beliggenhedsenergi – defineret inden for den mekaniske fysik, og
man fik så småt færten af en sammenhæng mellem varme og mekanisk arbejde. Denne
sammenhæng viser sig tilsyneladende umiddelbart i de dampmaskiner, der netop da
begyndte at sætte deres præg på samfundet, men man opfattede på den tid stadig
varme som en væskeagtig substans (caloric) snarere end en energiform. Vi skal frem
til 1840’erne, efter caloric var lagt i graven og varme blevet til en form for bevægelse,
før det moderne energibegreb opstod i forbindelse med loven om energiens bevarelse. I betragtning af den nytte og nærmest guddommelige status, denne lov har, er
det bemærkelsesværdigt, at den oprindeligt blev opdaget af to amatører uden nogen
uddannelse i fysik. I 1842 foreslog den tyske læge Julius Robert Mayer (1814-1878) fra
Heilbronn, at energien var bevaret, og kort tid senere nåede den engelske brygger og
amatørforsker James Prescott Joule (1818-1889) fra Manchester uafhængigt til samme
konklusion. Loven blev formuleret i sin fulde generalitet af Mayers landsmand, den
lægeuddannede fysiker Hermann von Helmholtz (1821-1894), der i 1847 udgav en vigtig afhandling om emnet, Ueber die Erhaltung der Kraft (Om Kraftens Bevarelse). Med
Helmholtz’ bidrag blev sætningen om energiens bevarelse et grundlag for termodynamikken eller den almene lære om energien og dens forandringer.
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Ifølge loven om energibevarelse er der i naturen forskellige former for energi –
varme, lys, bevægelse, kemiske omdannelser etc. – og disse har to bemærkelsesværdige
egenskaber, nemlig omsættelighed og bevarelse. De forskellige former kan omdannes
til hinanden, men uanset omdannelsens art vil den samlede energimængde i et lukket
system, der ikke udveksler energi med omgivelserne, være uændret. Eller som den tyske fysiker Rudolf Clausius (1822-1888) senere udtrykte det på mere grandios vis: Energien i universet er konstant. Det afgørende er med andre ord, at energi ikke kan opstå
eller forsvinde, den kan kun ændre form. Loven kendes også som termodynamikkens
første hovedsætning.
Den anden hovedsætning vedrører entropien eller energiens evne til at udføre
arbejde. Energi og arbejde er tæt forbundne begreber, men ikke identiske. Ifølge den
anden hovedsætning, sådan som den først blev formuleret af Clausius i 1850’erne, vil
entropien i et lukket system vokse spontant mod en maksimal værdi, der svarer til en
fuldstændig ligevægt. I modsætning til energien er entropien altså ikke en bevaret størrelse.
Men tilbage til første hovedsætning. For at begrunde energisætningen eksperimentelt måtte forskerne vise, at en energiform kunne omdannes til en anden, uden at
energien gik tabt. Joule eksperimenterede oprindeligt med den varme, der dannes i en
strømførende ledning, og blev herfra ført til målinger af varmedannelsen fra mekaniske
processer og fra gassers udvidelse. Han målte bl.a. den mekaniske energi, der skal til at
dreje et hjul med vinger rundt i vand (som i en gammeldags hjuldamper). Når hjulet
drejes hurtigt rundt, vil der opstå gnidningsvarme og vandets temperatur vil stige.

Ved frembringelse af kunstige lyn i form af elektriske
udladninger veksler energien
mellem forskellige former,
så der skabes et kaotisk og
uforudsigeligt mønster.
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Joules opstilling,
her i en gengivelse
fra 1869. Tabet i
mekanisk energi,
angivet til højre,
opvejes af den
varmeenergi, der
opstår ved friktion i
vandet.

Ved at måle den opståede varme og sammenligne den med den brugte mekaniske
energi kunne han finde omsætningsforholdet mellem varmeenheden ”calorie”, og
hvad vi i dag kalder ”joule”. Hans bedste værdi for denne størrelse, der af historiske
grunde kendes som ”varmeenhedens mekaniske ækvivalent”, var 4,16 J/cal. Det er forbavsende tæt på den nuværende værdi, der er 4,19 J/cal.
Også den danske ingeniør og fysiker Ludvig August Colding (1815-1888), der var
elev af H.C. Ørsted, bidrog med tidlige målinger af størrelsen. Han var blandt de første
til at foreslå en lov om det, han kaldte energiens uforgængelighed. Dette gjorde han i
1840’erne ud fra forsøg med gnidningsvarme mellem metaller.
På basis af en lang række eksperimenter, herunder Coldings, stod det i midten af
1800-tallet klart, at energi eller ”kraft” – de to ord blev forvirrende nok brugt synonymt
– hverken kan skabes eller forsvinde. I denne henseende havde størrelsen samme egenskab som massen af stof. Siden Lavoisiers eksperimenter i 1770’erne havde det været
alment accepteret, at i alle processer, hvor et stof omdannes til et andet, vil den samlede masse være uforandret. Man havde altså nu to bevarelsessætninger for henholdsvis
masse og energi, og de blev snart opfattet som absolut gyldige og uden undtagelser.
Energi blev hurtigt til et centralt begreb i næsten alle naturvidenskaber, og det var
ikke kun naturforskerne, der tog energiens evangelium til sig.
I begyndelsen blev energiens bevarelse associeret med åndelige og kristne værdier.
Verden er jo fuld af energi, og energi kan ikke skabes gennem naturlige processer. Hvor
kommer den så fra? Det kan vel kun være fra en hinsidig skabende kraft, der på overnaturlig vis har leveret energien til at trække det kosmiske urværk op og derved puste
liv i universet. Både Mayer og Joule var faktisk overbeviste om, at det nye energibegreb
passede med det kristne budskab som fod i hose. I Danmark var Colding af samme opfattelse. Med energisætningen havde naturvidenskaben tilsyneladende leveret et slagkraftigt argument mod de materialistiske anskuelser, der voksede frem i tiden. Ifølge
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Colding var den ikke blot stærk evidens for sjælens udødelighed, den havde ligefrem
bevist, ”at Gud har skabt verden af hvad der for os opløser sig i et Intet”, som han skrev i
en afhandling fra 1856.
Ved et af historiens mange ironiske krumspring blev energien senere i århundredet
omfavnet af materialistiske, socialistiske og ateistiske synspunkter. Ifølge tænkere inden
for den materialistiske og kulturradikale tradition bestod verden af to uforgængelige
størrelser, stof og energi. Da den samlede mængde energi i verden er konstant og altså
altid har eksisteret, må verden være evig. Der kan ikke være nogen begyndelse på eller
skabelse af verden, og ej heller en afslutning på den, for det ville stride imod loven om
energiens bevarelse. Og hvis verden altid har eksisteret, mister begrebet om den skabende Gud da ikke sin legitimitet?
I sidste del af 1800-tallet var det ikke kun den darwinske udviklingslære, der blev
mobiliseret i den omfattende kulturkamp mod Kirken og dens værdier, det var i høj
grad også fysikkens energisætning. Den tyske samfundsfilosof Friedrich Engels (18201895), der sammen med Karl Marx (1818-1883) udformede den kommunistiske verdensanskuelse, var blandt dem, der anså loven om energiens bevarelse for et videnskabeligt bevis for materialismen.

I lysmøllen eller radiometret drejer vingerne
tilsyneladende rundt af sig selv, i modstrid
med loven om energibevarelse. Men kun tilsyneladende. Der er tale om en omformning af
lysenergi til termisk energi i de molekyler, der
findes i glasbeholderen. Molekylerne reflekteres forskelligt i vingernes sorte og lyse sider,
og som et resultat opstår et tryk, der giver
vingerne bevægelsesenergi.
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ser, til enhver tid og på ethvert sted i universet? Svaret er ikke blot, at vi ikke kan vide
det, men at den klassiske lov om energibevarelse faktisk ikke har absolut gyldighed.
Da radioaktiviteten blev opdaget i slutningen af 1890’erne, blev naturforskerne konfronteret med et fænomen, hvor energi tilsyneladende opstod spontant og uden at
være forårsaget af andre energiformer. Radioaktivitet og andre processer, der har deres
oprindelse i atomkernen, stemmer ikke overens med den klassiske lov om energibevarelse, men alligevel er fysikere i dag lige så overbeviste om lovens gyldighed, som de var
det i sidste halvdel af 1800-tallet.
Grunden er, at energi i dag ikke er helt det samme som energi anno 1850 eller
anno 1900. Med sin relativitetsteori belærte Albert Einstein (1879-1955) fysikerne om,
at energi (E) og masse (m) er ækvivalente størrelser: De kan omformes til hinanden i
overensstemmelse med forskriften E = mc2, hvor c er et symbol for lysets hastighed, ca.
300.000 km/sek. I stedet for at have to absolutte bevarelseslove, den ene for masse
og den anden for energi, har vi ifølge den einsteinske fysik en enkelt bevarelseslov for
masse-energi. Når fysikere i dag taler om energi og energibevarelse, er det den generaliserede form for energi, de har i tankerne. I processer mellem elementarpartikler
opstår og forsvinder energi hele tiden, men alligevel er energien absolut bevaret. Det
er faktisk en af de meget få fundamentale fysiske størrelser, der har denne egenskab.
Der har været adskillige forsøg på at vise lovens begrænsning, fx at den ikke har
absolut men kun statistisk gyldighed, sådan som Niels Bohr (1885-1962) faktisk mente
omkring 1930. Men Bohr tog fejl, og heller ingen af de andre forsøg har båret frugt. Det
skyldes ikke, at energibegrebet er konstrueret på en sådan måde, at loven er sand per
definition, for eksperimenter kunne vise, at det ikke er tilfældet. De har blot ikke gjort
det og vil måske aldrig gøre det. Energibevarelse synes at være et fundamentalt træk i
naturens arkitektur.
Moderne fysik er stadig fast forankret i loven om energiens bevarelse, blot er denne
energi ikke identisk med det oprindelige begreb, der blev indført i midten af 1800-tallet. Loven om energibevarelse synes at være absolut gyldig og virkelig fundamental, ja
man kunne måske endda fristes til at kalde den guddommelig. Og dog, for med opdagelsen af den ”mørke energi” i slutningen af 1990’erne fandt astronomer og fysikere en
form for kosmisk energi, der ikke er bevaret, men derimod vokser med rummets udvidelse. Der gælder ganske vist en bevarelsessætning for den mørke energi, men i dette
tilfælde er det energitætheden, altså energi per rumfang, der er bevaret.
Helge Kragh

Se også
27. Den forbavsende radioaktivitet
29. Einsteins relativitetsteori
50. Den mørke energi
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Krystal af urinsyre eller urea.

I 1907 modtog den tyske kemiker Eduard Buchner (1860-1917) Nobelprisen for
sine undersøgelser af den cellefri gæring. I sin forelæsning i Stockholm beskrev
han dyre- og planteceller som ”kemiske fabriker” og antydede, at livets gåde
ikke ville forblive en gåde. ”Den dag vil oprinde”, sagde han optimistisk, ”da
selv de livsprocesser, der i dag stadig er gåder for os, ikke længere vil være
utilgængelige for os naturvidenskabsmænd.” Havde kemien givet svaret på
det gamle spørgsmål, om der findes en særlig livskraft, eller om livet blot er en
avanceret organisation af fysisk-kemiske processer?

...........................................................................
Kemien er videnskaben om grundstofferne og deres forbindelser, og et af disse grundstoffer adskiller sig markant fra de andre. Der er langt flere og mere komplicerede forbindelser af kulstof end af samtlige andre grundstoffer, hvilket er baggrunden for den
moderne inddeling af kemien i organisk og uorganisk kemi. Organisk kemi er simpelthen kulstofforbindelsernes kemi, selv om visse simple kulstofforbindelser som kulilte
(CO) og kalk (CaCO3) i praksis ikke regnes for organiske. Navnet ”organisk” relaterer til
ord som ”organ” og ”organisme”, idet organiske stoffer tidligere blev anset for dem,
der stammede fra eller var karakteristiske for den levende del af naturen, plante- og
dyreverdenen. Frem til midten af 1800-tallet var den almindelige opfattelse, at organiske stoffer kun kan dannes under medvirken af et organiserende princip eller en særlig
livskraft, en vis vitalis, mens livskraften ikke fandtes i de uorganiske eller ”mineralske”
stoffer.
Omkring 1900 var livskraften i det væsentlige uddrevet fra kemien, der ikke længere
anerkendte en fundamental forskel mellem organiske og uorganiske stoffer. Livskraften
blev nu opfattet som et fantasifoster. Uddrivelsen var dog en langsom proces og blev
ikke en dødsdom over vitalismen i almindelighed, nemlig troen på at levende organismers struktur og funktion kun kan forstås ud fra antagelsen af en eller anden slags
livskraft.
Den førende kemiker i første halvdel af det 19. århundrede, svenskeren Jöns Jacob
Berzelius (1779-1848), havde ingen problemer med en livskraft, der var forbeholdt or-
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Pasteur i sit laboratorium i Paris, 1885.
Maleri af Albert Edelfeldt (1854-1905).
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produkter kan syntetisere en organisk forbindelse i laboratoriet, så vil det udgøre en
tilbagevisning af hypotesen om en livskraft. En sådan syntese blev første gang lavet af
den noget yngre tyske kemiker Friedrich Wöhler (1800-1882), der havde studeret hos
Berzelius og i et brev fra 1828 kunne fortælle ham, at ”jeg kan lave urinstof uden brug af
en lever eller endog af et dyr, hvad enten det er et menneske eller en hund”. Det havde
siden 1773 været kendt, at urinstof (urea, NH2CONH2) er et affaldsprodukt fra leveren,
og at det udskilles i urinen. Kort fortalt, så lykkedes det Wöhler at fremstille urinstof
ud fra det uorganiske salt ammoniumcyanat, der har formlen NH4CNO. Processen kan
skrives som en simpel omlejring, NH4CNO → NH2CONH2. Var vitalismen nu blevet gendrevet?
Dette er i det mindste, hvad man kan læse i mange lærebøger i kemi, hvor myten
om Wöhlers opgør med den uvidenskabelige livskraft stadig optræder. Budskabet er, at
først med Wöhlers opdagelse blev den organiske kemi videnskabelig og i sit grundlag
forenet med den uorganiske kemi. Men det er og har altid været en myte, og den bliver
ikke mere troværdig, fordi den er blevet gentaget ad nauseam i mere end 150 år.
For det første hævdede Wöhler ikke selv at have gjort op med vitalismen, men så
primært betydningen af sit eksperiment i, at han ud fra et salt (ammoniumcyanat)
havde produceret et stof, der ikke var et salt (urinstof). De to stoffer bestod endvidere
af de samme atomer, der blot var arrangeret på forskellig vis, sådan at de var eksempler på ”isomere forbindelser”, et nyt fænomen som kemikerne netop var begyndt at
undersøge. Wöhlers formål med sit eksperiment var slet ikke at syntetisere et organisk
stof ud fra et uorganisk, men derimod at syntetisere ammoniumcyanat. I stedet fik
han en forbindelse, der viste sig at være identisk med naturligt urinstof. Blandt hans
samtidige vakte syntesen stor opmærksomhed og blev anset som vigtig, men det var
sjældent på grund af dens mulige konsekvenser for vitalismen. Selv om processen selv
var uangribelig, var fortolkningen det ikke. Urinstoffet var jo et affaldsstof, der ikke kom
fra selve leveren, så var det berettiget at betegne det som et egentligt organisk stof?
Under alle omstændigheder var begrebet om vitalisme så mangetydigt og dårligt defineret, at det umuligt kunne tilbagevises ved et enkelt eksperiment. Selv i dets begrænsede betydning af kemisk vitalisme krævede det mange eksperimenter, før det stod
klart, at livskraften ikke er en aktør i den organiske kemi.
Ganske vist var Wöhlers tidlige syntese af urinstof af ringe betydning i vitalismedebatten, men den indledte en ny æra i den organiske kemi, hvor syntesen af organiske
stoffer snart kom til at dominere. Konsekvenserne var store, både videnskabeligt og
økonomisk. I perioden 1844-1870 eksploderede antallet af kendte organiske forbindelser fra 720 til 10.700, således at kemikerne ved slutningen af perioden havde kendskab
til dobbelt så mange organiske forbindelser som uorganiske. På den tid var organiske
synteser ikke længere forbeholdt laboratoriet, men var allerede blevet omformet til
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blomstrende – og stærkt forurenende – kemiske industrier, sådan som det var tilfældet
med den syntetiske produktion af tekstilfarvestoffer (mauvein, fuchsin og anilinblåt)
ud fra kultjære.
I 1844 kunne den tyske kemiker Hermann Kolbe (1818-1884), en tidligere elev af
Wöhler, triumferende meddele, at han havde produceret eddikesyre (CH3COOH) ud fra
rene og simple uorganiske stoffer. Hans metode var kompliceret, men kun baseret på
mineralet svovlkis (FeS2) og grundstofferne kulstof, chlor og brint. Ud fra de førstnævnte stoffer fik han trichloreddikesyre (CCl3COOH), der ved tilledning af brint let kunne
omdannes til eddikesyre. Der var altså uomtvisteligt tale om et organisk stof, lavet
uden at der var nogen livskraft til stede. Ti år senere gik den 27-årige franske kemiker
Marcellin Berthelot (1827-1907) et skridt videre, idet han syntetiserede en række alkoholer, herunder glycerol og almindelig ethanol. Det lykkedes ham også at lave acetylen
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Wöhler var nær ven af Justus von Liebig
(1803-1873), hvis laboratorium i den tyske
by Giessen var banebrydende for kemisk
forskning og undervisning. I tegningen fra
1842 optræder flere af Liebigs og Wöhlers
elever – bemærk, at de hvide kitler endnu
ikke har gjort deres indtog i laboratoriet.

(C2H2) og benzen (C6H6) direkte ud fra de to grundstoffer, nemlig ved at lade kulstof og
brint reagere i en elektrisk udladning.
Både Kolbe og Berthelot var overbeviste anti-vitalister, og de så det som en af den
organiske kemis fornemste opgaver at gøre sig fri af overtroen om en livskraft. For dem
at se havde deres og andres synteser allerede leveret det afgørende bevis for, at livsprocesser i princippet kunne reduceres til kemi. Når anti-vitalismen på den tid fik vind
i sejlene, skyldtes det ikke blot de nye kemiske synteser, men også en generel trend
væk fra naturromantiske forestillinger og mod en positivistisk og materialistisk videnskabsopfattelse. Inden for rammerne af den nye opfattelse af naturvidenskaben var der
ingen plads for en livskraft, hverken i kemien eller i biologien.
Selv om livskraften omkring 1860 var dømt ude, når det gjaldt almindelige organiskkemiske processer, spøgte den stadig i processer af en biokemisk art, såsom forrådnel-

Indhold Register
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

114
50 OPDAGELSER

ses- og gæringsprocesser. Man havde i lang tid vidst, at gær var en nødvendighed for
at omdanne sukkerstoffer til alkohol (ethanol) under udvikling af kuldioxid: sukker +
gær → C2H5OH + CO2. Fra mikroskopiske undersøgelser vidste man også, at gær består
af små cellelignende organismer – måske som en primitiv plante – men der var stor
uenighed om gærens virkemåde. Ifølge Wöhler og flere andre kemikere var der tale om
en ren kemisk proces, hvor gærcellernes mulige liv ingen rolle spillede. De undersøgelser, den fremragende franske kemiker og bakteriolog Louis Pasteur (1822-1895) lavede
af vingærens kvalitet, syntes dog at pege i en anden retning. Han viste i 1850’erne, at
gær faktisk er levende celler, og at de kan ernære sig såvel aerobt som anaerobt, dvs.
med eller uden luftens ilt. Ifølge Pasteur var alkoholgæring en anaerob livsform (la
vie sans air) og dermed helt afhængig af den livskraft, der var i de levende celler. I det
mindste på dette område hævdede han et vitalistisk synspunkt.
Striden mellem vitalister og anti-vitalister med hensyn til alkoholgæring blev først
afgjort ved århundredets afslutning. Efter den vitalistiske anskuelse burde en død
gærsaft, hvor der ikke længere var gærceller, ikke kunne frembringe alkoholisk gæring.
Det var for at bekræfte denne anskuelse, at Eduard Buchner i 1897 lavede en række
eksperimenter, der gav det modsatte resultat af det, han forventede. Da Buchner havde
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forurening, hvorefter han til sin overraskelse opdagede, at der frembragtes en livlig
udvikling af kuldioxid – et sikkert tegn på gæring! Buchner kunne yderligere vise, at selv
tilsætning af antiseptiske stoffer ikke påvirkede gærsaftens aktivitet. Hans konklusion
var derfor, at gæringsprocessen var ren og skær kemi, uden noget spor af en biologisk
livskraft. Ti år senere blev han tildelt Nobelprisen i kemi for sin opdagelse, der blev fortolket som endnu et stærkt argument mod den vitalisme, der stadig spøgte i de kemiske kulisser.
Vi ved i dag, at selv om gærceller faktisk er levende, nemlig encellede svampe, så var
Pasteurs synspunkt forkert. Den alkoholiske gæring skyldes ikke den levende gær selv,
men et kompleks af enzymer, der kan isoleres fra gæren. De indgående kemiske processer er yderst komplicerede, men det ændrer ikke ved, at de forløber helt efter den
almindelige kemis lovmæssigheder og kan forstås uden at antage nogen livskraft. Men
heraf følger ikke, at livsprocesser er blevet reduceret til ren og skær kemi. Der er stadig
fysikere, kemikere og biologer, som mener, at der er et organiserende princip i livet,
som ikke lader sig reducere til de kendte fysisk-kemiske love.
Helge Kragh

Se også
18. Cellelæren – alt levende består af celler
45. Livets oprindelse

Ved gæringen af kirsebær til
kirsebærvin dannes bobler af
kuldioxid. Det er en livlig proces,
men uden nogen livskraft.
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Når sædcellen rammer ægcellen, dannes et nyt menneskes arvemasse,
som ved celledelinger bliver til menneskets ca. 100 billioner celler.

Det er tankevækkende, at tre videnskabsmænd, som arbejdede på vidt forskellige områder af biologien, inden for fem år fra 1855 til 1860 alle udgav bane
brydende værker, hvor de argumenterede for livets uophørlige kontinuitet.
Livet, påpegede de, udgør et kontinuum, som videreføres fra celle til celle, fra
organisme til organisme og fra art til art.

...........................................................................
Den første af de tre herrer var den tyske læge og politiker Rudolph Virchow (18211902), der i 1855 fremsatte cellelærens grundlæggende teori, nemlig at enhver celle i
alt levende – mikroorganismer, planter, dyr og mennesker – dannes ved deling af andre
celler. Fire år senere udgav naturforskeren Charles Darwin (1809-1882) Origin of Species,
hvori han foreslog, at enhver art på lignende vis nedstammer fra forældrearter. Og i
1860 forklarede kemikeren Louis Pasteur (1822-1895), at liv ikke kan opstå spontant
i naturen, men at en organisme altid dannes af andre organismer. Alle tre teorier bidrog afgørende til den ikke mindre end revolutionerende naturlov, nemlig at dyre- og
plantelivet er produktet af en ubrudt kæde af livsformer, som har udviklet sig i løbet af
Jordens historie.
Men hvad er en levende organisme? Hvordan kan et befrugtet æg på 0,1 mm udvikle sig til et kompliceret biologisk væsen, der kan løbe omkring og interagere intelligent
i en kompliceret verden? I begyndelsen af 1800-tallet var videnskabens svar på disse
grundspørgsmål afvæbnende – fysikken og kemien rakte ikke til at forklare, hvad liv er
for noget. På den tid opfattede de fleste videnskabsmænd planterne, dyrene og mennesket som en del af Guds skaberværk. Der måtte være en “styrende Forstandskraft”,
der med “kyndig Haand” deltog i den biologiske skabelsesproces, som den danske
naturforsker og læge Daniel Eschricht (1798‑1863) formulerede det i Haandbog i Physiologien fra 1834-46 (s. 31-32). Denne besjæling af naturen er også karakteristisk for H.C.
Ørsteds naturromantiske opfattelse af naturen.
Vi skal tilbage til 1600-tallet for at finde de tidligste observationer af celler. Her
kunne den hollandske manufakturhandler og videnskabsmand Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) i 1670’erne på baggrund af forstørrelser x 200 beskrive et helt ukendt
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Adolph Hannover er blevet kaldt for ”Danmarks
første mikroskopiker”, og han indførte den mikroskopiske anatomi i Danmark. I 1830’erne besøgte han Müllers laboratorium, hvor han kunne
fordybe sig i instrumentet og timelange studier af
præparater. Her ses Hannovers mikroskop.

mylder af mikroliv i fx vandpytter, sæd og
menneskets mundhule. Rygtet om hans
enestående iagttagelser gik verden rundt, og
selv zar Peter den Store besøgte ham. Også
videnskabsmændene i Royal Society i London
var imponerede, selv om naturfilosoffen Robert Hooke (1635-1703) allerede i 1665 havde
meddelt, at planter indeholdt bittesmå og
besynderlige blærer, som kunne være omgivet af tykke vægge. Han brugte som den første ordet ”celle”, der dengang blot betød et
hulrum i et afgrænset område. Cellerne blev yderligere opfattet som kun én af mange
bestanddele i planter.
1800-tallets forestilling om, at alle levende organismer, dvs. både planter og dyr, er
opbygget af et biologisk grundelement, var langt mere vidtrækkende, men byggede
videre på iagttagelserne 150 år tidligere. I 1805 foreslog den tyske naturfilosof Lorenz
Oken (1779-1851) således, at alt liv opstår i en primitiv væske, hvori der først dannede
sig ”infusoria” eller ”urdyr”, som han så som livets mindste bestanddele, og som altså
kunne samle sig til mere komplekse former.
Okens tidlige celleteori var spekulativ, ligesom Eschrichts idéer om, at det levende
var besjælet med en ”styrende Forstandskraft”, men det skyldtes til dels, at mikroskopi
længe havde haft lav status i naturforskningen. I begyndelsen af 1800-tallet så flere
videnskabsmænd, bl.a. den indflydelsesrige medicinske professor Ole Bang (1788-1877),
mikroskopet som et voksenlegetøj, der ikke kunne tages alvorligt. Problemet var brydningsfejl i linserne, der forvrængede de sete strukturer i en sådan grad, at flere naturforskere mente, det levende var bygget af runde kuglelignende former. Brydningsfejlen
betød fx, at videnskabsmænd i mere end hundrede år mente, at røde blodlegemer var
kugleformede og ikke flade.
Omkring 1830 fik man et nyt linsesystem, og det var et vendepunkt for mikroskopien og naturforskningen. Pludselig kunne de værste brydningsfejl korrigeres, og viden-
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næsten usynlige strukturer.
På det tidspunkt blev Berlins Universitet centrum for et rigt forskningsmiljø, hvor
lægen Johannes Müller (1801-1858) førte an med et moderne laboratorium og øvelser
i mikroskopi. Fra dette miljø kom i 1838 botanikeren Jacob Schleidens (1804-1881)
banebrydende artikel ”Beiträgen zur Phytogenesis” (”Bidrag til planternes oprindelse
og udvikling”), hvori han påviste, at alle planters byggesten er den levende celle. Året
efter udgav hans ven lægen Theodor Schwann (1810-1882) bogen Mikroskopischen Untersuchungen (Mikroskopiske undersøgelser), hvori han beskrev mikroskopiske undersø-

”Tænk mikroskopisk”
skal Virchow have sagt
til sine studerende. Han
skabte et nyt grundlag
for udforskningen af
kroppens sygdomme.
Her ses hans skitser af
kræftceller fra bl.a.
lever, hjerte, mavesæk
og testikler publiceret
i 1847.
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gelser af et overvældende forskelligartet materiale bl.a. haletudser, hestehov, fuglefjer,
brusk, knogle, tænder, muskler, nerver og fedtvæv. Her præsenterede Schwann også
sit egentlige ærinde, nemlig tesen om, at ikke kun planter, men alt levende er opbygget af celler. Både Schwann og Schleiden mente også, at celler kunne dannes spontant
som en kemisk proces i en såkaldt modervæske (blastema), når de rette kemiske omstændigheder var til stede. Begge ønskede at distancere sig fra naturfilosofien og dens
besjæling af det levende og påpegede derfor, at det levende var regeret af fysikken og
kemiens kræfter og ikke af en immateriel kraft, der skabte planter og dyrs form. Deres
sensationelle observationer gjorde mikroskopet populært, mens deres teori om cellers
spontane opståen blev ivrigt debatteret i de følgende årtier, bl.a. fordi andre naturforskere observerede, at celler kunne dannes ud fra allerede eksisterende celler.
Den yngre Rudolph Virchow blev også en del af det kreative berlinske laboratoriemiljø, og i 1855 modificerede han afgørende celleteorien med artiklen ”Cellular-Pathologie” og den korte læresætning omnis cellula e cellula, dvs. ”alle celler stammer fra celler”. Artiklen var et opgør med Schleiden og Schwanns kemiske teori om celledannelse.
I 1858 udkom Virchows hovedværk Die Cellularpathologie, hvori han ikke blot gennemgik menneskekroppens organer og væv, men også argumenterede for, at al sygdom skal
forstås på celleplan. Også dette var epokegørende nytænkning.
Cellelæren revolutionerede medicinen, bla. udforskningen af kræft, hvor man opdagede kræftcellerne. Her var den danske læge Adolph Hannover (1814-1894) pionér,
og han beskrev omkring 1850 en særlig svulstgruppe, det såkaldte epitheliom, som ses

Et afgørende øjeblik
i celledelingen:
De duplikerede og
parallelle kromosomer er ved at
blive trukket fra
hinanden. Til venstre ses en celle med
en cellekerne, hvor
arvematerialet ikke
er rullet op i kromosomer. Til højre
ses to celler efter en
celledeling.
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den første danske læge, der allerede i 1840’erne brugte mikroskopet i sit diagnostiske
lægearbejde.
Virchows påvisning af sygdom som en forstyrrelse af cellernes normale funktion
var et opgør med den traditionelle sygdomstænkning, som opfattede sygdom som
en ubalance i kroppens vitale kræfter og væsker. Virchows cellelære pegede på, at alle
kroppens funktioner involverer kroppens celler, hvad enten det drejer sig om muskler
(opbygget af celler, som kan trække sig sammen), nerveimpulser (som løber i lange
nerveceller fra rygmarv til muskler), spyt (hvis væske kommer fra kirtelceller) eller hormoner (som udskilles af hormonproducerende celler). Derfor blev lægevidenskaben
stærkt optaget af, hvordan kroppens celler påvirkes, når kroppen bliver syg, fordi det
gav indsigt i sygdomsmekanismer og efterhånden førte til gennembrud i behandlingen
af sygdomme.
Cellelæren var frugten af en kollektiv indsats, som langsomt skabte en faglig tradition og et fagligt fundament for cellebiologi. Tusindvis af strukturer skulle navngives for
at udvikle et videnskabeligt sprog for de mange væv, som åbenbarede sig i mikroskopets øje, og som blev til mikroskopiske atlas over planter, dyr og mennesker. Det tog tid
– akkurat som det tog tid at beskrive kroppens anatomi og kortlægge jordens geografi.
Studiet af cellekernen på 0,005 mm var fx længe en teknisk udfordring, fordi lysmikroskopet satte begrænsninger for, hvor meget man kunne se. Først i 1882 kunne den
tyske læge Walther Fleming (1843-1905) beskrive den såkaldte ”mitose”, den forunderlige celledelingsproces, hvor kromosomerne, der findes i alle celler, fordobles i cellekernen, arrangeres i dens midte og derefter spaltes så to celler opstår.
Alt levende består af celler – fra encellede bakterier til enorme pattedyr med billioner af celler. Cellerne er gådefulde forskningsobjekter og vigtige informationskilder.
Derfor er det ikke så underligt, at den moderne biologi og biomedicin endnu i dag er i
fuld gang med at udforske dem. I tusindvis af laboratorier undersøges stamceller, DNA,
membranmolekyler og cellens eget stofskifte. Forskning i plante- og dyrearters DNA
bidrager med ny viden om evolutionen på jorden. Cellelæren er også blevet en del af
den medicinske dagligdag og har fx stor betydning i fosterdiagnostikken, hvor kromo
somfejl og alvorlige sygdomme som Downs syndrom kan spores tidligt i graviditeten.
Morten A. Skydsgaard

Se også
24. Bakterier – et mikroskopisk liv
46. DNA – gener og arvematerialet
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Gletsjerfront.

En stor del af landskabet i Europa og Nordamerika er formet af glaciale påvirkninger fra de enorme ismasser, der i fortiden dækkede dele af de to kontinenter. For en moderne geolog er det indlysende, at landskabet i fx Danmark
og England kun kan forklares ud fra teorien om istiden, der da også har været
accepteret i omkring 150 år. Evidensen for glacial aktivitet, såsom ledeblokke,
moræner og skurestriber, er så overvældende, at den nærmest skriger til himlen. Vi ser isens virkninger. Alligevel var teorien om en eller flere istider engang
kontroversiel. I starten af 1800-tallet, før istidsteorien blev fremsat, kendte
geologer udmærket til ledeblokke, moræner og skurestriber, men de opfattede
dem ikke som levn fra en fjern istid. Det, der i dag er så indlysende, har ikke
altid været indlysende.

...........................................................................
Den oprindelige teori om en istid fremkom især i forbindelse med forsøg på at forklare, hvordan store klippeblokke (ledeblokke, også kaldt vandreblokke eller erratiske
blokke) kunne være blevet transporteret fra et område til et andet mange hundreder
kilometer borte. I starten af 1800-tallet vidste man, at store granitblokke ved områder
af de franske Jurabjerge, der i øvrigt består af kalksten, minder påfaldende meget om
klipper længere sydpå i alperne. Ligeledes var det blevet påvist, at ledeblokke i det
nordtyske og polske lavland var af samme beskaffenhed som det skandinaviske fjeldmassiv. Evidensen for lede- eller vandreblokke var overvældende, problemet var at
forklare, hvordan de havde vandret så langt. Det skortede ikke på forslag, men ingen var
overbevisende.
I 1830’erne var ”diluvianismen” endnu den mest anerkendte geomorfologiske teori,
nemlig antagelsen om at landskabet var formet af en stor oversvømmelse eller flod
(eller flere floder) engang i fortiden – en slags moderne version af den bibelske fortælling om syndfloden. Diluvianister mente, at strømmen havde sørget for transporten af
vandreblokke, men de kunne ikke give plausible forklaringer på, hvordan vandet kunne
flytte de ofte meget store blokke så langt, og i nogle tilfælde endog opad i bjergene.
Andre teorier var ikke bedre bevendt, og nogle var mere festlige end troværdige. Til
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denne kategori hørte forslag om, at blokkene var blevet sendt ud af Jorden gennem et
indre gastryk som i en gigantisk luftpistol. Kunne isen være den faktor, der løste problemet?
Det var, hvad naturhistorikeren Johannes Louis Agassiz (1807-1873), professor ved
Universitetet i Neuchâtel i Svejts, mente. Agassiz spændte i sin forskning over både
zoologi, geologi og palæontologi, og han skabte sin karriere som tidens autoritet i
studiet af fisk, både nulevende og fortidige – hvad der med et latinsk ord kaldes ichtyologi. I dag er han mest kendt som ophavsmand til teorien om istiden. Erkendelsen af
gletsjernes evne til at omforme landskabet var ikke ny, for enkelte naturforskere, herunder svejtseren Jean de Charpentier (1786-1855), havde tidligere foreslået, at de store
ledeblokke i Jura var bragt fra de alpinske regioner ved deres hjælp. Og så tidligt som

Pakis ved Antarktis.
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skandinaviske halvø havde været tykkere og langt mere udbredt, end den var på hans
tid. Disse tidligere ideer vakte dog ikke megen opmærksomhed og manglede også de
omfattende argumenter, som Agassiz leverede.
Til dels inspireret af sin landsmand Charpentier påbegyndte Agassiz et nøje studium af gletsjernes virkning i Alperne. Han gik imidlertid langt videre end sine forgængere, idet han argumenterede, at Svejts og de omliggende områder havde været totalt
dækket af en massiv iskappe i den nære geologiske fortid. Landet havde været et midteuropæisk Grønland. Og ikke nok med det. Størstedelen af Nordeuropa havde også
været dækket af is, hvilket han konkluderede efter studieture i det skotske højland.
Ideen om en istid (âge de la glace), som Agassiz kaldte den, fremførte han i 1837,
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1824 havde den dansk-norske geolog Jens Esmark (1763-1839) sluttet, at isen over den
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og tre år senere udviklede han den i Études sur les glaciers (Studier af Gletsjerne) til en
omfattende klimatologisk og geomorfologisk teori. Agassiz’ kontroversielle teori vakte
mere opsigt end tilslutning blandt flertallet af geologer. Johan Georg Forchhammer
(1794-1865), der var Danmarks første professor i geologi, hørte til flertallet. ”Jo mere
jeg tænker over jøklernes [gletsjernes] fremskriden, des mindre behager Agassiz’ teori
mig”, skrev han i 1843 til den svenske kemiker Jöns Berzelius. Først efter en tyveårig
kontrovers blev teorien bredt accepteret og indgik som en naturlig del af geologiens
arsenal af forklaringer på landskabet.
Når Agassiz’ istidsteori i starten blev så uvenligt modtaget, havde det flere årsager,
bl.a. at den stred mod dele af den geologiske videnskabs grundlag. Der var i 1800-tallet
bred enighed om, at Jorden oprindeligt var blevet dannet som en glødende stenmasse
og siden da var afkølet, så overfladetemperaturen stedse havde aftaget. Istidsteorien
stemte simpelthen ikke med dette anerkendte scenario, da den jo hævdede en koldere
fortid. Desuden var det herskende geologiske paradigme i 1840’erne englænderen
Charles Lyells (1797-1875) uniformitaristiske teori, ifølge hvilken alle kræfter og mekanismer i den geologiske fortid havde været af omtrent samme art og intensitet som i
dag. Fortidige katastrofer af stort omfang – og hertil måtte man regne en istid – var ikke
en del af tidens geologiske forståelsesramme. Endelig var der problemet om årsagen
til istiden. Hvad var det for kræfter, der engang havde fået isen til at brede sig så voldsomt? Og hvorfor var istiden ophørt? Agassiz kunne ikke selv give noget svar.
På trods af disse svagheder havde teorien om en istid stor forklaringskraft, idet
den kunne redegøre for et væld af geologiske fænomener ud over problemet med
ledeblokkene. Et af dem var de karakteristiske skurestriber, der fandtes så righoldigt i
nordeuropæiske og nordamerikanske klippeformationer. Mens Agassiz i 1840 havde
hævdet eksistensen af en enkelt og geografisk meget omfattende istid, stod det senest
omkring 1860 klart, at der snarere havde været flere istider med mere lokal udbredelse.
Med denne væsentlige modifikation øgedes teoriens forklaringskraft og plausibilitet,
og den skiftede nu hurtigt status fra outsider- til mainstream-teori. Fra omkring den tid
var geologer i stand til at skelne mellem de moræneaflejringer, der var afsat af forskellige fremstød af isen, ud fra deres forskellige indhold af ledeblokke.
Men problemet med forklaringen på istiderne bestod. Det bedste bud syntes at
være, at årsagen på en eller anden måde lå i astronomiske forhold, sådan som den skotske geolog og amatørforsker James Croll (1821-1890) foreslog i 1870. Jorden bevæger
sig omkring Solen i en ellipse, og ellipsens form – dens excentricitet eller fladtrykthed
– vil ændres som følge af den gravitationelle påvirkning fra især Månen. Croll foreslog,
at disse ændringer i jordbanens excentricitet var årsag til istiderne. Resultatet ville være
en periodisk ændring af solvarmen på den nordlige halvkugle, og denne ville forklare
dannelsen af iskapper i den ældste kvartære periode, Pleistocæn. Crolls teori var snedig,
men desværre stemte den ikke overens med den geologiske evidens for istiderne. Al-
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gletsjerområde. Stenhytten blev benyttet af den svejtsiske naturhistoriker
Franz Joseph Hugi (1796-1855) til studier
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af gletsjere. Illustration fra Agassiz’
Études sur les glaciers fra 1840.

ligevel viste den sig at være vejen frem, og fra midten af 1920’erne blev den genoplivet i
langt mere sofistikerede versioner.
Den serbiske astronom og matematiker Milutin Milanković (1879-1958) inkluderede i sine komplekse beregninger ikke blot de periodiske ændringer i excentriciteten,
men også ændringer i Jordens aksehældning samt en række andre faktorer. I sin udbyggede teori, som han publicerede i artikler og bøger fra 1930’erne, præsenterede han en
matematisk sammenhæng mellem indstrålingen af solvarme om sommeren og højden
af snelinjen på den nordlige halvkugle. På denne måde kunne han forudsige antallet af
istider gennem de sidste 650.000 år. Hans forudsigelser for Nordamerika blev i hovedsagen bekræftet af amerikanske geologer, der fandt evidens for fire istider. I starten af
1940’erne havde Milankovićs teori vundet en sådan accept, at den ofte blev brugt til at
korrigere den geologiske tidsskala, snarere end den anden vej rundt.
Hvad der så ud til at være en stor succes, løb dog tyve år senere ind i vanskeligheder, sådan at teorien omkring 1960 nu blev afvist af de fleste geologer. Men naturviden-
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Vinterlandskab i Dolomitterne
i det nordlige Italien. Det vilde
landskab er gennem millioner af
år blevet formet af bl.a. istidens
store gletsjere.

skabelige teorier vurderes efter deres overensstemmelse med kendte data, og mængden og kvaliteten af relevante data er ikke konstant. I 1970’erne fremkom der nye data i
forbindelse med undersøgelser af oceanbundssokler, geomagnetiske omvendinger og
nye isotopteknikker til fastlæggelse af fortidens temperaturer. Disse data, der i vid udstrækning var de samme, der havde bekræftet den pladetektoniske teori omkring 1970,
rehabiliterede Milankovićs astronomiske teori for istiderne. I overensstemmelse med
Milankovićs teori kunne man identificere fire klimaperioder på hhv. 19.000 år, 21.000
år, 43.000 år og 100.000 år. Den sidstnævnte meget lange cyklus skyldes variationen i
jordbanens excentricitet, men cyklen på 21.000 år er forårsaget af den variation i årstiden, hvor Jorden er nærmest Solen. Den reviderede Milanković-teori er i dag i hovedsagen stadig anerkendt som den korrekte forklaring på Jordens klimaforandringer over
lang tid og derfor også på istidernes opståen.
Men der er også alternative teorier om en Jord, der var frossen i den fjerne fortid. Under indflydelse af den nye pladetektonik begyndte enkelte geologer og
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”sneboldteorien”(snowball earth) skulle ændringer i atmosfæren have fået Jordens
temperatur til at falde under vands frysepunkt i perioden fra omkring 850 til 635 millioner år siden, hvor hele Jorden var dækket af is og sne. Tilhængere af teorien mener
på denne måde at kunne forklare, hvad der ligner glaciale aflejringer i troperne. I 2010

I stid og istider

klimatologer at overveje, om vores blå planet engang havde været hvid. Ifølge

mente Francis Macdonald fra Harvard University at have fundet støtte for sneboldteorien ud fra undersøgelser af 716 millioner år gamle bjergarter. Teorien er dog stadig
kontroversiel og nyder ikke støtte blandt flertallet af geologer.
Vil der komme en ny istid? Utvivlsomt, men efter Milankovićs teori er den ikke lige
om hjørnet. Der vil gå mindst 100.000 år, før de astronomiske forhold er lige så gunstige for dannelse af istider, som de var under den sidste store istid, der sluttede med
Pleistocæns afslutning for omkring 12.000 år siden. Det er derfor nok ikke så meget en
ny istid, vi behøver bekymre os for, men en global opvarmning forårsaget af menneskeskabte ændringer i atmosfæren.
Helge Kragh

Se også
33. Den dynamiske Jord
Område ved Kalø Vig, Mols Bjerge.
Landskabet er præget af randmoræner dannet af aflejringer og
sammentrykkede jordmasser fra
sidste istid.
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Mangfoldigheden af
levende organismer på
Jorden er opstået igennem
en langsom evolution.

I 1859 udgav den engelske naturhistoriker Charles Darwin (1809-1882) den mest
skelsættende bog i biologiens historie: Om Arternes Oprindelse. Her foreslog
han, at naturlig selektion kan forklare, hvordan Jordens dyre- og plantearter
har udviklet sig igennem Jordens historie. Ud over at kunne forklare et af naturvidenskabernes helt store problemer, nemlig hvordan jordens mangfoldighed
af liv er opstået, viste Darwin, at mennesket blot er et dyr som alle andre. Vores
særstilling på Jorden forsvandt således som dug for solen.

...........................................................................
Darwin var ikke den første til at foreslå, at alt liv på Jorden har udviklet sig evolutionært
igennem generationers stadige forandringer. Hans genistreg var imidlertid at identificere en mekanisme for arvelighed, tilpasning og naturlig selektion, der kunne forklare
evolutionens virkemåde. Det var næppe en overdrivelse, da genetikeren og evolutionsbiologen Theodosius Dobzhansky (1900-1975) i 1973 skrev, at ”Intet i biologien giver
mening, hvis det ikke ses i lyset af evolution.” Allerede inden Darwins fødsel havde en
række videnskabsmænd fremsat ideer om evolution. Særligt i Paris, hvor naturhistorikeren Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) havde grundlagt et naturhistorisk
museum med en tilknyttet forskningsaktivitet, debatterede man muligheden for, at
Jordens plante- og dyrearter havde udviklet sig gennem Jordens historie. Den franske
naturalist Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) foreslog i 1800, at grupper af organismer
var udviklet fra et fælles, men primitivt, ophav gennem gradvise forandringer frem til
noget mere kompliceret og bedre. Han mente, at arterne kunne nedarve tilegnede
karaktertræk til den næste generation, og at det kunne forklare, at den følgende generation var bedre tilpasset til det miljø, den lever i. Lamarcks evolutionsteori eksemplificeres ofte med giraffens lange hals, hvor man kunne forestille sig, at et givet dyr hele
livet strakte sig efter de høje blade og dermed fik en længere hals. Lamarck mente, at
dette tilegnede karaktertræk – den forlængede hals – kunne nedarves, så den følgende
generation fødtes med længere hals.
Darwin var født i en velhavende, dannet familie og udviste tidligt en enorm interesse for naturhistorie. Allerede som 16-årig sendte faderen ham til Edinburgh for at læse
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medicin, men da han ikke brød sig om de blodige og ofte smertefulde operationer,
blev det tydeligt, at han måtte vælge en anden karriere. Han søgte derfor efter samråd
med faderen til universitetet i Cambridge, hvor han i 1827 startede på præstestudiet.
Datidens præstestudium indeholdt omfattende kurser i geologi, botanik og zoologi,
og den unge Darwin kunne dermed stadig pleje interessen for naturhistorie. Hans interesse blev yderligere stimuleret, da han i 1831 var så heldig at få et enestående tilbud
om at sejle Jorden rundt med det britiske flådeskib HMS Beagle. Darwins opgave på
jordomrejsen var at indsamle og tage noter om fjerne verdensdeles geologi samt dyreog planteliv. Ved afrejsen gav skibets kaptajn Darwin en kopi af første bind af geologen
Charles Lyells helt nye værk Principles of Geology, hvor Lyell (1797-1875) i stil med den
tidligere geolog James Hutton (1726-1797) beskrev, at Jordens overflade ændres gradvist over tid. Denne bog har utvivlsomt været med til at stimulere Darwin til at tænke
over, at der forekommer gradvise forandringer på Jorden, hvilket blev relevant for at
foreslå, at også dyre- og plantelivet kunne forandre sig over de enorme geologiske tidsskalaer.
Under den fem år lange jordomrejse fik Darwin rig mulighed for at se og studere
verdens enorme mangfoldighed af levende organismer. Han indsamlede flittigt og
sendte masser af materiale tilbage til England, men der er faktisk ikke noget, der tyder
på, at Darwin gjorde sig særlige tanker om evolution under rejsen. Til gengæld blev han
så optaget af det dyreliv, han så, at han vidste, han ville bruge sit liv på biologien, ikke på
teologien. Efter hjemkomsten til England i 1836, hvor vennen Lyell introducerede Darwin til Englands mange dygtige
naturforskere, blev Darwin imidlertid
dybt optaget af evolutionstanken. I 1838
læste Darwin Essay on the Principles of
Population, hvori økonomen Thomas
Malthus (1766-1834) pointerede, at den
menneskelige population vokser stadig
hurtigere og vil blive fordoblet hvert 25.

Allerede i 1837 skitserede Charles Darwin evolutionen af jordens
levende væsner som et træ (Tree of Life), hvor de forskellige grupper af dyr og planter repræsenteres som træets grene. Illustrationen foreslår, at alt nulevende liv nedstammer fra en enkelt
stamfader, hvorved livet opstod en enkelt gang og derefter gav
ophav til nyt liv gennem naturlig selektion.
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Darwins evolutionsteori var med til at
fjerne menneskets
særstilling i verden,
og tanken om, at mennesket skulle være
nedstammet fra aber,
afstedkom mange
karikaturer og spydigheder som her fra det
engelske satireblad
The Hornet i 1871.

år, medmindre overlevelsen var begrænset af fødetilgængelighed. Darwin indså med
det samme, at et lignende ræsonnement kunne bruges på dyr og planter, hvor populationerne oftest ikke stiger nævneværdigt i samme antal år. Han foreslog derfor, at der i
naturen sker en naturlig selektion, at det kun er de bedst tilpassede individer, der kan
skaffe de nødvendige ressourcer til at overleve så længe, at de kan videreføre deres arvemateriale til den kommende generation. Naturens knaphed selekterer for den bedst
tilpassede (og ikke den stærkeste, som myten survival of the fittest oftest oversættes til.
Det var i øvrigt slet ikke Darwin, der sagde dette, men Herbert Spencer (1820-1903), en
anden samtidig engelsk evolutionsbiolog.)
Darwin indså tydeligvis betydningen af sin evolutionsteori og skrev nu på et manuskript, hvor han gav et hav af detaljerede eksempler på den naturlige selektions
virkemåde. Manuskript var færdigt allerede i 1842, men på trods af at han reviderede
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manuskriptet i 1844, publicere han det ikke. Hans tøven
begrundes ofte med, at han indså, at evolutionsteorien
ville stå i stærk opposition til den kristne lære. Men
det skyldtes sikkert også, at han ønskede at udbygge
teorien med stadig flere eksempler og gode argumenter, der kunne underbygge hypotesen. Det
kom derfor som intet mindre end et chok for
ham, at landsmanden Alfred Russell Wallace
(1823-1913), som også havde foretaget en
naturhistorisk dannelsesrejse Jorden
rundt, i 1858 havde fået samme ide
om den naturlige selektion. Wallace
havde under en malariafeber i
Sydøstasien tænkt på Malthus’
afhandling om fødebegrænsningens effekt på befolkningstallet og var nået til

En landleguan kravler hen over

samme konklusion, nemlig

lavastranden på Galapagos
øerne i midten af Stillehavet.

at arterne stadigt udviklede
sig i konkurrence, hvorved den bedst
tilpassede havde størst overlevelseschance. Den chokerede Darwin
skrev sønderknust til vennen Lyell: ”Al min originalitet, hvad den end
måtte bestå i, er nu ødelagt.”
Foranlediget af Lyell og andre videnskabsfolk fandt man nu et

På disse isolerede vulkanøer har
nye arter af leguaner og finker
udviklet sig fra enkelte stamfædre, der kom hertil fra det
sydamerikanske fastland.

kompromis, hvor Wallaces og Darwins ide om evolutionen gennem
naturlig selektion kunne fremlægges ved et møde i The Linnean Society i London den 1.
juli 1858. Ironisk nok var hverken Darwin eller Wallace til stede under mødet, og endnu
mere overraskende udtalte præsidenten for The Linnean Society i slutningen af 1858,
at det havde været et begivenhedsløst år. Darwin kunne nu publicere Om Arternes Oprindelse den 25. november 1859, hvilket for alvor satte gang i debatten. Wallace udgav
også både bøger og artikler, men – lidt urimeligt – har disse vigtige bidrag ikke fået en
fremtrædende rolle i de videnskabshistoriske fortællinger.
Darwin og Wallaces evolutionsteori bygger på en forudsætning om arvelig variation
mellem individerne i en given population, sådan at netop forskelligheden mellem individer påvirker overlevelsen og dermed bestemmer, hvilke karaktertræk der nedarves
til den kommende generation. Som et eksempel på teorien fremhævede Darwin, at
dyreavlere udvælger individer med særlige karaktertræk, som de avler på, og dermed
frembringer en ny generation, hvor karaktertrækket forædles. Darwin havde imidlertid et alvorligt problem. Han kunne nemlig ikke pege på, hvordan disse karaktertræk
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han foreslog, at kroppens celler sendte små partikler – gemmulus eller småkim – til
kønscellerne og dermed påvirkede arveligheden. Pangenesisteorien blev med rette
kritiseret for at ligne Lamarcks ide om nedarvning af tilegnede karaktertræk, og det
nagede Darwin igennem hele livet. I dag er det bemærkelsesværdigt, at Gregor Mendel
(1822-1884) på samme tid – men uden at den ellers ekstremt belæste Darwin kendte
hans skrifter – etablerede de arvelighedslove, som Darwin behøvede for at sandsynliggøre teorien om evolution gennem naturlig selektion.
Darwins ide om, at den naturlige selektion kunne være drivkraften for evolutionen,
forudsætter, at individer inden for en given art varierer – ellers er der jo ikke nogen
forskelle at selektere på. Desuden indebærer teorien, at de forandringer, som resulterer
i nye arter, forekommer gennem ganske, ganske små ændringer fra den ene generation til den næste. Tidsperspektivet kan derfor virke overvældende. Mange af Darwins
samtidige evolutionsbiologer mente ikke, at den naturlige selektion var tilstrækkelig til
at forklare evolutionen. De mente, at nye arter opstod ved pludselige og store ændringer, sådan at der fødes et dyr meget forskelligt fra forældrene. Man har kaldt disse nye
individer ”hopeful monsters”, fordi de er anderledes end forældregenerationen og har
potentiale for at udvikle sig til nye arter.
Efter Darwins død rasede der derfor en langvarig debat om, hvorvidt den naturlige
selektion var tilstrækkelig stærk til at drive evolutionen. Striden blev først løst i Darwins
favør i 1930’erne gennem et samarbejde mellem genetikere, naturhistorikere og matematikere. Ved kvalitative beregninger om, hvordan gener kan ændres i populationer af
forskellige størrelser, kunne man dengang vise, at den naturlige selektion er tilstrækkelig til at forklare evolutionen – så længe der er masser tid.
Men hvornår hørte de danske videnskabsmænd om Darwin? Darwin havde faktisk
allerede den 1. januar 1860 sendt et eksemplar af Om Arternes Oprindelse til den indflydelsesrige danske zoolog Japetus Steenstrup (1813-1897), men Steenstrup og de danske
biologer ved Københavns Universitet havde svært ved at acceptere teorien. Det blev
særligt den yngre generation, blandt andet zoologen Johan Boas (1855-1935), som
indså, at evolution kunne forklare forskelle og ligheder i dyrenes anatomi. Botanikeren
J.P. Jacobsen (1847-1885), der senere blev en af Danmarks mest berømte forfattere,
oversatte Darwins værker til dansk i 1872. Sammen med andre i kredsen omkring Georg
Brandes (1842-1927) brugte han darwinismen som kritik af religionen.
Tobias Wang

Se også
8. Fossilernes natur
21. Arv – Mendel og arvelighedslovene
42. Jordens indre
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46. DNA – gener og arvematerialet

Mendel udledte arvelighedslovene ved kontrollerede krydsninger af ærteblomsten
Pisum sativum med forskellige farver og form af blomster og bælge.

