
Blast of Giant Atom Created Our Universe 

Artikel af Donald H. Menzel i  det amerikanske tidsskrift ”Popular Science Magazine” ,  

december 1932. Menzel var direktør for Harvard Observatory  og velbevandret inden for 

teoretisk astrofysik og observationer af Solen.  

 

 

 
 

 

Af et enkelt atom, som bristede, blev alle universets sole og planeter dannet! 

Det er den sensationelle teori fremsat af den berømte abbed G. Lemaitre, den belgiske matematiker. 

Den opsigtsvækkende teori har skabt interesse hos astronomer over hele verden, idet den forklarer 

mange observerede og uforståede kendsgerninger. 

Ifølge Lemaitres teori var alt stof i universet engang samlet i et enkelt gigantisk atom, som indtil for 

ti tusind millioner år siden lå i dvale. Så bristede atomet som en raket, der efter i månedsvis at have 

ligget roligt på hylden i en forretning, bliver fyret af den Fjerde Juli, og dets fragmenter dannede de 

stjerner, som udgør vores univers. 

Den måde, på hvilken visse atomer eksploderer, kan let ses ved et simpelt forsøg. Hvis man 

anbringer et radium-ur i et mørkt lokale og betragter viserne gennem en lup, vil man se, hvad der 

ser ud som et strålende mikroskopisk fyrværkeri. Når man betragter sværmen af gnister, må man 

huske, at hvert glimt kommer fra et eksploderende atom. Hvert glimt reproducerer på en lille skala 

den nye teori for vores univers’ fødsel. 

I gennemsnit ligger hvert radiumatom i dvale i omkring 1730 år, hvorefter det eksploderer og 

udsender partikler på omtrent samme måde som moderatomet frembragte stjerner. 



 



Den nye teori leverer en forklaring på en af de mest ekstraordinære videnskabelige kendsgerninger, 

som man nogen sinde har opdaget. Vores kikkerter viser os, at der ude i rummet findes millioner af 

skiveformede stjernesamlinger, der kaldes ekstra-galaktiske tåger. Det er den generelle opfattelse, at 

vores Mælkevej er sådan et objekt, og at vores sol kun er én ud af de milliarder af stjerner, som 

danner den. Et af de større medlemmer af denne type, spiraltågerne i Canes Venatici [Jagthundene], 

er så langt borte, at lyset fra den bruger næsten en million år om at nå os. Endvidere viser målinger, 

at den hvert sekund fjerner sig yderligere fra vores solsystem med omkring 170 miles. 

For hver stor, lysstærk tåge findes der tusindvis af små, svage og formodentlig langt fjernere tåger. 

Gennemmønstringer ud til et hundrede millioner lysår pågår. Den ekstraordinære kendsgerning, 

som blev nævnt ovenfor, er imidlertid ikke tallenes størrelse, men opdagelsen af, at jo fjernere en 

tåge befinder sig, des hurtigere er dens bevægelse i retning bort fra os! Den nuværende rekordholder 

er en ganske lille tåge, hvis kosmiske speedometer viser mere end tolv tusind miles i sekundet! 

Hvorfor, spørger astronomerne, bevæger de fjernere objekter sig hurtigere? Hvorfor synes 

bevægelsen i alle tilfælde at være rettet væk fra os? Hvis bevægelsen skyldes in simpel udvidelse, 

hvorfor skulle vi så befinde os nær centret, fra hvilket vi ser udad? Tilhængere af relativitetsteorien 

hælder til det synspunkt, at universet faktisk ekspanderer. Men den tilsyneladende centrale stilling, 

af vores jord, mener de er en illusion, som kan illustreres med en analogi. Antag, at jorden i nattens 

løb blev dobbelt så stor, medens alt på dens overflade forblev uforandret. Når vi så vågnede om 

morgenen, ville vi opdage, at vores nabo, som tidligere boede blot halvtreds fod borte, nu var 

hundrede fod væk, Familien Smith, som før boede en mile borte, ville nu være to miles væk. I alle 

retninger ville man se en tilsyneladende tilbagetrækning, der ville være større for fjernere 

genstande. Enhver ville blive påvirket på samme måde, og alle ville anse sig selv for at være det 

centrum, fra hvilket de andre objekter fjernede sig. 

