MENNESKET OG TIDEN
Udstilling om hvad Tiden gør med os og hvad vi gør med Tiden

0

RUNDETARN

MENNESKET OG TIDEN

» Hvad er da tiden ?« spurgte Augustin engang,
og han foresatte: »Når man ikke kræver
svar af mig, ved jeg det, men hvis jeg ønsker
at forklare det for en, der spørger derom,
ved jeg det ikke.«
De fleste mennesker har det sikkert på
samme måde. De har svært ved at forklare
hvad tid er, men alligevel taler de til daglig
helt ubesværet om tiden.
Tiden kan gå for hurtigt, eller den kan snegle sig af sted. Undertiden kan den ligefrem
stå stille.
Tid er penge, derfor må den ikke gå til spilde.
Alligevel forsøger man ofte at slå tiden ihjel.
Når alt kommer til alt, må man vel sige, at
tiden er af lave. Men det skyldes måske, at
det er svært at følge med tiden. For tiden
kan både gå, løbe og flyve, mens uret standhaftigt tæller timer, minutter og sekunder.
Hvad er da tiden ?

Tid har helt åbenbart noget at gøre med
forandring og bevægelse. Uden bevægelse
ingen tid kunne man måske sige ?
·
Tid har også noget at gøre med, hvordan
mennesker oplever deres omverden. Det er
mennesket, som føler, at tiden går for hurtigt eller for langsomt. Ligeledes er det
mennesket, som føler, at et tidsforløb
overhovedet varer. Denne oplevelse af varighed giver et ståsted - et nu - i en verden, hvor
alt er i bevægelse. Ud fra nuet er det derefter
muligt at se tilbage på en fortid eller forestille sig en fremtid. Det bliver derfor muligt at
tillægge tiden gode og dårlige egenskaber.
Det er bl. a. det, Rundetårns udstilling
»Mennesket og Tiden« handler om.

Rundetårns udstilling består af 2 dele.
Den ene del bygger på genstande fra »Den
historisk-astronomiske Samling« - Rundetårns egen samling - suppleret med lån fra
andre institutioner. To kunstnere viser skulpturer i relation til udstillingstemaet.
En række plancher udgør anden del. De
sætter bl. a. genstandene ind i en bredere
sammenhæng. Planchedelen er en helhed,
der senere kan anvendes andre steder end
i Rundetårns Bibliotekssal. Den kan suppleres
med andre relevante samlinger og/eller. vises
sammen med kunstneres tolkninger af tidsbegrebet. Alle udstillingens plancher er med
i dette katalog.
Jesper Vang Hansen

All~n Schmidt

TIDENS TRIUMF
» Tidens triumf« af Pieter Brueghel (o. 1525-

1569) fremstiller tiden som en person.
På billedet ses forskellige symboler og forestillinger med tilknytning til Tiden:
I) Solen og månen som sætter Tiden i bevægelse.
2) Den destruktive side af Tiden:
Tiden som fortærer sit barn.
3) Den kreative side af Tiden: Uvets træ
hvorunder menneskene danser.
4) Stjernerne (Dyrekredsen) der har indflydelse på menneskenes skæbne.
5) Timeglasset der afmåler menneskenes liv.
6) Tidens følgesvend: Døden.
7) Eftermælet. Det eneste jordiske som
overlever døden.

P1t:iu.'r Brueghcl (o 1515 - 1569)
Tiden, muml

Kob~rtl•k

Copynght Bibltothequ~ royale Albert le r.
C~bmet des En,1mpes. Bnur.ellei

MENINGER OM TIDEN
»Løsningen af alle de væsentlige problemer
inden for filosofien afhænger af løsningen
på problemet om, hvad tid og rum er og især
om, hvordan de forholder sig til hinanden.«
Samuel Alexander ( 1B59 - 193B)

» Hvad er da tiden ? Når man ikke kræver svar af mig, ved jeg det, men hvis jeg
ønsker at forklare det for en, der spørger
derom, ved jeg det ikke.«
Augustin (354 - 430)

Men Skaberen »besluttede at lave et billede
i bevægelse af evigheden --- og dette billede, hvis bevægelse bestemmes ved tal, har vi
givet navnet tid.«
Platon (42B - 348 f. Kr.I

»Absolut, sand og matematisk t id flyder
jævnt af sig selv og ved sin egen natur
uden relation til noget ydre.«
15'1ac Newton ( 1642 - 1727)