Arv –
Mendel og
arvelighedslovene

En fornemmelse for, at børn ligner deres forældre, må have eksisteret i selv de
tidligste civilisationer. Men hvordan arver man karaktertræk? Er det, som foreslået siden Aristoteles, særligt faderens kvaliteter, som føres videre til næste
generation? Eller blandes karaktertrækkene fra de to køn, så afkommet bliver
et ”gennemsnit” af forældrene, sådan som Charles Darwin mente? Hvorfor får
børn typisk brune øjne, hvis den ene af forældrene har brune øjne, og hvorfor
kan særlige karaktertræk springe en generation over?

...........................................................................
Spørgsmål som disse har optaget mange biologer siden oldtiden, og mennesket har
igennem tusindvis af år fremavlet hensigtsmæssige karaktertræk hos både planter og
husdyr. Imidlertid var det først i midten af 1800-tallet, at den østrig-ungarske munk
Gregor Johann Mendel (1822-1884) afklarede lovmæssighederne for arvelighed ved en
række eksemplariske forsøg med mere end 28.000 ærteplanter og en forbilledlig detaljeret kvantitativ analyse af resultaterne.
På trods af at Mendels love for arvelighed ville have været af enorm betydning for
Darwins næsten samtidige evolutionsteori, embryologien og mere anvendelsesorienterede avlsprogrammer af afgrøder og husdyr, tog samtiden ingen notits af Mendels
opdagelser. Først i år 1900 – 16 år efter Mendels død – fik en række forskere øjnene op
for hans fundamentale bidrag. Arvelovene blev nu opkaldt efter Mendel – og omtales
i dag som ”Mendels love” i enhver biologibog. Hans opdagelse af arvelighedslovene er
et eksempel på en opdagelse, der blev gjort ”før sin tid”, og som ikke mødte anerkendelse, selv om den kunne have bidraget væsentligt til samtidens forskning.
Gregor Mendel blev født i en fattig bondefamilie og valgte i 1843 som 21-årig at gå i
kloster i St. Thomas klosteret i Brno (i det nuværende Tjekkiet) for at kunne forfølge en
oprigtig interesse for naturvidenskab. Mendel var nysgerrig efter at finde ud af, hvordan
træk nedarves. Under indflydelse af abbeden Cyrill Franz Napp (1792-1867) og sikkert
også plantefysiologen Franz Unger (1800-1870), som underviste Mendel i botanik ved
Wiens Universitet i 1850’erne, arbejdede Mendel i 1860’erne med en nøje planlagt og
meget detaljeret beskrivelse af arveligheden for syv karaktertræk hos den almindelige
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ært med det latinske navn Pisum sativum. Karaktertrækkene var farven og formen på
både ært og bælg, blomsternes farve og position samt plantens højde. Mendel valgte ærteplanten, fordi den er selvbestøvende. Dermed var det relativt nemt at fremelske rene
linjer, hvor det samme træk optræder igen og igen gennem generationer. Ærteblomsterne er desuden relativt store, og Mendel kunne derfor forhindre blomsterne i at befrugte
sig selv ved behændigt at fjerne blomstens støvdragere. Han kunne således kontrollere
krydsningen mellem planterne ved selv at overføre pollen fra et andet individ.
Mendel dyrkede ærteplanterne i et drivhus bygget til formålet på gårdspladsen i klosteret. Ærter reproducerer sig en gang om året, og da linjerne således kun kunne krydses
denne ene gang om året, tog det Mendel tre år (1856-1859) at skabe de tre generationer,
der skulle udødeliggøre hans navn inden for biologien.
Først skulle han etablere rene linjer, hvor ingen af de syv træk varierede mellem generationerne. Derefter kunne han krydse dem. I første omgang krydsede Mendel planter
med forskellige træk for de syv karakterer, fx krydsede han planter, hvor bælgene var
grønne, med planter, hvor bælgene var gule. Den første generation efter denne krydsning var dermed hybrider mellem de to linjer og kaldes for F1-generationen. Mendel
kunne i 1857 observere, at alle planter inden for en given hybrid var ens. Dvs. at hele F1afkommet fra krydsningen mellem planter med hhv. gule og grønne bælge havde gule
bælge. Dette var ikke en ny opdagelse, men viste, at arvematerialet ikke blandes, sådan
at F1 fremstår som en mellemting mellem de to ”forældre”. I stedet er nogle træk, i dette
tilfælde den gule farve, dominante, mens andre træk, her den grønne farve, er recessive
(eller vigende). Mendel opnåede desuden identiske resultater, uafhængigt af om det
var den gule eller den grønne plante, der modtog pollen, og han kunne derfor fastslå, at
begge køn bidrager ligeligt til afkommet. Det var en ny og vigtig opdagelse.
I modsætning til tidligere studier, hvor man havde krydset planter med forskellige
karaktertræk, fortsatte Mendel nu med at så F1-generationens ærter og lade planterne
selvbestøve. Det var i denne næste generation – F2 – at det egentlige gennembrud kom.
Mendel observerede, som flere før ham, at F2 generationens planter satte enten gule

Fire generationer
af kvinder. Hver
generation har
arvet halvdelen
af sine gener fra
moderen, og 1/8
af denne lille piges
gener kommer
altså fra olde
moderen.
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Øjenfarven er genetisk bestemt.
Generne for brune øjne dominerer
over de gener, som giver blå øjne.

eller grønne bælge. Det recessive træk viste sig altså igen efter at have været skjult i F1generationen. Mendel nøjedes dog ikke med denne observation. Han talte planterne
med gule eller grønne bælge og konkluderede, at ¾ af planterne bar gule bælge ligesom hybridplanterne, mens ¼ var grønne som den ene af de oprindelige linjer. Disse
observationer gik igen i eksperimenterne med de øvrige seks karaktertræk, og han
øjnede en lovmæssighed.
Mendel beskrev de dominante træk med store bogstaver (A, B, C osv.), mens de
vigende træk måtte nøjes med små bogstaver (a, b, c osv.). Som forklaring på at det
vigende karaktertræk genopstod i F2-generationen, foreslog Mendel, at hvert karaktertræk kan tilskrives to elementer (Mendel brugte ordet element for det, vi i dag kalder
for et gen). Krydsning inden for rene linjer med gule bælge (AA) og grønne bælge (aa)
giver hhv. gule og grønne bælge. Men krydsning mellem linjerne resulterer i, at alle
individer i F1-generationen har begge elementer (Aa), én fra hver af de rene ”forældrelinjer”. Sådanne individer, som altså bærer både det dominante (A) og det recessive
element (a), kaldes heterozygote (afledt af græsk, idet heteros betyder forskellig eller
fremmed) og vil alle have gule bælge, idet gul (A) dominerer over grøn (a). Den observerede udspaltning i F2 (¾ og ¼) opnås, når generne i hybridplanten blandes tilfældigt,
hvorved ¼ af afkommet er AA (gule), 2/4 Aa (gule) og ¼ aa (grønne). I dag kaldes lov-
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Enæggede tvillinger er genetisk ens og har dermed samme genotype. Ikke desto mindre kan de
komme til at se forskellige ud, da også miljø og
diæt påvirker, hvordan individet udvikler sig.

mæssigheden for ”Mendels første lov” eller ”Udspaltningsloven”: ”Ethvert individ har to
allele gener for en given egenskab, der adskilles i et ens forhold, når kønscellerne dannes. Herefter forenes de hunlige og hanlige kønsceller tilfældigt ved befrugtning.”
Mendel viste også, at udspaltningen af de forskellige karaktertræk (fx farve og form
på ært og bælg) var uafhængige af hinanden. Farven af bælgen afhænger altså ikke af
ærtens farve eller form, og denne uafhængige fordeling af de forskellige egenskaber
kaldes i dag for ”Mendels anden lov”. I dag ved vi, at Mendel var lidt heldig med, at alle
syv karakterer opfyldte den anden lov. Loven gælder jo ikke for gener (Mendels elementer), der ligger på samme kromosom.
Mendel var selv klar over, og sikker på, at hans resultater bidrog med en fundamental ny forståelse af arvelighedslæren. Han holdt to foredrag i februar 1865, hvor han
fremlagde resultaterne for den lokale videnskabsforening, som ikke lader til at have
forstået betydningen af studierne. Han publicerede også studiet under titlen Versuche
über Pflanzen-Hybriden i 1866, men desværre i samme videnskabsforenings noget
ukendte tidsskrift, Proceedings of the Natural History Society of Brünn. Mendel sendte

Der gik næsten 100

imidlertid 40 særtryk af afhandlingen til forskellige naturforskere, heriblandt den ind-

år, efter at Mendel

flydelsesrige plantefysiolog Carl von Nägeli (1817-1891) ved Universitetet i München.

udledte arveligheds-

Von Nägeli studerede selv forplantning og nedarvning hos planter, og han burde derfor

lovene, til strukturen

om nogen have forstået arbejdet. Men den berømte professor var tilsyneladende så

for arvematerialet

betaget af Charles Darwins (1809-1882) (fejlagtige) ide om Pangenesis, hvor arvelighe-

blev beskrevet.

den søges forklaret ved, at alle kroppens celler på ikke nærmere specificeret vis udskiller signaler, der påvirker kønscellerne. Von Nägeli svarede således både arrogant og
henholdende på Mendels mange indtrængende henvendelser, hvor han bad om von
Nägelis mening. I årene efter udgivelsen af arvelovene blev Mendel som abbed optaget
af administrative opgaver ved klosteret, og han døde uden at have modtaget den anerkendelse, han fortjente. Mendels studier blev genopdaget i år 1900, hvor tre forskere
uafhængigt af hinanden så betydningen af Mendels arbejde og nåede samme resultat,
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konkurrerende forskere om, hvorvidt den ene eller den anden havde plagieret Mendel.
Kort efter genopdagelsen af Mendel brugte den danske plantefysiolog og genetiker Wilhelm Johannsen (1857-1927) for første gang ordet ”gen” som benævnelse for
den arvelige enhed, som Mendel kaldte for et element. Som Mendel studerede Johannsen også rene linjer af forskellige planter, men kunne som noget nyt vise, at planter
med samme arvemateriale kunne udformes forskelligt, hvis de vokser op under forskellige levevilkår. Johannsen fremkom dermed med begreberne genotype og fænotype.
Individer med samme genotype, dvs. at de har de samme gener, kan altså ende med at
se forskellige ud, dvs. at de har forskellig fænotype (afledt af det græske ord phaino der
betyder ”vise sig” eller ”fremtræde”). Denne skelnen mellem den genetiske og miljømæssige påvirkning forbliver et centralt begreb i biologien og spiller også en anseelig
samfundsvidenskabelig rolle, når man prøver at afgøre betydningen af arv og miljø.
På trods af at Mendels arbejde i dag fremstår som et skoleeksempel på værdien
af det kontrollerede og gennemtænkte forsøgsdesign, har det ikke skortet på kritik
af Mendels studier. Den berømte statistiker og genetiker Ronald Fisher (1890-1962)
gjorde i 1930’erne opmærksom på, at Mendels data fremstod som usandsynligt gode.
I kritikken lagde Fisher endvidere vægt på, at den uafhængige udspaltning af alle syv
karakterer (Mendels anden lov) som nævnt kun forekommer, fordi de syv kodende
gener ligger på hvert sit kromosom (en viden, som Mendel ikke havde, da man endnu
ikke vidste, at kromosomerne bærer den genetiske information). Fisher rejste dermed
tvivl om, hvorvidt Mendel bevidst havde valgt karakterer, der gav det ønskede resultat.
Senere studier har frikendt Mendel for denne anklage om videnskabelig uredelighed,
men en endelig afklaring kommer nok aldrig, da de fleste af Mendels notesbøger og
originaldata blev brændt få uger efter hans død.
Selvsamme Fisher og en række andre biologer integrerede i 1930’erne Mendels
arvelighedslære og Darwins evolutionslære i det, som i dag kaldes den moderne syntese. Her spillede statistiske modeller en central rolle, og det blev nu muligt at beregne,
hvordan den naturlige selektion påvirker genernes fordeling i populationer af forskellig
størrelse. Disse modeller spiller en afgørende rolle i den moderne biologi.
Tobias Wang

Se også
20. Darwin og evolutionstanken
46. DNA – gener og arvematerialet
47. Epigenetik – arvelige påvirkninger og forandringer
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En standardversion af det periodiske
system, her med grundstoffer op til
nummer 112. Senere er flere kommet til.

2

Hvis man er heldig, kan man kende en forsker på hans t-shirt. Fysikerens t-shirt
er påtrykt Einsteins formel E = mc2, biologens DNA-molekylets dobbeltspiral, og
kemikeren bærer stolt rundt på det farverige periodiske system. Og det er ikke
uden grund, at kemikerens svar på fysikerens elementarpartikler er det periodiske system. Al kemi er baseret på ca. 100 grundstoffer – der er i alt påvist 118
grundstoffer, hvoraf de 91 findes naturligt på Jorden – og det periodiske system
angiver meget præcist slægtskabet mellem dem.

...........................................................................
Systemet består af perioder og grupper, hvor slægtskabet fremgår af grundstoffer i
samme gruppe. Selv om ilt og svovl umiddelbart er meget forskellige stoffer, er de i
kemisk henseende forbundne, som var de søskende. De er derfor anbragt i samme
gruppe, men hører til forskellige perioder. Det samme gælder luftarten chlor og det
faste stof jod.
Allerede i 1789 kategoriserede den franske kemiker Antoine-Laurent Lavoisier (17431794) 33 kemiske elementer eller grundstoffer. Men det periodiske system, vi kender i
dag, og som er fundamentet for de kemiske videnskaber, stammer fra 1869. Historien
tog rigtig fart i midten af 1800-tallet, hvor det var alment anerkendt, at alle grundstoffer har en karakteristisk atomvægt. Vægten syntes ikke at fremvise noget mønster, men
kemikerne søgte alligevel efter et, for det var en tillokkende tanke, at grundstofferne
havde et fælles ophav, og at den formodede enhed i naturen ville give sig til kende ved
en afkodning af atomvægtene.
En af de kemikere, der var overbevist om et mønster, var den dansk-amerikanske
videnskabsmand Gustavus Hinrichs (1836-1923). Han var ikke blot overbevist om, at
grundstofferne kunne inddeles i familier, han mente også, at de alle bestod af kombinationer af et enkelt urstof, som han kaldte pantogen. Hinrichs, der i 1867 præsenterede
sine ideer i et spiralformet system, var en af flere forgængere til det periodesystem, der
først blev endeligt formuleret i 1869 af tyskeren Lothar Meyer (1830-1895) og russeren
Dmitrij Ivanovitj Mendelejev (1834-1907). Ud fra de kendte grundstoffers massefylder
var Meyer i stand til at vise, at deres ”atomvolumen” – et relativt mål for atomernes
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størrelse – varierede periodisk med atomvægten. Fx var atomer af de såkaldte alkalimetaller lithium, natrium, kalium og rubidium særlig store. Selv om natriums atomvægt
var mindre end magnesiums, havde det et større atomvolumen.
Det var imidlertid Mendelejevs klassifikation, der var den mest frugtbare, hvorfor
han regnes for skaberen af det periodiske system, sådan som vi kender det i dag. Mendelejev var født i Tobolsk i det fjerne Sibirien, den yngste af en børneflok på 14. Det lykkedes ham at komme på universitetet i St. Peterborg, hvor han i 1867 blev professor i
kemi og to år senere foreslog det system, der gjorde ham til en stjerne i kemihistorien.
Mendelejevs system var ikke baseret på spekulationer om stoffernes enhed, men
var derimod et forsøg på at korrelere grundstoffernes kemiske og fysiske egenskaber
med deres atomvægte. Hans omfattende kendskab til stofkemi førte ham til en klassifikation efter stigende atomvægte, hvor grundstoffer med omtrent samme egenskaber
var placeret i samme gruppe. Det var fx kendt, at metallerne magnesium, calcium og
strontium, om end de har vidt forskellige atomvægte (hhv. 24, 40 og 88), i mange henseender minder om hinanden, og Mendelejev placerede dem derfor i samme gruppe.
Den overordnede idé bag dette ”naturlige system” var, at grundstoffernes egenskaber –
fx deres reaktionsvillighed, smeltepunkter og kemiske forbindelser – varierer periodisk
med deres atomvægte. Denne indsigt havde Meyer også, men det var kun Mendelejev,
der drog de fulde konsekvenser af den.
Det naturlige eller periodiske system var mere end blot en klassifikation af grundstoffer. Det var også et stærkt argument for
atomvægten som den karakteristiske eller endog
definerende egenskab for et grundstof. Ifølge Mendelejev bestod atomvægten, når et grundstof dannede forbindelser, og den var den eneste målelige
og permanente egenskab for atomer. Selv om det
periodiske system var opbygget efter atomvægten,
erkendte Mendelejev, at systemet ikke passede helt
med de målte atomvægte. Grundstoffet beryllium
havde således en atomvægt på 14, hvilket ville gøre
det beslægtet med aluminium, i modstrid med alle
kemiske erfaringer. Men Mendelejev havde så stor
tiltro til sit system, at han anså atomvægten for at
være forkert og i stedet tildelte beryllium atomvægten 9, hvorved han kunne placere det sammen

Det periodiske system med prøver af grundstofferne, her bl.a.
kulstof, nitrogen (kvælstof) og oxygen (ilt) fra anden periode.
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Mendelejevs opstilling af det periodiske system.

med magnesium og calcium. Denne dristige tilsidesættelse af eksperimentelle data
viste sig at være berettiget, idet forbedrede målinger i 1885 netop resulterede i en
atomvægt på 9 for beryllium.
Omkring 1880 havde det periodiske system opnået fuld anerkendelse som et vigtigt gennembrud i kemien. Når kemikerne villigt accepterede Mendelejevs system,
var det til dels, fordi det bragte orden og overblik over de mange grundstoffer, men
det var også, fordi systemet havde en bemærkelsesværdig evne til at forudsige nye
grundstoffer. Der var nemlig adskillige ”huller” i systemet i form af pladser, der ikke
kunne udfyldes af kendte grundstoffer. Ud fra mønstret i det periodiske system påtog
Mendelejev sig at forudsige egenskaberne af de endnu ukendte grundstoffer. De berømteste af hans forudsigelser vedrørte de grundstoffer, der sidenhen blev kendt som
gallium, scandium og germanium. For det ukendte metal ”eka-silicium” forudsagde
han fx en atomvægt på 72 og en vægtfylde på 5,5 g/cm3. Da den tyske kemiker Clemens
Winkler (1838-1904) i 1886 opdagede metallet og navngav det germanium, viste det
sig at have atomvægt 73,3 og vægtfylde 5,47. Forudsigelserne af de tre grundstoffer var
forbløffende præcise, hvilket forståeligt nok imponerede kemikerne. Nu var ikke alle af
Mendelejevs forudsigelser korrekte, og nogle af dem var endda aldeles forkerte. Fx forudsagde han et grundstof med atomvægt 175, der slet ikke findes. Men fiaskoerne blev
ikke tillagt samme vægt som de spektakulære succeser.
Et af de erkendte problemer med det periodiske system angik grundstofferne tellur
og jod, hvis egenskaber klart viser, at tellur kommer før jod i systemet. Men atomvægtene var bestemt til henholdsvis 128 og 127, således at rækkefølgen burde være jod-tellur, da Mendelejevs system jo var ordnet efter stigende atomvægte. Også i dette tilfælde valgte den russiske kemiker at betvivle de eksperimentelle værdier. Det slap han dog
ikke heldigt fra. Ganske vist syntes målinger i 1880’erne at reducere tellurs vægt til 125,
i overensstemmelse med Mendelejevs forventning, men senest i 1900 stod det klart, at
tellurs atomvægt faktisk er større end jods. Selv konfronteret med disse overbevisende
data nægtede Mendelejev at tro på dem. Problemet var ægte, og det vedblev at være et
problem, indtil det blev forstået, at atomvægten slet ikke er den størrelse, det periodiske system er ordnet efter.
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grupperne radialt ud, mens
grupperne er lodrette og
perioderne vandrette i den
rektangulære og normalt
anvendte version.

Den nye indsigt fremkom først langt senere, i kølvandet på opdagelsen af isotoper
og forståelsen af atomets struktur som en atomkerne omgivet af elektroner. Isotoper
er netop grundstofarter med forskellig atomvægt men ikke desto mindre samme placering i periodesystemet. Navnet isotop, der stammer fra 1913, betyder ”samme sted”
på græsk. Kemikere og fysikere blev nu nødt til at omdefinere grundstofbegrebet, så
det omkring 1915 blev baseret på atomkernens positive ladning (atomnummeret) og
ikke på atomvægten. Dette er stadig vores definition på et grundstof.
Allerede i sidste del af 1800-tallet var der flere spekulationer om, at regulariteten
i det periodiske system måske skyldtes, at atomerne var sammensatte strukturer.
Mendelejev selv afviste energisk disse spekulationer som fantasteri og forblev til sin
død i 1907 overbevist om, at atomerne var usammensatte såvel som udelelige. Med
opdagelsen omkring 1900 af elektronen som en fælles bestanddel af alle atomer blev
det naturligt at søge efter en forklaring på periodesystemet ud fra atomernes opbygning. Man kunne fx forestille sig, at natrium- og kaliumatomet havde fælles træk i deres
elektronstrukturer, og at dette manifesterede sig i den kemiske lighed mellem de to
grundstoffer.
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system skyldtes elektronens opdager, englænderen Joseph J. Thomson (1856-1940),
der omkring 1905 foreslog en forklaringsskitse baseret på fordelingen af elektroner
i atomet. Det krævede dog yderligere fremskridt i atomteorien, før der fremkom en
troværdig forklaring på Mendelejevs system. Niels Bohrs (1885-1962) atomteori fra 1913
viste sig særlig frugtbar i denne henseende. I 1922 kunne Bohr for første gang præsentere atommodeller for alle grundstofferne og derved forklare også mange af detaljerne
i det periodiske system. Hans teori var en succes, men ikke den endelige forklaring på
systemet. Denne kom et par år senere, da den unge tyske fysiker Wolfgang Pauli (19001958) ud fra kvanteteorien formulerede de fysiske principper for grundstoffernes opbygning, der stadig anerkendes. Med Paulis teori blev Mendelejevs rent kemiske system
en del af den nye kvantefysik.
Mendelejevs oprindelige system fra 1869 indeholdt de dengang 63 kendte grundstoffer. Gennem de følgende årtier blev flere og flere nye grundstoffer opdaget, og i
alle tilfældene lykkedes det at indplacere dem i systemet – om end det nogle gange
krævede opfindsomhed. Da argon og de andre ædelgasser (helium, neon, xenon og
krypton) blev opdaget i 1890’erne, kom det først som en uvelkommen overraskelse for
kemikerne: Mendelejevs system syntes ikke at kunne rumme et nyt grundstof med argons egenskaber. Også i dette tilfælde blev der dog skabt plads i det periodiske system
for de nye grundstoffer, nemlig ved at placere dem i en helt ny gruppe, så systemet
omfattede i alt 8 grupper.
Brint, hvis atomvægt og atomnummer begge er 1, blev af naturlige grunde altid
anbragt i starten af det periodiske system, og indtil 1940 var det lige så naturligt at placere uran, der har atomvægt 238 og atomnummer 92, som afslutning på systemet. Det
viste sig da, at der findes kunstigt frembragte grundstoffer, der er endnu tungere end
uran. De to første af disse såkaldte transuraner er neptunium og plutonium med atomnumre 93 og 94. Under 2. Verdenskrig blev plutonium fremstillet i så store mængder
ud fra uran, at det kunne bruges i den atombombe, der den 9. august 1945 blev kastet
over Nagasaki i Japan.
Siden da er det periodiske system vokset betragteligt med skabelsen af endnu
tungere og meget kortlevende radioaktive grundstoffer. Et af dem er grundstof nr. 107,
fremstillet af tyske fysikere i 1981, der blev tildelt navnet bohrium (Bh) til ære for Niels
Bohr. I dag kendes hele 26 transuraner, hvoraf det tungeste med atomnummer 118 blev
fremstillet ved atomkerneprocesser i 2006. Det er blevet tildelt det midlertidige navn
ununoctium, der betyder 118 på latin.
Helge Kragh

Se også
13. Daltons atomteori
28. Et himmelsk grundstof
30. Niels Bohr og atomets struktur
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I slutningen af 1700-tallet kunne
fysikere frembringe store gnister
med en elektricermaskine og en
”leidenflaske”, en slags primitiv
kondensator. I gnistgabet opstår
elektromagnetiske bølger, men det
varede 100 år, før man blev klar
over det. Her eksemplar fra Steno
Museet.

H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 1820 åbnede op for et nyt forskningsfelt, der snart tiltrak sig stor eksperimentel og teoretisk interesse. Ved
midten af 1800-tallet var der således allerede opstået to helt forskellige opfattelser af de elektriske og magnetiske kræfter og deres udbredelse i rummet.

...........................................................................
Wilhelm Weber (1804-1891) og andre tyske fysikere antog, at den elektriske strøm
bestod af elektrisk ladede partikler i bevægelse, og at kræfterne mellem dem var momentant virkende såkaldte fjernvirkningskræfter. Heroverfor stod en teori udviklet af
den geniale engelske fysiker og kemiker Michael Faraday (1791-1867), der opfattede
kræfterne som givet ved en fysisk tilstand af rummet, hvor ladede partikler ingen rolle
spillede. Det magnetiske ”felt” omkring en magnet eller strømførende ledning udtrykte
en tilstand af rummet, der kunne visualiseres gennem de kraftlinjer, der fx viser sig i
mønstret af jernfilspåner på et stykke papir nær ved magneten.
Mens Faradays teori var rent kvalitativ og billedlig, udviklede britiske fysikere den i
1850’erne til en matematisk formuleret feltteori for elektromagnetiske virkninger. Den
vigtigste af disse fysikere var skotten James Clerk Maxwell (1831-1879), der allerede som
25-årig blev professor i Aberdeen og fra 1871 til sin tidlige død otte år senere var professor i fysik ved Cambridge University. Hans elektromagnetiske teori fra 1860’erne udgør
en af fysikkens mest fundamentale og vidtrækkende teorier.
Maxwells oprindelige teori var baseret på en detaljeret model for den ”æter”, man
dengang mente måtte findes overalt som det medium, hvori alle kræfter udbredte sig.
Æteren skulle have mekaniske egenskaber, og disse egenskaber ”oversatte” Maxwell til
egenskaber for de elektriske og magnetiske feltstørrelser. På den måde kunne han på
en matematisk form redegøre for de allerede kendte lovmæssigheder for elektricitet
og magnetisme, som Ørsted, Faraday og andre havde fundet frem til. Han tildelte desuden æteren en elastisk egenskab, som manifesterede sig i en såkaldt ”forskydnings-
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strøm”. Dette bidrag resulterede i reviderede ligninger, der tilfredsstillede loven om
energibevarelse, og hvor elektricitet og magnetisme optrådte med en høj grad af symmetri.
I det klassiske værk Treatise on Electricity and Magnetism (Afhandling om Elektricitet
og Magnetisme) fra 1873 formulerede Maxwell sin endelige teori på omtrent den kanoniske form, den har endnu i dag. Men selv om de matematiske ligninger minder meget
om vores nutidige, var de i en fysisk og begrebsmæssig forstand væsentligt anderledes.
Ikke blot byggede Maxwell stadig på en ”æter”, hans teori var også en ren feltteori uden
plads til de ladede partikler, man så hos de tyske fysikere. I dag vil en fysiker utvivlsomt
finde Maxwells teori sær og fremmedartet – som også mange af hans samtidige gjorde.
Og dog. Teorien var nok sær, men det kompakte system af ligninger kunne redegøre
for et bredt spektrum af fænomener, ligesom det førte til en overraskende sammenhæng mellem optikken og den nye elektrodynamik. Weber og andre fysikere havde
tidligere antydet, at lys og elektromagnetisme måske var forbundet med hinanden,
men først med Maxwell blev antydningerne omformet til en virkelig teori for lyset på et
elektromagnetisk grundlag.
Ifølge Maxwell var æteren i det tomme rum karakteriseret ved to elektromagnetiske konstante størrelser, der i en bestemt kombination havde dimension af en hastighed. Hvad mere er, han viste, at talværdien for denne kombination svarede godt til den

Diffraktionsmønster fra rødt laserlys, der går
gennem et lille hul. Mønstret kan forklares ud fra
teorien om, at lys er elektromagnetiske bølger.
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det troede Maxwell ikke. Ud fra overensstemmelsen foreslog han i Treatise, at ”lyset
består i transversale bølgebevægelser af det samme medium [æteren] som er årsag til
de elektriske og magnetiske fænomener.” En ”transversal bølge” er karakteriseret ved,
at udbredelsesretningen er vinkelret på de svingninger, der forårsager bølgen. I den
eksisterende lysteori var svingningerne mekaniske, mens det hos Maxwell var elektriske
og magnetiske felter, der svingede frem og tilbage, vinkelret på hinanden og også på
lysbølgens retning.
Hovedkonklusionen hos Maxwell var, at lyset er et elektromagnetisk fænomen, og
at optikken i denne forstand kan forstås som en del af elektrodynamikken. Han havde
hermed forenet to tilsyneladende helt forskellige fysiske områder, på omtrent samme
måde som Newton tidligere havde forenet den jordiske og den himmelske mekanik.
Maxwell overvejede endog, som Faraday tidligere havde gjort, om der skulle være en
sammenhæng mellem elektromagnetismen og gravitationskraften, men forlod hurtigt
ideen.
Når Maxwell i dag har omtrent samme ophøjede status i fysikhistorien som Newton
og Einstein, skyldes det hans teori for elektromagnetisme i almindelighed og hans lysteori i særdeleshed.
Maxwell var dog ikke den eneste, der i 1860’erne udviklede en elektromagnetisk
teori for lyset. Det samme gjorde den danske fysiker Ludvig Lorenz (1829-1891) i 1867,
om end han ikke byggede på ideen om elektriske og magnetiske felter og heller ikke
anerkendte æterens eksistens: ”Der er næppe nogen grund til at tilslutte sig hypotesen
om æteren”, skrev han. Lorenz’ teori stod også i modsætning til Webers, idet han understregede, at den elektriske kraft krævede tid for at udbrede sig i stedet for at virke
momentant. Den danske fysikers lysteori var innovativ og velkendt, men kom hurtigt til
at stå i skyggen af Maxwells lidt tidligere og mere frugtbare teori.
Maxwell viste altså, at lys og dermed optiske fænomener kan forstås som bølger,
der udbreder sig i den elektromagnetiske æter. Talrige eksperimenter bekræftede i de
følgende tiår denne teori for lyset, både i den synlige del af spektret og for det ultraviolette og infrarøde lys. Derimod nævnte Maxwell ikke direkte, at hans teori også gjaldt
for elektromagnetiske bølger med en helt anden bølgelængde end lysets, og han søgte
på intet tidspunkt at fremkalde eller påvise sådanne bølger. Man kan ofte læse, at Maxwell forudsagde eksistensen af radiobølger og andre elektromagnetiske bølger uden
for det optiske spektrum, men det er at tage munden for fuld. Men man kan dog med
rette sige, at eksistensen af radiobølger er en konsekvens af Maxwells teori.
Først flere år efter Maxwells død lykkedes det den 31-årige tyske fysiker Heinrich
Hertz (1857-1894) at påvise elektromagnetiske bølger, der er forskellige fra det lys, hvis
bølgelængde ligger mellem ca. 0,001 cm og 0,00001 cm. I eksperimenter fra 1888 med
gnister fra en induktionsspole påviste han signaler, der udbredte sig i luften med lysets
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Maxwells mekaniske model for æteren, som han i 1861 opfattede som et medium med struktur som en bikube.
Modellen illustrerede, hvordan elektromagnetiske kræfter udbreder sig i form af lysbølger.

hastighed, og som havde samme optiske egenskaber som lyset, fx ved at kunne reflekteres fra spejle. Han kunne bestemme signalernes bølgelængde til 66 cm, mere end
en million gange så meget som synligt lys. Hertz’ eksperimenter og fortolkning af dem
var stærkt medvirkende til at overbevise selv skeptiske fysikere om, at den maxwellske
feltteori var rigtig. Af endnu større konsekvens var det, at mange andre fysikere begyndte at eksperimentere med de hertzske bølger. Omkring 1900 førte det til praktisk
radiotelegrafi, senere til telefoni over radiobølger og egentlig radiofoni. Til ære for den
tyske fysiker er enheden for frekvens blevet benævnt ”hertz” (som er en svingning per
sekund, uanset om svingningen er elektromagnetisk eller ej). Hertz nåede ikke selv at
opleve frugterne af sin opdagelse. Han døde af en blodforgiftning, kort før han ville
være fyldt 36 år.
Som det ofte er tilfældet med en god fysisk teori, så gemte også Maxwells elektromagnetiske teori på konsekvenser og hemmeligheder, der først senere er blevet afdækket. Efterhånden som hemmelighederne kom frem, ændrede den fysiske fortolkning af
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mod nogle af de vigtigste fremskridt i den moderne fysik. Som nævnt var lyshastigheden hos Maxwell bestemt af to fysiske konstanter for æteren, hvilket indebærer, at hastigheden selv er konstant og derfor ikke følger den newtonske mekaniks love. Selv om
Maxwell havde opbygget sin teori på et mekanisk grundlag, så stod den elektromagnetiske feltteori i et spændings- eller modsætningsforhold til mekanikken. Dette stod ikke
klart for Maxwell og samtidens fysikere, men for den unge Albert Einstein (1879-1955)
blev det en vigtig motivation for relativitetsteorien. Faktisk er strukturen af de max
wellske ligninger af en sådan art, at de stemmer med den relativitetsteori, der først så
dagens lys omkring 40 år senere. Det er nærmest utænkeligt, at Einstein ville være nået
frem til relativitetsteorien uden Maxwells teori, hvilket Einstein da også vedkendte sig.
Standardversionen af de maxwellske ligninger, der i dag har været uændret i mere
end 100 år, indeholder størrelser, som svarer til elektriske ladninger i form af partikler. Sådanne ladninger optrådte ikke i den oprindelige teori, men blev først indført i
1890’erne. Den hollandske fysiker Hendrik Lorentz (1853-1928) tilsluttede sig Maxwells
beskrivelse af elektromagnetiske felter i æteren, men omformede den til en teori, der
også kunne redegøre for transport af elektrisk ladede, stoflige partikler. Han antog,
at stof bestod af molekyler eller atomer, og at disse indeholdt ladede partikler af en
uspecificeret art, som han lidt forvirrende benævnte ”ioner” og opfattede som kilder til
elektriske felter. En sådan opdeling af elektromagnetismen i partikler og rene felter var i
modstrid med ånden i den oprindelige teori, men Lorentz’ idé viste sig alligevel at være
særdeles frugtbar. De hypotetiske ”ioner”, han antog eksistensen af, kom i løbet af få år
til at fremstå som de virkelige elektroner, der findes i alt stof og som først blev påvist af
J.J. Thomson (1856-1940) i Cambridge. Lorentz’ teori, eller hvad der ofte blev betegnet
Maxwell-Lorentz-teorien, kunne opfattes som en syntese af to modstridende opfattelser: Webers teori, der indeholdt elektriske partikler, men ingen felter; og Maxwells
teori, der indeholdt felter, men ingen elektriske partikler. Den pegede ikke blot frem
mod relativitetsteorien, men også mod den moderne teori for atomets struktur.
Helge Kragh

Se også
15. Elektromagnetismen
29. Einsteins relativitetsteori

Indhold Register
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

L y s er elektromagnetiske b ø lger

teorien sig. Uden at Maxwell kunne have nogen anelse om det, pegede hans teori frem
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Smukt ser det ud. Immunsystemet er på arbejde.
En immuncelle af typen
makrofag er i færd med
at nedbryde tuberkulosebakterier.

I 1880’erne opdagede lægevidenskaben en mikroskopisk, men absolut afgørende underverden – bakterierne. I august 1884, da gennembruddet var en realitet,
var København vært for den 8. internationale lægevidenskabelige kongres.
På forsiden af det populære ugeblad Illustreret Tidende kunne resten af landet
læse, at københavnerne for sjov titulerede hinanden ”Mikrob” eller ”Bacil” for
at vise, at de kendte til de nyeste resultater inden for videnskaben. Den franske
kemiker og bakteriolog Louis Pasteur (1822-1895) blev omtalt som en videnskabelig ”Stjærne” og var så ombejlet, at han ”skulle spise til Middag på mindst ti
steder”.

...........................................................................
Siden er mikroberne blevet en del af vores kollektive bevidsthed. Bakterier er encellede
organismer på ca. 0,001 mm. Opdagelsen af de mikrometersmå bakterier var i første
omgang betinget af de første mikroskoper, som dukkede op i 1600-tallet. En af mikroskopiens pionerer, den hollandske manufakturhandler Antonie van Leeuwenhook
(1632-1723), fremstillede selv mikroskoper, som kunne forstørre mere end 200 gange.
Han imponerede videnskabsmændene i London med sine observationer af ukendte
”små dyr”, animalculer, der var så små, at det myldrede med dem i en dråbe vand. Disse
animalculer indbefattede også bakterier. Ikke desto mindre kæmpede datidens mikroskopister med optiske brydningsfejl i linserne, og det betød, at mikroskopet inden
for naturvidenskaben forblev et perifert instrument helt op til 1800-tallet. Det samme
gjaldt, ikke så underligt, interessen for mikroskopiske organismer.
At sygdom skulle være forårsaget af noget udefrakommende, levende og usynligt
var også længe en relativt løs idé. Den italienske læge Girolamo Fracastoro (1478-1553)
skrev tilbage i 1500-tallet om semina (sæd), der som frø kunne udvikle sig til sygdom i
mennesket. Langt senere, i 1840’erne, foreslog den tyske læge Jacob Henle (1809-1885)
et såkaldt contagium animatum (levende smitte), der fordærvede mennesker med sygdom på samme måde som svamp fordærvede mad. Begge bidrag var dog kun teorier,
som savnede et eksperimentelt grundlag, hvorfor tankerne forblev på det spekulative
plan. Således var de gængse forklaringer på epidemiske sygdomme helt op i midten
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af 1800-tallet nogle for os i dag utænkelige: en forkert kost, et hidsigt temperament,
blokerede væskeafsondringer fra kroppen, et pludseligt vejrskifte eller giftige dunster
i luften. At sygdom kom fra luften kaldes også for miasmelæren. Det var et fåtal af sygdomme, fx kopper og mæslinger, som man mente smittede fra menneske til menneske.
For at finde egentlige naturvidenskabelige forklaringer skal vi en tur til Frankrig i
1850’erne og 1860’erne, hvor den franske kemiker Louis Pasteur for alvor gav mikrobelæren et eksperimentelt grundlag. Pasteur var optaget af gæringsprocesser, og han
viste, at sådanne processer ikke kunne finde sted uden levende gærsvampe, der omdanner sukker til alkohol. Pasteur blev også optaget af den almindelige forståelse af, at
liv kunne opstå spontant ud af intet, den såkaldte ”spontane generation”, ifølge hvilken
fx maddiker kunne opstå af dødt kød. Teorien om spontan generation tiltrak sig stor
opmærksomhed omkring 1860, da hans landsmand Félix Archimède Pouchet (18001872) viste, at mikroorganismer spontant opstod i ganske almindeligt hø, når luft, vand
og den helt rigtige temperatur var til stede. Få år efter kunne Pasteur imidlertid definitivt tilbagevise teorien efter en række forsøg. Mest berømt er hans forsøg med næringssubstrat i kolber, hvis øverste del var formet som en smal svanehals, der kun tillod
atmosfærens gasser at passere. Næringssubstratet kunne stå i månedsvis uden at liv
opstod. Først når halsen blev knækket og atmosfærisk støv (med bakteriesporer) kunne
trænge ned i flaskerne, opstod der liv efter et par døgn.
Pasteur fandt altså i mikrober i luften – og i vin og øl, der gærer. Pasteurs mange
eksperimenter kom industrien til gode, da han viste, at vin og øls holdbarhed kunne
forlænges ved at opvarme næringsvæskerne til temperaturer under vands kogepunkt.
Han udviklede her konserveringsmetoden, vi kender som ”pasteurisering”, der er navngivet efter ham.
Pasteurs forsøg vakte stor opsigt i landbruget, biologien og medicinen. Han fik stor
betydning for den engelske kirurg Joseph Lister (1827-1912), som ved siden af sine operationer også lavede laboratorieforsøg og mikroskopi af betændelsesprocesser. Lister
var ansat på hospitalet i Glasgow, Royal Infirmary, som, i lighed med de fleste andre
hospitaler, havde store problemer med epidemier af sårfeber og en meget høj dødelighed ved fx benamputationer. Lister så en parallel mellem Pasteurs svaneformede kolber og menneskets krop, hvis indre også først kom i direkte kontakt med atmosfærisk
luft, når kirurgen brød igennem huden med sin kniv. Hvis den atmosfæriske luft kunne
fremkalde vækst i kolbernes næringssubstrat efter et par dage, kunne luften måske
også skabe betændelsesprocesser i et operationssår. Lister valgte at undersøge sin
teori i praksis og arbejdede i flere år med at dække operationssår med et lærredsstykke
vædet med karbolsyre for at skabe en kemisk barriere mellem luft og operationssår. I
1867 offentliggjorde Lister resultatet af sit arbejde, en antiseptisk sårbehandling, som
havde medført et drastisk fald i dødeligheden på hans afdeling. Den nye erkendelse af
mikrobers betydning for kirurgiske operationer vandt hurtigt frem på operations- og
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Opdagelsen af bakterierne medførte ændringer i materialevalg, når
kirurgiske instrumenter skulle designes. Til højre ses instrumenter med
håndtag af ibenholt og elfenben, som var smukke, men svære at holde
rene. De kunne ikke holde til at blive steriliseret med 120 grader varm
vanddamp . Til venstre ses nyere instrumenter af metal.
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Carl Julius Salomonsen blev en nordisk pioner inden for
bakteriologien. Han og hans hustru er her fotograferet
i deres hjem i 1880’erne. I samme periode havde Salomonsen held med at få etableret ”Laboratorium for
medicinsk bakteriologi” ved Københavns Universitet.

fødestuer, og allerede samme år blev metoden indført på Københavns Kommunehospital, da flere læger havde været i Glasgow for at blive indført i Listers nye banebrydende behandling.
I 1860’erne gjorde videnskaben endnu en væsentlig bakteriologisk opdagelse.
Den franske læge Casimir Davaine (1812-1882) havde med sit mikroskop fundet
nogle stavformede legemer, som han kaldte ”bacteridiae”, i blodet hos får ramt af
miltbrand (anthrax) – en sygdom som årligt dræbte tusindvis af husdyr. Davaine
viste, at han kunne fremkalde sygdommen hos raske dyr ved at indsprøjte inficeret
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I 1880’erne fandt man ud af, at tuberkulosebakterier
kunne gemme sig i spyttet, og kampen mod
”spytteriet” blev et vigtigt sundhedsanliggende.
Skilte blev hængt op i sporvogne, i kirker, på hoteller
og på gader som dette skilt af Thorvald Bindesbøll
(1847-1908) fra begyndelsen af 1900-tallet.

blod. Forsøgene overbeviste nu ikke skeptikerne, der stadig så det som et uafklaret
spørgsmål, om så små og usynlige væsener virkelig kunne fremkalde sygdom og
død i højtudviklede pattedyr. I 1876 blev Davaines undersøgelser imidlertid underbygget af den tyske læge Robert Koch (1843-1910), der viste, at miltbrandbakterien
kunne omdanne sig til en spore, overleve i det døende dyr eller i jorden og derefter
spredes til andre dyr året efter. Herefter blev det alment accepteret at miltbrand,
som den første større dyresygdom, var forårsaget af en bakterie.
Robert Koch præsenterede derefter et sæt videnskabelige kriterier for medicinsk bakteriologi. De nu legendariske kriterier, kaldet ”Kochs postulater”, dikterede, at bakterien først skulle identificeres i det syge individ, derefter skulle bakterien
dyrkes i et kunstig vækstmedie, og til sidst skulle sygdommen fremkaldes i et rask
forsøgsdyr ved indpodning af bakterierne. Bakteriologiens endelige gennembrud
i medicinen kom i 1882, hvor Robert Koch påviste årsagen til den frygtede og dødelige folkesygdom tuberkulose, der hærgede Europa på den tid. I sit laboratorium
havde Koch identificeret og dyrket bakterien, som han kaldte Mycobacterium tuberculosis. Den danske læge Carl Julius Salomonsen (1847-1924), bakteriologiens
første repræsentant i Norden, havde samme år været på studiebesøg hos Koch,
som havde foræret ham en række bakteriekulturer. I breve til sin hustru og forældre
skrev Salomonsen begejstret om den tyske kollegas forskning: ”Desuden har jeg jo
set – mirabile dictu [forunderligt nok] – alle Kochs endnu ikke meddelte Tuberkulosepræparater; saavidt jeg kan skjønne har han nu ‘klaret Ærterne’ som man siger, m.
H. t. den Sygdom; ... Man bliver ganske uhyggelig tilmode ved at se disse hundreder
af Culturglas, i hvilke denne ondartede lille Satan voxer”(17. marts 1882).
Opdagelsen af tuberkulosens sygdomsårsag markerede begyndelsen på en decideret bakteriologisk guldalder. I 1883 identificerede Koch kolerabakterien. Og inden
for de næste 10 år blev der identificeret andre årsager til en lang række af alvorlige
bakterielle sygdomme som fx lungebetændelse, tyfus, difteri, syfilis og stivkrampe.

Indhold Register
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

160
50 OPDAGELSER

Epidemier har altid skabt frygt. Da lungesygdommen SARS
ramte Kina i 2003, iførte millioner af kinesere sig mund
beklædning. Turisterne forsvandt, og Kina blev erklæret
for et ”farligt rejsemål”. Knap 800 mennesker døde. Her
ses et brudepar fra Wuhan.

Flere af dem folkesygdomme, som i århundreder havde leget blindebuk med lægerne.
Sygdommene havde nu fundet deres enkle forklaring i mikroskopets øje.
I 1890’erne opdagede man en ny slags mikrobe, som var endnu mindre end bakterier, og som formerede sig ved at invadere andre celler. Opdagelsen af virus, som de blev
kaldt, skyldtes bl.a. den franske mikrobiolog Charles Chamberland, som havde udviklet
et filter, hvis huller var så små, at de kunne si bakterierne fra en væske. Efterhånden
fandt lægevidenskaben virus som årsag til en række epidemiske sygdomme som kopper, mæslinger, influenza, polio og senere AIDS.
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me sygdomme kunne forebygges og behandles. I dag er mange epidemiske sygdomme
sjældne i Danmark. Vi bruger millioner af kroner på at vaccinere befolkningen. Vi forebygger smitte og kontrollerer, at fødevarerne ikke gør os syge. Er man blevet syg, kan
penicillin og andre antibiotika i de fleste tilfælde hjælpe os. Vi ved også, at bakterier
kan være nyttige for os, når de lever naturligt i fx mavetarmkanalen, hvor de er med til
at fordøje føden. Så frygten for epidemierne er blevet meget mindre i vor tid. For nogle
årtier siden talte man i lægekredse sågar om, at infektionssygdommenes æra var slut
i Vesten, altså at de store, truende epidemier var et overstået kapitel. Den forestilling
blev gjort til skamme, da virussygdommen AIDS dukkede op i 1980’erne og blev efterfulgt af andre livsfarlige epidemiske sygdomme som SARS og fugleinfluenza. Derudover
står vi over for stigende problemer med såkaldt antibiotikaresistens, hvilket betyder, at
nogle bakterier ikke længere kan behandles med de lægemidler, som vi har, og koster
et stigende antal liv på verdensplan. Så mikroberne er ikke længere den største trussel
mod menneskeheden, som de var engang, men de vil til stadighed udfordre os.
Morten A. Skydsgaard

Se også
14. Kokopper og vaccination
18. Cellelæren – alt levende består af celler
38. Mirakelmidlet penicillin

Indhold Register
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

B akterier – et mikroskopisk liv

De mange mikrobiologiske opdagelser rejste et begrundet håb om, at de smitsom-
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Skelettet af en søhest som
åbenbaret af de nysgerrige
røntgenstråler.

disse lægges et stort spændingsfald, vil der fremkomme elektriske udladninger
i gassen, ofte ledsaget af smukke og karakteristiske farveændringer. Studiet af
den slags fænomener førte i 1870’erne fysikerne til at slutte, at der fra den negative elektrode (katoden) udgik stråler, hvis natur og egenskaber var genstand
for stor interesse.

