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For 13,7 milliarder år siden så verden helt anderledes ud.
Vi eksisterede ikke selv, mennesket eksisterede slet ikke, 
Jorden – den planet, som vi bor på – eksisterede ikke.  Det 
samme gælder Solen, hele Solsystemet og alle de andre 
stjerner, som vi ser på himlen om natten. Ja selv de atomer, 
som vi selv består af, eller som omgiver os i dag, eksiste-
rede ikke dengang.

NATURVIDENSKAB
FOR ALLE
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Big Bang � nder altså sted den 1. januar kl. 0:00.  

Grundstoffet Helium dannes en 175 milliontedel af et se-
kund senere, og Universet bliver gennemsigtigt samme 
dag kl. 0:15.  

6. januar dannes de første stjerner, og i løbet af januar 
dannes de første galakser.

Solsystemet med Solen, Jorden og de øvrige planeter dan-
nes efter 243 dage, dvs. ca. 30. august.

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår det første liv op-
står på Jorden, men der er i det grønlandske urfjeld fun-
det spor efter liv, der kan dateres 3,8 milliarder år tilbage. 
Der var altså liv på Jorden før den 20 september.

De første eukaryote celler, dvs. celler, der har udviklet 
cellekerne, dukker op i starten af november og � ercellede 
organismer den 20. november.

Den såkaldte kambriske eksplosion, der er starten på et 
hav af nye livsformer, indtræffer 15. december, landplan-
ter møder man den 18. december, de første � rbenede dyr 
den 20. december og juleaften går de første dinosaurer på 
planeten Jorden. 

De første forfædre til pattedyrene dukker op juledag og 
27. december møder man de første kendte fugle.

29. december omkring middagstid rammer en kæmpeme-
teor Yucatán-halvøen i det østlige Mexico. Det udrydder 
dinosaurerne og baner vejen for udviklingen af de nule-
vende livsformer.

Den 31. december bliver en begivenhedsrig dag:
–  kl. 10:15  de første aber
–  kl. 17:24   vores første opretstående forfædre
–  kl. 22:48  Homo erectus
–  kl. 23:54  Homo sapiens
–  kl. 23:59:45 mennesket begynder at skrive
–  kl. 23:59:50 pyramiderne bliver bygget i Egypten
–  kl. 23:59:59 Columbus sejler til Amerika
–  kl. 24:00  du læser denne tekst

Hele Universet blev født i en voldsom begivenhed for 13,7 milliarder år siden.  

HVORFOR det skete, ved vi intet om, men takket være den naturvidenskabe-
lige forskning gennem de sidste 4–500 år ved vi faktisk temmelig meget om, 
HVORDAN hele denne udvikling er foregået.

Vi ved i dag langtfra alt om, hvordan Universet er opbygget, og hvad der styrer det, 
der foregår omkring os.  Vi kender ikke alle naturlovene.  Der er også arbejde til 
de næste generationers fysikere til at fravriste naturen sine hemmeligheder.  Hver 
dag bringer forskningen små nye oplysninger, der stykkes sammen til en mosaik, 
der under ét beskriver en viden – et samlet VERDENSBILLEDE –  som det ser ud 
lige her og nu.  

For at få et indtryk af det tidslige forløb i en lang udvikling kan vi forestille os, at 
vi sammenligner Universets alder på 13,7 milliarder år med det ganske almindelige 
tidsrum, der svarer til vores velkendte år. 

3
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Universets udviklingUniversets udvikling

Den amerikanske astronom Edwin Hubble (1889–1953) 
studerede Universet med det store nyopførte 100 tom-

mer teleskop på Mt. Wilson i 1920’erne. Han fandt ud af, at 
stjernerne er klumpet sammen i øer af lys – galakser. Mæl-
kevejssystemet er en galakse. Andromedatågen er en ga-
lakse, og de små tågede vattotter – De Magellanske Skyer, 
der ses på himlens sydlige halvkugle – som man troede var 
løsrevne stumper af Mælkevejssystemet, er også galakser. 

Ved at studere stjernernes og galaksernes spektre opda-
gede Hubble i 1929 noget mærkeligt. Lyset fra de fjer-
neste galakser havde længere bølgelængder end lyset 
fra nærtliggende galakser – dvs. lyset var rødforskudt. 
Forklaringen på dette ligger i, at galakserne bevæger sig 
væk fra os! 

Et tilsvarende fænomen kendes fra lydudsendelse. Når 
en ambulance nærmer sig os, vil udrykningssignalet ha-
ve en høj og skinger tone, da lydbølgerne mellem os og 
ambulancen presses sammen. Men når ambulancen er på 
vej væk fra os, bliver lyden dybere, og lydbølgerne mel-
lem os og ambulancen strækkes nu – bølgelængden af 
lydbølgen bliver længere. 

Hvis vi spoler � lmen over Universets udvikling baglæns 
fra det vi kan observere i dag, må det betyde, at det syn-
lige Univers tidligere har været mindre, end det er i dag, 
og i den yderste konsekvens betyder det, at hele Univer-
set har været samlet i ét enkelt punkt. Hvordan det hele 
blev sat i gang, kan videnskaben ikke svare på – i hvert 
fald ikke på nuværende tidspunkt – så det må vi indtil 
videre overlade til religionerne.

Når alle galakser er på vej væk fra os, betyder det så ik-
ke, at vi bor i Universets centrum? Nej! Lige meget hvor  
i Universet man be� nder sig, vil man opleve præcis det 
samme – Universet har ikke et centrum! I virkeligheden 
er det rummet der vokser, og ikke galakserne der bevæ-
ger sig. Hvis galakserne sammenlignes med rosiner i en 
bolledej, der hæver, vil man fra alle rosiner kunne ’se’, at 
de øvrige rosiner bevæger sig længere væk. 

Denne opfattelse af Universet udtrykkes i det kosmologi-
ske princip, som siger, at der på stor skala gælder: 

Universet er ens i alle retninger – Universet er isotropt
Universet har intet centrum – Universet er homogent

”På stor skala” betyder her over afstande på 300 mio. 
lysår eller 3 ·10 24 m.

Edwin Hubble

Universets udvidelse kan illu-
streres ved en bolledej med 
strukturer (galakser). Alle 
afstande forøges når dejen 
hæver, og udvidelsen ser ens 
ud fra alle galakser.
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Dannelse af elementarpartikler

Da Universet var helt ungt var tempera-
turen enorm, og der eksisterede slet ikke 
stof i form af atomer og molekyler, som 
vi kender det i det nuværende univers. 
De partikler man mødte i det tidligste 
univers kunne ikke slås i mindre styk-
ker, og derfor kalder vi dem for elemen-
tarpartikler.

For at forstå, hvor partiklerne kom fra da 
Universet var helt ungt, må vi inddrage 
Einsteins formel:

 E = m · c 2 ,

hvor E betyder energi, m masse og c er 
lysets hastighed.

Sammenhængen viser, at en energimæng-
de, E, som i det tidlige univers kun er til 
stede i form af stråling, kan omdannes til 
en stofmængde med massen m = E /c 2. 
Men processen kan også gå den modsatte 
vej, så stof omdannes til energi. 

Kvante-
� uktuation

Den kosmiske bag-
grundsstråling
ca. år 380.000

In� ation

Mørk
alder

Udvikling af galakser, 
stjerner, planeter osv.

Mørk energi,
accelereret udvidelse

De første stjerner
ca. 400 mio. år

Big Bang udvidelsen
har varet ca. 13,7 mia. år

WMAP

Big Bang

Den voldsomme begivenhed, der startede 
det hele, kalder vi for Big Bang. Navnet 
blev oprindeligt givet af teoriens mod-
standere, der betragtede den som fuld-
kommen vanvittig. I dag er teorien blevet 
til det hidtil bedste bud på en naturviden-
skabelig skabelsesberetning, der bliver 
bekræftet af observationerne og af fysik-
kens love.

I Big Bang starter udviklingen af alt det 
stof, som vi kender i dag. Rummet op-
står og naturlovene skabes. Her opstår 
også det begreb, som vi kalder tid – det 
er derfor irrelevant at spørge om, hvad 
der fandtes før Big Bang, for tiden eksi-
sterede slet ikke. Temperaturen var til at 
begynde med ufattelig høj, men da Uni-
verset udvider sig sker der hele tiden en 
afkøling.

Universets tidlige historie kan opdeles i 
en række forskellige udviklingsperioder. 
Hver periode er domineret af forskellige 
forløb:

   –   Der dannes elementarpartikler
   –   Der dannes atomkerner af hydro-
 gen og helium
   –   Der dannes hydrogen– og helium-
 atomer og Universet bliver gen-
 nemsigtigt
   –   Der dannes stjerner og galakser
   –   Der dannes tunge grundstoffer

5
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Så længe temperaturen er meget høj bliver energien let 
omdannet til stof i form af elementarpartikler. Partikler 
og stråling � ndes samtidig i en balance, så begge dele 
bliver hele tiden omdannet til hinanden.

I det tidligste univers eksisterede der mange � ere ele-
mentarpartikler, end dem vi � nder her på Jorden i dag, 
fx familierne af kvarker og leptoner. Af kvarkerne dan-
nedes senere Universets protoner og neutroner, der nu 
udgør den indre del af Universets atomer, atomkernen.

Den ydre del af atomerne udgøres af elektronerne, der 
tilhører leptonfamilien. Til denne familie hører også neu-
trinoen. Neutrinoen er i modsætning til elektronen elek-
trisk neutral og har en masse, som er meget, meget lille 
– mindre end en hundredetusindedel af elektronens mas-
se. Det betyder, at neutrinoer kun udveksler energi med 
de øvrige partikler, så længe Universet er meget tæt. I 
dag � yver de rundt som frie partikler i Universet. For 
eksempel opdager du slet ikke, at der – mens du læser 
denne sætning – strømmer milliarder af neutrinoer igen-
nem dig.

Når man be� nder sig i et meget varmt univers betyder 
det, at alle partikler har meget stor fart på, og at de stø-
der ind i hinanden samtidig med at de også kan udveksle 
energi med strålingen i Universet. Når sammenstødene 
er kraftige nok, vil nogle af partiklerne gå i stykker i de-
res mindre bestanddele. Jo koldere Universet bliver, jo 
færre partikler bliver der slået i stykker, og da Universet 
samtidig udvider sig mindskes også muligheden for at 
støde ind i andre partikler. Resultatet er, at der kan op-
bygges nye partikler som protoner og neutroner, som er 
sammensat af partiklerne på det forrige temperaturtrin 
– her kvarkerne.

I det ca. 0,02 sekunder gamle univers er det blevet så 
“koldt” – det er dog stadig ca. 100 milliarder grader 
varmt – at nogle af kvarkerne, op– og ned–kvarkerne, 
kan binde sig sammen til protoner og neutroner. 

