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Er der liv i andre 
solsystemer?

Et basalt, men meget vanskeligt videnskabeligt 

spørgsmål er, om mennesket er det eneste 

væsen i hele vores enorme galakse, som 

har udviklet en så bemærkelsesværdig 

tankevirksomhed, at det er i stand til at 

refl ektere over sin egen kosmiske 

oprindelse. Måske vrimler det med 

super–civilisationer omkring os, som 

vi bare ikke har lagt mærke til. 

Men hvis de er derude, 

hvorfor har vi så endnu ikke 

modtaget et budskab 

fra dem?



2

I fi re milliarder år har der været nogenlunde 
samme temperatur på Jorden som i dag. Vi ved 
ikke om det er helt exceptionelt, at Jorden har 
haft samme temperatur altid. Det kan også være 
almindeligt blandt planeter. 

Jordens enorme stabilitet gav evolutionen den nød-
vendige tid til, at livet kunne udvikle sig fra de før-

ste primitive organismer til en selvrefl ekterende civili-
sation. Vi kender ingen andre arter, der eksisterer 
eller nogensinde har eksisteret på Jorden, som har 
været i stand til at refl ektere over sin egen kosmiske 
oprindelse. Et basalt, men meget vanskeligt, viden-
skabelig spørgsmål er, om mennesket er det eneste 
væsen i hele vores enorme galakse, som har udviklet 
en så bemærkelsesværdig tankevirksomhed. Måske 
vrimler det med super–civilisationer omkring os, som 
vi bare ikke har lagt mærke til. Hvis de er derude, hvor-
for har vi så endnu ikke modtaget et budskab fra dem?

Er der nogen derude?
Spørgsmålet er meget spekulativt. Mange mennesker 
og forskere gennem historien har argumenteret med, 
at når der er så mange som 100 milliarder stjerner i 
Mælkevejen, må der sandsynligvis være mange plane-
ter med liv. Men det er rent gætteri, og det har ikke 
noget at gøre med sandsynlighed i matematisk for-
stand. 

Vi kan sagtens forestille os, at sandsynligheden for, at 
der sammen med stjernedannelsen dannes en planet, 
hvor livet opstår, er 1:100 milliarder. I så fald er det 
mest sandsynlige estimat 1 for hvor mange livbæren-
de planeter, der er i vores Mælkevej. Så er vi altså 
sandsynligvis (i matematisk forstand) alene i Mælke-
vejen. 

Vi kan også argumentere for, at sandsynligheden for 
at danne en livbærende planet sammen med stjerne-
dannelsen er fx 1:100. Så er det mest sandsynlige 
estimat for antallet af livbærende planeter i Mælkeve-
jen 100 milliarder / 100 = 1 milliard. Hvordan kommer 
vi videre fra spekulation til videnskab?

Drake-ligningen
I 1961 forsøgte den amerikanske astronom Frank Drake 
at opsummere, hvad vi behøver at lære for at fi nde ud 
af hvor mange civilisationer, der er i Mælkevejen, som 
vi kan kommunikere med. Hans overvejelser blev til 
det eftertiden har kaldt 
Drakeligningen:

DRAKE-LIGNINGEN

N = R · fpl · fJ · f l · fi · fc · L

N er antallet af radiokommunikerende civilisationer i 
vores Mælkevej
R er antallet af stjerner der dannes pr. tidsenhed i 
Mælkevejen
fpl er brøkdelen af disse som har planetsystemer
fJ er brøkdelen af planetsystemer der har jordlignen-
de planeter (der kan eventuelt være fl ere jordlig-
nende planeter i systemet)
fl er brøkdelen af jordlignende planeter hvor der op-
står liv
fi er brøkdelen af planeter med liv hvor livet bliver 
intelligent
fc er brøkdelen af intelligente populationer der udvik-
ler radiokommunikation
L er den gennemsnitlige levetid af radiokommunike-
rende civilisationer

Matematisk set er der ikke noget kompliceret i ligningen, 
men for de fl este af faktorerne er det uhyre vanskeligt 
at give et ordentligt estimat. Ligningen er nærmere et 
diskussionsoplæg til, hvad vi behøver at vide for at sige 
noget kvalifi ceret om muligheden for at fi nde andre 
civilisationer. Et oplæg til, hvordan vi skal gribe forsk-
ningen an, for en gang i fremtiden at komme til at ud-
pege de andre civilisationer, hvis der er nogle. 

I næste afsnit vil vi beskæftige os med, hvordan man 
fi nder ud af, hvor mange jordlignende planeter, der 
måske er ( fpl · fJ). I det sidste afsnit vil vi beskæftige 
os med hvor sandsynligt det er, at liv opstår, når man 
har en planet med de rigtige fysiske betingelser ( fl). 

Kun faktoren R i Drakes ligning er egentlig velbestemt. 
Hvis der er 100 milliarder stjerner i Mælkevejen og de 
i gennemsnit lever 10 milliarder år, må der i gennem-
snit fødes (af størrelsesordenen) 10 nye stjerner pr. år. 
Det er egentlig forbavsende få. 

