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En lille ting med stor virkning
Steno Museet indsamlede i
juleferien 2020 det hånd
gribelige tegn på den aller
første indsprøjtning af den
meget omtalte og længe
ventede coronavaccine på et
plejehjem i Aarhus. Det før
te til en ualmindelig medie
interesse.
Søndag den 27. december
2020 klokken lidt over 9
blev en helt almindelig in
jektionssprøjte til en fuld
stændig unik injektions
sprøjte. I det øjeblik blev
den nemlig brugt til at give
den første coronavaccina
tion til en plejehjemsbeboer
i Region Midtjylland.
Sprøjten blev derved en
historisk genstand, som kan
illustrere, hvorledes masse
vaccinationen mod covid-19
blev et vendepunkt i be
kæmpelsen af sygdommen.
Corona på museum
Da Steno Museet i det for
gangne år har indsamlet en
lang række genstande med
henblik på at kunne doku
mentere coronapandemiens
hærgen, var det helt oplagt,

Steno Museet har sikret, at den sprøjte og vaccineampul, som blev brugt
til den første vaccination af en plejehjemsbeboer i Aarhus, bliver beva
ret for eftertiden. Foto: Rune Borre Jensen, Region Midtjylland.

at vi også skulle have fat i
denne historiske sprøjte.
Derfor benyttede jeg en per
sonlig kontakt til en medar
bejder inden for Sundhed
og Omsorg i Aarhus Kom
mune og fik arrangeret, at
den første sprøjte og vac
cineampul blev lagt til side
og afleveret til Steno Muse
ets samling.
Den vigtige dokumentation
Det ganske særlige ved en
museumssamling er selvføl
www.stenomuseet.dk

gelig, at den rummer et vel
valgt udvalg af den materi
elle kulturarv. Eller sagt
mere mundret, at vi har en
masse spændende ting fra
fortiden stående på hylder
ne i vore magasiner. Men
for at tingene bedst muligt
kan fortælle deres historie,
er det vigtigt, at de er doku
menteret så godt som mu
ligt.
Sjældent har vi haft så
megen og så god dokumen
tation på en enkelt lille gen
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stand. Vaccinationen af
95-årige Else Jensen i Aar
hus blev nemlig livetrans
mitteret på adskillige tv-ka
naler, ligesom de andre
“første vaccinationer”, som
på samme tid blev givet an
dre steder i Danmark. Så
museet har levende billeder
af, at sprøjten gør sin ger
ning. Der findes også en
række fotografier, som viser
både sprøjten og ampullen i
brug, og den gule kanyle
boks de blev afleveret i.
Stor medieinteresse
De danske medier var for
ståeligt nok meget interes

TV2 Østjylland bragte nyheden om indsamlingen af den første sprøjte i
en gul breaking-bjælke. Screenshot.

serede i starten på den dan
ske vaccinationskampagne
denne tidlige, regnfulde de
cembermorgen.
Mere overraskende var
det, at indsamlingen af
sprøjten i sig selv gav an
ledning til en usædvanlig og
ganske omfattende medie

Else Jensen på 95 år var den første plejehjemsbeboer i Region
Midtjylland, der fik den længe ventede vaccine imod corona. Det lille
stik med den store virkning blev givet af praktiserende læge Lisbeth
Christiansen. Foto: Rune Borre Jensen, Region Midtjylland.
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omtale. Det er ikke til at vi
de, om det skyldtes nyheds
tørke i juleferien eller det
forhold, at Medicinsk
Museion i København hav
de været ude med en histo
rie om, at det ikke var lyk
kedes dem at skaffe en af de
første sprøjter. Men efter JP
Aarhus’ omtale af indsam
lingen dagen efter spredte
nyheden sig via Ritzaus
Bureau til en lang række
netaviser.
Om aftenen havde dr.dk
også telegrammet på som en
‘seneste nyhed’, og dagen
efter var der et indslag fra
Steno Museet på ‘P4
Eftermiddag’ om indsamlin
gen. Jack Fridthjof fra
TVAarhus har også været
forbi og filme kanylen m.v.
som perspektivering af et
charmerende videointerview
med Else Jensen, som kan
ses på www.tvaarhus.dk. Ja,
sådan kan en lille ting have
en stor virkning.
Hans Buhl

www.stenomuseet.dk
www.tvaarhus.dk
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Samlingsarbejdet i coronaåret 2020
Ligesom alt andet på Steno
Museet har arbejdet på
samlingsområdet i 2020
været præget af coronaen.
Dels fordi nedlukningerne
gav væsentlige begrænsnin
ger, dels fordi pandemien
nærmest inviterede til ind
samling af materiale, som
havde med den at gøre.
Steno Museets medarbejde
re har i en stor del af året
været nødt til at arbejde
hjemmefra pga. den fysiske
nedlukning af Aarhus Uni
versitet. Derfor er der man
ge af de sædvanlige sam
lingsaktiviteter, som har
været vanskelige eller helt
umulige at gennemføre.
F.eks. fysiske møder med
donatorer og håndtering af
genstande i større omfang.
Nye muligheder og opgaver
Situationen har til gengæld
åbnet nye muligheder.
F.eks. har der ikke været ret
meget snavs at komme efter
i publikumsområderne for
museets rengøringsfirma,
som af kontraktmæssige år
sager er mødt på arbejde
som sædvanligt. Det har vi
udnyttet til at få gjort grun
digt rent i magasinerne.