...........................................................................
I 1876 foreslog den unge tyske fysiker Eugen Goldstein (1850-1930) at kalde dem ”katodestråler”. Det var undersøgelser af katodestråler, der i 1897 fik den engelske fysiker
J.J. Thomson (1856-1940) til at identificere dem med en strøm af negative småpartikler – elektroner – og dermed at opdage den første egentlige elementarpartikel. Men
allerede før dette vigtige gennembrud havde de negative stråler dog resulteret i en
vaskeægte videnskabelig sensation, nemlig opdagelsen af røntgenstråling eller, som
betegnelsen er i mange andre lande, x-stråling.
Den halvtredsårige fysikprofessor i den sydtyske by Würzburg, Wilhelm Conrad
Röntgen (1845-1923), var kendt som en habil, men ikke synderlig original fysiker. Som
så mange af sine kolleger arbejdede han i efteråret 1895 med eksperimentelt at undersøge katodestrålerne og deres svage gennemtrængelighed i stof. Han havde i sit
laboratorium en skærm af et fluorescerende materiale, der lyser op, når det påvirkes af
fx ultraviolet lys. Sent på eftermiddagen fredag den 8. november bemærkede han, at
skærmen afgav et svagt og uregelmæssigt lys, når han aktiverede sit udladningsrør – i
fuldstændigt mørke og i en afstand af næsten to meter fra røret. Den tilfældige iagttagelse var overraskende, ikke mindst fordi skærmen var dækket af sort pap og ikke i
fysisk kontakt med udladningsrøret. Fænomenet kunne umuligt skyldes en direkte virkning af katodestrålerne, og dog var det virkeligt.
Hvad fik mon skærmen til at lyse op? Den måtte påvirkes af en form af energi, mente Röntgen, en usynlig stråling, der ikke, modsat katodestrålerne, havde nogen elektrisk
ladning. Den usynlige stråling viste sig desuden at have en bemærkelsesværdig evne
til at trænge gennem stof, i modsætning til både katodestråler og lys. Den kunne gå
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Når en fortyndet gas indesluttes i et glasrør med elektroder, og der mellem

P rofessor R ö ntgens us y nlige

Professor
Röntgens
usynlige stråler
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I sin første offentlige forelæsning om
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de nye stråler, den 23. januar 1896, viste
Röntgen billedet af en hånd, tilhørende
Albert von Kölliker (1817-1905), der var

50 OPDAGELSER

professor i anatomi og hans kollega ved
universitetet i Würzburg.

gennem en tyk bog, men blev stoppet af en
blyplade. Endnu mere bemærkelsesværdigt
kunne strålingen trænge gennem hud og
kød, og derved vise skygger af knoglerne,
som fysikeren erfarede ved et tilfælde. Det
første røntgenfotografi nogensinde blev taget af hånden af hans kone, Bertha Röntgen,
tre dage før juleaften. Professoren i Würzburg var klar over, at han havde fundet noget
interessant, ja endda noget meget interessant. Til gengæld havde han ingen anelse
om naturen af det, han havde fundet. Han
arbejdede nu på højtryk, og allerede den 28.
december havde han færdiggjort sin artikel
Über eine neue Art von Strahlen (Om en Ny
Slags Stråler), som han sendte til det lokale
videnskabelige selskab og samtidigt til flere
prominente fysikere i Tyskland og i udlandet. I artiklen oplyste han, at han var i besiddelse af ”fotografier af skyggerne af knoglerne i en hånd, … af et sæt vægtlodder i en
kasse og af et kompas, hvor nålen helt er omgivet af metal”.
Offentliggørelsen af Röntgens opdagelse vakte straks kolossal opmærksomhed, ikke
blot blandt fysikere og læger, men også i den brede offentlighed. For at understrege
den ukendte natur af strålerne kaldte han dem for ”x-stråler” (det ville trods alt være
lovlig ubeskedent at opkalde dem efter sig selv). Allerede den 5. januar 1896 viderebragte det førende dagblad i Wien nyheden til sine læsere, og to dage senere havde
tyske og engelske aviser fået fat i historien. Den 9. januar optrådte røntgenstrålerne for
første gang i amerikanske aviser. I Danmark lavede den unge ingeniørstuderende Paul
Bergsøe (1872-1963) sin egen version af Röntgens stråler og beskrev deres virkninger
for danske læsere i Nyt Tidsskrift for Fysik og Kemi. Sjældent eller aldrig er en videnskabelig opdagelse blevet modtaget så hurtigt og entusiastisk af såvel videnskabsmænd som
almindelige borgere. Alene i året 1896 blev der udgivet 1.044 publikationer om de nye
stråler, hvoraf de 49 var bøger.
Blandt de mange fysikere, der i starten af 1896 kastede sig over studiet af de gådefulde røntgenstråler, var Henri Becquerel (1852-1908) i Paris. Hans bestræbelser på at
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der vi tilbage til i den følgende artikel.
Den svenske rigmand og industrimagnat Alfred Nobel (1833-1896) nåede netop at
opleve opdagelsen af Röntgens stråler, de første forsøg på at anvende dem i lægevidenskaben og den virak, opdagelsen førte med sig. Han var dybt imponeret – det var en
opdagelse lige efter hans hjerte. Det berømte testamente, hvorpå hele Nobelinstitutionen er baseret, var udformet kort tid før opdagelsen blev kendt, men det passede som
fod i hose med Röntgens opdagelse, der ikke blot var af stor videnskabelig betydning,
men også til menneskehedens gavn (allerede i 1896 blev den første kræftsyge patient
forsøgt behandlet med røntgenstråler). Det kom ikke som nogen overraskelse, at da
den første Nobelpris i fysik blev uddelt i 1901, tilfaldt den Röntgen.
Mens lægerne kunne bruge de nye røntgenapparater uden at bekymre sig om strålernes natur eller oprindelse, var det for fysikerne et alvorligt problem. I sine oprindelige undersøgelser havde Röntgen bemærket, at strålerne på visse områder mindede om
lys: De udbredte sig i rette linjer, var elektrisk neutrale og sværtede fotografiske plader.
Så var der tale om en slags lys? Tilsyneladende ikke, i det mindste ikke almindeligt lys,
for strålerne blev ikke afbøjet i glasprismer og heller ikke reflekteret af spejle; de gik
bare lige igennem. De viste heller ikke de interferensmønstre, der ellers er karakteristiske for lys og andre elektromagnetiske bølger. I mangel af entydig evidens for strålin-

Et tidligt røntgenrør.

P rofessor R ö ntgens us y nlige stråler

forstå strålingen mislykkedes, men de førte til opdagelsen af radioaktiviteten. Det ven-
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gens natur foreslog Röntgen, at den måske bestod af vibrationer i æteren. Mens lysbølger vibrerer vinkelret på udbredelsesretningen, var de nye stråler måske ”longitudinale
bølger”, dvs. med vibrationer i æteren der var parallelle med udbredelsen, omtrent
på samme måde som lydbølger i luft. Hypotesen blev diskuteret, men viste sig ikke at
holde vand, og det samme var tilfældet med andre forslag, såsom at strålingen bestod
af neutrale partikler eller ”pulser” i æteren. Forvirringen var total.
På trods af uvidenheden om hvad røntgenstrålingen egentlig var for noget, gjorde
fysikerne fremskridt i deres forståelse af strålernes egenskaber og de måder, de kunne
frembringes på. I dette afklaringsarbejde deltog Röntgen ikke selv. Efter sin banebrydende opdagelse i 1895 publicerede han kun to videnskabelige artikler om det fænomen, der havde gjort ham berømt, nemlig i 1896 og 1897. Da han fik Nobelprisen,
havde han overladt studiet af røntgenstrålingen til andre.
Et tiår efter Röntgens opdagelse var der en delvis og forsigtig konsensus om, at
strålingen nok alligevel var en slags elektromagnetisk stråling, om end med en meget

Røntgenbillede af skulderen af Grauballemanden, et moselig fra ca. 290 f.Kr.,
fundet i Grauballe syd for Silkeborg i 1952.
Den gamle herre nyder nu sit otium på
Moesgård Museum ved Aarhus.

167
P rofessor R ö ntgens us y nlige stråler

Et monster fra det ydre rum?

Nej, en amerikansk soldat ved en

røntgenstation under 1. Verdenskrig, iført beskyttelsesdragt.

mindre bølgelængde end den, man kendte fra fx lys. Teorien blev dog udfordret af
alternative opfattelser, ifølge hvilke strålingen i stedet var en slags strøm af neutrale
partikler. Først i 1910’erne, mere end femten år efter opdagelsen, lettede tågen. Hvis
røntgenstrålerne var elektromagnetiske bølger, måtte de spredes på samme måde,
som lys spredes i et gitter af tætliggende spalter. Og hvis bølgelængden var meget lille,
måtte gitterafstanden være tilsvarende mindre, måske af samme størrelsesorden som
afstanden mellem atomer i krystallinske stoffer.
Baseret på den tyske fysiker Max von Laues (1879-1960) teoretiske overvejelser
lykkedes det i 1912 to fysikere i München, Walter Friedrich (1883-1968) og Paul Knipping
(1883-1935), at frembringe de karakteristiske spredningsmønstre ved at lade røntgenstråling spredes på krystaller af salt og andre forbindelser. Disse og efterfølgende eksperimenter viste klart – krystalklart – at røntgenstråler var elektromagnetiske bølger
med en ultrakort bølgelængde, nemlig ca. 10-11 m eller omkring 100.000 gange mindre
end bølgelængden for synligt lys. Samtidig bekræftede de opfattelsen af, at salte består
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Solen som den ses i dens røntgenlys.
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vigtige og frugtbare røntgenkrystallografiske metode, der skulle vise sig at være nøglen
til en forståelse af strukturen af ikke blot salte og mineraler, men også af komplicerede
organiske forbindelser som penicillin, hæmoglobin og DNA. Metoden er tværvidenskabelig og har ført til en lang række opdagelser i både de kemiske, mineralogiske og
biologiske videnskaber.
Røntgenstrålingen blev opdaget i laboratoriet og skabt i de apparater, der snart
blev opkaldt efter Röntgen. Først lang tid senere blev man klar over, at strålingen ikke
er begrænset til røntgenapparater eller lignende instrumenter. Den er også et naturligt
og endda meget hyppigt forekommende fænomen, om end på en astronomisk og ikke
jordisk målestok.
Den første naturlige røntgenkilde uden for Jorden blev identificeret i 1948, da man
med en raket registrerede stråling fra Solen ved hjælp af en Geiger-Müller-tæller. Røntgenastronomien tog dog først sin start i 1962, da den italiensk-amerikanske fysiker Riccardo Giacconi (f. 1931) ville undersøge røntgenstråling fra Månen. I stedet opdagede
han en meget intens røntgenkilde i stjernebilledet Skorpionen. Scorpius X-1, som kilden kaldes, befinder sig ca. 9.000 lysår fra Jorden og udsender omkring 60.000 gange
så meget energi i form af røntgenstråler, som Solen udsender af stråling i alt. Fyrre år
senere modtog Giacconi Nobelprisen i fysik for sit ”bidrag til astrofysikken, der har ført
til opdagelsen af kosmiske røntgenkilder”. Siden 1960’erne har røntgenastronomien
udviklet sig til en stor og vigtig videnskab. I dag ved vi, at hele universet summer af
røntgenstråling, der i store mængder udsendes fra stjerner, galakser og eksotiske kosmiske objekter som supernovaer, kvasarer og gammaglimt.
Røntgens usynlige stråler fra 1895 er stadig et aktivt forskningsområde, der leverer
overraskelser og ny viden om naturen.
Helge Kragh

Se også
27. Den forbavsende radioaktivitet
46. DNA – gener og arvematerialet
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Kvinde kend din krop, her
1. udgaven fra 1975, drejer sig
ikke mindst om kvinders biologi,
som reguleres af kønshormoner.

Det kræver sofistikeret kommunikation mellem en organismes legemsdele,
når den skal agere – fx når den skal bevæge sig, fordøje et måltid, være frugtbar
eller noget helt fjerde. I dag ved vi, at kommunikationen sker via elektriske og
kemiske signaler. De elektriske signaler løber i nerverne, som på tiendele af et
sekund giver signaler til specifikke organer. De kemiske signaler, også kaldet
hormoner, frigives derimod fra kirtler i kroppen og rejser med blodet til væv og
organer, hvor deres virkning kan ses efter sekunder, minutter eller dage.

...........................................................................
Hormoner blev opdaget omkring 1900 og gav afgørende nye indsigter i menneskekroppens biologi, fx kroppens vækst og kønsmodning. Hormonerne viste sig ydermere
at være særdeles velegnede som lægemidler og medførte markante fremskridt i behandlingen af flere alvorlige sygdomme, fx sukkersyge.
At nerverne kan overføre signaler til kroppens muskler og organer har været kendt
siden oldtiden, hvor blandt andet den græske læge Erasistratus (304-250 f.Kr.) mente,
at hjernen udsendte livsånder gennem nerverne, som blev opfattet som hule ligesom
rør. I 1791 viste den italienske læge Luigi Galvani (1737-1798), at stimulering af nerverne
hos netop aflivede frøer kunne udløse muskelkontraktioner i benene – de såkaldte
dansende frøer. Hans eksperimenter fik stor betydning, fordi han pegede på, at det var
elektricitet, som løb i nerverne. Over 100 år senere ved afslutningen af 1800-tallet var
de fleste videnskabmænd overbeviste om, at nervesystemet alene kunne forklare kroppens interne kommunikation. Man havde dog observeret, at kroppens væv indeholdt
kirtler, som tømte sekreter direkte i blodbanen. Man vidste også, at drenge ikke udviklede en række mandlige karaktertræk, hvis deres testikler blev fjernet, og det mere end
antydede, at testiklerne kommunikerede med resten af kroppen.
Den russiske fysiolog Ivan Pavlov (1849-1936) blev nu, i 1890’erne, fortaler for den
såkaldte ”nervisme”, dvs. at al kommunikation i kroppen foregår gennem nerverne.
Han blev både berømt og berygtet for sine hundeforsøg, hvor han viste, at synet, duften eller smagen af mad aktiverer en refleks, som får mavesæk og bugspytkirtel til at
udtømme et fordøjelsessekret.
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Netop bugspytkirtlen endte uforvarende med at blive stridens æble om kroppens
kommunikation. Dengang, i 1902, foretog to engelske fysiologer, Ernest Starling (18661927) og William Bayliss (1860-1924), nemlig en række berømte (og igen berygtede)
hundeforsøg, der demonstrerede, at det ikke kun er nerverne, der styrer den interne
kommunikation. Også de ukendte og besynderlige hormoner regulerer kroppens funktioner. De to mænd førte en slange ind i bugspytkirtlen på en bedøvet hund og målte,
hvor meget sekret den udskilte. Derefter dryppede de en svag syre på tarmen, hvilket
svarede til, at føden med den sure mavesaft vandrede ud i tarmen. Syren medførte
øjeblikkelig udtømmelse af sekret i slangen. Forsøget blev udvidet ved at isolere en
lille del af tarmen på en sådan måde, at den kun var i forbindelse med resten af hunden
gennem de tilførende arterier og de fraførende vener. Alle nerver var overskåret. Igen
udløste tilsætning af syre til tarmstykket et øjeblikkeligt respons fra bugspytkirtlen.
Starling skulle efter sigende have sagt: ”Så må det være en kemisk refleks!”. For at
underbygge hypotesen om den kemiske signalgivning, afskar forskerne et stykke af
tyndtarmen, gnubbede det i syre, filtrerede blandingen og sprøjtede opløsningen ind
i blodbanen på den bedøvede hund. Til alles forbløffelse udskilte bugspytkirtlen igen
sekret. Starling og Bayliss havde nu vist, at tarmen afgiver et signalstof, som stimulerer
bugspytkirtlens tømning. Stoffet navngav de sekretin. I 1905 kaldte Starling for første
gang det nye signalmolekyle for ”hormon”, som stammer fra det græske horman og
betyder at vække eller stimulere.
Opdagelsen af sekretin var afgørende nyt og nyttigt, og det blev startskuddet til-

Maskinarbejder med blok af frosne bugspytkirtler,
omkring 1930. Produktionen af insulin krævede flere
tons bugspytkirtler ugentligt. Leverancerne blev
sikret af den danske svineproduktion.

Hunde blev flittigt brugt som forsøgsdyr
ved opdagelsen af det første hormon
sekretin. Forsøgene mødte kritik og blev
et brandvarmt politisk emne i England,
også kaldet ”The Brown Dog Affair”.
Her blev Bayliss anklaget for dyrplageri,
men senere frifundet. Fotografiet viser
en rekonstruktion fra 1903 brugt ved
retsagen. Det er en typisk fysiologisk
forsøgsopstilling fra undervisningen på
lægestudiet i England. Bayliss er nr. et
fra højre, Starling nr. to fra højre.

forskningsfeltet endokrinologi – læren om den indre sekretion, som har ført til identifikation af mange andre hormoner. En af de vigtigste opdagelser var opdagelsen af
insulin, som canadierne Frederick Banting (1891-1941) og Charles Best (1899-1978)
fandt i 1921. Insulin udskilles fra særlige celler i bugspytkirtlen og stimulerer celler i
hele kroppen til at optage sukker efter et måltid, men ved sukkersyge (type 1) ophører
bugspytkirtlens evne til at udskille insulinen. Før opdagelsen af insulin blev patienterne
udmarvede og døde ofte inden for få år. Nu kunne sygdommen pludselig behandles
med daglige injektioner.
I Danmark fik insulinens opdagelse enorm indflydelse på medicinalindustrien. Baggrunden var den særlige, at den danske zoofysiolog August Krogh (1874-1949) i 1920
modtog Nobelprisen for sit banebrydende arbejde om blodkapillærernes funktion og
derfor var inviteret til USA for at holde en foredragsrække. Kroghs hustru, lægen Marie
Krogh (1874-1943), havde få år forinden udviklet sukkersyge. På rundrejsen i USA blev
Marie Krogh gjort opmærksom på opdagelsen af insulin, hvorefter parret besøgte laboratoriet i Toronto, og August Krogh fik rettighederne til at fremstille insulin i Skandinavien. Allerede samme år kunne Krogh og lægen Hans Christian Hagedorn (1888-1971)
afprøve de første ekstrakter af insulin fra dyrebugspytkirtler, og i 1924 var næsten halvdelen af danske sukkersygepatienter i behandling med dansk produceret insulin. Det
blev grundlaget for Nordisk Insulinlaboratorium. Interne stridigheder i det nyskabte
firma førte imidlertid til, at Novo Terapeutisk Laboratorium i 1925 blev dannet som en
konkurrent til førstnævnte. I 1989 samledes de to virksomheder igen, nu som Novo
Nordisk, en af Danmarks største virksomheder, som i dag producerer insulin ved hjælp
af gensplejsede mikroorganismer.
I kølvandet på opdagelsen af insulin øjnede hele den danske medicinalindustri nye
muligheder, og den blev nærmest grebet af hormonfeber i 1930’erne, hvor en række
præparater med bl.a. kønshormoner blev markedsført. Præparater som fx Physex,
udvundet af gravide kvinders urin, Tablettae Ovariae, som indeholdt tørret ovarievæv,
og Tablettae Tetraglandulae, som bestod af ekstrakter fra hele fire kirtler (ovarie, hy-
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pofyse, binyre- og skjoldbruskkirtel), blev markedsført af Løvens kemiske Fabrik (i dag
Leo Pharma) og Medicinalco A/S (i dag Nomeco). De nye lægemidler blev afprøvet på
mange forskellige tilstande som fx blødningsforstyrrelser, sterilitet, impotens, senilitet
og depression. Der blev eksperimenteret med de nye hormonkure, selv om behandlingerne mødte kritik i den danske lægeverden. Behandlingen af kvinders overgangsalder
blev dog rutine i 1930’erne.
Kønshormonernes indviklede sammenhænge blev langsomt klarlagt og afstedkom
nogle opsigtvækkende forestillinger om menneskets seksualitet. Omkring 1910 vakte
den østrigske fysiolog Eugen Steinach (1861-1941) således opsigt med en serie frø- og
rotteforsøg, som indikerede, at den mandlige kønsudvikling er bestemt af kirtelvæv
i testiklerne. Steinach mente også, at forklaringen på bl.a. mandlig homoseksualitet
skulle findes i testiklerne, hvilket førte til et samarbejde med kirurgen R. Lichtenstern
(1874-u.å.), som omkring 1920 behandlede flere homoseksuelle mænd med testikeltransplantationer for at gøre dem raske. Den danske læge Knud Sand (1887-1968)
var stærkt inspireret af Steinachs forsøg og skrev i Ugeskrift for Læger i 1920 (nr. 82), at
”vi nærmer os Løsningen på Spørgsmaalet om det biologiske Grundlag for Homosexualiteten” og foranledigede selv flere kirurgiske behandlinger af homoseksuelle på
Københavns Kommunehospital. Forestillingen om at seksuel afvigelse var en form for
biologisk skæbne, som lå gemt i kønskirtlerne, tiltrak sig stor opmærksomhed de næste
årtier.
En behandling, som var anderledes velbegrundet, drejede sig om regulering af kvinders ægløsning. Den amerikanske kvindesagsforkæmper Margaret Sanger (1879-1966)
opfordrede i 1951 fysiologen Gregory Pincus (1903-1967) til at udvikle en pille, som forhindrede kvinder i at blive gravide. Pincus etablerede et samarbejde
med gynækologen John Rock (1890-1984), og sammen udviklede
de et præparat, som bestod af syntetisk østrogen og progesteron.
I 1954 blev dette nye lægemiddel testet på 50 kvinder i Massachusetts og to år senere på 100 kvinder i Puerto Rico. ”Præventivpillen”,
forkortet p-pillen i Danmark, viste sig effektiv og blev godkendt af de
amerikanske sundhedsmyndigheder i 1960. P-pillen blev en øjeblikkelig succes, og selv om de første p-piller viste sig at have alvorlige
bivirkninger bl.a. i form af blodpropper, gik der kun to år, før hele to

Mandligt kønshormon var et ny lægemiddel i 1930’erne og blev bl.a. markedsført til
behandling af potensforstyrrelser i overgangsalderen hos mænd. I Løvens kemiske
Fabriks lægemiddelkatalog fra 1936 kan man læse om præparatet Testex, at man
endnu ikke havde ”sikre kliniske erfaringer”. Man vidste altså ikke meget om det.
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Doping med hormoner har været kendt siden
1930’erne, og brugen af muskelopbyggende køns
hormoner er velkendt i en række idrætsgrene. I cykelsporten var brugen af nyrehormonet erythropoetin,
forkortet EPO, nærmest epidemisk i 1990’erne og
00’erne. Lance Armstrong var en af dem, som fik hjælp
til sine syv, senere ugyldige, sejre i Tour de France.

millioner amerikanske kvinder tog hormontabletten. I 1966 blev p-pillen Anovlar som
den første markedsført i Danmark. Nu fik kvinderne kontrol over deres kroppe. Sex og
forplantning blev to adskilte ting.
En overraskende og uforudset konsekvens af hormonforskningen fandt sted i
samme periode. I 1949 forsøgte den amerikanske læge Philip Hench (1896-1965) at behandle en 29-årig kvinde med svær leddegigt. Kvinden kunne næsten ikke gå og brugte
kørestol. Hun fik injektioner med ”Substans E”, som var et helt nyt stof udvundet af
binyrerne. Lægemidlet var hormonet cortison, og dets effekt var så kraftig, at kvinden
efter få dage kunne gå lange ture uden smerter. I de følgende måneder blev andre patienter behandlet med lige så fantastiske resultater. Desværre havde (og har) cortison
nogle alvorlige bivirkninger, bl.a. afkalkning af knoglerne, så det var ikke et mirakelmiddel, selv om cortison er meget velegnet til kortvarig behandling af mange sygdomme.
I dag er listen af hormoner på mere end 50, og hvert årti tilføjes stadig nye substanser til listen og dermed også ny viden om, hvordan kroppens organer samarbejder. For
eksempel har de sidste årtiers forskning i stress vist, at cortisonniveauet i blodet er for
højt hos stressede personer, og at de har en øget risiko for fx forhøjet blodtryk og hjertesygdom.
Morten A. Skydsgaard og Tobias Wang

Se også
34. Frøhjerter og hjernens kemi
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Madame Curie i laboratoriet.

Mange opdagelser sker, fordi forskerne har grunde til at tro, at noget nyt findes:
De søger efter det – og finder det. Andre opdagelser bliver gjort mere tilfældigt,
uden at forskerne på forhånd har nogen ide om det, de til deres overraskelse
finder. Det er, som om naturen bare vælger at åbenbare nogle af sine hemmeligheder for forskeren, der så at sige blive taget på sengen. Et vigtigt eksempel
på en aldeles uforudset opdagelse er radioaktiviteten, der blev åbenbaret i
slutningen af 1800-tallet og snart fik enorme og vidtrækkende konsekvenser for
både naturvidenskab, teknologi og medicin.

...........................................................................
Vi skal til starten af 1896, hvor den parisiske fysiker og mineralog Henri Becquerel
(1852-1908) var optaget af eksperimenter med fosforescerende mineraler, dvs. krystaller, der bliver selvlysende efter at være udsat for sollys. Inspireret af Röntgens netop
opdagede stråler mente han, at visse uranmineraler fremviste en ny form for fosforescens ved at udsende de usynlige røntgenstråler – som ellers kun var blevet påvist i
elektriske udladninger. Hypotesen viste sig hurtigt at være forkert, men den førte til en
skelsættende ny opdagelse.
I februar 1896 arbejdede Becquerel i sit laboratorium i Paris med at påvise rigtigheden af sin antagelse. Men det var nødvendigt med sollys, og da det en periode var
overskyet i Paris, lagde Becquerel sit uranmineral og sin fotografiske plade i en skuffe,
indpakket i tykt, sort papir. Til sin forbløffelse opdagede han da, at pladen var eksponeret, også selv om mineralet ikke havde været belyst af Solen overhovedet. På en eller
anden måde havde mineralet selv udsendt usynlige stråler, som ganske vist mindede
om røntgenstråler, men som alligevel var noget helt andet. Videre undersøgelser viste,
at også metallisk uran (som i øvrigt ikke er fosforescerende) udsendte de mærkelige
stråler, og det endda med større styrke. Fænomenet havde altså intet at gøre med mineralers selvlysende egenskaber.
Hvad der i starten blev kaldt ”uranstråler”, vakte ingen opsigt, hverken blandt videnskabsmænd eller i offentligheden. Røntgenstråler blev anset for langt mere interessante, og det tog nogle år, før det stod klart, at Becquerel her havde gjort en vigtig opda-
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Radioaktivt vand blev
i starten af det 20. århundrede
solgt som patentmedicin.

gelse – nemlig opdaget radioaktiviteten, et helt nyt naturfænomen.
I en vis forstand blev radioaktiviteten opdaget hele to gange.
Først i 1896 af Becquerel og siden i 1898, da ægteparret Pierre og
Marie Curie, der havde fulgt op på Becquerels forskning, opdagede
langt mere potente radioaktive kilder og derved for alvor satte
radioaktiviteten på det videnskabelige landkort. Den polskfødte
Marie Sklodowska var som 24-årig kommet til Paris for at studere
fysik, og i 1895, da hun havde fuldført sine studier, giftede hun sig
med den anerkendte fysiker Pierre Curie (1859-1906). Med ægteskabet fulgte et intenst og frugtbart videnskabeligt samarbejde.
Marie Curie (1867-1934) viste, at metallet thorium havde samme egenskaber som
uran. ”Radioaktivitet” – et navn hun foreslog i 1898 – er altså ikke specielt knyttet til
uran. Af endnu større betydning var det, at hun og hendes mand samme år nåede til
den konklusion, at visse uranforekomster indeholdt hidtil ukendte, men stærkt radioaktive grundstoffer. Arbejdet med at isolere de formodede grundstoffer fra uranen
var hårdt, usundt og tidskrævende, men efter flere måneders arbejde i deres primitive
laboratorium kunne de fremvise små mængder af ikke mindre end to nye grundstoffer, dog ikke i ren form. Det ene kaldte de polonium (Po) efter Maries fædreland, mens
de kaldte det andet for radium (Ra) efter det latinske radius, der betyder stråle. Der
skulle dog gå endnu fire år, før det i 1902 lykkedes dem at fremstille 0,1 gram af et rent
radiumsalt. De to nye stoffer var langt mere radioaktive end uran; de var også langt
farligere, men det vidste endnu ingen, ikke engang ægteparret selv.
Med opdagelsen af radium skiftede studiet af radioaktivitet karakter, idet det hurtigt fik en høj status og tiltrak sig stor interesse blandt både fysikere, kemikere og læger.
Radioaktive stoffer blev for en stund opfattet som en mirakelkur, der kunne helbrede
næsten enhver sygdom, fra depressioner til kræft. Stofferne blev flittigt brugt på kursteder og i patentmediciner, for ikke at tale om tandpasta og kosmetik. Det var en rigtig
dårlig idé, og mange døde af strålingen, inden man erkendte dens farlighed. Marie
Curie selv pådrog sig forbrændinger og udviklede senere leukæmi, der menes at have
været årsag til hendes død som 66-årig.
Men radioaktivitet var ikke desto mindre det mest ”hotte” forskningsområde i de
fysisk-kemiske videnskaber på denne tid, og i 1903 kunne Becquerel og ægteparret
Curie dele Nobelprisen i fysik. Pierre Curie blev kørt over af en hestevogn og døde alle-
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sin opdagelse af radium.
Den tidlige udforskning af radioaktiviteten resulterede ikke i afklaring og forståelse,
men tværtimod i dyb forvirring og en mængde uafklarede spørgsmål. Hvilke grundstoffer var radioaktive? Hvordan passede de med det periodiske system? Hvad var
den fysiske natur af strålingen? Blev aktiviteten påvirket af ydre faktorer som tryk og
temperatur? I mangel af en teori var forskningen rent eksperimentel, og for hvert svar
på ét spørgsmål opstod nye spørgsmål. Den newzealandske fysiker Ernest Rutherford
(1871-1937) kunne vise, at der var hele tre typer af stråling – alfa, beta og gamma – med
forskellig gennemtrængelighed og elektrisk ladning. Forskerne var kommet langt –
men der var lang vej endnu!
Sammen med den engelske kemiker Frederick Soddy (1877-1956) viste Rutherford
så i 1902, at radioaktive stoffer henfalder på en ganske bestemt måde, karakteriseret
ved stoffets halveringstid. Et grundstof som fx radium henfalder eksponentielt med
en halveringstid på ca. 1.600 år, således at der efter 3.200 år kun er en fjerdedel af
stofmængden tilbage. Til alles forbavselse viste eksperimenter, at halveringstiden er
fuldstændig uafhængig af ydre omstændigheder. Selv ved ekstremt højt tryk eller ved
temperaturer nær det absolutte nulpunkt (-273 °C) henfalder det radioaktive stof
uændret. Endvidere viste det sig, at henfaldet omdanner radium til polonium, der igen,
efter yderligere henfald, omdannes til det ikke-radioaktive grundstof bly. Med andre
ord, forskerne havde altså i radioaktivitet opdaget en naturlig grundstofforvandling. Det
betød, at grundstofferne ikke længere var uforgængelige, sådan som man havde ment
i århundreder. Hvad alkymisterne forgæves havde søgt at realisere i middelalderen og
renæssancen, fandt sted i naturen! Og det varede ikke længe, før Rutherford og andre
fysikere var i stand til at reproducere de naturlige alkymistiske processer i laboratoriet.
I 1919 kunne Rutherford meddele, at han havde lavet den første kunstige grundstofforvandling: Ved at beskyde kvælstof med alfapartikler, lavede han det om til ilt.
Men hvorfra stammede de stråler, der tilsyneladende spontant blev udsendt fra de
radioaktive stoffer? Spørgsmålet fik yderligere aktualitet, da Pierre Curie og hans medarbejder André Debierne (1874-1949) i 1903 kunne fastslå, at de radioaktive processer
var ledsaget af en betydelig energiudvikling. Ifølge en af fysikkens mest fundamentale
love er energien bevaret i et lukket system, og så opstod den alligevel spontant i atomer af radium og andre stoffer med lignende egenskaber. Hvor mærkeligt! To år senere
foreslog en ukendt svejtsisk fysiker ved navn Albert Einstein, at energien stammede fra
en omdannelse af masse (E = mc2), men uden at han i starten blev taget alvorligt.
Spontaniteten af radioaktive henfald var et andet problem, for de skete tilsyneladende uden nogen årsag. Først med kvantemekanikkens fremkomst i 1920’erne blev
det klart, at når man ikke kunne finde nogen årsag, så var det, fordi der ikke er nogen.
Radioaktivitet er et akausalt fænomen, dvs. det foregår uden en bestemt årsag. Fæ-
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rede i 1906, men Marie Curie fik yderligere en Nobelpris i 1911, denne gang i kemi og for
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nomenet følger ganske vist en bestemt lovmæssighed, nemlig den eksponentielle
henfaldslov, men den er af en statistisk karakter og har kun gyldighed for et meget stort
antal atomer (1 gram radium indeholder ca. 3 x 1021 atomer). For et enkelt radiumatom
udtrykker halveringstiden kun sandsynligheden for, at det vil omdannes i løbet af en vis
periode.
Den varmeenergi, der ledsager radioaktive processer, var ikke kun af fysisk, men
også af geologisk interesse. De radioaktive stoffer i jordskorpen viste sig at være af
afgørende betydning for Jordens energibalance. Hovedparten af Jordens varme stammer ikke fra varmeledning fra den indre Jord, hvilket dengang var den traditionelle
antagelse, men fra nedbrydningen af radioaktive stoffer i jordskorpen. Hvis jordskorpen

Det kunstige grundstof plutonium er både
giftigt og radioaktivt. Isotopen Pu-238 er så
højradioaktiv, at den varme, der dannes ved
det radioaktive henfald, gør stoffet selvlysende.
Da halveringstiden er 88 år, bruges det som en
stabil energikilde for instrumenter i rumfarten.
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eksistere.
Også på et andet område af central betydning for geologien kom radioaktiviteten
til at spille en afgørende rolle, nemlig i forståelsen af Jordens alder. Allerede omkring
1910 antydede målinger af uranholdige mineraler en alder på mindst en milliard år –
langt mere, end hvad man tidligere havde troet. Vores nuværende viden, at Jorden blev
skabt for 4,55 milliarder år siden, er i bund og grund baseret på radiometriske metoder
og målinger.
Geologien var en af de videnskaber, der uventet profiterede af studiet af radioaktiviteten, men den var langtfra den eneste. Den tværvidenskabelige disciplin radiokemi
opstod i starten af det 20. århundrede, og den førte hurtigt til vigtige resultater. Ikke
blot ledte radiokemien til ideen om isotoper, dvs. atomarter af samme grundstof med
forskellige atomvægte, den ledte også til en ny forståelse af selve begrebet om et
grundstof. Det var ligeledes radioaktiviteten, der i 1911 førte Rutherford til sin skelsættende opdagelse af atomkernen og dermed til grundlaget for den senere kernefysik.
Radioaktivitet er netop et kernefysisk fænomen, da det stammer fra den lillebitte
atomkerne og ikke fra det langt større atom. Den historiske proces, der i slutningen af
1930’erne førte til uranatomets spaltning og på lidt længere sigt til atombomben over
Hiroshima den 6. august 1945, havde sine rødder i udforskningen af radioaktivitet.
Endelig bør nævnes den store betydning, som radioaktive isotoper siden 1930’erne
har fået i studiet af biologiske og fysiologiske processer. Ved at blande et grundstof
med en lille mængde af en radioaktiv isotop kan man spore grundstoffets vej i biologiske transportprocesser. Denne såkaldte tracerteknik har også fundet udbredt anvendelse i det medicinske forsknings- og behandlingsområde, der betegnes nuklearmedicin.
Da Becquerel i 1896 påviste sine uranstråler, mente han nok, at det var en interessant opdagelse, men han kunne ikke i sin vildeste fantasi have forestillet sig de mange
konsekvenser, den oprindelig noget upåagtede opdagelse skulle få.
Helge Kragh

Se også
11. Jordens alder
25. Professor Röntgens usynlige stråler
29. Einsteins relativitetsteori
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ikke var radioaktiv, ville den være alt for kold til at huse højtudviklet liv, og vi ville ikke
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Forskellige gasser har hver deres karakteristiske farver, når de tvinges til at lyse i et udladningsrør.
Ædelgassernes farver er her vist med helium øverst og xenon nederst.

”Vi kan aldrig på nogen måde udforske [stjernernes] kemiske sammensætning
eller mineralogiske struktur”, fastslog den franske filosof Auguste Comte (17981857) i Cours de philosophie positive (Kursus i den Positive Filosofi) i 1833. Men
han tog fejl: Mindre end 30 år senere var videnskabsmændene godt i gang med
at udforske det umulige – kemien i stjernerne.

...........................................................................
På Comtes tid kendte man til omkring 40 grundstoffer, og man mente derfor, at alt stof
på Jorden består af dem. Men man vidste ikke, om Solen og de øvrige stjerner bestod af
samme grundstoffer. Enkelte kemikere og astronomer rejste spørgsmålet om stjernernes kemiske sammensætning, for var himlens kemi den samme som Jordens? Eller var
stjernerne gjort af særlige – på Jorden ukendte – grundstoffer?
Det var opfindelsen af et enkelt instrument, det moderne spektroskop, i 1859, der
gjorde det muligt at svare på de spørgsmål, Comte mente var umulige at besvare. I et
spektroskop passerer lyset fra en lyskilde, her en stjerne, et glasprisme, hvor det spredes i et spektrum af farver. Spektret vil typisk indeholde skarpe linjer, der er karakteristiske for netop de grundstoffer, der udsender lyset og hvis bølgelængder kan måles i
spektroskopet. Andre gange fremstår linjerne som mørke streger på den farvede baggrund, hvilket skyldes, at lyset fra stjernen er blevet absorberet i stjernens atmosfære.
Linjespektret for et bestemt grundstof er med andre ord unikt, et fingeraftryk der kan
benyttes til at identificere grundstoffet. Allerede i 1861 undersøgte den tyske fysiker
Robert Kirchhoff (1824-1887) solspektret, hvorved han kunne påvise natrium og andre
kendte grundstoffer i Solens atmosfære. En ny tværfaglig forskningsgren, ”astrospektroskopien”, var født. Stjernerne var ikke længere fremmed land for kemikerne, sådan som
Comte skråsikkert havde hævdet.
Den nye astrokemi bekræftede forskerne i deres formodning om, at de kendte
jordiske grundstoffer også fandtes i himlene. Men heraf fulgte jo ikke, at stjernerne
kun bestod af disse grundstoffer. Den himmelske kemi kunne meget vel adskille sig fra
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Spektroskop fra omkring 1880.

den jordiske, nemlig hvis stjernerne indeholdt grundstoffer, der ikke fandtes på Jorden.
Mendelejevs periodiske system fra 1869 indskrænkede muligheden for nye grundstoffer uden at udelukke dem. Der var mange spektrallinjer i stjernernes spektre, der
ikke kunne tilskrives kendte stoffer, så det var fristende at foreslå nye grundstoffer på
grundlag af disse linjer. I sidste del af 1800-tallet fremkom der da også adskillige forslag
eller påstande om himmelske grundstoffer, der imidlertid savnede evidens ud over
de ukendte spektrallinjer. Disse hypotetiske grundstoffer – som nebulium, coronium,
asterium og archonium – viste sig at være eklatante fejltagelser og optræder ikke i de
versioner af det periodiske system, der i dag pryder ethvert kemilaboratorium.
Og dog, for der var en enkelt undtagelse – helium.
Helium blev identificeret af den engelske amatørforsker og astronom Norman
Lockyer (1836-1920), der i øvrigt grundlagde det indflydelsesrige videnskabelige tidsskrift Nature i 1869. Året før havde han studeret Solens spektrum og der fundet en
hidtil ukendt linje, der var klart gul og lå tæt ved natriums gule spektrallinje. I starten
opfattede han ikke linjen som særlig interessant, og først efter et års tid begyndte han
at overveje, om den måske skyldtes et nyt stof, der passende kunne kaldes helium (efter helios, det græske navn for Solen). Også den franske astronom Pierre-Jules Janssen
(1824-1907) fandt i 1868 den gule linje i solspektret, og i mange fremstillinger optræder
han som uafhængig opdager af helium. Men Janssen foreslog faktisk aldrig, at linjen
skyldtes et nyt grundstof.
Det hypotetiske stof påkaldte sig betydelig interesse, ikke mindst da man frit kunne
spekulere om dets egenskaber – man vidste jo reelt intet om det. I skriftet Om Materiens Enhed fra 1887 omtalte den anerkendte danske kemiprofessor Julius Thomsen
(1826-1909) helium som et ”kosmisk urstof” med en atomvægt, der formentlig var min-
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hvilken vore atomer og molekyler er udviklede ved afkøling og fortætning”. Indtil 1895
forblev grundstoffet helium dog en luftig hypotese, som kun de færreste tog alvorlig.
Vi må skrue tiden tilbage til 1894 og besøge den engelske kemiker William Ramsay
(1852-1916) og hans kollega, fysikeren lord Rayleigh (1842-1919). I undersøgelser af luftarters massefylde fandt de til deres overraskelse, at den luft, vi alle indånder, indeholder omkring 1 % af et nyt grundstof, som de kaldte argon. Opdagelsen var kontroversiel,
da en kemisk inaktiv gas med atomvægt på ca. 40 ikke passede ind i det ellers så nette
periodiske system. Helium – i dets jordiske og ikke dets himmelske version – blev påvist i kølvandet på argon, nemlig da Ramsay i foråret 1895 undersøgte spektret af en
gas, der blev frigjort af et uranmineral. Han troede først, at gassen var enten kvælstof
eller argon, men den 22. marts
bemærkede han pludselig ”en
strålende klar og vidunderlig
gul linje”, hvis bølgelængde
var næsten den samme som
for Lockyers halvt glemte heliumlinje.
Havde Ramsay nu opdaget
helium som en partner til argon, endnu en ny bestanddel
af atmosfærisk luft? Ikke helt,
for hans eksperimenter viste,
at den nye gas kun kom fra
mineralet, hvorfra den kunne
opsamles til videre undersøgelser. Efter nogen forvirring
kunne han ud fra gassens
massefylde fastlægge dens
atomvægt til blot 4 og påvise,
at helium var det næstletteste af alle grundstoffer (brint
har atomvægt 1). Da helium

Fra Solens frådende atmosfære udsendes en gigantisk ildstråle
med en energi, der næsten svarer til en milliard brintbomber.
En stor del af solatmosfæren består af helium.

E t himmelsk grundstof

dre end brints. Som enkelte andre mente han, at det var ”materien i den urtilstand, fra
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Helium kan ikke brænde, men det kan brint – og det
voldsomt. Verdens største brintfyldte luftskib, det
gigantiske tyske Hindenburg, mødte sin skæbne, da det
6. maj 1937 blev antændt og totalt ødelagt. Katastrofen
betød slutningen på de store luftskibes æra.

desuden viste sig at være kemisk inaktiv lige som argon, foreslog Ramsay, at de to
grundstoffer hørte til en helt ny gruppe i det periodiske system, ædelgasserne. Senere
opdagelser af andre ædelgasser som krypton og xenon bekræftede denne antagelse,
og i 1904 blev Ramsays opdagelser af nye grundstoffer i gasform belønnet med Nobelprisen i kemi. Samme år fik Rayleigh Nobelprisen i fysik for sit bidrag til opdagelsen af
argon. Lockyer fik ingen pris, for han havde trods alt ikke forudsagt eksistensen af helium, men kun gættet på, at der måske fandtes et nyt grundstof i Solen.
Hvis vi trækker linjen op, kan vi konstatere, at helium først blev sporet i Solen, hvorefter det viste sig, at grundstoffet også findes på Jorden. Og heliums videre historie
er ikke mindre bemærkelsesværdig end dets foregribelse og opdagelse. Grundstoffet
blev oprindeligt anset for at være ekstremt sjældent og kun at findes i forbindelse med
radioaktive mineraler, hvor det dannes via henfald af fx uran og thorium. Men her tog
man – igen – fejl. På grund af dets sjældenhed var der heller ingen, der forestillede sig,
at det kunne have nogen praktisk anvendelse. I dag ved vi, at helium er yderst sjældent i
atmosfæren – dets forekomst er blot på 0,0000005 %, fordi Jordens tyngdefelt simpelthen ikke kan fastholde det lette grundstof, der siver ud i verdensrummet. Til gengæld
er helium relativt hyppigt i underjordiske brønde med naturgas. Sådanne brønde blev
fundet i 1920’ernes USA, hvor en formodet naturgasprøve blev sendt til et lokalt universitet, fordi den ikke ville antænde – en uheldig egenskab for naturgas. Det blev starten
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der gjorde helium til en interessant gas for de nye luftballoner og luftskibe, der ellers,
skæbnesvangert, havde været fyldt med den brændbare brint. Som en inaktiv gas kan
helium hverken brænde eller indgå i andre kemiske reaktioner. Det er faktisk det eneste
grundstof, af hvilket der stadig ikke kendes nogen kemisk forbindelse. I øvrigt er helium
farveløst og uden lugt eller smag.
Oprindeligt troede man, at helium kun fandtes i gasform, men i 1908 lykkedes det
den hollandske fysiker Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) at omdanne det til en
væske ved at køle det ned til blot ca. 5 grader over det absolutte nulpunkt (-268 °C).
Flydende helium har vist sig at være en sand guldgrube for kvantefysiske studier, og det
anvendes til særligt kraftige, såkaldt superledende magneter.
Er helium en sjælden gæst på Jordens overflade, så er det modsatte tilfældet i universet som helhed. Bortset fra brint er helium nemlig det suverænt mest almindelige
stof i universet. Spektroskopiske og andre undersøgelser af Solen viste omkring 1960,
at vores sol, en ret almindelig og egentlig ret kedelig stjerne, består af 32 % helium og
64 % brint, mens alle andre grundstoffer må deles om de sidste 4 %. Senere viden har
korrigeret tallene en smule, men faktum er, at stjernerne er veritable heliumfabrikker,
hvor grundstoffet dannes i store mængder i stjernernes indre ud fra brint. Om end det
sker i enorme mængder, er det slet ikke tilstrækkeligt til at forklare den kosmiske forekomst af helium i universet.
Netop grundstoffets kosmiske hyppighed blev i 1950’erne et stridsspørgsmål mellem forskellige kosmologiske teorier. Ifølge den dengang nye big bang-teori blev det
meste helium dannet i de første minutter af universets fødsel for mere end 13 milliarder år siden, da universet var blevet koldt nok til, at brintkerner kunne slutte sig
sammen til heliumkerner. Fysikere kunne i 1966 beregne, at den oprindeligt dannede
helium måtte udgøre 27 % af universets masse. Senere beregninger og observationer
har bekræftet, at cirka en fjerdedel af alt almindeligt stof er helium, hvilket er i fuld
overensstemmelse med teorien om et big bang.
Helium startede sin karriere så sent som 1868 i den beskedne form af en enkelt linje
i Solens spektrum. I betragtning af denne ydmyge start er dets massive tilstedeværelse
i universet bemærkelsesværdig. Helium har gemt sig længe og gemt sig godt, men nu
er gemmelegen slut.
Helge Kragh

Se også
22. Grundstoffernes periodiske system
27. Den forbavsende radioaktivitet
43. Big bang – den kosmiske begyndelse
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Det amerikanske forskningsprojekt kaldet
Gravity Probe B måler ved hjælp af særlige
gyroskoper i en satellit den krumning af
rumtiden, der forårsages af Jordens masse.
Resultaterne har bekræftet Einsteins forudsigelser med stor nøjagtighed. Gyroskoperne af
smeltet kvarts er de mest fuldkomne kugler,
der nogen sinde er fremstillet. De bruges til at
teste Einsteins teorier – og her som et spejl for
den næsten lige så fuldkomne Einstein.

2
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Den klassiske fysik, der tegnede det fysiske verdensbillede omkring 1900,
bestod i det væsentlige af tre grundlæggende teorier: Newtons mekanik,
Maxwells elektrodynamik og termodynamikken. Men det lavede verdens
måske mest berømte videnskabsmand om på i ”mirakelåret” 1905.

...........................................................................
Ifølge det newtonske grundlag for mekanikken fandtes der et absolut rum, ud fra hvilket man i princippet kunne afgøre, om et legeme er i bevægelse eller i hvile. Hypotesen
om det absolutte rum var desuden knyttet sammen med den almindeligt accepterede
antagelse om en verdensæter, et medium der befandt sig overalt, og hvori lyset og
andre fysiske signaler udbredte sig. Denne æter, mente man, var i absolut hvile, og den
udgjorde et stationært og privilegeret system. Men omkring 1905 smuldrede dette ellers så tilfredsstillende grundlag for fysikken, og det skyldtes hovedsageligt nye ideer fra
den unge tysk-svejtsiske fysiker Albert Einstein (1879-1955), der efter endt uddannelse
ved universitetet i Zürich stod arbejdsløs og blev teknisk ekspert på patentkontoret i
Bern. I 1905, mirakelåret, udgav Einstein sin skelsættende afhandling om relativitetsteorien, Zur Elektrodynamik bewegter Körper (Om Bevægede Legemers Elektrodynamik).
Videnskabelige teorier har ofte deres udspring i nye eksperimenter, hvis resultater
ikke kan forklares ud fra det eksisterende grundlag. Det var imidlertid ikke tilfældet
for Einstein, hvis inspiration til relativitetsteorien snarere kom fra overvejelser om den
interne struktur af de fysiske love. Han var overbevist om, at fysikken måtte gentænkes
ud fra et nyt princip af en generel og formel art, og det mente han i 1905 at være nået
frem til. Ifølge Einstein måtte de fysiske love have samme form i ethvert bevægelsessystem, og han postulerede, at lysets hastighed i vakuum har samme værdi, uanset
hvilket system lyset udsendes fra, dvs. uanset om lysgiveren bevæger sig eller er i hvile i
forhold til modtageren. Ved simple ræsonnementer, tankeeksperimenter og matematiske beregninger udledte han heraf en række forbløffende konsekvenser.
En af de forbløffende – og måske umiddelbart ulogiske – konsekvenser var, at samtidighed i almindelighed er relativ: To hændelser, der er samtidige for én iagttager, er det
ikke nødvendigvis for en anden iagttager, der bevæger sig i forhold til den første. Og
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ikke blot er samtidighed relativ i denne forstand, også målelige fysiske størrelser som
længde, rumfang, masse og tidsrum er relative. Einstein viste således, at længden af et
legeme altid er mindre for en iagttager i bevægelse end for en, der er i hvile i forhold til
legemet. Man skal dog op på voldsomme hastigheder, nemlig nær ved lysets, før denne
”længdekontraktion” bliver mærkbar. Selv hvis man bevæger sig med 10.000 km/s, vil
længden kun skrumpe med 0,06 %. Øges hastigheden til 290.000 km/s, vil effekten
imidlertid svare til en forkortning på hele 74 %. Selv om mange fysiske størrelser er relative, er det ikke tilfældet med alle størrelser. Lyshastigheden er jo invariant, dvs. uforanderlig, og ikke relativ. Flosklen om ”alt er relativt” har intet med Einsteins teori at gøre.
Man kunne tro, at materielle sammentrækninger er en form for illusion eller matematisk magi, men det er ikke tilfældet. Rumlige dimensioner ændrer sig faktisk med bevægelsen, og det samme gør den tidslige dimension i form af varigheden af hændelser.
For Einstein var rum og tid ikke fundamentale, eller absolutte, kategorier, som de var
for Newton og Kant. De var derimod knyttet sammen i en fire-dimensional ”rum-tid”.
Selv om rum og tid optræder integreret i relativitetsteoriens rum-tid, er de dog stadig
forskellige.
I afhandlingen fra 1905 konkluderede Einstein, at også et legemes masse må variere med lyshastigheden, idet det ved meget høje hastigheder bliver tungere. Ja, når
det nærmer sig lysets hastighed, vil massen vokse mod uendelig, hvilket betyder, at
intet legeme kan bevæge sig med lysets hastighed – eller endnu hurtigere. Denne
forudsagte effekt indebærer en sammenhæng mellem et legemes kinetiske energi
(bevægelsesenergi) og dets masse. For Einstein var det blot et eksempel på en dybere
og mere generel sammenhæng. Set ud fra et klassisk synspunkt er masse (m) og energi
(E) to ganske forskellige størrelser; de er hver for sig bevarede, men har i øvrigt intet
væsentligt til fælles. Set ud fra Einsteins synspunkt var de intimt knyttet sammen, ja to
sider af samme sag. Som han udtrykte det: ”Et legemes masse er et mål for dets energiindhold.”
Einstein formulerede ækvivalensen mellem masse og energi i sin berømte ligning E
= mc2, hvor c symboliserer lysets hastighed. Hvis masse forsvinder, må der nødvendigvis
opstå energi, og på grund af den meget store talfaktor c2 (som er ca. 1017 m2/s2) må der
opstå en mængde af den. Omvendt vil der være en mulighed for, at partikler kan dannes ud fra ren energi, fx fra stråling.
Einsteins formel bliver ofte opfattet som et chokerende nybrud, men for datidens
fysikere var den ikke specielt overraskende. Baseret på den elektromagnetiske teori var
sammenhænge af typen E = mc2 blevet foreslået allerede før Einstein, dog af en noget
anden og mindre generel form, der kun gjaldt for elektrisk ladede partikler. Det nye hos
Einstein var ikke formlen E = mc2 i sig selv, men at den var en konsekvens af en helt ny
teori for rum og tid, der gjorde op med den klassiske fysiks grundlag.
Einsteins resultater var teoretiske forudsigelser, der endnu ikke var bekræftet af
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Den unge Albert Einstein fra den tid,
han udviklede sin relativitetsteori.

eksperimenter. Allerede i 1908 kom der dog eksperimentel støtte i form af målinger af
elektroner fra radioaktive stoffer, der netop udsendes med en hastighed, der nærmer
sig lysets. Elektronerne viste sig at have taget på i vægt – relativitetsteorien var altså
ikke det rene hjernespind. Den mere almene og berømte ækvivalens mellem energi
og masse, altså formlen E = mc2, blev først direkte eftervist ved kernefysiske målinger i
1932.
Einsteins teori var på mange måder sær og syntes at lede til absurde resultater, fx at
samtidighed er relativ, at et legemes masse afhænger af hastigheden, og at et ur i bevægelse går anderledes end et ur i hvile. Da tiden afhænger af hastigheden, vil et menneske i stor fart ældes langsommere end et menneske i hvile, og en mor kan i princippet
være yngre end sin datter!
Ikke desto mindre blev teorien ret hurtigt accepteret som et nødvendigt værktøj i
fysikken, om end det skete hurtigere i nogle lande end i andre. Relativitetsteorien blev
især modtaget positivt blandt tyske fysikere, hvoraf kvanteteoriens grundlægger Max
Planck (1858-1947) og flere andre videreudviklede den. I England, Frankrig og USA gik
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det mere trægt. Desuden var teoriens mere filosofiske konsekvenser kontroversielle.
En teori, der foreskriver, at en mor kan være yngre end sin datter, nærmest kalder på
kritik. Hertil kom, at relativitetsteorien ofte blev misforstået. Det var stadig i 1920’erne
almindeligt at hævde, at den ledte til relativisme i en filosofisk og etisk forstand, fx at
moralske normer ikke har absolut gyldighed, men må anses for blot at være relative. En
anden misforståelse var, at nu havde rummet (og ikke rum-tiden) fået fire i stedet for
tre dimensioner.
Einstein hvilede ikke på sine laurbær, men søgte snart at udvide sin oprindelige
relativitetsteori til en teori, der også omfattede tyngdekraften og gravitationsfænomener, sådan som de især kendes fra astronomien. Dette arbejde var yderst vanskeligt og
krævende, bl.a. fordi det involverede brug af nye matematiske metoder og begreber. I

Et af Einsteins håndskrevne manuskripter med
beregninger fra den generelle relativitetsteori.
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Det originale fotografi (negativ) af den totale solformørkelse
den 29. maj 1919, der efterviste Einsteins forudsigelse af lysets
afbøjning omkring Solen. De små linjer ca. kl. 2 i forhold til
Solen er de stjerner, der efter Newtons fysik slet ikke burde
være synlige.

et brev fra 1912 skrev han: ”Jeg er blevet besjælet af stor respekt for matematikken, hvis
mere subtile dele jeg indtil nu naivt anså for ren luksus.” Men i 1915 kunne Einstein præsentere de ligninger, der udgjorde skelettet i den såkaldte generelle eller almene relativitetsteori. Denne langt mere ambitiøse og komplicerede teori gav en fysisk om end
abstrakt forklaring på tyngdekraften, som den knyttede sammen med ændringer i rumtiden. Hos Einstein er rummet karakteriseret ved en bestemt geometri som ændres af
massive legemer, og det er disse geometriske ændringer i rummet, der manifesterer sig
som en tyngdekraft.
Efter at have hersket ubestridt i mere end 200 år var Newtons gravitationsteori
stødt fra tronen. Den er dog stadig tilnærmet gyldig for svage gravitationsfelter, fx på
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En kosmisk hestesko. Dette eksempel på en såkaldt Einstein-ring (LRG
3-757) stammer fra 2007 og viser en stor galakse i midten, hvis tyngdefelt
deformerer rummet i overensstemmelse med Einsteins relativitetsteori.
Resultatet bliver, at galaksen virker som en linse og danner den blå ring.