Vi ved ikke, om der eksisterer en naturgiven lov, der 
driver evolutionen mod intelligens ( fi). Dinosaurerne 
var en dominerende dyreart gennem 150 millioner år 
af Jordens udvikling. De var tilsyneladende ikke særlig 
intelligente, og de udviklede aldrig nogen teknisk civi-
lisation. 

HVORFOR HAR VI ENDNU IKKE HØRT FRA DE 

Fysikeren Enrico Fermi mener, at mennesker 
sandsynligvis vil fl ytte ud over hele galaksen i 
løbet af få millioner år. Han mener, at der ikke er 
andre civilisationer i Mælkevejen end vores, fordi 
de så allerede ville have spredt sig til vores Jord.

Ill. Jacob Bruun
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Biologerne er uenige om hvorvidt menneskets intelligens 
har haft afgørende betydning for vores (indtil nu) kort-
varige succes i dyreriget. Homo sapiens har forment-
lig levet på kloden i 200.000 år. Ca. tusind gange kor-
tere end den tid, dinosaurerne dominerede dyreriget. 
Vi har kendt til radiokommunikation i knap 100 år. 

Hvis vi sætter Jordens 4,6 milliarder år lange historie 
til en skala på 1 år, har Homo sapiens eksisteret på 
Jorden i de sidste 20 minutter. Vores civilisation har 
eksisteret i ca. 1 minut, og vi har kendt til radiokom-
munikation i godt et halvt sekund på denne tidsskala.

Der er basalt set to muligheder for, hvad der bestem-
mer størrelsen af L i Drakes ligning. Enten er den bio-
logisk bestemt, eller også er den astrofysisk bestemt. 

Den biologiske tidsskala er bestemt af følgende ad-
færdsbiologiske spørgsmål: Hvor længe vil væsener, 
der har udviklet sig til et niveau, hvor de behersker så 
kraftfuld teknologi, at de kan kommunikere over kos-
miske afstande, kunne undgå at bruge deres teknolo-
giske kundskaber til at udslette hinanden? 

Med andre ord: Ligger der en evolutionsmæssig mod-
sætning mellem teknisk kunnen og lang levetid af en 
civilisation, eller kan en teknisk civilisation også blive 
civiliseret i den forstand, at den helt afstår fra vold 
over kosmiske tidsskalaer?

Den astrofysiske tidsskala er bestemt af de kosmiske 
omgivelser, civilisationen befi nder sig i. I vores solsy-
stem har Jupiters størrelse og bane spillet en altafgø-
rende rolle for at fjerne ca. 1.000 milliarder kometer 
under solsystemets tidlige faser. Hvis de stadig var her, 
ville Jordens atmosfære og oceaner være under risiko 
for at blive fjernet med mellemrum pga. sammenstød 
med store kometer. I så fald ville Jorden miste den 
stabilitet, der har sikret en milliarder år lang evolution. 
Ingen af de andre planetsystemer, vi kender, har en 
Jupiter-lignende planet til at fjerne systemets kometer. 

I dag er der ca. 10.000 år mellem sammenstød med 
asteroider eller kometer af ca. 1 km størrelse. Det er 
ikke sikkert, at vores civilisation ville kunne overleve 
et sammenstød med et himmellegeme af den størrelse 
som følge af klimaforandringer og de regionale økono-
miske problemer, dette ville give. 

For 65 millioner år siden stødte Jorden sammen med et 
10 km stort himmellegeme. Ca. 3/4 af alle dyrearter ud-
døde under denne katastrofe. Herunder kæmpeøglerne 
og alle andre dyr med en legemsvægt over 25 kg. Om-
væltningerne i Jordens fauna gav plads for pattedyrenes 

– og dermed menneskets – hastige udvikling og efter-
følgende mere dominerende rolle på Jorden. Der menes 
at være af størrelsesordenen 100 millioner år mellem 
kollisioner af denne størrelse. Måske er faktoren L i 
Drakes ligning derfor et sted mellem 10.000 år og 100 
millioner år, i vores solsystem.

Fermi–paradokset
En alternativ måde at 
estimere antallet af civili-
sationer i vores Mælkevej 
blev fremsat af den itali-
ensk-amerikanske fysiker 
Enrico Fermi. Det er nær-
mest et argument for, at 
vi er alene i Mælkevejen, 
og det kaldes i dag for 
Fermi–paradokset. 

Fermi argumenterede med, at mennesket er ekspan-
derende af natur. Darwin defi nerede succeskriteriet 
for en population ved, at den var i stand til at ekspan-
dere. Måske vil enhver succesrig art være ekspande-
rende inden for de rammer, dens intelligens og fantasi 
tillader det. Fermi ræsonnerede, at en teknisk civilisa-
tion af en ekspanderende art som mennesket ville 
forsøge at kolonisere sine omgivelser. 

Mennesket brugte mindre end 100.000 år på at brede 
sig over hele kloden. Den europæiske befolkning kolo-
niserede, og fortrængte i vid udstrækning den oprin-
delige befolkning over hele det amerikanske kontinent 
i løbet af, lad os sige 100 år. For fi re årtier siden be-
søgte mennesker Månen, og inden for få årtier vil vi 
besøge Mars, og formentlig begynde en kolonisation. 