For universet er situationen tilsvarende, bortset fra at man ikke kan forestille sig en udvidelse, som 

påvirker et tredimensionalt rumfang. De to fænomener er dog sammenlignelige. Tågerne løber ikke 

væk fra os. Deres flugt skyldes udvidelsen af rummet. Det kunne måske lyde som en strid om ord, 

da sluteffekten er den samme. Men det er alligevel værdifuldt at opretholde denne skelnen. Ifølge 

relativitetsteorien er der en forskel mellem, at tåger fjerner sig og at det medie, som de er indlejret i, 

udvider sig. 

Hypotesen er imidlertid ikke uden problemer. Udvidelsen sker så hurtigt, at når vi går bare ti tusind 

millioner år tilbage, finder vi stjernerne tættere pakket sammen end biler på Times Square i New 

York City, når teatrene åbner. Nu kan ti tusind millioner år forekomme så længe siden, at vi ikke 

behøver at bekymre os om parkeringspladser for forhistoriske stjerner. Men geologer fortæller os, at 

jorden er mindst en milliard år gammel, og vi må betragte denne alder som blot en brøkdel af 

universets levetid. Heri består vanskeligheden! 

På en måde er denne opfattelse en arv fra det nittende århundrede. Den store franske astronom, 

Pierre de Laplace, at solen og planeterne samlede sig fra en tynd tåge, lige som vanddråber 

kondenserer i en regnsky. Selv om denne teori, den velkendte tågehypotese, for længst er forladt 

hvad angår oprindelsen af jorden og solsystemet, så hælder astronomerne til at acceptere den som 

forklaring på stjernernes fødsel. 



 



Intuitivt vil man mene, at opbygningen af stjerne fra kosmisk støv er en proces, som tager uendeligt 

meget længere tid, end dannelsen af planetsystemer - en fornemmelse, der bekræftes af nøjagtige 

beregninger. Hvis forestillingen om et ekspanderende univers er korrekt, må vi revidere vores ideer 

om stjernedannelse. En langsom udvikling er udelukket. En fyrværkeriteori er lige, hvad vi har brug 

for! 

Dr. Lamaitres [sic!] teori fjerner det gamle spørgsmål om tingenes tilstand før tidens begyndelse. 

Når vi går tilbage til moderatomet, kan vi spørge, hvad der skete, før den kosmiske eksplosion fandt 

sted. Svaret er: ”Ingenting”. Beregninger viser, at rummet lukkede sig sammen om det massive 

atom, og det er sikkert, at intet kan ske, hvis der ikke er plads til, at det kan ske. Tid giver ingen 

mening i en perfekt statisk verden. Universets alder skal regnes fra den forhistoriske Fjerde Juni, da 

rummet blev skabt. Siden da har rummet fortsat udvidet sig foran de fremstormende stjerner, banet 

vejen for dem og som en slags motorcykeleskorte banet vej for det efterfølgende optog af stjerner. 

Lemaitres teori fortæller os ikke, hvordan jorden blev dannet - eller hvorvidt planeterne blev født i 

forbindelse med den oprindelige eksplosion eller blev dannet på et senere tidspunkt. Hvis hans 

hypotese er sand, er det mest tiltrækkende at holde på det førstnævnte synspunkt, hvor spekulativt 

det end må være. I det mindste vil denne formodning give trøst til dem, som har begrædt, at den 

almindeligt accepterede teori kun har forsynet os med en håndfuld beboelige verdener. 

Så langt så godt for nuværende. Hvad med fremtiden? Einstein og den kendte nederlandske 

astronom Willem de Setter [sic!] har omtalt en mulig sammentrækning, som engang i fremtiden vil 

feje stjernerne sammen med kosmisk støv og til sidst bringe verden tilbage til sin oprindelige 

tilstand. Dr. Lemaitre mener, at en sådan sammentrækning ikke kan ske. Han foretrækker at mene, 

at hele universet blev født i et kosmisk glimt og at det vil fortsætte med at udvide sig indtil de 

lysglimt, som danner stjernerne, er brændt til slagger og aske. 

 