Jorden og i solsystemet, og den optræder som et grænsetilfælde i Einsteins teori: Når
gravitationen er svag, er der ingen forskel mellem de to teorier. Allerede i 1917, to år efter at have formuleret sin generelle relativitetsteori, benyttede Einstein sin nye teori til
at konstruere en model for universet i dets helhed. Modellen for et endeligt og ”kugleformet” univers viste sig at være forkert, men var ikke desto mindre umådelig frugtbar.
De ligninger for universet, som Einstein formulerede i 1917, udgør stadig det grundlag,
hvorpå hele den moderne kosmologi hviler.
På trods af dens abstrakte karakter resulterede den generelle relativitetsteori i bestemte forudsigelser, der kunne testes gennem observationer. Og allerede i 1919 kunne
den engelske astronom Arthur Eddington (1882-1944) bekræfte teorien ud fra målinger
af stjerners position ved en solformørkelse. Han viste, at rummet omkring den massive
Sol ”krummes” i overensstemmelse med Einsteins teori, svarende til at lyset ikke be-
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en teoretisk og eksperimentel henseende. Gennem mere end et århundrede har den
ført til utallige korrekte forudsigelser og er med succes blevet testet over hele naturens
skala, fra de mindste partikler til de største galakser. I betragtning af at relativitetsteorien gav et radikalt nyt billede af så fundamentale begreber som rum, tid, energi, masse
og tyngde, er det forståeligt, at den ofte opfattes som et revolutionært brud i de fysiske
videnskabers historie. For fysikere er der simpelthen tale om en sand teori.
Einstein er unægtelig et ikon for den revolutionære tanke. Men han selv opfattede
sin teori i et evolutionært og ikke et revolutionært perspektiv. I 1921 beskrev han relativitetsteorien som ”ikke en revolution, men en naturlig fortsættelse af en udvikling, der
kan spores gennem århundreder”. Han mente ikke, at han havde tilintetgjort Newtons
og Maxwells klassiske fysik, men at han ved at stå på skuldrene af sine berømte forgængere havde gjort deres verdensbillede endnu smukkere og sandere.
Helge Kragh

Se også
23. Lys er elektromagnetiske bølger
39. Universet udvider sig
50. Den mørke energi
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væger sig retlinet omkring Solen. Relativitetsteorien har for længst vist sin værdi i både
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Bohrs beregninger fra 1913 af den
elektromagnetiske stråling, der
efter klassiske forestillinger vil
udsendes fra en elektron i omløb
om atomkernen og få den til at
spiralere ind mod kernen.
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Niels Bohr og
atomets struktur
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I 1911 ankom den da 25-årige Niels Henrik David Bohr (1885-1962) til Trinity College i Cambridge, England. Med sig i bagagen havde han en guldmedalje fra Det
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og en doktordisputats fra Københavns Universitet om metallernes elektronteori. Men det var kun starten på et
bemærkelsesværdigt og banebrydende bidrag til naturvidenskaben.

...........................................................................
I Cambridge arbejdede Niels Bohr under den berømte fysiker J.J. Thomson (18561940), der var manden bag opdagelsen af elektronen, og i foråret 1912 tog han videre
til Manchester, hvor han begyndte at overveje spørgsmålet om atomernes opbygning.
Professoren i Manchester var den højt anerkendte Ernest Rutherford (1871-1937), der
var specialist i radioaktivitet og kort forinden havde foreslået sin banebrydende, men
lidet accepterede, teori om kerneatomet: At alle atomer består af en ganske lille, positivt ladet kerne, omgivet af en sky af negative elektroner. I modsætning til de fleste
andre fysikere var Bohr imidlertid overbevist om, at kerneatomet var både gyldigt og
brugbart. Men han indså også, at modellen var ufuldstændig – den var faktisk ikke en
egentlig atommodel. Det satte han sig for at lave.
Hvordan måtte elektronerne bevæge sig, for at atomet kunne være stabilt? Hvilke
lovmæssigheder bevægede de sig efter? Hvordan blev lyset udsendt fra atomer? Bohrs
bestræbelser på at forstå disse spørgsmål førte ham i sommeren 1913 til en epokegørende teori om atomets arkitektur, der for første gang knyttede atomets struktur
sammen med den endnu noget mystiske kvanteteori, som Max Planck (1858-1947) fra
Universitetet i Berlin havde indført i 1900. Ifølge kvanteteorien var strålingsenergien
fra et atom ”kvantiseret”, idet stråling af frekvens f kun kunne have bestemte energier E
givet ved E = hf, 2hf, 3hf, … Størrelsen h, der kendes som Plancks konstant, er en meget
lille naturkonstant med værdien h = 6,623 · 10-34 J·s (joule × sekund). Bohr publicerede
sin teori i tre store artikler i det videnskabelige tidsskrift Philosophical Magazine, alle
med den fælles titel On the Constitution of Atoms and Molecules – ”Om Opbygningen af
Atomer og Molekyler”. Især den første artikel, der fokuserede på det simple brintatom
(med kun en enkelt elektron kredsende omkring kernen), blev hurtigt en klassiker i fy-
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siklitteraturen, og den indvarslede et helt
nyt kapitel i atom- og kvantefysikken.
Teorien var bygget op omkring to
postulater eller grundantagelser, hvoraf
det første var, at den cirkulært bevægende elektron kun kunne eksistere i
visse stationære tilstande svarende til
bestemte afstande fra atomkernen. Kun
når elektronen var tættest ved kernen, i
den såkaldte grundtilstand, var atomet
stabilt. Ifølge det andet postulat kunne
elektroner i de højere tilstande (baner)
springe til lavere baner, og komme tættere kernen, og derved udsende lys.
Frekvensen eller bølgelængden af dette
lys var netop givet ved energiforskellen
ΔE divideret med den kvantestørrelse,
som Planck tidligere havde indført: ΔE =
hf. Dette postulat om lysudsendelse var
et radikalt brud med alle tidligere ideer,
ifølge hvilke frekvensen af det udsendte
lys måtte svare til en mekanisk omløbsfrekvens for elektronen. Bohr anerkendte ikke denne samhørighed, men talte for et
pludseligt ”kvantespring” fra en energitilstand til en anden.
Bohr kunne nu uden stort matematisk besvær beregne strukturen i brintatomet og
ud fra denne struktur udlede værdier, der kunne sammenlignes med målinger. Således
fandt han for brint ioniseringsenergi – dvs. den energi, der skal til for helt at løsrive
elektronen for atomet – en talværdi, der var i god overensstemmelse med eksperimenter. Også brintatomets størrelse i grundtilstanden kunne han beregne, idet han udledte
dets radius til at være ca. 5 × 10-9 cm eller 0,05 nm, en størrelse der i dag betegnes som
en ”Bohr-radius”.
Endnu mere imponerende var det, at Bohr kunne beregne spektret af brints lys,
altså de karakteristiske bølgelængder brint udsender. Allerede i 1885 havde den svejtsiske skolelærer Johann Balmer (1825-1898) vist, at disse bølgelængder følger et bestemt
matematisk mønster, men ingen fysisk teori eller model havde kunnet forklare hverken
mønster eller formel. Ikke blot var Bohr i 1913 i stand til at udlede denne formel, han
kunne også forudsige nye bølgelængder i de usynlige infrarøde og ultraviolette områder af spektret. Spektrallinjerne blev fundet eksperimentelt, med netop de forudsagte
bølgelængder. Succesen blev yderligere udbygget, da Bohr kunne redegøre for nogle
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disse linjer måtte hidrøre fra brint og være i modstrid med Bohrs teori, men Bohr kunne vise, at de stammede fra ioniseret helium (He+), hvor kun en enkelt elektron kredser
omkring den tungere heliumkerne. Et problem, der truede Bohrs atommodel, var her
blevet vendt til en spektakulær bekræftelse.
Ideen om stationære tilstande eller baner for elektronen i dens omløb om kernen
var et centralt element i Bohrs nye atomteori. Eksisterede disse tilstande i virkeligheden, eller var de blot et produkt af Bohrs fantasi? De tyske fysikere James Franck (18821964) og Gustav Hertz (1887-1975) lavede en række eksperimenter, som de først anså
for at være i modstrid med teorien, men da Bohr analyserede dem i 1914, indså han,
at de tværtimod udgjorde en klar bekræftelse af hypotesen om stationære tilstande i
atomet. I 1925 fik Franck og Hertz Nobelprisen i fysik med netop denne begrundelse.
På trods af dens mange empiriske succeser blev Bohrs teori af flere fysikere imidlertid
opfattet som problematisk og lovlig besynderlig, da den på vigtige områder stred direkte imod den klassiske fysik. Ifølge klassiske forestillinger må en elektron kunne findes i enhver afstand fra kernen – på samme måde som en planet eller komet kan findes
i enhver afstand fra Solen. Det var også grundlæggende, at en elektron, der kredser
omkring kernen, afgiver stråling og derved mister energi, så den kollapser med kernen.
Uden at kunne begrunde det empirisk satte Bohr denne vigtige lovmæssighed ud af
kraft for de stationære baner. Det tog tid for fysikerne at vænne sig til det nye kvanteatom, men omkring 1918 var Bohrs model alment accepteret som den klart bedste teori
for atomets opbygning.
Bohrs teori var særdeles ambitiøs, idet den ikke blot lovede en forklaring på atomets mysterier, men også en forståelse af molekylernes struktur og egenskaber. I sin
ungdommelige optimisme mente Bohr, at han var på vej mod en forståelse af hele
kemien på et atomfysisk grundlag. Hans optimisme var ikke ubegrundet, for han kunne
beregne energien af det simple brintmolekyle (H2) og den dannelsesvarme, der opstår,
når to brintatomer forener sig til et molekyle (H + H → H2). Men optimismen var kortvarig, for det viste sig, at Bohrs teori ikke kunne redegøre for den kemiske binding, der
knytter atomer sammen i molekyler.
Derimod kunne Bohr allerede i 1913 skitsere en lovende forklaring på grundstoffernes periodiske system ud fra antallet af elektroner i forskellige baner om kernen. I starten af 1920’erne udviklede han dette første forsøg til en fuldgyldig teori. Den var ganske
vist ikke helt korrekt, men var dog et vigtigt trin i den udvikling, der et par år senere
førte til en atomfysisk forståelse af hele det periodiske system. Blandt andet kunne
Bohr ud fra sin teori forudsige egenskaberne for det endnu ukendte grundstof med placering nummer 72 i det periodiske system, og i overensstemmelse hermed blev grundstoffet hafnium opdaget i 1923. Opdagelsen fandt sted på Bohrs institut i København.
I 1922 blev Bohr tildelt Nobelprisen i fysik for sine ”fortjenester inden for udforsk-
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ningen af atomernes struktur og af den stråling, der udsendes fra dem”. På den tid var
teorien fra 1913 udviklet i langt flere detaljer, ikke blot af Bohr selv, men også af en lang
række andre fysikere. Især Arnold Sommerfeld (1868-1951) fra Universitetet i München
bidrog med vigtige resultater, og det samme var tilfældet med andre tyske fysikere,
som Bohr havde nær kontakt med. Men på trods af den stadig mere sofistikerede teori
var der omkring 1924 en klar fornemmelse af, at den levede på lånt tid. Der var fænomener, teorien ikke kunne forklare, og dens teoretiske struktur var utilfredsstillende, ja
måske endda inkonsistent. Selv det simple heliumatom, hvor kun to elektroner kredser
omkring kernen, kunne teorien ikke forklare i detaljer.
Der var noget galt. Måske elektronerne slet ikke bevægede sig i veldefinerede baner
omkring kernen? Måske problemerne lå gemt i selve den anskuelige planetmodel?
Indvendingerne blev rejst af især den unge tyske fysiker Werner Heisenberg (19011976) og hans østrigske kollega Wolfgang Pauli (1900-1958), og det var blandt andet på
grund af deres kritik, at Bohrs oprindelige atommodel afgik ved døden – om end det
var en naturlig og værdig død. I 1925 blev modellen erstattet af kvantemekanikken, der
på mange måder voksede ud af de ruiner, der var tilbage af den bohrske atomteori. Når
Bohrs oprindelige atommodeller stadig optræder i lærebøger i fysik og kemi, er det
ikke, fordi teorien er 100 % korrekt, men fordi den giver et pædagogisk anskueligt og,
trods alt, ikke helt forkert billede af atomernes struktur.
Under alle omstændigheder var Bohrs atomteori, på trods af dens korte levetid
(1913-1925), et gigantisk fremskridt i forståelsen af atomernes struktur og den sære

Niels Bohr ved en forelæsning
på Yale University i 1923.
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Bohrs version fra 1922 af radiumatomet med dets 88 elektroner i elliptiske baner omkring atomkernen.
Bemærk størrelsesforholdet og den skalatro afbildning.

kvanteverden. Einstein var blandt de fysikere, der ikke blot værdsatte teorien, men også
erkendte, at dens styrke og succes i væsentlig grad var baseret på Bohrs særlige måde
at tænke på. Han betegnede senere teorien som et ”mirakel” og et udtryk for ”den
højeste form for musikalitet i tankens rige”. Når Bohr havde været i stand til at afdække
lovene for lysudsendelse og atomets struktur, så skyldtes det ifølge Einstein hans ”enestående instinkt” og en særegen fornemmelse for sammenhænge i naturen.
Helge Kragh

Se også
22. Grundstoffernes periodiske system
35. Den mageløse kvantemekanik
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De enorme hvedemarker i USA og
andre steder i verden brødføder en
hastigt voksende befolkning. Havde
det ikke været for den industrielle
produktion af kvælstofgødninger,
ville det ikke have været muligt.

Fikseringen af
luftens kvælstof

Hvad er den mest betydningsfulde opdagelse i det 20. århundrede? Man vil måske tænke på Einsteins relativitetsteori, Flemings opdagelse af penicillin, Hess’
og Wilsons pladetektoniske teori for jordskorpen eller på Watsons og Cricks opdagelse af DNA-molekylets struktur. Men disse unægtelig vigtige opdagelser har
næppe haft samme samfundsmæssige betydning som en anden og langt mindre
kendt opdagelse fra starten af århundredet.

...........................................................................
Dette er i det mindste, hvad der blev hævdet i en artikel fra 1999 i tidsskriftet Nature,
som giver æren til de to tyske kemikere Fritz Haber (1868-1934) og Carl Bosch (18741940) for deres udvikling af en proces, hvorved luftens kvælstof (N2) kan omdannes til
ammoniak (NH3).
Når denne opdagelse – eller skal vi kalde den en opfindelse? – med nogen ret kan
hævdes at være så betydningsfuld, at selv Einstein blegner ved sammenligningen,
skyldes det ikke et gennembrud i videnskabelig erkendelse, men derimod de sociale,
økonomiske og demografiske konsekvenser, ”opdagelsen” har haft og stadig har. Haber-Bosch-processen førte nemlig til en storproduktion af kvælstofholdige gødninger,
der har været af afgørende betydning for landbrugsproduktionen og dermed for den
veritable befolkningseksplosion, vi har været vidner til de sidste 100 år: Klodens befolkningstal er gået fra ca. 1,7 milliarder i 1900 til ca. 7 milliarder mennesker i dag. I Nature
kan vi læse, at havde det ikke været for Haber-Bosch-processen, ville vi ikke kunne
brødføde verdens befolkning. Mellem 2 og 3 milliarder mennesker ville ikke have været
her.
Problemet om en hastigt voksende befolkning i forhold til høstudbyttet var velkendt i Europa omkring 1900, hvor agerbruget i stigende grad var afhængigt af naturlige kvælstofgødninger i form af især chilesalpeter. Forekomsten af chilesalpeter, der
som navnet antyder især findes i Chile, skyldes bl.a. havfugles ekskrementer (guano),
som indeholder store mængder natriumnitrat (NaNO3) og fosforforbindelser. Omkring
1900 blev 70 % af verdensforbruget af kvælstofgødning dækket af chilesalpeter, mens
det i dag er mindre end 1 %. Bekymringen for en udtømning af de sydamerikanske sal-
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peterlejer førte til et behov for en teknisk løsning på et konkret problem, nemlig at ”fiksere” luftens kvælstof. Der var jo kvælstof nok i atmosfæren (80 %), og den var endda
helt gratis, så hvis den kunne bindes i form af fx nitrater, urinstof eller ammoniak, ville
problemet være løst.
Den engelske kemiker William Crookes (1832-1919) var blandt dem, der mente, at
sultens spøgelse kunne undgås gennem fremskridt i de kemiske laboratorier. ”Før vi
kommer i knaphedens virkelige greb, vil kemikeren gribe ind og udskyde hungersnødens dag til en fjern fremtid”, sagde han i et foredrag fra 1898. Crookes ansporede sine
kolleger til at finde metoder til at fiksere den atmosfæriske kvælstof og dermed sikre
”de civiliserede menneskeracers fremtidige velfærd og lykke”. Der gik ikke lang tid, før
kemikere og ingeniører var i gang med at udtænke industrielle processer til fremstilling
af kvælstofgødninger.
Den vigtigste af disse processer til fremstilling af ammoniak blev især studeret af
den tyske kemiker Fritz Haber, der var professor i fysisk kemi ved det tekniske universitet i Karlsruhe. I 1908 indgik han et tæt samarbejde med industrikoncernen BASF (Badische Anilin- und Sodafabrikation), der var datidens største, rigeste og teknisk mest
avancerede kemiske industri – og som den dag i dag er en storindustri med 120.000
ansatte. Tilsyneladende var problemet simpelt, for det er vel bare at få brint og kvælstof
til at reagere efter N2 + 3 H2 → 2 NH3, en proces der foregår under udvikling af varme.
Men det var alt andet end simpelt, bl.a. fordi der er tale om en dynamisk ligevægt,
hvor den modsatte proces 2 NH3 → N2 + 3 H2 forløber samtidig med den førstnævnte.
Forståelsen af den slags ligevægtsprocesser skyldtes bl.a. den franske kemiker Henri Le
Châtelier (1850-1936), der havde givet regler for, hvordan de kunne forskydes ved at
ændre på tryk- og temperaturforhold. I 1900 undersøgte han, hvad der skulle til for at
realisere ammoniakligevægten, men uden at komme til nogen brugbar konklusion. En
sådan nåede man først, da hans kolleger i Tyskland overtog projektet.
I ammoniakligevægten må trykket være højt og temperaturen lav, men da vil også
reaktionshastigheden være lav, og det resulterer i et lavt udbytte af ammoniak. Habers
problem var altså at optimere forholdene, så man fik et væsentligt udbytte, uden at
dette ville kræve meget store omkostninger. Trods alt arbejdede man hen imod en
kommerciel produktion. Habers første eksperimenter var nu ikke lovende, idet de kun
gav et udbytte på 0,01 % ammoniak af brint-kvælstof-blandingen.
Haber vidste, at han ud over temperatur og tryk også kunne påvirke processen med
katalysatorer, der netop forøger reaktionshastigheden. Ud fra laboratorieforsøg og teoretiske beregninger indså han, at ved et højtryk på næsten 200 atmosfære og en temperatur på 600 °C ville processen forløbe tilfredsstillende, hvis den blev tilsat en effektiv katalysator. Efter stort besvær lykkedes det ham i 1909 at finde en egnet katalysator
i form af det dyre og sjældne metal osmium, der øgede udbyttet til 8 %. Metallets høje
pris var heldigvis ikke et stort problem, da en katalysator ikke forbruges i en kemisk
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derfra til et egentligt produktionsanlæg, finde sted. Denne del af projektet skyldtes især
kemikeren Carl Bosch, der i 1899 var blevet ansat hos BASF og som løste mange af de
tekniske problemer, herunder den risikofyldte brug af meget højt tryk. Da problemerne
var ryddet af vejen, kunne BASF den 9. september 1913 fremstille det første syntetiske
ammoniak i den tyske by Oppau, en forstad til Ludwigshafen, der husede verdens første
ammoniakfabrik. Udgangsmaterialerne var brint og kvælstof, og man udvandt brinten
ved at lede vand over ophedet kul (hvorved H2O reduceres til H2), og kvælstoffet fik
man især ved at brænde luftens ilt af over glødende kul. Den indledende produktion
var beskeden, omkring 20 tons ammoniak per dag.

F ikseringen af luftens kvælstof

proces. Nu kunne den afgørende overgang fra laboratorieforsøg til pilotprojekt, og

Med udbruddet af 1. Verdenskrig i august 1914 fik hele produktionen af ammoniak

Kvælstofgødninger er potentielt eksplosive og bruges
i dag af terrorister som råstof til sprængstoffer. Den
21. september 1921 sprang BASFs store fabrik i Oppau
i luften med et brag, der kunne høres i München 300
km væk. Eksplosionen, der havde en styrke svarende
til 2.000 ton TNT, kostede 600 mennesker livet.
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Fritz Haber spillede en central rolle i den tyske hærs udvikling af krigsgasser, først med

et nyt perspektiv, idet den reelt blev en afgørende faktor
i Tysklands militært-industrielle kompleks. De allieredes
flådeblokade afskar nemlig Tyskland fra den vitale import
af chilesalpeter, og dette truede dels den hjemlige fødevareforsyning, dels produktionen af militære sprængstoffer, der alle var kvælstofforbindelser. Uden mad og krudt

chlor og senere med sennepsgas og fosgen.
Omkring 180.000 soldater blev dræbt af
gasgranater i historiens eneste store gaskrig.
Et tilsvarende antal blev blindet af gasserne,
som disse engelske soldater, der venter på
hjælp efter et tysk gasangreb i april 1918.

kunne tyskerne ikke føre krig. Ammoniakfabrikationen
blev i denne situation af strategisk betydning, hvilket
førte den tyske generalstab til at indgå et nært samarbejde med landets kemikere og
ingeniører. Samarbejdet resulterede i 1917 i et nyt og gigantisk ammoniakværk i Leuna
nær Leipzig med en årlig produktion svarende til ca. 150.000 tons kvælstof – mod ca.
7.300 tons få år tidligere.
Den videnskabeligt baserede Haber-Bosch-proces og dens omformning til en
storindustri inden for BASF-koncernen var en stor succes både teknisk og militært.
Den forhindrede ganske vist ikke Tysklands nederlag, men var dog en vigtig årsag til, at
landet kunne fortsætte krigen gennem fire år uden hungersnød og mangel på ammunition. Skønt processen ikke var en militær teknologi, var den i militær henseende langt
vigtigere end fx de giftgasser, som Haber og andre tyske kemikere også producerede
under krigen – og som også har gjort Haber kendt som faderen til kemisk krigsførelse.
Det kan selvfølgelig diskuteres, om ammoniakprocessen også var en succes i menneskelig henseende. Den afværgede hungersnød i Tyskland, men ved at holde den tyske
krigsmaskine intakt indtil efteråret 1918 resulterede den også i millioner af dødsfald.
Trods krigens katastrofale betydning besluttede nobelkomiteen i Stockholm sig for
at tildele Haber Nobelprisen i 1918 for hans videnskabelige bidrag til en kemisk teknologi, der havde muliggjort storproduktion af gødningsstoffer til landbruget og dermed
”været til gavn for hele menneskeheden”, som det blev udtrykt. Også Bosch blev tildelt
Nobelprisen i kemi, men først i 1931, og da for sit pionerarbejde inden for højtrykskemi,
der var en afgørende faktor i Haber-Bosch-processen. Habers patriotiske indsats under
krigen var af mindst lige så stor betydning som de tyske generalers, og han blev da også
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militære medaljer ham. Han måtte forlade sin stilling i Berlin og døde året efter i eksil i
Svejts. Haber var jøde.
De verdenspolitiske konsekvenser af den industrielle produktion af syntetisk ammoniak skulle først for alvor vise sig efter 2. Verdenskrig, da produktionen af syntetisk
fremstillede kvælstofgødninger eksploderede. Mens den globale produktion i 1960 var
omkring 10 millioner tons ren kvælstof per år, var den tyve år senere steget til omkring
70 millioner tons. I dag er tallet i nærheden af 100 millioner tons, der produceres af en
industri, som tegner sig for lidt mere end 1 % af verdens samlede energiforbrug, hvilket er et enormt tal for en enkelt industrisektor. Samtidig kan vi iagttage en markant
ændring i det globale forbrugsmønster. Stadig i 1950’erne forbrugte de rige og højt
industrialiserede lande næsten al den syntetiske kvælstofgødning, men i dag forbruger
udviklingslandene mere end 80 % af den industrielt producerede kvælstofgødning.
Industrien baseret på Haber-Bosch-processen er med andre ord i dag en endnu mere
afgørende faktor i verdens fødevareforsyning end under 1. Verdenskrig, og nu med sin
vigtigste rolle i de tredjeverdenslande, der især tegner sig for befolkningsvæksten. Opdagelsen af en teknik til at omdanne luftens kvælstof til gødningsstoffer er ikke uden
grund blevet kaldt en detonator for befolkningseksplosionen.
Helge Kragh

Moderne produktionsanlæg til syntetiske kvælstofgødninger er højteknologiske monstre af gigantiske
proportioner. Et nyt indisk anlæg er designet til dagligt at producere 6000 tons ammoniak og urinstof.
De samlede omkostninger vurderes til at blive mere
end fire milliarder kroner.

F ikseringen af luftens kvælstof

højt dekoreret. Men da Hitler kom til magten i 1933, hjalp hverken hans Nobelpris eller
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Det majestætiske, flakkende og
gådefulde nordlys optræder i mange
former og varianter af farver, men
det indeholder altid en karakteristisk grønlig farve af bølgelængden
557,7 nanometer.

3

I H.C. Andersens eventyr Snedronningen rider lille Gerda på et rensdyr til Lapland.
Ulvene hyler, og ravnene skriger. ”’Fut! Fut!’ sagde det på himlen. Det var ligesom
om de nyste rødt. ’Det er mine gamle nordlys’, sagde rensdyret, ’se, hvor de lyse!’”

...........................................................................
Nordlyset eller aurora borealis har fascineret og undret iagttagere siden oldtiden, hvor det
blev diskuteret af bl.a. Aristoteles i Meteorologica, en bog om himmelfænomener fra omkring 330 f.Kr. Ifølge den græske filosof var nordlys et ”meteorisk” fænomen, der opstod,
når luftens tørre gasser kom i kontakt med ildelementet. Mens Aristoteles’ forklaring var
naturalistisk, blev nordlys i middelalderen og renæssancen opfattet som et dystert varsel,
et skæbnesvangert tegn fra Gud, mere end som et naturligt fænomen.
Først efter det naturvidenskabelige gennembrud i 1600-tallet optræder de første videnskabelige beskrivelser af nordlyset. Ole Rømer (1644-1710) oplevede et spektakulært
nordlys i København i 1707 og meddelte straks sine observationer i Miscellanea Berolinensia, et lærd tidsskrift udgivet af videnskabsakademiet i Berlin. Også den engelske astronom
Edmond Halley (1656-1742) – berømt for sin komet – beskrev på denne tid det gådefulde
fænomen. Han mente, det skyldtes en ”magnetisk uddunstning”, der strømmede ud fra
Jorden. Vi skal dog helt op til anden halvdel af det 19. århundrede, før naturforskerne for
alvor tog livtag med nordlyset og forsøgte at fravriste det dets hemmeligheder.
Hvor højt oppe befinder de sært flakkende nordlys sig? Hvor stammer de fra, og hvad
er årsagen til dem? Hvilke stoffer og processer er ansvarlige for den palet af farver, der
udgør fænomenet? Dette var de vigtigste af de gåder, fysikere og meteorologer søgte at
løse. I 1852 kunne den svejtsiske astronom Rudolf Wolf (1816-1893) vise, at hyppigheden
af nordlys er korreleret til hyppigheden af solpletter: I begge tilfælde varierer de med en
cyklus på 11 år. Sammenhængen var et klart fingerpeg om, at Solen på en eller anden måde
styrede nordlyset. Og ikke nok med det, for variationen i Solens aktivitet og dermed hyppigheden af nordlys var også korreleret til jordmagnetismen i form af ”magnetiske uvejr”.
Men hvorfor var der disse sammenhænge mellem solpletter, nordlys og jordmagnetisme?
Det viste sig, at hovedparten af nordlys dannes i den ydre og meget tynde atmosfære,
typisk i højder mellem 100 og 600 km. Studiet af katodestråler og opdagelsen af elek-
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tronen i 1897 gav anledning til teorier om, at nordlyset var forårsaget af elektroner og
andre elektriske partikler fra Solen, som blev afbøjet i og accelereret af Jordens magnetfelt. Når partiklerne ramte atomer i den ydre atmosfære, ville de sætte dem i svingninger og forårsage udsendelse af lys fra atomerne. Allerede i 1893 foreslog den danske
fysiker og meteorolog Adam Paulsen (1833-1907), at katodestråler var ansvarlige for
nordlyset, og det skulle vise sig at være vejen frem.
Den elektriske teori blev især udviklet af den norske fysiker Kristian Birkeland (18671917), der i starten af 1900-tallet søgte at bekræfte den ved hjælp af en række spektakulære eksperimenter, hvor han i laboratoriet skabte ”kunstige nordlys”. Birkelands hypotese blev accepteret som en ganske rimelig forklaring, og den bliver stadig, om end kun
i meget grove træk, anset for væsentligt korrekt. En alternativ, men dog noget lignende
hypotese blev i 1900 fremført af den svenske kemiker og fysiker Svante Arrhenius
(1859-1927), der to år senere blev tildelt Nobelprisen i kemi. Han mente, at de elektriske partikler blev fragtet fra Solen til Jordens ydre atmosfære ved hjælp af sollysets tryk.
De tidlige elektriske partikelteorier blev ikke blot brugt til at forklare nordlyset, men
også til at forklare det ejendommelige lys, der udsendes fra halen af kometer.
Gåden om nordlysets farver, dvs. bølgelængden af dets lys, var det sværere at få styr
på. Det stod tidligt klart, at for at løse gåden måtte man studere spektret af nordlyset
i form af de spektrallinjer, lyset består af og som kan observeres i et spektroskop. Ved
at sammenligne spektrallinjernes bølgelængder med dem, man kunne producere i
laboratoriet, gjorde man sig håb om at identificere de stoffer i den ydre atmosfære,
der var ansvarlige for dem. Ved hjælp af denne gennemprøvede metode lykkedes det
omkring 1900 at redegøre for næsten alle linjerne i nordlysets spektrum. Men en enkelt
linje manglede, og det var, selvfølgelig, den mest karakteristiske af alle nordlysets linjer,
nemlig en grønlig linje med bølgelængde tæt på 557,7 nm (nanometer). På trods af
nordlysets mange og vekslende farver optræder netop denne farve i alle spektre, hvorfor den blev symbolet for hele gåden om nordlysets spektrum: Først når man havde
forstået, hvor den kom fra, havde man forstået nordlyset. Dette problem blev første
gang søgt løst i 1868 – og et halvt hundrede år senere var det stadig uløst.
I den mellemliggende tid fremkom utallige forslag om, hvad den drilske grønne
linje kunne skyldes. Blandt kandidaterne var kendte gasser som ilt, kvælstof og krypton, men uden at disse kunne reproducere den grønne linje. Enkelte forskere foreslog,
nærmest i desperation, at linjen måske skyldtes et ukendt grundstof, der kun fandtes i
de højere atmosfæriske regioner. Ifølge en hypotese fremsat i 1869 af den amerikanske
videnskabsmand Charles S. Peirce (1839-1914) – der i dag kendes som filosof og grundlægger af den semiotiske skole – var grundstoffet endda lettere end brint. Forståeligt
nok vandt denne og lignende hypoteser ikke støtte blandt nordlysforskerne. I 1910 var
man ikke kommet nærmere en forklaring, hvilket fik en tysk fysiker til pessimistisk at
konkludere: ”Vi ved overhovedet ikke noget om polarlysets kemiske oprindelse.”
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Den norske matematiker
Carl Størmer (1874-1957)
var sammen med landsmanden Kristian Birkeland pioner i udforskningen af nordlyset.
Han bidrog både med en
teoretisk forståelse af
fænomenet og, som på
billedet, med målinger i
det ugæstfrie terræn.

Men så skete der endelig noget. For den norske fysiker Lars Vegard (1880-1963), der
var elev af Birkeland, var nordlyset en livslang passion. Han var en autoritet på området
og mente, at den grønne linje skyldtes små kvælstofkrystaller i den ydre og iskolde
atmosfære. Denne hypotese, som han først foreslog i 1919, hævdede han ud fra såvel
teoretiske som eksperimentelle grunde. Overbevist om sin hypoteses sandhed lavede
han avancerede eksperimenter ved ekstremt lave temperaturer (omkring -240 °C),
hvor han optog spektret af frossent kvælstof. Efter et par års hårdt arbejde meddelte
han triumferende, at han nu – endeligt – havde løst nordlysets gåde: Den grønne linje
skyldtes, som han havde antaget, frossent kvælstof.
Der er næppe tvivl om, at Vegard var forudindtaget i sin fortolkning af måleresultaterne. Han ønskede at bekræfte sin yndlingshypotese, og det gjorde han så. Triumfen
viste sig da også at være kortvarig, og opdagelsespåstanden at være forhastet. Der var
slet ikke tale om en opdagelse.
Den endelige løsning kom fra Vegards rival i Toronto, den canadiske fysikprofessor
John McLennan (1867-1935), der ikke havde nogen tiltro til den sensationelle nyhed
fra Oslo. Han havde faktisk forsøgt at reproducere Vegards resultater, men uden held.

Indhold Register
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

212

Birkeland i sit laboratorium i Oslo, hvor
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han med et højspændingsapparat sender
katodestråler mod en
magnetiseret metalkugle, der simulerer
Jorden. Hans eksperimenter med at
”tæmme nordlyset”
vakte international
opmærksomhed.
Ca. 1910.

Sammen med sin assistent og ph.d.-studerende, den dengang 28-årige Gordon Shrum
(1896-1985), undersøgte han i 1925, om den grønne linje kunne skyldes en usædvanlig form af helium, der ikke fandtes på Jorden, men som måske dominerede den øvre
atmosfære. Shrum opdagede her, at en kold heliumgas, der ved et tilfælde var blevet
forurenet med ilt, afgav en spektrallinje, der havde en mistænkelig lighed med den
eftersøgte grønne linje fra nordlyset. Derimod fandtes linjen ikke i den rene helium.
Logisk nok sluttede de to canadiske fysikere nu, at den grønne linje nok skyldtes ilt, og
eksperimenter med det rene grundstof bekræftede dem i deres formodning. I efterfølgende eksperimenter med ren ilt fik de en perfekt match, nemlig en bølgelængde på
557,735 ± 0,015 nm, mens den bedste måling fra nordlyset var 557,735 ± 0,001 nm.
Denne gang holdt opdagelsen stik, idet den blev bekræftet af senere målinger. Den
gådefulde grønne linje var ikke længere gådefuld. Den stammede fra iltatomer i en såkaldt metastabil tilstand, der kunne forklares ud fra den nye kvantemekanik. Opdagelsen var et gennembrud i nordlysforskningen og McLennan, der var leder af laboratoriet
i Toronto, blev da også behørigt hyldet for sin indsats. Han blev endda nomineret til en
Nobelpris i fysik, dog uden at blive tildelt den eftertragtede pris.
Den videnskabelige hæder gik altså udelukkende til McLennan, mens den rolle,
hans assistent Shrum spillede, blev overset og stadig overses. I realiteten skyldtes opdagelsen Shrum, som var den første til at bemærke den grønne linje i laboratoriet og
foreslå, at den skyldtes ilt. Først efter at han havde informeret sin chef McLennan om
sin iagttagelse, overtog denne arbejdet – og fik æren for opdagelsen. Det er hverken
første eller sidste gang i videnskabshistorien, at makkerskabet mellem en kendt og
indflydelsesrig professor og en ung og ukendt assistent ikke forløb helt fair. Shrum følte
ikke uden grund, at hans afgørende rolle i opdagelsen blev forbigået, mens McLennan
profiterede af den. I videnskabssociologien taler man om ”Matthæus-effekten”, med
henvisning til Matthæusevangeliet 13: 12: ”Thi den, som har, ham skal der gives, og han
skal få overflod; men den som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har.”
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melsk fænomen, men naturligvis var der stadig meget at udforske. Det gjaldt ikke blot
nordlyset, men også det tilsvarende fænomen på den sydlige halvkugle, sydlyset eller
aurora australis. Den fælles og måske mere politisk korrekte betegnelse er aurora polaris. Med brugen af raketter og senere af satellitter til udforskning af den ydre atmosfære
er mange spørgsmål blevet besvaret. Området er stadig et aktivt og tværfagligt forsk-
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Med opdagelsen af den grønne linje i 1925 blev nordlyset et mindre gådefuldt him-

ningsfelt, der dyrkes af såvel fysikere, kemikere, geologer og meteorologer. Selv om de
bliver stadig klogere på detaljerne i polarlyset, hører den heroiske fase i denne forskningsgren fortiden til. Man forventer ingen nye opdagelser, der rykker ved grundlaget
for vores forståelse af nordlysets natur og oprindelse.
Helge Kragh

Se også
28. Et himmelsk grundstof

Nordlysets magi, her fra
Skjomen i det nordlige Norge.
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Pladetektonik. Hvor de enorme landplader støder sammen,
opstår der sprækker i jordskorpen, og magma vælter op fra Jordens indre.

3

”I dag mener mange forskere i geovidenskaberne, at der er foregået en videnskabelig revolution i deres fag”, skrev den canadiske geofysiker John Tuzo Wilson (1908-1993) i 1968. Han henviste til den såkaldte pladetektoniske revolution, som han selv havde ydet vigtige bidrag til, og som havde skabt et helt nyt
billede af Jorden. Efter 1970, da den pladetektoniske teori i det væsentlige var
accepteret, var geologien ikke længere, hvad den havde været.

...........................................................................
Traditionelt er geologi en beskrivende og historisk feltvidenskab, men efter 1970 udviklede den sig til en forklarende videnskab efter fysikkens mønster. Den klassiske geologi
blev indordnet under et nyt og større forskningsområde, der var domineret af fysiske
metoder og teknikker, herunder en udstrakt brug af matematik. Pladetektonikken bekræftede og udbyggede et tidligere forsøg på at revolutionere de geologiske videnskaber. Men mens dette forsøg, teorien om kontinentaldrift, ikke lykkedes, har pladetektonikken, dens arvtager, vist sig at være en stor og varig succes. Den har for længst opnået
status af et paradigme, et selvfølgeligt grundlag for studiet af jordskorpens struktur og
udvikling.
I starten af det 20. århundrede var der ingen alment anerkendt global teori for,
hvorfor jordskorpen ser ud, som den gør. Hvorfor er der lange bjergkæder nogle steder,
og flade ørkenområder andre steder? Hvorfor er kontinenterne adskilt af store have?
Hvorfor er dannelsen af bjerge kun foregået i bestemte geologiske perioder?
For at besvare disse og lignende spørgsmål foreslog den østrigske geolog Eduard
Suess (1831-1914) i slutningen af 1800-tallet, at Jorden trækker sig sammen. Ifølge
denne såkaldte kontraktionsteori var vertikale geologiske forskydninger årsag til de
drastiske processer, der gennem lange tidsrum havde dannet Jordens overflade. Inden
for teoriens ramme var der ikke plads til horisontale forskydninger af landmasserne.
Med Jordens gradvise afkøling og sammentrækning var der blevet dannet en fast skorpe, som under yderligere sammentrækning var brudt sammen og havde foldet sig som
bjergkæder – omtrent som rynker på et gammelt æble.
Kontraktionsteorien var en ambitiøs og global teori for hele Jordens udseende, men
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omkring 1910 nød den ikke længere bred tilslutning. Blandt problemerne var, at den på
afgørende vis var baseret på hypotesen om en gradvis afkølende Jord. Mens denne hypotese tidligere havde været anset som nærmest en selvfølgelighed, viste nyere studier
af radioaktive stoffers bidrag til Jordens energibalance, at Jorden næsten ikke havde
gennemgået den formodede afkøling. Med kontraktionsteoriens krise var det tid til at
tænke nyt, at overveje nye forklaringer på Jordens fysiognomi.
Ind kommer ideen om landmassernes horisontale bevægelser. Tanken vandt genklang omkring 1912, da den blev formuleret som en omfattende og velbegrundet teori,
et alternativ til såvel kontraktionsteorien som ideen om en permanent eller statisk
Jord. Ophavsmanden var den unge tyske meteorolog, geofysiker og astronom Alfred
Wegener (1880-1930), der faktisk ikke var uddannet geolog. Han havde skrevet doktordisputats om et astronomihistorisk emne, deltaget i Danmark-ekspeditionen til Nordøstgrønland i 1906-08, og i øvrigt specialiseret sig i den øvre atmosfæres fysiske og
kemiske forhold. Det var derfor med denne noget usædvanlige baggrund, at han som
32-årig fremførte sin teori om kontinentaldrift, hvis hovedbudskab var, at jordoverfladen er et vældigt dynamisk system, der engang havde set helt anderledes ud. I 1915 gav
han en fuld fremstilling af sin teori i Die Entstehung der Kontinente und Ozeane (Kontinenternes og Havenes Opståen), der i dag regnes for en klassiker i geologihistorien.
Wegeners afsæt var påstanden om, at alle landmasser for mere end 300 millioner
år siden havde været samlet i et superkontinent, ”Pangæa”, der engang i dinosaurernes
æra (Mezosoikum) var brudt op, i første omgang i det nordlige ”Laurasien” og det sydlige ”Gondwanaland”. De nuværende kontinenter var resultatet af en langsom forskyd-

San Andreas Fault omkring Californien er en forkastning mellem
Stillehavspladen og Den Nordamerikanske Plade. Den 1.000 km
lange forkastningszone forskyder sig med næsten 6 cm om året,
hvilket udløser hyppige jordskælv i området.

Alfred Wegener, grundlæggeren
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af teorien om kontinentaldrift, i
Grønlands barske natur. Billedet
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fra november 1930, hvor Wegener
ses sammen med Rasmus Villumsen
(1907-1930), er det sidste af ham.

ning af landsoklerne, som stadig foregår – og som vil få fremtidens Jord til at være
ganske anderledes end den, vi kender i dag. Wegeners afgørende tanke var således,
at kontinentalsoklerne havde været og stadig er i horisontal bevægelse.
Efter 1. Verdenskrig, da teorien om kontinentaldrift blev almindelig kendt, vakte
den stor interesse, men blev også opfattet som kontroversiel, ja endda som en
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provokation. Blandt avantgardistiske kredse i 1920’ernes Europa blev Wegeners ”mobilistiske” teori for Jorden set som en velkommen provokation, et udtryk for samme modernistiske tidsånd, man begejstredes for i Einsteins relativitetsteori, Picassos kubisme
og Freuds psykoanalyse. Den modeprægede fascination blev dog ikke delt af de mere
jordbundne (!) geologer. Medvirkende til den kølige og nogle gange deciderede fjendtlige modtagelse af Wegeners teori var, at han ikke var uddannet i hverken geologi eller
palæontologi. Kritikere mere end antydede, at han simpelthen ikke var fagligt kvalificeret til at udtale sig om, hvad der retteligen var et geologisk spørgsmål.
Wegener var naturligvis klar over, at hans teori måtte begrundes ud fra observationer, og han henviste da også til et bredt spektrum af data, fra kontinenternes geometriske form til påfaldende ligheder mellem deres geologiske forhold og plante- og dyreliv.
I Nordamerika fandtes der fx snegle, der var i slægt med europæiske snegle. Tilsvarende, kulformationerne omkring Pennsylvania i USA mindede bemærkelsesværdigt
om tilsvarende områder i Belgien og det nordlige Frankrig. Antydede den slags ligheder
ikke, at de to kontinenter engang havde været sammenhængende? Et mere slagkraftigt
argument var, at Wegeners analyse af geodætiske data fra Grønland viste, at den store
ø rent faktisk bevægede sig i vestlig retning, i overensstemmelse med driftteoriens
forudsigelse.
De mange og forskelligartede argumenter var dog ikke nok til at overbevise det
skeptiske flertal af geologer og geofysikere. Blandt deres alvorligste indvendinger var,
at der ganske manglede en fysisk forklaring på de enorme kræfter, der var nødvendige
for kontinentaldriften. Hvordan skulle kontinenternes granitmasser dog kunne pløje
sig gennem havbundenes massive basaltklipper? Wegener måtte indrømme, at han
ikke havde noget godt svar, og det svækkede yderligere tilliden til hans teori. Ifølge den
ledende engelske geofysiker Harold Jeffreys (1891-1989) manglede teorien ikke blot
overbevisende empirisk evidens, den var også i modstrid med noget så helligt som
fysikkens love. Han afskrev den derfor som en ”umulig hypotese”.
En lang og til tider ophidset debat betød, at man senest omkring 1940 næsten
havde opgivet teorien om kontinentaldrift. Ikke blot virkede den ikke overbevisende,
den blev heller ikke udviklet i en sådan grad, at den kunne levere nye forudsigelser. Den
syntes at være kørt fast, at være en fejltagelse. En geologistuderende fra 1950’erne ville
ikke finde Wegeners teori omtalt i sine lærebøger eller høre om den i sine forelæsninger.
Når teorien for kontinentaldrift vendte tilbage fra de døde teoriers rige, skyldtes
det ikke et forsøg på at rehabilitere teorien, men snarere nye opdagelser, som ganske
utilsigtet viste sig at støtte en modificeret version af Wegeners hypotese. Vi skal ned på
havets bund.
Størstedelen af jordoverfladen er hav, men før 1950’erne var havbunden geologisk
set næsten et terra incognita. Denne situation ændredes i årene omkring 1960, efter at

Indhold Register
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

219
oceanrifter (kløfter) var blevet udforsket. Man mente nu, at den midtatlantiske oceanryg befandt sig over en gigantisk spalte i Jordens skorpe, hvorfra varmt basaltisk materiale af samme form som det vulkanske magma steg op.
Gennembruddet i en ny form for driftteori kom i 1962-1963, i første omgang med
den amerikanske geolog Harry Hess (1906-1969), der i artiklen History of Ocean Basins
(Oceanbundenes Historie) fra 1962 fremlagde sin teori for oceanbundsspredning.
Ifølge denne teori indgik havbunden i et vældigt cyklisk forløb, hvor den hele tiden forsvandt og blev gendannet. Fra rifterne kommer varmt materiale, der danner nye oceanbundsskorper, og den gamle skorpe ændres til kappemateriale i de dybe oceangrave.
Hess’ nye teori gav et overraskende svar på et problem, der havde plaget driftteorien
gennem næsten 40 år, nemlig hvordan kontinenterne kunne bevæge sig gennem oceanbundsskorpen. Ifølge Hess var det et pseudoproblem, for kontinenterne bevægede
sig ikke gennem oceanbunden, de bevægede sig med den. Den bevægende oceanbund
førte kontinenterne med sig.
Heller ikke Hess’ teori om oceanbundsspredning vandt umiddelbar tilslutning, selv
om den viste sig at stemme overens med palæomagnetiske målinger, dvs. målinger af
magnetfelter, som i fortiden var blevet ”indefrosset” i den størknede lava, der på den
måde kunne fungere som et slags fossilt kompas. Palæomagnetisme var også kendt på
Wegeners tid, men det var først i 1950’erne, at det blev et omfattende forskningsfelt,

Spændingerne i Jordens overflade resulterer jævnligt i store
jordskælv, som her i Filippinerne fra starten af 2012.
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en stor del af havbundens store netværk af oceanrygge (undersøiske bjergkæder) og
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som antydede horisontale landforskydninger. I løbet af et par år fremkom yderligere
evidens, som stærkt støttede Hess’ teori og endda viste en drifthastighed af oceanbundssoklerne på overraskende ca. 5 cm om året. I slutningen af 1960’erne talte beviserne for den reviderede kontinentaldriftteori, hvad der nu blev kaldt den pladetektoniske teori, deres klare sprog. Revolutionen var en realitet: En ny form for geovidenskab
var født.
I praksis tog det dog nogen tid for revolutionen at slå igennem, og tiden varierede
fra land til land. I Danmark blev det første universitetskursus i pladetektonik afholdt i
1973, mens det i andre lande, især i den kommunistiske del af verden, tog længere tid at
acceptere det nye billede af en dynamisk Jord. Det tog særlig lang tid i Sovjetunionen,
da flere russiske geologer opfattede teorien som politisk ukorrekt og i modstrid med
den dialektiske materialisme.

New Zealand er dannet ved, at to kontinentalsokler stødte sammen,
hvorved landets bjerge og vulkaner blev til.

Jordoverfladen består af vældige
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land- og havbundsplader i langsom
bevægelse, et billede Wegener ville
have nikket genkendende til.
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Jordens tidlige historie har efter pladetektonikken ændret sig voldsomt og på en
måde, der har træk til fælles med Wegeners gamle teori. For en milliard år siden var
alle de store jordplader samlet i superkontinentet ”rodinia”, der for ca. 600 millioner
år siden blev adskilt i otte kontinenter. Efter 300 millioner år samledes de igen til superkontinentet pangæa, og da det brød op efter yderligere 100 millioner år, dannedes
laurasien og gondwanaland, omtrent som Wegener havde forestillet sig.
Med den sejrende pladetektonik fulgte ikke blot en omskrivning af Jordens historie,
men også af geologiens nyere historie, nu med en rehabiliteret Wegener i en hovedrolle. Wegener selv oplevede desværre ikke sin forsinkede triumf. Han døde allerede i
1930, frosset ihjel under en ekspedition i Grønland.
Helge Kragh

Se også
19. Istid og istider
42. Jordens indre

Indhold Register
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

222
50 OPDAGELSER

Frøer og tudser var længe yndede forsøgsdyr, og
mange grundlæggende fysiologiske mekanismer
blev afklaret ved at studere disse padder. Deres
popularitet blandt forskere skyldes bl.a., at
deres organer fungerer fint ved stuetemperatur,
også når de er taget ud af kroppen.

3

F r ø hjerter og hjernens kemi

Frøhjerter og
hjernens kemi
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For lidt over 100 år siden forklarede Salmonsens Konversationsleksikon om ”de
Processer, der foregaar i Nervesystemet”, at der ”vide vi saa godt som intet”.
Man kunne læse, at nerverne danner ”et tæt Net af Telegraftraade”, som er
forbundet med ”tilhørende Centralstationer” i rygmarven og hjernen. Vi er her
nået frem til den mystiske hjerne og dens indviklede kemiske signalgivning.

...........................................................................
Da Salmonsens Konversationsleksikon i 1890’erne fastslog, at man næsten intet vidste
om hjernen, havde den spanske anatom Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) imidlertid
netop vist, at hjernen består af milliarder af nerveceller i alle mulige former. Det, man
ikke vidste, var, hvordan nervecellerne kommunikerer indbyrdes, og hvordan de ”dirigerer” kroppens organer og muskler. Flere forskere mente, at nerverne kun dirigerede
organerne med elektriske signaler, men omkring 1920 stod det klart, at nerverne frigiver et kemisk signal, en neurotransmitter.
Den engelske fysiolog Henry Dale (1875-1968) var den første, som kom på sporet
af et kemisk signalstof i nervesystemet. I 1904 blev han ansat af medicinalvirksomheden Wellcome, som bad ham undersøge den giftige meldrøjesvamp for kemiske
stoffer. Svampen var et kendt gammelt lægemiddel, som kunne standse blødninger
fra livmoderen efter fødsler, og viste sig nu at være et overflødighedshorn af meget
aktive biologiske stoffer. I 1913 opdagede Dale og hans team helt tilfældigt, at ekstrakt
fra svampen indeholdt stoffet acethylcholin, og at dette stof havde den bemærkelsesværdige effekt på forsøgsdyrene, at det fik pupillerne til at trække sig sammen, hjertet
til at slå langsomt og spytsekretionen til at øges. Man kendte godt disse reaktioner,
som man også kan se hos mennesket, når kroppen er i hvile og fordøjer et måltid. Dale
lagde nyttig viden til denne viden ved at pege på, at disse reaktioner kunne være udløst
af acethylcholin, men han kunne ikke vise, at acethylcholin fandtes i kroppen – endsige
i nerverne.
I dag ved vi, at acethylcholin er en neurotransmitter, der frigives fra nervefibre. Men
gennembruddet kom først nogle år senere, da den tyske fysiolog Otto Loewi (18731961) eksperimenterede med frøhjerter. De har den næsten enestående og mærkvær-
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Studier af isolerede frøhjerter viste, at nerverne frigiver et kemisk signalstof. Ved at stimulere den nerve, der løber fra hjernen til hjertet, kunne
man på snedig vis opsamle signalstoffet, som blev udskilt fra nerven, og
bagefter dryppe signalstoffet på andre hjerter, som nu reagerede.

dige evne, at de bliver ved med at slå i timevis, efter at de er taget ud af dyret. Hans
berømte forsøg startede imidlertid som en drøm, hvor ideen langsomt tog form i 1921.
Her citeret fra An Autobiographical Sketch, 1960:

“

natten inden påske dette år vågnede jeg, tændte lyset, og nedfældede nogle noter

på et stykke tyndt papir. Derpå faldt jeg atter i søvn. Næste morgen ved 6-tiden forekom det mig, at jeg havde skrevet noget vigtigt i løbet af natten, men jeg var ikke i stand
til at læse mine skriblerier. Den følgende nat, kl. 3, fik jeg atter ideen. Det var et design
til et forsøg til at undersøge den hypotese om kemisk transmission, jeg havde fremsat
17 år tidligere. Jeg stod op med det samme, tog ind til laboratoriet, og udførte et simpelt
forsøg på et frøhjerte.