Fermi forestillede sig, at efter få århundreder vil men-
neskene begynde kolonisation ud af solsystemet. Hvis 
det går sådan, og kommende slægter vil bevare den 
samme trang, vil mennesket i løbet af kosmisk set ret 
kort tid have koloniseret hver eneste beboelige planet 
i Mælkevejen. Forskellige estimater af, hvor ofte med-
lemmer af en population herefter vil bryde op og med 
hvilken hastighed deres rumskibe vil bevæge sig i 
rummet, ledte Fermi til, at det ville tage typisk få mil-
lioner år for den slags væsener (mennesker måske), 
at brede sig over hele Mælkevejen. 

Fermis konklusion var derfor, at eftersom væsener fra 
en anden civilisation endnu ikke har koloniseret Jorden, 
må det betyde, at vi er Mælkevejens første og dermed 
eneste civilisation. 

Ifølge Fermi er det altså ikke alene et paradoks, at vi 
ikke har hørt fra nogen anden civilisation endnu. Det 
er et paradoks, at de ikke allerede er her, og det kan 
kun betyde, at vi er Mælkevejens mest fremskredne 
super–civilisation. 

Paradoksalt, kunne man tilføje, at alt dette er vokset 
frem over "det sidste halve sekund" (på den skala hvor 
vi satte Jordens 4,6 milliarder år lange historie til 1 år), 
men på den anden side har vi kun været i stand til at 
spekulere meningsfuldt over det i de sidste få sekun-
der på denne skala.

  KOSMISKE CIVILISATIONER 
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 Andromeda galaksen 

Mælkevejen indeholder ligesom Andromedagalaksen 
(billedet) ca. 100 milliarder stjerner. Hvis sandsyn-
ligheden for at danne en planet med liv er 1:100 
milliarder, vil typisk kun een planet i en hel galakse 
være beboet. Men vi har ingen idé om, hvad sand-
synligheden er.

 Budskab til rummet

Fire rumsonder er på vej ud af solsystemet. De med-
bringer et "postkort" med en hilsen fra Jorden, der vi-
ser to mennesker, rumsonden og dens bane. Symboler-
ne viser tidspunktet og stedet for opsendelsen og den 
fysik, der er grundlaget for stråling, som vi vil kunne 
modtage med vores radioteleskoper - hvis nogen der-
udefra vil sende os et budskab.

 SETI 

SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) -pro-
grammer over hele verden lytter efter signaler fra 
mulige intelligente væsener i rummet. Her ses et 
forslag til et system af mange radioteleskoper, der 
tilsammen ville kunne opfange meget svage signaler. 
Mange mennesker mener, at det er meningsløst at 
lytte efter noget, der måske slet ikke eksisterer. An-
dre mener, at vi i det mindste skal passe på, at vi ikke 
afslører, hvor vi er.
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Planeter i andre solsystemer
I 1995 identifi cerede man for første gang en planet, 
der kredser om en anden stjerne. For at skelne de 
planeter, der kredser om andre stjerner end Solen fra 
planeterne i vores eget solsystem, kalder man dem 
ekstrasolare planeter eller blot exoplaneter. Den exo-
planet, man opdagede i 1995, var imidlertid meget 
forskellig fra planeterne i vores eget solsystem.

Gennem mange år havde fl ere forskergrupper syste-
matisk fulgt hundredvis af stjerner for at se, om deres 
spektre viste tegn på, at de periodisk bevægede sig 
frem og tilbage. Det er det, man kalder radial-hastig-
heds-målinger. 

Når stjernen bevæger sig hen imod os, vil linierne i 
dens spektrum forskydes lidt mod blåt (dvs. kortere 
bølgelængder). Når den bevæger sig væk, vil lyset 
forskydes en smule mod rødt (længere bølgelængder). 
Det er samme fænomen, vi hører, når en ambulance 
passerer os. Først forskydes lydbølgerne fra ambulan-
cen mod kortere bølgelængder. Når den fjerner sig 
fra os bliver lydbølgerne længere. Vi hører det som 
en højere hhv. lavere lydfrekvens. I dag kan forskerne 
på denne måde måle, om en stjerne nærmer sig eller 
fjerner sig fra os, med hastigheder så små som en 
skildpaddes gang.  

Vi siger ofte, at Jorden kredser om Solen. Men egent-
lig er det lidt forkert. Jorden og Solen kredser om de-
res fælles tyngdepunkt. Men fordi Solen er meget 
tungere end Jorden, ligger deres fælles tyngdepunkt 
dybt nede i Solen, kun 450 km fra Solens centrum. 

Det fælles tyngdepunkt for Solen og Jupiter, Solsyste-
mets største planet, ligger lige over Solens overfl ade. 
Da også Jupiter og Solen kredser om deres fælles 
tyngdepunkt, vil Solen pga. Jupiter bevæge sig rundt i 
en lille cirkel, hvis centrum ligger lige over solens 
overfl ade. Turen rundt tager 11 år (Jupiters omløbs-
tid). Solen skal ikke bevæge sig hurtigere end man 
typisk cykler for at nå rundt i denne bane på 11 år. 
Gennem systematiske undersøgelser, havde man for-

ventet at se stjerner i sådanne cykliske bevægelser 
med perioder på nogle år. Hvis forskerne havde set 
netop det, ville de have annonceret, at de havde set 
effekten af en Jupiterlignende planet omkring en an-
den stjerne. 