Det i høj grad computerba
serede hjemmearbejde har
også gjort det oplagt at gen
nemgå posterne i registre
ringsdatabasen for fejl og
mangler. Så det er vi i fuld
gang med, ligesom puklen
af uregistrerede genstande
er blevet reduceret med fle
re hundrede.
Samlingsleder Hans Buhl
har også svaret på en del
forespørgsler til Aarhus
Universitets historiske sam
ling, som blev overført til
Science Museerne fra star
ten af 2020 i forbindelse
med den tidligere universi
tetshistorikers pensionering.
Det forventes, at der i løbet
af i år vil blive ansat en ny
universitetshistoriker på
Science Museerne.
Videnskabs- og medicin
historisk indsamling
På indsamlingssiden har det
været et år uden større,
samlede sager.
På det videnskabshistori
ske område er der blot ind
samlet enkelte måleappara
ter samt nogle mobiltelefo
ner og et par lommefjernsyn
i forbindelse med museets
igangværende indsamling af
hverdagselektronik.
www.stenomuseet.dk

Derudover har vi sagt nej tak
til en række henvendelser.
Den medicinhistoriske
afdeling har derimod været
optaget af at dokumentere,
hvordan coronasituationen
har påvirket danskerne, høj
som lav, i allerbredeste for
stand.
Coronadagbog
For over et år siden begynd
te den medicinhistoriske in
spektør, Morten Skyds
gaard, at skrive “Corona
dagbog” og bevare forsider
og artikler fra trykte dagbla
de om den nye pandemi.
Dagbogen er i dag nået til
side 36, og stablen med
avisartikler er 20 cm høj.
Det er tankevækkende at
genlæse de første ekspert
vurderinger af epidemi
udbruddet i Kina for over et
år siden. Overlæge Tyra
Grove Krause fra Statens
Serum Institut udtalte 23.
januar 2020 om situationen
i Kina: “Jeg tror næppe, at
der kommer nogle nye rej
serestriktioner. På baggrund
af det vi ser nu, ser den ikke
ud til at være så farlig”.
Kollegaen Kåre Mølbak
vurderede samme dag:
“Umiddelbart virker det ik
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ke supersmitsomt, for så
havde man set en større
spredning, men omvendt er
det altid kun toppen af is
bjerget, man registrerer”.
Kinas meddelsomhed var
ikke den største, og verden
blev meget klogere på den
nye virus fra Wuhan.
Den første patient på
dansk jord dukkede op 27.
februar, en TV2-journalist,
som transmitterede til hele
Danmark fra sin hjemme
karantæne. Et par dage efter
holdt Morten foredrag om
epidemierne AIDS og
SARS og var nødt til at til

føje noget om corona, fordi
landet på det tidspunkt var i
alarmberedskab. I corona
dagbogen noteredes: “Det
er jo interessant. Situa
tionen forandrer sig jo fra
dag til dag. Vi ved ikke,
hvor det ender”. Uforud
sigeligheden har historisk
set været reglen og ikke
undtagelsen ved de store
pandemier.
Coronapynt og
demonstrationer
Forrige nummer af Steno
musen fortalte om indsam
lingen af bl.a. værnemidler

Coronaen kravlede ind i juletraditionerne. Ejeren af dette hus, Peter
Klingenberg, har en tysk mor, som bagte kagehuse i hans barndom.
Foto: Peter Klingenberg
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og børns bidrag til Politi
kens tegnekonkurrence un
der nedlukningen. Sidst
nævnte førte til pop op-ud
stillingen Corona – med un
ge øjne, som museet produ
cerede på rekordtid, 22 da
ge, således at den var klar til
sommergæsterne. Den inde
holdt 40 tegninger i temaer
som “En forandret hverdag”,
“Håb” og “De syge”. Der
var også dagbøger fra 8.
klasses elever fra Fælles
håbsskolen ved Vejle samt et
tegnehjørne til publikum.
Kort før jul dukkede Poli
tikens Bagsiden op med
endnu et interessant initiativ
med indsamling af læsernes
“coronapynt”. Museet skrev
til bagsideredaktøren, og
flere læsere donerede coro
naengle, coronajulekugler,
julehjerter flettet af mund
bind og sågar et coronatest
center lavet af brunkagedej
og glasur. Morten var meget
begejstret, fordi juletraditio
nerne står mejslet i sten over
det danske land. Så hvis co
ronaen kan få plads i julens
udsmykning, er det et kraf
tigt vidnesbyrd om, at 2020
var et helt specielt år i Dan
marks- og verdenshistorien.
Som kulturhistorisk mu
seum indsamlede museet en
række andre vidnesbyrd om
den udmattende epidemi,
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bl.a. et skilt “Nej til tvangs
vaccination”, som illustre
rer, at nogle borgere prote
sterer mod statens stramme
regulering af danskernes
dagligdag. Organisationen
“Århus vågner” organiserer
hver fredag demonstration
foran Aarhus Rådhus mod
coronarestriktioner som ma
skepåbud eller vacciner,
som ikke er undersøgt godt
nok, ifølge organisationen.
Den modsatte reaktion fra
borgere dukkede op i et ind
samlet materiale fra Sund
hedsstyrelsen, hvor en stak
takkekort til Søren Bro

