
Silkeborg Torv
Fredag d. 23. april kl. 10-18
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Program for Forskningens Døgn 2010 i Silkeborg

Silkeborg Torv – 23. april

Fredag kl. 10-18 Aktiviteter i Forskerteltet
Forskning i øjenhøjde. Mød Silkeborg forskere og forsøg selv.
Farver, rene søer, stress, børn bygger motorveje og meget 
andet.

Fredag kl. 12 Fremtidens forskning i Silkeborg 
– Borgmester Hanne Bæk Olsen 

Fredag kl. 1215 Kunstnerisk show om forskning ved Performers House 
Fredag kl. 14 Performers House – kunstnerisk forskningsperformance
Fredag kl. 16 Performers House – kunstnerisk forskningsperformance

KunstCenter Silkeborg Bad – Museumsbunkeren – 23. april og 24. april

Fredag kl. 10-18 Særlig åbning af Silkeborg Bunkermuseum
Lørdag kl. 12-16 Særlig åbning af Silkeborg Bunkermuseum 

KunstCenter Silkeborg Bad – COSMOS udstillingen – 24. april

Lørdag kl. 14 Naturlige klimasvingninger 
Hvorfor har Jordens klima ændret sig fra drivhusklima til 
ishusklima? Tag med på en rejse 70 mio. år tilbage i tiden og 
hør om de mulige årsager til de alvorlige klimaforandringer.
– Foredrag ved lektor Erik Thomsen fra Geologisk Institut på 
Aarhus Universitet. 

Museum Jorn – 24. april
Lørdag kl. 14 Udvid, leve maleriet 

Se sammenhængen til Jorns egne værker og tanker! Opfølg-
ning på aktiviteter fra torvet, hvor man har mulighed for at 
mødes i dialog om de erfaringer og refl eksioner workshoppen 
på torvet satte i gang. Få også en introduktion til Museum 
Jorns nye formidlings rum, Cobra-Forum. Her kan du stifte 
bekendtskab med museets forskning og få mulighed for at 
uddybe besøget.

Læs mere om deltagerne og deres arrangementer på de næste sider…
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Om Forskningens Døgn 

Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende begi-
venhed, som skal vække interesse og forståelse for den 
forskning, der foregår i Danmark. I år afholdes Forsk-
ningens Døgn den 22., 23. og 24. april. 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen står for den over-
ordnede koordination af Forskningens Døgn.

Blandt de deltagende arrangører fi nder man både 
forskningsinstitutioner, hospitaler, virksomheder og 
kulturinstitutioner. Silkeborg Kommune er én af lan-
dets værtskommuner og står for den lokale koordina-
tion af Forskningens Døgn.

Spændende oplevelser for alle

I år kan du opleve et hav af spændende arrangemen-
ter under Forskningens Døgn i Silkeborg. For eksempel 
kan du på Silkeborg Torv fredag d. 23. april få svar på:

Kan stress være sundt? Hvad dræber en dræbersnegl? 
Hvordan rengør man en sø? Hvordan bygger børn 
motorvej? Kan man ”leve” et maleri? Hvor højt kan du 
hoppe? Hvad har forskning med teknologisk design at 
gøre? Hvad laver en arkæolog på en motorvej? 
Og meget, meget mere…

Hvem ”gemmer sig” i den hvide kittel?

Et af formålene med Forskningens 
Døgn er at få forskning i 
øjenhøjde. Derfor sætter 
vi i år særligt fokus på 
historierne om perso-
nerne bag forsk-
ningen i Silkeborg 
og de drømme og 
visioner, der driver 
dem.
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Danmarks Miljøundersøgelser, 
Aarhus Universitet (DMU)

Når stress er sundt

Når en organisme udsættes for passende lave doser af 
stress (f.eks. stråling eller kemikalier), kan dette have en 
positiv effekt i form af øget modstandskraft og øget livs-
længde. Hvordan kan vi forklare dette fænomen, og kan 
vi bruge denne viden om stress hos mennesker?

