
  20. APRIL KL 13-18

 FRI ENTRÉ

FORSKNINGENS 
DØGN OM

 EUROPA

PROGRAM

AU.DK/FD



2 FORSKNINGENS DØGN 2012 3FORSKNINGENS DØGN 2012

BLIV KLOGERE PÅ EUROPA 
Oplev nogle af Danmarks ypperste forskere, og få den seneste viden om Europa serveret i øjenhøjde.  
Vælg frit mellem emner som ligestilling, madkultur, religiøse rødder, usundt vægttab, anti-doping, CO2-aftryk, 
miljøkatastrofer, harmonisering, overgældsætning, faldende sædkvalitet, aktiv aldring og meget mere.

Der vil også være mulighed for at få vejledning om alle uddannelser på Aarhus Universitet – herunder  
efter- og videreuddannelser.

CAFÉ EUROPA
Besøg den hyggelige café i foyerområdet, og nyd f.eks. et let måltid, en øl eller en kop kaffe og et stykke 
kage til meget rimelige priser. OBS: Kun kontant betaling – ingen dankortautomat.

VELKOMMEN TIL FORSKNINGENS DØGN 
PÅ AARHUS UNIVERSITET! 

Forskningens Døgn er et landsdækkende initiativ igangsat af Videnskabsministeriet og afholdes mange steder landet over 
i dagene 19., 20. og 21. april 2012. 
 
I bygning 1530, Institut for Matematik i Ny Munkegade, byder vi i år på fremragende forskningsformidling under temaet 
EUROPA. Vi har sammensat programmet, således at du frit kan vælge mellem de mange spændende speedforedrag 
i auditorierne og eksperimenter, workshops, smagsprøver, udstillinger og meget andet, der tilbydes i foyerområdet. Alt 
under samme tag i hjertet af Universitetsparken på Aarhus Universitet. 
 
Aarhus Universitet afholder også andre Forskningens Døgn-arrangementer i f.eks. Roskilde, Årslev, Foulum og Herning.  
 
Tag venner og familie med, kig ind, og bliv klogere på fremtidens Europa! 
 
Lauritz B. Holm-Nielsen 
Rektor, Aarhus Universitet

moelektriske materialer. Hvis termoelektriske mate-
rialer bliver udsat for en temperaturforskel, kan de 
lave strøm. Det kan publikum selv få lov til at prøve: 
De kan få en propel til at snurre rundt alene ved at 
spraye kuldespray på en plade lavet af det særlige 
materiale. De nanobaserede materialer kan betyde 
en revolution inden for blandt andet energiforsyning.

– Ud af den mængde energi, man putter ind i en 
bil, er det kun 30 procent, der bliver brugt til at drive 

Det minDste kan 
løse De største problemer
Verdens allermindste byggesten gemmer måske på løsningen af store globale problemer som forurening 
og energispild. Få indblik i nanoscience til Forskningens Døgn – og prøv selv kræfter med nanoteknologien. 

Forestil dig, at du står med et stykke guld i hånden. 
Hvis du skærer guldet i mindre stykker, er guldet sta-
dig gyldent og har de samme materialeegenskaber. 
men hvis du bliver ved med at skære guldet i mindre 
stykker, bliver stykkerne til sidst så små, at guldet 
pludselig opfører sig anderledes. Det er for eksem-
pel ikke guldfarvet længere og kan indgå i kemiske 
processer. 

– når ting bliver små nok, begynder de at opføre sig 
anderledes, end de gør, når de er på den størrelse, 
som vi kender dem. småt er simpelthen anderledes. 
nanoscience handler om, hvad der sker med tinge-
ne, når de bliver tilstrækkeligt små – og ikke mindst, 
hvad vi kan bruge den viden til, siger nanoforsker kaj 
Jensen.

Forskerne kan bruge nanoscience til at skabe nye 
typer materialer, der kan løse store udfordringer 
inden for blandt andet mindskning af forurening og 
sikring af energiforsyning. Dette kan publikum få ind-
blik i til Forskningens Døgn, hvor nanoforskere med 
foredrag og forskellige små eksperimenter giver 
publikum et håndgribeligt indblik i nanoteknologiens 
forunderlige verden.
   