6-årige Ibens “Glade corona” fra
udstillingen Corona – med unge
øjne. “Den er glad, fordi den ikke
er farlig for børn. Den har hug
tænder, fordi den er farlig for ol
demor”, forklarede Iben.

strøm vidnede om andre
borgeres opbakning til
myndighedernes indgri
ben i hverdagen. Under
den første nedlukning
sendte en vestjysk syge
plejerske en buket blom
ster til ham og skrev:
“Kære Søren Brostrøm.
Med denne buket en op
muntring og anerkendelse
for din høje faglighed og
fantastiske evne som bero
ligende kommunikator. Vi
kunne helt ærligt ikke få en
bedre styrmand end dig.”
Hans Buhl og
Morten Arnika Skydsgaard

Spolorme og bloddyrkning
Steno Museets medicinhi
storiske samlingsmedhjæl
per har på det seneste regi
streret en større indsam
ling fra Klinisk Mikrobio
logisk Afdeling på Viborg
Sygehus. Her fortæller hun
om samlingen og sit arbejde.
I 2018 blev Steno Museet
kontaktet af tidligere over
læge Helga Schumacher fra
Viborg Sygehus. Hun havde
en samling fra hospitalets
Klinisk Mikrobiologisk
Afdeling, som lukkede i
2016 pga. besparelser.

Samlingen indeholdt bl.a.
spolorme fra børn på glas
og en fascinerende kronolo
gi af bloddyrkningssyste
mer fra hele verden. Sam
lingen var tæt knyttet til den
nu pensionerede overlæge
Jørgen Prag, som havde en
forkærlighed for bloddyrk
ningssystemer. I august
2018 tog museet for alvor
hul på sagen, og jeg rejste
som samlingsmedarbejder
til Kongens Lyngby for at
besøge Prag og høre ham
fortælle om de mange
spændende genstande.
www.stenomuseet.dk

Senere mødtes vi i Viborg
for at se nærmere på den
spændende samling.
Hele arbejdet har været
meget givende og spækket
med fortællinger fra de to
overlæger og to bioanalyti
kere fra afdelingen.
Starten på mikrobiologien
i Viborg
I Danmark kan man ikke si
ge mikrobiologi uden at si
ge Statens Serum Institut. I
starten af 1900-tallet ser
vicerede instituttet hele
Danmark med mikrobiolo
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giske analyser, men i
1960’erne blev der etableret
regionalafdelinger af SSI i
Århus og Ålborg, hvorved
den diagnostiske service og
rådgivning kunne forbedres.
Der foregik dog også mi
krobiologiske analyser an
dre steder. På Viborg Syge
hus undersøgte man fra
1960’erne et stigende antal
mikrobiologiske prøver af
f.eks. spinalvæske og urin
på Klinisk Biokemisk Af
deling. I 1992 besluttede
Viborg Sygehus’ ledelse, at
Klinisk Mikrobiologisk

Afdeling skulle oprettes
som den første lokale syge
husafdeling i Jylland.
Bloddyrkninger
Ledende overlæge Jørgen
Prag havde tidligere arbej
det på Seruminstituttet,
hvor han havde udviklet en
ny type bloddyrknings
system, som han navngav
Colorbact. Det blev brugt til
at undersøge patienter, som
var mistænkt for at have
blodforgiftning, dvs. bakte
rier i blodbanen. Som nav
net indikerer ændrede

Prags Colorbact fra starten af 1990’erne til undersøgelse af en blodprø
ve. Fra venstre mod højre er de beregnet til hhv. iltkrævende bakterier,
ikke-iltkrævende bakterier og svampe i blodet. Foto: Cecilie Sonne
Lindberg.
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prøvevæsken farve, hvis der
var bakterier i blodprøven.
Prags prøvesystem udnytte
de, at bakterier forbruger ilt
og farver blodet mørkere.
Han var også interesseret
i andre typer bloddyrknin
ger, som han havde samlet i
kassevis fra forskellige årti
er og producenter. Det er
blevet til en fin kronologi af
bloddyrkningssystemer,
som er et vigtigt arbejdsred
skab i den mikrobiologiske
værktøjskasse.
Parasitter
Prag havde også en forkær
lighed for parasitter. I Vi
borg var der omkring årtu
sindskiftet særligt mange til
fælde af infektion med spol
orm. Prag udarbejdede sam
men med biologer og bio
analytikere en undersøgelse
af Viborg Amt, som havde
til formål at afklare fore
komsten af spolormeinfek
tion hos mennesker, og om
der kunne være en sammen
hæng med kontakten til svin.
Flere børn, som havde le
get i nærheden af møddin
gen på nuværende eller tid
ligere svinegårde eller hav
de spist rå grøntsager fra en
køkkenhave gødet med
svinegødning, fik konstate
ret smitte med spolorme.
Prag og bioanalytikeren
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Ingrid Astrup, som også har
været en vigtig informant i
indsamlingen, var desuden
på feltarbejde på svineslag
terier for at indsamle spol
orme.
Prag og co. sammenlig
nende spolormenes DNA,
og DNA-profilen bekræfte
de mistanken om, at smitten
kom fra svin til mennesker.
Det havde heldigvis ikke de
store konsekvenser, da in
fektion med spolorm sjæl
dent giver komplikationer
og er let at behandle. Emnet
interesserede dog borgerne i
Viborg, og Prag var i Nyhe
derne ved TV Midtvest for
at fortælle om sin forskning
i spolorme blandt svin og
borgere i Viborg.
Det kollegiale
sammenhold
Ved bearbejdningen af de
store mængder materiale fra
mikrobiologisk afdeling i
Viborg får man et godt ind
blik i det sammenhold, der
skabes på en hospitalsafde
ling. Prag var en stor med
spiller i det sociale sammen
hold. Helga Schumacher
fortæller med stor glæde om
de mange personaleture og
orienteringsløb, som Prag
stablede på benene.
Den tidligere ledende bio
analytiker, Birgitte Tønning,