Dræbersneglen

At bekæmpe et skadedyr effektivt kræver ofte grundigt 
kendskab til skadedyrets biologi. Hvilke former for be-
kæmpelse fi ndes der? Hvad sker der når det fryser – tåler 
dræbersneglen frost? Er sneglenes slim giftigt og hvorfor 
kaldes den dræbersnegl?

Kan man restaurere søer og vandløb?

Igennem mange år er kvaliteten af vandet i danske søer 
og vandløb blevet forringet på grund af spildevand fra 
byer og gødning, som strømmer ud fra landbrugsjord. 
Men hvordan restaurerer man søer og vandløb? 

Kom forbi DMU og fi nd svarene, og hør om vores forsk-
ning på området. 
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Ph.d.-studerende Stine Slotsbo er i gang med at undersøge, 
hvad klima og temperaturer betyder for den 

forhadte gæst i de danske haver. 

Danmarks Miljøundersøgelser har dræ-
bersnegle i kælderen i Silkeborg. 

Masser af dem. Nogle i 20 graders 
varme, nogle ved 15 – og andre 

i dybfrosset tilstand. 

Det lyder måske lidt af nørd 
og mørk kælder, men det 
har bestemt ikke sat sit 
præg på Stine Slotsbo, 
som står for sneglene på 
DMU. Hun er en ung, 
energisk og smilende 
forsker, der godt kan 
se, at det for uden-
forstående godt kan 
lyde lidt bizart, at hun 
tager på arbejde for at 
nedfryse og dissekere 
dræbersnegle.

– Men jeg synes faktisk, 
det er helt vildt spæn-

dende. Hvis jeg går en tur 
i skoven med familien, kan 

jeg ikke lade være med lige 
at vende mosset og se, om 

der skulle være snegle, siger 
hun.

Tø og kravle videre

Stine Slotsbo er i gang med et stort forskningsprojekt om dræber-
snegle og om deres ”frysetolerance” – altså, om de kan tåle frost.

Det kan de. Lige som regnorme kan sneglene godt overleve kulde-
grader, så selv en hård vinter er ikke nok til at udrydde de forhadte 
havegæster.

Stine har dræbersnegle i kælderen
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– Jeg synes, det er fascinerende, at de kan tåle at blive helt frosne som pinde 
og så tø op og kravle videre igen, fortæller Stine Slotsbo, der allerede som lille 
brugte megen tid på at studere naturen.

– Som barn blev jeg altid slæbt rundt i naturen af min mor, så jeg har fået en stor 
viden om og interesse for dyr og planter allerede som lille. Og i gymnasiet kunne 
jeg godt lide faget biologi, så derfor var det oplagt for mig at læse biologi på 
universitetet. Men jeg havde ingen planer om at blive forsker, fortæller hun.

Puslespil

Alligevel endte hun med at skrive speciale om regnorme. Derefter underviste hun 
i biologi på en folkeskole, men hun var blevet tændt på forskningsarbejdet og 
endte til sidst ved DMU.

– Jeg kan rigtig godt lide at sidde med det her puslespil, hvor det er mig selv, der 
skal fi nde svarene. Jeg kan ikke ringe til nogen og spørge. Det er op til mig selv 
at fi nde de små ting, der giver det hele billede, og det er dét, der driver mig som 
forsker, siger Stine Slotsbo.

Hun bruger en del tid i haver og skove med at indsamle og registrere sneglene, 
men ellers foregår det meste af arbejdet enten i laboratoriet, hvor hun undersø-
ger sneglene – eller ved computeren, når oplysningerne skal analyseres og den 
nye viden formidles gennem artikler og rapporter. 

Hun undersøger blandt andet, hvordan sneglene vokser ved forskellige tempera-
turer. For at artsbestemme sneglene må hun også ind imellem sætte en skalpel i 
dyrene. 

– Men så er sneglene helt døde og dybfrosne, forklarer Stine Slotsbo. Ellers er de 
nemlig lidt for slimede at håndtere på skærebrættet i laboratoriet. 

Ingenting bliver rutine

Stine Slotsbo håber, at mange unge har 
lyst til at kaste sig over forskningen. 

