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En ny himmel
Jorden er ikke verdens urokkelige centrum, men en planet 
i kredsløb om Solen. Denne kætterske påstand fremsatte 
Kopernikus i 1543. Gennem de næste århundreder forfulg-
te Tycho Brahe, Kepler, Galilei og Newton indædt tanken 
om ’en jord i bevægelse’ – trods massiv modstand fra især 
den katolske kirke. Foredragsrækken fortæller historien 
om, hvordan et nyt verdensbillede – en ny himmel – og 
den moderne naturvidenskab opstod ud af dette skelsæt-
tende forløb. Tag med på en rejse fra antikkens tanker om 
planeternes kugleskaller til den moderne fysiks teorier om 
kvanteskum. Turen går også over spørgsmål om, hvordan 
tro og viden spiller sammen. Foredragsrækken bygger på 
bogen ’En ny himmel’ (inkl. dvd) (Aarhus Universitetsfor-
lag), der er inkluderet i prisen.

17/09:  Tro og viden - konflikt eller harmoni?  
Professor Helge Kragh, Videnskabsstudier,  
Aarhus Universitet 

24/09:  Jorden i midten - det antikke verdensbillede. 
Lektor Jan Faye, Institut for Medier, Erkendelse og 
Formidling, Københavns Universitet

01/10:  En ny himmel - fra Kopernikus til Newton. 
Professor Steen Hannestad, Fysik og Astronomi, 
Aarhus Universitet

08/10:  Galilei, fysikken og den naturvidenskabelige 
metode. Talentchef Hanne Hautop Lund, Science 
Center, Sorø Akademi

22/10:  Nutidens spirende omvæltninger. Lektor Ulrik 
Uggerhøj, Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
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5 torsdage kl. 18-19:45. Start 17/9

Teologi, Fredrik Nielsens Vej, bygning 1441, lokale 110

Pris 600 kr. Studerende 340 kr. Inkl. bog (værdi 198 kr.)

Verden af i morgen
Så længe menneskene har gået på Jorden, har vi indrettet 
verden omkring os efter vores behov. Med tiden er red-
skaber blevet mere og mere avancerede, og de nye tek-
nologier ændrer ikke længere kun vores tilgang til verden 
udenfor, men også vores forståelse af verden inden i os 
selv. Foredragsrækken præsenterer forskellige forsknings-
områder i rivende udvikling. Tag med på en rejse gennem 

Almindelige borgere er brændende interesseret i 
naturvidenskab. Interesserede tilhørere er i hvert 
fald ikke en mangelvare på Folkeuniversitetet – 
ikke mindst på de utroligt populære foredrag, 
som holdes sammen med Det Naturvidenskabelige 
Fakultet. Her er der nogle gange op til 1.000 del-
tagere.
 Jeg har taget turen til Århus en onsdag aften 
for at erfare, hvad det hele går ude på. Der er in-
spiration at hente i lange baner for ”almindelige 
borgere” som mig, der er sulten efter ny viden.

Omfattende menukOrt
Det første stop for mig denne onsdag aften, efter 
jeg er ankommet til Aarhus Universitetets cam-
pus, er Matematisk Kantine. Her er der dækket 
op med en overdådig og lækker buffet, hvor del-
tagerne i aftenens foredrag kan få noget godt til 
ganen og falde i snak med hinanden. Der er unge 
mennesker, pensionister og alt muligt ind i mel-
lem. Det sociale er en del af oplevelsen.
 Turen går derefter til Søauditorierne. Det store 
auditorium med plads til 425 tilhørere er prop-
fyldt. De øvrige publikummer flyder over i na-
boauditorierne, hvor foredraget transmitteres via 
storskærm. 
 Mens vi venter på, at alle indfinder sig, fylder 
Thomas Koppels klaverstykke ”En kærlighedssang 
til jorden” auditoriet med sine luftige, afslappen-
de strofer. PowerPoint dias med et væld af inte-
ressant information om Det Naturvidenskabelige 
Fakultet løber over skærmen.
 Og sikke en masse ting fakultet har at tilbyde! 
Museer, planetarier, væksthuse i Botanisk Have, 
tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab, sommerlejre 
med naturvidenskab, erhvervspraktik for 9. og 
10. klasser, studiepraktik for studenter og 3. g’er, 
faglige dage for lærere, kandidatuddannelser og 
samarbejde med Folkeuniversitetet. Der må være 
nogle unge, forældre og bedsteforældre, der bli-
ver lokket til naturvidenskabens verden med så-
dan en omgang gode tilbud.

PrOfessOr i køkkenet
Aftenens foredrag byder på ”Sushi Science – vi-
denskaben bag maden” med professor i biofysik, 
leder af Center for Biomembranfysik og vinder 
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Offentlige foredrag i 
naturvidenskab
Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet 
og Folkeuniversitetet fortsætter serien af naturvidenska-
belige foredrag, der tidligere har tiltrukket flere tusind 
deltagere. Hvert foredrag holdes to gange for at tilgodese 
den store efterspørgsel.

20/10 og 21/10: Magi med måde 
– datalogernes tryllestav
Hvad har blomkål, spil, sprogforståelse, tegning af plan-
ter, gættelege, labyrinter og sortering af tal med hinanden 
at gøre? De kan alle beskrives med begrebet ’rekursion’, 
som betyder, at det kan forklares vha. sig selv. Dataloger 
benytter rekursion som en næsten magisk løsningsteknik. 
De udnytter, at en problemstilling kan deles op i mindre 
problemer af samme slags. Se hvordan denne tryllestav 
svinges over de nævnte eksempler, og hør hvor de prakti-
ske begrænsninger på magien ligger i hverdagen.