Men i 1995 lagde en Schweizisk gruppe mærke til, at 
en af de stjerner, de fulgte, bevægede sig periodisk 
frem og tilbage med en periode på kun 4 døgn. De 
havde ganske uventet opdaget, at stjernen har en 
Jupiter-stor planet i kredsløb i en bane langt mindre 
end Merkurs. 

Solsystemet dannes
I vores standardmodel for solsystemets dannelse 
forestiller vi os, at en stor interstellar sky faldt sam-
men for ca. 4,6 milliarder år siden. Under sammenfal-
det fl adede skyen ud til en diskos, til det vi ofte kalder 
solnebulosen. 

I midten blev Solen dannet. I den indre del af solne-
bulosen var der varmt, og næsten alt stof var på gas-
form. Kun jern og sten (stoffer der fordamper ved 
meget høj temperatur) kunne fi ndes som faste stoffer 
derinde. Derfor kom de indre planeter – Merkur, Ve-
nus, Jorden og Mars – til at bestå af sten og jern. 

Resten af skyen forblev i det område på gasform, og 
blev senere blæst ud i det interstellare rum eller faldt 
ned på Solen. Længere ude i skyen var der koldt nok 
til, at også vand kunne fi ndes på fast form – som sne 
og is. Derfor blev de ydre planeter – Jupiter, Saturn, 
Uranus og Neptun – i første omgang til sten-jern-is 
planeter.

Men vand er et uhyre almindeligt stof i Universet. Sne- 
eller ismasser af fl ere gange Jordens masse lagde sig 
derfor på de ydre planeter. Da planeterne var blevet 
ca. 15 gange så tunge som Jorden, var deres tyngde-
felt stort nok til at trække gassen fra den omkringlig-
gende skive ned på sig. De blev til kæmpemæssige 
gasplaneter. 

FINDES DER JORDLIGNENDE PLANETER 
OMKRING ANDRE STJERNER?                                                                          Solen er en stjerne i udkanten af 

vores 100.000 lysår store galakse – Mælkevejen. Der er ca. 100 milliarder stjerner 
i Mælkevejen. Mange af dem minder om Solen. Jorden er en planet, der kredser 
om Solen i en afstand af 150 millioner km.
Her er der godt at være for levende organismer med en opbygning, der er base-
ret på vand. Ikke så varmt at vandet koger væk. Ikke så koldt at det fryser til is. 
Det kan være, at der er planeter som Jorden omkring milliarder af stjerner i vores 
Mælkevej. Det kan også være, at vores egen Jord er det eneste sted i hele Uni-
verset, hvor liv kan eksistere. Vi ved det endnu ikke.
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 ALH84001 indeholder mineraler i en kemiske 
Jupiter er Solsystemets største planet. Dens masse er 
mere end 300 gange Jordens masse. Mere end 90 % 
af dens masse er brint og helium.

Kun hvor der har været koldt nok i sol-nebulosen kun-
ne planeterne blive så store, at de dækkes af is. Kun 
når de dækkes af is, kunne de blive tunge nok til at 
trække brint og helium til sig. Kun derved kunne de 
nå Jupiter-Saturn størrelse. Derfor har vi små Jordlig-
nende faste planeter i den indre varme del af vores 
solsystem og kæmpemæssige gasplaneter i den ydre 
kolde del af vores solsystem.

Det var derfor i 1995 en stor overraskelse, at den før-
ste exoplanet var en kæmpeplanet i en uhørt lille bane. 
Mysteriet blev ikke mindre af, at de mange følgende 
exoplaneter, man opdagede, var af samme slags. Man 
kunne et øjeblik fristes til at tro, at det betyder, at den 
model, vi har opbygget til at forklare dannelsen af vores 
eget solsystem, er helt forkert.  

Inden man forkaster vores standardopfattelse af, 
hvordan vores eget solsystem er blevet til, skal man 
imidlertid have følgende for sig: 

• Radialhastighedsmetoden er specielt følsom for 
 meget store planeter i meget små baner. De giver
 store radialhastighedsbevægelser, og periodici-
 teten viser sig efter kort tids observation. 
• Kun 5 % af de hen ved 4.000 stjerner, man har 
 fulgt, viser disse mærkelige planeter. Vi mangler 
 stadig at afsløre hvilken slags planeter de andre 
 95 % af stjernerne har – hvis de altså har nogen 
 planeter overhovedet.