Op–kvarken har en ladning +2/3 e, mens ned–kvarken 
har en ladning på –1/3 e. Protonen består af 1 ned–kvark 
og 2 op–kvarker og den får derfor ladningen:

 1
1
3

2
2
3

1⋅ −⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+ ⋅ +⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=e e e

10-12           10-10    10-8        10-4  10-2           1   102              Bølgelængde, m

    Ultra-    Mikro-
Gamma        Røntgen   Infrarød     UHF VHF FM        AM
    violet    bølger

400 nm       500 nm        600 nm        700 nm

Synligt lys

Fra hverdagen kender vi både 
røntgenstråling, synligt lys, 
varmestråling og radiobølger, 
der under et kaldes elektro-
magnetisk stråling. Forskellen 
mellem de forskellige strålings-
typer er mængden af energi, 
der er knyttet til dem, idet der 
er mere energi i røntgenstrå-
ling end i radiobølger.

Op

Op

Ned

Proton

Neutron

Elektron

De tre almindelige elementar-
partikler, hvoraf alle grundstof-
fer er opbygget.

Protonen er opbygget af to 
op–kvarker og en ned–kvark.
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Neutronen består også af tre kvarker, nemlig 2 
ned–kvarker og 1 op–kvark, og den samlede lad-
ning bliver derfor:

 2
1
3

1
2
3

0⋅ −⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+ ⋅ +⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=e e e

0,02 sekunder efter Big Bang består Universet af 
frie protoner, neutroner, elektroner, neutrinoer 
og stråling, som tilsammen udgør en blandet sup-
pe. Da strålingen hele tiden udveksler energi med 
stoffet kan strålingen ikke slippe væk i form af 
fx synligt lys. Universet er derfor helt mørkt og 
uigennemsigtigt.

De letteste atomkerner dannes

Selv om protoner og neutroner hele tiden ram-
mer mod hinanden og reagerer med hinanden, så 
er temperaturen alt for høj til at de kan begynde 
at kombinere til større dele, og danne egentlige 
atomkerner.  Det sker først efter ca. 4 minutter, 
hvor temperaturen er nået ned på 1 milliard gra-
der og de helt lette grundstoffer bliver dannet. 

Når protoner møder neutroner kan de komme så 
tæt på hinanden, at de bindes sammen, så der op-
står en kerne af 1 proton og 1 neutron. Da denne 
kerne kun har 1 proton, er det stadig en hydrogen-
kerne, men kaldes deuterium for at skelne den fra 
“almindelig” hydrogen, der kun er halvt så tung 
som deuterium. Når deuterium er interessant, er 
det fordi der skal bruges deuterium til opbygning 
af atomkernen i grundstof nr. 2, helium. 

Heliumkernen består af 2 protoner og 2 neutro-
ner, og den dannes ved en række af kernereaktio-
ner mellem deuteriumkerner og neutroner. Ved 
denne række af reaktioner bliver hele Universet 
så at sige støvsuget for neutroner, der nu bliver 
bundet i grundstoffet He–4.

Protoner og neutroner kaldes under et for nukleo-
ner (fra latin, nucleus), da atomernes kerner net-
op består af disse to partikler. Da det blev muligt 
for protonerne og neutronerne at smelte sammen, 
var der for hver 100 nukleoner  12 neutroner og 
88 protoner.  For at danne en He–4 kerne skal 
der bruges 2 neutroner – der kan altså dannes 6 
He–kerner.  Det kræver også 12 protoner, hvor-
efter der er 76 protoner tilbage. Massen af det al-
mindelige stof i Universet er herefter fordelt på 
omkring 

76 % hydrogen og 24 % helium

– og det er det stort set stadigt! 

+

+

Op Ned

Ned

Neutronen er opbygget af en 
op–kvark og to ned–kvarker.

En proton og en neutron reagerer 
med hinanden og danner en deu-
terium–kerne.

To deuterium–kerner reage-
rer med hinanden og danner en 
4He–kerne.

Når man beskriver, hvordan en 
atomkerne er opbygget, bruger 
man følgende notation:

Z
A X

X Det kemiske symbol for grund-
      stoffet
Z Atomnummeret, der angiver 
      antallet af protoner
A Nukleontallet, der angiver det 
      samlede antal af protoner og 
      neutroner i kernen

2
4He angiver derfor atomet heli um,
      der har Z = 2 protoner og N = 2
      neutroner, idet N = A – Z.

7
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2H n H+ →

1
2

1
2

2
4H H He+ →
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I   de næste 380.000 år hersker der nu en plasmatilstand 
i Universet, hvor protoner og heliumkerner, der bærer 

positive ladninger og elektroner, der er negative, bevæger 
sig frit omkring i forhold til hinanden. Den elektriske til-
trækningskraft, der � ndes mellem en positiv atomkerne 
og negative elektroner, er alt for svag til at holde partik-
lerne bundet sammen i længere tid. Den høje temperatur 
bevirker, at partiklerne ustandseligt rammer hinanden 
med stor fart i stoffets varmebevægelse. 

380.000 år efter Big Bang er Universets temperatur fal-
det til 3.000 K. Ved denne temperatur er varmebevægel-
sen omsider blevet så svag, at der kan dannes egentlige 
atomer.  Et hydrogenatom består af en kerne med en pro-
ton og en elektron, der kredser om kernen. Tilsvarende 
med helium, der med sine to protoner i kernen kan binde 
to elektroner omkring sig. 

De lette atomers kerne har en diameter på ca. 10–15 m, 
og elektronernes bane uden om kernen har en diameter 
på ca.   10–10 m. I rummet mellem kernen og elektronen 
er der ikke noget som helst, så det meste af vores verden 
består faktisk af ingenting – tomrum!

Stoffet i Universet forlader nu plasmatilstanden med en 
suppe af elektrisk ladede partikler og danner i stedet neu-
trale atomer.  Det har den konsekvens, at al den stråling, 
som � ndes i denne epoke af Universets historie, bliver 
overladt til sig selv. Elektromagnetisk stråling (fotoner) 
kan netop vekselvirke med elektrisk ladede partikler, 
mens den stort set ikke vekselvirker med neutrale ato-
mer.  Det betyder at strålingen nu bevæger sig gennem 
Universet uafhængigt af stoffet. 

Universet er blevet gennemsigtigt og resultatet er en ly-
sende mur eller over� ade, der på dette tidspunkt – 380.000 
år efter Big Bang – er ca. 3.000 K varm. Fotonerne kan 
bevæge sig frit i Universet – DER BLEV LYS!

Noget af det � immer, som vi fx opfanger med tv-anten-
nen og ser som ’sne’ på skærmen, når der ikke er fanget 
en kanal, skyldes faktisk knap 13,7 milliarder år gamle 
fotoner! Denne kosmiske baggrundsstråling er så at sige 
eftergløden fra Big Bang.   

Universet bliver gennemsigtigt

Op Ned

Ned
Op

Op

Ned

Op Ned

Kvarker – mindre end 10–18 m

Protoner og neutroner – 10–15 m

Atomkerner – 10–15 – 10–14 m

Et atom har en udstrækning på ca. 10–10 m

8
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Den kosmiske baggrundsstråling

På grund af Universets udvidelse er strålingen blevet for-
tyndet så meget, at vi i dag ser skabelsens svage glød 
som en stråling, der svarer til en temperatur på kun 2,7 K 
– eller –270,5 °C. Denne baggrundsstråling er faktisk 
astrofysikernes bedste bevis på, at deres teorier omkring 
Universets dannelse er korrekte. 

Nobelprisen i fysik 2006 tilfaldt astrofysikerne John 
Mather og George Smoot, der med NASA–satellitten 
COBE (COsmic Background Explorer) stod for de første 
detaljerede undersøgelser af den kosmiske baggrunds-
stråling.

De allernyeste undersøgelser fra 2003 med WMAP (Wil-
kinson Microwave Anisotropy Probe) viser, at der � ndes 
nogle ganske små, men tydelige, temperaturvariationer 
i den kosmiske baggrundsstråling.  Det ses som farve-
forskelle i det store billede ovenfor. Det betyder at Uni-
verset, da det var 380.000 år gammelt, ikke har været 
fuldstændig ensartet og symmetrisk.  Der fandtes altså 
områder i Universet, der var en lille bitte smule koldere 
eller varmere end gennemsnittet.  Stoffet har derfor haft 
mulighed for at samles i større adskilte klumper, med 
hver deres tyngdepunkt.

De tre billeder foroven af den 
kosmiske baggrundsstråling 
er optaget af COBE–satellitten 
i 1992. Billedet til højre kan 
sammenlignes med det store 
billede nedenunder, der er 
optaget med WMAP–satellitten 
2003. Tre års observationer har 
givet dette detaljerede billede 
af det unge univers.

Billedet viser på en farveskala 
13,7 mia. år gamle temperatur-
variationer, der kan tolkes som 
kimen til dannelsen af galakser. 
Rød svarer til ’varme’ områder, 
blå til ’kolde’.

Variationen i baggrundsstråling-
ens temperaturfordeling er sær-
deles lille. Den gennemsnitlige 
baggrundstemperatur er målt til 
2,725 K, og den viste tempera-
turvariation er kun på 0,2 mK.

9
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Galakser og stjerner dannes

Som det ses af den kosmiske baggrundsstrå-
ling har stoffet en uregelmæssig fordeling 
i Universet. Det er denne afvigelse fra det 
helt ensartede (homogene) der gør, at stof i 
et mindre lokalt område har mulighed for at 
falde sammen mod et lokalt centrum. 

Meget kort fortalt samler hydrogen og 
helium sig på denne måde sammen til 
stjerner ved hjælp af tyngdekraften. I 
stjernerne stiger trykket og temperatu-
ren så meget, at hydrogen– og helium–
atomerne ioniseres ved deres sammen-
stød. Stjernens indre er dermed blevet 
til en plasma, og tungere grundstoffer 
dannes ved kernereaktioner mellem hy-
drogen og helium. Disse kernereaktioner 
frigør energi og stjernen udsender ener-
gien i form af blandt andet synligt lys 
– EN STJERNE ER FØDT.

Meget tyder på, at de første stjerner, der 
blev dannet efter Big Bang, blev født tid-
ligt og var meget tunge. Et væsentligt 
resultat fra WMAP’s målinger er, at de 
første stjerner blev født kun ca. 400 mio. 
år efter Universets fødsel. Dette tidsrum 
svarer til kun 3 % af Universets nuværen-
de alder på 13,7 mia. år.

Grundstoffernes udviklingGrundstoffernes udvikling

Efter Big Bang var massen af det alminde-
lige stof i Universet fordelt på 75 % brint 
og 25 % helium. Ikke desto mindre består 
Jorden og livet på Jorden hovedsageligt af 
tungere grundstoffer, så det er naturligt 
at spørge: Hvorfra stammer disse?

Stjernerne er fabrikker for tungere grund-
stoffer. De kernesammensmeltninger, der 
foregår i stjernernes indre, producerer he-
lium ud fra brint, carbon ud fra helium, oxy-
gen ud fra carbon og helium osv. Ved alle 
disse kernefusioner frigøres der energi. 

Men processerne stopper ved grundstof-
fet jern, da der ikke frigives energi ved 
fusionsprocesser med jern. Men hvorfra 
kommer så de grundstoffer, der er tun-
gere end jern?