har doneret flere fotomap
per, som dokumenterer både
dagligdag og festlige lejlig
heder på afdelingen. Fotos
giver også de indsamlede
mikrobiologiske genstande
et større perspektiv i forhold
til hvilke mennesker, som
anvendte dem under deres
arbejde. Fotodokumenta
tionen spænder bredt fra ar
bejdsgange, fotos af nyan
satte og fællesfotos på afde
lingen til julefrokoster, ud
flugter og nyfødte børn af
ansatte på afdelingen.
Spareplaner og
fusioneringer
Omkring 2010 varslede
Region Midt en spareplan,
som ville lukke mikrobiolo
gien i Viborg og centralisere
det mikrobiologiske specia
le i Aarhus. Afdelingen i
Viborg kom med et modfor
slag, som drejede sig om at
fusionere mikrobiologien i
Viborg og Herning med én
fælles ledelse og stadig spa
re et stort beløb. Den plan
blev vedtaget 1. januar
2012. Der gik dog ikke me
re end tre år, før nye spare
planer blev iværksat med
centralisering af mikrobio
logien i Aarhus. Det var
svært for afdelingen at ar
gumentere økonomisk for
en opretholdelse af status
www.stenomuseet.dk

Det var ikke så få spolorme der
kunne være i blot én piges tarme.
Foto: Cecilie Sonne Lindberg.

quo. Som Tønning har
nævnt i forbindelse med
indsamlingen, så indgår go
de interpersonelle relatio
ner og transporttid på ar
bejde ikke i det regnestyk
ke. Så i 2016 lukkede og
slukkede mikrobiologien i
Viborg, og specialet blev
samlet i Aarhus, hvor Bir
gitte Tønning nu er ledende
bioanalytiker.
En medicinstuderendes
erfaringer
Ovenstående fortælling om
mikrobiologisagen er kun
én af flere sager og projek
ter, som jeg har været invol
veret i som studentermed
hjælp på Steno Museet.
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Mikroskopet har længe været et nøgleredskab for bioanalytikerne og mi
krobiologiske læger – også på den nu lukkede Klinisk Mikrobiologisk
Afdeling i Viborg. Forrest til højre ses et andet nøgleredskab: Flade pe
triskåle til dyrkning af bakterier og svampe. Foto fra Birgitte Tønnings
samling.

Det hele begyndte, da jeg i
2016 skulle have valgfaget
medicinsk historie på mit
3. semester af medicinstu
diet. Jeg havde fået min 1.
prioritet, og jeg glædede
mig til at få mere viden om
medicinhistorie. Kurset var
spændende, og interessen

for medicinhistorie var be
stemt ikke blevet mindre.
Da kurset nåede sin af
slutning, spurgte undervise
ren, museumsinspektør
Morten Skydsgaard, om én
af os studerende kunne tæn
ke sig at lave et 10 timers
job, som bestod i at sortere

Bakterier i en patientprøve kan identificeres med en reagensrække af
brønde, som indeholder forskellige substrater: sukre, aminosyrer og ke
mikalier m.m. Bakteriernes reaktion med substraterne skaber et mønster
af farveændringer, som er specifik for hver art. Foto: Cecilie Sonne
Lindberg.
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og opdatere al kildemateria
let, som vi havde anvendt
på kurset. Det ville jeg ger
ne, og jeg fik jobbet.
Jeg skrev senere bache
lorprojekt om den første
hjerte-lunge-maskine på
Århus Kommunehospital,
som tidligere var udstillet i
den medicinhistoriske ud
stilling. Under udarbejdelsen
af projektet blev jeg tilbudt
et job på fire timer om ugen
i museets samlinger med det
formål at registrere og foto
dokumentere genstande, in
terviewe donatorer og hjæl
pe til med udstillinger. Jeg
var meget beæret over at få
tilbudt jobbet, og det lød li
ge som noget for mig.
Jeg har under mit arbejde
bl.a. dokumenteret og regi
streret hjertekirurgiske in
strumenter i samarbejde
med en hjertekirurgisk
overlæge. En anden hoved
opgave har været indsam
lingen af undervisningspræ
parater fra det tidligere
Patologiske Institut på
Århus Kommunehospital.
Jeg har haft et utrolig
godt studiejob på Steno
Museet, som jeg vil være
evigt taknemmelig for –
spændende opgaver, fleksi
bilitet og ikke mindst skøn
ne kollegaer.
Cecilie Sonne Lindberg
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Jagten på stoffets mindste dele
Udstillingen Det nysgerrige
menneske har et afsnit om
udforskningen af stoffets
allermindste dele. Her for
tælles bl.a. om, at nysger
righeden efter at trænge
ind i materiens mikroverden
krævede nye metoder og in
strumenter for at give re
sultat. I det følgende uddy
bes nogle af udstillingens
historier.
I løbet af 1800-tallet opda
gede fysikerne gang på
gang nye fænomener, som
afslørede, at den fysiske
verden var langt mere kom
pleks og fascinerende end
det, vi umiddelbart kan se
med det blotte øje. F.eks.
åbnede elektromagnetismen
et helt nyt forskningsområ
de inden for fysikken, og
studiet af det lys, som for
skellige stoffer udsender
ved opvarmning, ledte til
opdagelsen af nye grund
stoffer.
I anden halvdel af århun
dredet blev elektriske ud
ladningsrør brugt til at stu
dere både elektricitetens og
forskellige stoffers egenska
ber. Det førte til opdagelsen
af både usynlige stråler og
partikler – og efterhånden