»Der er tre tider, det forbigangnes nærværende, det nuværendes nærværende og
det tilkommendes nærværende. Disse tre
er nemlig tilstede i sjælen, og andetsteds ser
jeg dem ikke.«
Augustin (354 - 430)

» For vi fandt i Augustins analyse af t iden
noget, som ville være et andet grundlag for
en filosofi om tiden --- den permanente nutid, som tiden flyder ind i og ud af --Jeg ved ikke hvilken slags metafysik, der
kunne bygges på det, men jeg er sikker på,
at jeg ikke ville kunne gøre det.«

J. Merleau-Ponty (190B -

1961)

Rene Migr1ue 11898 - 19671
"L..:J Ouree po,gp;ardcc« 19)8
fO en gennembOfcdc ud l
Olie p.i lærred. 147.0 x 98.7 cm
The Joieph W1n1erboth:im Coltcc11on. 1970126
Copynght 1988 The An ln11,tu1e ol Ouc~go
AH Right\ R1nerved

MENNESKET I TIDEN

»Nærværende tid og svunden tid
Er begge måske nærværende i kommende tid,
Og den kommende tid indeholdt i den
svundne tid.
Dersom al tid er evigt nærværende,
Er al tid uigenløselig --Ord bevæger sig, musik bevæger sig
Kun i tiden, men det som kun er levende
Det kan kun dø.«
T. S. Eliot ( 1888 - 1965)

Mennesket søger at skabe en enhed af fortid,
nutid og fremtid. Men kan man få sammenhæng i en verden, hvor alt forandrer sig og alt levende dør ?

Elihu V edder ( 1836 · 191])

Spcrge ren og sph1nl(en
O lie på lærred, 91.5 :,c l06 cm

06.2430
Bequcst af M rs. Martin Brimmer

Court.e_o.y. Muieum of Fine Arts. BoSton

TIDEN SOM FORTÆLLING
»Alt har sin stund og hver en ting under himmelen sin tid:
Tid til at fødes og tid til at dø,
tid til åt plante og tid til at rydde,
tid til at dræbe og tid til at læge,
tid til at nedrive og tid til at opbygge,
tid til at græde og tid til at le«
Prædikerens bog 3. I - 4

Mennesker ønsker at se sig selv som en del
af et forløb. De vil være i en sammenhæng,
der kan fortælles.
Ethvert menneske har sin egen fortælling.
Men den er kun en del af den store historie
om mennesker før og nu. Tilværelsens
rammer sættes dog af de største fortællinger,
der beretter om livet og døden og al tings
begyndelse og afslutning.

Hieronymus Bou:h (o. 1450 - 1516)
Det jOf"d iske paradis
O lie p~ træ. 39,5 x 86.S cm
P.ilazzo Ouc;ile. Vene z ia

Hieronymus Boi.ch (o. 1◄50 - 15161
Opsi1gen til det h,mmehke parad11
Oi,e på træ. 39.S ,c: 86.5 cm
P:alazzo Ducalc Venezi3

T IDEN S FYLDE
»Alt har sin stund og hver en ting under
himmelen sin tid --Tid til at favne og tid til ikke at favne,
tid til at søge og tid til at miste,
tid til at gemme og tid til at bortkaste,
tid til at flænge og tid til at sy,
tid til at tie og tid til at tale,
tid til at elske og tid til at hade,
tid til krig og tid til fred.«
Prædikerens bog 3. 1-8

Henning Andersen
Mand og kvinde tilU'ækkcs og franødes
i forhold t il hinand en. 1983

9 figur-grupper i forløb, g ips
Tilhører kunstneren

ØJEBLIKKET
»Øjeblikket er hint tvetydige, hvori tiden
og evigheden berører hinanden, og hermed
er begrebet timelighed sat, hvor tiden bestandig afskærer evigheden og evigheden
bestandig gennemtrænger tiden.«
Søren Kierkegaard ( 1813 - 1855)

Vilhelm HJmmcnho1 11864 . 19161
Vilhelm H~rnmcrsho1 ( 1864 . 19161

lntcnor med ting ptgc der fc1cr 1899
Olie p;i lærred. S0.2 x 40.] cm
Den Hi~h\f)IU11gskc S.1mhng Kobcnh;w11