– Der er så meget, der ikke er under-
søgt her i verden. Jo mere vi fi nder ud 
af, jo mere opdager vi, at vi ikke ved. 
Jeg synes, det er utroligt spændende 
at kaste sig over en problemstilling 
for at fi nde svar, og mange svar åbner 
for nye spørgsmål, der igen kan besva-
res gennem forskning. Når man arbejder 
på den måde, er der ingenting, der bliver 
rutine, slutter Stine Slotsbo. 
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Seniorforsker Niels Jepsen fra DTU Aqua er drevet af 
tanken om at kunne gøre en forskel for verdens 
fremtid gennem sin forskning.

Niels Jepsen drømte ikke om at ende som forsker, 
da han som dreng legede ved Kongeåen i hans 
mormors baghave. Men han var dybt fascine-
ret af vandet og af de fi sk, han fi k øje på fra 
bredden, og da han var seks købte han sit 
første fi skegrej.

Interessen holdt hele vejen gennem barn-
dommen, men han startede på at læse 
russisk, da han var færdig med gymna-
siet. Undervejs i studieforløbet skiftede 
han dog til biologi, og fascinationen af 
fi sk og vand kom ham til gode, da han 
skrev sit speciale. Her var han med til at 
udvikle en helt ny metode til at indope-
rere små radiosendere i laks for at lære 
mere om, hvor fi skene gyder. Det gav 
genlyd i forskningsverdenen, så han blev 
ansat ved Danmarks Tekniske Universitet, da 
han var færdig med studierne.

Gummistøvlearbejde

Siden har han været med til at videreudvikle tekno-
logien, så man nu kan indoperere meget små sendere 
i de mindre fi sk, så man kan spore dem i naturen og 
fi nde ud af, hvor de lever, hvor de yngler og hvor de bliver 
fanget. Niels Jepsen har fundet radiosendere i bagagerummet på 
tyske lystfi skeres biler, i frysere – og sågar i en ørnerede.

– Tidligere kortlagde man fi skenes adfærd i laboratorier. Men vi fanger fi skene i 
felten, bedøver dem og opererer dem på stedet og sætter dem ud igen. Det giver 
mig et kick at kunne bringe nye data med hjem, fortæller seniorforsker Niels Jep-
sen, der er glad for at kunne supplere analysearbejdet på kontoret med ”gummi-
støvlearbejde” i søer og vandløb.

Hans forskerkarriere har bragt ham vidt omkring i verden – blandt andet gennem 
længere ophold i USA, Italien og Laos. Til gengæld har hans faglige interesse 
gjort det til en udfordring at tage på storbyferie med familien.

– Jeg synes, storbyer er rædselsfulde, og jeg ender altid med at stå og glo ned i 
en kanal eller et springvand, siger han.

Fo
rs

ke
rne kan 
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At redde en del af verden

Niels Jepsen er i sit arbejde drevet af et håb om at kunne 
gøre en forskel, der vil komme fremtidige generatio-

ner til gode. 

– Det, der driver mig, er følelsen af at kunne 
redde en lillebitte del af verden. Da vi begyndte 

at undersøge laksenes levevilkår i Skjern Å, var 
laksen nærmest udryddet. Der var kun mel-
lem 50 og 200 laks i Skjern Å. Nu går der om-
kring 3.000 laks op i det vestjyske vandløb 
hvert år, så det må kaldes en succeshistorie.

Han tilføjer, at der venter meget store ud-
fordringer for forskningen fremover, hvis 
man skal sikre en bæredygtig udnyttelse 
af de ressourcer, som jorden ikke har for 
mange tilbage af.

– Der vil være rigtigt mange muligheder 
forskningsmæssigt i fremtiden. Teknologien 

kan ikke løse vores problemer, så forsk-
ningen skal hjælpe os til at tage et ansvar 

der, hvor man kan gøre en forskel. Min egen 
erfaring er, at man med tålmodighed faktisk 

godt kan være med til at ændre noget gennem 
forskning, slutter Niels Jepsen.