Den flamboyante fysiker William Crookes undersøgte katodestråler med
et særligt udladningsrør, som siden er blevet opkaldt efter ham. Her ses
det, hvorledes rørets glasvæg lyser grønt, når den bliver ramt af stråler
ne. Skyggen af malteserkorset i røret viser, at katodestrålerne bevæger
sig ad rette linjer. Kilde: Vanity Fair og Zátonyi Sándor (CC).

en langt dybere forståelse af
det stof, som alt i vores ver
den er opbygget af.
Katodestråler
I 1870’erne opdagede den
britiske fysiker William
Crookes nogle mystiske
stråler, da han eksperimen
terede med elektriske ud
ladningsrør. De blev kaldt
katodestråler, fordi de
strømmede ud fra den nega
tive elektrode – katoden – i
røret. Crookes viste, at strå
lerne normalt bevægede sig
ad rette linjer, men også at
de kunne afbøjes med en
magnet, således at deres ba
ne blev krum. Derfor antog
www.stenomuseet.dk

han, at de bestod af ladede
partikler. Måske en slags
atomer eller molekyler?
Hvis det var ladede par
tikler, skulle de også kunne
afbøjes af et elektrisk felt.
Så det forsøgte tyskeren
Heinrich Hertz nogle år se
nere. Men uden succes.
Derfor konkluderede han, at
katodestrålerne i stedet måt
te være en form for elektro
magnetiske bølger.
Så var de bølger eller
partikler? Partikler eller
bølger?
Elektronen – den første
elementarpartikel
Takket være bedre udstyr
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I udstillingen Det nysgerrige menneske kan man se en nyere udgave af
den type katodestrålerør, som Thomson brugte til sine forsøg. Røret er
formodentlig fra 1960’erne og har været brugt til undervisning. Foto:
Mary Marie Kromann.

lykkedes det i 1897 den bri
tiske fysiker J.J. Thomson
at svare på dette spørgsmål.
Thomson udviklede nemlig
et specielt katodestrålerør,
som dels kunne frembringe
en meget tynd stråle, dels
havde et meget bedre vaku
um. Med det kunne han vi
se, at strålerne også kunne
afbøjes af et elektrisk felt.
Hermed havde Thomson
fastslået, at katodestrålerne
bestod af negativt ladede
partikler. Men ikke nok med
det. Han gennemførte også
nogle eksperimenter, hvor
han afbøjede strålerne både
elektrisk og magnetisk på
samme tid. Derved blev han
i stand til at måle forholdet
mellem partiklernes ladning
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og masse – og så kom den
store overraskelse. Det viste
sig nemlig, at partiklerne i
katodestrålen var over tusin
de gange lettere end det let
teste, man kendte: brint
atomet. Dermed havde
Thomson identificeret elek
tronen som den første kend
te elementarpartikel.
Både videnskabelig og
teknologisk betydning
Thomson mente, at disse
elektroner – eller corpuscler,
som han kaldte dem – stam
mede fra atomernes indre.
Det var en dristig teori, for
hvis det var rigtigt, betød
det, at atomerne ikke var
udelelige, som man hidtil
havde troet. Spørgsmålet om
www.stenomuseet.dk

atomernes opbygning har
optaget fysikere lige siden.
Thomsons eksperimenter
fik med tiden også stor tek
nologisk betydning. Billed
røret i et gammeldags fjern
syn er nemlig udviklet fra
Thomsons katodestrålerør.
Det virker ved, at man med
elektriske og magnetiske
felter styrer en elektronstrå
le, så den kan danne et ly
sende billede på en fluore
scerende skærm for enden
af et katodestrålerør.
Hvordan er atomer
opbygget?
Som nævnt foreslog Thom
son, at atomer måtte have
en eller anden indre struk
tur. Men det lykkedes ham
ikke at afsløre denne struk
tur. Det blev i stedet den
new zealandske fysiker
Ernest Rutherford og hans
assistenter Hans Geiger og
Ernest Marsden, der som de
første fik et kik ind i ato
mets indre.
Nu kan man selvfølgelig
ikke direkte se ind i atomer,
som er ufatteligt små. I ste
det beskød Rutherford en
tynd guldfolie med en stråle
af alfapartikler fra det
radioaktive grundstof radi
um. Derved kunne han, li
gesom en blind person
mærker jorden med sin

stenomusen
stok, “mærke” på atomerne
i folien, ved at se på, hvor
dan de påvirkede strålen af
alfapartikler. Som tidligere
beskrevet i Stenomusen vi
ste det sig, at nogle af
partiklerne fuldstændig æn
drede retning. Det fik ham i
1911 til at konkludere, at
det meste af atomets masse
er samlet i en lille, positiv
kerne, som elektronerne så
bevæger sig omkring. (Se
“Bohr og atommodellerne”,
Stenomusen 80, 47.)