Stue. Str.mdgJde 30. 1906
Olie pi ~"'CfTcd, 72 x 58.5 cm
Tilhorer 0Jv1ds S.1mling. Deponeret pl
Den H,f"SChspmngikc S.1m!.ng. Kobenh.1vt1

FLUGTEN FRA ØJEBLIKKET

»Vi holder os aldrig til øjeblikket. Vi foregriber fremtiden, som ventede den for længe
med at komme, og vilde vi skynde på den ;
eller vi kalder fortiden frem, som løb den for
hurtigt, og vilde vi holde den tilbage. Vi er så
uforstandige, at vi iler rundt i tider, der ikke
tilhører os, og ikke har tanke for den eneste
tid, der er vor --- Vi lever da aldrig, vi bare
håber at leve. Og da vi altid træffer foranstaltninger for at blive lykkelige, er det uundgåeligt,
at vi aldrig er det.«
Blaise Pascal ( 1623-1662)

Henning Anden;en
Kvinde glider fra m,.1nd gennem
rumincerval. 1980

Skulpcur. gips
Tilhører kunstneren

AT HOLDE REGNSKAB MED TIDEN
&1~,~-dh~.W.~dCch-..,tla'-"'-,__.,...._~111",lidfal.

q; i:f 3

»For tid er intet andet end en følge af dage
og nætter, og disse ting er nødvendigvis forbundet med solens bevægelser over og
under jorden.«
Philon af Alexandria (o. 10 f. Kr. - o. 40 e. Kr.)

Mennesket har altid sat tid i forbindelse med
forandring og bevægelse. Det er derfor naturligt, at målesystemet for tid bygger på
den vigtigste regelmæssige forandring i naturen. Det er skiftet mellem dag og nat. Døgnet (dag og nat) er derfor den centrale måleenhed, når man skal holde styr på tiden.
Tidsregningen tæller døgnene og ordner
dem i et system af uger, måneder og år kalenderen.
Tidsmålingen inddeler døgnet i timer, minutter og sekunder. Det kræver forskellige former for ure.

M;»rcus Jordan (død I 595)

Urs Graf 11 ◄85 - o 1527 1
M.;md mC'd lommesolur

Kalender med kort over SleMg-Holstcn. 1559

Pennetegning. 19.2:,,: l ◄.8 cm

Bibhotheek der R1/luumven,te1t te le1den

Oellencl•che Kunnummlung.
Kupferwchk;abmen BneJ

DEN ASTRONOMISKE KALENDER

Selv når den officielle kalender ikke stemmer,
er det muligt, at bestemme tiden på året.
Det kan gøres ved hjælp af stjernerne. Man
skal blot betragte de stjerner, som ved daggry
står lige over den østlige horisont, og som
forsvinder, når solen står op. De er forskellige
for hver dag i året på grund af jordens vandring
omkring solen. På samme måde kan man
bruge de stjerner, som kommer t il syne, når
solen går ned.

»Himlen runder
de begge højt hver Dag
Aarstid og Aar at tælle.«
Odin hos Vavtrudner (o. 800 - o. 1200)

Bomet fra solens op- og nedgang er månens
periodiske til- og aftagen den mest iøjnefaldende forandring på himlen. Den gentages
efter ca. 29½ døgn - den naturlige måned.
Det betyder, at
12 naturlige måneder (354 døgn)
eller
13 naturlige måneder (384 døgn)
enten er for lille eller for stort et antal døgn
i forhold til årets 365 1/4 døgn.
Det gav tidligere store beregningsproblemer, og ofte stemte den officielle kalender
ikke med solen, månen og årstiderne. Det var
først, da man gjorde måneden uafhængig
af månens faser, og lod den være I/ 12 af året,
at det blev muligt, at få orden i kalenderen.

Ugens syv dage er omtrent en fjerdedel af
den naturlige måned. Men om der er en
sammenhæng er tvivlsomt. Ugen har nærmere en kulturhistorisk og religiøs oprindelse.
Det passer også godt med at ugedagenes
rækkefølge ikke afbrydes ved måneds- og
årsskift.
Døgnet fremkommer ved, ae jorden
roterer om sin egen akse. Ec sejernedøgn
er den tid, der går fra ae en sejerne står
stik syd, til det samme sker næste gang.
Tilsvarende er et soldøgn tiden mellem to
på hinanden følgende gange. hvor solen
står imod syd.