Når serien af kernefusioner i tunge stjer-
ner er nået til vejs ende ved dannelsen af 
jern, så er der ikke længere en energipro-
duktion i stjernens indre, der kan mod-
virke tyngdekraftens sammentrækning 
af stjernen. Stjernens indre kan dog kun 
presses sammen til en vis grænse, og når 
den grænse er nået, slynges de indfalden-
de ydre lag ud med voldsom fart – stjer-
nen eksploderer som en supernova!

Ved en supernovaeksplosion dannes en 
mængde frie neutroner, så alle atomkerner 
er udsat for intens neutronbestråling. Der-
ved dannes nye isotoper af de lette grund-
stoffer, så de indeholder � ere neutroner. 
Når en atomkerne indeholder ’for mange’ 
neutroner, vil en neutron i kernen omdan-
nes til en proton, samtidig med at der ud-
sendes en elektron og en antineutrino. 

På den måde vokser protonantallet i 
kernen, og vi har et nyt grundstof, ét 
nummer højere i Grundstoffernes perio-
desystem. Der kan således dannes grund-
stoffer helt op til uran (nr. 92) og højere 
endnu. Nogle af de tunge grundstoffer 
som fx plutonium, nr. 94, er radioaktive 
med halveringstider, der er meget kor-
tere end Jordens alder. Derfor møder vi 
dem ikke i naturen.

Lad os stoppe op her og tænke på betyd-
ningen af det, vi lige har vist. De atomer, 
som vi og alt andet levende her på Jorden 
består af, er dannet i uddøde stjerner, 
stjerner der er en naturlig konsekvens 
af Big Bang. Men betyder det, at selve 
LIVET også er en naturlig konsekvens af 
Big Bang og stjernedannelser?
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Grundstoffernes periodesystem 
– alle de til dato kendte grund-
stoffer. Det er kun de første 92 
af grundstofferne, dog undtaget 
tecnetium, Tc, der fi ndes natur-
ligt. De øvrige er kunstigt frem-
stillet ved kernereaktioner. 

Til venstre ses forekomsten af 
de 14 hyppigst forekommende 
grundstoffer i Universet.

 1,00794

1 H
0,082 g/L *)
Hydrogen

 6,941

3 Li
0,533

Lithium

Atommasse / u

Atomnr.  Symbol

Densitet / 103 kg/m3

Navn
 9,01218

4 Be
1,846

Beryllium

 22,989768

11 Na
0,966

Natrium

 24,3050

12 Mg
1,738

Magnesium

 39,0983

19 K
0,862
Kalium

109 Mt

Meitnerium

 (226,0254)

88 Ra
5,0

Radium

 (223,019)

87 Fr

Francium

 137,33

56 Ba
3,594

Barium

 132,9054

55 Cs
1,93

Cæsium

 85,4678

37 Rb
1,533

Rubidium

 87,62

38 Sr
2,583

Strontium

 88,90585

39 Y
4,475

Yttrium

 91,224

40 Zr
6,507
Zirkon

 92,90638

41 Nb
8,578

Niobium

 95,94

42 Mo
10,222

Molybdæn

 (97,9072)

43 Tc
11,496

Tecnetium

 101,07

44 Ru
12,36

Ruthenium

 102,90550

45 Rh
12,42

Rhodium

 58,9332

27 Co
8,86

Kobolt

 55,847

26 Fe
7,873
Jern

 54,93805

25 Mn
7,473

Mangan

 51,996

24 Cr
7,194
Krom

 50,9415

23 V
6,09

Vanadium

 47,88

22 Ti
4,508
Titan

 44,955910

21 Sc
2,992

Scandium

 40,078

20 Ca
1,53

Calcium

105 Db

Dubnium

108 Hs

Hassium

107 Bh

Bohrium

106 Sg

Seaborgium

104 Rf

Rutherfordium

 192,22

77 Ir
22,55
Iridium

 190,23

76 Os
22,58

Osmium

 186,207

75 Re
21,023

Rhenium

 183,84

74 W
19,254

Wolfram

 180,9479

73 Ta
16,67
Tantal

 178,49

72 Hf
13,276

Hafnium

*)

*)

**)

**)
 (227,028)

89 Ac
10,06

Actinium

 (231,0359)

91 Pa
15,37

Protactinium

 238,0289

92 U
19,05
Uran

 (237,0482)

93 Np
20,45

Neptunium

 (244,0642)

94 Pu
19,814

Plutonium

 (243,061)

95 Am
13,67

Americium

 150,36

62 Sm
7,536

Samarium

 151,965

63 Eu
5,248

Europium

 144,24

60 Nd
7,01

Neodym

 140,90765

59 Pr
6,779

Praseodym

 140,115

58 Ce
6,711

Cerium

 138,9055

57 La
6,174

Lanthan

 (144,9127)

61 Pm
7,22

Promethium

 232,0381

90 Th
11,725

Thorium

*)  ved 25 °C 
og 101,325 kPa

 39,948

18 Ar
1,633 g/L *)

Argon

 58,6934

28 Ni
8,907
Nikkel

111 Rg

Roentgenium

110 Ds

Darmstadtium

 196,9665

79 Au
19,281
Guld

 195,08

78 Pt
21,5
Platin

 106,42

46 Pd
11,995

Palladium

 107,8682

47 Ag
10,5
Sølv

 112,411

48 Cd
8,647

Cadmium

 114,818

49 In
7,29

Indium

 118,710

50 Sn
7,285

Tin

 121,757

51 Sb
6,692

Antimon

 127,60

52 Te
6,247
Tellur

 126,90447

53 I
4,953
Jod

 131,29

54 Xe
5,366 g/L *)

Xenon

 83,80

36 Kr
3,425 g/L *)
Krypton

 79,904

35 Br
3,12
Brom

 78,96

34 Se
4,808
Selen

 74,9216

33 As
5,776
Arsen

 72,61

32 Ge
5,323

Germanium

 69,723

31 Ga
5,905

Gallium

 65,39

30 Zn
7,135
Zink

 63,546

29 Cu
8,933

Kobber

 (222,0176)

86 Rn
9,074 g/L *)

Radon

 (209,987)

85 At

Astat

 (208,9824)

84 Po
9,4

Polonium

 208,9804

83 Bi
9,803

Bismuth

 207,2

82 Pb
11,343

Bly

 204,3833

81 Tl
11,871
Tallium

 (251,080)

98 Cf

Californium

 (257,0951)

100 Fm

Fermium

 (258,0986)

101 Md

Mendelevium

 (259,1009)

102 No

Nobelium

 (260,1054)

103 Lr

Lawrencium

 174,967

71 Lu
9,842

Lutetium

 168,93421

69 Tm
9,325

Thulium

 167,26

68 Er
9,044

Erbium

 164,93032

67 Ho
8,797

Holmium

 162,50

66 Dy
8,531

Dysprosium

 173,04

70 Yb
6,966

Ytterbium

 (252,082)

99 Es

Einsteinium

 35,453

17 Cl
2,898 g/L *)

Klor

 18,998403

9 F
1,553 g/L *)

Fluor

 20,1797

10 Ne
0,825 g/L *)

Neon

 4,002602

2 He
0,164 g/L *)

Helium

 26,98154

13 Al
2,698

Aluminium

 28,0855

14 Si
2,329

Silicium

 30,973762

15 P
1,82 (gult)

Fosfor

 32,066

16 S
2,086
Svovl

 10,811

5 B
2,466
Bor

 12,011

6 C
2,266

Carbon

 14,00674

7 N
1,145 g/L *)
Nitrogen

 15,9994

8 O
1,308 g/L *)
Oxygen

 200,59

80 Hg
13,546

Kviksølv

 (247,070)

97 Bk
14,790

Berkelium

 (247,070)

96 Cm
13,51

Curium

 158,92534

65 Tb
8,267

Terbium

 157,25

64 Gd
7,87

Gadolinium

Grundstoffernes forekomster i UniversetGrundstoffernes forekomster i Universet

Efter dannelsen af H og He i Big Bang er de øvrige grundstof-
fer blevet dannet i stjernerne. Nedenfor er de hyppigst fore-
kommende grundstoffer angivet: 

 Grundstof          antal atomer pr. 10 mio. H-atomer

 1 H 10.000.000
 2 He 964.000
 8 O 8.570
 6 C 3.930
 7 N 1.110
 10 Ne 1.070
 12 Mg 357
 14 Si 357
 26 Fe 321
 16 S 161
 18 Ar 36
 13 Al 30
 28 Ni 24
 20 Ca 23

alle øvrige 40

Grundstoffernes periodesystem

11
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Vi ved endnu ikke om livet opstod ude i Universet el-
ler her på Jorden, eller om der � ndes liv andre steder 

i Universet. Men vi ved, at tilstedeværelsen af � ydende 
vand har været afgørende for livets opståen. Hvor end 
på Jorden vi � nder liv, er der vand til stede, og i alle de 
livsformer vi kender til, spiller vand en meget stor rolle i 
livets kemi.

Flydende vand er et universelt opløsningsmiddel, og det 
er denne egenskab, som gør vand til et så vigtigt stof i 
forbindelse med såvel livets opståen som livets kemi. Alt 
liv bygger på store, komplekse organiske molekyler, som 
i en serie af kemiske reaktioner er blevet dannet ud fra 
mindre organiske molekyler. To kemiske stoffer reage-
rer kun med hinanden, hvis der er kontakt mellem dem, 
og det sker nemmest, når de svømmer rundt i et opløs-
ningsmiddel, som fx vand. 

I 1953 viste Stanley Miller og Harold Urey i en serie be-
rømte laboratorieforsøg, at vigtige organiske molekyler 
som aminosyrer kan være dannet vha. lyn i Jordens tid-
lige atmosfære, hvis denne har bestået af methan (CH4), 
ammoniak (NH3), brint (H2) og vanddamp (H2O(g)). Ami-
nosyrernes vigtighed skyldes, at de indgår i opbygningen 
af proteiner, der sammen med DNA er de vigtigste ma-
kromolekyler i alle levende organismer. 

Senere varianter af forsøget viste, at også enkelte af 
DNA’s bestanddele kan dannes på denne måde. Organi-
ske stoffer, der er blevet dannet i atmosfæren, vil blive 
opløst i regndråber og herefter nå Jorden med regnvan-
det. Der har således kunnet være en række organiske 
stoffer i Jordens oceaner, der har kunnet støde sammen 
og danne større og mere komplekse molekyler og til sidst 
det første liv. Dannelsen af de større molekyler kræver 
imidlertid tilførsel af energi, og her er Solen en oplagt 
energikilde. Solens stråler har kunnet levere energi til 
de kemiske reaktioner i havover� aden, som har ført til 
skabelsen af de første organismer – denne model siger 
altså, at livet er opstået i havover� aden. Selvom man i 
dag mener, at den tidlige Jords atmosfære bestod af an-
dre stoffer end man troede på Miller og Ureys tid, så kan 
man ikke udelukke, at Miller og Urey har fat i noget af 
sandheden. 

