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Fascinationen af spørgsmålet om, hvorvidt der eksiste-
rer liv andre steder i det uendelige og for evigt ekspande-
rende univers er lige så sejlivet som fascinationen af det 
fundamentale filosofiske spørgsmål, der har opholdt filo-
soffer, tænkere og videnskabsfolk siden oldtiden, om hvad 
væren er. Ikke overraskende, for det er samme spørgsmål.

Der synes at være enighed blandt videnskabsfolk om, at 
det ville være et sammentræf af kosmiske dimensioner, 
hvis vi bogstaveligt er ene og alene. Jorden, Solen, solsy-
stemet, Andromeda og universets andre legemer har 
samme ophav: Big Bang. Med dette følger lignende fysi-
ske grundbetingelser andre steder end på Jorden: Efter-
som der er opstået liv her, synes det rimeligt at antage, at 
der også er betingelser, der kan føre til liv andetsteds. Den 
efterfølgende spekulation går typisk på, hvilket liv. Uaf-
hængigt af på hvilket udviklingsstadie man forestiller sig 
‘det andet liv’, gør følgende overvejelse sig gældende:

når viDenskaben henholder sig til, at en fysisk lovmæs-
sighed er sand, så er det lovmæssigheden, der er sand, ik-
ke verden; sandhed er en egenskab, der kan tilskrives ud-
sagn, sætninger, lovmæssigheder etc. At spørge om avi-
sen er sand eller falsk er absurd (avisen enten er der, eller 
også er den der ikke), at spørge om det der skrives i avisen 

er sandt eller falsk er anderledes me-
ningsfuldt. Sandhed er en relation 
mellem det erkendende subjekt og 
den verden, der søges beskrevet igen-
nem formuleringen af eksempelvis 
fysikkens love. Videnskaben giver ik-
ke direkte adgang til verdens beskaf-
fenhed, men til et verdensbillede, der 
søges beskrevet igennem love. 

verDensbilleDer kan der være 
mange af, og videnskabshistorien 
har vist, at der fra tid til anden hand-

les med sådanne; nye kommer til, andre bukker under. 
Sjældent formulerer en videnskabsmand sig kategorisk; 
der bliver i stedet sagt ‘så vidt vi ved’, når en ny opdagelse 
gøres. Videnskaben har en sund ærbødighed over for ver-
dens beskaffenhed – klog af skade. Dette illustrerer, at 
forståelsen af verdensbilledet er ufuldstændig, og måske 
er det ikke os beskåret at få indblik i, hvad kosmos er i sig 
selv. Derfor kan man godt gøre sig forsøg med approksi-
mationer og fortolkninger – og det er præcis, hvad viden-
skab handler om ifølge Richard Feynman. Rumvæsner-
nes fortolkning af verden er måske anderledes, selvom 
deres fysiske grundvilkår er de samme som vores. Deres 
sandhed er måske en anden, fordi deres fortolkning af 
kosmos er anderledes, men kosmos er der jo desuagtet.

UaFhængigt aF hvilket udviklingsstadie rumvæsner an-
detsteds er på, er der tale om et verdensbillede for dem. Et 
simpelt verdensbillede betyder en primitiv livsform, et so-
fistikeret verdensbillede betyder en højere begavet livs-
form. Måske en overordentlig indsigtsfuld livsform, der 
ikke har et verdensbillede som billede, men kosmos i sig 
selv, ufiltreret og ren. Altså en livsform, der ikke er plaget 
af en relation til kosmos gennem sandhed, men blot er ét 
med kosmos – vist nok det religiøse kalder for gud.

at have neDFælDet disse overvejelser er det samme som 
at have kravlet op ad stigen og derefter smide den væk. For 
jeg har ikke adgang til, hvad væren er, lige så lidt som et 
middelmådigt indsigtsfuldt rumvæsen har det; eftersom 
jeg ved så meget som, at jeg ikke er gud, så kan jeg kun 
være blevet forført til at nedfælde disse ord på grund af 
mit verdensbillede og så er vi nede i kaninpelsen igen. j

Måske er  
det ikke os 
beskåret at 
få indblik i, 
hvad  
kosmos er 
i sig selv.