“

Forsøget var måske nok simpelt, men eksperimentet blev skelsættende. Med en
elektrisk impuls stimulerede Loewi vagusnerven, der løber fra hjernen til hjertet, i et
frøhjerte, der var skåret ud af frøens krop. Hjertet slog langsommere og holdt næsten
op med at slå. Inden det døde helt hen, hældte han den væske, hjertet havde ligget i, på
et andet frøhjerte. Dette hjerte havde ikke modtaget et elektrisk signal, men det be-
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enderne frigav tilsyneladende et kemisk stof, som kan påvirke kroppens organer. Dette
stof kaldte han for ”Vagusstoff”.
Forsøget blev demonstreret på en international kongres for fysiologer i 1926 og fik
stor opmærksomhed både på og uden for universiteterne. Men der var stadig ingen,
som vidste, hvad ”Vagusstoff” var for noget. Førnævnte Henry Dale, der havde eksperimenteret med meldrøje og hørt om forsøget, blev inspireret til at genoptage arbejdet
med acethylcholin. Stoffet måtte findes i kroppen og nerverne. Og i 1929 kunne han og
kemikeren Harold Dudley (1887-1935) vise, at acethylcholin forekom naturligt i milten
hos køer og heste. Sammen med fysiologen Wilhelm Feldberg (1900-1993), kunne de i
1933 også vise, at små mængder blod, opsamlet omkring nerveender hos hunde, indeholdt acethylcholin. Det første kemiske signalstof i nervesystemet var reelt identificeret. Henry Dale og Otto Loewi modtog i 1936 Nobelprisen for deres opdagelse af den
kemiske kommunikation i nervesystemet. Ordet ”neurotransmitter” blev nu betegnelsen for signalmolekyler frigivet fra nerveender.
Opdagelsen af den kemiske signalgivning mellem hjernens nerver og kroppens organer var et vigtigt gennembrud. Det var lidt vanskeligere at udforske, hvad der foregik
inde i hjernen. Omkring 1950 fik forskerteams dog identificeret flere signalstoffer, bl.a.
dopamin og serotonin, som man efterhånden fandt ud af spiller en rolle ved forskellige
mentale tilstande, herunder psykiske sygdomme.
Med identifikationen af flere neurotransmittere kunne man lede mere målrettet
efter lægemidler, som påvirkede den kemiske signalgivning i hjernen. Troede man.
Men det var (og er) svært at eksperimentere med hjernen, fordi dens sammenfiltrede
netværk af milliarder nerveceller, der er forbundet med et endnu større antal kontakter, også kaldet synapser, hvor neurotransmittere har forskellige virkninger, er en
uhyre kompleks størrelse. Derfor er hjernen svær at undersøge og måle på. Faktisk var
den revolutionerende opdagelse i 1952 af klorpromazinet, det første lægemiddel, som
virkede mod skizofreni, ikke bygget på en videnskabelig indsigt i hjernen, men på en
tilfældighed. Det var først ti år senere, at man fandt ud af, at klorpromazin bl.a. blokerer
virkninger af dopamin.
Men der var også hjerneforskning, som førte til nye lægemidler på baggrund af
gedigen hjerneforskning. Den svenske læge Arvid Carlsson (f. 1923) opdagede i 1957,
at dopamin fandtes i høj koncentration i den del af midthjernen, som har at gøre med
kroppens bevægelser. Det gjorde han med et interessant og lidet dyrevenligt forsøg,
hvor han indsprøjtede et stof, som hæmmede optagelse af dopamin, hvorved han langsomt tømte kaniners hjernevæv for dopamin. Dopaminmanglen gjorde, at kaninerne
fik stive muskler og bevægede sig mindre. Nu gav man dem et forstadium til dopamin,
L-dopa, som gav kaninerne deres bevægelighed tilbage. Man kunne altså styre musklerne/kroppen ved påvirkning af disse stoffer, og det var interessant. Kaninernes sympto-
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Serotonin er et af hjernens vigtigste signalstoffer,
her vist i form af farvelagte krystaller set gennem
et mikroskop. Bl.a. stoffet ecstasy medfører en øget
mængde serotonin i hjernens synapser og er forbundet
med en følelse af intens eufori. Også de såkaldte
lykkepiller øger mængden af serotonin.

mer mindede meget om den alvorlige Parkinsons-sygdom, som er en kronisk og invaliderende nervesygdom. Man vidste om Parkinsons patienter, at dopaminproduktionen
i midthjernen er nedsat eller helt mangler, og da man i 1961 for første gang afprøvede
L-dopa i patientforsøg, var det en omgående succes. Seks år senere blev lægemidlet
sendt på markedet og kaldt for et vidundermiddel i dagspressen, da sengeliggende
patienter pludselig kunne gå.
Der var også hjerneforskning, som afdækkede hjerneområder, som havde at gøre
med vores bevidsthedsliv. I 1954 foretog psykologerne James Olds (1922-1976) og Peter
Milner (u.å.) eksperimenter, som viste, at kemiske stoffer i hjernen styrer motivation og
belønning, og at disse processer kan placeres geografisk i hjernen. I forsøgene fik rotter
indopereret en elektrode, som stimulerede en bestemt del af midthjernen, som man
mente havde betydning for indlæring af adfærd. Dyrene kunne selv aktivere elektroden
via en pedal. Det viste sig, at rotterne blev så ivrige efter af at trykke på pedalen og stimulere sig selv, at de aktiverede pedalen op mod 700 gange i timen. Samtidig blev de
fuldstændigt ligeglade med mad, vand og sex, så de kom i fare for at dø af manglende
fødeindtagelse. Olds og Milner kunne altså iagttage, hvordan rotterne tilsidesatte alt
for at tilfredsstille et bestemt område i hjernen.
Rotterne blev stimuleret i den del af hjernen, som senere er blevet døbt hjernens
belønningscenter. Dette center stimuleres også af neurotransmittere. Hos mennesket
knytter dette område sig til midt- og forhjernen. Belønningscentret er forbundet med
nydelse og glæde, og forskere har fundet, at disse følelser er tæt forbundne med udskillelse af dopamin og serotonin. De giver os glæde ved alt det (individuelt) gode i livet, fx
god mad, sex og musik. Dopamin udskilles også ved forventningens glæde om noget, fx
et måltid, en fest, en ferie og fungerer som drivkraft i vores jagt efter tilfredsstillelse og
glæde.
Udforskning af hjernens belønningscenter har også givet en større forståelse for,
hvad afhængighed er. Menneskers afhængighedsforhold og misbrug knytter sig til de
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alkoholmisbruger eller stærkt afhængig af at spise slik. Belønningscentret aktiverer vidt
forskellige former for adfærd hos mennesket. Misbrug af fx nikotin, kokain og amfetamin, der meget direkte stimulerer dopamin og belønningscentret, skaber ikke overraskende en dramatisk afhængighed.
I de sidste 100 år har natur- og humanvidenskaberne gået fra nærmest intet at vide
om hjernens komplicerede processer til at vide lidt mere om, hvordan hjernen fungerer. Man har kortlagt en række neurotransmittere og har i nogle tilfælde været heldige
at koble indsigten til behandling af sygdomme. Hjernen repræsenterer dog stadig et af
de mest gådefulde områder af menneskekroppen. Vi ved fx meget lidt om, hvilken rolle
neurotransmittere spiller ved en række psykiske sygdommme som fx skizofreni og depression. Der ligger mange opdagelser forude i hjerneforskningen.
Morten A. Skydsgaard og Tobias Wang

Se også
26. Hormoner – kroppens kemiske kommunikation

Menneskehjernen med
de mange karakteristiske folder i hjernebarken. 100.000.000.000
nerver er forbundet med
endnu flere kemiske
synapser, hvor der fri
gives neurotransmittere.
I disse synapser overføres information som et
kemisk stof mellem de
enkelte nerveceller.
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samme dopaminregulerede belønningssystemer, uanset om personen er ludoman,

Ved Solvaykongressen i Bruxelles 1927 samledes en kreds af promi-

228

nente fysikere for at diskutere kvantemekanikken og dens forhold til
den fysiske erkendelse. Blandt kvantefysikerne var ledende skikkelser
som Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg og Paul Dirac, men det
50 OPDAGELSER

var Albert Einstein og Niels Bohr, der dominerede diskussionen om
kvantemekanikkens fysiske fortolkning og filosofiske konsekvenser.

Set ud fra et historisk synspunkt giver det mening at skelne mellem ”kvanteteori” og ”kvantemekanik”. Mens den gamle kvanteteori, der var baseret på især
Niels Bohrs atomteori fra 1913, optræder som en frugtbar parentes i videnskabshistorien, var den nye kvantemekanik fra 1920’erne kommet for at blive.

...........................................................................
Ikke blot er kvantemekanikken i dag fuldt accepteret som en absolut grundlæggende
teori om stof og stråling – ja, i princippet om alting – den fremstår også som endnu
stærkere og mere mageløs, end den oprindeligt gjorde. For at illustrere, hvor hysterisk
præcis en teori kvantemekanikken er, så forudsiger den om en vis egenskab for elektronen (dens magnetiske moment), at denne skal have værdien

1,001 159 652 46 ± 0,000 000 000 20 μB,
hvor symbolet μB betegner enheden for magnetisk moment, kaldet en Bohr-magneton. Eksperimenter for samme størrelse fortæller os, at talværdien i samme enhed er

1,001 159 652 21 ± 0,000 000 000 03 μB.
Der er altså tale om en fantastisk præcis forudsigelse af en fysisk egenskab, hvilket forståeligt nok imponerer fysikerne. De må så affinde sig med, at den selvsamme kvantemekanik også har konsekvenser, som i en filosofisk forstand er mildest talt overraskende, og som det i nogle tilfælde kan være svært at tage helt alvorligt. Kvanteverdenen er
sær.
Det hele startede i sommeren 1925, da den 23-årige Werner Karl Heisenberg (19011976) i Zeitschrift für Physik fremkom med en ny fortolkning af den eksisterende kvanteteori som undgik de begrebsmæssige problemer, der i nogen tid havde plaget teorien.
Hans udgangspunkt var metodologisk, nemlig at en grundlæggende fysisk teori ikke
måtte operere med størrelser, som ikke kunne observeres eller i princippet kunne måles. Af denne grund afviste han de elektronbaner, der karakteriserede Bohrs atomteori,
og erstattede dem med størrelser, der henviste til frekvenser for kvanteovergange i atomet. Nu var Heisenbergs kvantemekanik et radikalt brud med Bohrs ældre kvanteteori,
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men i alt væsentligt var den dybt inspireret af denne og især af det korrespondensprincip, Bohr havde indført og som udtrykker en formel forbindelse mellem kvanteteorien
og den klassiske fysik. Mens den nye kvantemekanik skrottede Bohrs stationære baner,
så beholdt den ideen om stationære energitilstande i atomet. Resultatet blev en abstrakt og symbolsk teori, Heisenberg i starten knap nok selv forstod den fysiske mening
af. Ikke desto mindre så han og hans kolleger alligevel teorien som et revolutionært
nybrud. Det gjaldt bare om at finde ud af en lille detalje: Hvad gik revolutionen egentlig
ud på?
Heisenbergs matematisk abstrakte teori blev hurtigt videreudviklet af ham selv
og andre fysikere, herunder hans lærer Max Born (1882-1970) fra Göttingen og den
ligeledes 23-årige engelske fysiker Paul Dirac (1902-1984) fra Cambridge University.
Resultatet af den hektiske aktivitet var, at der allerede ved slutningen af 1925 fandtes en

Bølgefunktionen for brintatomet i
forskellige kvantetilstande, sådan som
beregnet ud fra Schrödingerligningen.
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sant, men resulterede ikke umiddelbart i ny viden, der kunne testes eksperimentelt.
Den kunne ikke engang bruges til at beregne det simple brintatom, som Bohr havde
forklaret i 1913.
Det forhold ændrede de ihærdige videnskabsmænd dog snart, ikke mindst efter at
den østrigske fysiker Erwin Schrödinger (1887-1961) i foråret 1926 i en række artikler i
Annalen der Physik udviklede sin egen version af kvantemekanikken – bølgemekanikken.
Schrödingers teori var i fysisk henseende mere gennemskuelig, og matematisk byggede den på teknikker, der var kendte fra den klassiske fysik. Ifølge Schrödinger kunne
atomet beskrives ved en bølgefunktion (der normalt betegnes med det græske bogstav ψ, som udtales ”psi”), der følger en bestemt ligning. Når denne ”Schrödingerligning” løses, svarer løsningerne til fysisk målelige størrelser, fx energien af et brintatom.
Den fysiske mening af ψ-funktionen var i nogen tid uklar. Schrödinger selv håbede at
kunne forstå materielle partikler som bestående af ψ-bølger og dermed ultimativt at
reducere alt stof til bølger. Men han blev nødt til at opgive tanken, og senest i 1927 stod
det klart, at ψ-funktionen refererer til sandsynligheden for, at en hændelse indtræder
eller at et fysisk system er i en bestemt tilstand. Som ikke mindst Born påpegede, så er
det netop et karakteristisk træk ved kvantemekanikken, at den grundlæggende er af
statistisk karakter. Den handler om sandsynligheder, ikke visheder.
Schrödinger opfattede oprindeligt sin bølgemekanik som et alternativ til Heisenbergs kvantemekanik, hvis mangel på anskuelighed han fandt direkte ”frastødende”,
som han skrev i en af sine artikler fra 1926. Efter en periode med nogen forvirring og
rivalisering mellem de to versioner af kvantemekanikken indså fysikerne, at der ikke
var tale om to forskellige teorier, men om den samme teori udformet i to forskellige
sprog. Et resultat opnået fra Heisenbergs teori kunne oversættes til det samme resultat i Schrödingers teori, og omvendt. Denne matematiske ækvivalens blev bl.a. vist af
Schrödinger selv.
Den nye kvantemekanik udviklede sig forbløffende hurtigt og blev tilsvarende hurtigt bekræftet eksperimentelt. I 1927 påviste den amerikanske fysiker Clinton Davisson
(1881-1958), at elektronstråler netop viser de bølgeegenskaber, som kvantemekanikken
foreskriver, men som er umulige efter den klassiske fysik. Samme år lykkedes det for
første gang at forklare den kemiske binding, der holder atomer sammen i molekyler,
hvilket markerede starten på en helt ny og frugtbar forskningsgren, kvantekemien.
Mens molekylers struktur hidtil havde unddraget sig fysisk forståelse, kunne de nu
forstås ud fra komplicerede kvantemekaniske beregninger. På den tid var atomkernen
dårligt forstået, den var nærmest et atomfysisk terra incognita, men allerede året efter,
i 1928, var kvantemekanikken i stand til at give en forklaring på, hvordan alfapartikler
udsendes fra radioaktive atomkerner. Endnu mere imponerende var det, da den tyskamerikanske fysiker Hans Bethe (1906-2005) i 1939 var i stand til at give en detaljeret
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forklaring på Solens udstråling af energi ud fra kvantemekanikkens principper. I Solens
indre, hvor temperaturen er omkring 20 millioner grader, vil brintkerner slutte sig sammen til heliumkerner under udvikling af energi. Ved beregning af de komplicerede
kerneprocesser fandt Bethe en strålingsenergi, der passede fint med den målte energi
fra Solen.
Kvantemekanikken gik altså fra succes til succes, når det gjaldt om at forklare og
forudsige fænomener, uanset om de fandt sted i naturen eller i laboratoriet. Fortolkningen af teorien voldte derimod større problemer. Hvad var det egentlig, man havde
gang i? De fortolkningsmæssige problemer blev flittigt diskuteret af fysikerne i tiden
omkring 1930, mens de uforberedte filosoffer holdt sig på sidelinjen. Et centralt element i denne diskussion var de såkaldte ubestemthedsrelationer, som Heisenberg i
1927 udledte fra de kvantemekaniske ligninger og som Bohr samme år udbyggede til
det mere omfattende og mere filosofiske komplementaritetsprincip.
Ifølge Heisenberg og Bohr kan man ikke fastlægge en partikels bevægelsestilstand
med vilkårlig nøjagtighed, men kun med en vis usikkerhed eller ubestemthed, der aldrig kan blive nul. Det følger heraf, at en eksakt forudsigelse af partiklens videre færd
i rum og tid også er umulig. Mens den klassiske newtonske fysik var deterministisk, er
kvantemekanikken indeterministisk. Og mens hændelser i klassisk fysik altid har en år-
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årsag. De sker bare, uden vi præcist kan sige hvordan, hvorfor og hvornår. Når vi ikke
kan have viden herom, er det ikke, fordi vi ikke er kloge nok, eller fordi teorien ikke er
god nok. Ifølge den såkaldte københavnerskole skyldes det, at sådan er verden og vores
betingelser for at erkende den.
Kvantemekanikken er altså såvel indeterministisk som akausal. For Bohr og Heisenberg, og de fysikere der fulgte dem, var manglen på determinisme og kausalitet
en integreret og nødvendig del af naturbeskrivelsen. Så længe kvantemekanikken gav
forudsigelser i nøje overensstemmelse med eksperimentel viden, så de ingen grund
til at forlade denne fortolkning. Mere generelt argumenterede Bohr og Heisenberg, at
kvantemekanikken ikke er en teori om naturen, som den er i virkeligheden eller i sig
selv, men en teori om, hvad vi kan vide og sige om naturen. Når vi iagttager eller måler
et objekt, må vi nødvendigvis vekselvirke med det – ”forstyrre” det, og det er kun den
slags ”forstyrrede objekter”, fysikken kan udtale sig om.
Men hvad mente Einstein? Einstein argumenterede for, at verden eksisterer uafhængigt af, om den bliver observeret i form af målinger eller ej, og denne verden – og
ikke kun den ”forstyrrede verden” – må kunne beskrives entydigt af fysikken. Fysikernes job var derfor
Bohr og Einstein udveksler dybe tanker

at udtale sig om den objektive virkelighed, og hvis

om kvanteverdenens mysterier i 1925.

kvantemekanikken ikke kunne leve op til dette krav, ja,
så kunne den ikke være den endelige og fuldstændige
teori, Bohr og Heisenberg hævdede, at den var. Einstein
søgte ved snedige tankeeksperimenter at påvise, at det
var muligt at omgå Heisenbergs ubestemthedsprincip,
men uden succes. Hans modstand mod kvanteme-

kanikken, eller rettere mod københavnerfortolkningen af den, var i vid udstrækning
intuitiv og filosofisk baseret. Så tidligt som 1926 udtrykte han i et brev til Max Born sin
mistro til påstanden om, at mikroverdenen kun kan beskrives i en statistisk forstand.
”Kvantemekanikken er meget imponerende”, skrev han, ”men den bringer os næppe
nærmere til den Gamles hemmeligheder, … jeg er overbevist om, at Han ikke spiller
med terninger.” Einstein troede ikke på, at den fysiske virkelighed var baseret på sandsynligheder og tilfældigheder, hans opfattelse var langt mere deterministisk.
Den her skitserede diskussion fik ikke noget utvetydigt svar i mellemkrigstiden,
og selv om den er fortsat til og med i dag, så er der stadig intet klart svar. For det store
flertal af fysikere, dengang som nu, var dette dog uden videre betydning. For dem var
det afgørende, at kvantemekanikken kunne virke som et fortræffeligt værktøj i fysiske
beregninger og eksperimenter. Og det kunne den, og det kan den stadig, og mere fortræffeligt end nogensinde.
På trods af kvantemekanikkens dybde og fortræffeligheder har den dog sine be-
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grænsninger. Den har intet at sige om de gravitationsfænomener, der til gengæld
beskrives så præcist af Einsteins generelle relativitetsteori. I mere end et halvt århundrede har fysikere arbejdet ihærdigt på at forene de to grundlæggende teorier, men
uden at have fundet en tilfredsstillende foreningsteori. I dag er det bedste bud på en
”kvantegravitationsteori” nok den såkaldte strengteori eller teori for superstrenge, der
imidlertid mere har karakter af matematik end fysik. Skulle det en dag lykkes at udvikle
strengteorien til en overbevisende fysisk teori, eller på anden måde at finde en god
foreningsteori, er det muligt at kvantemekanikkens virkelighedsbegreb må revideres.
Ja, det er endda muligt, at Einstein vil blive rehabiliteret.
Helge Kragh

Se også
30. Niels Bohr og atomets struktur
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Galakser og tåger findes i utallige former.
Tågen Messier 78 eller NGC 2068 befinder sig i
stjernebilledet Orion omkring 1600 lysår fra Jorden.
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Vi lever på et lille støvfnug i universet, som vi kalder Jorden. Vores blå planet
drejer rundt om Solen, der blot er én af de mere end 200 milliarder stjerner, der
udgør den umådeligt store Mælkevej. Og umådelig stor er den, for det tager lyset ca. 100.000 år at nå fra den ene ende af Mælkevejen til den anden. Men Mælkevejen selv, gigantisk som den er, er blot en spiralgalakse blandt utallige andre
galakser i det afgrundsdybe univers. Næsten alt almindeligt stof i universet er
samlet i galakser i store afstande fra hinanden, omtrent som alt stof i en luftart
udgøres af små molekyler i bevægelse. Men hvor ved vi det fra? Hvor lang tid
har vi vidst, at byggestenene i universet udgøres af galakser, hvoraf mange ligner Mælkevejen?

...........................................................................
Vores nærmeste galakse er Andromedatågen eller -galaksen, navngivet efter prinsesse
Andromeda, der i den græske mytologi var datter af Cassiopeia og den etiopiske konge
Cepheus. Astronomer, der foretrækker systematiske frem for poetiske navne, kalder galaksen for M31. Uanset navnet, så har netop denne tåge været kendt i mere end tusinde
år, idet den rent faktisk kan ses med det blotte øje. Det var først med konstruktionen af
de store kikkerter i 1700-tallet, at man kunne studere andre af de himmelske ”tåger”.
Ifølge den senere så berømte filosof Immanuel Kant (1724-1804) var disse tåger enorme
samlinger af stjerner, ”universer eller så at sige mælkeveje”. I 1755 udviklede den 31-årige Kant ideen om et dynamisk univers bestående af mælkeveje i den anonymt udgivne
bog Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (Almindelig Naturhistorie og
Teori for Himlen). Hans kosmologi var et storslået, visionært og spekulativt forsøg på at
forstå verdens udvikling og struktur, men den var ikke baseret på astronomiske observationer og vakte absolut ingen opmærksomhed i samtiden.
Vi skal derfor frem til 1786, hvor den tysk-engelske astronom William Herschel
(1738-1822) uden at kende til Kants kosmologi katalogiserede ikke mindre end omkring
2.000 tåger og spekulerede over, hvorvidt tågerne var beslægtede med Mælkevejen.
Var de objekter i eller nær Mælkevejen, eller var de selv fjerne mælkeveje eller ”øuniverser”, der måske var endnu større end vor egen Mælkevej? Herschel stillede sig
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Edwin Hubble bag kæmpekikkerten i Mount
Wilson-observatoriet i Californien, som han
brugte til at kortlægge himlen og fastslå, at
vores Mælkevej blot er en spiralgalakse blandt
utallige andre galakser i det endeløse univers.
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end hundrede år senere var den almindelige antagelse derfor endnu den noget antropocentriske, at Mælkevejen i det store og hele udgør det materielle univers, og at
de fjerne tåger nok befinder sig i udkanten af det (dengang kendte) galaktiske system.
Som astronomen Agnes Clerke (1842-1907) skrev i The System of the Stars fra 1890, så
kan ”ingen kompetent tænker nu hævde, at nogen enkelt tåge er et stjernesystem af
samme art som Mælkevejen”. Man var med andre ord betænkelig ved at åbne op for
spørgsmålet om, hvorvidt vores galakse og vores blå planet – og dermed mennesket
som sådan – var unikke.
Spørgsmålet kunne dog ikke affejes, og der var faktisk astronomer, endda meget
kompetente tænkere, der hævdede standpunktet om et ø-univers. Omkring 1920 stod
de to synspunkter uforeneligt over for hinanden. Ifølge det ene synspunkt var alle
himmelske objekter altså dele af det enorme Mælkevejssystem, uden om hvilket der
blot var et uendeligt tomrum. Andre astronomer, der var tilhængere af ideen om et
ø-univers, opfattede Mælkevejen som mindre, mens de antog, at især de spiralformede
galakser var uafhængige stjernesystemer af samme størrelsesorden som vores og beliggende meget langt væk.
Man kunne tro, at spørgsmålet relativt nemt kunne løses, nemlig ved at bestemme
dimensionerne af Mælkevejen og sammenligne dem med afstanden til Andromeda eller andre spiralgalakser. Ærlig talt, hvor svært kan det være? Men det var svært, simpelthen fordi man ikke kendte afstanden til galakserne. Alle astronomer erkendte, at dette
problem måtte løses, før man kunne finde et svar, der ikke blot var baseret på mere
eller mindre spekulative teorier.
Faktisk havde man i 1920 allerede en metode til galaktisk afstandsbestemmelse, i
det mindste i princippet. Siden slutningen af 1780’erne havde man kendt til en bestemt
slags stjerner, kaldet cepheider, der udmærker sig ved at have periodisk eller cyklisk
varierende lysstyrker. Ud fra undersøgelser af cepheider i den Lille Magellanske Sky på
den sydlige himmel viste den amerikanske astronom Henrietta Swan Leavitt (18681921) i 1912, at der var en matematisk relation mellem stjernernes perioder og deres
tilsyneladende lysstyrker. En stjerne lyser med en absolut lysstyrke, der angiver mængden af udsendt lysenergi, men kun en lillebitte del af denne energi modtages på Jorden,
stjernens tilsyneladende lysstyrke. Denne iagttagelige størrelse afhænger af stjernens
absolutte lysstyrke og dens afstand fra Jorden.
Leavitts relation gjorde det muligt at bestemme de relative afstande til fjerne
himmellegemer, hvori der var en eller flere cepheider. Opdagelsen var et første, men
vigtigt, skridt på vejen til at måle afstande i universet, men man havde brug for de
absolutte afstande, målt i fx lysår. Den første, der forsøgte sig med en absolut afstandsmåling, var den danske astronom Ejnar Hertzsprung (1873-1967), men det var først
hans amerikanske kollega Harlow Shapley (1885-1972), der i 1918 omformede Leavitts
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metode til et pålideligt mål for galaktiske afstande. Nu kunne man knytte perioden for
en cepheide direkte sammen med dens afstand fra Jorden. Med andre ord, hvis man
kunne finde en cepheide i en galakse, behøvede man blot måle dens periode for at få
en omtrentlig værdi for dens afstand.
Det lyder jo meget nemt, men det krævede altså, at man kunne identificere cepheider i nogle af de mange galakser. Og det kunne man ikke. Cepheider er ikke meget
sjældne, men de er sjældne nok til at være svære at finde, når de gemmer sig blandt
milliarder af stjerner i en fjern galakse.
I 1925 fik man imidlertid tal på bordet. Edwin Powell Hubble (1889-1953), der i dag
er anerkendt som en af det 20. århundredes største astronomer, kunne sensationelt
fastslå afstanden til Andromedagalaksen. Hubble var født i en lille by i Missouri, USA,
i 1889. Efter at have taget en universitetsgrad i jura og tjent som officer i den amerikanske hær under 1. Verdenskrig, vendte han sig mod astronomien. Han startede sin
lysende karriere som astronom ved det californiske Mount Wilson Observatorium, der
rådede over tidens største og bedste kikkerter.
Det var her, han i efteråret 1923 gjorde sin første vigtige opdagelse. I forbindelse
med nogle ret rutineprægede observationer af novaer i spiraltåger fandt han i Andromeda et lysende legeme, som han først antog var en nova. Ved nærmere eftersyn viste
det sig, at lysstyrken varierede, som var det en cepheide. Den forsigtige Hubble ville
imidlertid være sikker i sin sag. I stedet for at indkalde til en pressekonference – som
man nok ville have gjort i dag – ventede han mere end et år, mens han tjekkede og dobbelttjekkede sine data og bekræftede dem med observationer af flere cepheider, både
i Andromeda og i spiralgalaksen M33, også kendt som Trekantgalaksen. Begge galakser
hører til i vores egen såkaldt lokale galaksegruppe med en udstrækning på mellem 5 og
10 millioner lysår. Da Hubble ved slutningen af 1924 endelig meddelte sine resultater,
havde han data fra 22 cepheidestjerner, og ud fra disse kunne han udlede afstanden til
Andromeda. Hans værdi var 285.000 parsec, eller godt 900.000 lysår, hvilket placerede
spiraltågen langt væk fra Mælkevejen. Opdagelsen var sensationel.
I virkeligheden var Hubbles værdi for lille, selv om dette først blev vist i starten af
1950’erne. I dag ved vi, at Andromeda befinder sig i en afstand af 2,3 millioner lysår fra
Jorden, at dens diameter er omtrent det dobbelte af Mælkevejens, og at den indeholder ca. 400 billioner stjerner. Det ændrer dog ikke på berettigelsen af Hubbles konklusion fra 1924, nemlig at Andromeda befinder sig langt uden for Mælkevejen. Opdagelsen var tydeligvis en stærk støtte for teorien om et ø-univers, mens den var i modstrid
med teorien om et univers, der i det væsentlige var identisk med Mælkevejen. Efter
1925 var striden om verdensbilledet da også afgjort, selv om enkelte astronomer kritiserede Hubbles slutninger og fortsatte med at argumentere imod ø-universet. Det
store flertal støttede Hubble og hans opfattelse af, at galakserne er uafhængige stjernesystemer spredt ud over hele universet. Ifølge denne opfattelse var der intet specielt
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Hubble-rumteleskopet i sin ensomme bane omkring Jorden.

ved Mælkevejen – ud over, selvsagt, at den huser det støvfnug af en Jord, hvorpå vi
mennesker lever.
Med Hubbles opdagelse begyndte en ny æra i kosmologien. Hvor Galilei havde
skabt det empiriske grundlag for en ny forståelse af solsystemet, og Herschel havde placeret det som en enkelt del af vort lokale Mælkevejssystem, havde Hubble brudt endnu
en kosmisk barriere. Han havde åbnet døren til hele det iagttagelige univers, hvori
Mælkevejen kun var et enkelt fnug i en verden, der indeholdt myriader af tilsvarende
systemer. Det var en revolution i verdensbilledet, men i offentligheden blev den knap
nok bemærket.
Med galakserne som den nye kosmologis hovedaktører kom et behov for at indsamle mere og bedre information om himmellegemerne. Allerede i 1926 fremlagde
Hubble et forslag til en klassifikation, hvor han inddelte tågerne i galaktiske og ekstragalaktiske systemer. Spiralgalakserne som Andromeda og Mælkevejen hørte til sidstnævnte kategori. Ikke blot klassificerede han de mange og forskelligartede galakser, i
1930’erne kunne Hubble også give gode bud på deres afstande, lysstyrker og masser. I
dag har vi en langt bedre viden om galaksernes verden, end man havde på Hubbles tid.
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Det er en viden, der bygger på en kumulativ tradition og ikke mindst på den opfattelse af ø-universet, der med Hubbles gennembrud omkring 1925 blev astronomernes standardmodel.
I 1990 sendte den amerikanske rumfartsorganisation NASA en satellitbåren
spejlkikkert i omløb om Jorden. Den vigtigste opgave for det berømte rumteleskop
var at måle fjerne afstande i universet med hidtil uhørt præcision, hvilket i høj grad
lykkedes. Det navn, man valgte for dette mageløse og mageløst dyre instrument –
Hubble Space Telescope – var en passende hæder til en af den moderne astronomis
og kosmologis helt store pionerer. Manden, der vovede at være den kompetente
tænker, der hævdede, at ”nogen enkelt tåge er et stjernesystem af samme art som
Mælkevejen”.
Helge Kragh

Se også
39. Universet udvider sig
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Den kosmiske stige. Afstandsmålinger har altid været
af kritisk betydning i astronomi og kosmologi. Med
cepheidemetoden kunne Hubble måle afstanden til
de fjerne galakser. I dag benyttes også andre metoder
bl.a. baseret på supernovaer.
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De biokemiske processer, der
ligger til grund for stofskiftet, er
forbavsende ens hos alle levende
organismer på Jorden.

Kort inden Antoine Lavoisier (1743-1794) mistede hovedet under den franske revolution, havde han grundlagt den moderne kemi, blandt andet ved at vise, at levende organismer nedbryder sukker på samme måde, som et lys forbrænder stearin.

...........................................................................
Igennem hele 1800-tallet vidste man, at levende organismer bruger ilt til nedbrydningen af næringsstoffer under en stadig produktion af CO2 og vand. Herved dannes den
energi, kroppen behøver for at opretholde dens mange livsfunktioner.
Måden, hvorpå forbrænding foregår, forblev ikke desto mindre omgærdet af megen
mystik, indtil en række videnskabsmænd, der næsten alle måtte flygte fra det nazistiske
Tyskland, i 1930’erne grundlagde forskningsfeltet biokemi. De beskrev, hvordan næringsstoffer gradvist nedbrydes ved hjælp af enzymer, der katalyserer de kemiske reaktioner i kroppens celler. Videnskabsmændene viste endvidere, at disse livsprocesser er
meget ens hos alle jordens levende organismer. De grundlæggende biokemiske processer måtte altså have indtrådt meget tidligt efter livets opståen på Jorden. Som om
det ikke var nok, viste den gruppe af videnskabsfolk, at nedbrydelsen af næringsstoffer
hos alle organismer leder til produktionen af et enkelt molekyle, nemlig det såkaldte
adenosintrifosfat (ATP). ATP er en fælles energikilde, der kan bruges til muskelarbejde,
til syntese af nye organiske molekyler eller til transport af forskellige stoffer over cellemembranen. Men inden vi her fortsætter med at fortælle om mellemkrigstidens ATPforskning, vil vi kaste et blik på studier af ”forgæring” i 1800-tallet.
Af åbenlyse årsager har der i århundreder været interesse for, hvordan sukker og
stivelse omdannes til vin og øl. I 1866 viste den franske kemiker og mikrobiolog Louis
Pasteur (1822-1895) i strid med samtidens kemikere, at forgæring af sukker varetages
af levende gærceller, mens den tyske læge Eduard Buchner (1860-1917) i 1897 viste, at
forgæring også kan foregå i en opløsning af gærcelleekstrakter, altså den væske man
kunne uddrive fra gærceller, når man slog dem ihjel ved at ødelægge deres cellemembran. Buchner argumenterede derfor, at gærceller (og andre celler), indeholder en
substans, som varetager forgæring, og han kaldte substansen for zymase. Han definerede dermed funktionen af enzymer, de biologiske molekyler – oftest proteiner – som
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kan foranledige omdannelsen af et organisk stof til et andet organisk stof. Buchners
opdagelse repræsenterer dermed på mange måder begyndelse på biokemien. I 1907
modtog Buchner Nobelprisen for opdagelsen af, at forgæring kan foregå uden for den
levende celle. Denne opdagelse var skelsættende, fordi man nu forstod, at livsprocesserne kunne forstås som biokemiske processer, og at stofskiftet således ikke beror på
en særlig livskraft eller vitalisme.
For at studere cellernes biokemiske processer udviklede den tyske kemiker og læge
Otto Warburg (1883-1970) et såkaldt manometer – et apparat, der tillod målinger af
iltforbruget i tynde vævsskiver eller isolerede celler, som var opslæmmet i en væske (en
cellesuspension). Man kunne altså tage vævet ud af kroppen fra forsøgsdyr og tilsætte
forskellige stoffer for at bestemme deres rolle i cellernes stofskifte. Med den teknik,
og en exceptionel god begavelse, viste Otto Warburg sig som en af tidens dygtigste
og mest toneangivende biokemikere. Warburg var imidlertid også en lidt vanskelig og
kompliceret person, som både på skrift og i tale ytrede sig kritisk og ofte nedladende
om andre forskeres videnskabelige synspunkter og resultater. Han udmærkede sig desuden ved at være den eneste jødiske videnskabsmand, der forblev videnskabelig aktiv
i Berlin under hele 2. Verdenskrig. Warburgs biokemiske arbejder var motiverede af at
forstå stofskiftet i kræftceller, og da Hitler efter sigende var rædselsslagen for selv at dø
af kræft, foranledigede han, at Warburg blev omklassificeret til 1/8’s jøde. Derved slap
han for repressalier fra det nazistiske diktatur.
I 1926 kom den tyske læge Hans Adolf Krebs (1900-1981) til Warburgs laboratorium
ved Kaiser Vilhelm Institut i Berlin. Her lærte Krebs at bruge Warburgs manometer,
men da Warburg ikke tillod sine forskningsassistenter at arbejde på deres egne projekter, måtte Krebs udsætte den selvstændige forskning, indtil han efter en kort periode
på klinikken kunne etablere sit eget laboratorium i Freiburg i 1931. Alligevel kunne
Krebs allerede i 1932 beskrive, hvordan urinstof dannes fra ammoniak i isolerede leverceller. Dette var en stor opdagelse, og da han på grund af sin jødiske oprindelse ikke
kunne oppebære en stilling ved et tysk universitet efter nazisternes magtovertagelse
i 1933, takkede han ja, da præsidenten for Royal Society og biokemiker Sir Frederick
Gowland Hopkins (1861-1947) inviterede ham til Cambridge i England. Blandt de sparsomme ejendele, han kunne tage med sig, valgte Krebs et antal Warburg-manometre.
Men det var efter sin fastansættelse ved University of Sheffield i 1935, at han gjorde sin
største videnskabelige opdagelse: Beskrivelsen af, hvordan fødestoffer oxideres til vand
og CO2.
For at undersøge cellernes stofskifte valgte Krebs at studere flyvemusklerne fra
duer, fordi netop disse muskler har et meget højt iltforbrug. Krebs og hans kolleger
regnede med, at nedbrydningen af sukker måtte foregå i en række fortløbende trin,
sådan at energiudladningen ved det enkelte trin var relativt lille. Krebs skar nu tynde
skiver fra flyvemusklerne, lagde dem i en velegnet opløsning, der mindede om ekstra-
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I 1930’erne påviste Hans Krebs de
første cykler i stofskiftet, hvor
en lineær proces. Det indbragte
Nobelprisen i 1953. Der er siden påvist mange sådanne cykler i vores
stofskifte.

cellulærvæskens sammensætning (en såkaldt Krebs-Ringer opløsning) og tilsatte sukker. Herved kunne han – som andre havde gjort tidligere – vise, at vævssnittets iltoptag
blev stimuleret.
Det var interessant, fordi Krebs nu havde en eksperimentel præparation og metode,
som kunne tillade en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte dele af cellens umådelig
mange stofskifteprocesser. Krebs startede derfor en systematisk undersøgelse, hvor en
række mulige stoffer, som kunne være mellemstadier i nedbrydningen af sukker til CO2,
blev tilsat enkeltvis. Sukker består af seks kulstofmolekyler, og Krebs forsøgte sig derfor
med mindre kulstofforbindelser og kunne vise, at de tre stoffer succinat, fumarat og
malat, der hver består af fire kulstofmolekyler, stimulerede iltoptaget. De stoffer forventede han derfor kunne være nedbrydningsstoffer på vejen mod den fuldstændige
forbrænding til CO2. Krebs bemærkede imidlertid, at de alle stimulerede iltoptaget
mere end forventet, og at ingen af stofferne forsvandt fuldstændigt under forsøgene.
Hvis stofferne blot var mellemtrin, ville man jo forvente, at de forsvandt fuldstændigt
– netop som et lys brænder ned. Samtidig med Krebs’ studier beskrev to andre tyske
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biokemikere i 1937 en progressiv nedbrydelse af citronsyre (seks kulstofmolekyler) til
oxaloacetat (fire kulstofmolekyler). En lineær proces for stoffernes nedbrydelse kunne
imidlertid ikke forklare, at stofferne ikke forsvandt fuldstændigt og forklarede heller
ikke, hvorfor stofskiftet blev stimuleret mere end forventet.
Krebs udvidede derfor undersøgelserne ved at tilsætte stoffet malonat, der blokerer omdannelsen af succinat til fumarat, begge forbindelser med fire kulstofmolekyler.
Krebs viste, at malonat stopper forbrændingen af pyrodruesyre, hvilket fungerede som
en god intern kontrol for, at malonat rent faktisk udøvede den ønskede hæmning af
omdannelsen fra succinat til fumarat. Krebs bemærkede imidlertid også, at tilsætning
af fumarat til det malonat-forgiftede muskelpræparat førte til en ophobning af succinat.
Og denne observation passede med, at fumarat – efter det er dannet fra succinat – kan
genomdannes til succinat. Som forklaring på denne overraskende opdagelse foreslog
Krebs, at en del af forbrændingen måtte foregå som en cyklisk proces: At sukker nedbrydes til to pyrodruesyrer (tre kulstofmolekyler), som så kombineres med oxaloacetat
(fire kulstofmolekyler) under adskillelse af et CO2-molekyle, hvorved der dannes citronsyre med seks kulstofmolekyler. Denne citronsyre omdannes nu igen til oxaloacetat
under fraspaltning af yderligere to CO2-molekyler. Processen er i dag velkendt som
citronsyrecyklen, eller Krebs’ cyklus, og forklarer, at tilstedeværelsen af de enkelte stofskifteprodukter stimulerer forbrændingen af sukker til CO2, uden at de enkelte stofskifteprodukter forsvinder i processen.
Krebs indsendte opdagelsen til det engelske tidsskrift Nature, som dog afslog at
publicere manuskriptet på grund af pladsmangel. Redaktøren fortrød givetvis denne

Når krystaller af citronsyre belyses
med polariseret lys ses et væld af farver. Citronsyre er et vigtigt led i stofskiftet, når næringsstoffer forbrændes
til kuldioxid og vand, og opdagelsen
af citronsyrecyklen var med til at
etablere biokemien som en selvstændig
videnskabelig disciplin.
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for alle celler i alle levende organismer.

beslutning, da Krebs sammen med en anden tysk biokemiker Fritz Lipmann (18991986) i 1953 modtog Nobelprisen for beskrivelsen af netop denne citronsyrecyklus.
Lipmann havde ikke bidraget direkte til beskrivelsen af citronsyrecyklen, men han modtog Nobelprisen for opdagelsen af coenzym A, som deltager i regulering af citronsyrecyklen. Lipmann havde endvidere postuleret, at forbrændingen af næringsstoffer ledte
til dannelsen af ATP, som med sine tre energirige bindinger mellem fosfatmolekylerne
kunne oplagre kemisk bundet energi, som kunne frigøres, for eksempel under muskel
arbejde. Dette visionære forslag var i nogen grad undfanget, mens Lipmann opholdt
sig ved Ejnar Lundsgaards (1899-1968) laboratorium ved Københavns Universitet i
årene op til krigen. Lundsgaard havde observeret, at uorganisk fosfat forsvandt under
forbrændingen i skeletmuskulatur, og havde argumenteret for en fuldstændig forbrænding, trods modvind hos kolleger.
Den fuldstændige forbrænding og dannelsen af ATP fra de protoner, som opstod
fra citroncyklen i form af NADH, blev først forstået i efterkrigstiden. Her spillede den
engelske biokemiker Peter Dennis Mitchell (1920-1992) en helt central rolle, og han
modtog Nobelprisen i 1978 for sin opdagelse af den mekanisme, der danner ATP på
basis af en gradient af protoner hen over membranen i et specialiseret organel inde i
cellen: mitokondriet. Da mitokondrierne således danner langt den største del af den
energi, som bruges i celler fra dyr, var det passende, at cellebiologen Philip Siekevitz
(1918-2009) navngav mitokondriet som ”cellens kraftværk (powerhouse)” i en populærvidenskabelig artikel i 1965.
Opdagelsen af ATP og citroncyklen var den gyldne tid for den klassiske biokemi,
hvor man grundlagde de basale mekanismer, som gælder for stofskiftet i alle levende
organismer. I dag ved vi, at disse grundlæggende biokemiske ”pathways” opstod ret
tidligt i evolutionen, og at stofskifteprocesserne er forbavsende ens hos hele jordens
plante- og dyreliv.
Tobias Wang

Se også
10. Kroppens syge indre
12. Lavoisiers kemiske revolution
17. Vitalisme og organisk kemi
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Naturen har altid repræsenteret
menneskehedens vigtigste apotek.
Ingen havde dog regnet med, at
mugsvampe fra luften skulle være
nøglen til det 20. århundredes vigtigste lægemiddel.
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251

Da penicillin i 1944 endelig kunne fremstilles industrielt, blev det straks kaldt et
”eventyr” og et ”mirakelmiddel” i både danske og udenlandske aviser. Der var
rigtignok også behov for de store overskrifter, når borgerne skulle informeres
om dette nye vidunderstof, som stammede fra mugsvampe.

...........................................................................
I civilisationens lange historie har intet lægemiddel, hverken før eller siden, medført så
drastisk en ændring i sygdomsbehandlingen, som penicillin har.
Penicillinpræparater forvandlede med ét en række almindelige og farlige sygdomme til nogle irriterende lidelser, man med en enkelt penicillinkur kunne behandle.
Patienter med adgang til en kur blev befriet for den ellers almindelige dødsangst, som
lurede ved infektionssygdomme som fx lungebetændelse, barselsfeber, difteri og bakteriel meningitis. Det er derfor let at forstå begejstringen i sundhedsvæsenet og hos
den danske presse, da penicillin på nærmest magisk vis helbredte patienter, som året
forinden var endt i graven. Stoffet blev endog produceret på en dansk fabrik fra første
færd. Men hvordan kom man frem til masseproduktionen af penicillin i 1944? Den historie følger her.
Opdagelsen af bakterierne i slutningen af 1800-tallet affødte en veritabel jagt på
bakteriedræbende kemiske substanser. Karbolsyre, som Joseph Lister i 1867 indførte til
desinfektion på operationsstuerne, var et kendt middel på linje med fx æter, klorkalk,
jod og kviksølvforbindelser. Der var bare den mindre hage ved dem, at de var giftige at
indtage. I 1910 vakte den tyske læge Paul Ehrlich (1854-1915) stor opsigt ved at lancere
det første antibakterielle lægemiddel Salvarsan til indvortes brug. Stoffet var en kemisk
modifikation af en giftig arsenikforbindelse og blev også kaldt for nr. 606, fordi det var
det sjette stof i den sjette gruppe af kemiske substanser, som Ehrlich havde afprøvet
mod bakterielle infektioner. Med andre ord havde det været en temmelig lang proces
at komme til dette lægemiddel. Men det virkede med stor succes mod syfilis, selv om
det havde en del bivirkninger. Så videnskaben havde fået et stof, som virkede mod
nogle få sygdomme, men den stod stadig med en uforløst drøm om at nedkæmpe de
bakterielle folkesygdomme med et enkelt lægemiddel.
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Denne drøm begyndte så småt at blive til virkelighed, da lægen Alexander Fleming
(1881-1955) i 1928 kom på sporet af penicillin. Fleming var bakteriolog og var involveret
i udviklingen af vacciner på St. Mary’s Hospital i London. Under 1. Verdenskrig havde
han arbejdet på et militærhospital i Boulogne i Frankrig, hvor han så bakteriernes hærgen, når skud- og operationssår blev betændte, røde og hævede, og derefter ganske
ofte udviklede sig til livsfarlige blodforgiftninger. På hospitalets laboratorium undersøgte Fleming de anvendte desinfektionsmidler og konkluderede, at flere af væskerne
var skadelige, fordi de ødelagde de hvide blodlegemer, som skulle beskytte såret mod
bakterier. Efter krigen, nærmere bestemt i 1921, gjorde Fleming den tilfældige, men
bemærkelsesværdige opdagelse, at næsesekret var bakteriedræbende, når det blev
dryppet på bakteriekulturer. Efter at have gjort den forbavsende opdagelse ved et tilfælde gik han systematisk til værks og fandt, at tårer, spyt, sekret fra hoste, blod og flere
andre legemsvæsker havde lignende virkninger. Da han var sikker i sin sag, navngav han
stoffet ”lysozym” og publicerede opdagelsen, der dog ikke blev mødt med særlig stor
interesse. Igen i 1928 nærmest faldt Fleming over endnu et betydningsfuldt fænomen,
da han, hjemvendt fra sommerferie, faldt over en efterladt beholder med en bakteriekultur, hvor en mugsvamp havde slået en del af bakteriekulturen ihjel. Mugsvampen
udskilte tilsyneladende en væske, som kunne dræbe bakterierne i nærheden. Det var
interessant. Han tog nu en prøve af mugsvampen og lod den gro på et næringssubstrat,
hvor den blev til en grøn filtagtig masse. Herfra opsamlede han svampens udskilte saft
og begyndte at eksperimentere. Saften dryppede han på forskellige sygdomsfremkal-

Udstyr benyttet til fremstilling af
den første penicillin i 1940’erne.
Glasflasker og slanger er forbundet
til mælkejungerne.
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Her ses den originale
petriskål, hvor Fleming
dyrkede penicillium
svampen sammen med to
bakteriestammer. Nederst
ses stafylokokbakterier,
som er følsomme over for
penicillin. De er forsvundet
i et område fra 0-3 cm fra
svampen.

dende bakterier, og det viste sig, at flere blev slået ihjel. Virkningen bestod, også selv
om Fleming fortyndede væsken op mod 800 gange.
Mugsaften skulle hurtigt vise sig at være det stærkeste antibakterielle stof, man
kendte. Stoffet gjorde ikke dyr syge, når Fleming fx injicerede stoffet i blodbanen på
en kanin eller i bughulen på en mus. En kollega, som var svampeforsker, identificerede
svampen som hørende til Penicillium notatum-familien. Fleming lavede enkelte patientforsøg og helbredte bl.a. en øjenbetændelse med saften fra penicillium-svampen.
Udfordringen for Fleming var at isolere den aktive substans. Han satte to yngre
læger til at forsøge at isolere stoffet – uden held. Fleming gik ikke videre med den kemiske side af arbejdet. I 1929 skrev han en tidsskriftsartikel om sine eksperimenter, men
igen var det meget småt med interesse i fænomenet, og nogle år senere ophørte han
med at forske i penicillin.
Vi skal 10 år længere frem til slutningen af 1930’erne, hvor en gruppe videnskabsmænd i Oxford blev interesseret i forsøgene med penicillium-svampen. Gruppen
studerede i første omgang cellers biokemi, men da de så penicillinets potentielle muligheder i patientbehandlingen, fik det hurtigt hovedrollen. Ligesom Fleming havde
de særdeles vanskeligt ved at udvinde den aktive substans fra mugsvampen, som blev
dyrket i lange rækker af lerkrukker i laboratoriet. Men i 1940 lykkedes det holdet, anført
af lægen Howard Walter Florey (1898-1968) og kemikeren Ernst B. Chain (1906-1979),
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at udkrystallisere en brunlig penicillinholdig og yderst potent substans. Fortyndet en
million gange kunne stoffet stadig hæmme bakterievækst og var ikke giftigt for forsøgsdyrene mus, rotter og katte.
I marts 1940 fulgte så et dyreforsøg, der er blevet legendarisk. Her havde holdet fat
i halvtreds mus, som alle fik sprøjtet livsfarlige streptokok-bakterier i blodbanen. 24
timer senere var alle ubehandlede mus døde, mens 24 af 25 behandlede mus levede i
bedste velgående. ”The results are clear cut”, skrev Florey og Chain, da de i august 1940
publicerede resultaterne i det højtrenommerede tidsskrift The Lancet.
Nu manglede blot de første patientforsøg, og det var en udfordring, fordi mennesker er 3.000 gange større end mus og derfor krævede 3.000 gange så meget stof,
som Florey skulle have bemærket. Laboratoriet blev nu omdannet til en mindre penicillinfabrik, hvor man oprensede penicillinet fra 700 beholdere med bouillon, hvor
skimmelsvampen groede. Det tog måneder at fremstille en strøgen teskefuld af det
brunlige stof. Et år senere havde de fremstillet stof til behandling af én patient. Det blev
en politibetjent, hvis krop var inficeret med den samme bakterie, streptococcus pyogenes, som havde taget livet af de ubehandlede mus. Penicillinet slog infektionen ned, og
efter fem dage var politimanden feberfri. Ironisk nok slap penicillinet desværre op, og
betjenten døde. Florey rejste nu til USA for at få løst de store
produktionsvanskeligheder, og han fik den amerikanske stat
og mere end ti medicinalvirksomheder til at engagere sig i
en masseproduktion. Tre år senere, på D-dagen, var produktionen så høj, at alle allierede soldater kunne behandles med
det nye vidunderstof.
Herhjemme var det ejeren af Løvens kemiske Fabrik Knud
Abildgaard (1901-1986), der først viste interesse for penicillinforsøgene, og i 1943 henvendte han sig derfor til bakteriologen K.A. Jensen (1894-1971) på Rigshospitalet. Jensen var
forbeholden, da han kunne læse ud af de engelske forsøg,
at der skulle produceres en tankvogn af svampesubstrat,
før man havde nok stof til at behandle en patient. Svampen
havde de end ikke. Jensen indvilgede dog i at undersøge den
interessante mugsvamp i sit laboratorium. Han indsamlede
luftbårne svampesporer med agarplader fra laboratoriet og
private hjem, og det viste sig, at den første svampekoloni
var penicillinproducerende. Det var en succes, men herefter fulgte en række problemer med at oprense penicillinet.
Ikke desto mindre besluttede Abildgaard i efteråret 1943 at
igangsætte en penicillinproduktion på sin fabrik, efter at et

Penicillinet medførte en strøm af positive historier fra sundhedsvæsenet.
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til dyr og mennesker har betydet, at en
række bakterier ikke længere påvirkes
af penicillin og andre antibiotika. Anti-

M irakelmidlet penicillin

biotikaresistens er et stigende globalt
problem, som medfører hundrede
tusinder af dødsfald om året. Her ses
”øer” af penicillin-resistente bakterier.

oprenset substrat havde helbredt en yverbetændelse på en ko. Året efter blev de første
patienter med succes behandlet på danske hospitaler.
Successen var en rigtig god nyhed i aviserne, men det var også et problem, fordi
den tyske besættelsesmagt viste interesse for lægemidlet. Abildgaard besluttede derfor, at produktionsanlægget skulle sprænges i luften, hvis tyskerne prøvede at overtage
det – det skete heldigvis aldrig. I april 1945 markedsførte Løvens kemiske Fabrik det
første danskproducerede penicillin, som indtil da var blevet udleveret gratis.
I bogen The Story of Penicillin (1945) kaldte den amerikanske journalist John D. Ratcliff (1903-1973) provokerende Flemings opdagelse for en ”videnskabelig kuriositet”,
som krævede entreprenøren Howard Florey og en amerikansk medicinalindustri for at
blive til en af historiens allerstørste medicinske landvindinger. Penicillinets historie er
et godt eksempel på, at moderne forskning ofte er holdarbejde, ikke et enkeltmandsprojekt. Flemings fine iagttagelsesevne og hans store nysgerrighed var afgørende for,
at han gjorde den epokegørende opdagelse i stedet for blot at kassere den forurenede
bakteriekultur, men hans laboratorium klarede ikke opgaven alene. Fleming, Florey og
Chain fik da også i fællesskab Nobelprisen i 1945.
Vender vi os mod produktionen af penicillin i Danmark, kan vi se, at en vis portion
naivitet og risikovillighed også her var afgørende. Tunge drenge i USA gjorde projektet til ”big science” og skød flere hundrede millioner kroner i projektet. ”Det vidste vi
heldigvis ikke, da vi startede den danske produktion af penicillin”, konstaterede K.A.
Jensen, da han i 1958 fortalte om det danske penicillineventyr ved et foredrag i Dansk
Medicinsk-historisk Selskab.
Morten A. Skydsgaard

Se også
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Den Internationale Rumstation fra slutningen
af 1990’erne er det største menneskeskabte
legeme i omløb om Jorden. Den er så stor, at den
af og til kan ses med det blotte øje.
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Universet er et frygtindgydende begreb, måske mere frygtindgydende end
noget andet videnskabeligt begreb. Det univers, vi kan iagttage en lille del af,
synes at bestå af et umådeligt stort antal stjerner, hvoraf de fleste er samlet i
Mælkevejen. Men Mælkevejen er blot vores lokale galakse, en ud af et enormt
antal galakser. Hvor mange stjerner og galakser der findes, vides ikke, men der
er måske uendelig mange af disse himmelske objekter.