Mikrolinseteknikken
Den metode, der er mest følsom til at afsløre planeter, 
som dem i vores eget solsystem, er den såkaldte mi-
krolinseteknik. I sommeren 2005 afslørede metoden 
den første jordlignende exoplanet, man har set. Det er 
en klode på 5 gange Jordens masse, der kredser om 
en M-type dværgstjerne mere end 20.000 lysår herfra 
i retningen af Mælkevejens centrum. 
Planeten kaldes OGLE-2005-Bulge-05390Lb, eller kort 
OB05390. I mikrolinseteknikken udnytter man, at lys 
der passerer et tyngdefelt afbøjes. Der er ikke noget 
mystisk i, at lyset afbøjes af et tyngdefelt. De enkelte 
fotoner har en masse, og derfor påvirkes de af tyngden 
nøjagtig ligesom en kanonkugle, et menneske, eller 
en rumraket. Pga. tyngdefeltets evne til at afbøje lys, 
kan et tyngdefelt komme til at virke ligesom en linse. 
I de linser, vi er mest vant til, er det et stykke glas, der 
afbøjer lyset fra det, vi ser på gennem linsen. 

 Astronomer på en fremmed 

planet langt ude i rummet ville kunne 

afsløre planeterne i vores solsystem 

ved at måle periodiske blå- og rød-

forskydninger i Solens spektrum. 

Forskydningerne er et mål for Solens 

radialhastighed, der skyldes, at Solen 

og planeterne roterer om et fælles 

tyngdepunkt. Det er radialhastigheds-

metoden der har afsløret de fl este af 

de planeter, vi kender omkring andre 

stjerner.

 Den første planet, som man op-

dagede omkring en anden stjerne, 

var (stik imod forventningen) en stor, 

Jupiter–lignende planet i en ekstrem 

lille bane. Figuren viser den "mærke-

lige" planets bane i samme målstoks-

forhold, som de tre inderste planeter 

i vores eget solsystem.
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Islinjen

Sten og metaller på fast form, 
vand på gasform Vand fryser til krystaller

I mikrolinseteknikken er det tyngdefeltet fra en stjer-
ne og dens eventuelle exoplaneter, der virker som en 
linse. For at vi skal have nogen glæde af linsen, må 
den rettes mod noget. Nu kan vi jo ikke selv fl ytte 
rundt med stjernerne, så vi må tålmodigt vente, til to 
stjerner tilfældigvis passerer hinanden på himlen. Så 
vil tyngdefeltet fra forgrundsstjernen virke som en 
linse, der forstærker lyset fra baggrundsstjernen. 

Hvis forgrundsstjernen er alene i rummet, vil dens 
tyngdefelt være symmetrisk, ligesom en velslebet 
glaslinse. Lyset fra baggrundsstjernen vil forstærkes,
mens den glider ind i linsens område, og aftage på 
samme måde, når stjernen glider ud af området igen. 
Når man følger lysstyrken af baggrundsstjernen, vil 
man se en symmetrisk lysvariation i tiden – en sym-
metrisk lyskurve. 

Hvis forgrundsstjernen derimod omkredses af en exo-
planet, vil tyngdefeltet være asymmetrisk. Baggrunds-
stjernens lyskurve vil derfor være asymmetrisk når 
den glider ind og ud af tyngdelinsens område. 

Når man leder efter exoplaneter med mikrolinsetek-
nikken, er det disse små asymmetrier i lyskurver, man 
tålmodigt kikker efter, nat efter nat. 

OB05390
Det første punkt på lyskurven af OB05390, der viste 
en asymmetri, der kunne skyldes en exoplanet, blev 
observeret fra det danske 1,54 meter teleskop på det 
Europæiske Syd Observatorium på bjergtoppen La Silla 
i Chile. Herefter blev samarbejdspartnere over hele 
kloden adviseret, og i løbet af de følgende 6 timer blev 
der indsamlet uafhængige data fra 3 andre teleskoper 
i Chile, New Zealand, og Australien. 

Sammenholdt med resten af lyskurven, som blev ob-
serveret i et samarbejde af 8 observatorier over 3 
uger, kunne man for første gang slå fast, at der om-
kring andre stjerner fi ndes planeter som Jorden med 
en fast overfl ade, man kan gå på. Men der er næppe 
nogen der går på OB05390 alligevel; der er –200 gra-
der ved overfl aden.

 De første observationer, 

der afslørede OB05390, 

blev gjort fra den Danske 

kikkert på det Europæiske 

Sydobservatorium på 

bjergtoppen La Silla i Chile.

 I den ydre del af den sky omkring Solen, som planeterne dannedes 

i, var der koldt. Derude blev vanddamp til iskrystaller og "sneede" 

ned gennem skyen i millioner af år, og planeternerne blev meget 

store. Inden for islinien kunne kun sten og metal samle sig til faste 

stoffer, og her blev planeterne derfor små.
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I 1846 viste Pasteur, at hvis man opvarmer en lukket 
beholder så meget, at alle mikroorganismer bliver 

destrueret (det vi i dag kalder pasteurisering), så ville 
der ikke af sig selv opstå nyt liv i beholderen. Før det 
troede man, at liv opstod hele tiden af dødt materiale 

– fx af lommeuld, gammel ost, eller et stykke råddent 
kød. Liv kan kun opstå ved at levende organismer for-
merer sig til nyt liv. Men hvor kom så det første liv fra? 