Tidligere havde de fleste mennesker en partikelaccelerator stående i stu
en, formodentlig uden at vide det. Billedrøret i et gammeldags fjernsyn
var nemlig et katodestrålerør – og det er netop en elektronaccelerator.
Elektronerne accelereres ved hjælp af et elektrisk felt mellem to elektro
der i den smalle ende af røret. Når strålen af elektroner rammer den
fluorescerende skærm i den brede ende af røret, dannes der en lysende
plet. Grafik: Knud Erik Sørensen.

Søger i dybet
den faste grund
I de følgende år fortsatte
Rutherford denne type “be
skydningsforsøg” i håbet om
at trænge dybere ind i ato
met og få et kik på, hvordan
atomkernen er opbygget.
I 1919-20 opdagede han,
at der blev udsendt brintker
ner, når han beskød nitro
gen med alfapartikler. Dette
resultat kunne bedst fortol
kes ved at forestille sig, at
alfapartiklen trængte ind i
en nitrogenkerne, som der
ved blev omdannet til en
oxygenkerne samtidig med,
at der blev udsendt en brint
kerne.
Dette var bemærkelses
værdigt af flere grunde.
Bl.a. var det jo en realise
ring af alkymisternes gyldne

drøm om at kunne omdanne
ét grundstof til et andet.
Resultatet tydede også i
høj grad på, at brintkernen
måtte indgå som en bygge
klods i tungere atomkerner.
Derfor mente han, at den
burde have et selvstændigt
navn. Og da brintkernen til
syneladende var den pri
mære partikel i atomker
nen, lod han sig inspirere af
det græske ord for “først”,
nemlig “protos”, og navn
gav partiklen proton.
Hermed var der opdaget el
ler identificeret to elemen
tarpartikler.
I 1932 blev den tredje
elementarpartikel, neutro
nen – som også indgår i
atomkerner – ligeledes fun
det ved hjælp af en stråle af
alfapartikler. I dette tilfælde
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kom de fra det radioaktive
grundstof polonium og blev
skudt på en folie af berylli
um.
Acceleratorer
Selvom det havde ført til
mange vigtige opdagelser at
beskyde forskellige stoffer
med alfapartikler fra radio
aktive grundstoffer, var der
fysikere som indså, at man
var nødt til at have nogle
“projektiler” med meget
mere energi, hvis man for
alvor ville studere atomker
nen.
Derfor byggede Ruther
fords assistenter John Cock
croft og Ernest Walton om
kring 1930 et apparat, som
ved hjælp af en højspæn
ding på omkring 800.000 V
kunne accelerere protoner
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til høj hastighed. Derved
kunne de lave en proton
stråle, som de skød ind på
et stykke litium. Til deres
store forundring blev der
dannet alfapartikler, hvilket
fik den ellers stille Cock
croft til begejstret at råbe:
“Vi har spaltet atomet!”.
Det stod hurtigt klart, at
endnu kraftigere partikel
acceleratorer kunne give
endnu dybere indsigter.
Men man kunne ikke bare
blive ved med at øge den
elektriske spænding, da det
bare ville skabe gnister i
stedet for mere energirige
stråler.

Det var ret ubekvemt at arbejde med verdens første protonaccelerator.
Her sidder Walton i en blyforet kasse under acceleratoren og observerer
de dannede alfapartikler. Det krævede fuld opmærksomhed, for partik
lerne blev udelukkende registreret i kraft af det lille lysglimt, der blev
dannet, når de ramte en fluorescerende skærm foran sammenstødsstedet.
Foto: © the Cavendish Laboratory, University of Cambridge.
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Rundt og rundt
For at undgå gnistdannelse
har forskellige fysikere fun
det på acceleratorer, hvor
partiklerne kører i ring. Så
kan man genbruge spæn
dingen mange gange og på
den måde opbygge høj
energi, ligesom man kan få
en gynge til at svinge me
get højt med mange små
skub.
Den første af den slags
maskiner var cyklotronen,
som blev opfundet i USA af
Ernest Lawrence i 1929.
Den accelererede ladede
partikler mellem to D-for
mede elektroder, som var
tilsluttet en vekselspæn

stenomusen
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De to hule, D-formede kobberelektroder i en cyklo
tron er tilsluttet en højfrekvent vekselspænding, som
danner et elektrisk felt mellem elektroderne. Når
spændingen skifter retning, bliver en ladet partikel
accelereret over mod den modsatte elektrode. Frem
og tilbage. Samtidig får et magnetfelt partiklerne til
at bevæge sig i en cirkelbane inde i elektroderne.
Tilsammen får det partiklerne til at bevæge sig stadig
hurtigere i en spirallignende bane. Grafik: Knud Erik
Sørensen.

ding. Samtidig var der et
kraftigt magnetfelt på tværs
af elektroderne, som afbøje
de partikelstrålen, så den
kunne spiralere frem og til
bage mellem elektroderne,
indtil den havde opnået den
ønskede energi.
Da cyklotroner hurtigt vi
ste sig at kunne give yderli
gere indsigt i atomkerner
nes opbygning og egenska
ber, fik Niels Bohr allerede