Et andet muligt oprindelsessted for livet på Jorden er un-
dersøiske varme kilder, der � ndes i nærheden af under-
søiske vulkaner. Det varme vand, som strømmer op fra 
havets bund, er mættet med forskellige svovlforbindel-
ser. Når det varme kildevand møder det kolde dybhavs-
vand, har laboratorieforsøg vist, at svovlforbindelserne 
er med til at danne strukturer, der minder om cellemem-

Vand og livVand og liv

Kemi bliver gerne delt i to 
hovedområder: Organisk 
kemi og uorganisk kemi. 

Organisk kemi omhandler 
kulstoffets (C) kemi, mens 
al anden kemi er uorganisk 
kemi. 

Alle organiske forbindelser 
indeholder kulstof, fx er 
sukker (C6H12O6), eddike-
syre (CH3COOH) og etha-
nol (CH3CH2OH) organiske 
molekyler. Dog henregnes 
CO2 ikke til den organiske 
del af kemien.

Alt liv på Jorden er baseret 
på kulstof, så livets kemi 
er et vigtigt område inden-
for den organiske kemi.

Vand
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braner. Endvidere har man vist, at de svovlholdige varme 
kilder kan omdanne simple organiske molekyler til mere 
komplekse, som har kunnet være brugt i opbygningen af 
RNA, forløberen til DNA. Man ved også, at de � este af de 
første bakterier på Jorden levede i varme omgivelser, og i 
dag � nder man sådanne bakterier ved varme kilder, hvor 
vandet ofte er tæt på kogepunktet. Noget kunne således 
tale for, at livet er dannet ved varme kilder på havets 
bund. 

Vi har altså � ere forskellige modeller for livets opståen, 
men fælles for dem alle er, at de bygger på tilstedeværel-
sen af � ydende vand på Jorden. 

Når vand tilsyneladende har spillet en altafgørende rolle 
i livets opståen, er det måske ikke så overraskende, at 
det også spiller en central rolle i opretholdelsen af liv. 
Blod, sved og tårer bruger alle vand som opløsningsmid-
del. Et opløsningsmiddel er en væske, der er i stand til at 
opløse andre stoffer, og vand kan virkelig opløse mange 
forskellige stoffer. Det er faktisk et af de mest aggres-
sive stoffer over for uorganiske stoffer i form af minera-
ler/salte i klippehuler, drypstensformationer, bjerge og 
klipper. Men vi bliver jo heldigvis ikke opløst, hvilket må 
betyde, at vi både består af vandopløselige og ikke–vand-
opløselige stoffer. De vandopløselige stoffer er dem, der 
laver kemiske reaktioner inde i cellerne og dem der bliver 
transporteret rundt i kroppens transportsystemer (blod 
og lymfe). De ikke–vandopløselige stoffer er fx muskler-
ne, cellerne og skelettet.

Vi har set hvordan grundstof-
ferne dannes ved Big Bang og i 
forbindelse med stjerners liv og 
død. Til højre er samlet de vig-
tigste biologiske grundstoffer 
efter aftagende forekomst. 

Sammenlignes tabellen Livets
grundstoffer med tabellen over 
Grundstoffernes forekomster i 
Universet ser vi, at mange af 
de biologisk set vigtige grund-
stoffer er blandt de mest al-
mindelige i Universet. 

I stoffet mellem stjernerne, de 
interstellare skyer, ser vi da 
også molekyler, der indgår i li-
vets kemi: Fx vand (H2O), am-
moniak (NH3) og methan (CH4)
og måske endda aminosyrer. 

Livets grundstofferLivets grundstoffer

   Grundstof  Anvendes fx i

 1 H Vand (H2O) og alle biomolekyler
 8 O Vand (H2O) og næsten alle bio-
   molekyler, respiration (ånding)
 6 C ”Rygraden” i alle biomolekyler
 7 N Alle proteiner og DNA/RNA
 20 Ca Knogler, muskelsammentrækning
 15 P Energistofskifte (ATP), i RNA/DNA
 17 Cl Salt (NaCl), saltbalance
 19 K Generering af nervesignaler
 16 S Næsten alle proteiner
 11 Na Salt (NaCl), nervesignaler
 12 Mg Visse enzymer og i planters klorofyl
 26 Fe Hæmoglobin, ilt–transport
 29 Cu Optagelse af C-vitamin og jern
 30 Zn Visse enzymer
 53 I Hormonet thyroxin
 27 Co Aktiv del af co–enzym
 25 Mn Visse reaktioner som katalysator
 42 Mb Planter, hjælper ved nitrogen-fi ksering
 9 F For udvikling af normal tandemalje
 24 Cr Visse organismer i små mængder
 23 V Visse organismer i små mængder

Methan

Ammoniak
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Men hvorfor er vand så fantastisk et opløsningsmid-
del? Ja det skyldes i høj grad vandmolekylets op-

bygning. Bindingen mellem oxygenatomet og hvert af 
hydrogenatomerne udgøres af to elektroner – én fra oxy-
gen og én fra hydrogen. Da oxygenatomet trækker lidt 
mere i elektronerne end hydrogenatomet, forskydes elek-
tronskyen lidt over imod oxygenatomet. Herved får oxy-
genatomet en lille negativ ladning. Tilsvarende opstår 
der en lille positiv ladning omkring hydrogenatomerne. 
Vandmolekylet har altså en positiv og en negativ ende, 
og det kaldes derfor for en elektrisk dipol. Forstavelsen 
di kommer fra græsk og betyder to, dvs. at en elektrisk 
dipol er et stof med to elektriske poler.

Lige som hos magneter, hvor nordpol tiltrækker sydpol, 
vil den positive ende af et vandmolekyle tiltrække den 
negative ende i det næste vandmolekyle. Det er denne 
elektriske tiltrækning, der gør, at vandet får et ret højt 
kogepunkt.

Almindeligt husholdningssalt består af natriumioner, 
Na+, og chloridioner, Cl–. Mineralerne/saltene i os består 
ligesom almindeligt husholdningssalt også af ioner. Når 
mineralet/saltet er på fast form sidder ionerne pænt ord-
net i et gitter. Da ioner er elektrisk ladede, vil de polære 
vandmolekyler kunne trække i ionerne og trække dem 
ud i vandet – mineralet/saltet er blevet opløst i vandet. 
Den positive ende af vandmolekylerne trækker i de nega-
tivt ladede ioner, mens den negative ende af vandmoleky-
lerne trækker i de positive ioner. 

Et stof, der er blandbart med vand, siges at være hydro-
� lt (vandelskende), mens et stof, som ikke er blandbart 
med vand siges at være hydrofobt (vandskyende). Hydro-
� le forbindelser kaldes også for polære forbindelser, idet 
molekylerne er dipoler, hvorimod hydrofobe stoffer er op-
bygget af upolære molekyler.

Hvis stoffets molekyler indeholder mange hydro� le grup-
per, eksempelvis –OH, C=O, og –NH, kaldes forbindel-
sen polær, og den er opløselig i vand men ikke opløselig 
i upolære opløsningsmidler som fx rensebenzin (C7H16). 
Omvendt vil hydrofobe grupper – specielt –CH2 – gøre 
forbindelsen upolær og mindske opløseligheden i vand 
men øge opløseligheden i upolære opløsningsmidler.

Vand som opløsningsmiddelVand som opløsningsmiddel

Opløsning af ionforbindelse i 
vand. Nederst i glasset er der 
uopløst natriumchlorid. Natrium-
ionerne er positive (grå) og chlo-
ridioner er negative (grønne).

Opløsning af polære ethanol-
molekyler (sprit) i polært vand.
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Hvis vi forsøger at blande et polært stof med et upolært 
stof, vil molekylerne i det polære stof tiltrække hinanden 
pga. dipolerne. På den måde bliver molekylerne i det upo-
lære stof nærmest skubbet væk, og resultatet er, at det 
upolære stof ikke bliver opløst i det polære.

Som menneske har vi brug for næringsstofferne: Kulhy-
drater, proteiner og fedtstoffer. Vi skal nu se nærmere på 
disse stoffers opløselighed i vand.

Kulhydrater, dvs. sukkerstoffer, fungerer som brændstof 
i vores krop og skal derfor kunne transporteres rundt 
til alle kroppens celler. Sukkermolekyler indeholder en 
masse hydro� le OH–grupper, og sukkeret er derfor letop-
løseligt i vand – det kan altså netop transporteres rundt 
vha. blodet, som består af 55 % vand.

Proteiner kan vi skaffe os ved fx at spise kød, som egent-
lig er muskelvæv, eller æg. Et ældre ord for protein er så-
ledes æggehvidestof. Proteiner er opbygget af en masse 
aminosyrer. Aminosyrerne indeholder både NH–, C=O 
og OH–grupper, og aminosyrerne kan derfor også let 
transporteres rundt i kroppen. Når aminosyrerne kom-
mer hen til deres bestemmelsessted, bygges de sammen 
til lange kæder. Disse lange kæder er netop proteinerne. 
De kæmpestore molekyler i form af op til � ere tusinde 
aminosyrer er ikke længere opløselige i vandet.

Når man blander olie og eddike for at lave en olie–eddi-
kedressing, så opdager man, at olien ikke opløses. Det 
skyldes, at fedtstoffer som olie er opbygget af en masse 
af de hydrofobe CH2–grupper og derfor ikke er opløseligt 
i vand. Da cellemembranerne netop er opbygget af fedt-
stoffer, bliver cellerne altså ikke opløst. Men hvordan får 
vi så fedtstofferne ud til cellerne? Ja, det kræver faktisk 
nogle molekyler, hvor den ene halvdel er domineret af hy-
dro� le grupper, mens den anden halvdel er domineret af 
hydrofobe grupper. De hydrofobe grupper pakker heref-
ter fedtstoffet ind i en lille kugle, hvor den hydrofobe en-
de peger ind mod fedtet, mens den hydro� le ende vender 
ud mod vandet. Fordi kuglen er hydro� l på ydersiden kan 
den transporteres rundt af vandet. I daglig tale kalder vi 
den slags stoffer for emulgatorer eller sæbe, afhængig af 
deres anvendelse og præcise opbygning.

Vi har nu set, at de mest udbredte grundstoffer i Univer-
set gen� ndes i det liv, vi kender her på Jorden. Grund-
stofferne er bundet sammen i forskellige kemiske for-
bindelser i form af salte og næringsstoffer. Saltene og 
næringsstofferne transporteres rundt i kroppen i det bed-
ste opløsningsmiddel, der � ndes: VAND.

En emulgator

hydrofob ende

hydrofi l ende

En fedtklump, der er pakket ind 
af emulgatormolekyler.
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De ældste genkendelige spor af liv er fundet i 3,8 mia. 
år gamle bjergarter. Livet på Jorden må dog antages 

at være opstået tidligere endnu – dog uden at der endnu 
er fundet konkrete beviser for det. Jorden har således 
højst ligget livløs og gold hen i en milliard år, før livet 
begyndte at udvikle sig. Men hvad er liv, og hvornår kan 
noget kaldes for levende?

Livsformer, som vi kender dem her på Jorden, er alle cel-
lulære. De kan være encellede eller � ercellede, men fælles 
for dem er, at cellen er den funktionelle og strukturelle 
enhed. Nogle organismer har en form eller facon, der gør 
dem let genkendelige som potentielt liv, mens andre bare 
ligner belægninger på over� ader af fx sten. Dette gør det 
vanskeligt præcist at de� nere, hvordan man så genken-
der noget som værende levende. 

