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Skape orden av kaos 

Hvorfor er det så viktig å måle verden rundt oss? Hvorfor er dag og natt delt i 12 timer, og 

hver time 60 minutter? Hvem har egentlig bestemt hvor lang en meter er og hvorfor et sekund 

er et sekund? Hvorfor er det så viktig å kunne veie ting nøyaktig - og hvorfor sier vi at det er 

nøkkelen til økonomisk suksess? Hvorfor er tid penger?  

 

Måling er et menneskelig behov- vår moderne tilværelse drives av presisjon. Målene har tatt 

oss til månen og delt atomet.  

 

Vi måler verden fordi det er en måte å forstå verden på, en form for matematisk tilnærming. 

Det er å skape orden av kaos. Til sammen er det syv “gylne” enheter vi bruker (SI); 

masse/vekt, avstand/lengde, tid, temperatur, lysstyrke, elektrisk strøm og stoffmengde. Flere 

av dem henger tett sammen med hverandre, f.eks. har vekt og avstand mye til felles.  

Hvorfor trenger vi vekter? 

Har du forsøkt å sammenligne vekten av to ting gjennom å først løfte den ene og deretter den 

andre? Noen ganger er det lett å si hva som er lettest og hva som er tyngst. Andre ganger er 

det vanskeligere. Ofte er det enklere å vurdere vekt dersom man holder en ting i hver hånd, 

men øynene spiller oss ofte et puss. Vi tror ofte at store ting veier mer enn mindre ting, vårt 

syn på vekt fordreies av om ting er små eller store. En liten tung ting vil også ofte oppfattes 

som tyngre enn en stor ting - selv om den store tingen egentlig er tyngst. Da må vi fram med 

vekta for å undersøke.  

Å bruke vekter er rettferdighet 

Det å bruke vekter ble sett på som at man var rettferdig. I dag ser vi vektene også som et 

symbol i rettssystemet - også her som et symbol på rettferdighet. Men det var mange som 

prøvde å fuske med vektene slik at de fikk bedre betalt enn de skulle.  

 

I år 1772 f.kr. - under Hammurabi - ble de som fusket med vekter dømt til døden. 

Pengeutlånere på 1700-tallet ble satt i gapestokk. 

Vekten av et korn 

Hva skal man bruke som utgangspunkt når man skal veie to ulike varer opp mot hverandre? 

Behovet for å finne noe som var tilnærmet likt overalt og som alle hadde tilgang til var viktig. 

Løsningen ble korn. Hvert korn har omtrent samme størrelse og vekt uansett hvor man 

befinner seg. Korn ble standarden man veide alt annet mot. Kan du tenke deg noen 

utfordringer med å bruke korn som vektenhet?  

 

Det var ganske upraktisk å telle opp antall korn hver gang man skulle veie noe og det tok lang 

tid. En unse, som er 1/12 av et pund, er f.eks. 437 korn - og veier i underkant av 30 gram. 

Tenk hvis man skulle veie opp flere kilo? Man erstattet derfor kornene etter hvert med steiner 

og metallgjenstander som representerte ulike antall korn. Dette var så effektivt at det ble 

kopiert over hele verden.  
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Kiloen ser dagens lys 

Det måtte en fransk revolusjon til for at kiloen skulle se dagens lys. På 1700-tallet hadde alle 

franske landsbyer sine egne mål, og de var ofte lenket fast i kirkeveggen. Handelen gikk tregt 

og var korrupt - hva slags vekt skulle brukes? Man var egentlig enige om at det var kongens 

mål som skulle brukes, men i praksis var alle forskjellige. Hva slags utfordringer ville det 

skapt i dag hvis hver by hadde sin egen formening om vekt  

Man fant ut at man skulle bruke en kubikkmeter med vann for å avgjøre hva som var en kilo. 

Meteren var blitt definert, og det å koble måleenhetene sammen så de på som en god ide. En 

liter skulle derfor tilsvare en kilo.  