Gud i rumvæsnet

troen på en teori om alt er 
den rene religion, viser nye 
undersøgelser. således fort-
sætter logikere og matema-
tikere med at vise, at vores 
engang så selvsikre teorier 
om naturen og universet må 
erstattes af en ydmyg accept 
af, at vi aldrig vil kunne for-
stå det hele.

fILOSOfI
af robin engelhardt roe@ing.dk

Albert Einstein kæmpede hele sit liv 
for at begribe verden som den ‘i virke-
ligheden er’. Mange af hans samtidi-
ge kolleger, inklusive ham selv, viste 
dog, at vi højest kan give en forkla-
ring på det, der kommer til syne for 
os, og ikke på verden i sig selv. 

Dette fundamentale skisma mel-
lem dem der tror, at man har en di-
rekte tilgang til at forstå og formali-
sere ‘Virkeligheden’ (dette kunne 
kaldes for en ‘ontologisk determinis-
me’), og dem der mener, at man kun 
kan tilgå ‘Virkeligheden’ gennem to-
nede briller (som kunne kaldes for en 
‘epistemologisk indeterminisme’), 
har domineret videnskabsfilosofien i 
de sidste par hundrede år.

Ærkeeksemplet på en determini-
stisk og kausal beskrivelse af univer-
set er den franske matematiker Pier-
re-Simon Laplace. Hans beskrivelse 
af solsystemet fra 1796 som et sæt af 
differentialligninger samt nogle ob-
serverede begyndelsesbetingelser, 
blev 1800-tallets skabelon for, hvor-
dan hele verden burde forstås. Lapla-
ce postulerede endda, at en ‘dæmon’ 
med nok viden, ville kunne forudsige 
en hvilken som helst tilstand eller 
hændelse i fremtiden.

til tælling
Denne mekanistiske og determini-
stiske hybris har igennem 1900-tallet 
måttet tage imod den ene kæberasler 
efter den anden, startende med en li-
ge højre fra Einstein selv, der viste, at 
naturen sætter en effektiv grænse 
for, hvor hurtigt information kan 
overføres fra et sted til et andet, nem-
lig med lysets hastighed. Den næste 
var kvantemekanikken, der postule-
rede en fundamental adskillelse mel-
lem observation og virkelighed, idet 
der per definition blev knyttet usik-
kerheder på målingen af simple fysi-

ske størrelser. Einstein vægrede sig 
som bekendt ved dette terningspil, 
som kvantemekanikken installerede 
i de mest fundamentale ligninger for 
elementarpartiklers opførsel, men 
Heisenbergs usikkerhedsprincip var 
og er svært at tale uden om.

Andre mavestød kom fra kaosteori-
en, der viste, at blot fordi et mekanisk 
system er deterministisk, er det ikke 
ensbetydende med at være forudsige-
ligt. Små variationer i begyndelses-
betingelserne (som vi aldrig kan ken-
de helt præcist) kan betyde, at syste-
met udvikler sig helt anderledes end 
forventet. En anden konsekvens af 
komplekse systemer er ifølge mate-
matikerne Stephen Wolfram og Gre-
gory Chaitin deres sammenfiltrede 
årsags-/virkningsrelationer (intracta-
bility), som gør ethvert forsøg på for-
udsigelse til et slag i luften. Ja, værre 

end det: til en principiel umulighed, 
da det altid kun er det komplekse sy-
stem selv, der kan beregne sig selv 
hurtigst, intet andet – ingen formel, 
ingen simulering.

Gödels bevis og Turingmaskinen 
var to andre, meget prominente 
knockouts til troen på den ontologi-
ske determinisme. Gödels teorem fra 
1931 viste, at man ikke kan formali-
sere al matematik, fordi ethvert for-
melt aksiomatisk system enten er in-
konsistent eller ufuldstændigt. Alan 
Turing førte samme argument ind i 
computerverdenen, og viste kort tid 
efter, at der ikke kan eksistere nogen 
effektiv algoritme, som kan afgøre, 
om et computerprogram med et gi-
vent input vil stoppe eller blive ved 
med at regne i det uendelige. Man si-
ger, at ‘stop-problemet’ ikke kan af-
gøres for Turingmaskiner.

Dødsstødet
I en ny artikel i tidsskriftet Physica D 
(vol. 237, pp. 1257–1281, 2008) gene-
raliserer matematikeren David Wol-
pert alle disse ufuldstændigheds- og 
usikkerhedsrelationer og viser, at de-
terminismen à la Laplace og troen på 
en samlet teori, der kan forklare alle 
fysiske fænomener i universet, er 
umulig. Man kan højest håbe på en 
teori om næsten alt. 