Liv kan kort beskrives som perioden mellem fødsel og 
død. Ved at se på de aktiviteter, som levende organismer 
generelt udfolder mellem ’fødsel’ og død har man opstil-
let nogle kendetegn, hvorved man kan adskille levende 
organismer fra livløse ting. Disse aktiviteter kaldes livs-
ytringer. Selv om de ikke altid er umiddelbart synlige, er 
det målbare størrelser, som gør det muligt at registrere 
livsaktivitet.

BevægelseBevægelse

Bevægelse er en karakteristisk livsyt-
ring. Det er nemt at overbevise sig om, 
at noget er levende, hvis det bevæger sig. 
Klodens organismer har gennem tiderne 
udviklet et væld af måder at bevæge sig 
på – gennem luft, i vand, på jorden, i jor-
den osv. Forskellige tilpasninger og be-
vægeapparater har gjort dette muligt.

Encellede organismer kan fx som amø-
ber bevæge sig ved at skifte form, eller 
det kan ske ved en eller � ere mikrosko-
piske � mretråde (cilier). Tøffeldyr svøm-
mer fx ved hjælp af tusindvis af sådanne 
� mretråde på deres over� ade. 

Muskler hos � ercellede organismer tje-
ner til bevægelse. Musklerne hos dyr med 
et fast skelet påvirker skeletdele som fx 
knogler. Benet hos mennesket bøjes af et 
sæt muskler, mens et andet sæt stræk-
ker det. Insekter har et ydre skelet, som 
muskler kan virke på.

Muskler kan også virke på indholdet af 
hule strukturer som regnormens væske-
fyldte indre. Regnormen har to muskel-

lag (et længde– og et ringmuskellag). 
Når ringmusklerne trækker sig sammen 
og længdemusklerne afslappes bliver 
regn ormen lang og tynd. Da væske kun 
i ringe grad lader sig sammenpresse, 
medfører sammentrækning af muskler-
ne en ændring af ormens form, ligesom 
når man trykker på en ballon med vand i. 
Når længdemusklerne trækker sig sam-
men, og ringmusklerne afslappes, bliver 
regnormen kort og tyk. Den kan således 
skubbe og trække sig af sted.

16

HvadHvad er lier liv?v?
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IrritabilitetIrritabilitet
Det første vi gør, når vi ser noget og vil undersøge, om 
det er levende, er som regel at prikke lidt til det. Kan vi 
få det til at bevæge sig? Reagerer det? 

For at kunne overleve må alle levende organismer kunne 
registrere og reagere på ændringer i deres omgivelser. 

Det er nervesystemet og sanserne hos � ercellede dyr, der 
registrerer ændringer i forholdene i det ydre og indre mil-
jø og agerer i forhold til dem. Men også simple encellede 
organismer kan sanse påvirkninger og ændringer i deres 
omgivelser og reagere på dem. Over� aden hos encellede 
organismer er følsom for påvirkning, og de kan reagere 
ved at bevæge sig mod eller væk fra stimulus.

Manglende reaktion og bevægelse er dog ikke nødven-
digvis et udtryk for manglende liv. Der eksisterer andre 
livsytringer.

17

NæringsoptagelseNæringsoptagelse
Alle levende organismer har behov for næring, som de på 
en eller anden måde får og optager fra deres omgivelser.

Nogle næringsstoffer, som sukkermolekyler og amino-
syrer, kan transporteres over cellemembranen ind i cel-
lerne. Større molekyler, som proteiner, må optages ved 
endocytose, hvor molekylet bindes til ydersiden af cel-
lemembranen, som derefter krænger indad og danner en 
blære (vakuole) i cellen.

På lignende måde er protozoer i stand til at optage større 
fødepartikler, som fx bakterier eller andre mikroorganis-
mer. Her omkranser cellemembranen partiklen og kræn-
ger indad, så partiklen til sidst indlejres i en vakuole. 
Fødepartiklen kan derefter nedbrydes af fordøjelsesen-
zymer, der udskilles i vakuolen. Processen kaldes fago-
cytose. 

Bakterier har en fast cellevæg uden på cellemembranen 
og kan derfor kun optage næring molekyle for molekyle 
gennem over� aden.

Respiration/gæringRespiration/gæring
Hovedparten af den optagne næring anvendes i organis-
mens energistofskifte. Energi til organismens livspro-
cesser udvindes fra organiske stoffer som glucose ved 
forbrænding (respiration) i cellerne.
Ved denne forbrænding udvikles 
sluttelig varme, som afgives til om-
givelserne.

Nedbrydningen af organisk stof 
kan også foregå uden ilt (anaerobt) 
ved forskellige gæringsprocesser.

C H O   +  6 O     6 CO   +  6 H O  
                    

6 12 6 2 2 2→
                     +  varme /ATP

Endocytose Exocytose

Vakuole
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VækstVækst
En del af den optagne næring bruger or-
ganismer til vækst. Molekyler nedbry-
des, omdannes og sammensættes på ny 
i cellen, som derved vokser. Når en celle 
får en vis størrelse deler den sig og bliver 
til to nye døtreceller. Flercellede organis-
mer vokser ved at der dannes mange nye 
celler ved vækstdeling (mitose). 

FormeringFormering
Når organismer når en vis størrelse og 
alder, formerer de sig. Formering sikrer 
artens fortsatte eksistens. 

Der er forskellige måder, som nye indivi-
der kan dannes på. Man skelner mellem 
kønnet og ukønnet formering.

Ved ukønnet formering dannes der af-
kom ved almindelig vækstdeling (mitose) 
fra et moderindivid. I den simpleste form 
deler en celle sig vegetativt og bliver til 

Ved mitosen sikres det, at de to døtrecel-
ler er genetisk identiske med modercel-
len. Således har alle kropscellerne i et in-
divid den samme genetiske information, 
der er nødvendig for at opbygge indivi-
det.

to. Også � ercellede planter og dyr kan 
formere sig vegetativt. Et eksempel på 
dette er jordbærplanten, der udsender 
udløbere, hvorfra nye planter vokser ud. 
Et andet eksempel er � adorme, der kan 
deles i to, og hver halvdel kan regenere-
re den del, de mangler, så der dannes to 
� adorme.

Ved kønnet formering indgår arvemas-
sen fra to forskellige individer. Kønnet 
formering giver mulighed for opblanding 
af arvemassen og nye kombinationer af 
egenskaber.

DNA-
replikation

MITOSE
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Hvad er så levende?Hvad er så levende?

Selvom det er muligt at opstille 
nævnte række af livsytring er, 
er det ikke nødvendigvis sådan, 
at det alligevel er enkelt at de� -
nere liv. Ikke alle levende orga-
nismer udfolder alle de nævnte 
livsytringer. Og selvom noget 
udfolder en lang række af livs-
ytringerne, er det ikke nødven-
digvis levende.

Ild udviser en række egen-
skaber, der kunne tolkes som 
livsytringer. I ildens � ammer 
forbruges der ilt, og stoffet for-
brændes under udvikling af var-
me (respiration) – røg afgives til 
omgivelserne (ekskretion) – ild 
skal vedligeholdes og forbruger 
hele tiden nyt brændbart mate-
riale (næringsoptag) – � ammer-
ne kan vokse (vækst) – ild kan 
bevæge sig og spredes til andre 
områder (bevægelse og forme-
ring) – ild kan reagere på eks-
terne stimuli som vind og vand 
(irritabilitet). Men ild er ikke 
levende i den forstand, som vi 
bruger ordet om levende orga-
nismer.

Virus udgør et særligt problem i forhold til nævnte livs-
ytringer. Virus påvirker celler – vores og andre organis-
mers liv. Tænk bare på in� uenza og HIV–virus. 

Virus består af noget arvemateriale (DNA eller RNA) om-
givet af en proteinkappe. De er ikke cellulære, men de 
er parasitter, der kun kan have et stofskifte og formere 
sig ved at overtage stofskiftet hos en levende organisme. 
Nogle virus kan ligge hen som tørre krystaller i årevis 
uden at miste evnen til at formerer sig. Når de igen kom-
mer i kontakt med passende celler, overtager de dem og 
anvender deres enzymapparat til at opformeres. Men er 
virus i sig selv levende?

EkskretionEkskretion
Levende organismer udskiller affalds-
stoffer. Det drejer sig om stoffer, som de 
ikke har kunnet nedbryde og anvende, 
samt om affaldsstoffer fra deres stofskif-
te. En sådan udskillelse kaldes ekskre-
tion.
 
Celler udskiller stoffer enten direkte gen-
nem over� aden eller ved exocytose, hvor 
indholdet fra en vakuole tømmes ud.

Nogle affaldsstoffer kan, hvis de � k lov 
til at ophobes, skade organismen – fx de 
nitrogenholdige affaldsstoffer fra ned-
brydning af proteiner. Nyrerne hos hvir-
veldyr er de ekskretionsorganer, der bl.a. 
sørger for at udskille disse stoffer samti-
dig med, at de sørger for at væskebalan-
cen i kroppen reguleres. Ved ekskretion 
holder organismer således deres indre 
miljø i balance og nogenlunde konstant.
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Livets udvikling på JordenLivets udvikling på Jorden

Det eneste sted i Solsystemet, ja hele Universet, hvor 
vi ved, at der er liv, er her på Jorden. Vores jordklode 

ser til gengæld ud til at være gennemsyret af liv – der 
er liv fra bjergtoppene til bunden af oceanerne. Jorden, 
Solen og hele Solsystemet blev dannet for ca. 4,6 mia. år 
siden gennem en lang udvikling ud fra en gassky, som 
blev trukket sammen af tyngdekraften.

Gasskyen indeholdt både gas og støv, heriblandt også 
tungere grundstoffer dannet i en supernova. Jorden var i 
starten så varm, at den var � ydende. Den første tid blev 
Jorden bombarderet af utallige små og store sten, hvilket 
var med til at holde Jordens over� ade � ydende. Det er i 
løbet af de første 100 mio. år, at Jordens jernkerne blev 
dannet ved, at det tunge jern sank ind mod midten, mens 
de lette sten/klipper � ød ovenpå. Afkølingen af Jordens 
over� ade til fast form varede ca. 600 – 700 mio. år. 

Jordens atmosfære blev først dannet efter 500 mio. år. 
Det var gasser fra vulkanudbrud og andre geologiske 
processer, der skabte den første atmosfære, og den be-
stod mest af kuldioxid, brint, methan, svovlilter og am-
moniak. I den første tid blev Jorden udsat for et kæmpe 
bombardement af meteoritter og kometer. Måske har 
disse nedslag spillet en rolle i dannelsen af atmosfæren 
og af oceanerne. Vi ved i dag, at specielt kometerne inde-
holder store mængder vand og også organisk materiale. 
Måske har disse kometer været medvirkende til at bringe 
nogle af livets byggesten til Jorden. 