På 
DTU Aquas 

stand i teltet kan du 
se plakater og videoklip og 

få dig en snak med forskere, 
der kan fortælle om missionen 
for at redde en del af verden, 
nemlig de danske åer og søer. 

Bliv klogere på økologien i 
vandløb og hvorfor det er 

så vigtigt i det store 
perspektiv. 

redde verden
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Aqua Sø- og NaturCenter 

Forskningstalenter

16 elever fra 8. klasser i Silkeborg 
Kommunes skoler, har i samar-
bejde med nogle af Silkeborgs 
dygtigste forskere i to døgn 
undersøgt,  eksperimenteret og 
forsket. Kom og se resultatet af 
deres arbejde og tal med de unge 
mennesker på denne stand.

KunstCenter Silkeborg Bad 

Naturlige klimasvingninger

– Foredrag ved lektor 
Erik Thomsen 
fra Geologisk Institut 
på Aarhus Universitet.

Hvorfor har Jordens klima 
ændret sig fra drivhus klima 
til ishus klima? Tag med på 
en rejse 70 mio. år tilbage i 
tiden og hør om de mulige 
årsager til de alvorlige klima-
forandringer. 

Lørdag den 24. april kl. 14

Science-Kommune Silkeborg 

Klog På Den Fede måde 

Virklund Skole, Bibliotekerne i Silkeborg, Vejdirektoratet 
og Skoleafdelingen. 

Børn bygger motorvej og motorvejsbro sammen med 
ingeniører og planlæggere fra vejdirektoratet. 

Kom og se deres forslag til motorvejsbyggeriet mellem 
Bording og Funder og hør om deres erfaringer med brug 
naturvidenskab i praktisk arbejde. 
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Besættelsestidshistorisk Forening 
for Midtjylland /Bunkermuseet

Generaloberst Georg Lindemann’s dagbog 
5. maj - 6. juni 1945 
– samt tyske militære installationer 

Den tyske generalstab på Silkeborg Bad 
forblev på badet en måned efter befrielsen. 
Englænderne under general Dewing gav dem 
til opgave at sikre rømning af Danmark for 
tyske tropper. Via den hemmelige tyske krigs-
dagbog går vi tæt på de ordrer der udgik fra den 
tyske generalstab på badet dag for dag, frem til det 
endelige anslag mod Silkeborg Bad den 6. juni 1945, hvor 
de sidste offi cerer med generalen i spidsen blev arresteret. Vi ser også 
nærmere på mediernes omtale af Silkeborg Bad i samme tidsrum.

Museum Jorn 

Udvid, leve maleriet 

Hvordan hænger forskning og kunst sammen? Besøg 
Museum Jorn på Silkeborg Torv, hvor der sættes fokus på 
farver og udtryk i tre forskellige ”hands on” aktiviteter: 

1 Action paint – Udfold dig på lærredet! 
I løbet af dagen vil der blive skabt et 
stort fælles værk.

2 Action paint i mini format – Du 
har også mulighed for at skabe 
dit eget værk.

3 Farvelære – Leg med farverne.

iKraft 

Teknologiens fascinerende muligheder 

Giv en ekstra oplevelse eller tilknyt en historie; 
retningsbestemt lyd kan afspille et budskab meget koncentreret. 
Og det kan gøre en oplevelse mere intens og personlig.

Tænk at være på museum og betragte et maleri – og så få malerens fortælling 
knyttet til billedet. Eller gå på indkøb efter et nyt tv, og så få fortalt om billedet, 
opløsning, hd-format mv., imens du betragter den kørende fi lm på skærmen.

Besøg iKrafts stand i teltet og fi nd ud af hvordan forskning og teknologi hænger 
sammen.
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Gensplejsning og kloning. Tankerne ledes 
i retning af amerikanske forskningspro-

jekter i millionklassen. Men faktisk 
kan Line Kofoed, 18, og Christina 
Hansen, 19, fra 3.x på Silkeborg 
Gymnasium allerede skrive de 
komplicerede discipliner på CV’et.