Jorden og Mars 
Vi ved meget lidt om, hvordan Jorden så ud, da det 
første nye liv fødtes på Jorden. Var der oceaner på 
overfl aden? Var der kontinenter? Bestod atmosfæren 
af CO2, eller måske af methan? Var der overhovedet 
en atmosfære? Ingen klipper fra Jordens første 800 
millioner år (fra for 4,6 til 3,8 milliarder år siden) eksi-
sterer endnu. 

Men Jorden må have været fl ydende i begyndelsen. 
De tunge grundstoffer som jern er jo sunket ind i Jor-
dens kerne, mens de lettere som aluminium, og de 
stoffer, klipperne er lavet af, er steget op til overfl a-
den. Derefter må skorpen være størknet, så må at-
mosfæren være dannet og vandet have lagt sig på 
overfl aden. Vi ved ikke, hvornår det skete, kun at der 
for 3,8 milliarder år siden i hvert tilfælde var en fast 
overfl ade og meget vand.

Fotos af Mars viser, at der engang har været brusen-
de fl oder og oceaner på Mars overfl ade. Med tiden 
dampede vandet ud i verdensrummet pga. Mars ringe 
tyngdekraft, eller også sank det ned under overfl aden 
og blev til evig permafrost, fordi Mars blev koldere og 
koldere i takt med, at den tidlige atmosfære forsvandt. 
Forskerne mener, at Mars lignede Jorden meget i de 
første 1,5 milliarder år. 

Meteoritter fra Mars
I 1996 konkluderede en gruppe forskere, at en be-
stemt meteorit, ALH84001, var et 4,57 milliarder år 
gammelt stykke af Mars overfl ade. Mars havde altså 
formentlig en fast overfl ade meget tidligere end Jor-
den. Formentlig havde den derfor også en atmosfære 
og oceaner – de fysiske betingelser for liv – meget 
tidligere end Jorden.

Hvis livet opstår, så snart de rigtige fysiske betingel-
ser er til stede, kan det være opstået på Mars måske 
en halv milliard år tidligere end på Jorden. Kunne det 
have spredt sig til en endnu steril Jord, så vi er efter-
kommere af de første Marsorganismer? 

I en sprække dybt inde i ALH84001 fandt forskerne 
mineraler og strukturer, som de mente kunne være 
spor af levende organismer. Sporene havde afsat sig i 
stenen for 3,8 milliarder år siden, mens stenen stadig 
var en del af Mars overfl ade, og vand var sivet gen-
nem dens sprækker. 

I en yngre meteorsten fra Mars, EETA79001, havde 
forskere tidligere fundet kulstof med det samme ka-
rakteristiske isotopforhold, som dannes af fotosynteti-
serende organismer. Det er det samme fi ngeraftryk, 
der danner argumentet for, at Jordens ældste liv er 
3,8 milliarder år. 

Forskerne er stadig uenige om, hvorvidt de to Mars-
meteoritter betyder, at der engang var liv på Mars, men 
de er enige om, at stenene er stykker af Mars. Det er 
bemærkelsesværdigt at meteornedslag kan være så 
voldsomme, at de blæser en del af Mars-overfl aden 
helt ud i rummet, men samtidig undgår at ødelægge de 
sten, der blæses ud. 

EETA79001 har aldrig været varmere end 100 grader, 
og nogle af Marsmeteoritterne indeholder små glasperler, 
der indeslutter luft. Denne luft er identisk med atmo-
sfæren på Mars, som den er blevet målt af rumsonder 

– samme grundstofsammensætning og samme isotop-
sammensætning. Det er et af hovedargumenterne for, 
at stenene faktisk er fra Mars. Der fi ndes også måne-
meteoritter, og en dag vil vi måske fi nde stykker af den 
allerførste jordskorpe, som meteoritter på Månens 
overfl ade.

Bakterier og meteornedfald
Der falder hvert år ca. 1 tons 
Marssten på Jorden. De fl este af 
dem har ligesom ALH84001 
kredset om Solen i fl ere 
millioner år, inden de ramte 
Jorden. Statistisk set har 1 kg 
af materialet imidlertid været 
mindre end 3 år undervejs, og 
en lille del har gjort turen fra 
Mars til Jorden på mindre end et år. 

Vi kender fl ere typer jordiske bakterier, der ville kunne 
klare at sidde i en Mars-sten på en så kort tur i rummet. 
Både accelerationen ved den eksplosive udkastning fra 
Mars overfl aden, tiden i det lufttomme rum, strålingen 
i rummet under turen, og nedstigningen gennem Jor-
dens atmosfære. Fx fi ndes der bakterier, der på trods 
af den intensive stråling trives godt midt inde i kernen 
af en moderne atomreaktor. 

PASTEUR

I 1846 viste Louis Pasteur, at 
liv ikke kan opstå spontant af 
ikke–levende materie. Alle 
levende organismer er altså 
efterkommere af tidligere 
levende organismer. 
Men hvor kom så det første liv 
fra? 
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Måske har bakterier fra Mars taget turen til Jorden, 
inden det første liv var dannet på Jorden. Måske er vi 
deres efterkommere, eller måske lever de side om 
side med organismer, der opstod på Jorden. Biologer-
ne har endnu kun studeret en ganske lille brøkdel af 
de mikroorganismer, der fi ndes på Jorden i dag. En 
almindelig skovlfuld havejord anslås at indeholde op 
til 10.000 forskellige bakteriearter, der endnu aldrig 
har været klassifi ceret. Vi ville endnu ikke vide, om 
nogle af dem var Mars-bakterier.