 

Det er slik at vann veier ulikt avhengig av om vanner er varmt eller kaldt og hvor man 

befinner seg i verden. Det ble derfor jobbet med å bruke destillert vann for å prøve å få en så 

nøyaktig måling som mulig. På bakgrunn av en slik måling klarte man i 1799 å støpe en 

kilogramform i platina. Kopier av denne ble sendt ut i verden for å gi enhetlige mål. Visjonen 

var strålende, men hadde sine mangler. En av egenskapene til platina er at det er 

motstandsdyktig mot luft og vann - samtidig er det mykt og skades lett.  

 

Biter ble etter hvert slått av de første kopiene, og de ble unøyaktige. Det nok nesten 70 år å 

skape en bedre prototype. Matthey i Hatton Garden fikk først oppdraget med å støpe 

kilogrammene, men franskmennene mente at de burde støpes i Paris. Dessverre fikk de også 

jern i platinablandingen - noe som var en katastrofe og som var pinlig og kostet dyrt. Men det 

ble ikke slutten på meter og kilo, og senere fikk Matthey oppdraget på nytt. Han støpte den 

nye prototypen som ble kalt Le Grand K - og som fortsatt er i bruk. Et felles målesystem førte 

til at internasjonal handel blomstret.  

 

Uten Grand K vil hele handelssystemet smuldre bort. Kan du tenke deg hvorfor?  

Nå letes det etter en konstant som er universell - tid er knyttet til elektroners hastighet i 

atomer, lengde til lysets hastighet, og for vekt er det to ulike metoder som prøves ut - strøm 

og vektskåler. Den ene måten er å redefinere kilo ved hjelp av energi og motstand. Den andre 

er å telle atomer i perfekt silikonkule. Kappløpet er i gang - og ingen vet hvor det bringer oss.  

Hva er en meter? 

Begrepet meter kommer fra det greske metron som betyr mål. Meteren ble i 1791 bestemt at 

skulle være en timilliontedel av avstanden fra Nordpolen til ekvator. I dag er det bare tre land 

som ikke har innført det metriske systemet; USA, Liberia og Burma.  

 

Det var mange ulike måleenheter for avstand. I det gamle Egypt hadde man en kubit som mål. 

En kubit var avstanden fra Faraos albu til tuppen av langefingeren hans. Kan du tenke deg 

noen utfordringer dette kunne gi når man skulle måle noe?  

 

Kubiten var en enkel og effektiv måte å standardisere mål på og hjalp egypterne å måle ting 

med enorm presisjon - bare se på pyramidene. Det utrolige er at de var blant de første til å 

standardisere mål. Det at egypterne trengte å måle avstand hadde sammenheng med at Nilen 

flommet over hvert år, og når den trakk seg tilbake måtte man finne en måte å sette grensene 

mellom de ulike bøndene på. Senere gjorde kubiten at de kunne lage byggverk hvor stenene 

de bygde med var like store, og at sidene på f.eks. pyramidene ble like lange. Ved fullmåne 
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samlet man landmålerne seg og målte sine egne kubiter laget av tre opp mot faraos kubit som 

var laget i granitt. Hvis målet ikke stemte kunne man bli henrettet.  

Hva skulle man ta utgangspunkt i for å få en felles enhet 

for avstand? 

For å få en måleenhet som alle land kunne være enige om måtte man finne noe som ikke 

tilhørte ett land, og noe som ikke endret seg. Man valgte i 1791 jordkloden som utgangspunkt. 

Før dette var det over 25000 ulike måleenheter for lengde bare i Frankrike, hver by hadde sin 

egen måleenhet selv om de egentlig skulle bruke kongens mål.  

Hvordan klarte de å måle avstanden fra Nordpolen til 

Ekvator? 