...........................................................................
Selve begrebet om universet ændrede sig med Einsteins generelle relativitetsteori fra
1915, idet verdensrummet nu blev den centrale del af den teoretiske kosmologi. Rummet fik en selvstændig fysisk realitet og kunne beskrives af de såkaldte kosmologiske
feltligninger, som Einstein opstillede i 1917 og som stadig er grundlaget for den moderne kosmologi.
Einsteins oprindelige model beskrev et univers, hvori rummet var endeligt men
ubegrænset, og hvori stjerner og galakser var jævnt fordelt. Modellen var statisk i den
forstand, at universets størrelse, angivet ved afstanden mellem to fjerntliggende galakser, ikke varierede systematisk med tiden. Anderledes udtrykt kan man sige, at universets ”radius” var konstant.
Et verdensrum, der er endeligt, men ubegrænset, kan lyde som en selvmodsigende
konstruktion, men det er kun tilfældet, hvis rummet er ”fladt”, dvs. kan beskrives af den
almindelige geometri. Går vi et skridt tilbage til midten af 1800-tallet, havde den tyske
matematiker Bernhard Riemann (1826-1866) vist, at et rum kan have en krum geometri, hvor fx vinkelsummen i en trekant er større end 180° og hvor to parallelle linjer vil
skære hinanden. Overfladen af en globus er en todimensional analogi til et sådant rum.
Det var denne rent matematiske erkendelse, Einstein brugte i sin kosmologiske model,
hvor verdensrummet altså var endeligt såvel som statisk.
Allerede i 1922 viste den russiske fysiker Alexander Friedmann (1888-1925) imidlertid, at der var løsninger til Einsteins ligninger, som svarede til et dynamisk univers. Han
offentliggjorde sin opdagelse i det anerkendte og meget læste tidsskrift Zeitschrift für
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Physik. Nogle af Friedmanns løsninger beskrev et univers i stadig udvidelse, altså hvor
afstanden mellem to galakser bliver ved med at vokse, således at universet bliver mere
og mere tomt. Andre løsninger svarede til et cyklisk univers, der udvider sig, for derefter at trække sig sammen. Friedmann forbandt dog ikke sin teori med astronomiske
målinger, og det var nok en af grundene til, at den faktisk blev ignoreret af datidens
fysikere og astronomer.
Set i bagklogskabens klare lys var Friedmanns teori et gennembrud i kosmologien,
men den var ikke en ”opdagelse” af det udvidende eller ekspanderende univers: Det var
blot en af flere teoretiske muligheder. Den amerikanske astronom Vesto Melvin Slipher
(1875-1969) fra Lowell-observatoriet i Arizona havde netop på den tid påvist, at lyset fra
de fjerne galakser var rødforskudt, dvs. at det modtages på Jorden med en bølgelængde, der er større end for en statisk lysgiver. Fænomenet kunne forklares ved at antage,
at galakserne fjernede sig fra Jorden med stor hastighed, men Friedmann nævnte det
slet ikke som relevant for sin teori. Det gjorde derimod den belgiske præst og fysiker
Georges Lemaître (1894-1966), der i 1927 uafhængigt af Friedmann nåede frem til erkendelsen om et dynamisk univers. Lemaître havde en bemærkelsesværdig dobbeltkarriere, idet han livet igennem tjente både de fysiske videnskaber og den katolske kirke.
Han havde doktorgrader i såvel teologi som astrofysik, men opfattede de to områder
som adskilte, og han advarede mod at bruge naturvidenskabens opdagelser som argumenter for religiøse doktriner. Omvendt var det ikke hans tro, der inspirerede ham til
ideen om et ekspanderende univers, men derimod hans tekniske ekspertise i Einsteins
relativitetsteori koblet med hans kendskab til målinger af den galaktiske rødforskydning.
Efter Lemaîtres teori fra 1927 var udvidelsen af universet ikke blot en matematisk
mulighed, men en fysisk realitet, der kunne begrundes såvel teoretisk som ved hjælp
af observationer. Der er derfor god grund til at anerkende den stadig i dag ret ukendte
belgier som opdager af universets udvidelse, om end det tog nogle år, før hans opdagelse blev accepteret. Faktisk blev hans banebrydende artikel fra 1927 ignoreret i endnu
højere grad, end tilfældet var med Friedmanns tidligere artikel. Lemaître indså som
den første, at de data, astronomerne havde om galaksernes rødforskydning, var af kosmologisk betydning, og at de kunne forstås som resultatet af universets udvidelse: Når
rummet udvider sig, vil lysbølgerne ”udstrækkes” på deres vej fra galaksen til Jorden,
svarende til at lyset modtages mere rødt, end det afsendes (lysets bølgelængde vokser
fra den violette til den røde del af spektret). Som han fremhævede, så var rødforskydningen ikke forårsaget af galaksernes flugt gennem rummet, men af selve rummets udvidelse. Man kan opfatte galakserne som ”klistret” på rummet som prikker på en ballon.
Når rummet udvides, vil afstanden mellem to vilkårlige galakser vokse med rummet
– ligesom når prikkerne på en ballon, der pustes op, kommer længere og længere fra
hinanden.
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stigheden v ville vokse omtrentligt proportionalt med den kosmiske afstand r, nemlig
følge et udtryk af formen v = kr, hvor k er en konstant størrelse for alle galakser. I 1927
var afstandene til galakserne dog kun dårligt kendte, og Lemaîtres formel kunne derfor
endnu ikke bekræftes af observationer. Måler vi udvidelseshastigheden v i km/s og afstanden r i enheden megaparsec (Mpc, som er ca. 3,3 millioner lysår), bliver enheden
for k km/s/Mpc. Med denne enhed estimerede Lemaître en talværdi for k på omtrent
625. Hans univers var endeligt i udstrækning, ligesom Einsteins model fra 1917 var det,
men altså med en stadig voksende udstrækning eller radius. I sin artikel fra 1927 vurderede han, at radius for det nuværende univers var ca. 18 milliarder lysår.
Lemaître forstod og opdagede universets udvidelse som et kosmisk fænomen, men
hans opdagelse anno 1927 havde altså kun beskeden støtte i observationer. En sådan

Georges Lemaître, belgisk fysiker,
astronom og præst – og ophavsmand
til teorien om det ekspanderende
univers.
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Ved at argumentere på denne måde var Lemaître i stand til at vise, at udvidelsesha-

260
50 OPDAGELSER

støtte fremkom dog allerede et par år senere, karakteristisk nok uafhængigt af de kosmologiske teorier, som Friedmann og Lemaître havde foreslået. I 1929 havde den eminente amerikanske astronom Edwin Hubble (1889-1953) samlet tilstrækkelig mange
og gode data for galaksers rødforskydning og afstande til at kunne fastslå en empirisk
sammenhæng mellem dem. Han påviste således en omtrentlig lineær sammenhæng,
hvor ”Hubble-konstanten” (k eller H) var omtrent 560 km/s/Mpc. Hubbles vigtige opdagelse var således en bekræftelse af Lemaîtres teori, som Hubble i 1929 imidlertid var
uvidende om. Han selv fortolkede ikke sine data som bevis for universets eller rummets
ekspansion, men blot som at galakserne flygter fra os, med des større hastighed jo længere væk de er. Den fjerneste af de galakser, Hubble kunne måle, bevægede sig væk fra
jorden med en hastighed på ca. 1000 km/s.
Ideen om et dynamisk og ekspanderende univers krævede et slags paradigmeskift
for at blive accepteret som en grundlæggende del af det videnskabelige verdensbillede. Einstein var en af de yderst få fysikere, der kendte både Friedmanns og Lemaîtres
arbejder, og alligevel afviste han indtil 1930, at universets størrelse kunne variere i tiden. Det var først, da Hubbles data kom ind i billedet, at Lemaîtres teori blev kendt og
spiselig, og det var først da, at ledende astronomer og fysikere accepterede ideen om
det ekspanderende univers. Tidens måske mest indflydelsesrige astronom, englænderen Arthur Eddington (1882-1944), var den varmeste fortaler for Lemaîtres teori, som
han udviklede videnskabeligt og udbredte i populære bøger som The Expanding Universe (Det Ekspanderende Univers) fra 1933.
I løbet af få år blev teorien almindelig anerkendt, og i dag betragtes den knap nok
som en teori, men nærmere som et fundamentalt faktum. Ikke desto mindre er det
værd at huske på, at universets udvidelse ikke er påvist direkte. Det er en overbevisende teoretisk fortolkning af måleresultater.
Den universelle ekspansion har nok været kendt i mere end 80 år, men fænomenet er ikke desto mindre svært at forstå og giver ofte anledning til misforståelser. I
1930’erne blev det blandt lægfolk mødt med forståelig skepsis, idet man typisk stillede
to slags spørgsmål. For det første, hvis alle galakser fjerner sig fra Jorden, som målinger
jo viser, er Jorden da ikke i centrum af universet? For det andet, hvis hele universet udvider sig, hvad udvider det sig da i? Naturligvis er Jorden ikke et centralt eller privilegeret sted i universet. Der er slet intet centrum i universet: Ethvert sted kan opfattes som
et centrum. Galakserne flygter ikke specielt fra Jorden eller fra Mælkevejen, men de
flygter fra hinanden. Og universet bliver nok større og større, men det udvider sig ikke
i noget, sådan som fx varm luft i den omgivende koldere luft. I sagens natur kan der
jo ikke være noget ”uden for universet”. Fænomenet kan anskueliggøres ved den før
nævnte ballon, hvor man så skal forestille sig, at ballonens todimensionale overflade er
hele universet, svarende til det virkelige tredimensionale rum. Der er altså ikke noget
inden i eller uden for ballonen.
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Størstedelen af det synlige univers består af galakser,
hvoraf mange er større end Mælkevejen. De er ”klistret”
til rummet og bevæger sig derfor bort fra Jorden – og fra
hinanden – i takt med rummets udvidelse. I den fjerne
fremtid vil der være langt færre pletter på det himmelske
fotografi.

Som så mange andre af de vigtigste naturvidenskabelige erkendelser var erkendelsen af universets udvidelse ikke resultatet af en enkelt opdagelse gjort af en enkelt
forsker. Selv om både Friedmann og Hubble var centrale aktører i opdagelsen – og
Einstein var det i en mere indirekte forstand – var Lemaîtres bidrag fra 1927 dog det
afgørende bidrag til forståelsen af, at universet udvider sig. Ikke blot var der tale om en
chokerende ny kosmologisk indsigt om rummets natur, indsigten var også et forspil til
og en nødvendig (men ikke tilstrækkelig) betingelse for ideen om et big bang-univers
af en endelig alder.
Helge Kragh

Se også
29. Einsteins relativitetsteori
43. Big bang – den kosmiske begyndelse
49. En verden af planeter
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Kunstnergruppen Pharmacopoeia reflekterer over menneskets forbrug af lægemidler. Her kjolen ”Jubilee”, hvis skørt og
sjal indeholder 6300 p-piller. En kvindes
forbrug indtil sølvbrylluppet.
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fra blinde læger
til blindede forsøg
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Når et lægemiddel frigives i handlen, er det i dag blevet gennemtestet på kryds
og tværs i årevis, så alle virkninger og bivirkninger skulle være kortlagt. Men
lægers afprøvning af lægemidler har en lang og pinefuld historie, som først sluttede i midten af 1900-tallet, hvor patientforsøg blev videnskabeligt pålidelige i
form af det ”randomiserede patientforsøg”.

...........................................................................
Antallet af uvirksomme og skadelige behandlinger, anbefalet af veluddannede læger, er
frygtindgydende stort. Fx benyttede mange læger i begyndelsen af 1800-tallet forsødet
kviksølv, hvis virkninger blev opfattet som helbredende, men som reelt var tegn på kviksølvforgiftning. Først efter 2. Verdenskrig nåede lægevidenskaben frem til en metode,
hvormed medicin kan afprøves på patienter, uden at lægen lader sig narre af sin egen
eller patientens godtroenhed, svingninger i sygdomsaktiviteten eller af tilfældets gunst.
Historiens lære er, at det er ufattelig svært at vurdere en behandlings effekt på en given
sygdom, og at det ofte ligger uden for den enkelte læges erfaringsområde at foretage
vurderingen. Der er behandlinger, som fra starten virkede så godt, at større patientforsøg ikke var nødvendige, fx insulinbehandling af sukkersyge og penicillinbehandling af
infektionssygdomme. Men oftest skal medicin testes i stort anlagte forsøg, som tager
flere år og er særdeles kostbare.
De første spæde forsøg på at undersøge lægemidler kritisk fandt sted i 1700-tallet, hvor læger begyndte at sammenligne forskellige behandlingers virkning på den
samme sygdom. Den skotske skibskirurg James Lind (1716-1794) foretog i 1747 et af de
allerførste kliniske eksperimenter med sammenlignende behandlinger mod skørbug,
som er en sygdom, der skyldes C-vitaminmangel. Tusindvis af sømænd døde af sygdommen, når de under deres månedlange ophold på havet spiste ensidig mad. Lind
behandlede 12 søfolk, som i grupper á to fik seks forskellige behandlinger, og han kunne
vise, at kun de sømænd, som fik appelsiner og citroner, fik det bedre. Undersøgelsen
fik ikke den store betydning, da det først var 50 år senere, at citronsaft vandt indpas
som standardkost på europæiske skibe. Linds undersøgelse af forskellige lægemidler er
dog legendarisk, fordi han her lagde grunden til videnskabelige analyser af lægemidlers
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Læge-patientforholdet har altid bygget på en høj grad af tillid. Her ses læge og patienter fra 1924 på Bispebjerg Hospital
i København. Dengang var de færreste lægemidler testet i
kontrollerede patientforsøg, hvorfor brugen af lægemidler i
høj grad byggede på tradition og tvivlsom erfaring.

virkning på grupper af patienter med samme
sygdom. De første større forsøg dukkede op
i 1800-tallet, da hospitaler med deres store
patientmateriale blev drivkraften i lægevidenskabens udvikling. I Frankrig blev læger
inspireret af deres landsmand, matematikeren
og fysikeren Pierre-Simon Laplaces (1749-1827) sandsynlighedsregning og hans forslag
om, at lægemidler skulle afprøves på et stort antal patienter. Således undersøgte lægen
Pierre Louis (1787-1872) i 1820’erne effekten af åreladning på 78 patienter med lungebetændelse ved at sammenligne sygdommens varighed med tidspunktet for den første
åreladning. Tiltroen til åreladning var stadig så stor, at alle patienter i undersøgelsen var
blevet åreladt. Louis havde altså ikke sammenlignet behandlingen med andre behandlinger og kunne derfor kun konkludere, at åreladninger i slutningen af sygdomsforløbet
ikke havde nogen betydning.
Louis’ idé om, at viden om lægemidler skulle udledes af forsøg på et stort antal patienter, også kaldet den ”numeriske metode”, var en åbenbaring for nogle læger, mens
andre var stærkt mistroiske, fordi kombinationen af statistik og patienter udfordrede
essensen af lægegerningen, nemlig lægens ret til at individualisere sin behandling af
patienten. På det tidspunkt var det en udtalt forestilling, at den erfarne læge havde et
særligt klinisk blik, som betød, at han kunne nøjes med at afprøve et lægemiddel på få
patienter for at danne sig et indtryk af lægemidlets helbredende potentiale. Heraf ordet ”lægekunst”, som lægevidenskab også kaldtes.
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Fenger (1814-1884) i 1839, og også her var modtagelsen blandet. Fenger, der senere
blev finansminister, forklarede, at læger var nødt til at begynde at tælle og opstille generelle regler for patientbehandlingen i stedet for at individualisere: ”Det individuelle
er Alt, hvad der ligger uden for Reglerne og ikke omfattes af disse, og er derfor ved sin
Bestaaen Videnskabens værste Fjende; det udøver samme Indflydelse paa Medicinen,
som en Planet, der ikke bevægede sig efter Tyngdens Love, vilde udøve paa Physiken”,
skrev han i Ugeskrift for Læger (nr. 4, 1840). Fenger mente, at lægens dømmekraft var
stærkt overvurderet og slet ikke kunne stå alene. Kollegaen Andreas Buntzen (18111880) kritiserede i 1859 metoden i Hospitals-Tidende (nr. 12), fordi patienten nu var på
vej til kun at blive et nummer i rækken: ”det var [nu] Rækken af Individer der imponerede, den Enkelte med sit Særlige var næppe Nogen Bemærkning værd, og Individet
forsvandt for Betragningen.”
Brug af større patientgrupper var et skridt på vejen, men James Linds anvendelse af
sammenlignelige grupper hørte også med, hvis lægemidler skulle testes på en brugbar
måde. Begge disse principper blev anvendt særdeles velovervejet, da lægen og den
senere Nobelpristager Johannes Fibiger (1867-1928) i 1896-1897 undersøgte en helt
ny serumbehandling af difteri på Blegdamshospitalet i København. Difteri var en ondartet epidemisk børnesygdom med høj dødelighed. I 1894 havde Pasteur Instituttet i
Frankrig afprøvet behandlingen med serum fra heste, som var immuniseret mod difteri.
Året efter blev de første danske portioner af antidifteriserum produceret. Men serumbehandlingen blev også mødt med modstand og opfattet som mere skadelig end
gavnlig. Fibiger var imidlertid utilfreds med både danske og udenlandske undersøgelser af behandlingen, dels fordi patientmaterialet var lille, og dels fordi lægerne næppe
foretog en neutral udvælgelse af patienter til behandlings- og kontrolgruppen. Man
burde, mente Fibiger, lave en objektiv og statistisk uangribelig undersøgelse. Han foranstaltede derfor, at patienter, som blev indlagt den ene dag, fik serumbehandling, mens
patienter, som blev indlagt den følgende dag, ikke fik det. Forsøgsperioden varede ét år,
involverede 484 patienter og viste, at langt færre døde i gruppen af patienter, som fik
serumbehandling.
Fibigers forsøg var det første større forsøg, hvor patienterne blev tilfældigt fordelt i
to sammenlignelige grupper. Forsøget fik afgørende betydning for serumbehandlingen
i Danmark og medvirkede til, at Statens Serum Institut blev oprettet i 1901. Fibigers
undersøgelse udkom kun på dansk og blev først for nylig internationalt anerkendt som
en milepæl i patientforsøgets historie. Imidlertid skal vi helt op til 1947-48 for at finde
det forsøg, som kom til at sætte den nutidige standard for afprøvning af lægemidler på
patienter. Forsøget var designet af den engelske statistiker Austin Bradford Hill (18971991). Omstændighederne var vanskelige, fordi det undersøgte lægemiddel, et nyt
amerikansk antibiotikum mod tuberkulose, tegnede godt efter de første patientforsøg
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I Danmark blev den numeriske metode introduceret af den 25-årige læge Carl Emil
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– men samtidig var det ekstremt dyrt. Den britiske regering indkøbte 50 kilo af stoffet, kaldet streptomycin, til den afgørende test. Forsøget var ”blindet”, dvs. at hverken
patienter eller læger vidste, hvem der fik behandling med streptomycin, og hvem der
måtte nøjes med sengeleje. Det dobbeltblinde design havde flere formål. Det forhindrede, at de involverede læger kunne manipulere med indlæggelsesprocedurerne, og
det fritog dem fra pres fra kolleger, som gerne ville have behandlet deres patienter med
det lovende stof. I det følgende år blev hundrede patienter fordelt på syv hospitaler
med forseglede kuverter. Patienterne fik ingenting at vide om deres behandling og det
samme gjaldt lægerne, der skulle bedømme behandlingseffekten ved hjælp af anonymiserede røntgenbilleder af lungerne. Først efter forsøgets afslutning blev koden brudt,
og resultaterne viste, at streptomycin både reddede menneskeliv og fik tuberkler i lungerne til at svinde. Forsøget er senere blev kaldt for ”guldstandarden” for afprøvning af
lægemidler på mennesker og har fået navnet ”det randomiserede patientforsøg”.
Mens kravene til dokumentation af et lægemiddels effekt steg, var lægemidlernes
bivirkninger et forsømt område. Nye lægemidler blev markedsført relativt hurtigt uden
at have været testet grundigt for uheldige bivirkninger. I 1957 markedsførte det tyske
firma Chemie Grünenthal lægemidlet Thalidomid som et effektivt middel mod graviditetskvalme. Det blev lanceret som ufarligt og kunne købes uden recept. Lægemidlet
blev opfattet som et guldæg for firmaet, men resultatet blev en af de største lægemiddelinducerede katastrofer nogensinde. I løbet af 1959 og 1960 fremkom rapporter
om, at stoffet fremkaldte blivende nerveskader, og flere tyske læger forbød brug af
lægemidlet på deres klinikker. I 1961 indløb graverende rapporter om fostermisdannelser hos de børn, hvis mødre havde taget Thalidomid, og firmaet måtte indstille salget.
Thalidomid var da allerede blevet markedsført i over 40 lande og havde medført, at
knapt 10.000 børn blev født med forskellige former for misdannelser af arme og ben.
Katastrofen betød, at sundhedsmyndighederne indførte en langt strengere kontrol af
lægemiddelindustri og lægemidler. Kravene til brug af dyreforsøg inden afprøvning på
mennesker blev skærpet. Herhjemme oprettede man et bivirkningsnævn, som havde
til opgave at kortlægge bivirkninger efter markedsføring af et lægemiddel.

I dag er udvikling af nye lægemidler en milliardforretning,
som varetages af internationale koncerner. Den danske
Novo Nordisk A/S er førende i verden inden for behandling
af sukkersyge. Virksomheden har ansatte i 75 lande og
markedsfører sine produkter i 180 lande. Her fra produktion af insulin i Brasilien.
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Det svenske medicinalfirma Astra markedsførte Thalidomid i Norden,
hvor Sverige blev hårdest ramt med over 100 tilfælde af misdannelser.
Kun fem blev registreret i Danmark. Her ses den svenske pige Ann Häkansson, født uden arme, ved en afprøvning af en ny form for armprotese.

Thalidomidhistorien minder os om, at afprøvningen af nye lægemidler er en
yderst kompliceret proces – med mange og potentielt katastrofale faldgruber. En af
faldgruberne ligger i den dagsaktuelle diskussion om, hvorvidt der reelt er vandtætte
skodder mellem den videnskabelige afprøvning af et lægemiddel og den kommercielle
lægemiddelindustri, som allerede inden den første pakke medicin er solgt på apoteket,
satser hundreder af millioner af kroner. Det betyder i praksis, at lægemiddelindustrien
hyppigt finansierer forsøgene og yder økonomisk støtte til læger, som udfører dem.
Konsekvensen er, at nogle lægemidler markedsføres med en tvivlsom behandlingsgevinst i forhold til eksisterende lægemidler.
Der er dog ingen tvivl om, at randomiserede patientforsøg er tvingende nødvendige. I medicinens tusindårige historie har lægers ordinering af medicin bygget på
lægernes egne erfaringer ved sygesengen. Det var en usikker og farlig strategi, som blev
afløst af et avanceret lægevidenskabeligt forsøgsdesign, der har givet ny og bedre medicin til patienter over hele verden.
Morten A. Skydsgaard

Se også
38. Mirakelmidlet penicillin

Indhold Register
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

268
50 OPDAGELSER

Grote Reber i 1960, foran en kopi af det radioteleskop, han konstruerede 23 år tidligere.

4

Astronomerne får deres viden om universet fra signaler, der i næsten alle tilfælde er elektromagnetisk stråling udsendt fra himmellegemerne og rummet
mellem dem. (Kun i få tilfælde er signalerne af materiel art, fx i form af meteoritter). Indtil det 20. århundrede var denne stråling begrænset til det synlige
lys og bølger i det infrarøde og ultraviolette område, der kunne registreres på
fotografiske plader. Man taler om det ”optiske vindue” med bølgelængder mellem ca. 300 nm (nanometer) og 1000 nm. Der er imidlertid andre vinduer i form
af usynlige bølger, der kan gennemtrænge atmosfæren og nå astronomernes
instrumenter.

...........................................................................
Disse andre bølger strækker sig fra yderst kortbølget stråling til meget lange bølger, og
de medbringer information om himlen, der ikke er indeholdt i det optiske vindue. Det
første af de nye vinduer, der blev åbnet for astronomerne, var radiobølger i området fra
ca. 1 cm til 15 m. De blev grundlaget for den radioastronomi, der stammer fra 1930’erne
men først for alvor udviklede sig i 1950’erne. Radioastronomien revolutionerede den
astronomiske videnskab i en sådan grad, at astronomer i dag knap nok kan forestille sig
en astronomi uden radiobølger.
Radioastronomien blev så at sige født i dølgsmål, uden at astronomerne rigtig
lagde mærke til det nye barn. Allerede få år efter at Heinrich Hertz (1857-1894) i 1888
havde påvist radiobølger, undersøgte enkelte fysikere og ingeniører, om Solen skulle
udsende de nye bølger. Den engelske fysiker Oliver Lodge (1851-1940) arbejdede i flere
år på at finde radiosignaler fra Solen, men uden held. Først i starten af 1930’erne skete
der noget, og da ved et tilfælde.
Den amerikanske radioingeniør Karl Guthe Jansky (1905-1950) var ansat ved det
store Bell Telephone Company, der i 1927 havde etableret kommerciel transatlantisk
radiotelefoni med kortbølger. Langdistancesamtalerne blev forstyrret af ”støj”, og Jansky blev sat til at undersøge problemet, hvad han gjorde med et stort antennesystem.
I 1931 bemærkede han en ganske svag hvislen, hvis oprindelse undrede ham, og som
han besluttede sig for at undersøge nærmere. På det tidspunkt vidste han intet om
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astronomi. Med sin antenne rettet mod himlen fandt han, at den svage hvislen var en
baggrund af radiostråling, der kom fra Mælkevejen og var stærkest i retning af dens
centrum. Derimod kunne han ikke spore radiobølger fra Solen eller fra enkelte stjerner.
Janskys opdagelse tiltrak sig betydelig offentlig opmærksomhed i pressen, og på
forsiden af New York Times den 5. maj 1933 kunne man læse, at ”nye radiobølger er blevet sporet til Mælkevejens centrum”. Med den videnskabelige interesse gik det dårligere. Jansky publicerede sine resultater om den galaktiske radiostråling i en række artikler,
men hovedsageligt i tidsskrifter for radioingeniører, hvorfor de ikke vakte interesse
blandt astronomerne. De havde svært ved at forestille sig, at radiobølger kunne være
relevante for den astronomiske videnskab. Da Jansky præsenterede frugterne af sin
forskning i 1935, skete det i overværelse af 20 tilhørere. Ingen af dem var astronomer.
Jansky var radioastronomiens grundlægger, men han nåede knap nok at se det
nye forskningsområde udfolde sig eller at blive anerkendt for sin indsats. Han døde af
en nyresygdom i 1950, blot 44 år gammel. Hans pionerindsats nyder i dag almindelig
anerkendelse, og den er blevet påskønnet ved at opkalde en elektromagnetisk enhed
(jansky, Jy) efter ham.
En af de få, der allerede i 1930’erne var interesseret i Janskys resultater, var den ligeledes amerikanske elektroingeniør og radioentusiast Grote Reber (1911-2002). I ægte
pionerånd byggede han verdens første radioteleskop, en stor stålkonstruktion, hvor
radiobølgerne blev opfanget af en drejelig parabolantenne. Da han ikke havde tilknytning til et universitet eller anden forskningsinstitution, lavede og bekostede han selv
teleskopet. I september 1937 havde den dengang 26-årige ingeniør sit monster af en
konstruktion færdig, installeret i sin mors baghave i en forstad til Chicago. Naboerne
undrede sig.
Reber brugte i første omgang sit apparat til at bekræfte og udbygge Janskys konklusion om radiobølger fra Mælkevejens centrum. Modsat Jansky søgte han aktivt at gøre
astronomerne interesseret i sit arbejde, bl.a. gennem en artikel i Astrophysical Journal,
det ledende videnskabelige tidsskrift inden for astrofysik. Med denne artikel fra 1940
blev radioastronomien endelig accepteret som en del af den astronomiske videnskab,
og astronomer og astrofysikere fik for alvor øjnene op for mulighederne i det nye
forskningsfelt. I artikler fra 1943 og 1944 påviste Reber, at Solen faktisk udsender radiobølger, om end svagere end Mælkevejen gør det, og han påviste de første lokaliserede
radiokilder i stjernebillederne Cassiopeia, Skytten og Svanen. I 1944 kunne han i Astro
physical Journal præsentere den første og meget foreløbige radioastronomiske kortlægning af den nordlige himmelkugle.
Flere af de resultater, Reber nåede frem til, var under krigen uafhængigt blevet fundet af den engelske fysiker Stanley Hey (1909-2000), der som mange andre fysikere
arbejdede med udviklingen af radar. Efter krigens slutning var der en stor mængde
radarudstyr til rådighed for astronomer og fysikere, og dette udstyr blev grundlaget
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forskningsområde i især England og Australien. Hey påviste bl.a. radiobølger fra Solen
i forbindelse med solpletaktivitet og opdagede flere såkaldte ”radiostjerner”, dvs. lokaliserede kilder for radiobølger. Den første af disse kilder, påvist i 1948, lå i retning af
Cygnus (Svanen) og blev derfor kaldt Cygnus A. Året efter opdagede man yderligere tre
radiostjerner, der til forskel fra Cygnus A kunne identificeres med optisk kendte himmellegemer, nemlig Taurus A (Krabbetågen), Centaurus A og Virgo A. Krabbetågen i
stjernebilledet Tyren, 6.300 lysår fra Jorden, stammer fra en supernova, der er nævnt i
kinesiske og arabiske kilder så tidligt som 1054.
Et andet vigtigt resultat fra radioastronomiens tidlige fase var, at radiokilder også
findes uden for Mælkevejen. Indtil 1950 mente man, at udsendelse af radiobølger var
begrænset til Mælkevejen, men dette år fandt man bølger, der stammede fra Andromedagalaksen. Opdagelsen antydede, at radioastronomien måske kunne spille en kosmologisk rolle, hvilket snart viste sig at være tilfældet.

På jagt efter signaler fra universets
barndom. Radioteleskoperne i den
chilenske Atacama-ørken er en del
af et stort system oprettet af ESO,
European Southern Observatory.
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SMT-teleskopet ved Arizona Radio Observatory

Den førende radioastronom i 1950’erne var
Martin Ryle (1918-1984) fra Cambridge Univer-

måler bølger fra himlen med en bølgelængde lidt
mindre end 1 mm, på grænsen til det infrarøde lys.

sity, som i 1974 blev tildelt Nobelprisen for sine
grundlæggende bidrag til påvisning af radiobølger fra rummet. Sammen med kolleger havde han tilbage i 1950’erne samlet et omfattende katalog over knap 2.000 radiokilders position og intensitet. Netop på den tid
var kosmologien præget af en kontrovers mellem modeller af big bang-typen og den
rivaliserende steady state-model, der hævdede et ekspanderende univers af uendelig
alder. Ryle indså, at hans data kunne bruges til at teste modellerne. Han selv var overbevist om, at steady state-teorien var forkert, hvilket i nogen grad farvede hans fortolkning af de indhentede data. Selv om kataloget fra 1955 viste sig utilstrækkeligt som en
kosmologisk test, fik han ret i, at radioastronomien kunne afgøre striden mellem de to
verdensbilleder. Forbedrede data fra starten af 1960’erne viste sig nemlig i tydelig modstrid med steady state-teoriens forudsigelser og medvirkede til, at denne teori snart
blev forladt af næsten alle astronomer og fysikere.
Radioastronomien viste ikke blot sin styrke på en kosmologisk målestok, den førte
i 1960’erne også til påvisning af nye og mærkværdige dyr i den himmelske zoologiske
have. Det første af de mærkværdige dyr var en særlig slags radiostjerne, der i 1963 blev
opdaget af den hollandsk-amerikanske astronom Maarten Schmidt (f. 1929) og som
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kvasistellare radiokilder og fra 1964 blev omdøbt til kvasarer, afgav en kolossal mængde
strålingsenergi, op til 1000 gange så meget som hele den energi, Mælkevejen udvikler.
Opdagelsen af kvasarer var et problem for fysikerne, indtil det blev foreslået, at den
ekstreme energiudvikling stammer fra et stort ”sort hul” i midten af en galakse.
Ideen om sorte huller – usynlige objekter, der kan opstå, når en tung stjerne kollapser til et punkt under indflydelse af sin egen tyngde – er baseret på Einsteins generelle
relativitetsteori, og netop i 1960’erne tiltrak den sig forøget interesse. Navnet skyldes
den amerikanske fysiker John Wheeler (1911-2008), der i 1967 forklarede: ”Lige så lidt
som lyset kan partikler udsendes. Udefra kommende lys og partikler … som går ind i
det sorte hul, vil kun bidrage til dets masse og forøge dets gravitationelle tiltrækning.”
I dag er astronomer overbeviste om, at de faktisk eksisterer, og at der midt i vores Mælkevej findes et gigantisk sort hul med en masse på omkring fire millioner gange Solens
masse. Det sorte hul støvsuger sine omgivelser for stjerner og gasskyer under udsendelse af en enorm mængde elektromagnetisk stråling.
Fire år efter kvasarernes opdagelse fandt den 24-årige Jocelyn Bell, ph.d.-studerende
i Cambridge, endnu en ny type radiokilde, hvis radiosignaler varierede med ekstrem
hast og præcision. Disse pulsarer, som de kaldes, blev senere forklaret som hurtigt roterende neutronstjerner. Opdagelsen blev i 1974 belønnet med en Nobelpris. Noget unfair, men måske ganske typisk, gik prisen ikke til Bell, men til hendes professor Antony
Hewish (f. 1924).
Allerede før 2. Verdenskrig spekulerede videnskabsmænd (og science fictionforfattere) på muligheden for at bruge radiosignaler til at komme i kontakt med civilisationer uden for solsystemet. Med radioastronomiens fremskridt efter krigen og
etableringen af store radioteleskoper blev den slags spekulationer almindelige, om
end de sjældent nød videnskabelig respekt. I 1960’erne blev radioastronomien den
vigtigste del af, hvad der kendes som SETI, et akronym for ”Search for Extra Terrestrial
Intelligence”, altså eftersøgning af intelligent liv uden for Jorden. Det forskes der stadig
i, men uden held. Selv om radioastronomien ikke har afsløret fremmede væsner, der vil
i kontakt med os, så har den afsløret en rigdom af fremmede objekter og fænomener i
universet.
Helge Kragh

Se også
23. Lys er elektromagnetiske bølger
43. Big bang – den kosmiske begyndelse
49. En verden af planeter
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Vulkanudbrud som i Krafla på Island er
dramatiske udtryk for de kræfter, der også
manifesterer sig ved jordskælv. Fra et magmakammer dybt under vulkanen presses
smeltede stenarter i form af lava op til overfladen. Strømmen af varm lava følges ofte af
et inferno af aske og giftige gasarter.

4
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Den Jord, vi lever på og i dag kender i så store detaljer, er i det væsentlige begrænset til en tynd jordskorpe. Det dybeste borehul er blot 12 km, eller knap 0,2
% af jordradien, af samme størrelsesorden som den største havdybde og højden
af Mount Everest. Langt det meste af den indre Jord er utilgængelig for direkte
undersøgelser, et gådefuldt terra incognita, om hvilket man indtil for ret nylig
var henvist til spekulationer.

...........................................................................
Teorier om Jordens indre struktur var populære i 1600-tallet, hvor fx den lærde tyskitalienske jesuit Athanasius Kircher (1602-1680) i 1664 skrev en storslået Mundus
subterraneus (Den Underjordiske Verden), hvor han i store detaljer redegjorde for de
forekomster af ild og vand i Jordens indre, der efter hans mening var ansvarlige for
vulkanudbrud, jordskælv og oversvømmelser. Også den geniale matematiker og filosof
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) bidrog til denne genre, der som helhed må betegnes som mere fantastisk end videnskabelig. Newton havde i sin Principia fra 1687 vist,
at Jordens gennemsnitlige massefylde var 5-6 g/cm3, omtrent det dobbelte af jordskorpens, og han sluttede sig derfor til, at den indre Jord måtte være kompakt. Meget andet
vidste man ikke, og situationen ændrede sig ikke væsentligt gennem de følgende to århundreder. Da den franske forfatter Jules Verne (1828-1905) i 1864 skrev sin roman Rejse
til Jordens Indre, var der tale om science fiction uden et reelt videnskabeligt grundlag.
Først med geofysikkens og seismologiens fremkomst i slutningen af 1800-tallet
ændredes dette uvidenhedens billede, og forskerne begyndte så småt at kunne danne
sig realistiske forestillinger om den indre Jord. Viden om Jordens indre var – og er stadig
– intimt knyttet til de seismografer, der benyttes til at registrere jordskælv og som især
blev udviklet af den tyske fysiker Emil Wiechert (1861-1928), professor ved universitetet
i Göttingen, der regnes som den vigtigste af seismologiens fædre. Ligesom astrofysik er
næsten utænkelig uden spektroskopet, er den indre Jords geofysik næsten utænkelig
uden seismografen.
Ud fra analyser af seismiske signaler fra jordskælv foreslog Wiechert i 1896 den første kvantitative model for Jordens indre struktur, nemlig en fast central kerne af jern
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Som Athanasius Kircher i sin bog
Mundus subterraneus fra 1664
forestillede sig Jordens indre og dens

omgivet af et magmatisk stenlag, en kappe på ca. 1.400 km. Et vigtigt fremskridt blev gjort i 1912, da Wiecherts elev Beno Gutenberg

forbindelse til vulkanudbrud på
jordoverfladen.

(1889-1960) kunne påvise en diskontinuitet i jordbølgers udbredelse i en dybde af 2.900 km, svarende til grænsen mellem Jordens kappe og dens kerne. Man vidste på den tid, at de jordskælvsbølger, der går gennem Jorden, kan inddeles
i P-bølger og de langsommere S-bølger (P og S står for henholdsvis ”primær” og ”sekundær”). Gutenbergs indsigt var baseret på en brat aftagen af P-bølgernes hastighed
i en dybde af 2.900 km. Hans model nød almindelig anerkendelse, men 1. Verdenskrig
satte en stopper for videre udforskning af Jordens indre.
I 1920’erne var det fremherskende synspunkt, at både kappe og kerne var faste, men
i 1926 blev dette synspunkt udfordret af den engelske matematiker og geofysiker Ha-
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konklusion om – eller opdagelse af – den flydende kerne var i starten kontroversiel, da
den stred mod Gutenbergs bredt accepterede model. I løbet af nogle få år blev den
dog anerkendt og indgik i geofysikernes standardmodel for Jordens struktur.
Den todelte standardmodel og dens antagelse om en homogen og flydende kerne
skulle imidlertid vise sig at være forkert. Ændringen fra en todelt til en tredelt model af
Jorden skyldtes især den danske geodæt og geofysiker Inge Lehmann (1888-1993), der
oprindeligt var uddannet som matematiker, men omkring 1925 skiftede til geodæsien,
læren om Jordens form og struktur. Hun studerede en tid under Gutenberg i Tyskland,
hvorefter hun blev leder af den seismiske afdeling ved Geodætisk Institut i København.
I starten af 1930’erne var det kendt, at der i seismogrammer kunne optræde en
komponent af P-bølger, der dengang blev betegnet P’, men som i dag bærer betegnelsen PKP. Disse bølger passerer Jordens kerne såvel som dens kappe, og de var vanskelige at forklare ud fra antagelsen om en flydende eller blød kerne med ensartet struktur.
Deres afvigende opførsel blev normalt tilskrevet afbøjnings- eller spredningseffekter,
hvorved man kunne bibeholde antagelsen, om end med noget besvær. Ifølge Lehmann
var denne forklaring dog utilstrækkelig eller direkte forkert. Især ud fra analyse af seismogrammer fra et stort jordskælv, der fandt sted i New Zealand i 1929, foreslog hun en
hypotese, ”der synes at have nogen sandsynlighed, om end den ikke kan bevises med
eksisterende data”, som hun forsigtigt skrev. Hendes hypotese om en tredelt indre Jord
indebar, at der i jordkernen fandtes en indre kerne, der reflekterede eller stærkt afbøjede de problematiske P’-bølger. Artiklen med denne fortolkning blev publiceret i det
internationale seismologiske centralbureaus tidsskrift i 1936 med den summariske titel
”P’”. Formentlig den korteste titel, man kan finde i den videnskabelige litteratur overhovedet – men en artikel af stor værdi.
Hvad Lehmann meddelte i sin artikel var, at P’-bølgernes hastighed under jordskælvet i New Zealand havde ændret sig brat ved en afstand på ca. 1.400 km fra centret. Det
måtte derfor være radius af den indre kerne. Hun var meget forsigtig i sine konklusioner og helt klar over hypotesens tentative karakter: ”Det kan ikke hævdes”, skrev hun,
”at den her givne forklaring er korrekt, da data er utilstrækkelige … Ikke desto mindre
synes fortolkningen mulig, og i det mindste modsiges den ikke af observationerne.”
Desuden argumenterede hun, at denne mulige hypotese var den simpleste forklaring
på de målte seismiske data. Da disse data ikke tillod slutninger om den indre kernes
tilstandsform eller fysiske parametre, undlod hun at udtale sig herom.
Lehmanns næsten selvudslettende artikel fra 1936 vakte ikke stor opmærksomhed,
men var dog kendt i det lille geofysiske forskningsmiljø. Allerede i 1937 gjorde Jeffreys
sig til talsmand for, hvad der senere skulle blive kendt som Lehmann-diskontinuiteten
eller -zonen. Året efter blev hypotesen også anerkendt af den indflydelsesrige Gutenberg og den amerikanske geofysiker Charles Richter (1900-1985), der især er kendt for
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den richterskala for jordskælv, der er opkaldt efter ham og som stammer fra 1935. I deres artikel fra 1938 undgik Gutenberg og Richter dog at nævne Lehmann overhovedet.
Som nævnt var Lehmann klar over, at der dog kun var tale om en hypotese, og det tog
lang tid, før der var tilstrækkelig seismisk evidens til at ændre dens status fra interessant hypotese til anerkendt kendsgerning. Dette skete først i 1960’erne, blandt andet
ud fra analyser af det store chilenske jordskælv, der i 1960 dræbte 5.700 mennesker.
I og med at hypotesen har opnået almindelig anerkendelse, er det rimeligt at sige, at
Lehmann i 1936 opdagede Jordens indre kerne, ligesom Jeffreys ti år tidligere opdagede
den flydende kerne.
Derimod kan opdagelsen af den indre kernes faste struktur ikke tilskrives Lehmann, da hun i 1936 ikke forholdt sig til dens tilstandsform. Det første forslag om, at
”Lehmann-zonen” består af fast jern, kom i 1940, og seks år senere underbyggede den
newzealandske seismolog Keith Edward Bullen (1906-1976) forslaget med videnskabelige data. I dag er det bredt anerkendt, at der inde i Jordens kerne, i en dybde af 5.120
km, findes en diskontinuitet, og at det inderste af kernen er fast. Den faste kerne af jern
og nikkel har en temperatur på omkring 6.500 °C – omtrent det samme som Solens
overflade, hvilket dog er et tilfælde. Dens radius er 1.225 km, hvilken værdi kun afviger
14 % fra den værdi, Lehmann nåede frem til i 1936.
Den fulde anerkendelse af Inge Lehmanns vigtige indsats kom sent og først mange
år efter, hun i 1953 var gået på pension fra sin stilling ved Geodætisk Institut. Hun blev
i 1964 tildelt graden som æresdoktor ved Columbia University i New York og modtog
samme år den fornemme Wiechert-medalje fra det tyske Geofysiske Selskab. Den
stærkt forsinkede anerkendelse skyldtes dog hverken, at hun var kvinde eller kom fra et
lille land. Der var ikke tale om en grim ælling, der efter mange genvordigheder endelig
blev erkendt at være en hvid svane, men blot at det tog tid
at fremskaffe de data, der var nødvendige for at bekræfte
Lavaudbrud fra Kilauea på Hawaii,
en af verdens mest aktive vulkaner.
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Kvinden, der opdagede Jordens indre kerne.

hypotesen om den indre kerne. Data
fra jordskælv kan ikke fremskaffes
efter behov. Man må pænt vente på,
at naturen leverer dem.
Den forståelse af Jordens indre
struktur, som Lehmann og hendes
kolleger nåede frem til, har også
resulteret i en bedre forståelse af
årsagen til jordmagnetismen, der i
lang tid var henvist til spekulationer. I
dag er det anerkendt, at kernen er en
gigantisk dynamo, hvor der dannes
elektriske strømme i den ydre del af
den flydende jernkerne. Fra den indre
kerne stiger varmt materiale op og
afkøles, hvorefter det synker ned igen. Ved denne cykliske proces skabes der elektriske
strømme, der igen skaber et kraftigt magnetfelt. Ideen om en geodynamo af denne art
skyldes især den tysk-amerikanske fysiker Walter Elsasser (1904-1991), der udviklede
den i 1946, men det er først senere, den har opnået bred anerkendelse og er blevet
bekræftet af computersimulationer.
Historien om Jordens indre er ikke en historie om en enkelt genial opdagelse, men
en historie om, hvordan et pålideligt billede møjsommeligt blev stykket sammen gennem flere gennembrud. Wiechert og Gutenberg i Tyskland var pionerer på området,
og deres arbejder blev forbedret af Jeffreys i England. Den væsentlige indsigt om en
indre kerne blev opnået af Lehmann i Danmark, og hendes hypotese blev kompletteret
af Bullen fra New Zealand. Udviklingen af vores forståelse af den indre Jord i det 20.
århundrede er et eksempel på den kumulative karakter, der er et vigtigt træk i mange
videnskabelige fremskridt. Den er også et eksempel på, hvordan moderne naturvidenskab er af international karakter.
Helge Kragh

Se også
1. Jordens form og størrelse
11. Jordens alder
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Kattepote-tågen, eller blandt astronomer NGC 6334,
ligger i stjernebilledet Skorpionen i en afstand fra
Jorden af ca. 5500 lysår. I tågen foregår en hektisk
dannelse af nye stjerner.

Ingen ved, hvordan universet så ud for 15 milliarder år siden, eller om der overhovedet var noget univers. Til gengæld mener fysikere og astronomer, at for
13,8 milliarder år siden opstod det univers, vi kender i dag. Det opstod ud fra
en ekstremt kompakt og ekstremt varm urtilstand: Tætheden var måske 1093 g/
cm3 og temperaturen 1032 grader. Og urtilstanden var selv opstået ud fra et ufatteligt ”big bang”, hvor rummet og tiden blev født. Det oprindelige univers udvidede sig med rasende hast, så det blev større og større, og koldere og koldere. I
dag er tætheden faldet til omkring 10-31 g/cm3 og temperaturen til – 270 °C.