Få fingrene i nanoteknologien
på nanoscience-standen på Forskningens Døgn 
kan publikum komme helt tæt på de specielle 
materialer, som forskerne kan skabe ved hjælp af 
nanoscience. Det er for eksempel de såkaldte ter-

bilen. De sidste 70 procent går tabt som varme. Hvis 
vi med nanoteknologi kan høste noget af varmen 
og lave den om til strøm igen, så har vi sparet ben-
zin, siger kaj Jensen.
 
MØD NANOFORSKERNE I FOyEROMRÅDET 
MELLEM KL. 13 OG 18

læs mere om aktiviteterne på side 4, 5, og 6. auditorieaktiviteter starter på de angivne klokkeslæt. 
aktiviteter i foyerområdet kan besøges i hele det angivne tidsrum. ret til ændringer i programmet forbeholdes.

AKTIVITET                                                                  TIDSPUNKT                        LOKALE

Hvor meget Co2 efterlader du?

Hvad skal vi spise i dag?
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europe’s challenges regarding legal harmonisation
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FySIKSHOw AARHUS
FySIKSTUDERENDE FRA FySIKSHOw AARHUS 
kl. 13.00-18.00 • VandrEhallEn
sjove, spændende, forunderlige og lærerige 
fysikforsøg med fokus på nogle af de problemer, 
europa står overfor.

5HvOR mEGEt CO2 

EFTERLADER DU? 
MIKKEL BAUN KjæRGAARD,  
POSTDOC I DATALOGI 
kl. 13.00-18.00 • VandrEhallEn
Hvad er dit Co2-aftryk? det er svært at finde ud af, 
selvom du gerne vil. ecosense-projektet arbejder på 
at udvikle metoder til mobil kortlægning af miljø-
mæssige fodaftryk. Vi vil fremvise værktøjer, der kan 
hjælpe den enkelte med at kortlægge sit miljømæs-
sige fodaftryk, men som samtidig kan informere 
beslutningstagere om effekten af grønne initiativer.

1

UNGDOmmENS 
NATURVIDENSKABELIGE 
FORENING
UNGDOMMENS NATURVIDENSKABELIGE 
FORENING (UNF) AARHUS
kl. 13.00-18.00 • VandrEhallEn
UnF deltager med et bredt spektrum af naturvi-
denskabelige emner. kom forbi, og oplev vores 
fortolkning af europas udfordringer. Grib chancen, 
og mærk naturvidenskaben!

6

NANOSCIENCE OG FREmtIDEN
NANOSCIENCESTUDERENDE FRA NANO-SHOw
kl. 13.00-18.00 • VandrEhallEn
Hvad er nanoscience, og hvordan kan nanoscience 
hjælpe med at løse nogle af de udfordringer, euro-
pa og resten af verden står overfor, såsom mindsk-
ning af forurening, sikring af energiforsyningen og 
udvikling af ny medicin til en aldrende befolkning?

3

ENORmE DATAMæNGDER OG 
MILjØKATASTROFER
DATALOGER FRA MADALGO  
OG BIOLOGER FRA ECOINF
kl. 13.00-18.00 • VandrEhallEn
kom og mød dataloger fra grundforskningscen-
tret maDalGo og biologer fra forskningsgruppen 
eCoinF i deres interdisciplinære forskningsarbejde. 
samarbejdet gør det muligt at forske i årsager 
og sammenhænge i forhold til nogle af europas 
udfordringer såsom klimaforandringer og pres på 
naturen. Forskerne udvikler computerbaserede reg-
nemetoder, som gør det muligt at regne på enorme 
datamængder – en forudsætning for at få et indblik 
i udfordringernes årsager og sammenhænge.

