
kan anbefale ændringer i alment brugte navne, men i
realiteten er det op til de videnskabelige forfattere at
bestemme, hvor vidt ændringerne skal bruges i praksis.
Videnskabeligt set er det ret ligegyldigt, om vi knytter
Lemaîtres navn til Hubbles lov eller ej, mens det har
en vis ideologisk, social og national betydning. I denne
henseende er sagen om Hubble-Lemaître-loven ganske
forskellig fra den meget omtalte sag fra 2006, hvor
IAU bestemte at degradere Pluto fra en planet til en
dværgplanet.

Endelig kan det være instruktivt at sammenligne
den her omtalte lov med et andet velkendt eponym fra
astronomihistorien, nemlig Olbers’ paradoks fra 1826.
Det såkaldte paradoks var klart blevet fremstillet af den
mindre kendte schweiziske astronom Loys de Chéseaux
i 1744, hvorfor nogle astronomer foretrækker betegnel-
sen Chéseaux-Olbers’ paradoks. I dette tilfælde, hvor
hverken det ene eller det andet navn er blevet officielt
anbefalet, synes astronomerne klart at foretrække det
etablerede navn Olbers’ paradoks. Mit gæt er, at de
tilsvarende vil foretrække at associere Hubble alene
med loven om den kosmiske udvidelse. Men vi må
vente og se.
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Dansk Videnskab på Youtube
I flere år har Eyvind Dekaa optaget mange af foredra-
gene i Selskabet for Naturlærens Udbredelse og lagt et
stort arbejde i at redigere dem, så de kunne blive til
glæde for dem, der ikke havde mulighed for at overvære
foredragene eller blot ville gense dem.

Efter Henning Haacks foredrag den 10. december
2018 om fundet af et kæmpekrater fra en jernmeteor
i Grønland (se KVANT-nyheder side 33), fik Eyvind
derfor overrakt en lille hædersgave fra SNU som pås-
kønnelse af indsatsen.

Figur 1. Eyvind Dekaa med SNUs præsident Dorte Olesen.
Foto: Jens Olaf Pepke Pedersen.

Eyvind har Youtube-kanalen “Dansk Videnskab”,
hvor han samler optagelserne af SNUs foredrag, og
i løbet af aftenen lykkedes det at få så mange nye
abonnenter, at den fik sin egen URL-adresse. Den er
www.youtube.com/c/DanskVidenskab, hvor også Hen-
ning Haacks foredrag snart vil kunne opleves.

Korrektion
En opmærksom læser har påpeget to korrektioner til
artiklen “G-2-eksperimentet – den mest nøjagtige test af
kvanteelektrodynamikken” af Bernhard Lind Schistad i
forrige nummer af KVANT. I ligning (5) manglede der
et 2-tal på højre side af ligningen, som korrekt skal se
sådan ud

~µe = −2(1 + a) · µB · ~s
h̄
. (5)

hvor a = (g − 2)/2. Desuden skal der i teksten
efter ligning (6) stå, at de reelle partikler ligger på
masseskallen, fordi deres impulsvektor ligger på en
kugleskal med radius lig med

√
E2

c2
− m2

c2
. (6)

Rettelserne er indført i onlineudgaven af KVANT.
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