For å finne ut hvor langt det var fra Nordpolen til ekvator måtte man til med et komplekst 

måleoppdrag. To vitenskapsmenn, Delambre og Mechain, forvandlet teori til virkelighet. De 

skulle måle avstand mellom to punkter på en breddegrad, for da kunne de også beregne 

avstanden mellom Nordpolen og ekvator. Det var en tøff jobb, som ikke ble mindre tøff av at 

den franske revolusjon foregikk samtidig. Det var en farlig tid for nye ideer som den nye 

statsmakten ikke forstod. Delambre arrestert flere ganger, hvorfor skulle han klatre opp i tårn 

med merkelige instrumenter om han ikke var spion? beregneavstand mellom nordpol og 

ekvator.. Delambre startet med Dunkirk som utgangspunkt for målingen.  

 

Barcelona var det andre startpunktet. Planen var å møtes halvveis, i Rodez i Sør-Frankrike. 

Prosjektet tok 7 år. De brukte repetisjonssirkel som metode og den fungerer like bra som 

metode i dag. De beregnet gjennom å bruke triangelmålinger. Først klatret man opp i et høyt 

tårn, fant deretter to høye punkt og målte vinklene. Deretter målte de avstanden til det 

nærmeste punktet. Da hadde de nok informasjon til å finne ut alle de andre målene. Den første 

meteren basert på målingene ble laget i platina i 1799, og befinner seg nå i det franske 

nasjonalarkivet. Dessverre gjorde Mechain noen småfeil i begynnelsen så den er ikke helt 

korrekt. For første gang fikk verden en målestokk basert på noe de trodde var uforanderlig - 

nemlig jordkloden.  

 

Meteren innledet overgangen til metersystemet, men det tok flere tiår før meteren ble godtatt 

som et standardmål internasjonalt (1875). Meterkopier ble sendt ut i verden, og ble 

begynnelsen på vårt globale presisjonssystem. 17 land skrev under avtale og dannet Det 

internasjonale byrået for mål og vekt (BIMP). Meteren la også grunnlag for et nytt system; SI 

(Systeme Internationale). En ny vitenskap oppstod - meteren hadde forenet jorden (i alle fall i 

teorien).  

Å veie ting nøyaktig er nøkkelen til økonomisk suksess 

De første menneskene skaffet seg det de trengte selv, gjennom jakt, fisking og sanking. De 

var nomader som flyttet rundt. Da befolkningen økte og ble mer bofaste ble det behov for et 

system hvor man kunne bytte varer med hverandre. Da måtte man få et system som gjorde at 

man kunne sammenligne ulike varer med hverandre, og det måtte være rettferdig. Behovet for 

økonomisk sammenligning har ført til vektstandarder gjennom hele historien.  
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På slutten av1200-tallet var det mange vekter rundt om i verden, alle basert på korn. 

Problemet for herskerne var å standardisere vektmålet.  

Newton og eplet endret alt 

I 1665 reiste Isaac Newton til Woolsthorpe Manor for å prøve å slippe unna pesten som herjet 

i England. Det var under et epletre her han utledet gravitasjonsteorien. Han så et eple falle 

ned, og ut fra dette utledet han gravitasjonsteorien. Han skjønte at det måtte være en kraft som 

påvirket eplet slik at det falt loddrett nedover - hvis det ikke var en slik kraft ville eplet ha 

svevd i løse luften eller falt på ulike måter. 

 

Tyngdekraften er sterkere jo nærmere jordoverflaten ting befinner seg. Det betyr at vekten 

kan endre seg selv om massen ikke endrer seg. Dette har man målt gjennom å måle ting ved 

havoverflaten og så målt samme ting på toppen av en høy bygning. På toppen av den høye 

bygningen veide samme ting mindre enn ved havoverflaten - og jo lenger ut du kommer, jo 

mindre vil tingen veie. I verdensrommet vil den ikke veie noe, det har du kanskje sett når du 

ser astronauter sveve omkring i romkapslene. De er ikke påvirket av tyngdekraften i det hele 

tatt. På andre planeter er det annen tyngdekraft enn på jorda, så der vil ting også veie noe helt 

annet enn samme ting veier på jorda. De kan være både lettere og tyngre. Siden vekten kan 

endre seg måtte man finne en annen måte å definere vekt på enn man hadde gjort før - og man 

skjønte at det var forskjell på vekt og masse. 