4

HvAD SKAl VI SPISE I DAG?
LIISA LäHTEENMäKI, PROFESSOR I 
FORBRUGERNES VALG AF FØDEVARER 
kl. 13.00-18.00 • VandrEhallEn
er du interesseret i at vide, hvad der styrer dine valg 
af fødevarer? Hos mapp-centret har vi i mange år 
forsket i forbrugernes fødevarerelaterede beslut-
ninger og adfærd for at få en bedre forståelse af 
de forhold, der bidrager til at forbedre kvaliteten 
af vores kost. sunde kostvaner er en af de store 
europæiske udfordringer. kom og stift bekendtskab 
med vores arbejde, og prøv nogle af de metoder, 
vi anvender i vores forskning.

2

EUROpE’S CHALLENGES 
REGARDING LEGAL 
HARMONISATION
BÉATRICE SCHüTTE, PH.D.-STUDERENDE I jURA
kl. 13.15 og 14.45 • auditoriuM d2
legal harmonisation is an important tool in order 
to promote and to strengthen the european com-
mon market. it is also very challenging: currently 27 
member states, 23 official languages, scepticism 
among the citizens, the question which parts of law 
could or should be harmonised, etc. the purpose 
of the speed lecture is to give an overview over  
the challenges, the institutions in charge and how 
those challenges are handled.

OBS: Oplægget foregår på engelsk

7

EUROpAS ENERGIUDFORDRING
KATRINE jUUL ANDRESEN, 
POSTDOC I GEOSCIENCE
kl. 14.30 og 16.00 • auditoruM d1
Fossile brændstoffer udgør i dag til stadighed den 
vigtigste energikilde i europa. olie- og gasprodukti-
onen i nordsøen startede for snart 50 år siden, mens 
kulminedriften i england fra 1800-tallet og op var 
en vigtig forudsætning for industrialiseringen. Hvad 
er den nuværende status for olie, gas og kul i euro-
pa, hvad forskes der i inden for dette område, og 
hvad er fremtiden for Europas fossile brændstoffer?

13

EUROpA I KRISE 
– EUROpA I PRAKSIS
EUROPA-FORSKERE ANN-CHRISTINA LAURING 
KNUDSEN, jAN-HENRIK MEyER, THORSTEN 
BORRING OLESEN OG HAGEN SCHULz-FORBERG
kl. 15.00 • auditoriuM F
de fire Europa-forskere vil i fire korte forelæsnin-
ger og en efterfølgende paneldebat tage fat på 
europas nuværende politiske tilstand – fra europas 
stigende verdenspolitiske marginalisering og de 
politiske dilemmaer tilknyttet finanskrisen til Eu’s 
landbrugs-, fødevare- og klimapolitik.

OBS: To af oplæggene foregår på engelsk
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MILjØFARLIGE STOFFER OG 
DERES EFFEKtER I VANDMILjØET
jAKOB STRAND, SENIORFORSKER I MILjØBIOLOGI 
kl. 14.00 oG 15.30 • aUDitoriUm D2
europa har en målsætning om at opnå et rent 
vandmiljø. Derfor er der også fokus på de mange 
typer af miljøfarlige stoffer, som forekommer i 
vores vandmiljø, hvor de tilføres dels fra nære 
forureningskilder som f.eks. spildevand, landbrug 
og (skibs)trafik, dels med vind og vejr fra kilder 
langvejs fra. Dette gælder både gammelkendte 
og nye stoffer, som man ikke tidligere har været 
så opmærksom på. som følge heraf kan der også 
forekomme hormonforstyrrelser og andre uønskede 
effekter i dyrelivet. Foredraget vil ud fra en række 
aktuelle eksempler belyse dette.

11

PROTEINKRySTALLOGRAFI 
OG FREmtIDENS DANSKE 
VIRKSOMHEDER
POUL NISSEN, PROFESSOR I PROTEINBIOKEMI
kl.14.30 og 16.00 • auditoriuM g1
Proteinkrystallografi er en videnskabelig disciplin til 
at undersøge biologiske makromolekylers struktur og 
virkningsmekanismer i atomar detalje. Denne grund-
forskning giver samtidig unik indsigt til ny biotekno-
logisk og medicinsk udvikling med mulighed for nye 
virksomheder direkte fra universitetsforskningen.