Professor Michael Schwartzbach, Datalogi, Aarhus Universitet   

27/10 og 28/10: Fysik og hjerneforskning
De seneste årtier har vi set en række gennembrud i vo-
res forståelse af hjernen – takket være bl.a. teoretisk fysik 
og avanceret skanner-teknologi. Vi har nu en omfattende 
viden, som dagligt kommer patienterne til gode, men en 
række spørgsmål står stadig tilbage: Hvordan ’oplever’ vi 
med hjernen? Hvad er årsagen til de alvorlige hjernesyg-
domme?

Professor Leif Østergaard, Center for Funktionelt Integrativ 
Neurovidenskab, Århus Universitetshospital

03/11 og 04/11: Pattedyrenes mælk
Ud af Jordens mange dyrearter udgør pattedyrene kun en 
forsvindende lille del. Men disse relativt få arter dominerer 
nu Jorden, fordi de har udviklet den livgivende mælk, som 
er meget mere end protein, fedt, sukker, mineraler og vi-
taminer. Hør om mælkens lange række af biologisk aktive 
stoffer. Hør om mælk som naturlig virusbekæmpelse, om 
kolesterolomsætning og om det store ’fedteksperiment’, 
som alle danskere deltager i i disse år. Hør også om den 
genetiske mutation, som gør, at mennesker i områder med 
tradition for husdyrbrug bevarer evnen til at fordøje mælk 
gennem hele livet.

Lektor Torben Ellebæk, Molekylærbiologi, Aarhus Universitet   

10/11 og 11/11: Sport, doping og de retskafnes uret
Når journalister rapporterer fra store sportsbegivenheder, 
er doping ofte ligeså centralt et emne som atleternes præ-
stationer. Men hvilke af de præstationsfremmende teknik-
ker er faktisk doping, hvordan virker de, hvor udbredte er 
de, og har den internationale kamp mod doping nogen ef-
fekt? Michael Rasmussen blev smidt ud af Tour de France 
på nippet til at vinde løbet – kulminationen på en person-
jagt for en højere retfærdighed. Foredraget forklarer den 
grumme historie og dokumenterer, at sporten blev ofret 
for en ødelæggende skinretfærdighed.

Adjunkt Ask Vest Christiansen og professor Verner Møller, 
Idræt, Aarhus Universitet

OTTE GRATIS FOREDRAG 
sponsoreret af Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Tirsdage og onsdage kl. 19-21. Start 20/10 og 21/10

Søauditorierne, Wilhelm Meyers Allé, bygning 1250

Inden foredraget kan du nyde et måltid ved en lækker buffet
I pausen kan du købe kaffe, te, kage, frugt og vand

Efter foredraget åbner NatCaféen på Steno Museet

Reserver plads til foredrag og buffet, og læs mere på science.au.dk/
foredrag

Adgang med billet kl. 18.15-18.45. Adgang uden billet fra kl. 18.45

de offentlige foredrag i naturvidenskab på folkeuniversitetet går rent ind hos publikum. 
der er inspiration at hente for både ”almindelige borgere” og forskere.

af forskningskommunikationsprisen i 2007 Ole 
Mouritsen som foredragsholder. Han er levende 
interesseret i mad og hvordan den fungerer. Hans 
helt store passion er sushi og tang, som han har 
udgivet flotte, illustrerede bøger om.
 - Det, vi forskere lever af, er at være nysger-
rige – også i køkkenet. Det er mere berigende at 
beskæftige sig med noget, når man ved, hvad der 
foregår, og hvorfor, indleder han med at sige. I 
løbet af de næste par timer indvier han publikum i 
ord og begreber som omega-3-fedtsyren docosahe-
xaensyre (DHA), nori, myoglobin, wasabi og asta-
xanthin uden at gøre os forvirret, fordi det hele 
relateres på fremragende vis til forklaringer af, 
hvorfor fisk gør os kloge og sunde, hvorfor kødet 
fra laks er lyserødt, rødspætte hvidt og tun rødt, 
og hvorfor rejer bliver lyserøde, når de koges.
 I pausen smager vi på forskellige former for 
sushi – og sørme om ikke nydelsen er endnu stør-
re nu, hvor vi forstår videnskaben bag og har lært 
om harmonien mellem fisk, tang, ris, grønsager, 
soja, ingefær og wasabi.

Af Janne Hansen, DJF bladet

Offentlige foredrag i 
naturvidenskab i Århus Festuge
To af de foredrag, som har trukket tilhørere i tusind-
vis i de offentlige foredragsrækker i naturvidenskab, 
kan nu genhøres:

Vores urolige klode og dens lyde
Hør hvordan jordskælv og vulkanudbrud lyder – og 
hvad de fortæller om Jordens indre, dens historie og 
bevægelser, hvis man forstår at lytte.
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Mandag 31/8 kl. 19-21

Lektor Bo Holm Jacobsen, Geologi, Aarhus Universitet

Stjernernes fødsel, liv og død
Forskerne har fået indsigt i stjernernes liv og død 
gennem modeller og observationer og ved at lytte til 
stjernernes sang – også fra vores egen Sol.

9697

Tirsdag 1/9 kl. 19-21

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard, Fysik og Astronomi, 
Aarhus Universitet

RåDhuShAllEN, Århus Rådhus

Pris 50 kr. pr. foredrag inkl. kaffe og sødt i pausen samt vin og 
snack ved cafébordene efter foredraget

Tilmelding til Folkeuniversitetet

Lidenskab 
rimer på videnskab

Vidste du at…
– Naturvidenskabeligt Fakultet 

kan præstere 20.000 tilmeldte til 
sine 10 gratis naturvidenskabelige 

foredrag på en sæson på 
Folkeuniversitetet.

– der nu er NatCafé på Steno 
Museet, hvor man kan tale med 

aftenens foredragsholder 
eller se museets 

udstillinger.