Gensplejsning 
på skoleskemaet
– Vi har gensplejset  planten 
 Arabidopsis og gjort den 
antibiotika resistent, fortæller Line. 
Christina forklarer, at lignende 
forsøg kan gøre planterne helt re-
sistente over for sprøjtemidler. Der-
for arbejder klassen i et tæt forseg-
let laboratorium og med antibiotika 
resistente gener, da der er mindre 
risiko for at det påvirker naturen. 

Indblik i hele processen

Kun få klasser på landsplan udfører så kom-
plicerede forsøg i undervisningen, og Line og 
Christina, der har biologi på A-niveau, er blandt 
de første på Silkeborg Gymnasium, der har fået mu-
ligheden. Det tager dog også en god del tålmodighed, 
for de enkelte forsøg er længe undervejs. 

– Vi startede med gensplejsningsprojektet lige efter sommerferien 
og kloningsprojektet omkring efterårsferien – og vi er ikke færdige 
endnu, fortæller Line.
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De lange ventetider slår dog ikke de to piger ud, snarere tværtimod.

– De lange processer illustrerer vigtigheden af de forsøg, vi 
foretager. Man engagerer sig meget mere i sådanne 
projekter, fordi de ikke bare lige kan laves om.

– Det er rigtig fedt at være inde i hele proces-
sen fra teori til praksis og derefter se plan-
ten gro, som man håbede. Det er ens eget 
forsøg, siger Line.

Uden forskning står vi stille

– Det der gør forskning så interessant er 
at den er nødvendig for at vi udvikler os. 
Uden forskning står vi stille, siger Christina. 

De to piger er enige om at det, der gør 
biologi så spændende er kom-

binationen af det eksperi-
menterende og det håndgri-

belige. Christina forklarer:

– Når vi laver forsøg med muskler, 
indgår vi selv i forsøgene og det, vi 

lærer, bruger man helt naturligt 
i sin hverdag. Line tilføjer, at 

hun ofte kan snakke med 
på sygeplejerskesprog 

om sygdomme.

Passion for biologi

Imens de bevæger rundt 
i laboratoriet og fortæller om de kom-
plekse forsøg og processer, lyser lidenskaben ud 
af dem. For begge piger er den hvide kittel et symbol på 
seriøsitet og understreger vigtigheden af det, der foretages, når de bærer den. 

Kitlen er da også en uniform, som de to piger overvejer at trække i. Line er 
tiltrukket af uddannelserne medicin og det forskningsrettede molekylærmedicin, 
hvilket Christina tilslutter sig og tilføjer bioteknologi til listen over ultimative 
drømmejobs. Hvilken af de tre det skal være, bliver pigerne klogere på, når de 
bliver studenter. 

– Jeg skal bare et eller andet med biologi, så meget ved jeg, siger Christina.
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Naturvidenskab 
på Silkeborg Gymnasium 

På standen med gymnasie-
eleverne fra biologi og kemi kan du 
teste dig selv i naturvidenskaben i bl.a. 

følgende eksperimenter:

• Bioglobe – bæredygtige økosystemer
• Din muskelstyrke

• Din hoppehøjde
• Elektrokemisk element

• Campbell’s Blue bottle
• Rødkålsindikator



Silkeborg Arkiv 

Historie på torvet 

På Arkivets stand kan du få indblik i hvordan 
samlingen af kilder afspejler de forandringer 
Silkeborg Torv har undergået igennem tidens 
løb. Udviklingen vises i en række plancher og 
tekster.

På standen kan du også opleve hvordan kilder 
fortæller historie, og hvordan håndskrifter, 

aviser, breve og billeder bliver til historie. Hvad 
foregik der og hvordan fi nder vi ud af det?

Teknisk Gymnasium Silkeborg (HTX) 

Gyllespredningsteknologi

En klasse fra HTX præsenterer et udviklingsprojekt hvor de i 
krydsfeltet mellem naturvidenskab, teknologi og design skal 
udvikle og designe nye løsninger.