Hva er egentlig masse? 

Masse måles i SI-enheten Mol. Det betyr en enorm mengde materie. Dalton fant på 1800-

tallet ut at atomer fra ulike elementer veide forskjellig. Et atom har en kjerne med protoner og 

nøytroner, i de ulike stoffene er antallet av disse ulikt og derfor har atomer ulik vekt. På 1800-

tallet arbeidet man med å finne atomvekten til ulike kjemiske stoffer, og det førte til 

Mendelejevs periodiske system - som du kanskje har hørt om. Det er en måte å sortere ulike 

kjemiske stoffer på. Det var et enormt framskritt. Kjemikere kunne nå arbeide med stoffer 

med ny presisjon. De hadde ikke kunne manipulere stoffer på atomnivå og trengte en måte å 

skalere opp slik at de kunne jobbe med noe som var målbart. Svaret var Mol. Du kan tenke 

deg at du blander saft og vann - kanskje bruker du 3 enheter vann og 1 enhet saftkonsentrat - 

og da kan du si at den utblandede saften er en mol-enhet med saft. Mol er bare et stort tall, 

men når man kombinerer det med atomvekt kan man finne ut hvor mange atomer noe 

inneholder. Det er den moderne kjemis grunnstein og gjør at vi kan blande til f.eks. medisiner 

og brennstoff. Hvor mange atomer som er i mol vet man ikke, det kalles Avogadros tall. 

Einstein regnet på det og kom fram til de første grunnlagene for antall atomer i mol i 1905.  

 

Hva er egentlig masse? Large Hadron Collider (LHC), ved CERN-instituttet i Sveits, er en 

kjempestor partikkelsentrifuge som man bruker for å finne svar på spørsmålet. De tror at de 

kan bevise at Higgsbosonet er partikkelen som gir masse. En dag vil vi kanskje redefinere 

begrepet masse og knytte den til Higgsbosonet. Hvis det skjer vet vi ikke hva slags betydning 

det vil få, men mål har formet vår historie og vil fortsette å endre vår verden.  
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Hvorfor er standarder viktige? 

Standard tid og lengde var nøkkel til Egypts framgang. Målenes kraft er å skape orden av 

kaos, og hjalp sivilisasjonen med å blomstre. Standarder er nå sentralt i våre liv. Nesten alle 

land har mål som kalibreres internasjonalt. Selv om det er logisk å ha internasjonale systemer 

har ikke tanken helt slått gjennom ennå. Fortsatt har vi kilometer og miles, klær måles i 

tommer, sko har egne mål for størrelser. Tenk gjennom hvordan masseproduksjon aldri ville 

funnet sted dersom det ikke fantes standarder? 
 
Veien til standarder har ikke vært lett. Herskere har ønsket lengder basert på egne kroppsmål. 

En yard var en stund lengden fra kongens nese til toppen av hans utstrakte tommel. Senere ble 

yard det samme som lengden på en arm. Kaoset fortsatte.  

På slutten av 1700-tallet fant man ut at noe måtte gjøres. Byggetegninger, handel, navigasjon - 

alt var farlig uten standardmål. Orden ble til slutt skapt av det franske vitenskapsakademiet. 

De samlet seg, og ba om tillatelse fra kongen for å arbeide med en internasjonal løsning. Brev 

gikk mellom herskere i hele Europa, man måtte finne noe som ikke tilhørte ett bestemt land 

eller en bestemt hersker - man måtte finne noe som var universelt.  
 

For å få en måleenhet som alle land kunne være enige om måtte man finne noe som ikke 

tilhørte ett land, og noe som ikke endret seg. Man valgte i 1791 jordkloden som utgangspunkt. 

Før dette var det over 25000 ulike måleenheter for lengde bare i Frankrike, hver by hadde sin 

egen måleenhet selv om de egentlig skulle bruke kongens mål.  