I udstillingen kan man se en af de D-formede elektro
der fra Niels Bohr Institutets cyklotron. Foto: Hans
Buhl.

i 1938 bygget den første cy
klotron i Europa på sit insti
tut. Da denne cyklotron
blev taget ud af drift i 1993,
indsamlede Steno Museet
en af de D-formede elektro
der. Så den kan i dag ses i
udstillingen Det nysgerrige
menneske.
Cyklotroner bruges stadig
I dag bruger man ofte andre
typer af acceleratorer til den
www.stenomuseet.dk

fysiske grundforskning.
Men cyklotroner anvendes
stadig i vid udstrækning til
fremstilling af radioaktive
isotoper til medicinsk diag
nose og behandling. Som
man kan se i udstillingen, er
det også en cyklotron, som
laver protonstrålen på det
nye partikelterapicenter på
Aarhus Universitetshospital
i Skejby.
Hans Buhl
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Zoom ind på kroppen
På grund af coronanedluk
ningen var Steno Museets
Uge Sex-arrangement i år
gået online. Det gav en tem
melig stejl læringskurve.
Hvert år i Uge Sex vrimler
det med unge mennesker på
Steno Museet. Særligt i ud
stillingen Kære krop, svære
krop, hvor det flotte, røde
centermøbel er fyldt med
lange lemmer, gode grin, re
fleksion og unge stemmer.
Det er udskolingsklasser på
besøg, og de drøfter kroppe
og kropsidealer med hinan
den og vores formidlere.
Sådan var det bare ikke i år.

Salen med udstillingen Kære krop,
svære krop var omdannet til et di
gitalt studie i Uge Sex. Foto: To
bias Wang Bjerg.
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Online
Allerede i efteråret kunne vi
godt regne ud, at hvis vi vil
le have kroppen på skema
et, måtte vi tænke i alterna
tiver. Derfor besluttede vi at
udvikle et online-tilbud, der
kunne fungere, uanset om
eleverne var i skole eller ej.
Det blev til en Uge Sex med
online-workshops tirsdag til
fredag kl. 9-11.
Ud over det aktuelle til
bud var initiativet med til at
udvikle et forløb, som frem
adrettet kan anvendes som
skabelon til udvikling af an
dre online-læringsforløb.
Vores formidlingsforløb
skal også online være dia
logbaserede, kropslige, in
deholde taktile oplevelser
og mulighed for udforsk
ning og refleksion. Det gi
ver både muligheder og be
grænsninger.
Kaos i samtalen
Udstillingen Kære krop,
svære krop er målrettet un
ge og udgør en fantastisk
ramme, når vi har skole
klasser inde på museet til
læringsforløb om kroppen.
Genstande, personlige for
tællinger, fotos af krops
idealer gennem tiden og bil
www.stenomuseet.dk

leder af nøgne kroppe i alle
aldre er et godt afsæt for
samtale og refleksion. Her
kan man finde ud af, hvor
dan andre har det med og
tænker om kroppen, hvor
dan kroppe egentlig ser ud,
men også reflektere over
kroppens plads i samfundet
i dag.
Det var vores store ønske
at bibeholde denne samtale;
at løfte den ud af udstillin
gen og ind på skærmen.
Forløbet skulle foregå på
Zoom, der jo netop giver
deltagerne mulighed for at
tale sammen i mindre grup
per. Det ville altså være mu
ligt for eleverne at drøfte
vigtige emner med hinan
den – ovenikøbet i grupper
med unge på tværs af lan
det. Det så vi frem til at fa
cilitere.
Første dag loggede næ
sten 300 elever fra 8. klasse
og deres lærere ind, og det
blev et par ganske udfor
drende timer med masser af
brandslukning. Det var nød
vendigt at lukke ned for mi
krofoner, fjerne provoke
rende oplæg og lukke chat
sporet, der blev ubehageligt
og nedsættende. Vi var nødt
til at tænke om.
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Kommunikation på
andre måder
Heldigvis blev resten af
ugen en rigtig god oplevelse
med engagerede elever, der
deltog aktivt. Alle skrevne
kommentarer og evt. spørgs
mål gik nu direkte til og
kunne kun ses af moderator,
alle elevers mikrofoner var
lukkede, og eleverne blev
aldrig sendt ud i grupper.
Alligevel levnede det rum
til udveksling, bl.a. i form
af elevernes uploadede teg
ninger og overvejelser.
Virtuel balancegang
Online-formidling er en ud
fordring. Derfor havde for
midlingschef Linda Greve
forinden afholdt en work
shop, så alle var godt klædt
på. Det handler bl.a. om vi
den vedr. teknik, orkestrere
de skift, interaktion mellem
museumsfolk, betydningen
af metakommunikation,
skift i scenarier og i ind
holdselementer samt det at
skabe et særligt, trygt og in
kluderende formidlingsrum.
Selve forløbet var derfor
tilrettelagt med varieret ind
hold og arbejdsmetoder
samt mange skift. Der var
‘rundvisning’ i udstillingen,
quiz med genstande, tegne
opgaver, læsepause, oplæg
og spørgeundersøgelser.

Mens eleverne gav udtryk for, hvad der påvirker deres opfattelse af
kroppen, sad museumsinspektør Morten Skydsgaard klar i Slagelse med
sit oplæg om “Kropsidealer gennem 100 år”. Screenshot.

