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Urmakaren Tidsström
klockar Universum

Sitt stolta yrke trogen konstruerar Tidsström en
Universell klocka som förklarar Universums mörka
krafter och avslöjar att allting redan har hänt.

Big-Bang

Big-Crunch

A VSNITT 1

Tidsmaskiner

I ur och skur har urmakaren Tidsström berörts av tiden
sedan tidernas begynnelse. Det vill säga tider för hans egen
del. Hans tid fanns ju inte innan han föddes. När han sedan
blev diplomerad urmakare växte antalet tider. Från att hålla
reda på sin egen tid fick han även ta hand om andras tider inklusive andras döda släktingars tider.

Med blicken fäst på Omegas snabbt pulserande oro insåg
Tidsström att människan har mer och mer oro även i kroppen
och mycket mer bråttom än förr. Varken han eller någon annan stjärnurmakare skulle kunna bygga ett ur med den exaktheten som krävs för att klocka ljuset. Inte nog med att under
Tidsströms karriär har mången hederlig urmakare degraderats från konstnär inom finmekanik till batteribytare i kvartsur. Nu skall man också vara partikelfysiker med anslag på
100 millioner dollar för att bygga en klocka så att folks GPS
skall visa rätt.

På sätt och vis blev Tidsström en flitig tidsresenär med tillgång till tidsmaskiner av både enkelt och mycket komplicerat
slag. Det blev uppenbart att människans verktyg att hålla reda
på tiden återspeglade hennes utveckling. Från att ha nöjt sig
med att veta hur högt eller lågt solen har hunnit under dagen
har folk konstruerat maskiner som indelade dygnet i timmar,
sedan uppfans minutvisare, sedan sekundvisare, sedan bråkdelar av en sekund och nu har man ur som kan definiera meterlängden genom att mäta hur långtid det tar för ljuset att avverka den. Som bekant rör sig ljuset mycket snabbt med sina 299
792 458 meter per sekund, vilket betyder att det tar bara
0,00000003335641 sekund att avverka en meter.
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A VSNITT 2

När tiden står still

Yrkeserfarenhet gjorde att Tidsström visste mycket väl
varför klockorna stannar i bland, men på gamla dagar började
han fundera på hur kan det komma sig att själva tiden stannar
utan det är något fel på klockan. Trots ett väluppdraget mekaniskt urverk, eller en välskakad automat, eller ett kvartsur
med friskt batteri finns det lägen i Universum där tiden stannar och då måste även klockan stå still. Ungefär som om man
dog men levde ändå, eller levde trots att man var död.

- Kanske något att patentera som alternativ till nedfrysning av
sjukt folk som vill tinas upp när botemedel finns, tänkte
Tidsström. Att skicka kapslar med folk till svarta hål kan vara riskabelt, men varför inte skicka dem till en viss omloppsbana där de uppnår nästintill ljusets hastighet och sedan efter några ljusår hämtas hem. Efter inbromsningen bör deras
klocka, hjärta och alla andra funktioner komma i gång igen.
- Problemet ligger i energibudgeten, insåg Tidsström. Att accelerera mig men min övervikt till ljusets hastighet skulle kosta
mera än vad vår Jord har råd med. Därför fick jag nöja mig
med de få stunder i mitt liv när tiden stod still, exempelvis
när jag i min ungdom kysste Magda.

Einstein och hans efterföljare har nämligen räknat ut att om
Tidsström rör sig med ljusets hastighet stannar tiden för hans
del och så gör även hans välskötta klocka, hans hjärta, hans
tankar.....
Samma sak lär inträffa vid händelsehorisonten av ett svart hål
på grund av den enorma gravitationen, som accelererar och
slukar allt inklusive själva ljuset. Huruvida detta beror på gravitationen eller partiklar som sugs in med ljusets hastighet
visste inte Tidsström men resultatet är det samma. Tiden stannar.
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A VSNITT 3

Dualitet

Så länge naturlagarna upprätthålls dyker fotonen upp där vi
tittar. Kanske använder den sin andra skepnad = vågegenskaper. När man skjuter i väg en foton blir den ungefär som en
sten som man kastar i vattnet där den först skapar ringformade vågor för att sedan lägga sig till vila på botten. Så småningom når vågorna vilken strand som helst vi befinner oss på och
när vågen träffar våra instrument som vi av ren händelse har
med oss ”MATERIALISERAS” fotonen för våra instrument.
Därför kan vi hitta den både på den norra och södra stranden.