 

Den industrielle revolusjon skapte nye behov 

Mens verden gikk mot et enhetlig system ble selve teknikken hengende etter. Vektskåler var 

fortsatt i bruk til forrige århundre. Problemet var at de tok lang tid å bruke. Det var skatt på 

alle varer basert på vekt, og det ble innført bompenger hvor avgiften også var basert på vekt. 

Det tok lang tid å lesse av og på, og det ble reist kraner for å veie hele kjerrelass. Med den 

industrielle revolusjon trengte fabrikker og jernverk mye varer - og de måtte veies med større 

presisjon, raskere og mer effektivt. Hvordan ville du løst et slikt problem?  

 

Brovekter ble laget. Da kjørte man kjerrer utpå en bro og så var det en stor vekt under. På den 

måten kunne man måle mye raskere enn før. I dagens skinneganger ligger det målere i 

jernbaneskinnene som måler vekt mens toget kjører over. Det er basert på elektrisk motstand, 

og gjør at man kan måle i hastigheter opp til 70 km/t. Også vogntog blir veid på denne måten 

på veiestasjoner rundt omkring i landet. Prinsippet er at når ledninger trykkes sammen blir de 

tykkere og da går strømmen lettere igjennom, det blir mindre motstand. Så måler man dette og 

kan beregne vekten. I dag kjenner kanskje du prinsippet best fra veiing i dagligvarekassen? 

Presisjonsveiing er nøkkelen til all internasjonal handel.  

 

Man bruker blant annet vekt til å overvåke cellers vekst, og det kan føre til at vi finner nye og 

bedre kurer for å behandle kreft. 
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Standarder har ført oss til månen og skapt 

masseproduksjon 

I 1904 var det en stor brann i Baltimore i USA, og brannvesen også fra nærliggende byer kom 

til stedet. Brannslangene de hadde med seg passet ikke i hydrantene, og de kunne bare se på at 

byen brant ned.  

 

Ulike mål skapte kaos. Henry Ford etterlyste standardisering. Standard gjorde også 

masseproduksjon mulig. Plutselig kunne mange like deler produseres raskt. Den amerikanske 

boomen kom - og vi innledet moderne tid. Det ga verden noe å tenke på, presis måling kunne 

forandre hele nasjoner. Men problemet med slike tekniske gjennombrudd er at man ikke helt 

hvor det kommer til å ende.  

 

Den kalde krigen, og romkappløpet førte arbeidet med nøyaktige målinger videre. Innsatsen 

økte, vår presisjon holdt ikke mål med vår streben. Vi kunne måle ganske nøyaktig, ned til en 

timillion-del av en meter. En slik feil ville i navigasjonssystemet ført til at vi bommet på 

månen med 650 mil. Utfordringen ble å kunne måle enda bedre, 100 ganger bedre. Vi måtte 

finne nye og bedre måter å måle på enn arkivmeteren - kvantefysikken gjorde sitt inntog. Vi 

måtte måleenhetene til naturlovene. De universelle lovene kunne være nøkkelen til nøyaktige 

mål.  

 

Maxwell regnes som den mest innflytelsesrike når det gjelder denne tenkingen. Han sa at hvis 

vi vil ha absolutte og uforanderlige mål kan vi ikke søke dem i vår planets dimensjon eller 

bevegelse, men i bølgelengder, vibrasjonsperioder - samt i den absolutte massen i 

uforgjengelige og uforanderlige og fullstendig identiske molekyler. Fra kroppens mål til 

planetens mål og nå enda videre. Han mente vi skulle avstand basert på bølgelengden til lys. 

Maxwell klarte ikke å løse gåten fordi teknologien ikke eksisterte, men ideene hans var 

omveltende.  

 

Lys og avstand blir knyttet sammen 

Lys ferdes i bølger, og er usynlig for menneskets øyne. Vi fikk interferometre som kunne 

måle dette. Etter mer enn 50 års arbeid var man klare for dette i 1960. Meteren ble omdefinert 

etter antall bølgelengder en spesiell kryptonlampe sendte ut. Arkivmeteren ble arkivert. 