»Jeg prøvede at tænke over, hvad 
apparater gør, når de observerer, for-
udsiger eller tjekker fysiske syste-
mer,« siger Wolpert til Ingeniøren. 
»Hvis man så tænker over, hvad det 
betyder, når et apparat er i stand til at 
observere et andet apparat, og det an-
det apparat også er i stand til at obser-
vere det første, så får man direkte ud 
af det en stærk analog til Turings 
stop-problem for Turingmaskiner.«

Wolperts artikel er meget teknisk, 
men grundideen relaterer sig til føl-
gende tankeeksperiment: 

Antag at der er to apparater, A og B, 
og vi spørger om de to apparater kan 
observere (eller beregne) hinanden 
samtidig. Man spørger A: ‘Vil B svare 
ja?’ Og man spørger B: ‘Vil A svare 
nej?’ Hvis A svarer ja, er B’s svar også 
ja. Men hvis B svarer ja, må A’s svar 
være nej, hvilket giver en modstrid. 

»Det viser sig, at der automatisk 
kommer umulighedsresultater ud af 
denne type spørgsmål,« siger Wol-
pert og pointerer, at tankeeksperi-
mentet ikke bare er en sproglig leg, 
men relaterer til selve den måde, vi 
observerer og repræsenterer fysik på. 
»For alle observationsapparater kan 

man altid konstruere nogle variable, 
som de ikke kan observere. Og dette 
afhænger hverken af, om universet 
er kaotisk, eller om det er uendeligt. 
Det kommer alt sammen direkte ud 
af matematikken.«

Rent teknisk benytter Wolpert sig i 
artiklen af et diagonalbevis, ligesom 
Georg Cantor gjorde, da han i 1874 
beviste, at de reelle tal ikke er tælle-
lige, fordi man altid kan konstruere 
et nyt reelt tal, selvom man allerede 
har lavet en liste med dem alle. Men 
konklusionen er forbløffende: a) For 
hver maskine, som ville kunne be-
regne alle fysikkens love, vil der være 
en anden maskine, som ikke kan be-
regnes; og b) for hvert par af den slags 
maskiner, vil de ikke kunne slutte sig 
til hinanden.

heftige implikationer
I og med at Wolperts ‘apparater’ og 
‘maskiner’ er en generalisering af de 
naturvidenskabelige metoder, der 
bruges til at forstå og forklare fysiske 
fænomener, begrænser de sig ikke til 
computerprogrammer. De kan også 
være forsøgsopstillinger eller obser-
verende mennesker. De burde derfor 
snarere kaldes for generaliserede føl-
geslutningsmaskiner (‘inference ma-
chines’), defineret som en funktion 
af alle udviklingslinjer i universet for 
alle tider.

»Den første implikation er, at La-
place tog fejl,« siger Wolpert. 

»Universet er måske determini-
stisk, måske ikke, men vi kan i hvert 
fald ikke forudsige alt. Der vil altid 
være en forudsigelse, som man ikke 
kan være sikker på er rigtig – og det 
gælder selv i et endeligt, ikke-kaotisk, 
klassisk univers,« siger han.

En anden implikation er, at Gödels 
og Turings konklusioner kommer ud 
som en naturlig følge af overvejelserne. 

»Man starter med sit måleapparat, 
og finder noget, hvor apparatet fejler. 
Det fører til de samme slags resulta-
ter som Gödel kom frem til.« 

En tredje forbløffende konsekvens 
er, at når man putter sandsynlighe-
der ind i funktionerne (i stedet for bi-
nær logik), så vil man ikke længere 
være beskæftiget med, hvorvidt man 
kan garantere, at observationen er 
korrekt, men i stedet ‘med hvilken 
sandsynlighed’ den er korrekt. 

»Og så er vi ved kvantemekanik-
kens usikkerhedsprincip,« forklarer 
Wolpert.

»For vi kan vise, at produktet af to 
sådanne sandsynlighedsfunktioner, 
ligegyldigt hvilken underliggende 
fordeling de har, vil være en fjerde-
del.«

Det betyder, at Wolpert har fundet 
en analog til den Heisenbergske 
usikkerhed. 

»Principielt vil produktet af sand-
synlighederne give en måleusikker-
hed på de to apparater på mindst ¼, 
hvilket i høj grad ligner kvantemeka-
nikkens usikkerhedsprincip. Plancks 
konstant kommer kun ind, hvis vi in-
kluderer en afstandsmåling,« siger 
Wolpert. 