Samtidig med at jorden roterer om sin
akse. bevæger den sig rundt om solen.
Et soldøgn bliver derfor 4 minutter længere end et stjernedøgn. Det er soldøgnet. som anvendes i kalenderen.

Det kopermk.lnske verdensb1lledE- med
1ordcn og dl!' andre p~\neter kre<hende

om solen

Pbk.llt Ir;, 8Jllermarm og son
Det kongelige B,bl,otc-k K" benhavn

Januar med
gæstebud

Juli med
høslet

DEN BIOLOGISKE KALENDER

FESTKALENDEREN

»Jeg hører --- tranens gennemtrængende
skrig, den der kommer til de dødelige med
bud om, at det er tid at pløje.«

Derpå sagde Gud: »Der komme lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat, og
de skal være til tegn og fastsættelse af højtider, dage og år.«

Februar med
tcarveskæring

August med
kornhøst

Hesiod (o. 700 f. Kr.)

I. Mosebog I. 14

Solens varierende højde på himlen bestemmer årstiderne og dermed årets rytme.
Man kan derfor få en omtrentlig tidsbestemmelse inden for året ved at iagttage fuglenes
t~k og træernes løvsætning.
Arets måneder blev ofte kendetegnet ved
deres typiske beskæftigelser. Således er forårssåningen knyttet til april, kålplantning til
maj, kornhøst til august, slagtning til november og julebagning og gæstebud til december og januar.

Minedsb,lleder

Dansk b1!1edk;ilender I St 3
Periamenc
Dee kongelige 81bl101ck Københ3>'n

Marts med
tømmertiugning

September med
tærskning

April med
forarssåning

O ktober med
efterarssånlng

Maj med
kålplantning

November med
slagtning

Juni med
gærdesætning

December med
julebagning

Fester og højtider har altid markeret vigtige
tidspunkter i løbet af året. Det kan være
?ning og høst eller t iden for de nye dyrekuld.
Arets længste og korteste dag samt ny- og
fuldmåne har også givet anledning til ritualer
og fester. Historisk bestemte højt ider som
f. eks. jul og påske e r derfor ofte blevet
knyttet til disse tidspunkter. De hellige dage
har brudt hverdagens rytme og bragt mennesket i berøring med det evige.

ø
TIDSREGNINGEN

Min datter » må være 4 år gammel, for hun er
lige så gammel som min brune hest, der
blev født, da vi havde græsning i den
søndre vang.«
Skånsk bonde (omkring 1800)

Året er en naturgiven tidsenhed. Men der
findes ikke noget naturligt tidspunkt, hvorfra
man kan tælle årene.
Til daglig har man sjældent brug for at regne
længere end et par generationer. Som udgangspunkt kan man vælge forskellige begivenheder, som de fleste har oplevet Det
kari være en krig eller en meget hård vinter.
Ethvert menneske har også sin egen tidsregning, som begynder med fødselsåret
Vor officielle tidsregning - der udgår fra
Kristi fødsel - blev fastlagt for omkring 1400
år siden af abbed Dionysius Exiguus.

Manderu alder

Kvmdl"ru alder
litognli

TKhuvle fra tidu knfm Sk.1.lk.

Plakat fra Batlerm;1nn og si;,n

Tegne t af Je ns Bech efter udkast .if
H af".lld Andersen.

Det kongelige Bibliocek. København

Copynghc Skalk 1972

KALENDERSTAV OG ALMANAK

Hvis man med udgangspunkt i første januar
gentager en række af 7 bogstaver hele året
igennem, er det muligt at finde alle søndage i løbet af året Husker man bogstavet
for årets første søndag, vil alle de andre
søndage have samme bogstav - søndagsbogstavet.
Ved hjælp af andre tegn - gyldental - er
det muligt at forudsige tidspunkterne for
fuldmåne. Det er vigtigt, når man skal finde
årets bevægelige helligdage. Påskesøndag er
således første søndag efter første fuldmåne
på eller efter forårsjævndøgn (21. marts).

Det enkleste hjælpemiddel til at holde styr
på tiden er en træstav med et indskåret hak
for hver dag i året - kalenderstaven. Den
anvendte man f. eks. i Norden i middelalderen. Som markeringspunkter i årets løb
brugte man mindedagene for de katolske
helgener, som faldt på samme dato hvert år.
En begivenhed kunne så tidsfæstes som et
bestemt antal dage før ell.er efter en af de
datofaste helgendage.