...........................................................................
Ideen om at verden engang blev til, er mildest talt ikke ny. Den er et centralt dogme
ikke blot i kristendommen, men også i Islam og den endnu ældre jødiske religion. Men
en ting er religiøse dogmer, noget andet er videnskabelige teorier. Mens det i dag er
naturligt at opfatte verden ikke blot som værende i udvikling, men at have udviklet sig
fra en begyndelsestilstand, er denne tanke i et historisk og videnskabeligt perspektiv
særdeles unaturlig. Den er faktisk så unaturlig, at den først blev fremført i 1931, mere
præcist den 9. maj. I dag har big bang-teorien for længst opnået paradigmatisk status. I
betragtning af teoriens enorme betydning, er ophavsmanden til ideen om et big bang
forbavsende ukendt. Navnet Georges Lemaître (1894-1966) siger de færreste noget.
Stadig i slutningen af 1920’erne var tanken om en verden af en endelig alder fremmed for astronomerne, og vi kan kun i ganske enkelte tilfælde finde hentydninger til
denne næsten kætterske idé. Da det et par år senere blev erkendt, at universet udvider
sig, ændrede astronomerne ikke umiddelbart deres opfattelse. Den mest populære
model for det ekspanderende univers var i 1927 blevet foreslået af den belgiske fysiker
og astronom Lemaître, og hans model antog ikke nogen egentlig begyndelse. Modellen
blev videre udviklet af den fremtrædende engelske astronom Arthur Eddington (18821944) og kendes derfor som Lemaître-Eddington-modellen. Eddington var klar over
den teoretiske mulighed for en kosmisk skabelsesakt, men ”på mig virker ideen om en
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Atlas-detektoren ved CERNs gigantiske LHC-maskine
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(Large Hadron Collider) er et højteknologisk og superdyrt
apparat til at spore signaler fra protoner, der smasker ind
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begyndelse på naturens nuværende orden
frastødende”, som han sagde i et foredrag i
starten af 1931. Lemaître fandt den derimod

i hinanden ved ekstremt høje energier – næsten som kort
efter big bang. Mennesket foran monster-blæksprutten
giver et indtryk af størrelsesforholdet.

tiltrækkende, og som svar på Eddingtons
holdning udmalede han i en kort artikel fra maj 1931 i tidsskriftet Nature et scenario for
universets oprindelse. Sin korthed til trods er Lemaîtres artikel en milepæl i kosmologiens historie, for det var første gang, at en astronom seriøst foreslog og videnskabeligt
begrundede, at verden skulle være opstået ud fra en ufattelig kompakt begyndelsestilstand. Det var den første version af big bang-teorien, om end en meget spekulativ
version.
I øvrigt var det ironisk nok en indædt modstander af big bang-teorien, astronomen
Fred Hoyle (1915-2001), der fandt på navnet. I en BBC-radioudsendelse den 28. marts
1949 kritiserede han ”hypotesen om, at alt stof i universet blev skabt i et big bang på
en bestemt tid i den fjerne fortid”. Lemaître selv brød sig ikke om navnet og brugte det
aldrig.
Lemaîtres hypotese var, at hele verden var startet i et enkelt ”kvantum” i form af
et primitivt og udifferentieret ur-atom. ”Vi kunne opfatte begyndelsen af universet i
form af et enkelt atom, hvis atomvægt er den samme som universets samlede masse”,
skrev han i artiklen i Nature. ”Dette højst ustabile atom ville adskilles i mindre og mindre atomer ved en slags super-radioaktiv proces.” Den oprindelige tilstand ville have
karakter af en slags ”ikke-væren”, for i denne tilstand havde grundlæggende begreber
som tid og rum endnu ingen mening. Ved at forestille sig den metaforiske eksplosion
af det hypotetiske ur-atom som en radioaktiv kvanteproces sagde han samtidig, at den
var tilfældig og uden årsag. Dermed undgik han det klassiske spørgsmål om årsagen til
verdens begyndelse og om, hvad der var før den. I overensstemmelse med kvantemekanikken ville det oprindelige ur-atom kunne resultere i den brogede, mangfoldige og
umådelige verden, vi lever i, netop fordi denne udvikling ikke var determineret af den
oprindelige tilstand.
Senere i 1931 udviklede Lemaître sin vision af verdens skabelse til en egentlig videnskabelig teori baseret på Einsteins ligninger for universet. Denne teori eller model
adskilte sig fra senere big bang-modeller ved at starte i en materiel tilstand snarere end
i ”ingenting”. Han forestillede sig ur-atomet som en gigantisk atomkerne med en tæthed på 1015 g/cm3, der indeholdt alt stof i universet. Først med den radioaktive eksplosion ville rum og tid skabes, og rummet udvide sig i overensstemmelse med Einsteins
ligninger. Ligesom Einsteins statiske univers fra 1917 havde en endelig størrelse, så var
også Lemaîtres ekspanderende big bang-univers endeligt.
For så vidt Lemaîtres model beskrev et univers i udvidelse, var den tilfredsstillende.
Men var der nogen grund til at tro på, at verden faktisk var startet i eksplosionen af et
ur-atom? Var det ikke blot endnu et eksempel på matematisk hjernespind? Det mente
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mange videnskabsmænd i 1930’erne, hvor man enten høfligt ignorerede teorien eller
afviste den som en ”brillant jeu d’esprit”, som en skeptiker formulerede det. Altså – en
begavet leg med ord og matematik, men ikke et realistisk bud på verdens oprindelse.
En canadisk astronom mente endog, at Lemaîtres hypotese var ”en vild spekulation
uden den fjerneste evidens som støtte for den”. Enkelte kritikere antydede, at hypotesen var en videnskabelig version af det religiøse skabelsesdogme – Lemaître var trods
alt katolsk præst – men antydningerne er ubegrundede. Hans teori var et forsøg på at
forklare universets udvikling, ikke en skabelsesberetning.
Lemaître var ganske klar over, at hans idé om en eksplosiv start på universet måtte
kunne begrundes i form af målinger, der gør en sådan start sandsynlig. Han henviste
til den kosmiske stråling, der havde været kendt siden 1912 og som består af elektrisk
ladede partikler, der fra rummet rammer Jorden. Denne stråling opfattede han som
”hieroglyffer i vort astronomiske bibliotek”, nemlig at partiklerne fra rummet udgjorde
de svage rester fra det oprindeligt meget voldsomme radioaktive fyrværkeri. Ligesom
man må forstå forstenede knogler som fossiler fra fortidens dyr, så måtte man forstå
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partiklerne fra den kosmiske stråling som fossiler fra den ultimative eksplosion ved
verdens begyndelse. Det var en dristig tanke, der gav hans teori en vis fysisk baggrund,
men tanken holdt ikke stik. Den kosmiske stråling er ikke et levn fra big bang, hvilket
stod klart senest omkring 1950. Alligevel var Lemaîtres idé ikke helt ved siden af: Der
findes levn fra big bang, blot i form af den baggrundsstråling af mikrobølger, der blev
påvist i 1965, kort tid før Lemaîtres død.
Big bang-modellen fra 1931 fik aldrig luft under vingerne. Den var kendt blandt
astronomer og fysikere, men mindre end en håndfuld tilsluttede sig modellen eller
søgte at udvikle den. Dette skyldtes ikke blot konservatisme, men nok så meget at man
savnede gode grunde for at tro på den. Lemaîtres teori var simpelthen ikke videnskabeligt overbevisende og blev derfor henvist til en plads på udskiftningsbænken for kosmologiske teorier. Først i slutningen af 1940’erne kom big bang-teorien igen på banen,
nu genfødt i en skikkelse, der var væsentlig anderledes end Lemaîtres. Vi skal en tur til
Washington, D.C., og den russiske fysiker George Gamow (1904-1968), der i 1933 hoppede af og flyttede til USA.
I et ambitiøst forsøg på at forklare, hvordan grundstofferne var blevet til, konkluderede Gamow i 1948, at de var blevet ”bagt” i et inferno ved universets begyndelse. Som
Lemaître antog han en kosmisk begyndelsestilstand og et slags ur-atom, blot var dette
en ekstrem kompakt og varm suppe af radioaktive neutroner. Gamows model for big
bang-universet var baseret på kernefysiske beregninger af hyppigheden af grundstoffer, hvilket gjorde den interessant blandt fysikere, men ikke blandt astronomer. Det
lykkedes ganske vist at beregne hyppigheden af helium i universet til ca. 30 %, men de
tungere grundstoffer forblev en gåde. Efter få år mistede fysikere og astronomer interessen for den.

Universets baggrundsstråling målt over hele himmelkuglen. De forskellige farver angiver ganske små afvigelser fra den
intensitet eller temperatur, som strålingen har fra den gennemsnitlige, meget lave temperatur. Netop disse afvigelser er
altafgørende for, at der udviklede sig galakser, stjerner og andre strukturer i universet – herunder vores Jord.

Big bang? Nej, men ved at skyde vildt energirige

285

partikler mod hinanden kan fysikere simulere
nogle af de processer, der foregik kort tid efter
universets fødsel. Processer af denne type bliver
gelsen af Higgs-partiklen. Billedet er en computersimulering af et sammenstød mellem to
protoner, der giver anledning til Higgs-partikler.

I slutningen af 1950’erne var big bang-modellen
altså igen dømt ude. Ti år senere var den dog på banen
igen, og denne gang som den dominerende spiller.
Teorien for universets fødsel blev selvfødt tre gange,
inden modellen var sund og levedygtig. Den nye
teori fra 1965 var på mange måder en genoplivning af
Gamows oprindelige teori, men den var mere sofistikeret og havde større forklaringskraft. Den kosmiske
baggrundsstråling var netop blevet opdaget, og det var
ikke mindst forklaringen af dette fænomen, der gjorde
den nye big bang-teori til en succes og vendte teorien
til den standardteori for universets udvikling, den er
også i dag. Den moderne teori er langt mere avanceret
og eksperimentelt underbygget end Lemaîtres noget
primitive teori om ur-atomet, men i en begrebsmæssig
forstand skete det afgørende nybrud med den belgiske
fysikers innovative tanker fra 1931.
Når standardmodellen for det tidlige univers i dag
har så stor autoritet, skyldes det ikke mindst detaljerede studier af den kosmiske baggrundsstråling, der

har bekræftet og raffineret teorien om et big bang. En anden væsentlig årsag er den
stadig tættere symbiose mellem kosmologi og elementarpartiklernes fysik, der for alvor
begyndte i 1970’erne. Ved hjælp af avanceret partikelfysik er man blevet klogere på det
tidlige univers, og omvendt har man brugt big bang-teorien til at afdække partikelfysikkens mysterier. De enorme temperaturer og energier i det tidlige univers overstiger
langt, hvad enhver nutidig og fremtidig accelerator vil kunne præstere, og man har betegnet big bang-universet som ”den fattige mands accelerator”.
Ud fra kosmologiske argumenter kunne fysikere i 1980’erne således beregne, at der
højst kan være tre typer af neutrinoer, en neutral og næsten masseløs elementarpartikel,
hvilket senere blev bekræftet af eksperimenter. Og ved en kombination af kosmologi og
partikelfysik fandt man frem til den mængde tung brint (deuterium), der blev skabt i big
bang. Man kunne da beregne tætheden af almindeligt stof i universet, hvilket viste, at
der må eksistere enorme mængder af ”mørkt stof”, en eksotisk form for stof der endnu
ikke er forstået.
Endelig, var big bang virkelig altings begyndelse? Det traditionelle svar er ja, men i
sig selv udelukker big bang ikke et tidligere univers, der måske har eksisteret i en uendelighed af tid. Flere fysikere arbejder i dag med teorier for et sådant tidligere univers, der
kollapsede i et ”big crunch”, ud af hvilket big bang opstod.
Helge Kragh

Se også
39. Universet udvider sig
44. Mikrobølger fra universets fødsel
50. Den mørke energi
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studeret i CERN og resulterede i 2012 i opda-
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WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) blev opsendt i 2001 og
var specielt konstrueret til at levere
oplysninger om de bittesmå, men yderst
vigtige forskelle i mikrobølgernes intensitet, der viser sig i forskellige retninger
af rummet. Rumsonden er opkaldt efter
den amerikanske fysiker David Wilkinson (1935-2002), der i 1965 var med til at
opdage de kosmiske mikrobølger.
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Spørger man astronomer og fysikere om den vigtigste opdagelse i kosmologiens
historie, vil de fleste nok fremhæve opdagelsen i 1965 af den kosmiske baggrundsstråling. Teorien for og påvisningen af en baggrundsstråling af mikrobølger overalt i universet indvarslede et nyt og yderst frugtbart kapitel i kosmologiens udvikling, og kapitlet er på ingen måde færdigskrevet.

...........................................................................
Stadig i 1950’erne var der stor usikkerhed om universets struktur og udvikling, idet
situationen var præget af en kontrovers mellem to helt uforenelige kosmologiske
teorier. Ifølge den ene teori, big bang-teorien, har universet en endelig alder. For flere
milliarder år siden var alting (ja, alting!) pakket sammen i en lille kompakt ”klump”, der
eksploderede og udvidede sig til det ekstremt store, men næsten tomme univers, vi
kender i dag. Denne teori blev især udviklet og promoveret af fysikeren George Gamow
(1904-1968), mens flere astronomer i England, herunder Fred Hoyle (1915-2001), forsvarede den rivaliserende ”steady state-teori” fra 1948. Den alternative kosmologiske
teori byggede på en antagelse om, at det uendelige univers havde udvidet sig i en uendelighed af tid, altså uden en begyndelse i form af et big bang. Universet havde i det
store og hele altid set ud, som det gør nu, og ville i al evighed se sådan ud. Det kan kun
lade sig gøre, hvis massetætheden af det ekspanderende univers er konstant, hvorfor
tilhængerne af steady state-modellen var nødt til at indføre en hypotese om spontan
skabelse af stof overalt i universet.
I omtrent 15 år stod de to opfattelser af universet stejlt over for hinanden. De havde
begge fordele såvel som ulemper, og ingen observationer talte afgørende til fordel for
den ene teori og imod den anden. Havde der været et big bang eller ej? Svaret svævede
i vinden, i det mindste i nogen tid.
I 1964 undersøgte de to amerikanske fysikere Arno Penzias (f. 1933) og Robert
Wilson (f. 1936) radiosignaler fra Mælkevejen ved bølgelængden 7,4 cm, der ligger i
mikrobølgeområdet – bølgerne i en almindelig mikrobølgeovn har en bølgelængde på
12, 2 cm. De påviste signalerne med et antennesystem, der oprindelig var tiltænkt satellitkommunikation, og bemærkede en svag ”støj”, svarende til en uforklarlig tilførsel af
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stråling. Støjen var den samme i alle retninger og til enhver tid. Hvad de end gjorde,
kunne de ikke blive fri for den irriterende støj. På et tidspunkt havde de mistanke om,
at den skyldtes en due, der havde bygget rede i antennen – men duen var uskyldig.
Efter en nøje undersøgelse af antennen sluttede de, at støjen slet ikke var støj, men en
konstant elektromagnetisk baggrundsstråling, der på en eller anden måde syntes at
komme fra hele universet.
Derimod sluttede de ikke, at den påviste stråling var af kosmologisk betydning. De
var faktisk slet ikke klar over, at to af Gamows unge medarbejdere, Ralph Alpher (19212007) og Robert Herman (1914-1997), så tidligt som 1948 havde forudsagt en sådan
stråling ud fra den nye big bang-teori. De to fysikere havde nemlig beregnet, at det
ekspanderende univers ville danne en elektromagnetisk stråling, når det blev afkølet til
omkring 300 °C. Med universets fortsatte udvidelse ville strålingen blive stadig svagere
og i dag have form af ”kolde” mikrobølger, nemlig med en intensitet eller temperatur
på blot ca. 5 grader over det absolutte nulpunkt, eller omkring – 268 °C. Forudsigelsen
var allerede i 1948 blevet offentliggjort i de videnskabelige tidsskrifter, men da Penzias
og Wilson lavede deres målinger 16 år senere, var den gået i glemmebogen.
Først i foråret 1965, da fysikere ved Princeton University i USA blev opmærksomme
på Penzias’ og Wilsons målinger, stod det klart, at der var tale om en grundlæggende
kosmologisk opdagelse. James Peebles (f. 1935) og Robert Dicke (1916-1997) indså baggrundsstrålingens sande natur: Den er et ”fossil” fra den kosmiske urtid, nemlig den
stråling, der ifølge big bang-teorien blev frigjort mindre end en million år efter universets oprindelse i et big bang. Vi ved i dag, at strålingen blev til 380.000 år efter big
bang, nemlig da universet blev så koldt (omkring 700 °C), at atomer kunne dannes.
Mens Alphers og Hermans forudsigelse fra 1948 blev ignoreret, vakte resultaterne
fra 1965 stor opsigt. Endnu før opdagelsen var publiceret i de videnskabelige tidsskrifter, var den på forsiden af New York Times under overskrifter som ”Nyt Lys på Universets
Fødsel” og ”Signaler Medfører et Big Bang-Univers”. Den anerkendte videnskabsjournalist Walter Sullivan (1918-1996) gjorde det klart, at baggrundsstrålingen i realiteten
var et bevis for big bang-teorien, og han kommenterede: ”Ideen om et univers født af
’ingenting’ rejser både filosofiske og videnskabelige problemer.”
I de følgende år blev mikrobølgerne bekræftet gennem andre observationer, der
påviste dem ved bølgelængder mellem ca. 1 cm og 50 cm. Strålingens spektrum og
andre egenskaber viste sig at stemme nøje med big bang-teoriens forudsigelser. Da der
efter steady state-teorien slet ikke skulle være en sådan baggrundsstråling, var striden
mellem de to verdensopfattelser i realiteten afgjort. Vi lever ikke i et evigt steady stateunivers, men i et big bang-univers af en endelig alder, der i dag er bestemt til 13,8 milliarder år.
Den kosmiske baggrundsstråling var ikke det eneste fænomen, der gjorde livet surt
for tilhængerne af steady state-teorien, men det var den vigtigste årsag til, at denne
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Wilson foran den antenne, de i 1965
benyttede til at påvise den kosmiske
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stråling af mikrobølger.

teori blev stedt til hvile på den store kirkegård for forkerte videnskabelige teorier. Modsat var baggrundsstrålingen stærkt medvirkende til, at big bang-teorien nu blev alment
accepteret som standardteorien for universet. En anden væsentlig grund til paradigmeskiftet var, at baggrundsstrålingen muliggjorde mere præcise beregninger af universets
indhold af helium og andre lette grundstoffer dannet ved big bang. Allerede i 1966
kunne Peebles beregne, at 27 % af alle grundstoffer i universet måtte være helium, hvilket var i god overensstemmelse med observationer.
Opdagelsen i 1964 er et typisk eksempel på det, man med en anglicisme kalder
”serendipitet”, at man noget tilfældigt snubler over en opdagelse, der slet ikke var tilsigtet. Penzias og Wilson observerede et fænomen, de ikke kunne forklare, og alligevel
blev de krediteret for at have opdaget en af universets dybeste hemmeligheder. Da de i
1978 modtog Nobelprisen i fysik, skete det ”for deres opdagelse af den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling … hvorefter kosmologien er blevet en videnskab, der kan bekræftes gennem eksperimenter og observationer”. Men hvordan kunne de opdage et
fænomen, hvis eksistens de slet ikke var klar over? Mens Penzias og Wilson blev hædret
med en Nobelpris, blev Alpher og Herman forbigået. Deres tidlige forudsigelse fik ikke
den plads i videnskabshistorien, den fortjener.
Videre studier af baggrundsstrålingen bekræftede, at den var ganske ensartet,
nemlig uafhængig af den retning, den blev målt i. Denne retningsuafhængighed eller
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universet så ud ca. 380.000 år efter big bang, da de første atomer blev dannet.
Variationen i strålingens intensitet over himmelkuglen er angivet ved de blå og
gule farveforskelle, mens det stærkt røde bånd i midten skyldes mikrobølger
50 OPDAGELSER

fra varmt støv i Mælkevejen.

”isotropi” stemte med de teoretiske forventninger om et symmetrisk big bang, men
den udgjorde også et problem. For hvis det tidlige univers havde været helt ensartet og
isotropt, hvordan kunne man da forklare det i en stoflig henseende meget uensartede
nuværende univers? Det meste af universet er jo tomrum, der er adskilt af strukturer
som galakser og galaksehobe. Hvordan er disse vældige strukturer opstået? Dette problem førte til en renæssance i studiet af den kosmiske baggrundsstråling, der i 1989
kulminerede med opsendelsen af satellitten COBE (Cosmic Background Explorer), der
var fyldt med avancerede instrumenter til at måle strålingens detaljer.
Analysen af data fra COBE-satellitten viste i starten af 1990’erne, at selv om tætheden i det tidlige univers var meget ensartet, var der ganske små forskelle svarende til
variationer i strålingens temperatur i forskellige retninger. COBE-eksperimenterne, der
i 2006 også blev belønnet med en Nobelpris, gav en værdi for baggrundsstrålingens
temperatur på 2,73 grader over det absolutte nulpunkt Sammen med andre observationer førte COBE til en værdi for universets alder på 13,4 milliarder år. De mest præcise
studier af de kosmiske mikrobølger er blevet udført med den europæiske Planck-satellit, der blev opsendt i 2009, og de nyeste data herfra har resulteret i en næsten uhørt
præcis værdi for den tid, der er gået siden big bang. Ifølge disse data er universets alder
13,798 ± 0,037 milliarder år. Baggrundsstrålingens temperatur er bestemt til 2,72548
grader, men med universets fortsatte udvidelse vil strålingens temperatur i fremtiden
blive endnu mindre.
Rækken af satelliteksperimenter har ikke blot givet en forklaring på, hvordan vore
galakser er blevet til, de har også afsløret spændende detaljer om det meget tidlige
univers umiddelbart efter big bang. Baggrundsstrålingen har vist sig at være et forbavsende rigt skatkammer af information om universet og dets tidlige udvikling. Og vi har
endnu ikke fundet alle dets skatte. En af de juveler, skatkammeret måske gemmer på, er
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der forudsiges af Einsteins relativitetsteori. Hvis sådanne tegn på gravitationsbølger fra
big bang findes, vil de formentlig gøre os i stand til at skelne mellem forskellige teorier
om det ekstremt tidlige univers. De vil måske endda kunne fortælle os, om universet
virkelig startede i et big bang, eller om der var et endnu tidligere univers, som gav anledning til big bang, sådan som det følger af nogle teorier.
Da Alpher og Herman forudsagde strålingen af mikrobølger i 1948, eller da Penzias
og Wilson påviste den i 1965, kunne de ikke forestille sig de konsekvenser, bølgerne
har fået for vores forståelse af universet. Moderne fysisk kosmologi uden den kosmiske
baggrundsstråling vil i dag blive betragtet som nærmest en selvmodsigelse.
Helge Kragh

Se også
43. Big bang – den kosmiske begyndelse
50. Den mørke energi

De kosmiske mikrobølger studeres ikke blot fra satellitter, men også fra observatorier på Sydpolen,
hvorfra man har bekræftet teorien om det meget tidlige univers.

M ikrob ø lger fra universets f ø dsel

indikationer af en endnu tidligere stråling i form af de tyngde- eller gravitationsbølger,
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Det er svært at forestille sig liv
uden vand, og megen af NASA’s
søgen efter liv på andre planeter
handler derfor om at finde vand.
Som her, hvor robotten Curiosity
Rover afsøger planeten Mars.

Hvordan opstod livet på Jorden? De gamle grækere forestillede sig, at liv opstod spontant, for det var jo tydeligt for enhver, at mikrober og svampe hurtigt
overdækkede gamle madrester. I renæssancen skrev den belgiske kemiker Jan
Baptista van Helmont (1580-1644) endda en detaljeret opskrift på, hvordan mus
kunne opstå inden for 21 dage ud af den rette blanding af beskidt undertøj og
hvede. Og vi kan finde flere lignende og specifikke opskrifter på, hvordan man
kunne skabe insekter som bier og sommerfugle.

...........................................................................
Indtil midten af 1800-tallet handlede diskussionen om den spontane genese af liv mest
om, hvorvidt komplicerede livsformer, altså ”rigtige” dyr og planter, kunne opstå under
gunstige omstændigheder. Den spontane genese måtte dog for evigt stedes til hvile
i 1859, da den franske kemiker Louis Pasteur (1822-1895) udførte sit siden så berømte
”svanehalseksperiment”, hvor han i svanehalslignende kolber kogte bouillon og derved
kunne påvise, at levende organismer ikke opstår spontant. Når blandingen havde været
kogt og blev holdt isoleret fra den omgivende luft, var den steril; her levede ingen mikroorganismer. Den klare konklusion var, at alt liv kommer fra liv: Omne vivum ex vivo.
Pasteurs reelt meget simple forsøg førte til en opdagelse af enorm betydning for
konservering af fødevarer, forståelsen af infektionssygdomme og nødvendigheden af,
at liv opstår af liv. Den bragte imidlertid ikke en afklaring på, hvordan livet på Jorden var
opstået. Men allerede inden Pasteur afviste den spontane genese, syntetiserede den
tyske kemiker Friedrich Wöhler (1800-1882) urinstof fra ammoniumcyanat. Det var i
1828. Det betød, at han hermed skabte det første organiske molekyle i et laboratorium,
dvs. at man for første gang kunne lave et biologisk stof fra dets kemiske uorganiske
grunddele. Inden for samme halve århundrede, i 1850, fulgte den tyske kemiker Adolph
Streckers (1822-1871) syntese af aminosyren alanin.
Videnskabsmændene forsøgte i stor stil at skabe de nødvendige byggesten for liv
– aminosyrer, proteiner og celler – men selv primitivt liv kunne ikke frembringes i laboratorierne.
Livets oprindelse var (og er) omgærdet af mystik, selv om det ikke skortede på
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Allerede som ung ph.d.-studerende udførte Miller forsøg,
hvor han viste, at organiske
forbindelser som aminosyrer

vilde ideer om, at komplekse enzymer kunne opstå af sig selv.

kan dannes i en atmosfære

Det var også en populær hypotese, at det første liv på Jorden

med metan, brint, ammoniak

kunne være fotosyntetiserende som de planter, vi kender i

og vanddamp, når de tilføres

dag, hvor organiske molekyler (sukker) dannes fra CO2 og vand

energi i form af elektriske

gennem brug af energien i sollys. Problemet med dette forslag

udladninger, der minder om

var, at fotosyntesen kræver en koordineret vekselvirkning mel-

lynnedslag.

lem en lang række enzymer, som ikke ville have haft megen
overlevelsesmæssig betydning, medmindre de alle er til stede
samtidigt.
Der var imidlertid mange videnskabsmænd, der spekulerede over andre muligheder for, hvordan livet kunne være opstået på Jorden. Charles Darwin skrev i februar 1871 til vennen
Joseph Dalton Hooker (1817-1911): ”Men hvis vi kunne forestille
os en varm lille dam med alle mulige slags ammoniak, fosforsalte, lys, varme og elektricitet, hvor et protein blev kemisk
dannet, som derefter undergik yderligere ændringer …” I en
varm ”ursuppe” forestillede Darwin sig med andre ord, at betingelserne for liv var til stede; her kunne livet opstå. Det var
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den russiske biokemiker Alexander I. Oparin (1894-1980) og siden den engelske evolutionsbiolog John B.S. Haldane (1892-1964) uafhængigt af hinanden argumenterede
for, at komplekse organiske molekyler kunne være opstået i Jordens oprindelige atmosfære, hvis den havde været meget reduceret og med tilstrækkelige mængder metan
(CH4), brint (H2), ammoniak (NH4) og vanddamp (H2O) – men ingen ilt. Hverken Oparin eller Haldane udførte egentlige eksperimenter, og vi skal endnu et par årtier ind i
det 20. århundrede, før der for alvor kom gang i sådanne undersøgelser.
Men så sker der til gengæld et gennembrud. Fysikeren og astronomen Harold Clayton Urey (1883-1981), som havde tilbragt året 1923 hos Niels Bohr i København og i 1934
modtaget Nobelprisen for opdagelsen af tungt brint (deuterium), altså en brintisotop
hvor kernen består af både en proton og en neutron. Med en indsigt i isotoper, fik Urey
hen mod slutningen af 2. Verdenskrig den tanke at bruge fordelingen af iltisotoper til
at estimere temperaturen igennem Jordens udvikling. I 1952 udgav han værket The Planets. Their Origin and Development, som i høj grad var med til at skabe et helt nyt forskningsfelt – kosmokemi – og som ansporede ham til at undersøge, hvordan liv kunne
være opstået på Jorden. I efteråret 1951 holdt Urey et foredrag på University of Chicago
om solsystemets opståen og muligheden for, at organiske molekyler kunne skabes i en
reduceret primitiv atmosfære på en planet som Jorden. Blandt tilhørerne sad en meget
ung ph.d.-studerende, Stanley L. Miller (1930-2007).
Millers interesse var vakt, og han kontaktede Urey med et forslag om at udføre eksperimenter for at undersøge, om de kunne skabe organiske, dvs. levende, molekyler i

Stromatolitter på strande ved Australiens vestkyst menes at
være dannet af blågrønalger for mere end 3 milliarder år siden,
og de repræsenterer nogle af de tidligste levn af liv på Jorden.

L ivets oprindelse
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Vandmænd og gopler tilhører rækken Cnidaria og er
blandt de mest primitive flercellede dyr på Jorden i dag.
50 OPDAGELSER

en kunstig atmosfære, der ligner den, man mener fandtes kort efter Jordens skabelse.
Urey gik modvilligt med til at starte forsøgene, og de to var enige om, at komplekse
organiske forbindelser ikke kunne opstå spontant i en blanding af metan, brint, ammoniak og vanddamp, uden at der tilførtes energi. De ræsonnerede, at denne energi
kunne være tilført i form af lynnedslag omkring den unge Jord.
Miller og Urey designede derfor en opstilling, hvor to glaskolber blev forbundet
med glasrør. I den ene kolbe placerede de en elektrode, der simulerede elektriske udladninger under et lynnedslag, mens den anden kolbe kunne opvarmes, så de kunne
simulere vanddamp, der steg op i atmosfæren. I toppen af opstillingen satte de et uformet glasrør, så vand kunne kondensere og løbe tilbage i stil med regnvand. Forsøget
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olieret bundfald. Miller kunne vise, at bundfaldet (”ur-suppen”) indeholdt glycin – den
simpleste aminosyre, vi kender. Efter endnu nogle dage fandt han også andre aminosyrer. Det var vigtigt, fordi aminosyrer er nogle af livets essentielle byggesten. Byggesten,
som altså kunne opstå spontant under omstændigheder, som lignende dem, man antog fandtes i Jordens unge dage.
Den opsigtsvækkende opdagelse blev præsenteret for kolleger kort efter de første
analyser, og allerede den 14. februar 1953 forelå et færdigt manuskript, som blev publiceret i det prestigefyldte tidsskrift Science. Miller og Urey kunne senere frembringe en
lang række organiske molekyler i den kunstige atmosfære.
”Urey-Miller forsøgene”, som vi kalder forsøgene, var afgørende ved at igangsætte
en eksperimentel videnskabelig analyse af, hvordan liv kunne starte på vores blå planet.
Ikke overraskende har resultaterne mødt både ros og udbredt kritik, blandt andet fordi
der er så megen usikkerhed om den tidlige atmosfæres sammensætning. Desuden
fortsætter debatten om, hvordan liv kunne tænkes at være opstået selv efter dannelsen
af aminosyrer og simple proteiner (der er kæder af aminosyrer). Det er derfor endnu
uklart (og meget omdiskuteret), om livet startede i en ”protein-verden” efterfulgt af
DNA og det beslægtede RNA som arvemateriel, eller hvorvidt RNA allerede var en del
af det tidligste liv. RNA kan have en enzymatisk funktion og stod måske derfor for deres
egen replikation i en ren ”RNA-verden”. RNA og protein kunne også være opstået samtidigt, for RNA, DNA og enzymer kan jo netop i en molekylær ”ur-suppe”dannes spontant under de rette omstændigheder.
Det er nok usandsynligt, at man nogensinde vil kunne afgøre, hvad der skete på
vores Jord for de snart 3,8 milliarder år siden, hvor livet opstod – og hvilke kemiske
udviklingsprocesser der foregik fra dannelsen af Jorden til de første spæde tegn på levende organismer. Vi kan imidlertid håbe, at yderligere undersøgelser, også af fx tidlige
livsstadier på andre planeter og måner, vil give os fornyet indsigt.
Tobias Wang

Se også
12. Lavoisiers kemiske revolution
20. Darwin og evolutionstanken
46. DNA – gener og arvematerialet
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Model af den smukke DNA-struktur.
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arvematerialet
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Mens munken Gregor Mendel (1822-1884) i 1850’erne beskrev lovene for arvelighed i det daværende Østrig-Ungarn, opdagede den schweiziske biolog Johannes
Friedrich Miescher (1844-1895) et fosforrigt stof i hvide blodceller. Her startede
udforskningen af, hvordan vores arvelige egenskaber lagres og kopieres.

...........................................................................
Meischer forskede ved universitetet i Tübingen i slutningen af 1860’erne, og den unge
videnskabsmand havde sat sig for øje at forstå den kemiske basis for biologisk liv. I den
forbindelse var det naturligt, at han startede med at undersøge cellekernens byggesten. Til denne ambitiøse opgave bestemte Meischner sig for at bruge hvide blodceller,
fordi disse celler har særligt store kerner, og fordi de hvide blodceller var nemme at få
fat i fra sår-pus i bandager på det lokale hospital. I 1868 navngav Miescher det fosforrige
stof nuclein, fordi det kun fandtes i cellekernen (af latin nucleus). Det skulle senere vise
sig, at nuclein er vores arvemateriale DNA (deoxyribonukleinsyre). Påvisningen af DNA
som arvemateriale og beskrivelsen af DNA’s struktur tog imidlertid knap hundrede år,
men det er en af de helt store naturvidenskabelige bedrifter i det 20. århundrede. Opdagelsen af DNA’s struktur repræsenterer desuden starten på det forskningsfelt, vi i dag
kender som molekylærbiologien.
I 1910 modtog den tyske biokemiker Albrecht Kossel (1853-1927) Nobelprisen for
opdagelsen af, at nuclein består af fire baser: adenin, cytosin, guanin og thymin (A, C,
G og T). Man vidste endnu ikke, at nuclein rent faktisk var arvematerialet, og indtil omkring 2. Verdenskrig mente de fleste, at arvematerialet måtte være et protein, ikke en
base, i cellekernen, for man kendte dengang kun proteiner, der var så komplekse, at de
kunne indeholde information om levende organismers enorme mangfoldighed.
Et skridt nærmere kom den engelske mikrobiolog Frederick Griffith (1879-1941), da
han i 1944 påviste, at der findes et fysisk stof, som indeholder den arvelige information.
Han gjorde denne vigtige opdagelse ved at undersøge, hvordan bakterier overførte en
aggressiv og dødelig lungebetændelse til mus. Ikke overraskende døde musene, når
de fik indsprøjtet den levende bakterie. Men forbavsende nok fandt Griffith, at musene
også døde, hvis han indsprøjtede kogte, altså døde, bakterier sammen med de levende
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harmløse bakterier. Der måtte være noget tilbage i afkoget, som kunne omdanne den
harmløse bakterie til en aggressiv dræber – nemlig et fysisk stof, som indeholdt de
farlige bakteriers arvemateriale. Senere udførte den nordamerikanske læge Oswald T.
Avery (1877-1955) og hans medarbejdere en systematisk undersøgelse, hvor de ødelagde bakteriernes forskellige komponenter én efter én. I 1944 kunne de fastslå, at det
stof, som overførte den dødelige effekt, var DNA. DNA, fastslog de, er det molekyle,
som indeholder arvematerialet.
Det stod klart, at DNA bærer al vores genetiske information, og at det er det molekyle, som overfører den biologiske information fra én generation til den næste. Man
manglede dog stadig at beskrive DNA’s struktur, og da mange forskningsgrupper var
klar over vigtigheden af dette molekyle, startede der nu et intenst kapløb blandt en
række veletablerede forskningsgrupper. Kapløbet kom til at vare i flere år og blev vundet af den engelske fysiker Francis Crick (1916-2004) og den amerikanske biokemiker
James Watson (f. 1928), som arbejdede sammen på Cambridge University.
At det netop skulle være disse to forskere, som løste DNA’s gåde, kom som en overraskelse, da de begge var ubeskrevne blade i videnskaben. Francis Crick (1916-2004) var
fysiker og havde aldrig afsluttet sin ph.d.-grad, men var i 1949 kommet til Cambridge
for at studere proteinernes struktur hos Nobelprismodtageren Max Perutz (1914-2002).
Den unge Watson var netop ankommet fra København, hvor han havde arbejdet med
den danske biokemiker Herman Kalckar (1908-1991), dog uden at opnå de store resultater.
Til at undersøge DNA’s struktur brugte Crick og Watson røntgenbilleder, som andre
forskere havde produceret. Inspireret af biokemikeren Linus Paulings (1901-1994) samtidige succes, da han beskrev proteiners struktur, begyndte Crick og Watson også at
bygge fysiske modeller af DNA-molekylet. I november 1951 kunne de unge løver ringe
til nære kolleger og konkurrenter for at fortælle, at de havde løst mysteriet om DNA’s
struktur. Til deres store skuffelse kunne kollegaen og biofysikeren Rosalind Franklin
(1920-1958) imidlertid inden for ganske få minutter påpege ødelæggende uoverensstemmelser med røntgenkrystallografien, og deres overordnede nedlagde nu forbud
mod fortsættelsen af modelbyggeriet. Watson og Crick blev flyttet over på andre projekter, men opgav dog ikke interessen for DNA.
Tidligt på året i 1953 publicerede Pauling et bud på en struktur for DNA, som byggede på tre sammensnoede kæder. Nyheden om DNA-gådens løsning kom som en stor
skuffelse hos de engelske grupper, men Watson var alligevel overbevist om, at modellen ikke var rigtig. Han og Crick undersøgte sagen hos kolleger i London og så Franklins
nye krystalbilleder af DNA’s såkaldte B-form. Her viste deres samarbejde sig på smukkeste vis. Crick regnede hurtigt ud, at DNA måtte være en helix, og med god biologisk
intuition mente Watson, at en dobbelt helix ville være mere plausibel end Paulings
tredobbelte helix. Crick og Watson skyndte sig tilbage til Cambridge for at bygge nye
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James Watson and Francis Crick
kunne i 1953 fremvise en model for
DNA’s molekylære struktur. De viste,
hvordan arvemateriale overføres fra

modeller; de kunne end ikke vente på, at universitetets

den ene generation til den næste, idet

værksted kunne levere delene og måtte derfor nøjes med

den dobbelte helix deles, og afkommet

papmodeller for de enkelte komponenter.

modtager en streng fra hver forælder.

Desværre var der fejl i den kemilærebog, Watson og
Crick benyttede til at forudsige de kemiske bindinger,
og først efter en række mislykkede forsøg kunne de om

morgenen den 28. februar 1953 præsentere DNA’s struktur som en dobbelthelix. Den
dobbelte helix er to komplimentære og sammensnoede kæder, der bindes sammen
af kemiske bindinger af adenin med thymin og cytocin med guanin. Nærmest som en
vredet stige, hvor trinnene er bindingerne mellem nukleotiderne. I bagklogskabens
ulideligt klare lys giver denne relativt simple struktur god biologisk mening, fordi de to
kæder kan gå fra hinanden som en lynlås og dermed lade sig kopiere til komplimentære kopier. Det var således med næsten overdreven engelsk underspillethed, at Watson
og Crick mindre end to måneder efter deres opdagelse af strukturen den 25. april 1953
kunne afslutte deres artikel i Nature med sætningen: ”It has not escaped our notice
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Man kan producere klonede
stamceller i laboratoriet. Håbet er, at klonede stamceller en
dag kan behandle sygdomme
som Alzheimers og sukkersyge,
hvor kroppens egne celler dør.
På trods af det enorme kliniske
potentiale er stamcelleforskning meget omdiskuteret pga.
etiske overvejelser.

that the specific pairing that we have postulated immediately suggests a possible
copying mechanism for the genetic material.”
Med påvisningen af den dobbelte helix lå der nu et enormt arbejde forude i at undersøge, hvordan informationen i DNA først oversættes til RNA og derefter protein.
Det er det såkaldt centrale dogme i molekylærbiologien. Dette tog et par årtier og
skete fortsat under enorm indflydelse fra Watson og Crick. Watson blev sågar sat i spidsen for det humane genomprojekt, som i 2003 resulterede i en fuldstændig beskrivelse
af DNA-sekvenserne for menneskets omtrent 25.000 gener.
Beskrivelsen af det humane genom beskrives ofte som en lige så stor videnskabelig præstation, som da de første astronauter landede på Månen i 1969. På samme
måde som med månelandingen medførte beskrivelsen af det humane genom også,
at der blev udviklet en række nye og meget mere effektive metoder i molekylærbiologien, og særligt inden for de sidste par år er det blevet meget nemmere at beskrive
DNA-sekvenser hos alle mulige organismer og mennesker med specifikke sygdomme.
Det har enorm betydning både i biologien og i lægevidenskaben. I biologien er DNA-
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og plantegrupper, og molekylærbiologien spiller således en helt central rolle i den moderne evolutionsbiologi. I lægevidenskaben er det nu muligt at bruge DNA-sekvensen
for den enkelte patient til at designe den bedst egnede kliniske behandling, og man
bruger allerede DNA-analyser til at identificere specifikke sygdomme og til at udrede
risikoen for at udvikle særlige sygdomme som fx brystkræft.
Tobias Wang

Se også
20. Darwin og evolutionstanken
21. Arv – Mendel og arvelighedslovene
47. Epigenetik – arvelige påvirkninger og forandringer

I dag bruger man ofte DNA-chips til at måle,
hvilke gener der udtrykkes – dvs. hvilke
proteiner cellen producerer. Metoden har
vist sig ekstremt brugbar i diagnosticeringen
af sygdomme som fx brystkræft og bruges
flittigt i grundforskningen.

D N A – gener og arvematerialet

sekvensen i genomet blevet den bedste måde at bestemme slægtskabet imellem dyre-
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Fremtiden for denne nyfødte baby er ikke blot
bestemt af, hvilke gener der er nedarvet fra forældrene. Også forældrenes livsstil kan påvirke,
hvilke gener der tændes og slukkes i hans liv.

Holland 1944. Nazisterne gengældte den hollandske modstandsbevægelse ved
at begrænse fødevareleverancerne, og da vinteren blev særlig hård, udbrød der
hungersnød. Ved befrielsen i maj 1945 var over 20.000 hollændere sultet ihjel,
og mange, mange flere var alvorligt underernærede. Hungersnøden var en
katastrofe, der fik afgørende konsekvenser ikke kun for de udhungrede mennesker, men også for deres børn – og børnebørn.

...........................................................................
Vi er nået til historien om epigenetikken, om ydre påvirkninger, der kan nedarves til
kommende generationer uden at ændre det grundlæggende DNA-mønster eller den
genetiske kode. Epigenetikken ligger derfor ”ved siden af” den klassiske genetik (af
græsk epi).
Den hollandske hungersnød i 1944-1945, hvor det daglige energiindtag faldt fra
normalniveauet på cirka 2.000 kcal til knap 500 kcal, gav indsigt i, hvordan nogle gener
kan påvirkes, endog ”tændes” eller ”slukkes” i flere generationer som følge af miljøpåvirkninger. Hungersnøden i Holland ramte jo også gravide kvinder, og ved at følge de
underernærede mødres børn igennem adskillige årtier har man kunnet påvise, hvordan
deres udvikling og sygdomme har været markant påvirket af manglen på mad. Børnelægen Clement Smith (1901-1988) fra Harvard Medical School var blandt de første læger, som ankom sammen med de allierede tropper. Hollands sygehuse udmærkede sig
ved detaljerede journaler med relevant patientinformation, og Smith kunne undersøge
vægt og størrelse på de børn, som var født under og lige efter hungersnøden. Ved at
fortsætte studierne i efterkrigstiden, kunne han også inddrage de børn, som var undfanget under hungersnøden i undersøgelserne. De mødre, som havde været velnærede
ved børnenes undfangelse, men som senere i graviditeten havde sultet, fødte typisk
mindre børn end normalt. Konklusionen var, at moderen ikke havde indtaget tilstrækkelig mad til at varetage den normale fosterudvikling. Til gengæld kunne man se, at de
mødre, der var blevet gravide under hungersnøden, men hvis tredje trimester lå efter
befrielsen, fik børn af normal størrelse. Fostret indhentede altså den manglende vækst
i den sidste tredjedel af graviditeten og kom til verden som et barn med normal vægt.
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Dette var ny, omend ikke overraskende viden i efterkrigstidens lægevidenskab.
Imidlertid fulgte en række forbløffende opdagelser omkring disse børn – og børnenes børn igennem det næste halve århundrede. Da man i 1960’erne indkaldte børnene
født ved krigens afslutning til session, blev det klart, at de børn, som havde været små
ved fødslen, fordi moderen var underernæret i slutningen af graviditeten, var forblevet
mindre også som voksne. Det virkede meget plausibelt. Men det var til gengæld overraskende, at de børn, som havde haft normal fødselsvægt (og været underernæret i
starten af forsterudviklingen), ofte var overvægtige. Det skulle senere vise sig, at disse
voksne mænd og kvinder nu havde større risiko for gammelmandssukkersyge (type II
diabetes), hjertekarsygdomme og alvorlige psykiske lidelser som fx skizofreni. Endnu
senere, og endnu mere overraskende, har det vist sig, at også den næste generation har
en højere forekomst end normalt af livsstilssygdomme.
De epidemiologiske undersøgelser af disse hollandske børn tyder altså på, at vores
såkaldte fænotype, dvs. vores ydre fremtoning og fysiologi, kan nedarves i flere generationer. Umiddelbart lyder en sådan forklaring næsten som lamarckisme, opkaldt
efter den franske evolutionsbiolog Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), som hævdede,
at tilegnede egenskaber kan nedarves til den kommende generation. Epigenetikken er

Hungersnød i Holland under afslutningen
af 2. Verdenskrig. Studier af de underernærede kvinders børn viser, at livsstilssygdomme som gammelmandssukkersyge og forhøjet blodtryk kan overføres i
flere generationer.
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methylering af DNA-molekylet, sådan at
specifikke gener ikke udtrykkes.

imidlertid ikke et endeligt opgør med, at det er generne, som nedarves til den næste
generation, men den viser os, at vi også kan arve en ydre påvirkning. Men inden vi kommer til, hvordan en sådan påvirkning kan nedarves, er det nødvendigt at forstå, hvordan celler modnes.
For at undersøge Lamarcks påstand skar den tyske evolutionsbiolog August Weismann (1834-1914) i 1890 resolut halerne af 22 generationer forsøgsmus. Det viste sig
hurtigt, at den næste generation af mus uden undtagelse fødtes med normale haler, og
Weismann konkluderede, at tilegnede karakterer ikke nedarves. Det eneste, den kommende generation får med fra forældrene, mente Weismann, er arvematerialet.
Hvad kan så forklare, at kroppens over 200 celletyper i organer, muskler, blod,
nerver osv. er så forskellige, som de er? En nervecelle adskiller sig jo både i form og
funktion fra en celle i blodet, på trods af at alle kroppens celler er skabt ved celledeling
fra den første befrugtede ægcelle, da individet blev undfanget. Til at forklare denne
differentiering undersøgte biologen Conrad Waddington (1905-1975) i 1950’erne,
hvordan celler modnes under den embryonale udvikling (uge 3-8 i graviditeten), hvor
det befrugtede æg gradvist bliver til et foster. Waddington kunne vise, at modne differentierede celler mister deres potentiale til at udvikle sig til andre celletyper. En moden
nervecelle er specialiseret og kan ikke blive til en hjertecelle, om man så flyttede cellen
til hjertet. Dette måtte betyde, at kroppens forskellige celler enten taber eller slukker
permanent for de gener, som ikke bruges, efter at de har specialiseret sig.
Waddingtons forklaring blev støttet af en serie senere forsøg med frøer. Når Robert
Briggs (1911-1983) og Thomas J. King (1921-2000) overførte kernen i arvematerialet fra
ganske unge haletudser til en celle, hvor man havde fjernet kernen, kunne der faktisk
stadig komme en almindelig frø ud af ægget. Den evne forsvandt, hvis kernen blev
taget fra en voksen frø. Den engelske udviklingsbiolog John Gurdon (f. 1933) gentog
lignende forsøg med mere raffinerede teknikker og udvidede forsøgene til ældre frøer. I
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1962 kunne Gurdon så vise, at celler ikke taber deres arvemateriale, når de modnes. Alle
celler beholder altså alle deres gener, selv om de modnes og specialiseres.
Hvad er det så, som gør, at voksne differentierede celler normalt mister deres evne
til at omdanne sig? I dag ved vi, at dette skyldes en række transkriptionsfaktorer, altså
proteiner i cellerne, som binder til specifikke dele på DNA-molekylet og er med til at
regulere, hvilke gener der tændes eller slukkes. Denne opdagelse tilskrives den japanske læge Shinya Yamanaka (f. 1962), som overførte 24 såkaldte transkriptionsfaktorer
aktive i mus’ stamceller til specialiserede bindevævsceller (fibroplastre). I 2006 kunne
han publicere tilstedeværelsen af fire af disse (med de noget eksotiske navne Oct4,
Sox2, Klf4 og c-Mys), der kan omdanne en specialiseret bindevævscelle til en stamcelle.
Disse særlige faktorer kan altså om-programmere allerede specialiserede celler til
stamceller, og stamcellerne kan så omdannes til et hvilket som helst væv. Dette troede
man ikke var muligt indtil Yamanakas opdagelse, og han mødte da også megen skepsis.
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i dag fået enorm anerkendelse. I 2012 delte han således Nobelprisen i medicin med
Gurdon. Deres Nobelpris er bestemt velfortjent, fordi deres opdagelser skaber håb om,
at vi i fremtiden kan om-programmere kroppens celler under forskellige sygdomme, og
at det på sigt vil være muligt at genskabe funktioner i kroppens organer. Det vil fx være
interessant efter en blodprop i hjertet, hvor mange af hjertets celler er døde og ikke
længere kan trække sig sammen.
Den nye forståelse af, at gener kan tændes og slukkes, har også været med til at kaste nyt lys over epigenetikken. Man forestiller sig således, at nedarvningen af karakterer
uden ændringer i vores DNA kan skyldes, at nogle gener forbliver slukkede eller tændte
i flere generationer. Vi ved stadig ikke meget om de præcise mekanismer, men methylgrupper kan bindes til DNA-molekylet og slukke generne. Desuden kan det være, at
særlige proteiner, der ligger omkring DNA i cellekernen (kaldet kromatin) og små RNAstykker, kan påvirke, om gener tændes eller slukkes.
Epigenetikken er et eksempel på en relativt ny og meget overraskende opdagelse,
som stadig ikke er forstået i detaljer. Ikke desto mindre er det tordnende sikkert, at epigenetikken vil få enorm indflydelse på vores forståelse af, hvordan og hvorfor sygdomme forekommer. Konsekvenserne af de epigenetiske effekter er desuden chokerende:
Nu ved vi, at vores sundhedstilstand under opvæksten kan påvirke sundhedstilstanden.
Ikke blot for vores børn, men også vores børnebørn.
Tobias Wang

Se også
20. Darwin og evolutionstanken
21. Arv – Mendel og arvelighedslovene
46. DNA – gener og arvematerialet

Tilegnede karakterer kan overføres til kommende generationer.
Effekten minder om forslaget fra den franske evolutionsbiolog
Lamarck, der fx forestillede sig, at giraffens lange hals skyldtes,
at giraffer i flere generationer havde strakt sig efter højthængende blade.
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En række C60 buckminstere lavet af magneter.

4
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Buckyball –
				verdens
smukkeste molekyle
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Da den 22-årige hollandske kemiker Jacobus van’ t Hoff (1852-1911) i 1874 foreslog,
at kulstof eller carbon danner bindinger udstrakt i rummets tre dimensioner, og
at methanmolekylet CH4 derfor udspænder et tetraeder og ikke en firkant, blev
han latterliggjort. Men han havde ret, og hans indsigt indledte et nyt kapitel i
studiet af kulstof og kulstofforbindelser. Den førte 111 år senere til opdagelsen af
carbon 60 (kulstof 60 eller C60), verdens smukkeste molekyle, hvis potentiale vi
endnu i dag tilsyneladende kun har set begyndelsen af.