14

EUROpA på jAGt EFtER 
KRITISKE RÅSTOFFER
THOMAS ULRICH, LEKTOR I GEOSCIENCE 
kl. 15.15 • auditoriuM d1
europa risikerer mangel på såkaldte ”high-tech”-
metaller, der blandt andet anvendes i grønne tekno-
logier. kina styrer markedet, og europa har brug for 
at sikre nye ressourcer. hvor findes flere af disse kriti-
ske metaller, og hvordan dannes mineraler i jorden?

12

10 CERN – DEt FællESEUROpæISKE 
FORSKNINGScENtERS 
KOMMENDE UDFORDRINGER
ULRIK I. UGGERHØj, LEKTOR I FySIK 
kl. 13.30 og 14.30 • auditoriuM g2
For at kunne udforske atomernes ”indre” i større 
detalje er det med mellemrum nødvendigt at bygge 
større maskiner. et eksempel på en sådan er den 
næste generations accelerator (”kollisionsmaskine”), 
der er i designfasen på Cern, og som kan stå færdig 
i 2030. Hvad er Cern, hvad sker der lige nu, og hvilke 
udfordringer står de kommende maskiner overfor?

HvORDAN UNDGÅR vI 
OVERGæLDSæTNING?
TANjA jØRGENSEN, LEKTOR I FORMUERET
 kl. 14.15 og 15.45 • auditoriuM E
adgangen til at låne er ofte af vital betydning, når 
du køber hus og andre goder. omvendt kan gæl-
den få et sådant omfang, at den bliver skadelig. 
Flere forbrugere er i dag havnet i gældsfælden. 
da flere lande og virksomheder også er havnet i 
fælden, er overgældsætning en af europas stør-
ste udfordringer. Hvordan kan loven forebygge, at 
forbrugere overgældsætter sig? 

15

9 EUROpAS RELIGIØSE RØDDER
ANDERS-CHRISTIAN jACOBSEN, LEKTOR I TEOLOGI 
kl. 13.30 og 14.15 • auditoriuM F
europa har forskellige religiøse ”rødder”. De tre 
mest betydningsfulde er jødedom, kristendom og 
islam. Disse religioner har hver for sig og i mod- og 
medspil med hinanden stor betydning for europas 
historie og nutidige identitet. tænk blot på den 
rolle, forholdet mellem jødedom og kristendom 
spillede i forbindelse med anden verdenskrig, og 
den rolle, forholdet mellem kristendom og islam 
spiller for vores tids europæiske identitet.

8 ER VæGTTAB AltID SUNDT?
KIM OVERVAD, PROFESSOR I FOLKESUNDHED 
kl. 13.15 og 15.00 • auditoriuM E
i Danmark er antallet af overvægtige steget mar-
kant. Mange har et BMi på over 25, og udviklingen 
ser ud til at fortsætte. overvægt er forbundet med 
en højere risiko for en række sygdomme, og den 
gængse opfattelse er, at det er sundt for overvæg-
tige at tabe sig. men der er faktisk tvivl om, hvorvidt 
alle overvægtige har gavn af vægttab. overvæg-
tige, som taber sig, har en større risiko for at dø, og 
nogle studier peger på, at overvægtige har større 
chance for at overleve en hjerte-kar-sygdom end 
normalvægtige.  
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19 FAlDER SæDKVALITETEN?
CECILIA HØST RAMLAU-HANSEN,
LEKTOR I FOLKESUNDHED 
kl. 17.00 • auditoriuM d2
stigende brug af fertilitetsbehandling og fald 
i demografisk fertilitet i nogle lande har skabt 
frygt for, at menneskets biologiske evne til at 
reproducere sig selv er eller har været faldende. 
et dramatisk fald i sædkvalitet gennem det sidste 
halve århundrede er blevet foreslået og diskuteret 
indgående, men de eksisterende data er ikke gode 
nok til at opnå en sikker konklusion om, hvorvidt 
den biologiske evne til reproduktion er faldet.

mark får fertilitetsbehandling. i Danmark er 9 
procent af de børn, som fødes i disse år, kommet 
til verden med hjælp udefra. Forklaringen på stig-
ningen er ikke nødvendigvis, at menneskets biolo-
giske evne til at få børn falder.