Tidsström funderade vidare. Ljuspartiklar som heter fotoner klarar utmärkt att röra sig med ljusets hastighet i respektive media. Då måste det vara så att tiden alltid står still och i
princip inte existerar för en foton. Ändå använder vi den att
mäta både tid och avstånd, skära i plåt och mycket annat. Bevisligen rör sig fotonen för oss och våra instrument utan att ha
en aning om det. Inget att undra på att man kan hitta en och
samma foton på två olika ställen ”samtidigt”, beroende på var
man söker.
Själv kan fotonen varken veta eller bry sig om var den finns,
eftersom den frusit fast i tiden, men vi kan tala om det, om
den nu kunde höra. På sätt och vis verkar det så att fotonen,
det vill säga ljuset vill göra oss glada. Vi gillar ljuset och ljuset
måste gilla oss. Annars hade varken fotosyntesen eller vi funnits.
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A VSNITT 4

Bortom horisonten

Även i vårt Universum kan det mycket väl finnas en annan
värld vars klocka går först vid hastigheter över det vi kallar ljusets hastighet.

Om tiden stannar vid händelsehorisonten av ett svart hål
och när något rör sig med ljusets hastighet, vad har då dessa
två tillstånd gemensamt? I båda fallen handlar det om ljushastigheten, eftersom även den enorma gravitationen slukar fotonerna med ljusets hastighet. Einstein måste ha haft rätt när
han räknat ut att ljushastigheten är en gräns i vår värld, där
inget kan röra sig snabbare. Man bör tillägga att han har nog
menat en värld i vår del av för oss kända universum där vi kan
se och mäta dess beståndsdelar och egenskaper med våra instrument och sinnen. Men mycket av det som är känt i dag var
okänt i går, då vi inte visste om Higgs partikel existerar eller
då vi trodde att Jorden var Universums platta centrum.
Att vi inte direkt kan se ett svarthål är naturligt, men det finns
bevisligen där eftersom ”något” utövar en enorm dragningskraft så att bland annat även vår vintergata håller ihop.
Alltså finns det något där bortom (händelse)horisonten. En annan värld som vi för tillfället inte kan observera varken med
våra sinnen eller instrument, båda byggda av VÅR världs partiklar. Vi kan inte bevisa dess existens, men inte heller dess
icke-existens. I alla fal inte just nu.
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A VSNITT 5

Bortom ljuset

Tidsström var nu övertygad om att en värld ”bortom ljuset” finns. Men hur skall man veta hur den ser ut när varken
Tidsström eller någon annan på Jorden kan se den?

hastighet. Levande varelser från respektive värld kan inte hälsa på varandra, eftersom det skulle vara tvungna att passera
en ”dödens” barriär där tiden står still. Ungefär som ingenmansland mellan Nord- och Sydkorea. Båda sidor lever var
sitt liv, fast tvärtom, men hamnar man i ingenmanslandet
sprängs man till minsta beståndsdelar.
Det som är svårare att spränga är informationen, eftersom
den nuförtiden inte behöver fraktas av varken brevbärare eller
duvor. Även om informationen kan stämplas som desinformation eller ren propaganda, försvinner den aldrig och förr eller
senare slinker en hel del igenom.

Naturen tycks alltid ha både ett ”kredit och ett debet” i rockärmen, det vill säga ett plus och ett minus för att balansräkningen skall stämma. Även Big-Bang bör opponeras av BigCrunch.
Om vi antar att vår kända värld heter Plus bör den ”andra”
världen heta Minus, där mycket är tvärtom än vad vi är vana
vid. Minusvärldens partiklars laddning och spinn är omvända,
men de balanserar varandra precis som hos oss i Plusvärlden.
Frågan är om även tiden går baklänges. Det kan vara så enligt
våra mått mätt men de som lever i minusvärlden har ingen
aning om det, eftersom deras klockor visar rätt i alla fall.
Existensen av plus och minus världar skulle innebära att de
vid Big-bang skildes fån varandra genom att en värld rörde sig
med en hastighet under ljusets och den andra med överljus6

A VSNITT 6

Portal

- Genom att använda vår världs partiklar och resurser kan vi
inte uppnå hastigheter över ljusets. Att låna från minusvärlden är omöjligt så länge dörren är låst. Om vi nu inte kan ta
oss in ”köksvägen”, tänkte Tidsström.