Allerede for 3,8 mia. år siden, dvs. relativt kort tid efter, 
at over� aden var blevet fast, er man sikker på, at det 
første liv var opstået.  Vi har denne viden  fra de ældste 
klipper, som man har fundet på Jorden. De ligger i Grøn-
land, i Isua, og de er ca. 3,8 mia. år gamle. Her kan man 
se spor af liv i nogle klippelag, der er dannet i de tidligste 
oceaner på Jorden. Det liv, man ser spor af, er prokaryote 
bakterier, hvis celler ingen kerner har.

De ældste fund af bakterier, som man kan identi� cere, 
er ca. 3,5 mia. år gamle fossiler af bakteriemåtter, stro-
matolitter, der indeholder forskellige bakterietyper. De 
er fundet i Vestaustralien og i Sydafrika. Nogle af dem 
er undersøgt af en dansk–australsk forskergruppe under 
ledelse af Donald Can� eld fra Syddansk Universitet. 

For 2,7 mia. år siden eller mere opstod de første cyano-
bakterier. Nogle forskere daterer dem endda helt tilbage 
til for 3,5 mia. siden. Cyanobakterier (blågrønalger) har 
produceret al den oxygen, vi har i atmosfæren i dag. I 
vore dage er det planterne, der er de største ilt–prducen-
ter. Uden denne ilt kunne de ilt–forbrugende organismer 
ikke opstå. Cyanobakterier lever stadig i bedste velgå-
ende her på Jorden. De � ndes fx ved varme kilder såsom 
i Yellowstone Park i USA. De � ndes også på havbunden 

Isua i sydvest Grønland øst for 
Nuuk, hvor den danske geolog 
Minik Rosing har undersøgt Jor-
dens ældste klipper, såkaldte 
sedimenter, der er dannet ved 
afl ejringer på havbunden.
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I dag har vi et mylder af liv på Jorden. 
Det er de store dyr, vi kender bedst, men 
det er stadig bakterierne, der er domine-
rende i antal. Vi er afhængige af bakte-
rier til hele livets cyklus og til kredslø-
bene af kulstof og ilt her på Jorden. De 
allerældste bakterieformer � ndes stadig i 
dag, fx på bunden af havet ved de såkald-
te ’black smokers’, vulkanske områder, 
hvor varme og næringsstoffer strømmer 
op fra Jorden. Her � ndes også et mylder 
af andet liv såsom krebsdyr. 

Vi har ikke fundet et eneste sted på Jor-
den, hvor der ikke er liv. Det viser livets 
store evne til at tilpasse sig forholdene 
og det har betydning for, hvordan vi skal 
eftersøge liv andre steder i Universet.

Stromatolitter
ud for Austra-
liens kyst ved 
Sharks Bay. 
Stromatolit-
ter er ’måtter’ 
af bakterier. 
Man har også 
fundet dem 
som fossiler, 
så måske så 
kysterne på 
Jorden engang 
således ud.

Jorden, optaget af mandskabet på Apollo 17.

ved vulkanske zoner, fx i Den Californi-
ske Golf og i Sortehavet, hvor de lever 
sammen med sulfatbakterier. 

Der kom først rigtig gang i iltudviklin-
gen for 2,2 mia. år siden. I starten gik det 
langsomt, men efterhånden accelererede 
udviklingen. Det er altså livet på Jorden, 
der har ’forurenet’ den oprindelige atmo-
sfære med ilt. Uden liv havde vi sikkert 
stadig haft en atmosfære af CO2 og me-
than. Først for ca. 600 mio. år siden var 
mængden af ilt i atmosfæren oppe på det, 
vi kender i dag. Desuden blev ozonlaget 
(ozon er O3), der skærmer os mod de ul-
traviolette stråler fra Solen, dannet. Der-
ved kunne livet eksistere på landjorden, 
og mere avancerede former for liv kunne 
udvikles.

Eukarioterne kom til for ca. 1,5 – 1,7 mia. 
år siden. De har cellekerner, forbruger ilt 
og udvikler CO2. De ældste forsteninger 
af � ercellede dyr er 570 mio. år gamle, 
men måske dukkede de op tidligere for 
en mia. år siden. For 550 mio. år siden 
skete der en voldsom eksplosion i antal-
let af dyrearter, den  såkaldte kambriske 
eksplosion.

En anden indikator for liv kan være bjerg-
arten granit, som vi indtil videre kun ken-
der fra Jorden. Hverken i meteoritter, 
planeter eller andet klippemateriale i Sol-
systemet � nder man granit. Granit dan-
nes, når forvitret klippemateriale brin-
ges dybt ned i Jorden pga. pladetektonik 
og dernede undergår en delvis smeltning 
ved temperaturer på 600 – 700 °C. Dan-
nelsen af granit forudsætter altså dels 
forvitret klippemateriale, og det kræver 
O2 og dermed liv. Det kræver desuden, at 
moderlegemet stadig er vulkansk aktiv 
og har pladetektonik.
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DNADNA

Variationen af livsformer på Jorden er 
enestående. Livsformer, som alle er unik-
ke specialister – alle med særlige arve-
egenskaber, gener, og hver med sin rolle 
og plads i økosystemet. Baggrunden for 
denne variation kan � ndes i arvemateria-
let DNA.

DNA–molekylet er sammensat af en ræk-
ke enheder, nukleotider, der hver inde-
holder en af baserne adenin (A), thymin 
(T), cytosin (C) eller guanin (G). DNA–mo-
lekylet er opbygget som en snoet dobbelt-
streng, dobbelt–helix, der, hvis snonin-
gerne rettes ud, kan sammenlignes med 
en stige, hvor baserne to og to danner tri-
nene. A og T samt C og G danner par.

Rækkefølgen af baser  (trinene i stigen) 
udgør koden for de arvelige informatio-
ner, generne, i DNA. På grund af opbyg-
ningen som en dobbeltstreng er DNA et 
relativt stabilt molekyle og derfor veleg-
net til overførsel af genetisk information 
fra generation til generation.

MutationMutation

Små stykker af DNA kan tilfældigt tabes, 
dubleres eller de kan vende rundt, så ba-
serækkefølgen pludselig ændres et sted 
i arvemassen. Nogle former for stråling, 
fx ultraviolet stråling, og giftstoffer kan 
ligeledes forårsage ændringer i baseræk-
kefølgen i DNA.

Ændringer i arvematerialet kaldes muta-
tioner. En organisme, der er resultatet af 
en mutation og har afvigende arvemate-
riale, kaldes en mutant. Mutationer på-
virker dels den celle, de er opstået i, men 
de vil også gen� ndes i arvematerialet i 
alle de celler, der nedstammer fra den 
muterede celle.

Mutationer i kropscellerne hos � ercel-
lede organismer vil kun have ind� ydelse 
på den organisme, hvor mutationen er 
opstået, mens mutationer, der sker i for-
bindelse med dannelse af kønscellerne, 
efterfølgende kan komme til udtryk hos 
afkommet. Nogle mutationer nedsæt-
ter organismens og eventuelt  afkom-
mets overlevelseschancer, mens andre er 
gavnlige.
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EvolutionEvolution

Evolution er et af de fundamentale be-
greber i forståelsen af moderne natur-
videnskab. Evolution foregår, når gavn-
lige mutationer og nye kombinationer af 
egenskaber øger de efterfølgende gene-
rationers overlevelsesmuligheder.

Organismer producerer generelt mere af-
kom, end hvad der har mulighed for at 
overleve. Kampen for tilværelsen medfø-
rer en naturlig udvælgelsesproces, hvor 
de svageste går til og kun de individer, 
der er bedst tilpasset miljøet og overle-
ver, får mulighed for at forplante sig og 
dermed videreføre deres gener.

Ved ukønnet formering dannes der af-
kom ved almindelig vækstdeling (mitose) 
fra et ’moderindivid’. Da afkommet vil 
have identisk arvemateriale med moder-
individet, vil det klare sig, så længe det 
ikke udsættes for miljøændringer eller 
pres fra mere konkurrencedygtige arter.

Ved kønnet formering, hos � ercellede or-
ganismer, dannes et nyt individ ved sam-
mensmeltningen af to kønsceller (game-
ter), hvorved der dannes et befrugtet æg 
(en zygote), som så kan vokse op til et 
nyt individ. Gameterne dannes ved en 
celledeling der kaldes meiose. Hvor mi-
tosen giver genetisk identiske kopier af 
modercellen, er resultatet af meiosen cel-
ler, som er genetisk forskellige og kun 
indeholder halvt så meget arvemateriale 
(DNA) som modercellen. 

Ved sammensmeltningen af to gameter 
dannes der så et befrugtet æg med sam-
me mængde arvemateriale som i foræl-
drenes almindelige celler, men de adskil-
ler sig genetisk. 
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Det ”universelle stamtræ” med 
prokaryoter (archaebakterier og 
eubakterier) samt eukaryoter.
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Charles DarwinCharles Darwin

Charles Robert Darwin (1809–82) deltog 
som engelsk naturforsker på en ekspedi-
tion med H. M. S. Beagle, hvis mål var at 
kortlægge Sydamerikas kyster samt øer-
ne i Stillehavet. Blandt dem var de iso-
lerede Galapagos–øer på ækvator mellem 
Sydamerika og Polynesien.

På rejsen, der varede fem år, studerede 
og indsamlede Darwin dyr, planter samt 
gravede fossiler op. På baggrund af sine 
notater og iagttagelser udviklede han 
ideen om organismernes udvikling ved 
naturlig udvælgelse, hvor geologisk æl-
dre arter er forfædre til nye og anderledes 
arter – en følge af livsformernes gradvi-
se tilpasning til de til enhver tid rådende 
miljøforhold.

I de efterfølgende 20 år lavede Darwin 
forsøg og indsamlede data for at under-
bygge sin teori, før han udgav sin bog 
”On the Origin of Species by Means of 
Natural Selection” i 1859 – nogle tanker og 
en bog, som han blev stærkt kritiseret for. 

Det generelle verdensbillede på den tid 
var kort fortalt, at Verden var ca. 6.000 
år gammel, og alt var som Gud havde 
skabt det.  Beregning af Verdens alder 
var baseret på skriftsteder i Bibelen.

Darwins hypoteser er efterfølgende blevet 
underbygget af mange videnskabsgrene, 
og Darwins udviklingslære er i dag ac-
cepteret som et fundament for forståelse 
af moderne naturvidenskab.

Mikroorganismer som fx bakterier for-
merer sig ved deling. Men bakterier ud-
veksler også arvemateriale. Bakterierne 
har dels deres kromosom med hoved-
parten af deres arvemateriale, men også 
nogle små ringformede DNA stykker, 
der kaldes plasmider, som indeholder en 
lille del af bakteriens arveanlæg (gener). 
Plasmider kan overføres fra en bakte-
riecelle til en anden, hvis der er kontakt 
mellem dem. 

Hvis livsvilkårene ændrer sig, er arters 
tilpasning nødvendig, og en måde at sik-
re dette på, er ved udveksling af arve-
materiale. Evolution kunne således ikke 
forekomme uden genetisk variation.

Livet på Jorden udvikler sig ikke i no-
gen bestemt retning, men det afspejler 
den naturlige udvælgelse, som tilpasser 
livsformerne til de til enhver tid rådende 
livsvilkår og miljøforhold.