Sven;k kalenderdåse med helgentegn.
scooagsbogstaver og gytdental. 0 1780
Messing. 12.9 x 5.8 cm
Rundetårns 5.1mling.

$11ensk kalenderstav med helgemegn samt
sond:1gsbogst.1ver og gyldent.li I runer. 1736
Træ. længde 89.5 cm
Nationalmuseets 2. afdeling. KøbenhaYn
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Kalenderstaven kan anvendes år efter år.
Almanakken derimod er en kalender, som
er beregnet særskilt for det enkelte år. Den
vandt frem i 1500- og 1600-tallet og blev
især købt på grund af sine efter stjernerne
udregnede vejrspådomme og beregninger
over heldige og uheldige dage. I lang tid
fandtes der også forudsigelser o m krige og
andre katastrofer.
I Danmark var det Københavns Universitets
observatorium - Rundetårn - der beregnede
himmellegemernes bevægelser. Fra 1685
var der derfor et billede af Rundetårn på
forsiden af universitetsalmanakken. I 1864
blev universitetets nye observatorium på
Østervold forsidebillede.

Tegn(otldaring samt /lllll måned 1
· Ntels Hcldvads :llm.inak fra 1635.
Rundet5rm g mling.

Forside til Københavns Unive rsite ts
almanøk. 1764
Rundet5ms samling.

'$'1a bet 9ai .tft" ~tRt ijt~tH
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DET NATURLIGE UR
» N år din skygge er 15 fod lang, Berenice,
vil Amasis vente på dig i olivenlunden«
Egyptisk eventyr

Solens lys og varme er grundlaget for livet
på jorden. Ligesom alt andet levende har
mennesket derfor tilpasset sig solens gang
over himlen og udviklet et biologisk ur. Det
har skabt en døgnrytme, hvor dagen bruges
til aktivitet og natten til hvile.
I samfund, som lever tæt på naturen, har
man ikke brug for en nøjagtig t idsangivelse.
Solens stilling på himlen og den skygge, den
kaster, giver sammen med det biologiske ur
en tilstrækkelig fornemmelse af tiden. Om
natten kan tiden bestemmes ved hjælp af
stjernerne.

Tobiu van H aecht (1561 • 1631)
Mich pl dage n

Kobberstik.

18.◄

x 22 cm

Rijksmuseum-St1cht111g. AmnerdJm

Hinden som solur
1.acob Koebel

Tobi.n v;m H.accht (1561 . 161 1)

Eyn kUnstl,che sonn Uhr inn cynes 1e den

Ve d solne dga ng

me m chen l 1ncken h•ndL
Ma,nz ! S)2

Kobbcmik. 18.◄ it 22 cm
Rijksmuseum-SttChcing. Amsterd:im

DET MEKANISKE UR

»Klokken er skabt for mennesket, men mennesket ikke for klokken.«
Francois Rabelais (o. 1495 - o. 1553)

Med byen og dens mange forskellige aktiviteter opstod et behov for en mere præcis
tidsmåling. I lang tid brugte man sol- og
vandure, men for omkring 700 år siden blev
det mekaniske ur opfundet i Europa. Det
fik stor betydning. Det mekaniske ur gav sammenhæng og orden i en foranderlig og usik~
ker verden. Men samtidig satte det også grænser for den frie udfoldelse. Mennesket lærte
tidsdisciplin.

0 68◄

N +c:ol.n de Urmcutn f 168~ - 1755)

Han,n Engclbt«:ht

M.anden m~ utl!'rM.':

Kvinden med urent

Kobbtf"\uloi

Kokw"er-r,, kobbenuli!;

B1bhotheque des Aru Di!contlfs P.an1

81bho theque dei

- 17561

A,u Oecont,(s

Paris

TIDSMÅLING

Set fra Jorden kan Solen betragtes som en
viser på himlens store urskive. Et blik på
himlen kan fortælle om det er morgen,
middag eller aften. Til mere præcis tidsmåling er det dog praktisk at anvende et solur.
Det består af en skyggegiver og en talskala.
I løbet af dagen vil skyggen så vandre hen
over skalaen. Da skyggegiver og talskala kan
have mange forskellige former og pege i
flere forskellige retninger, findes der mange
typer af solure.