– mange mennesker venter længere tid med at få 
deres første barn end tidligere og har dermed na-
turligt sværere ved at blive gravide, siger Cecilia 
Høst ramlau-Hansen. 

Der er dog lavet undersøgelser, som viser, at dan-
ske mænds sædkvalitet er lavere end i andre 
europæiske lande – selv når man tager højde for 
forskellige analysemetoder. Forskerne kender langt 
fra alle årsager til, at nogle mænd har lavere sæd-
kvalitet end andre. 

– Det kan være genetisk. Det kan også have 
noget at gøre med vores livsstil, erhvervsmæssige 
forhold eller de ting, vi omgiver os med i miljøet. 
Derudover kan det have noget at gøre med, hvad 
fostrene bliver udsat for under graviditeten, for ek-
sempel rygning, siger hun. 

– Vi kan ikke se, om sædkvaliteten er faldet, men 
vi kan se, den ikke er optimal for ret mange. Der-
for er det stadig relevant at forholde os til, hvad 
årsagerne kan være, så vi kan forbedre vores bio-
logiske evne til at reproducere os selv. 

HØR MERE OM EMNET 
I AUDITORIUM D2 KL. 17.00

FalDer sæDkValiteten?
Der er lavet talrige undersøgelser af mænds sædkvalitet. men vi ved stadig ikke, om sædkvaliteten er 
faldende og i givet fald hvorfor, siger lektor, der holder oplæg om emnet til Forskningens Døgn. 

”mænds sædkvalitet falder.” sådan lyder det af 
og til i medierne, og i den almindelige befolkning 
er der en udbredt forestilling om, at sædcellerne 
bliver færre og sløvere. men faktisk er der ikke 
stærk videnskabelig evidens for, at menneskets 
evne til at reproducere sig selv hverken er eller 
har været faldende. Det fortæller Cecilia Høst 
ramlau-Hansen, der er lektor i epidemiologi på 
aarhus Universitet. i begyndelsen af 1990’erne 
konkluderede en videnskabelig artikel ganske vist, 
at mænds sædkvalitet var faldet dramatisk over 
en 50-årig periode. artiklen blev til på baggrund 
af 61 forskellige studier af mænds sædkvalitet 
over hele verden. men ifølge fertilitetsforskeren var 
der en række metodemæssige problemer i artik-
len og i den øvrige forskning om dette emne.

– problemet er, at man ikke kan sammenligne 
vidt forskellige analyser af sædkvalitet fra hele 
verden på den måde. Der er forskel på sædkvali-
teten i forskellige lande og områder, så hvis man i 
begyndelsen laver studier på mænd i et område 
med god sædkvalitet og i slutningen af undersø-
gelsen laver studier i et område med dårlig sæd-
kvalitet, får man et forkert billede, siger Cecilia 
Høst ramlau-Hansen. Flere andre forskere mener 
det samme.

Standardisering er et must
Det er også et problem, at der var forskel på de 
analysemetoder, der blev brugt i de forskellige 
undersøgelser. noget af det vigtigste, når man 
tjekker sædkvalitet, er ”seksuel abstinenstid”. Der 
skal være gået et stykke tid fra mandens sidste 
udløsning, og indtil han afleverer en sædprøve, så 
han kan nå at producere nye sædceller. 

– Hvis der i det ene studie er et krav om, at delta-
gerne skal have en seksuel abstinenstid på mindst 
to døgn, mens deltagerne i et andet studie bare 
skal vente et enkelt døgn, kan man ikke sammen-
ligne resultaterne. Jo mindre standardiserede me-
toder, man har, jo sværere er det at sammenligne, 
siger Cecilia Høst ramlau-Hansen.

på grund af analysemetodernes manglende stan-
dardisering ved vi ikke, om mænds sædkvalitet 
generelt er faldende. Hverken på verdensplan, i 
europa – eller i Danmark. Der er dog tiltag i gang, 
som i fremtiden vil gøre det nemmere at få et svar 
på, hvilken vej det går for sædkvaliteten.