- Hur skall vi kunna kommunicera med minusvärlden, frågade sig Tidsström.
- Vi kan inte hälsa på varandra, men vi kan alltid försöka att
skicka informationen fram och tillbaka. Risken är dock att
den fastnar ”i tullen” där tiden står still. I fallet svarta hål säger en av senaste teorier att den oförstörbara informationen
fastnar på ytan av händelsehorisonten, varvid svarta hålets
”skal” sväller upp en aning. Samma sak bör hända våra minuskollegor, fast från ”andra sidan sett”. Ungefär som när
två hotellgäster från var sitt rum knackar på en ljudisolerad
dörr mellan dem. Stoppar de var sin nyckel i dörren går det
inte att vrida den eftersom nyckeln från andra sidan blockerar den. Dessutom står tiden still vilket hindrar vilken rörelse som helst inklusive låskolvens.
- Alltså behövs det en portal, insåg Tidsström men ogillade
substantivets science-fiction klang. För att öppna portalen
från vår plusvärld skulle det krävas överljushastighet, vilket
är omöjligt.
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A VSNITT 7

Mörka krafter

- För att komma loss från det svarta hålet måste den mörka
energin inte bara balansera utan också överstiga hålets gravitation. Vi får ”Antigravitation” som motverkar gravitationen
och som får Universum att utvidgas.
- Eftersom processen ovan sker kontinuerlig ökar även mängden av mörk energi och Universums utvidgning accelererar,
vilket redan observerats av våra duktiga astrofysiker

- Ändå slukar bevisligen det svarta hålet partiklar från vår
plusvärld, efter att händelsehorisonten skalat av all information. Porten tycks vara enkelriktad.
- När våra partiklar bestulits på all information är de inte längre vad de har varit och man kan göra nästan vad som helst
med dem.
- Efter måltiden vid ekvatorn, omstuvningen och accelerationen till det vi kallar överljushastighet, kan det svarta hålet
spotta ut materia i en annan form vid polerna. Låt oss kalla
det för MÖRK MATERIA, eftersom vi inte kan se saker som
rör sig snabbare än ljuset i vår värld.
- Processen frigör även en hel del energi när det ”manglade”
materia lämnar ett svart hål. Låt oss kalla den för MÖRK
ENERGI, eftersom den inte har samma form som vi är vana
vid.
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A VSNITT 8

Interaktion

tion. Problemet tycks vara att de ”talar olika språk” och lever
i olika tider ”samtidigt”.
- Att våra partiklar ändrar sin bana till synes oförklarligt eller
att vi hittar dem på två olika ställen ”samtidigt” i vår kvantvärld kan vi nog tacka våra mörka kollegor för.

Tidsström reste sig från arbetsbordet och hällde några
isbitar i ett glas whisky i syftet att kyla sina tankar. När isbitarna långsamt försvann kunde han inte undvika en parallell.
- För en stund sedan såg jag med egna ögon några vackra kuber, men när de bytte sitt fasta tillstånd mot flytande kan jag
inte se dem längre, trots att vartenda molekyl finns kvar i glaset (tills jag tömmer det).
- Inte konstigt att jag inte kan se det mörka materia när vanlig
materia byter skepnad, men jag vet att det finns där. Vanlig
och mörk materia har en gemensam nämnare som vi kallar
för gravitation, vilket även proffsen har kunnat observera.
- Detta betyder att vanlig och mörk materia påverkar varandra
och interagerar, varvid de skulle kunna utbyta även informa9

A VSNITT 9

Ljusa och mörka tider

I sin för länge sedan gångna ungdom experimenterade
Tidsström med egna urverkskonstruktioner. Med fjäder virat
åt fel håll, ankarhjulet och några få komponenter vända upp
och ner fick han uret att gå baklänges. Urtavlan fick han måla
om spegelvänd, allt bara för att jäklas med läraren. Som straff
fick han bygga ett exakt likadant ur till, fast med gången och
urtavlan åt rätt håll.

Både det vanliga och det omvända urets visare pekade åt samma håll bara två gånger per varv. Klockan 12 och klockan 6
hände det.
Om Universum är cykliskt, det vill säga utvidgas och sedan
krymper tillbaka, måste det betyda att den ljusa och den mörka världen alltid möts dels vid Big-Bang och dels när ”BigCrunch” startar. I båda fallen bör tiden antingen inte finnas
eller stå stilla.