Ækvatori,usolur S.1mmenklappeltgt

lommesolur O 1750
Messing. 5.8 x 5.8 cm

Rundetårns samling
NUmbcrgkompas. SJmmenklappel,gt
Træ og papir. 8.8 x 5,8 cm

Universalsolring. 1700-callct
Messing, nønte diameter 7 cm

Rundetårns s:>mling.

Rundetims samling.

tommesolur. 1773

Soluret kan ikke anvendes om natten og
når det er overskyet Det er derfor nyttigt
at have ure, som er uafhængige af solen.
Vanduret måler tiden ved hjælp af vand,
som løber ind i eller ud af en målebeholder.
Det fandtes i mange variationer og blev bl. a.
brugt til at udmåle taletiden under retssager.
I sanduret er det sand, som deler tiden ind.
Det egner sig især til at måle kortere tidsrum og anvendes derfor stadig i køkkenet
· Brænduret måler tiden ved den mængde
materiale, som forbrændes. Det kan være
olie i en lampe eller et stykke af et vokslys.
Princippet kan stadig ses i nutidens kalenderlys.

Sanduc. 0 . 1850
Træ og glas. højde 20, 7 cm
Rundetårns samling.
Brændur i form af en
olielampe. 1700- taltet

·Solur i bægerfonn. 1608
Træ og papir. højde 15.8 cm

Tin. højde 36,5 cm

Rundetårns ,;amling.

Nationalmuseets 3. afdeling. København

Det er ikke de jævnt fremadskridende processer, som ligger til grund for de mest
præcise ure. Ved moderne tidsmåling tæller
man rytmiske bevægelser - svingninger. Det
er det, som er det afgørende ved det mekaniske ur.
Ved de første mekaniske ure blev tiden
inddelt ved en svingende balance. Senere
var det pendulets mere regelmæssige svingning, der fulgte tiden. I dag er det meget
hurtige svingninger på det atomare plan,
som ligger til grund for tidsmålingen.
Trinitatis kirkes store tårn ur inddeler tiden
ved hjælp af et pendul. Uret stod tidligere
ved trappen op til rytterspiret på kirken, hvor
kirkeklokkerne er anbragt. Det har aldrig
haft nogen urskive, men angav tiden ved
time- og kvarterslag. Tiden blev hørt og
ikke set

Peter Machiescos store tåmur. 1731
Smedejern. 190 x I 10 x IJS cm
Tnmutis kirke.

TIDSSIGNALET

Der findes ikke noget ur, som går helt præcist. Det er derfor nødvendigt regelmæssigt
at justere urene efter hinanden.
I København var det fra 1772 Københavns
Universitets observatorium - Rundetårn der skulle give tidssignalet. Hver onsdag
og lørdag lidt før kl. 12 middag blev der
hejst et flag på toppen af Rundetårn. Det
blev igen strøget, når klokken var 12 på
observatoriets ur.
I 1868 blev tidssignalet flyttet over på det
for skibsfarten mere synlige Nikolaj tårn.
Her blev flaget udskiftet med en kugle.
Senere blev tidssignalet flyttet ud på det
store silopakhus i Københavns frihavn. Det
mistede sin betydning i mellemkrigsårene,
da der også kom tidssignaler i telefon og radio.

Toppen af Rundetårn med observatorium og tbg. Før 1860
Akvareltegning, 10 x 13 cm

RundeL.ims samling.

Nikolaj tårn med tidskuglen_
I baggrunden Rundetårn. 0. 1880
Fotografitryk. 13 x 2 1 cm
Rundetårns samling.
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Fejl i sek. pr. døgn

UDVIKLINGEN

0,00000001

» Et

sekund er varigheden af 9. 192.63 1.770
perioder af strålingen fra cæsium 133-atomet
ved overgang mellem grundtilstandens to
hyperfinstruktum iveauer. «

Den internationalt vedtagne sekunddefinition. 1967

0,0000001
Første

atomur
0,000001

0,00001

De første mekaniske ure tabte eller vandt
mere end et kvarter i døgnet. Derfor måtte
de hver dag justeres efter solen.
Vore dages atomure er så pålidelige, at
de taber eller vinder mindre end et sekund
i løbet af 300.000 år. De er mere præcise end
himmellegemernes bevægelse. Det er derfor nødvendigt hvert halve eller hele år at indskyde et skudsekund. Ikke på grund af unøjagtige ure, men på grund af det upræcise
univers.
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