
For et par år siden fik den internationale rumstation ISS et nyt toilet, som 

kostede omkring 150 millioner kroner. Den høje pris skyldtes blandt andet 

en avanceret støvsuger i bunden af toiletkummen. Uden støvsugeren 

ville astronauternes efterladenskaber svæve forstyrrende rundt mellem 

computere, måleinstrumenter og andre dingenoter, omkring 400 km 

over jordens overflade. På rumstationen mærker astronauterne og deres 

efterladenskaber nemlig ikke den tyngdekraft, der hver dag påvirker alle os, 

der har benene fast plantet her på jorden. Men faktisk har vi slet ikke forstået 

tyngdekraften helt endnu. Selv vores bedste bud i form af Albert Einsteins 

relativitetsteori kommer til kort, når det handler om sorte huller og universets 

begyndelse. Vi ved derfor ikke, hvad der skete i de allerførste millisekunder, 

da verden begyndte. Men vi kommer stadig tættere på at forstå det, fortæller 

astrofysiker Sofie Marie Koksbang i oktober måneds universelle Tænkepause 

om den tiltrækkende urkraft, der former vores galakse, vores jord og vores 

hverdag.

”Alle har en fornemmelse af, hvad tyngdekraften er, og nogle 
husker måske endda Newtons tyngdelov fra deres skoletid. 
Men der er meget langt fra Newtons 300 år gamle idéer til 
vores moderne, men stadig mangelfulde, forståelse af tyn-
gdekraften. Faktisk er tyngdekraften sandsynligvis nøglen til 
at løse de allerstørste gåder inden for fysikken. Derfor er den 
noget af det mest fascinerende, jeg nogensinde er stødt på.”
– Sofie Marie Koksbang
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Ved jorden at blive, det tjener os bedst, siger de rodfaste. Men 
faktisk har vi ikke noget valg. For tyngdekraften forhindrer 
kaffekopper, tennisbolde og børnebørn i at svæve ud i 
tomrummet mellem stjerner og planeter. Den bøjer lyset, baner 
vejen for månen og holder på atmosfæren, så vi kan trække 
vejret. Ifølge Sofie Marie Koksbang, jordbunden astrofysiker på 
Syddansk Universitet, former den sågar galakserne og fortæller 
insekter, hvor store de kan blive. Alligevel er den tiltrækkende 
naturkraft en af videnskabens uløste gåder. Og det hele starter 
med et æble, der falder. 