...........................................................................
Strukturkemien havde indtil 1874 været begrænset til plane molekyler, så forslaget om
rumlige strukturer forekom konservative kemikere at være et frivolt fantasifoster, intet
andet end en hallucination. Men det var ikke tilfældet. Tværtimod viste van’ t Hoffs idé sig
så frugtbar, at den revolutionerede den organiske kemi. Kulstof danner netop tetraedriske bindinger, hvilket er en del af hemmeligheden bag den umådelige rigdom af organiske forbindelser, der langt overstiger antallet af uorganiske forbindelser.
Hundrede år efter van’ t Hoffs banebrydende, men i starten oversete, opdagelse skulle
man ikke tro, at det simple kulstofatom gemte på flere hemmeligheder. Alligevel blev
Nobelprisen i kemi for 1996 tildelt tre kemikere for en opdagelse af en klasse af kulstofmolekyler, der tidligere ville have været anset som hørende til fantasiens verden.
Man havde siden starten af 1900-tallet vidst, at kulstof ikke blot danner forbindelser
med andre grundstoffer, men også store molekylære strukturer med sig selv. Røntgenspektroskopiske undersøgelser viste i 1920’erne, at kulstofatomerne i grafit er arrangeret i
plane sekskantede lag, som i et fladt hønsenet, mens diamant er rent kulstof bundet symmetrisk sammen i tre dimensioner. Diamant og grafit var dengang de eneste former for
rent kulstof, man kendte. Kunne der være andre, hidtil oversete rumlige strukturer? Der
var i 1970’erne enkelte forslag i denne retning, men uden at de blev taget alvorligt. Da
det endelig skete, var det resultatet af et forskningsprojekt, der oprindeligt havde et helt
andet formål, nemlig at forstå, hvordan lange kulstofmolekyler kunne dannes i rummet
mellem stjernerne. Mikrobølger fra rummet – der ikke skal forveksles med den kosmologiske baggrundsstråling af mikrobølger – antydede sådanne kosmiske kulstofkæder.
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Den engelske kemiker Harold Kroto (f. 1939) antog, at de måske blev dannet i overfladen af røde kæmpestjerner – en sen udvikling af stjerner som Solen, der om lang
tid vil svulme op til enorm størrelse – for derefter at blive pustet ud i det kolde rum
mellem stjernerne. For at teste sin hypotese måtte han genskabe de fysiske forhold af
en stjerneatmosfære i laboratoriet. Det var for at realisere denne plan, at han i 1985
indgik et samarbejde med de amerikanske kemikere Richard Smalley (1943-2005) og
Robert Curl (f. 1933) ved Rice University i Houston, Texas. Her rådede man nemlig over
en ganske særlig laserkanon, der kunne få et grafitlag til at fordampe ved meget høje
temperaturer. Håbet var nu, at når dampene igen fortættedes i et vakuumkammer, ville
man kunne spore de eftersøgte kulstofkæder.
Bortset fra Kroto, Smalley og Curl bestod forskergruppen i Texas også af de to ph.d.studerende James Heath (f. 1962) og Sean O’Brien (f. 1961). De første resultater ledte til
en bekræftelse af Krotos hypotese om slangelignende kulstofkæder, men eksperimenterne viste også andre, overraskende, og endnu mere interessante resultater. For at undersøge de produkter, der blev dannet af den fordampede grafit, gjorde gruppen brug
af et massespektrometer, et fysisk apparat der oprindelig blev udviklet til isotopadskillelse og først blev almindelig anvendt til kemiske undersøgelser i 1960’erne. Ved på
denne måde at bestemme atomvægten af de dannede molekyler, fandt de i starten af
september 1985 et klart signal fra et molekyle med vægten 720. Kulstof har atomvægten 12, og det svarede derfor til hele 60 kulstofatomer. Deres massespektrometer viste
også tegn på en mindre mængde af kulstofmolekyler med 70 atomer. I modsætning til
grafit og diamant, der er krystaller uden en bestemt molekylvægt, var der her tale om
veldefinerede og meget store kulstofmolekyler. C60 viste sig at være et sort stof, der
ved opløsning i benzen giver en smuk violet farve. Kemikerne i Texas havde fundet noget interessant, uden helt at vide, hvad de havde fundet, eller hvor interessant det var.
Hvad var strukturen af dette tilsyneladende helt nye og bemærkelsesværdige molekyle? I deres artikel i tidsskriftet Nature fra november 1985 pegede de fem kemikere
på den ”usædvanligt smukke” figur, matematikere kalder et afkortet ikosaeder og som
består af 20 regulære sekskanter og 12 ligeledes regulære femkanter opbygget i en kuglelignende struktur. Det er i øvrigt ligesom felterne i en helt almindelig fodbold – men
en milliarddel mindre end den, vi alle kender. Når de netop foreslog denne struktur – et
hønsenet krøllet sammen til en kugle – skyldtes det en inspiration, Smalley havde fået
fra den amerikanske arkitekt og forfatter Richard Buckminster Fuller (1895-1983), der
var kendt for sine konstruktioner af ”geodætiske kupler”. En sådan spektakulær kuppel,
sammenflettet af lette aluminiumsrør, var et vartegn for verdensudstillingen i Montreal
i 1967, og den passede perfekt med det nye kulstofmolekyle.
De fem kemikere argumenterede ikke blot for den symmetriske gitterstruktur af
C60-molekylet, de foreslog også, at det var udbredt i universet og måske en bestanddel af det interstellare støv, der findes i store mængder i rummet mellem Mælkevejens
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Buckminster Fullers geodætiske kuppel
i Montreal – et vartegn for byen og et
symbol for en ny klasse af arkitektoniske kulstofforbindelser.

stjerner. Desuden, hvis tilstrækkelige mængder af C60 kunne syntetiseres, ”kan stoffet
vise sig at være yderst værdifuldt i en kemisk og praktisk henseende”, som de skrev i
Nature. Til ære for den amerikanske arkitekt foreslog de at kalde det ”fulleren” eller
”buckminsterfulleren” (med tryk på sidste stavelse), selv om de indrømmede, at det var
et noget kluntet og usædvanligt navn for et molekyle. I dag bruger man ofte det mere
mundrette navn ”buckyball” (dansk: buckykugle) eller nøjes med C60.
Buckminsterfulleren blev ikke umiddelbart et videnskabeligt hit. Selv om de tre
hovedopdagere mente at have klare beviser for molekylets struktur og stabilitet, var
ikke alle kemikere overbeviste. Først i 1990 tog det videnskabelige samfund for alvor
C60-molekylet til sig, og nu med åbne arme. Årsagen var ikke mindst nye og ret simple
metoder, som fysikere havde udviklet til fremstilling af større stofmængder. Med disse
metoder faldt prisen stærkt, selv om et gram buckyball stadig i 1992 kostede den nette
sum af ca. 15.000 kr. Ikke desto mindre, på den tid eksploderede interessen for dette og
lignende molekyler, både af videnskabelige og teknologiske grunde. Mens der mellem
1985 og 1990 i gennemsnit fremkom en artikel pr. uge om fullerener i de videnskabelige tidsskrifter, steg tallet efter 1990 til næsten en artikel pr. dag. I 1993 var interessen så
stor, at den resulterede i grundlæggelsen af tidsskriftet Fullerene Science and Technology
(der i 2002 blev omdøbt til Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures). Med den
øgede interesse faldt prisen yderligere, og i 2013 reklamerede firmaer med ren C60 til
800 kr. per gram.
Opdagelsen fra 1985 blev elleve år senere belønnet med en Nobelpris til Kroto,
Smalley og Curl (ifølge nobelinstitutionens statutter kan en pris højst deles af tre for-
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skere). Da de modtog prisen, havde opdagelsen allerede resulteret i et blomstrende
forskningsfelt, hvor C60 kun var et enkelt eksempel på en hel klasse af molekylære
kulstofforbindelser i tre dimensioner. Der kunne være færre eller flere end 60 kulstofatomer i de nye forbindelser, og deres geometriske form kunne være anderledes end
en kugle eller kuppel. C70-molekylet minder mere om en rugbybold end en fodbold.
Klassen af disse forbindelser kaldes normalt for fullerener, mens navnene buckyball og
buckminsterfulleren reserveres for C60.
En særlig interessant fulleren blev i 1991 syntetiseret af den japanske fysiker Sumio
Iijima (f. 1939), der i sit laboratorium snublede over det første ”buckyrør” (buckytube) i
form af et langt, men meget tyndt rør bestående af kulstofatomer. Sådanne rørformede
fullerener kan være flere mm lange, men med en tykkelse på kun en halv nanometer
eller 0,0000005 mm, og de har usædvanlige fysiske egenskaber. Bucky- eller nanorør,
som de også kaldes, er det stærkeste materiale, vi kender i dag (150 gange så stærkt
som stål), det kan modstå meget høje temperaturer og tryk, det har en lav massefylde
(ca. ¼ af stål), og materialet er en god leder for såvel varme som elektricitet. Desværre
er rørene også mere kostbare end diamanter, så de har endnu ikke fundet vidtstrakt
brug uden for laboratoriet.
Fullerener er i det væsentlige syntetiske stoffer, men de kan også findes naturligt i
små mængder, sådan som det først skete i 1992, da C60 blev påvist i et sjældent kulholdigt mineral. Desuden har profetien fra 1985 om deres kosmiske forekomst vist sig at
holde stik. De kan påvises via deres infrarøde spektrum, hvilket i 2010 fik astronomer
til at identificere C60- og C70-molekyler i det kosmiske støv omkring en fjern stjerne.
To år senere kunne astronomer ved hjælp af et af NASAs rumteleskoper påvise store

C60-molekylet med dets
regulære sekskanter
symmetrisk flettet sammen til en kugle.
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Nanotråde, lange og tynde nanorør, på menneskehår vist
med et SEM mikroskop (Scanning Electron Microscope). Håret
er ca. 100 µm bredt (eller 100.000 nm), mens diameteren af
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en nanotråd blot er ca. 100 nm. 1 µm (mikrometer) = 1000
nm (nanometer) = 0,000001 m.

mængder af fast C60 i rummet omkring en dobbeltstjerne 6.500 lysår fra Jorden. Ifølge
en pressemeddelelse var der så meget C60, at det kunne ”fylde et rumfang svarende til
10.000 gange Mount Everests”.
En anden interessant forekomst er blevet fundet i sedimenter fra slutningen af
permtiden, hvor den gik over i den geologiske periode, der kaldes trias. Netop på den
tid, for omkring 250 millioner år siden, fandt der en frygtelig katastrofe sted, hvor mere
end 90 % af klodens dyre- og plantearter uddøde. Årsagen til katastrofen er ikke helt
klarlagt, men det er muligt, at den skyldtes en asteroides eller stor meteors kollision
med Jorden. Da fullerener er hule, kan de indeslutte gasser, og man har i sedimenterne
fundet fullerener, som indeholder helium og argon. Analyse af isotopforholdet i disse
små mængder af gasser er blevet set som evidens for, at de stammer fra en meteor, og
styrker derfor hypotesen om en kosmisk kollision som årsag til katastrofen.
Når klassen af fullerener påkalder sig stor opmærksomhed, er det ikke kun af videnskabelige grunde, men nok så meget på grund af stoffernes potentielle anvendelser.
Det har ikke skortet på profetier om anvendelser inden for nanoteknologi og andre
områder, hvoraf nogle er realistiske og andre mere fantasifulde. Der forskes ihærdigt i
fullereners brug til fx batterier og lagring af energi, og deres mulige medicinske anvendelser bliver også studeret inden for nanomedicin, et nyt medicinsk forskningsområde.
Indtil videre har denne forskning dog ikke resulteret i teknologiske gennembrud.
Helge Kragh

Se også
17. Vitalisme og organisk kemi
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En kunstners gengivelse af tre tunge, men dog
jordlignende exoplaneter. De kredser alle omkring
stjernen HD 40307, der befinder sig 42 lysår fra os.

4

E n V erden af planeter

En verden
		 af planeter
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Vores blå planet har i 4,6 milliarder år drejet rundt om den stjerne, vi kalder
Solen. Jorden er den eneste planet, vi ved med sikkerhed huser liv, og vi skal 3,8
milliarder år tilbage i tiden for at finde spor af det første primitive liv – bakterier indlejret i Isua-klipperne nordøst for Nuuk i Grønland. Fascinationen af andre planetsystemer handler om erkendelsen og forståelsen af det nære univers,
men også om vores fascination af tanken om liv andre steder i universet. Er vi
alene i det store verdensalt?

...........................................................................
I sit læredigt De rerum natura (Om Tingenes Natur) fra omkring 60 f.Kr. hævdede den
romerske forfatter Lucrets (ca. 96-55 f.Kr.), at ”der i andre egne af rummet har dannet sig klodesystemer ganske i lighed med dette, som æteren favner i ømhed”. Langt
senere, i 1600-tallet, havde man erkendt, at Jorden er en planet og Solen en stjerne,
og da blev det almindeligt at forestille sig rummet som fyldt med stjerner omgivet af
planeter. I Principia fra 1687 skrev den store Newton, at hvis stjernerne er centre for
planetsystemer, som han troede, ville Gud have skabt disse systemer som vort eget. På
samme tid udgav den franske filosof Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-1757) et af
de mest læste populærvidenskabelige værker nogensinde, Entretiens sur la pluralité des
mondes – Samtaler om Klodernes Mangfoldighed – hvori han gjorde sig til talsmand for
et umådeligt antal beboede planeter spredt ud over universet.
Det krævede dog store fremskridt i observationsastronomien, før man kunne argumentere videnskabeligt for planeter uden for vores solsystem, eller hvad der i dag
kaldes exoplaneter. Allerede i slutningen af 1800-tallet var der enkelte påstande om evidens for planeter omkring andre stjerner, men uden at disse blev godtaget. Den amerikanske astronom Thomas See (1866-1962) rapporterede i 1890’erne at have set planeter kredsende omkring nære stjerner, hvilket formentlig har været ren indbildning.
Exoplaneter er også meget vanskelige at påvise: Ikke blot befinder de sig meget
langt væk, de udsender heller ikke lys overhovedet. Når de alligevel kan påvises, skyldes
det udelukkende de store fremskridt, der i slutningen af det 20. århundrede er sket inden for instrumentteknologi og målemetoder. Ikke blot er exoplaneter i dag en realitet,
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vi ved også, at de er hyppige og formentlig særdeles hyppige. I maj 2013 havde astronomerne kendskab til ikke mindre end 889 exoplaneter, hvoraf de 133 befandt sig i systemer med flere planeter. Det anslås, at der findes mindst lige så mange planeter i Mælkevejen, som der er stjerner, omkring svimlende 200 milliarder. Men stadig i 1990 havde
astronomerne ikke sikkert kendskab til en eneste planet uden for vores solsystem.
Den første bekræftede observation af en exoplanet stammer fra 1992, hvor en polsk
astronom benyttede et stort radioteleskop til at påvise et par planetlignende legemer i
omdrejning om en såkaldt pulsar, en død stjerne, som er resterne af en eksploderende
supernova. En pulsar er imidlertid langt fra at være en almindelig stjerne, så selv om opdagelsen blev anset for at være vigtig, var den af begrænset betydning. Gennembruddet
kom først tre år senere, mere præcist den 6. oktober 1995, da de svejtsiske astronomer
Michel Mayor (f. 1942) og Didier Queloz (f. 1966) på en konference i Firenze berettede,
at de havde fundet en exoplanet, der kredsede omkring en stjerne af samme type som
Solen. Få dage senere var den sensationelle opdagelse forsidestof på alverdens dagblade.
Mayor og Queloz havde i mere end et år observeret stjernen 51 Pegasi, der ligger i
stjernebilledet Pegasus, 50,9 lysår væk fra Jorden. Selv om de ikke kunne se nogen planet omkring stjernen, så viste deres data, at stjernen opførte sig på en sådan måde, at
den blev påvirket af en omkredsende stor planet med en masse omkring Jupiters. Men
mens Jupiters omløb om Solen tager 12 år, var omløbstiden for den nye planet blot 4,2
døgn. Ifølge Keplers 3. lov betyder det, at planeten er ganske tæt – sølle 7,5 millioner km
– på den varme stjerne, tættere end Merkur er på Solen. Som Mayor og Queloz gjorde
opmærksom på i deres artikel i Nature fra november 1995, var dette helt usædvanligt.
Der måtte være tale om en ”varm Jupiter”, som befandt sig så nær stjernen, at den var i
fare for at fordampe. Observationerne blev kort efter bekræftet af amerikanske astronomer, der desuden fandt to nye exoplaneter i omløb om to stjerner 59 lysår væk i stjernebillederne Virgo og Karlsvognen.
Hvordan kunne Mayor og Queloz dog påvise en usynlig planet og endda finde dens
masse og omløbstid? De måtte selvsagt benytte sig af indirekte metoder baseret på
observationer af stjernen (og ikke planeten), som man må gøre det med næsten alle
exoplaneter. En planet drejer sig ikke blot om en fast stjerne, de to legemer drejer sig
om deres fælles tyngdepunkt, så også den tunge stjerne rokker lidt frem og tilbage i
synslinjen. Som den østrigske fysiker Christian Doppler (1803-1853) havde vist allerede i
1842, vil bølgelængden for en lyskilde i bevægelse bort fra iagttageren vokse med radialhastigheden, dvs. i synslinjens retning. Lyset bliver mere rødt, mens det bliver mere blåt,
når lyskilden nærmer sig iagttageren. Dopplereffekten giver sig til kende i små ændringer i spektret fra stjernen, og ud fra disse ændringer kan man slutte sig til eksistensen af
en planet. Metoden var velkendt, men den krævede yderst gode målinger, da radialhastigheden ofte kun varierer med nogle få meter i sekundet. Alligevel er de spektroskopi-
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De første fodspor uden for Jorden. Vi ser fod og
fodspor af den amerikanske astronaut Edwin
Aldrin (f. 1930), da han i sommeren 1969 besøgte

ske teknikker så præcise, at den kan måles. Det
instrument, Mayor og Queloz benyttede sig
af, tillod målinger helt ned til 13 m/s, og deres
observationer af 51 Pegasi afslørede en ændring
i planetens radialhastighed på 55 m/s.
De fleste exoplaneter er blevet påvist ved
Doppler- eller radialhastighedsmetoden, men

Månen. Fodsporet er der endnu, aldeles uændret. På trods af mange profetier blev månelandingen ikke begyndelsen på en kolonisering
af rummet – først Månen, så Mars og så måske
videre til planeter uden for solsystemet. Men
drømmen lever videre, og den er en vigtig del af
fortællingen om udforskningen af exoplaneter
og den brede appel, denne type forskning har.

astronomerne har også brugt andre metoder,
herunder transitmetoden. Således kunne et
hold amerikanske astronomer under ledelse af
Gregory Henry fra Tennessee State University i 1999 beskrive en varm Jupiter-lignende
planet med det muntre navn HD-209458-b, der passerede foran dens stjerne. En sådan
passage eller transit er velkendt fra vores eget solsystem, hvor Merkur og Venus af og til
kan ses foran solskiven. Nu er HD-209458-b, som andre exoplaneter, for langt væk til at
kunne ses, men astronomerne kunne måle den ganske lille reduktion af stjernens lys-
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Billedet fra 2004 viser nederst til venstre
en exoplanet, der kredser om en såkaldt

styrke, der skyldes den delvise formørkelse fra planeten.

brun dværgstjerne (som her er hvid-blå!).

HD-209458-b var den første exoplanet, der blev påvist

Planeten er tungere end Jupiter og bevæger

ved Dopplermetoden og bekræftet af transitmetoden.

sig længere væk fra dværgstjernen, end

Den viste sig at have en masse på 69 % af Jupiters og en

Neptun gør fra Jorden, så den er mildest talt

omløbstid på kun 3,5 døgn. I 2004 fik man via rumtele-

ikke jordlignende.

skopet Hubble yderligere interessante informationer om
HD-209458-b, nemlig at der er både ilt og kulstof i dens
atmosfære – to af de formodede grundsten for liv. Til gengæld er planetens overflade
glohed, og livets grundsten bliver derfor, antager man, blæst ud i rummet.
Vores solsystem har adskillige planeter, og det viser sig, at mange andre stjerner
ligeledes omgiver sig med mere end en enkelt planet. Det gælder fx den røde dværgstjerne Gliese-876, kun 15 lysår fra Jorden, der er omgivet af mindst fire planeter, hvoraf
den inderste, Gliese-876-d, formodentlig er en stenplanet ligesom Jorden – dog gloende varm. Netop eftersøgningen af jordlignende exoplaneter har af indlysende grunde
tiltrukket sig stor opmærksomhed og flere gange resulteret i forhastede meddelelser
om, at nu er der fundet en planet, der ligner Moder Jord til forveksling.
En sådan planet er endnu ikke fundet, selv om det satellitbårne amerikanske kepler
teleskop har afsløret flere jordlignende kandidater. I starten af 2011 fandt man med
transitmetoden en planet omkring stjernen Kepler-10 med en masse på omkring fem
jordmasser og en radius på ca. 1,5 gange Jordens. Om end i denne forstand jordlignende, så er Kepler-10-b, som planeten hedder, det ikke i andre henseender. Først og fremmest kredser den så tæt omkring stjernen, at den er ekstrem varm og aldeles uegnet
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pler-22 i stjernebilledet Svanen. Denne stjerne minder meget om Solen, og dens planet
Kepler-22-b har visse træk til fælles med Jorden. Den er godt nok tungere og mere end
dobbelt så stor, men dens omløbstid (og derfor også afstand fra stjernen) adskiller sig
ikke væsentligt fra Jordens. Desværre tyder det på, at dens overflade er meget anderledes og måske består af et gas- eller væskeformigt lag. Kepler-22-b er næppe heller en
beboelig tvilling til Jorden. Men jagten fortsætter.
Ud fra en analyse af alle exoplaneter anslår astronomer og astrobiologer, at omkring
0,5 % af dem er beboelige, dvs. kan huse liv i en eller anden form. Selv om spørgsmålet
om beboelige planeter har været stærkt medvirkende til at gøre studiet af exoplaneter
fashionabelt og sælge det til politikere og offentlighed, er det ikke den primære drivkraft for astronomerne. Selv hvis de aldrig finder en tvilling til Jorden, er deres arbejde
ingenlunde spildt. Den intense forskning har allerede resulteret i ny værdifuld viden om
universet og dets bestanddele i almindelighed og om planetsystemer i særdeleshed.
Så, er der liv andre steder i universet end på Jorden, og er der måske ligefrem intelligent liv? Vi ved det stadig ikke, og det sidste spørgsmål vil måske aldrig blive besvaret.
Men udforskningen af exoplaneterne har gjort det langt mere sandsynligt – nogle vil
endda sige sikkert – at liv ikke er forbeholdt vores egen jordklode.
Helge Kragh

Se også
41. Radiobølger fra rummet

En hilsen fra Jorden. Da
rumsonderne Pioneer 10 og
Pioneer 11 i 1972-1973 blev
sendt uden for solsystemet,
medbragte de metalplader
med indgraverede symboler
om os selv og vores solsystem. Man håbede, de ville
blive opsnappet af en fremmed civilisation, der så ville
kontakte os. Men, ak, det er
endnu ikke sket.
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for liv. Et måske bedre bud fremkom senere samme år i form af en planet i bane om Ke-
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Selv om det mørke stof er usynligt, røber målinger
dets eksistens. I galaksehoben Abell 1689, der befinder
sig mere end to milliarder lysår væk, er der påvist
enorme mængder af mørkt stof, som på fotografiet er
antydet med den blå farve.

5

D en m ø rke energi

Den mørke
				energi
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Universet er fyldt med en mærkelig slags energi, der får det til at puste sig
op – det udvider sig med stadig større hast. Man er ikke sikker på, hvad denne
kosmiske energi er, men i det mindste har man et navn for mysteriet: ”Mørk
energi”. Navnet optræder for førte gang i den videnskabelige litteratur i en artikel fra 1999. I dag er naturen af den mørke energi – dens forklaring ud fra fysisk
teori – den måske største af alle videnskabelige gåder.

...........................................................................
For at måle universets udvidelseshastighed som givet ved Hubbles konstant, må man
kende afstanden til stjerner eller galakser i ekstremt store afstande fra Jorden. Det var
med dette formål, at internationale forskningsgrupper i 1990’erne studerede de fjerne
og meget lysstærke supernovaer. Som resultat af møjsommeligt indsamlede data nåede forskerne i 1998 frem til et billede af universet, der adskilte sig radikalt fra, hvad man
hidtil havde ment. Universet, fortalte de, har øget sin udvidelseshastighed gennem
mindst 5 milliarder år og accelerationen vil formentlig fortsætte i al evighed. Den målte
tæthed af masse og energi svarede til et rumligt uendeligt univers, hvor kun ca. 30 %
af tætheden skyldes stof, mens de resterende 70 % måtte skyldes en eksotisk form for
energi – den mørke energi. Forbedrede målinger har siden resulteret i en fordeling på
27,3 % stof og 72,8 % energi. De nyeste målinger fra Planck-satellitten giver dog en noget
anden fordeling, nemlig 31,7 % stof og 68,3 % mørk energi. Målingerne har desuden ført
til en mere præcis værdi for universets alder, der nu er bestemt til 13,8 milliarder år.
Det nye billede af universet udløste i 2011 Nobelpriser til tre af de ledende forskere inden for studiet af supernovaernes kosmologiske betydning, den amerikanskaustralske Brian Schmidt (f. 1967) og de to amerikanere Saul Perlmutter (f. 1959) og
Adam Riess (f. 1969). Ifølge det nye billede består kun 4-5 % af universet af almindeligt
stof i form af grundstoffer og atomare partikler, mens der er langt mere såkaldt mørkt
stof, som tegner sig for omkring 85 % af universets stoflige indhold. Dette mørke stof er
usædvanligt ved ikke at udsende stråling, men dets natur er stadig en gåde. Mens noget
af det mørke stof er kendte dyr i den kosmiske zoologiske have – fx neutrinoer, sorte
huller og såkaldt brune dværgstjerner – er en anden og større del af en endnu mere
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eksotisk art. Det eksotiske mørke stof består måske af elementarpartikler, der er forudsagt teoretisk, men endnu ikke
er påvist i eksperimenter. En kandidat er den såkaldte neutralino, der imidlertid kun kendes fra teoretiske beregninger.
Ikke mindre gådefuld er den mørke energi, som puster
universet op og dominerer dets samlede indhold af stof og
energi (husk på, at energi og stof er ækvivalente via Einsteins
E = mc2). Forskerne kunne kun forklare observationerne af
supernovaer ud fra antagelsen om en kosmisk frastødende
kraft overalt i rummet. Men hvad er denne mørke kraft eller
energi for noget?
Selv om den mørke energi først blev en kosmologisk
realitet i 1998, var fysikerne ikke ubekendt med ideen om,
at det tomme rum er fyldt med energi. Spørger man kvantemekanikken, vil den svare, at et atom eller lignende simpelt
fysisk system ikke kan have energien nul, men at det i den
laveste energitilstand altid vil have en ”nulpunktsenergi”.
Man troede oprindeligt, at dette fænomen var begrænset til
materielle systemer som fx molekyler, men i 1950’erne blev
det anerkendt, at også ren elektromagnetisk stråling har en

Universet pustes op af en sær form for

nulpunktsenergi. I et helt tomt rum vil der altid være strå-

energi, der formentlig stammer fra kvan-

ling og derfor også energi, hvilket blev vist eksperimentelt

teprocesser i det tomme rum. Da den tyske

i den såkaldte Casimir-effekt opkaldt efter den hollandske

astrofysiker Wolfgang Priester (1924-2005)

fysiker Hendrik Casimir (1909-2000), der havde forudsagt

lavede sin tegning i 1984, var den mørke

effekten i 1948. Hverken Casimir eller andre mente i første

energi endnu ikke påvist.

omgang, at det kvantefysiske vakuum havde kosmologisk
relevans. Først omkring tyve år senere foreslog enkelte fysikere, at kosmologien havde brug for et vakuum som beskrevet af kvantemekanikken.
Men vi må en tur tilbage til 1917, da Einstein på basis af sin generelle relativitetsteori
formulerede de ligninger for universet, der stadig anerkendes som fundamentet i den
kosmologiske teori. I sin oprindelige model af et endeligt univers fyldt med stof var Einstein nødt til at indføre en frastødende kosmisk kraft, da hans univers ellers ville falde
sammen under tyngdens virkning. Denne kraft, der kun var mærkbar over meget store
afstande, afhang af en ny ”kosmologisk konstant”, der altid betegnes med det græske
bogstav lambda (λ eller Λ). Einstein selv betegnede den i 1917 som en ”foreløbig ubekendt universel konstant”. Den fysiske betydning af konstanten var ikke ganske klar,
men Einstein mente, den var nødvendig for at forklare universets stabilitet. Da det i
1930 viste sig, at universet udvider sig, skrottede Einstein og de fleste andre forskere
den kosmologiske konstant som en fejltagelse.
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som en nødvendig del af kosmologien. Det gjaldt især belgieren Georges Lemaître
(1894-1966), der i 1931 havde indført ideen om et big bang-univers. Han forklarede i
et foredrag i 1933, at den kosmologiske konstant udtrykte en kosmisk udvidelseskraft i
det tomme rum. Det fysiske vakuum kan tilskrives en energitæthed, der netop er proportional med den kosmologiske Λ–konstant, og som giver anledning til en spænding
eller et ”negativt tryk”, der får universet til at accelerere. Selv om hverken Lemaître eller
andre kendte værdien for den kosmologiske konstant, bortset fra at den måtte være
meget lille, anslog han ud fra Einsteins formel E = mc2, at vakuumenergien måtte svare
til en stoftæthed af størrelsesordenen 10-27 g/cm3. Det er jo et meget lille tal, men alligevel er det mere end 1000 gange større end den gennemsnitlige tæthed af almindeligt stof i universet. Lemaîtres teori blev ignoreret af samtiden og kom først til at spille
en rolle mange år senere.
Omkring 1970 havde man altså to former for vakuumenergi, den ene stammende
fra den kosmologiske konstant og den anden fra den kvantemekaniske teori for det
tomme rum. Det blev nu endelig foreslået, at der var tale om to versioner af samme
energi, dvs. at Λ-konstanten kunne forstås ud fra kvantefysikken. Problemet var imidlertid, at det var højst uklart, om Λ overhovedet eksisterede. Den giver sig kun til
kende på en kosmologisk målestok, og ingen astronomiske data syntes klart at tale til
fordel for konstanten. Sådanne data fremkom først med studiet af supernovaer i 1998,
der afslørede et univers blæst op af en mørk energi. De fleste astronomer og fysikere
tøvede ikke med at identificere den mørke energi med den vakuumenergi, der skyldes Λ-konstanten. Ja, de fortolkede de nye observationer som en ”opdagelse” af den
størrelse, som Einstein havde kasseret, og som i så lang tid havde været ude i kulden.
Omvendt kunne det nye verdensbillede ses som en bekræftelse af den fortolkning, som
Lemaître havde foreslået 65 år tidligere.
Den nye kosmologi, der udkrystalliserede sig i årene efter 1998, var baseret på ideerne om mørkt stof og den mørke Λ–energi. Dette er stadig det foretrukne grundlag
for kosmologien, endda et slags paradigme om man vil. Men da hverken det mørke stof
eller den mørke energi er godt forstået, er det et paradigme, der i nogen grad hviler på
uvidenhed snarere end på viden.
Et af de store problemer i dag er at forstå værdien af den kosmologiske konstant
ud fra den kvantefysiske teori for det tomme rum. Astronomiske data antyder en

Λ-energitæthed på 10-29 g/cm3, mens kvanteteorien resulterer i en tæthed for vakuum
energien, der er kolossalt meget større: Forholdet mellem den teoretisk forventede
og den observerede værdi er intet mindre end den gigantiske faktor 10120. Intet under,
at fysikere taler om den værste forudsigelse nogensinde i videnskabshistorien. De har
søgt at løse problemet gennem mere end 30 år, men stadig uden et tilfredsstillende
svar.
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Der var dog enkelte fysikere, der holdt fast ved Λ–konstanten og opfattede den
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Einstein lever! Opdagelsen i 1998 af, at universets udvidelse sker stedse hurtigere, og at der
derfor må findes en kosmisk udvidelseskraft,
bliver normalt forklaret ud fra den kosmologiske
konstant, Einstein indførte i sine ligninger i 1917.

Almindelig energi er bevaret, således at den ikke ændres, når universet bliver større.
Med voksende rumfang vil energien forblive den samme, mens tætheden af energi
bliver mindre. Vakuum- eller Λ–energien er højst usædvanlig ved, at det er energitætheden og ikke energien selv, der forbliver konstant. Hvis universets rumfang fordobles,
bliver mængden af stof uforandret. Derimod bliver der dobbelt så meget mørk energi
til at puste universet op og derved skabe yderligere mørk energi osv. Med andre ord,
den mørke energi sørger for, at den kosmiske udvidelse går amok, så universet i en fjern
fremtid vil være helt domineret af denne mærkelige energiform. Da alle galakser fjerner
sig stedse hurtigere fra hinanden, vil vi – eller vores Mælkevej – engang være alene i det
synlige univers. Ingen tror længere på muligheden af et ”big crunch”, hvor universet
engang vil trække sig sammen som følge af, at gravitationen vinder tovtrækningen med
den frastødende kosmiske kraft. Der er ingen endestation for universet, bortset fra den
evige tomhed.
Den sære mørke energi som givet ved den kosmologiske konstant er ikke direkte
påvist. Den kosmologiske konstant er den mest anerkendte hypotese til forklaring af
astronomiske observationer, men ikke den eneste hypotese. Der er adskillige alterna-
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”kvintessens”, der hentyder til Aristoteles’ femte element, som ifølge den græske tænker fandtes overalt i rummet uden for Jorden. En anden hypotese er ”fantomenergi”,
der som den kosmologiske konstant er en frastødende kosmisk kraft. Men fantomenergien vil vokse mod uendelig i løbet af en endelig tid, og da rive hele universet i stumper
og stykker i et ”big rip”. Fremtidsscenariet er ikke rart, men det er scenariet for den
mørke Λ-energi heller ikke.
Vi kan så trøste os med, at den mørke energi trods alt er en teoretisk konstruktion
og ikke et empirisk faktum. Det kan ikke udelukkes, at den mørke Λ-energi en dag vil
lide samme triste skæbne som den verdensæter, fysikere troede på i tiden før Einstein.
Helge Kragh

Se også
2. Ingenting – det absolutte tomrum
29. Einsteins relativitetsteori
39. Universet udvider sig
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Hjernecelle. Hjerne. Bevidsthed.
Nysgerrighed. Undersøgelse.

Denne bog beskriver en række betydningsfulde opdagelser og erkendelsesmæssige
fremskridt i naturvidenskaben gennem en mere end 2000-årig periode. Begrebet naturvidenskab har mange facetter, og vi har i det væsentlige begrænset os til de ideer
og opdagelser, der vedrører grundlæggende indsigter i den måde, hvormed naturen er
opbygget og virker, uanset om det er stjernernes fjerne natur eller menneskekroppens
nære natur.
Naturvidenskaben i den forstand, vi kender den i dag, er i det væsentlige et produkt af den såkaldte naturvidenskabelige revolution, der fandt sted i perioden ca. 15401670. Næsten alle artiklerne fortæller om gennembrud i eller siden denne tid – for
hvordan kan der være naturvidenskabelige højdepunkter, før der var naturvidenskab?
Ikke desto mindre er der en meget vigtig tidligere historie med rødder, der især går
tilbage til den græske oldtid. Når det har været naturligt og relevant, har vi medtaget
dele af denne historie. Måske den største opdagelse eller erkendelse af alle var en, vi
slet ikke medtager, nemlig de tidlige græske naturfilosoffers erkendelse af eller påstand
om, at naturen overhovedet kan forstås blot ud fra observationer og rationel tænkning. De hævdede allerede 400 år før vores tidsregning, at man ikke behøver henvise
til guderne eller mytiske forestillinger for at forklare naturfænomener. Deres holdning
var den aldeles grundlæggende, at verdens brogede mangfoldighed i princippet kan
forstås naturligt og rationelt. Påstanden var af filosofisk art og ikke i sig selv naturvidenskabelig, men den var en nødvendig (om end ikke tilstrækkelig) betingelse for det
naturvidenskabelige projekt i det hele taget.
Vi hævder ikke, at de 50 opdagelser, vi fortæller om, nødvendigvis er de største
opdagelser i videnskabshistorien. Men vi hævder, at de alle kan betegnes som højdepunkter, og at de har været med til at ændre vores verdensbillede og i et vist omfang
endda vores hverdag. Mens nogle af opdagelserne er hinsides diskussion, sådan som
tilfældet er med fx Darwins evolutionsteori og opdagelsen af radioaktiviteten, så kunne
andre af emnerne have været erstattet af andre og lige så værdige kandidater. Under
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alle omstændigheder er det tvivlsomt, om det overhovedet giver mening at lave en rangliste over videnskabelige opdagelser og deres betydning. Efter
hvilke kriterier skulle man kunne sammenligne opdagelsen af blodets kredsløb i starten af 1600-tallet
og opdagelsen af elektromagnetiske bølger i slutningen af 1800-tallet?
Da bogen drejer sig om grundlæggende indsigter i naturens opbygning, er matematikkens
historie som udgangspunkt ikke medtaget, selv om
den er præget af vigtige innovative tanker – endda
af opdagelser – og spillede en afgørende rolle for
overgangen fra naturfilosofi til naturvidenskab i
renæssancen og overgangen fra lægekunst til moderne lægevidenskab i 1800-tallet. Desuden har
matematikken i en lang række tilfælde været af
afgørende betydning for nytænkning i fx fysik og
astronomi i 1900-tallet, sådan som Einsteins indsats
er et eksempel på. Men på trods af matematikkens
uomtvistelige betydning for naturerkendelsen, er
den ikke selv en empirisk videnskab. Den kan ikke levere opdagelser om naturen.
Bogens 50 artikler er groft set kronologisk ordnet og ikke efter deres relative størrelse eller deres betydningsfuldhed. Sidstnævnte begreb er i sig selv problematisk, for
taler vi her om betydningen for den tid, hvor opdagelsen blev gjort, eller for vores egen
nutid? Vi har valgt at prioritere de opdagelser, der direkte eller indirekte endnu i dag
har en betydning, også selv om de måske ikke længere anerkendes som sande eller
fuldendte. Lavoisiers fornyelse af kemien i slutningen af 1700-tallet førte til en teori,
moderne kemikere vil forkaste det meste af. Ikke desto mindre var den begyndelsen til
den kemi, der er vores.
Man kan strides om, hvornår en opdagelse er stor eller større end en anden, men
kan man også strides om, hvad en opdagelse overhovedet er? Svaret er ja, for mens
opdagelsesbegrebet ved en overfladisk betragtning kan synes trivielt, er det langtfra
tilfældet ved en nøjere undersøgelse. En forsker opdager noget i eller om naturen, hvis
han (eller hun) som den første finder ud af, at noget eksisterer eller er tilfældet. Det kan
være et objekt, som fx en stjerne eller et grundstof, eller det kan være en relation imellem data, som da Balmer i 1885 opdagede sammenhængen imellem brints spektrallinjer. Under alle omstændigheder må der være tale om en reel nyhed. I princippet kan en
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forskergruppe. I praksis er en række vigtige opdagelser om naturen dog blevet gjort
samtidigt og mere eller mindre uafhængigt af flere forskere. Det kan skyldes, at tiden
var moden for en opdagelse, som man siger. Der er således intet ejendommeligt i, at
solpletter blev opdaget af flere astronomer omtrent samtidigt i starten af 1600-tallet,
netop da kikkerten gjorde sit indtog i astronomien.
En række opdagelser er teknologibaserede, dvs. forbundet med eller direkte et
produkt af teknologisk innovation. Opfindelsen af kikkerten var en forudsætning for
Galileis nye forståelse af himlene. Udviklingen af mikroskopets linsesystem i 1820’erne
var en forudsætning for, at naturforskere kunne etablere cellelæren og bakteriologien
i anden halvdel af 1800-tallet. Fremkomsten af røntgenkrystallografien, som bestemmer molekylers tredimensionelle struktur, var en forudsætning for, at Watson og Crick
kunne opdage DNA-koden. Teknologisk innovation er tæt forbundet med en række
nyere opdagelser i naturvidenskaben, og brugen af dem er i nogle tilfælde uadskilleligt
forbundet med erkendelsesorienteret videnskab.
Flere af de her beskrevne gennembrud har også resulteret i anvendelser inden
for teknologi, ingeniørvidenskab og medicin. Fremstillingen af ammoniak til brug for
kunstgødning er fx en uadskillelig del af det moderne landbrug. Opdagelsen af hormoner, som bl.a. indgår i P-piller, har haft stor betydning for det moderne familieliv. Opdagelsen af elektromagnetismen, som ligger til grund for et utal af elektriske apparater
fra elektromotorer til avanceret vindmølleteknologi, har grundlæggende betydning for
det moderne menneskes liv i det hele taget. Og så videre.
I almindelighed er det vanskeligt at skelne skarpt mellem grundvidenskab og anvendt eller teknisk videnskab, men vi fokuserer på førstnævnte i højere grad end sidstnævnte. Det er nye erkendelser om naturen, der står i centrum, ikke alle de teknologiske
fremskridt, disse erkendelser har ført med sig.
Der er overraskende mange eksempler på, at en opdagelse er blevet overset eller
værre, latterliggjort, af det videnskabelige samfund – at den knap nok er blevet bemærket eller at dens betydning ikke er blevet værdsat. Flere grundlæggende opdagelser er
ganske simpelt blevet afvist for først senere at blive optaget i klassen af kanoniserede
opdagelser. De er blevet ”genopdaget”. Hvad man betegner som den effektive opdagelse, kan være sket i fuldstændig uvidenhed om den oprindelige opdagelse eller som
en udvidet, bedre forstået og bedre kommunikeret version af denne, sådan som vi så
det, da Lemaîtres erkendelse fra 1927 af det ekspanderende univers først efter 3-4 års
forsinkelse blev kendt såvel som anerkendt i det videnskabelige samfund. Man kan sige,
at Lemaîtres opdagelse skete, før tiden var moden, at der var tale om en præmatur opdagelse. Tilsvarende kan man med en vis ret betegne Lavoisier som den effektive opdager af ilt, mens Scheeles og Priestleys fremstillinger af grundstoffet var præmature.
Det kendteste eksempel på en præmatur opdagelse er nok Mendels arvelighedslo-
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ve, der ganske vist ikke var ukendte i sidste del af 1800-tallet, men kun tiltrak sig meget
ringe opmærksomhed fra botanikere og biologer. Først i 1900 fik Mendel sin fortjente
plads i videnskabshistorien, og hans to love blev genopdaget af flere biologer, der nu
fortolkede dem ud fra den nye tids viden om arvelige egenskaber.
Når det er rimeligt at tale om effektive opdagelser, skyldes det, at en videnskabelig
opdagelse aldrig kan være privat eller begrænset til blot nogle få personer. Den forsker,
der opdager noget nyt og kun noterer det i sin dagbog, har ikke gjort en videnskabelig
opdagelse, uanset om han har været klar over sin opdagelses art og værdi. Opdagelsen
må ikke blot være offentligt tilgængelig, typisk meddelt i faglitteraturen, men også

Opdagelsen af elektromagnetismen har affødt et utal af
teknologier, hvor elektrisk strøm spiller en hovedrolle.
Det drejer sig fx om telefonen, opfundet af Graham Bell
(1847-1922) i 1878, hvor det lykkedes ham at omdanne tale
til elektriske signaler, der i modtagerapparatet igen blev
omdannet til tale. Her en af Bells første telefoner.

I 1600-tallet var havfruer et
tema, som naturvidenskaben tog
alvorligt. Den danske videnskabsmand Ole Worm (15881654) var ikke afvisende over for
deres eksistens og beskrev en
havfrues håndknogler og ribben,
som han havde modtaget fra en
hollandsk læge. Her ses to havfruer afbildet i naturforskeren
Johannes Jonstonus’ (1603-1675)
Historiae naturalis de piscibus
et cetis (Naturhistorier om fisk
og havdyr) fra 1657.

offentligt kendt. Således opfandt Edvard Jenner ikke vaccinationen. Den nye forebyggelsesmetode havde været anvendt af en landmand i Sydengland og en skolelærer i
Holsten allerede tyve år forinden, men det var Jenner, der gjorde den effektiv, dvs. skrev
om den nye metode i faglitteraturen, så den spredtes i det lægefaglige miljø og resten
af verden inden for få år.
Publikation i fagtidsskrifter er imidlertid ingen garanti for, at en opdagelse bliver
offentligt kendt. Faktisk bliver mere end en tredjedel af al videnskabelig litteratur i dag
aldrig citeret af andre forskere, hvilket i praksis betyder, at denne del af litteraturen ikke
er offentlig kendt. Der er altså et vigtigt socialt element i selve begrebet om den videnskabelige opdagelse, som der er det i naturvidenskab i det hele taget. Det afgørende
er, at opdagelser må være offentligt kendte og anerkendte. Hvis de ikke er bekræftede
eller på anden vis har opnået anerkendelse i forskersamfundet, bør man tale om en
opdagelsespåstand snarere end om en opdagelse. Ikke alle opdagelsespåstande fører
til opdagelser, men hvordan kan vi vide, om en afvist opdagelsespåstand ikke engang i
fremtiden vil blive anerkendt eller genopdaget? Den brogede historie om opdagelsen
og ”af-opdagelsen” af det tomme rum er en instruktiv påmindelse om, at opdagelsernes
historie sjældent forløber lineært.
Man opdager noget, der faktisk findes i naturen eller kan laves i laboratoriet, fx
planeter uden for solsystemet, kontinentalsoklernes bevægelighed og den elektriske
strøms påvirkning af en magnetnål. Kan man også opdage – og ikke bare påstå at have
opdaget – objekter eller fænomener, som vi i dag vil erklære for forkerte eller ikkeeksisterende? Det forekommer måske absurd at hævde, at man i 1500-tallet opdagede
havfruer, også selv om der i perioden var mange og tilsyneladende veldokumenterede
påstande om disse sære væsners eksistens. Vi ved jo i dag, at der ikke findes havfruer! Alligevel kan det ud fra et historisk synspunkt være legitimt at tale om opdagelser af ikkeeksisterende fænomener, såfremt disse blev bredt anerkendt af samtidens forskere.
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producerer lægemidlet penicillin, blev beskrevet
i 1809. Fleming opdagede stoffet mere end 100 år
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Omkring 1915 havde fysikerne opdaget, at

senere, fordi han havde et vågent øje. Det er ikke til

alle atomkerner består af protoner og elektroner.

at vide, hvornår en anden forsker ville have set det

Dette var anerkendt indtil starten af 1930’erne, da

samme. Her ses en molekylemodel af penicillin på en

elektronen blev bortvist fra kernen. Man kan vælge

baggrund, som viser molekylets elektrontæthed.

at sige, at opdagelsen så var forkert og derfor slet
ingen rigtig opdagelse. Man kan også vælge at sige,
at den blev ”af-opdaget” med påvisningen af neutronen som en kernepartikel. Tilsvarende vil historikere finde det berettiget at tale om
opdagelsen af flogiston i 1700-tallet. Flogiston eksisterer lige så lidt, som havfruer gør
det, og dog blev substansen engang opdaget for senere at blive af-opdaget af Lavoisier.
Vi har her i bogen også fortalt om den ”mørke energi” som en kosmologisk opdagelse,
der da også nyder bred anerkendelse blandt fysikere og astronomer. Ikke desto mindre
kan vi ikke være sikre på, om den mørke energi har samme status om tyve år. Måske den
vil lide samme kranke skæbne som flogiston – blive degraderet fra en virkelig substans
til en spøgelsessubstans.
Ofte forbinder vi opdagelser med et materielt objekt eller fænomen, fx den nye
planet Neptun fra 1846 eller blodets kredsløb i den menneskelige organisme, der blev
opdaget af Harvey i 1628. Man opdager ting, der på konkret vis findes i naturen, og som
kan erkendes ved nøje at undersøge dem. Man kan dog også tale om opdagelser i en
bredere og mere abstrakt forstand, hvor det, man opdager, typisk har form af teorier
eller lovmæssigheder.
Faktisk er nogle af de vigtigste begrebsmæssige innovationer eller opdagelser i videnskabshistorien opstået ved, at forskere har omorganiseret data og betragtet dem
i et nyt teoretisk perspektiv. Gennembruddene er alene sket ved, at forskerne har set
verden på en ny måde. Flere af opdagelserne her i bogen hører netop til denne kategori
af opdagelse som teoretisk nytænkning. Da Kopernikus i 1543 opdagede det heliocentriske verdensbillede, var det ikke på grundlag af nye astronomiske observationer; da Darwin i 1859 fremkom med sin evolutionslære, var opdagelsen ikke motiveret af nye undersøgelser af den levende natur; da Einstein i 1905 foreslog relativitetsteorien, spillede
datidens fysiske eksperimenter ingen væsentlig rolle; og da Wegener nogle år senere
indførte teorien om kontinentaldrift, var det ikke på grund af nye geodætiske målinger
eller andre geofysiske data. Disse fremragende videnskabsmænd var naturligvis vejledt
af observationer og eksperimenter, men deres teoretiske gennembrud eller opdagelser
bestod i konstruktionen af et nyt perspektiv, der gik ud over det empiriske niveau.
Der er dog her tale om et noget anderledes opdagelsesbegreb end det gængse.
Man kan simpelthen ikke finde relativitetsteorien, evolutionslæren eller det periodiske
system ved blot at se godt nok efter i naturen. Disse teorier og begreber er ikke noget,
der i en konkret forstand er i naturen, men noget der konstrueres. Selv om det kan være
nyttigt at skelne mellem faktuelle og teoretiske opdagelser, kan man ikke klart adskille
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observationer fra teoretiske synspunkter. At gøre en opdagelse er en aktiv mental proces, hvor genstanden for opdagelsen ikke blot observeres, men også identificeres eller
fortolkes som en bestemt genstand. Man er nødt til at have erkendt genstanden som
noget nyt og relevant, som tilhørende en bestemt klasse eller kategori, før man kan tale
om en opdagelse.
Flere astronomer observerede solpletter før Galilei, men da de fortolkede deres
iagttagelser som atmosfæriske ”dunster” eller fx fugleflokke, der passerede foran Solen,
opdagede de ikke solpletterne. Opdagede Columbus Amerika, når han selv troede, han
var kommet til Indien? I bogen fortæller vi om sten, kendt siden oldtiden, der har bemærkelsesværdige aftryk af plante- eller dyrelignende legemer. Det var imidlertid først
i 1600-tallet, at man erkendte dem som fossiler fra Jordens fjerne fortid. Der er forskel
på at se og at indse.
Endelig er der opdagelser, hvor man groft set ikke vidste, hvad man havde opdaget,
men som ikke desto mindre var revolutionerende. Til den kategori hører koppevaccina-
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betragtes udefra, som i dette tilfælde fra
Månen. Mange vigtige opdagelser skyldes nye
perspektiver på allerede kendte fænomener
snarere end fremkomsten af nye fænomener.

tionerne, hvis virkningsmekanisme man først erkendte mere end hundrede år senere,
men som ikke desto mindre indførte et nyt princip i epidemibekæmpelse og revolutionerede behandlingen af en af de mest ødelæggende epidemier i menneskehedens
historie.
Det kunne være rart at vide, hvordan man gør videnskabelige opdagelser, men
desværre findes der ingen logik eller opskrift for den kreative proces, der uundgåeligt
er et centralt element i opdagelser af en ikke-triviel art. Heller ikke ud fra de talrige
eksempler, der findes i videnskabshistorien, er det muligt at spore en særlig opdagelseslogik. Det betyder nu ikke, at opdagelser sker ganske tilfældigt, eller at de unddrager
sig historisk og rationel analyse, men i almindelighed er der meget få fællestræk fra én
opdagelseshistorie til en anden.
Opdagelser kan i nogle tilfælde planlægges og endda gøres næsten rutinemæssigt,
som det sker i moderne laboratorier inden for den biomedicinske og farmakologiske
sektor, men i så fald er der ikke tale om opdagelser af en væsentlig erkendelsesmæssig
værdi. De opdagelser, der beskrives i bogen, hører ikke til denne kategori, om end nogle kan minde om dem. Dette er især tilfældet med de opdagelser, der i det væsentlige
skyldes brug af avanceret teknologi, fx opdagelsen af talrige exoplaneter. Opdagelsen
i 2012 af Higgs-partiklen – i pressen markedsført som ”Gud-partiklen” – var vigtig og
langtfra rutinemæssig, men den var nok så meget en højteknologisk triumf som resultatet af en genial idé.
I andre tilfælde sker en opdagelse mere tilfældigt, og den kan tilsyneladende endda
være helt tilfældig. Dog må forskeren altid være mentalt forberedt, så der er aldrig tale
om en ganske tilfældig opdagelse, i det mindste ikke når det gælder væsentlige opdagelser. Da Röntgen fandt sine magiske stråler i 1895, var det i en vis forstand tilfældigt,
men hans erkendelse af, at der var tale om et nyt fænomen, var det på ingen måde.
Der kan også være tale om, at man i et forskningsprogram så at sige snubler over et nyt
fænomen, man slet ikke havde tænkt på og som ikke indgik i den planlagte forskningsproces. Hvis det nye fænomen resulterer i en opdagelse, bruger man det engelske ord
serendipity (eller det fordanskede ”serendipitet”) som betegnelse for den utilsigtede
opdagelse.
Den slags opdagelser er ikke ualmindelige, og vi giver flere eksempler i bogen. Flem-
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ings opdagelse af mugsvampen penicillium notatums bakteriedræbende effekt er et
instruktivt eksempel, som skete ved et tilfælde, fordi Fleming havde ladet nogle bakteriekulturer stå på sit bord, da han tog på ferie, hvorefter svampesporer fra luften langsomt groede frem i en enkelt kultur. Svampen fangede dog Flemings interesse, fordi
han tidligere havde forsket i substanser, som var bakteriedræbende. Opdagelsen af den
kosmiske baggrundsstråling i 1965 er et andet instruktivt eksempel, idet selve påvisningen af strålingen skete som led i et forskningsprogram, der intet havde med kosmologi
at gøre. Det var først, da den påviste stråling blev fortolket inden for rammerne af den
kosmologiske teori, at den ændrede karakter fra et fænomen til en opdagelse.
Med denne gennemgang har vi forsøgt at kvalificere, hvordan vi talte til 50 opdagelser. De repræsenterer hver især en række højdepunkter, som hæver sig op over
århundrederne og indgår i den enestående fortælling om naturvidenskabens udvikling
i de sidste 500 år.
Forfatterne
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.....................................................................
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.....................................................................
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.....................................................................
.....................................................................
planeternes omløbstider og deres afstande fra Solen.
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.....................................................................

1869

Mendeleevs første version af sit periodiske system.

1873

Maxwells Treatise on Electricity and Magnetism giver et nyt grundlag for

.....................................................................
elektromagnetismen og optikken.

.....................................................................

1882

Koch påviser og dyrker den bakterie, der er årsag til tuberkulose.

1885

Pasteur udvikler vaccine mod hundegalskab.

1888

Hertz påviser elektromagnetiske bølger i radioområdet.

1895

Ved årets slutning opdager Röntgen de stråler, der er opkaldt efter ham.

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
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1896

I Paris påviser Becquerel nogle mærkelige stråler, der udsendes af
uran – radioaktivitet.

.....................................................................

1898

Det højradioaktive grundstof radium opdages af Marie og Pierre Curie.

1902

Starling og Bayliss påviser det første hormons tilstedeværelse i kroppen.

1905

Einstein indfører relativitetsteorien og viser teoretisk, at masse og energi

.....................................................................
.....................................................................
er ækvivalente (E = mc2).

.....................................................................

1913

Bohrs kvanteteori for atomets struktur.

1913

Haber-Bosch processen resulterer i den første kommercielle produktion

.....................................................................
af syntetisk ammoniak.

.....................................................................

1915	Wegener fremlægger sin teori om kontinentaldrift i Die Entstehung
der Kontinente und Ozeane.

.....................................................................

1915

Med sin generelle relativitetsteori giver Einstein en helt ny og bedre forståelse
af tyngdekraften.

.....................................................................

1921

Banting og Best opdager insulin og dets rolle i sukkersyge.

1921

Loewi opdager et kemisk stof, en neurotransmitter, som frigives fra nerveender.

1924

Hubble bestemmer afstanden til Andromeda og viser, at Mælkevejen blot er en

.....................................................................
.....................................................................
galakse blandt mange andre.

.....................................................................

1925

McLennan og Shrum opdager, at den grønne linje i nordlysets spektrum
skyldes ilt.

.....................................................................

1925

Heisenbergs grundlæggende arbejde om kvantemekanikken.

1927

Lemaître beskriver den galaktiske rødforskydning som et resultat af universets

.....................................................................
udvidelse.

.....................................................................

1928

Fleming opdager mugsvampen penicillium notatums bakteriedræbende effekt.

.....................................................................
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1936

Ud fra seismiske målinger foreslår Lehman, at Jordens kerne er todelt.

1937

Krebs foreslår citronsyrecyklen i biologiske forbrændingsprocesser,

.....................................................................
hvilket fører til opdagelsen af ATP-molekylet.

.....................................................................

1937

Reber konstruerer verdens første radioteleskop.

1940

Florey og Chain fremstiller penicillin og viser ved dyreforsøg dets

.....................................................................
antibakterielle virkning.

.....................................................................

1948

Bradford Hill indfører det dobbeltblinde klinisk kontrollerede forsøg som
standard for patientforsøg.

.....................................................................

1948

Gamow og Alpher beskriver big bang ud fra kernefysiske processer.

1953

Miller påviser, at aminosyrer kan dannes ud fra uorganiske stoffer

.....................................................................
ved elektriske udladninger. Var det starten på Jordens liv?

.....................................................................

1953

Crick og Watson præsenterer deres model af DNAs struktur som en dobbelthelix.

1956

Patterson fastslår Jordens alder til ca. 4,55 milliarder år.

1962

Hess og andre geofysikere lægger grunden til den pladetektoniske teori for

.....................................................................
.....................................................................
jordskorpen.

.....................................................................

1962

Gurdon viser, at celler beholder hele deres arvemasse, selv når de ældes og
specialiseres.

.....................................................................

1965

Penzias’ og Wilsons opdagelse af en kosmisk baggrundsstråling bliver fortolket
som stærk evidens for big bang.

.....................................................................

1985

Kroto, Smalley og Curl finder kulstofmolekylet C60, den første fulleren.

1995

Mayor og Queloz påviser den første planet, der bevæger sig om en stjerne

.....................................................................
uden for vores solsystem.

.....................................................................

1998

Studiet af fjerne supernovaer viser, at universet bliver blæst op af en ”mørk”
kosmisk energi.

.....................................................................
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