När kvartsuren översvämmade marknaden hade Tidsström
ganska lite att göra mellan batteribyten. Han fick tid att
plocka fram sina två lärlingsur, leka lite och fundera.
Exempelvis kunde man jämförda urets felvirade fjäder med
Universums mörka energi och de få upp och ner komponenterna med omvänt laddade partiklar av mörk materia. Urtavlan
på bägge uren var inget annat än information av resultatet
från respektiver urverkets gång. Han blev förvånad hur enkelt
det var. Beståndsdelarna var de samma, bägge uren gick exakt, visade exakt samma tid/samma information, fast de gick
åt olika håll.
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A VSNITT 10

Allt har redan hänt

Fritt översatt till Universums ljusa och mörka tidsdilemma
väckte nu Tidsströms hjärna en tanke:
- Tänk om den mörka sidans klocka räknar från framtiden tillbaka till det vi kallar nuet, det vill säga från Big-Crunch till
Big-Bang, medan vår klocka räknar från dåtiden till nuet, det
vill säga från Big-Bang till Big-Crunch. Detta skulle betyda
att framtiden redan har hänt utan att vi kan göra något åt
det.

Tidsströms nästa experiment var att ställa båda uren på
klockan 11 och bådas ringsignal på klockan 12, för att kontrollera om de ringer samtidigt. Det gjorde de som förväntat klockan 12, fast på ett ungefär. Efter mycket trimning fick
Tidsström bägge uren att ringa inom en sekund, men de konstiga var att ringsignalen hördes i bland starkare och i bland
svagare. Det var ljudvågorna från två källor som antingen förstärkte ljudet när de var mera ”konstruktiva” (topp mot topp)
eller försvagade ljudet när de kom mera ”destruktivt” (topp
mot dal). Teoretiskt skulle det vid en exakt synkronisering inte höras något alls, men sannolikheten att ringsignalen från
två mekaniska klockor kommer för vår hjärna exakt samtidigt
är mycket liten.
Tidsströms experiment tycks vara helt triviala men det är
mycket i vår värld som vi tar för givet tills någon frågar varför.
Dessutom ville han ha lite kul i bland.
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A VSNITT 11

En Värld i pension
Tidsström började svettas bakom luppen. Skulle han, en
enkel urmakare med hjälp av sitt tidsberoende, lite litteratur,
surfning, och vanlig bondlogik lösa vårt Universums största
gåtor? Å andra sida säger även vetenskapen att våra naturlagar inte gäller bakom svarta hålets händelsehorisont. Men
som outsider kunde Tidsström inte se att han ändrat några av
”våra” naturlagar.

- Ungefär som om den ljusa plusvärlden föds vid Big-Bang och
lever mellan klockan 00 och 03 för att återfödas efter BigCrunch vid 6-tiden. Sedan ”hämnas” vi på minusvärlden genom att sluka den mellan 06 och 09 och drar oss tillbaka i
avvaktan på ett nytt Big-Bang. För den mörka minusvärlden
är det precis tvärt om.
- Just nu pekar vår klockas visare till höger om 12, medan den
mörka baklänges klockans visare pekar till vänster om 12,
fast de visar samma tid i var sin värld i vårt Universum.

Att ett svart hål är i vår mening enkelriktat är ingen nyhet. Vi
matar det med massor av materia. I gengäld ser dess gravitation till att vintergatan inte flyger i sär när den roterar. Vårt
solsystem snurrar ju med hela 792 000 km/timme kring vintergatans centrum. Samtidigt töms vår värld på materia som
det svarta hålet slukar och ”målar” svart. Standardmodellen
säger att Universum består av bara 4 % det vi kallar vanlig materia. Resten är mörk materia (23 %) och mörk energi (73 %).
Om vi i rättvisans namn antar att det vid Big-Bang fanns 50 %
vanlig och 50 % mörk materia har vi redan förbrukat 92 % av
våra tillgångar.
- Om nu Universum är 13,7 milliarder år gammalt (mätt med
våra klockor) och om dess åldrande skulle vara linjärt skulle
vi bara ha ungefär 1 milliard år kvar att leva i vår nuvarande
världs skepnad tills den mörka sidan tar över, kalkylerade
Tidsström fräckt.

Vi ses igen klockan 06:00 och 12:00
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