
Hans Kristian Eriksen: Kosmisk bakgrunnsstråling – et vindu mot universets skapelse 

Referat fra foredraget  

 

Formålsparagrafen i vedtektene for Vestnes Seniorakademi sier at «Akademiet skal stimulere 

eldre og andre interesserte i Vestnes og omegn til å […] utvide sin kunnskapshorisont …»   

Sånn sett er det vel vanskelig å tenke seg en videre horisont – i tid og rom – enn reisen tilbake 

til «tidenes morgen», det vil si universets skapelse for ca. 13,8 milliarder år siden. Foredragets 

fengende tittel vekte stor forhåndsinteresse; teorier om universets tilblivelse og videre 

utvikling er like gamle som menneskeheten selv, og også i dag har folk flest tanker om dette 

temaet både på faktagrunnlag og på filosofisk grunnlag. Mange er dessuten opptatt av å få 

små innblikk i dagens forskning på ulike samfunnsområder. Ca. 60 personer møtte opp i Myra 

kulturbygg 7. november 2018.  

Den kosmiske bakgrunnsstrålingen var hovedtema. Professor Eriksen forklarte hvordan 

målinger av de elektromagnetiske bølgene som utgjør den kosmiske bakgrunnsstrålingen er et 

direkte og – i dag - målbart resultat av universets inflasjonsfase («The Big Bang»). 

Inflasjonsfasen er menneskets kunnskapshorisont; hva som «var» eller «foregikk» før denne 

fasen tilhører filosofien.  

I inflasjonsfasen eksisterte bare uorganiserte elementærpartikler, og universet var så varmt og 

tett at fotonene, det vil si lyset, ikke kunne trenge igjennom. Kosmisk stråling, slik vi kjenner 

den bakgrunnsstrålingen vi registrerer i dag, slapp først ut av denne tette gassen av 

uorganiserte protoner og elektroner da universet hadde utvidet seg (og dermed blitt nedkjølt) i 

nesten 380 000 år. Vi vet nå at universet alt i inflasjonsfasen inneholdt «frø» til det som 

senere ble til stjerner og galakser, fordi bakgrunnsstrålingen gir et «babybilde» av universet. 

Variasjoner eller fluktuasjoner i strålingen viser disse galaksefrøene. Men vi mangler altså et 

vindu til selve nullpunktet, selv om det er mulig at forskningen rundt kosmiske 

gravitasjonsbølger etter hvert kan bringe oss noe nærmere. Gravitasjonsbølgene direkte fra 

inflasjonsfasen kan dermed komme til å gi oss kunnskap om universets tilblivelse som de 

elektromagnetiske bølgene ikke kan.   

Hans Kristian Eriksen åpnet ikke bare et vindu mot tilblivelsen av universet, han åpnet også et 

spennende vindu til selve kosmologiforskningen i et historisk perspektiv. Påvisningen av 

kosmisk bakgrunnsstråling, og gradvis forbedret informasjon om det observerbare universet, 

handler først om en tilfeldighet i 1965, og deretter om flere amerikanske og europeiske 

forskningssatellitter fra 1989 og fram til i dag.  

Kosmisk bakgrunnsstrålinga ble altså oppdaget ved en tilfeldighet i 1965. Noen astronomer 

fikk overta et antenneanlegg etter en avviklet amerikansk forskningssatellitt (Echo 1). Disse 

forskerne fant et signal fra et bestemt område i verdensrommet med høyere temperatur enn 

andre områder.  Derifra ble forskningen gitt midler og muligheter til stadig bedre 

spesialdesignede satellitter for å skaffe mer kunnskap om kosmisk bakgrunnsstråling: 

Cobe: amerikansk forskningssatellitt som ble skutt opp av NASA i 1989 i polar bane, og 

samlet data i fire år. Instrumentene på Cobe beregnet den kosmiske strålingens 

middeltemperatur (2,726°K) og registrerte uhyre små temperaturvariasjoner (fluktuasjoner) i 

strålingen, tolket slik at den viste «frøene» til galaksene som ble skapt ved big bang. Cobe 

støttet dermed big bang-teorien, og gjorde teorier om «steady state» uaktuelle.  



WMAP: amerikansk romobservatorium skutt opp i 2001. WMAP bekreftet teorien om 

Hubble-konstanten (hastighetsraten for universets ekspansjon) beregnet etter rødforskyvning 

av lyset fra ulike galakser. Det ble laget et forbedret kart over den kosmiske 

bakgrunnsstrålingen, som viste at atomer i universet bare utgjør ca. 4 % av alt «innhold», 

mens 20 % er mørk materie (gravitasjon) og 74 % er mørk energi (som akselerer 

antigravitasjon). 

Planck er en ESA-satellitt (romteleskop) som ble sendt opp i 2009. Planck måler 

temperaturvariasjonene i den kosmiske bakgrunnsstrålingen med ekstrem nøyaktighet. Planck 

bidrar dermed sterkt til å gjøre kosmologi til en presisjonsvitenskap. Et stort internasjonalt 

forskerteam arbeider med å analysere data fra Planck-satellitten, deriblant professor Eriksen 

selv og andre forskere fra Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo.  

Hans Kristian Eriksens foredrag var spennende, engasjerende, og til dels ganske krevende (i 

alle fall for referenten). Tilhørerne hadde mange spørsmål som Eriksen belyste gjennom å 

peke på kunnskap og teorier om for eksempel «multivers», om «superteorier» som prøver å 

forene Einsteins generelle relativitetsteori med kvantemekanikken og forklare alle fenomen i 

universet, «sorte hull», materie/antimaterie, mørk masse/mørk energi, «starshot» til 

nabostjerner, hvorvidt universet er «lukket» (kuleformet) eller «flatt», og mange flere.  

Vestnes Seniorakademi takker Hans Kristian Eriksen for et astronomisk bidrag til utvidelse av 

vår kunnskapshorisont! 
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