Dog maner han til forsigtighed: 
»Man skal huske, at det stadig er spe-
kulationer, og at vi endnu ikke har 
gennemarbejdet matematikken,« si-
ger han.

Resultaterne har konsekvenser for 
både fortid, nutid og fremtid. For 
hvert gengivelsesapparat (f.eks. en 
båndoptager) vil der altid være en 
hændelse, som ikke kan garanteres at 
være blevet optaget korrekt. For hvert 
observationsapparat (f.eks. et kame-
ra) vil der altid være en observation 
som ikke kan garanteres at være kor-
rekt. Og for hver simulator (f.eks. en 
laptop), vil der altid være en forudsi-

Gödel, 
Turing, 
Wolpert

gelse, som ikke kan garanteres at væ-
re korrekt.

en anti-enhedsteori
På forbavsende vis giver Wolperts ar-
bejde altså en generel ramme for, 
hvorfor Heisenberg, Gödel og Turing 
måtte komme til det resultat, de gjor-
de. Det er, som om Wolpert er ved at 
grundlægge en enhedsteori om 
umuligheden af enhedsteorier. 

Et filosofisk interessant sideresul-
tat udgør det såkaldte ‘Monoteisme-
teorem’:

»Lad os sige, at der er 1.000 appara-
ter. Matematikken siger så, at der 
maximalt findes ét apparat, M, som 
kan observere alle de andre (eksklu-
siv sig selv), men ingen af de andre 
kan observere M,« forklarer Wolpert. 
Dette kaldes af nogle af hans kolleger 
for monoteisme-teoremet og siger, at 
vi højst kan opnå viden om næsten 

alt. At der altid er noget, vi må slippe.
Men det vigtigste og mest tiltalen-

de karakteristika i Wolperts demon-
strationer er, at hans resultater hver-
ken afhænger af apparaternes fysi-
ske udformning eller af fysikkens 
partikulære love. Ubestemmelighe-
derne dukker op ene og alene som en 
konsekvens af logikken, og kræver 
hverken tape og skrivehoved som hos 
Turing eller elementarpartikler og 
bølgefunktioner som i kvantemeka-
nikken. De viser, at der findes abso-
lutte logiske grænser for en hvilken 
som helst videnskabelig metode til at 
opnå viden om en altomfattende teo-
ri for universet. Laplace’ dæmon og 
den mekaniske determinisme er 
modbevist. Og en naturvidenskabe-
lig teori om alting er ikke mulig. j

Det er, som om Wolpert er ved at 
grundlægge en enhedsteori om 
umuligheden af enhedsteorier.

MaN kaN aLtID  tegne en figur 
som er umulig. og man kan altid 
lave et spørgsmål, som er umu-
ligt at besvare. david Wolperts 
undersøgelser siger derfor, at det 
er umuligt at lave en naturviden-
skabelig teori om alt.

KAN DE TO COMPUTERE BEREGNE 
HINANDEN SAMTIDIGT?
Tankeeksperimentet med de to computere viser, at lige 
meget om der bliver svaret ja eller nej, vil der altid opstå 
en modstrid. På samme måde vil man altid kunne konstru-
ere nogle spørgsmål om fysiske variable, som udelukker 
hinandens eksakte kendskab.

Vil B svare ja? Vil A svare nej?
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CANTORS DIAGONALBEVIS

Georg Cantor viste med dette 
diagonalbevis, at de reelle tal ikke kan 
tælles, og derfor måtte have en højere 
grad af uendelighed end de naturlige 
og de rationelle tal. Man laver først en 
liste af alle mulige reelle tal, hvoraf 
seks af dem er vist i figuren. Selvom 
listen fortsætter i det uendelige, vil 
man kunne lave et nyt reelt tal 
nederst ved blot at erstatte den første 
decimal på det første reelle tal men en 
anden, dernæst den anden decimal på 
det andet reelle tal, osv. Det nye tal 
forneden kan umuligt være i listen 
fordi tallet jo ikke kan være ens med 
det første, ej heller det anden og så 
fremdeles. ERGO: man kan ikke lave en 
tællelig liste af de reelle tal. Wolpert 
bruger samme princip med hensyn til 
observerbare variable. 

Grafik: Lasse G. Jensen
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