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Det er stor enighet om at universet har 

en begynnelse; noen kaller det ”Big bang” 

- det store smellet. Universets 

begynnelse er spesiell på mange måter. 

 

 
 

Det mest sannsynlige resultat av Big 

Bang ville være at det ble dannet en 

rekke gasser som ville være ute av stand 

til å danne de grunnstoffer som bygger 

opp planeter, stjerner og vår jord. Det er 

det  de finner ut  som har kvalifikasjoner 

for slike beregninger. Hadde det bare 

blitt gasser av det store smellet, ville vi 

ikke hatt  fast materie, og altet ville bestå 

av flyktige gasspartikler. Man har  funnet 

ut at en hel rekke naturkonstanter måtte 

være eksakt  på det nivået de er, for at 

kloder  overhodet skulle kunne eksistere, 

og for at vår jord skulle gi betingelser for 

liv. Lenge  regnet man med at det var ca 

40 slike kritiske naturkonstanter. Men de 

erfaringer som romfarten har gitt, har 

vist at det gjelder mer enn 100 

konstanter.  

 

Dette har gitt grunnlag for refleksjoner. 

Hvordan kan et kjempesmell av slike 

dimensjoner skje innenfor slike kritiske 

grenser for en stor rekke 

naturkonstanter?  For at  fast materie 

skulle kunne dannes  kunne det ikke 

være det minste avvik fra konstantenes 

nåværende nivå. Da astronomen og 

matematikeren Sir Fred Hoyle gjorde 

disse oppdagelser ved sine beregninger, 

ble han så rystet og overveldet at han 

måtte skifte livssyn. Han hadde vært en 

erklært ateist, men forstod at 

sannsynligheten for  at  alle disse 

konstanter skulle befinne seg  på rett 

nivå  samtidig, var uhyre liten . Han innså 

at det måtte ha vært  en overordnet 

styring av  begynnelsesprosessen. Sir 

Hoyle beregnet sannsynligheten for at liv 

kunne oppstå spontant til å være 

1/1040.000. (Det betyr at det kunne skje en 

gang av 1040000 ganger. Dette er et 1-tall 

med 40.000 nuller bak). Stephen C. 

Meyer i sin bok ”The Signature in the Cell” 

kommer til omtrent samme tall.   Sir Fred 

Hoyles tall tok også med sannsynligheten 

for at DNA og informasjonen der skulle 

oppstå ved naturlige prosesser. Man 

regner med at alt som er sjeldnere enn 

10-50 ikke vil kunne forekomme. Sir Fred 

Hoyle er kjent for å ha sagt at det er like 

sannsynlig at liv kan oppstå av seg selv 

som at en virvelvind som blåser gjennom 

en skrothaug med flydeler, ville føre til at 

en Boeing jumbojet stod fullt ferdig når 

vinden hadde løyet. Vi kan også si at det 

er like sannsynlig som at en golfball som 

slås fra Bogstad golfbane i Oslo lander på 

green på St. Andrews golfbane i 

Skottland. 



 

 
 

Dette forholdet kalles i angelsaksisk 

litteratur ”The fine tuning of the 

universe”. En eksplosjon  fører vanligvis 

ikke til orden, men utelukkende kaos. 

Deler flyr hit og dit, og det er intet 

mønster. Men etter Big Bang beveger 

himmellegemer seg i faste baner. Vår 

jord har en konstant hastighet på ca. 

108.000 kilometer i timen i sin ferd 

rundt sola, og denne hastigheten har ikke 

endret seg merkbart. Jorda går konstant i 

den samme bane. Likeledes roterer jorda 

om sin egen akse med en konstant 

hastighet på ca 1670 kilometer i timen. 

Jordas avstand fra sola er  perfekt. Var 

den større, ville vi fryse i hjel om 

vinteren. Var den kortere, ville vi stekes 

opp om sommeren. Avstanden til månen 

er også helt korrekt. Hadde den vært 

mindre, ville forskjellen på flo og fjære 

føre til regelmessige oversvømmelser. 

Var den større, ville havvannet stagnere, 

og gi ugunstige betingelser for livet i 

havet.  
 

 
 

 Selv Albert Einstein var så fascinert av 

den store orden i universet, at han 

utbrøt: ”Det eneste som ikke er forståelig 

med universet, er at det er forståelig”. 

Det var uforståelig for ham at universets 

orden kunne beskrives i matematiske 

formler.  Matematikken er jo den mest 

presise og eksakte vitenskap vi har. Etter 

et kjempesmell skulle det ha vært helt 

umulig. Det besynderlige er at alle - også 

naturalister som utelukker en Skaper – 

går ut fra at det er orden i universet. Det 

greske ord for denne orden er kosmos, 

som er det motsatte av kaos.  Denne 

orden er noe man regner med uten å 

reflektere over.  All naturvitenskap 

baserer seg nettopp på den forutsetning 

at det er orden i universet.  Da er det et 

nærliggende spørsmål: Hva er årsaken til 

denne orden? Hvorfor går vi ut fra det 

som noe helt naturlig og selvfølgelig når 

det rent teoretisk er særdeles 

usannsynlig?  Det er  denne orden NASA  

går ut fra når de sender ut sine romskip 

og sonder. Universets orden danner basis 

for deres beregninger. 

 

Man har også gjort seg en refleksjon til: 

Siden vår jord er blitt til med betingelser 

for liv slik vi kjenner det, inkludert 

mennesket, var det da allerede i 

begynnelses-øyeblikket en plan for 

mennesket? Dette kalles det antropiske 

prinsipp. (Antropos er gresk og betyr 

menneske). Er menneskets eksistens det 

overordnende formål i hele universet? 

Kanskje vi alle  skulle tenke gjennom 

denne muligheten fra tid til annen. Det 

kunne kanskje føre til at noen av oss fikk 

et annet perspektiv på livet, og at vi alle 

ble mer bevisst på at hver enkelt av oss 

har en oppgave å utføre.  

 