Nyt materiale fra rummet
De fl este af de meteoritter der falder på Jorden er 
enten stykker af småplaneterne fra området mellem 
Mars og Jupiter eller støv og småstykker af kometer. 
Over millioner af år kommer det meste kosmiske stof 
fra enkelte store nedslag, som det der udslettede di-
nosaurerne for 65 millioner år siden. 

Over korte tidsrum domineres nedfaldet af små støv-
korn på typisk 1/100 til 1/10 mm. Støv af denne stør-
relse bremses relativt blidt op i Jordens ydre atmo-
sfære og daler så langsomt ned, ligesom snefnug. Det 
estimeres, at der dagligt falder mellem 50 og 100 tons 
kosmisk materiale på Jorden på denne måde. 

Til sammenligning falder der "kun" omkring 30 kg i form 
af større meteorsten. Men en bakterie er, måske lidt 
overraskende, også bedst beskyttet mod stråling fra 
rummet, hvis den er omgivet af et støvlag kun 1/100 
mm tykt. Hvis laget er tyndere, går Solens ultraviolette 
stråler igennem. Hvis det er meget tykkere, skaber 
kosmiske partikelstråler sekundære stråler i materialet, 
som er endnu mere skadelige for mikroorganismerne. 

Man har aldrig fundet bakterier i en kosmisk støvpar-
tikel, men det er også kun en forsvindende lille del af 
støvet, der er studeret. Det skal opfanges fra en sa-

tellit uden for Jordens at-
mosfære, for at man kan 
skelne det fra alt det an-
det støv, vi har omkring 
os. 
Til gengæld har man fundet 
aminosyre-molekyler i de 
små mængder kosmisk 
støv, man har undersøgt. 
Aminosyrer er byggeste-
nene til proteiner, der er 

hovedbestanddelen af cellerne i alle levende organis-
mer på Jorden – målt i masse, dog bortset fra vand, 
der udgør en endnu større brøkdel af kropsvægten. 

Kulstof til levende organismer
80 % af de støvpartikler, man har indfanget, har sam-
me sammensætning som de meteoritter, man kalder 
kulstof-kondritter. 2 % af deres masse er kulstof. I 
Jordens barndom har nedfaldet af meteoritter for-
mentlig været ca. 1.000 gange så stort som i dag (be-
dømt ud fra antallet af månekratere som funktion af 
alder). Dvs. der er dalet måske 100 · 365 · 0,8 · 0,02 · 
1000 · 300.000.000 = 100 tusind milliarder tons kul-
stof ned over Jorden i løbet af de 300 millioner år fra 
for 4,1 til 3,8 milliarder år siden, hvor livet måske op-
stod. Jordens totale biomasse i dag er ca. 1 % af det-
te tal. Det er tankevækkende, at en ikke ubetydelig 
brøkdel af det nedfaldende kulstof kan have været i 
form af byggesten til Jordens levende organismer. 

Hvis det kosmiske støv er identisk med kulstof-kon-
dritter, har det stof, der faldt ned over Jorden i dens 
barndom formentlig indeholdt mange komplekse or-
ganiske molekyler ud over aminosyrer. 

Vi ved ikke rigtig, hvordan disse molekyler dannes ude 
i rummet, ligesom vi heller ikke ved, hvordan de kunne 
dannes på Jorden. De ville ikke formes, hvis de indgå-
ende gasser var i kemisk ligevægt med hinanden. Der 
skal tilføres energi på en eller anden "rigtig" måde. 

På Jorden kunne det have foregået ved, at ultraviolet 
stråling fra Solen har splittet methan-molekyler ad, 
hvis sådanne fandtes i store mængder i atmosfæren. 
I rummet kan det være sket ved, at passende atomer 
har sat sig fast på overfl aden af små støvkorn. 

Vi vil aldrig komme til at se hvilke organiske molekyler, 
der fandtes i Jordens tidlige barndom, bortset fra måske 
hvis vi en dag fandt et stykke af den meget tidlige 
Jordskorpe i form af en meget gammel jord-meteorit 
på Månen, ligesom fundet af ALH84001 fra Mars på 
Jorden. Derimod kan vi afgøre, hvad kometer og kul-
stof-kondritter bragte af materiale til Jorden ved at se 
på, hvad de indeholder i dag.  I rummet har de eksiste-
ret stort set uforandret siden solsystemets dannelse. 
Forskellige kulstof-kondritter har vist sig at indeholde 
meget forskellige mængder organisk materiale. 