Avstand kunne måles korrekt med lysets bølgelengde. Men hvordan skulle man bruke den nye 

vitenskapen?  

 

Laseren ble svaret, og det var Maimans ide. Man kunne sende ut lys for å måle avstand når 

det kom tilbake. Apollo-ferden viste dette i praksis. Armstrong og Aldrin la igjen et speil på 

månen. Det tok strålen 2,5 sek å komme tilbake til jorda, og for første gang kunne man måle 

hvor langt unna jorda månen befant seg. Laseren forandret alt. Vitenskapen revurderte hva 

som var mulig. Avstander var knyttet til noe uforanderlig, tiden var ikke det. Et sekund var 

fortsatt basert på jordas rotasjon. En bedre måte kom fra uventet hold.  
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Tid er penger 

Tid og avstand var de første tingene folk prøvde å måle. Vi snakker også om tidens lengde. 

Tid og lengde er koblet til vitenskapen. Å kunne måle tid innebærer at man studerer mønstre. 

Hvor begynte det? Våre forfedre studerte mønstre i årstidene; de så når bladene ble gule, når 

elvene flommet over og når bær modnet. 
 

I Lascauxgrotten i Frankrike mener arkeologer at man kan se de første forsøk på å måle tid. 

Hulemaleriene her er tolket og man mener at hver prikk representerer en månefase, og at 13 

prikker er et kvartal. I taket gjenspeiler prikkene et annet mønster; stjernetegnene - og disse 

markerte starten på et år. Avbildningene av dyr henger også sammen med årstidene; 

kronhjorten representerte høstjevndøgn mens hesten representerte vårjevndøgn. De koblet 

astronomiske mønstre med dyrs biologi. Det var en enkel kalender som gjorde at man kunne 

forutsi hva som kom til å skje og vite når det var best å så. Å måle gjorde livet enklere.  

 

I det gamle Egypt vokste samfunnene fram, og et var behov for mer nøyaktig tidsregning. 

Mesopotamiere og egyptere delte dagen inn etter inspirasjon fra sola.  

De studerte skyggenes endringer og kunne derfor måle tid. De benyttet seg av et solur. 

Skyggen ble lengre jo lengre utpå dagen det var. De delte inn dagen i seks streker for 

formiddag og seks streker for ettermiddag - og delte derfor dagen inn i 12 enheter. De koblet 

tid og avstand gjennom å måle tiden ved hjelp av skygger. Men denne måten å måle tid på 

hadde sine mangler - men kan du tenke hvilke?  

 

Det er ikke lett å bruke skygger om natten, så da brukte de stjernehimmelen som hjelp for å 

forstå tid. Men også dette hadde sine utfordringer, man kunne ikke se stjernene på overskyede 

netter. En vannklokke ble derfor utviklet. Man hadde en bøtte som det ble laget et lite hull i 

bunnen på. Den fylte man med vann, og etter hvert som bøtten ble tommere satt man 

markeringer for hver time. Da kunne man vite hvor lang tid som var gått ut fra hvor mye eller 

lite vann det var igjen i bøtta. På den måten kunne man beregne 12 timer uten hjelp av sola 

eller stjernene. 

Soluret var ikke presist nok 

Solur hadde målt tiden i over 3000 år over verden, men ikke uten problemer. Det var ikke 

mulig å måle timens eksakte lengde. Skyggen endret seg med årstidene og på daglig basis. 

Hipparchos i det gamle Hellas fant ut at dag og natt var like lange på jevndøgn (vår og høst) 

og det var dette som måtte være utgangspunkt for standardmålet time.  

Det mekaniske uret 
 

Først på 1300-tallet fikk vi mekaniske klokker. I Salisbury finner man verdens eldste bevarte 

mekaniske klokke. Her er det vekter og tau som er surret rundt tønner som styrer klokka, man 

bruker tyngdekraften. Spesielt med denne klokka er at den ikke har urskive. Den er heller ikke 

så nøyaktig som klokker i dag - den hadde et avvik på 15 minutter hver dag.  
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Klokka endrer folks liv 

Klokka begynte å forandre folks liv. De var ikke lenger avhengig av å se sola - tid var knyttet 

itl klokkene. Bedre klokker ble utviklet, og så kom urskivene på 1400- og 1500-tallet. Nå 

kunne man dele opp dagen i mindre enheter som minutter og sekunder.  