24

Som baggrund for søgen efter liv i Uni-
verset har NASA offentliggjort denne 
de� nition på liv:

”Liv er et kemisk system, der er”Liv er et kemisk system, der er 
underlagt Darwinistisk evolution.”underlagt Darwinistisk evolution.”

NFA4_slutversion.indd   24 19-05-2007   13:28:45



25

Alle levende organismer stiller særlige 
krav til deres omgivelser. Der skal 

være den rette temperatur, vand, lys, 
luftarter, den nødvendige stof- og energi-
forsyning, for at de kan opretholde livet, 
vokse og formere sig.

Gennem tiderne, fra livets opståen til i 
dag, har organismer tilpasset sig og er 
spredt til alle egne af kloden. Selv i me-
get ugæstfrie miljøer, set med vores øjne, 
kan man � nde liv. Der � ndes organismer, 
der er tilpasset livet i ørkener, andre kan 
leve ved høje saltholdigheder, ekstreme 
temperatur- eller trykforhold, og nogle 
� ndes i sure eller basiske miljøer. 

Især mikroorganismer har tilpasset sig 
ekstremerne, men en lang række dyr og 
planter er tilpasset og kan trives under 
barske forhold.  For eksempel padderne, 
der generelt er meget følsomme overfor, 
hvilket miljø de lever i, � ndes i stort set 
alle miljøer på Jorden – fra de koldeste 
til de varmeste egne, i vand og i ørkener. 
Padder er bl.a. særligt følsomme pga. af 
deres hud, der både kan bruges til ånde-
dræt og som væskeoptagelsesorgan. 

VandVand

Vand er en nødvendig bestanddel af alle 
levende organismer. Molekyler til celler-
nes stofskifteprocesser opløses og trans-
porteres i vand, og vand anvendes i mange 
organismers temperaturregulering. Vand 
spiller derfor en særlig rolle for udbredel-
sen af og de fysiske grænser for liv.
Atakama ørkenen i Chile, hvor der kan gå 
årtier mellem hvert regnvejr, og hvor der 
i gennemsnit kun falder 3 mm regn om 
året, er et af de tørreste steder på Jorden 
– et område, der på mange måder minder 
om de ugæstfrie sletter på Mars. Der � n-
des hverken planter eller dyr i Atakama, 
men i de tørre jorder, som må siges at 
være grænsen for muligt liv, � ndes der 
mikroorganismer.

I lidt mere gæstfrie ørkenområder � ndes 
såvel planter som dyr med særlige fysio-
logiske og adfærdsmæssige tilpasninger.

Grænser for livGrænser for liv

Spadefodstudsen lever i nogle af de tørre-
ste ørkenområder i det sydvestlige USA, 
hvor nedbøren falder inden for en meget 
kort periode om sommeren. Da de lige-
som alle andre am� bier er afhængige af 
vand, er hele tudsens livscyklus tilpasset 
den meget korte periode om året, hvor 
vand er tilgængeligt. Tudsen lever ned-
gravet 10 måneder om året og kommer 
kun frem efter kraftige regnskyl for at 
søge føde og parre sig.  Magesøgningen, 
befrugtningen og æglægningen foregår 
inden for et døgn i de pytter, der dannes 
af regnvandet, og de befrugtede æg klæk-
kes efter kun 24 timer.

SaltholdighedSaltholdighed

I levende celler skal der være et stabilt 
miljø mht. vandmængde og opløste stof-
fer. Såvel for meget som for lidt vand kan 
være skadeligt.

I havet er saltkoncentrationen 3–4 gange 
så stor som i cellerne på de marine hvir-
veldyr. Hos havpattedyr som hvaler og 
sæler sørger nyrerne for at opretholde et 
konstant indre miljø, men hos krybdyr 
som havskildpadder er dette ikke nok til 
at kompensere for væsketab og oversky-
dende ionoptag. Deres kost består af dyr 
uden rygrad og planter, og de optager 3 
gange mere salt end der er behov for. Det 
overskydende salt udskiller havskildpad-
den gennem kirtler ved øjnene. De tårer, 
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der får en havskildpadde til at se græden-
de ud, er i virkeligheden saltudskillelse.
De mest salttolerante (halo� le) organis-
mer er i stand til at leve i saltkoncen-
trationer helt op til 37,5 % i saltsøer og 
klippepytter, hvor vandet efterhånden 
fordamper væk så  saltkoncentrationen 
kan blive mere end 10 gange så stor som 
i havvand.

Organismerne producerer og ophober 
organiske molekyler som glycerol for at 
modvirke osmotisk tab af vand til omgi-
velserne, og de er derved i stand til at øge 
den interne koncentration af K+.

Temperaturgrænser – kuldeTemperaturgrænser – kulde

Den nedre temperaturgrænse for levende 
celler er afhængig af frysepunktet for væ-
sken i og omkring cellerne. Frysepunktet 
er bestemt af mængden og arten af oplø-
ste stoffer, samt det omgivende tryk. 

Dannes der iskrystaller i celler eller den 
omgivende væske, vil disse kunne øde-
lægge cellerne og evt. organer. Ved is-
dannelse vil de opløste stoffer desuden 
blive opkoncentreret i den del af væsken, 
der stadig er � ydende. Dette vil skabe et 
hyperosmotisk miljø, hvorved cellerne 
bliver ødelagt. For at modvirke dette, 
kan nogle organismer danne stoffer, der 
hæmmer dannelse af iskrystaller.

Fisk i polarhavene udsættes for vand-
temperaturer under frysepunktet. Hav-
vand fryser ved ca. –1,9 ºC. Da � skenes 
blod er mindre salt end havvandet, fry-
ser det ved en højere temperatur. Hvis 

OsmoseOsmose
En celle afgrænser sit indre mod omgivelserne 
med en cellemembran. Nogle molekyler, som 
vand, kan transporteres gennem membranen 
mens andre ikke kan. Man siger at cellemem-
branen er semipermeabel. Cellens cytoplasma 
indeholder bl.a. opløste salte og proteiner. Salt-
koncentrationen i en celle er ca. 0,9 %. 

Vand kan trænge gennem cellemembranen og 
vil bevæge sig i retning mod den laveste vand-
koncentration. Man kan sige, at jo fl ere stoffer, 
man opløser i vand, des lavere bliver vandkon-
centrationen. En celle i ferskvand vil derfor have 
en større vandkoncentration udenfor og vand-
bevægelsen vil derfor være ind i cellen, som må 
bruge energi på at skille sig af med vand for ikke 
at svulme op og evt. ødelægges. 

Δp

� skene ikke dannede antifryseproteiner, 
som hæmmer isdannelse, ville � skenes 
kropsvæsker fryse til is ved –1 ºC og de 
ville dø. Insekter i arktiske egne er på 
lignende måde i stand til at bevare deres 
kropsvæsker � ydende ved temperaturer 
helt ned til –55 °C.

VarmeVarme

Den øvre temperaturgrænse for liv er be-
stemt af kogepunktet for vand og af sta-
biliteten af de organiske molekyler som 
proteiner. Proteiner er en væsentlig be-
standdel i celler og indgår i stofskiftepro-
cesser som enzymer, transportproteiner 
osv. Selv små temperaturændringer kan 
ændre proteinets struktur, så det ikke 
længere fungerer. Ændringerne kan væ-
re blivende, fx er det ikke muligt at gøre 
æggehviden � ydende igen i et kogt æg. 

Mange encellede ferskvandsdyr benytter en 
struktur, der kaldes en kontraktil vacuole, til 
ekskretionen af vand, der strømmer ind i cellen 
på grund af osmose. Overskud af væske opsam-
les i vacuolen og pumpes ud af cellen ved sam-
mentrækninger af vacuolen. Modsat vil vand 
kunne forlade cellen, hvis saltkoncentrationen 
er højere udenfor.
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På kanten af hydrotermiske væld, hvor 350°C 
varmt vand fra Jordens indre vælder op gen-
nem havbunden, � ndes der bakterier, som kan 
leve ved 116 °C. Trods den høje temperatur 
sørger særligt varmestabile beskyttelsespro-
teiner for, at bakteriernes enzymapparat sta-
dig kan fungere. Årsagen til at organismerne 
ikke koger ved denne temperatur, er det store 
tryk i dybhavet.

Surt/basiskSurt/basisk

Såvel syrer som baser svækker de intermole-
kylære bindinger i proteiner. De organismer, 
der lever i meget sure eller basiske miljøer, 
må have særlige tilpasninger for at skabe et 
stabilt internt miljø, der beskytter deres pro-
teiner mod ødelæggelse. Dette gør de med bå-
de passive og aktive (energikrævende) regule-
ringsmetoder. Desuden har de udviklet mere 
pH–stabile enzymer.

Organismer i meget basiske miljøer (alkalo-
� le) danner i særlig grad proteiner med ami-
nosyrer med positivt ladede sidegrene som 
buffer. Desuden kan de aktivt transportere 
protoner over cellemembranen ind i cellen.

De acido� le organismer i sure miljøer beskyt-
ter især deres indre mod forsuring ved at ud-
skille en bio� lm, der forstærker cellemem-
branen. De kan udskille buffermolekyler og 
aktivt pumpe hydrogenioner ud af cellen.

Nogle af de organismer, der lever under de 
mest ekstreme forhold, er de syretolerante 
arkhaebakterier, som kan leve i pH–området 
0 – 0,7.

TrykTryk

Selv på de største havdybder, hvor der er et 
tryk på over 1.000 atm svarende til mere end 
1 ton pr. cm2, er der ud over mikroorganismer 
også fundet større dyr.

Den 22. juli 1951 hentede den danske Ga-
lathea 2–ekspedition for første gang organis-
mer op fra Filippinergravens dyb 10.190 m 
nede. Selv under så stort tryk lever der tang-
lopper, muslinger, søpølser og søanemoner. 
Det har vist sig, at mange af havets dyregrup-
per har repræsentanter på store havdybder 
(over 6.000 m). Der er dog tale om særlige og 
meget anderledes arter end dem, man � nder 
på lavere havdybder.

Forsøg har vist, at nogle bakterier kan over-
leve tryk på 16.000 atm – et tryk, som svarer 
til trykket på 160 km havdybde.

Er der liv andre steder?Er der liv andre steder?

Jorden har de rette forhold for at liv 
kan eksistere. Afstanden til Solen 
skaber temperaturer, så vand kan 
� ndes på � ydende form, og forhol-
dene har gennem tiden været sta-
bile, så livet har kunnet opstå og 
udvikles. 

Mælkevejen indeholder 200 milli-
arder stjerner, heraf mange sollig-
nende, og omkring nogle også pla-
neter. Nogle af disse planeter har 
måske vand på � ydende form samt 
stabile forhold.  Vi kan endnu kun 
gætte på, om der eksisterer liv på 
på disse planeter.