 ALH84001 
indeholder mineraler 
i en kemiske ulige-
vægt, som minder 
om den, som bakte-
rier på Jorden skaber.
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Murchinson–meteoritten
Den måske mest interessante kulstof-kondrit af alle
dem vi kender, faldt nær byen Murchison i Australien 
i 1969. Laboratorier verden over var netop klar til at 
modtage Apollo-astronauternes hjembragte månesten, 
og gearet til at undgå at forurene dem med Jordisk 
biologisk materiale, for at kunne afgøre, om der skulle 
være selv bitte små mængder månebakterier i stenene 
(hvilket undersøgelser klart viste, at der ikke var). 

Undersøgelserne af organisk materiale i Murchison–
meteoritten er derfor meget pålidelige. De viser, at 
ca. 0,1 % af meteorittens masse består af komplekse 
organiske forbindelser, så som lange kulstofkæder og 
kulbrinte forbindelser, og endda primitive varianter af 
de fedtmolekyler, som er hovedbestanddelen i celle-
membranen i vores celler. 

Men mest interessant, fra et biologisk synspunkt, er 
måske, at man har identifi ceret 8 af de i alt 20 for-
skellige aminosyrer, der udgør bestanddelene af pro-
teinerne i alle levende organismer på Jorden, og må-
ske endnu mere forbavsende, at 3 af de 5 nucleotid-
baser, der udgør det genetiske alfabet fi ndes færdig-
dannet inde i Murchison–meteoritten. Det er 3 af de 5 
makromolekyler, der sammen med sukker og fosfat 
udgør DNA og RNA molekylet. Sekvenserne af de 5 
nukleotider udgør den genetiske kode i alle levende 
organismer.

Vores nuværende viden peger på en række forskellige 
muligheder for dannelsen af det første liv på Jorden. 
Det kan være kommet til os i form af levende bakterier 
fra rummet. Det kan være dannet på Jordens overfl ade, 
måske for 4 milliarder år siden, og organisk materiale 
fra kometer og kulstof-kondritter kan have spillet en 
væsentlig rolle ved at levere nogle, eller alle, de kom-
plekse organiske molekyler, som skulle sættes samme 
til de første levende celler. 
Hvis livet eller dets byggesten bogstaveligt talt regner 
ned over alle planeter i ethvert solsystem, kan det være, 
at livet er en helt almindelig og uundgåelig konsekvens 
af planetdannelsen. I så fald må liv være uhyre almin-
deligt i Universet, og måske endda kosmiske civilisa-
tioner, som vi kan kommunikere med. 

Hvis der skulle et mirakel til at starte livet på Jorden, 
kan det næsten pr. defi nition være så usandsynligt, at 
det skete, at vi kan tænkes at være den eneste civili-
sation i hele det uendelige kosmos. Vi ved det endnu 
ikke, men konturerne til et svar er unægteligt ved at 
tegne sig. 

Marsrover
I de første 1,5 milliard år har Mars formentlig mindet meget om 
Jorden. Billedet her fra Mars Explorer viser klipper, der er dannet 
på dybt vand – måske i et for længst udtørret Mars–ocean.

Præbiologisk materiale (reagensglasset) er 
fl ere gange blevet succesfuldt ekstraheret fra 
Murchison meteoritten (billedet) under sterile 
laboratorieforhold. Har disse komplekse mole-
kyler forbindelse til livets oprindelse på Jorden?

To Mars–meteoritter udviser tegn, der kan tolkes som, at der engang har været liv på 
Mars:   EETA79001 viser kulstof af samme isotopforhold, som skabes af fotosynteti-
serende organismer på Jorden. ALH84001 (vist på foregående side) indeholder mine-
raler i en kemisk uligevægt, der minder om den, som bakterier på Jorden skaber. 
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Arvematerialet i alt levende på 
Jorden er skrevet i DNA-moleky-
ler. De består af en dobbelt "ryg-
rad" af sukker- og fosfat-moleky-
ler, bundet sammen af "bogsta-
ver fra gen-alfabetet" – de fi re 
baser A, C, G, T – Adenin, Cyto-
sin, Guanin og Thymin.

Størrelsesfordelingen af kosmisk materiale, 
der rammer Jorden: Meteorsten på 1 mm 
og mindre trænger ind i Jordens atmosfæ-
re mange gange hvert eneste sekund. Me-
ter-store sten rammer Jorden ca. en gang 
om året, og skaber eksplosioner som 
atombomben over Hiroshima, højt oppe i 
Jordens atmosfære. Endnu større meteor-
nedslag er uhyre sjældne, men katastro-
falt voldsomme.
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Det Europæiske Syd Observatorium på bjergtoppen La Silla i Chile.



I 2005 afsløredes den første 

Jordlignende planet – OB05390 – 

omkring en anden stjerne. 

Stjernen og planeten afslørede sig 

selv ved at forstærke lyset fra en 

bagvedliggende stjerne – en effekt 

man kalder mikrolinsing. 

Tyngdefeltet fra stjernen og dens 

planet virkede som et forstørrelses-

glas på lyset fra baggrundsstjernen.
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De første observationer, der afslørede OB05390, blev gjort fra den danske kikkert (yderst til 
venstre i billedet) på det Europæiske Sydobservatorium på bjergtoppen La Silla i Chile.
En meget stor del af de "mærkelige" radial-hastigheds-planeter er opdaget med den nye 
schweiziske kikkert i kuplen forrest i billedet.