Ptolemaios delte sirkelen i 360 like store deler, som ble kalt grader. Deretter delte han hver 

grad i 60 minutter, og hvert minutt i 60 sekunder. Dette ga oss ordene vi bruker i dag. 

Forholdet mellom tid og lengde ble tettere. Nå målte man tidens gang med avstanden viseren 

beveget seg på urskiven, og ikke hvor lange skyggene var. Men å stille klokka gjorde man 

etter sola - når solen ikke kastet skygge var klokka akkurat 12 på dagen. Når alle stilte tiden 

etter sola, hva slags utfordringer/problemer tror du det kunne skape?  

Tid er penger 

Gjennom at alle stilte tiden etter sola ga ulike byer ulike tider. Da dampkraften kom tidlig på 

1800-tallet var det tid for endring. Det var umulig å fastsette togtidtabeller hvis alle byer 

skulle ha ulike tider. Behovet for enhetlig nasjonal tid ble akutt. I Storbritannia tok man 

utgangspunkt i Greenwichtid. Jernbanen var først ut til å endre til den nye tiden. De sendte ut 

riktig tid til alle stasjoner i hele landet ved hjelp av telegraflinjene.  

 

Etter hvert ble internasjonal og nasjonal tid viktig for handelen, og i 1884 ble Greenwichtid 

basis for et internasjonalt system. Alle godtok det fordi observatoriet i Greenwich lagde de 

mest presise nautiske almanakkene i verden.  

 

Tiden ble ikke lenger målt lokalt, men målt astronomisk i Greenwich. Selv om Greenwichtid 

var blitt internasjonalt var det fortsatt vanskelig for vanlige folk å stille tiden. For forretninger 

ble det raskt et problem. Først rundt 1940 og med billigere klokker og radio ble det mulig for 

alle å holde tiden. Tid er penger.  

Atomurets betydning 

Atomuret gjorde at vi fikk en mer nøyaktig tidsregning enn å basere tiden på jordas rotasjon. 

Nå kunne vi stille klokken etter et atoms vibrasjoner. Dette skjedde i 1983. Tid og avstand ble 

knyttet sammen, og i dag jobbes det fortsatt med å måle mer presist. Atomur synkroniseres nå 

over hele jorda, basert på vibrasjonene hos cesium. Målinger styrt oss i retninger vi ikke har 

trodd var mulige. 

Hvorfor 12 og 60, og ikke 10 og 100? 

Hvorfor delte de dagen inn i akkurat 12 timer? Det henger sammen med handelsvirksomheten 

for tusener av år siden. I Midtøsten var tallene 12 og 60 viktige i handelen på markedene. Det 

handler rett og slett om at disse to tallene er lette å dele opp - i alle fall når man handlet med 

korn.  

 

Hvis man tenker seg at man bruker bønner så kan tallet 60 kan deles opp i seks grupper med 

10 bønner, fem grupper med 12 bønner, fire grupper med 15 bønner, 3 grupper med 20 

bønner, 2 grupper med 30 bønner eller 1 gruppe med 60 bønner. Hva med 100 bønner, 

hvordan kan jeg dele opp det? 1 gruppe går greit, det samme med 2 grupper. Hvis du skal dele 
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opp i 3 grupper kommer problemet - da har du ikke lenger et helt tall. Siden 12 og 60 var i så 

utstrakt bruk innenfor handelsnæringen ble det også naturlig å dele opp dagen på samme måte 

- og vi har fått 12 timer dag, 60 minutter i en time og 60 sekunder i hvert minutt.  

Avslutning 

Målinger av verden rundt oss har styrt oss i retninger vi ikke har trodd var mulige - men 

historien stopper ikke her..... 