Projektet er et samarbejde mellem virksomheden Samson 
Agro, Naturvidenskabernes Hus, og The Animation Workshop.

Performers House

Happenings

Artister fra Performers House ensemble linie og Zamok International Theatre 
skaber små events og happenings, visuelle skulpturer, lyd og gags på tor-
vet og omkring standene. Performers House er en moderne version af den 
danske folkehøjskole, der med et tværfagligt, internationalt miljø tilbyder 
optimale muligheder indenfor områderne: musik, dans, teater og nycirkus.
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J. Hvidtved Larsen A/S

Slamsugerteknologi 

J. Hvidtved Larsen A/S udstiller 
kombianlægget FlexLine®. Det 
tekniske koncept bag FlexLine®-
anlægget er udviklet i år 2000 i 
et tæt samarbejde mellem inge-
niører fra J. Hvidtved Larsen A/S 
og tekniske designere. 

Virksomhedens placering blandt 
eliten inden for producenter af 

slamsugere skyldes bl.a. tekno-
logisk nysgerrighed og stigende 

miljøhensyn som drivfaktor i pro-
duktudvikling.

Silkeborg Museum 

Arkæologi i lange baner – Arkæologi på motorvejen 

Vejdirektoratet har i forbindelse 
med anlæggelsen af motorvejen 
omkring Silkeborg, bedt Silke-
borg Museum om at under-
søge de berørte arealer 
for fortidsminder, inden 
selve anlægsarbejdet 
går i gang. Under de 
arkæologiske forunder-
søgelser udskiftes den 
arkæologiske teske 
med store gravemaski-
ner. De første undersø-
gelser ved Funder har 
allerede givet fl ere over-
raskelser og ny viden om 
vores midtjyske forfædre. 
Besøg museets arkæologer i 
teltet og se nogle af de nyeste 
resultater.
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Konkurrence: Minister for en dag
Vil du møde Danmarks nye videnskabsminister, følge hende 
en dag, køre med i ministerbilen og blive lidt klogere på, hvad 
 Charlotte Sahl-Madsen brænder for? Så deltag i konkurrencen 

om at vinde en dag med ministeren. 

Send en mail til forsk@fi .dk, hvor du fortæller, hvorfor forskning er 
vigtigt for dig. Din mail skal være på max. 600 tegn, og du skal sende 
den senest d. 24. april 2010. Du skal skrive “Minister for en dag” i 
emnefeltet. Forskningens Døgn udvælger det bedste svar, og vinderen 
får direkte besked.

Læs konkurrencebetingelserne på forsk.dk/konkurrence.

Konkurrence: 
DIN personlige fortolkning af Forskningens Døgn

Du/I laver en optagelse, der viser og formidler 
Forskningens Døgn 2010 i Silkeborg. 

• Optagelsens længde: 1 - 5 min.
• Der skal være klip / billeder fra teltet på Torvet d. 23. april
• Der må meget gerne være lyd eller egen fortælling lagt ind over optagelsen
• Optagelsen er en personlig formidling af Forskningens Døgn 2010 i Silkeborg, 

og hvad forskere og forskning er i Silkeborg.

Optagelsen kan laves på video, mobiltelefon, slideshow eller andet. 
Man bestemmer selv, hvilke medie / medier der anvendes.

Sidste frist for afl evering af bidrag er: onsdag d. 12. maj 2010, kl. 15. 

Bidrag lægges på www.skoletube.dk, 
under kanal ”Silkeborg – Forskningens Døgn 2010”.

Send en e-mail til Eva Kühne, kuhne@ikraft.dk, med navne, alder/klasse 
og kontaktdata på deltageren / deltagererne.

Konkurrencebetingelser kan læses på www.iKraft.dk.

Konkurrence 1: For folkeskoleelever

1. Præmie: Biografbilletter til hele klassen  
    eller gavekort på 1.500 kr.

2. Præmie: Gavekort på 1.000 kr.

Konkurrence 2: For alle

1. Præmie: City gavekort, på 1.500 kr.

2. Præmie: City gavekort, på 1.000 kr.