– For at få et klart billede af sædkvalitetens udvik-
ling skal man følge store grupper personer med 
en høj deltagelsesprocent med standardiserede 
metoder igennem længere tid. i Danmark bliver 
der nu målt sædkvalitet hos mænd, der går til 
session, hvor man bruger de samme metoder. Der 
er nogle ting i gang, hvor man fokuserer på at få 
fremadrettet, standardiseret dataindsamling, siger 
Cecilia Høst ramlau-Hansen. 

Dansk sæd langt fra førertrøjen
Det er dog et faktum, at stadig flere par i Dan-

ANTI-DOPING
– EN EUROpæISK UDFORDRING
VERNER MØLLER, PROFESSOR I IDRæT 
kl. 17.00  • auditoriuM F
siden 1960’erne har europa været frontløber i kam-
pen for dopingfri sport. i 1963 satte europarådet 
sig for at definere og konfrontere problemet. i de 
følgende 50 år er problemet ikke blevet løst. Det 
er tværtimod vokset i takt med medicinalindustri-
ens ekspansion og sportens professionalisering, 
hvilket har inspireret en række nye initiativer til at 
bekæmpe problemet. rækken af nye initiativer har 
gjort livet som eliteatlet mere besværligt, uden at 
problemet dermed er forsvundet, hvilket har ledt 
til yderligere regelstramninger. Foredraget vil vise, 
hvorledes ønsket om en fair, dopingfri sport er på 
kollisionskurs med europæiske idealer om menne-
skelig værdighed og retten til privatliv.

22

18 EU I MADKASSEN
LARS BRACHT ANDERSEN, LEKTOR I EU-RET
kl. 16.30 og 17.15 • auditoriuM E
i de fleste europæiske lande er der mad nok til alle. 
men mens vi ikke længere dør af sult, bliver vi i stort 
antal syge og dør af det, som vi spiser. Hvordan kan 
vi blive bedre beskyttet? Handel med fødevarer er i 
vid udstrækning reguleret af eU. men er eU egentlig 
en del af løsningen eller en del af problemet, når 
det kommer til fødevaresikkerhed?

KEMISHOw AARHUS
KEMISTUDERENDE FRA KEMISHOw AARHUS
kl. 15.15 • auditoriuM g2
en måde at løse nogle af de problemer, vi står 
overfor, er gennem kemien. kom og oplev et show, 
der belyser europas udfordringer på en alternativ 
og underholdende måde. 
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LIGESTILLING I EUROpæISKE 
FORSKNINGSINSTITUTIONER 
MATHIAS wULLUM NIELSEN, PH.D.-STUDERENDE I 
SAMFUNDSVIDENSKAB  
 kl. 16.45 og 17.30 • auditoriuM d1
andelen af europæiske kvindelige kandidater på 
de akademiske uddannelser er støt stigende, men 
der er stadig langt flere mænd end kvinder, som en-
der bag universiteternes forskerskriveborde. en mere 
ligelig kønsfordeling i forskningsverdenen har lange 
udsigter, hvis ikke politikere og universiteter gør en 
aktiv indsats. kom og hør, hvordan aarhus Universi-
tet, i samspil med andre europæiske videnorgani-
sationer, arbejder for at forbedre og styrke kvinders 
muligheder og position i forskningsverdenen.
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AKTIV ALDRING OG SOLIDARITET 
mEllEm GENERATIONERNE 
HELLE KROGH HANSEN, 
POSTDOC I æLDRE OG SUNDHED 
kl. 16.15 • auditoriuM d2
i europa bliver der talt meget om sundheds-
ydelser og forsørgelse af det stigende antal 
ældre, men der er også brug for en bedre 
udnyttelse af de ældres mange ressourcer. 
livskvalitet, livslang læring og aktiv deltagelse 
i samfundet er kernen. skal arbejdsmarkedet 
tilpasses seniorer? Skal flere ældre involveres i 
frivilligt arbejde? Hvordan kan ældre fungere 
som mentorer for socialt udsatte børn og unge? 
og hvilken betydning har aldringen for de 
menneskelige ressourcer og interesser? kom og 
hør mere om samspillet mellem generationerne i 
det moderne europæiske samfund.
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