Nærbillede af rejer, der lever i nærhe-
den af varme kilder på havbunden – de 
såkaldte hydrotermiske væld, der ses 
øverst. Den gule farve på nogle af rejer-
ne skyldes formodentlig jern eller svovl, 
der er afl ejret på deres rygskjolde. De 
røde rejer har for nylig skiftet skjold.
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Gemt under isen på dette billede fra Antarktis � n-
des der masser af � ydende vand i form af søer. Den 
største hedder Lake Vostok, den er ca. 230 km 
lang og op til 60 km bred. Det svarer til et areal på 
14.000 km2. Den er nogen steder 600 m dyb. Søen 
ligger i en dybde på ca. 4 km, og den har været af-
skåret fra over� aden i millioner af år.

Søen blev opdaget af russiske og britiske viden-
skabsmænd i 1996 vha. radarundersøgelser fra � y 
med en særlig slags radar, der kan gå gennem is 
og re� ekteres fra den underliggende klippe eller 
vand.

Lake Vostok ligger under den russiske station Vo-
stok, et af de mest ugæstfrie steder på Jorden. Her 
blev målt den koldeste temperatur nogensinde på 
Jorden, –89,2 °C. Fra stationen blev der boret ned 
i isen, men man stoppede lidt over 100 m fra søen 
for ikke at forurene søen. Den sidste is, man borede 
igennem, var ca. 420.000 år gammel, og der blev 
fundet liv hele vejen ned igennem isen! 

Der er forskellige planer for den videre boring, så 
man ikke forurener søen. Planerne inkluderer ud-
viklingen af en robot – en såkaldt cryobot, der selv 
kan bore sig ned således, at hullet efter den fryser 
til igen. Der er dog problemer med, hvordan den 
skal steriliseres, og man vil ikke få prøver med op. 

Hvis man kan � nde liv i søen har det betydning 
for efterforskningen af liv i Solsystemet fx på Jupi-
ters måne Europa. Den metode, man bruger i Lake 
Vostok, kan måske også bruges der. Desuden kan 
livet i Lake Vostok være anderledes end andre ste-
der på Jorden pga. de ekstreme forhold og den lan-
ge isolering. Hvad lever organismerne af dernede? 
Hvorfra får de energi?

Et af de spørgsmål, man også gerne vil have be-
svaret, er, hvorfor vandet dernede er � ydende. Er 
det pga. det store tryk på ca. 360 atm, eller er der 
måske varme vulkanske kilder? Eller er det bare 
varmen fra Jordens indre, der kan holde vandet � y-
dende?

Lake VostokLake Vostok

Konstrueret billede vha. data 
fra ERS-1 satellitten.

}
}
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Kunne der være liv andre steder i Solsystemet, eller 
kunne livet være opstået andre steder for så senere 

at forsvinde? 

Beboelige zonerBeboelige zoner

En af forudsætningerne for liv er 
som tidligere nævnt energi. Her i 
Solsystemet kommer energien fra 
Solen. Jo tættere vi er på Solen, jo 
mere energi modtager vi. På Jorden 
modtager vi ca. 1.360 W/m2. Det er 
dog ikke alt, der når ned til os på 
Jorden, da noget af solstrålingen 
ikke kommer igennem vores atmo-
sfære. Hvis man skal forestille sig 
en planet med cirka samme klima 
som på Jorden men kredsende om-
kring en anden stjerne, så må den 
planet nok modtage en tilsvarende 
mængde energi fra sin stjerne. Vi-
denskabens bud er, at mængden af 
energi kan afvige med maksimalt 10 %. Dette er bestemt 
af, at vand skal være � ydende – temperaturen på plane-
ten skal altså være mellem 0 °C og 100 °C. Man kalder 
området omkring en given stjerne, hvor energien netop 
er af denne størrelse, for den beboelige zone.

I Solsystemet er den beboelige zone kun et snævert om-
råde omkring Jorden. Venus og Mars er de to planeter, 
der er tættest på den beboelige zone. Udover indstrålin-
gen fra Solen skal man også kigge på drivhuseffekten. 
På Jorden har vi en drivhuseffekt, der er lige tilpas. Den 
betyder, at temperaturen på Jorden i gennemsnit er 20 °C 
varmere, end den ellers ville have været.

VenusVenus 

Venus be� nder sig tættere på Solen 
end Jorden, og der er derfor meget 
varmere. Drivhuseffekten på Venus 
er meget stor, den er nærmest lø-
bet løbsk, så temperaturen er over 
400 °C. Måske var det ikke sådan 
tidligere, så Venus kan have haft liv 
tidligere. I dag er Venus særdeles 
ugæstfri med en meget tæt atmo-
sfære, der mest består af kuldioxid, 
og det regner med svovlsyre. Tryk-
ket er på 90 atm. Den tætte atmo-
sfære vanskeliggør undersøgelser 
af over� aden, men man har dog op-
daget, at Venus stadig er vulkansk 
aktiv.

Liv i SolsystemetLiv i Solsystemet

Beboelig zone
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MarsMars

Næst efter Jorden er Mars den mest studerede planet i 
Solsystemet. Vi har haft mange missioner dertil, samt 
lavet undersøgelser med kikkerter fra Jorden. Vi har fak-
tisk også materiale i vores laboratorier i form af nogle 
meteoritter fra Mars. Et af formålene med de mange un-
dersøgelser er at � nde ud af, om der er eller har været liv 
på Mars, men vi har ikke fundet spor af liv i øjeblikket.

Man er sikker på, at der har været � ydende vand på Mars’ 
over� ade, for en del af klipperne og mineralerne i over-
� aden er dannet i � ydende vand.  I dag ser vi vandet som 
polkalotter, der består af vand og tøris, men måske gem-
mer der sig noget mere vand under over� aden i form af et 
permafrostlag. Temperaturen og trykket på Mars er for 
lavt til, at der kan eksistere � ydende vand på over� aden. 
Drivhuseffekten er nu for lille til at hæve temperaturen.

Betingelserne for livets opståen kunne altså 
have været til stede på Mars før i tiden. Hvis 
vi leder under over� aden eller nede i de dybe 
kløfter på Mars, kan vi måske � nde spor ef-
ter liv.

I en af marsmeteoritterne, ALH84001, har 
man fundet nogle spor, der først blev tolket 
som spor af fossilt liv. Den konklusion er der 
stadig stor diskussion om, så foreløbig er der 
intet bevis for, at der er fundet spor af liv.

Mars’ overfl ade fotograferet af 
Mars Exploration Rover novem-
ber 2005.

Mars–meteoritten ALH84001, 
der blev fundet på Antarktis i 
1984.
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Europa

Man kan også forestille sig andre energi-
kilder end Solen, nemlig gravitationskraf-
ten. Jupiters måne Europa bevæger sig ud 
og ind i tyngdefeltet fra Jupiter. Det river i 
planeten og presser den sammen og stræk-
ker den, hvorved der skabes varme. Denne 
varme holder et kæmpe saltholdigt ocean 
� ydende på Europa. Oceanet er ca. 100 km 
dybt og be� nder sig under en isskorpe. Isen 
har sprækker og revner og ligner det, vi 
kender som ’pakis’ her på Jorden. Nogle af 
sprækkerne er op til 3.000 km lange. I dette 
dybe ocean kunne der være basis for liv i 
stil med det, vi � nder på bunden af havet på 
Jorden.

Titan

Titan er den næststørste måne i Solsystemet 
og samtidig den eneste med en tæt atmo-
sfære. Den er måne til Saturn, og atmosfæ-
ren bliver formentlig beskyttet af Saturns 
magnetfelt. Trykket er ca. 1,5 atm. Tempe-
raturen er lav, ca. –180 °C, men Titan pro-
ducerer varme på samme måde som Europa. 
Atmosfæren består mest af nitrogen, men 
der er også 6 % methan. Methan kan være 
en indikator for liv, men det kan også pro-
duceres vulkansk. 

Forholdene minder meget om forholdene på 
den unge Jord og kan derfor fortælle os om 
livets opståen på Jorden. Huygenssonden, 
der blev sendt gennem Titans atmosfære i 
2005, viste en aktiv måne med en over� ade 
med kystlinier og ’� odlejer’. Det er dog ikke 
vand, det regner med, men derimod methan, 
der indgår i en form for kredsløb på Titan. 
Det bringes til over� aden af is–vulkaner så-
ledes, at mængden af methan holdes stabil, 
selvom Solens stråler nedbryder den i det 
øverste lag af atmosfæren.

Billede af Europa taget af Galileo med en 
forstørrelse af overfl aden. Billedet er i fal-
ske farver for at fremhæve sprækkerne.

Titans øvre atmosfære i sande farver. Øverst 
ses den blå methan, længere nede er der 
mange organiske molekyler, der giver en slags 
’smog’-effekt. Drivhuseffekten er ikke særlig
kraftig på Titan. Billedet er taget fra Cassini. 

31
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Astrobiologi – fra Big Bang til DNA er et ud 
af en række hæfter med undervisnings-

materiale udarbejdet til Naturvidenskabeligt 
grundforløb. Hæftet er udformet, så det også 
kan anvendes i Almen studieforberedelse og 
i individuelle fag. Hæftets afsnit lægger i høj 
grad op til et samarbejde mellem fagene.

Hæftet introducerer nogle grundlæggende na-
turvidenskabelige begreber og giver mulighed 
for samarbejde mellem alle de � re naturviden-
skabelige fag, men der kan også laves forskel-
lige undervisningsforløb, som vægter fagene 
forskelligt.  Til hæftet er knyttet en hjemmesi-
de, www.nfa.fys.dk, hvor det er muligt at � nde 
yderligere datamateriale, forslag til undervis-
ningsforløb, eksperimentelle undersøgelser, 
opgaver og uddybninger.

Naturvidenskab
for alle 

er udgivet af Fysikforla-
get med støtte fra Hoved-
stadens Udviklingsråd og 
Undervisningsministeriets
tips/lottomidler.
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Drakes ligningDrakes ligning

Mælkevejen indeholder 200 milliarder stjerner, og om-
kring nogle af dem er der også planeter. Nogle af disse 
planeter har måske vand på � ydende form samt stabile 
forhold. Eksisterer der liv på andre planeter? Det kan 
vi kun gætte på. Vi ved ikke, hvordan livet på Jorden 
startede, og hvad der skal til for at liv opstår.

I 1951 opstillede astronomen Frank Drake en ligning, 
der angiver antallet af beboede planeter i Mælkevejen. 
Ligningen er simpel og angiver de faktorer, man skal 
kende for at kunne lave beregningen. Desværre er det 
ikke simpelt at bestemme de indgående størrelser.

 N R f n f f f L= · · · · · ·p e l i c

hvor
N er antallet af civilisationer i Mælkevejen
R  er antallet af sollignende stjerner,
    der pr. år dannes i Mælkevejen
fp  er brøkdelen af stjerner med planeter
ne er antallet af planeter i den beboelige zone
fl  er brøkdelen af disse planeter, hvor der opstår liv
fi  er brøkdelen, hvor der udvikles intelligent liv
fc  er brøkdelen med en civilisation,
    der kan kommunikere med os
L  er den gennemsnitlige levetid 
    for en sådan teknisk kultur

Salg: Lmfk-Sekretariatet
Slotsgade 2, 3. sal
2200 København N

www.lmfk.dk
Tlf. 35 39 00 64

www.nfa.fys.dk
ISSN 1901–869X

NFA4_slutversion.indd   32 19-05-2007   13:29:19