Alt dette kom os til gode de
sidste tre dage. Flere af ele
verne gav udtryk for, at de
to timer var gået hurtigt. At
de tænkte anderledes om
kropsidealer nu, og at det
var dejligt at vide, at de tan
ker de har om deres egen
krop, ikke er så anderledes,
som de måske gik og troe
de.
Det tager vi med videre
Uge Sex har givet os nogle
meget værdifulde erfarin
ger, og vi har fået designet
et forløb, der kan fungere
som skabelon for kommen
de online-læringstilbud.
Normalt er det primært
skoler fra Region Midtjyl
land, vi møder i museet.
Men i år var 13 ud af 25
skoler fra Sjælland. De
www.stenomuseet.dk

mange sjællandske skoler,
der bød ind på online-forlø
bet, indikerer, at der er et
potentielt marked for on
line-læringstilbud målrettet
skoler i stor geografisk af
stand fra Science Museerne.
Derfor vil vi se på mulighe
der og ressourcer i forhold
til at kunne afvikle et årligt
event inden for vores for
skellige formidlingsområ
der.
Vi har lært rigtig meget
om online-læringsforløb.
Hvad der virker og ikke vir
ker, hvordan det skal byg
ges op, hvordan deltagerne
aktiveres, hvordan teknolo
gien bedst udnyttes – men
ikke mindst, hvordan det
fysiske museum formidles i
et digitalt univers.
Kamma Lauridsen
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Aarhus har fået sin egen rumbus
I vinterferien rullede Steno
Museet ud til private hjem
med et nyt koncept – en
rumbus med AstroTake
away. Hundredevis af take
aways blev hurtigt solgt, og
vi havde online StjerneSnack
til familierne hele uge 7.
Vinterferien plejer at være
årets mest populære begi
venhed på Steno Museet.
Ofte er omdrejningspunktet
astronomi – fra rumrejser
og exoplaneter til Mars og
Månen. Emner, som altid
vækker genklang hos både
små og store besøgende.
Ikke mindst vil de besøgen

de gerne trække i rumdrag
ten i en kulisse af forskelli
ge spektakulære baggrunds
scenarier fra fjerne planeter.
Fra besøgsrekord til
tomme sale
I 2019 havde vi det højeste
besøgstal i vinterferien no
gensinde på Steno Museet. I
år var situationen helt an
derledes. Museet er lukket
grundet corona og står med
tomme sale. Derfor havde
vi valgt at omlægge muse
umsaktiviteterne og astro
nomiformidlingen i vinter
ferien til en fysisk og en di
gital del, der kunne foregå

Familien Bendixen i Aarhus var den første familie, der fik besøg af rum
bussen og leveret deres AstroTakeaway af astrobudene Villads Lundsteen
Jacobsen og Aase Roland Jacobsen. Foto: Trine Bjerre Mikkelsen.
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derhjemme og udenfor un
der stjernehimlen.
Konceptet blev til “Astro
Takeaway med Stjerne
Snack” og bestod af en pose
med forskellige astronomi
aktiviteter, fribilletter til
Steno Museet og over
raskelser, som man kunne
bestille online. Derudover
var der hver dag mini-webi
narer (StjerneSnack) om
forskellige astronomiemner.
Den gamle tjenestebil
blev desuden forvandlet til
en rumbus, og to astronomi
formidlere udskiftede den
blå Science Museernet-shirt med en rumdragt for
at uddele AstroTakeaway til
de første 50, der havde be
stilt.
Det nye koncept
Familierne skulle før uge 7
bestille deres AstroTake
away gennem web-shop
pen, og man kunne vælge
mellem click-and-collect el
ler at få tilsendt sin Astro
Takeaway.
Ud over aktiviteterne i
posen kunne man også være
med til 15 minutters online
StjerneSnack med en asto
nomiformidler, der fortalte
om dagens emne, f.eks.
stjernekort, meteoritter,

stenomusen
Månen og mange andre
spændende emner.
Vi fik afprøvet et helt nyt
koncept og gjorde os man

ge erfaringer. Om vi er luk
kede eller ej, har dette kon
cept muligheder for at blive
videreudviklet også med

andre emner end astrono
mi.
Trine Bjerre Mikkelsen og
Aase Roland Jacobsen

StjerneSnack – en ny form for formidling
Selvom vi er vant til at for
midle astronomi til diverse
klassetrin, blev vi nødt til at
tænke ud af boksen for at
formidle online i vinterferien
til de familier, der havde købt
vores AstroTakeaway-pose.
Det har været en lærerig,
sjov og hæsblæsende ople
velse at lave StjerneSnacks
og prøve kræfter med en ny
form for formidling.
Der var mange udfordringer
undervejs. Specielt teknik
ken med at koble flere ka
meraer til en Zoom-præsen
tation var lunefuld, men
samtidig gav fleksibiliteten
mulighed for at eksperimen
tere med et nyt setup hver
dag. Det at tænke engage
ment ind i sin formidling
via polls og spørgsmål via
chat-funktionen eller dele
billeder og film via skærm
deling er en helt ny måde at
formidle viden og svært til
gængeligt stof på.
Programmet
Hver dag blev der præsente

ret et nyt astronomiemne,
som tog udgangspunkt i en
eller flere af tingene i den
AstroTakeaway-pose, som
familierne havde købt i
webshoppen.
Mandag brugte astrono
miformidler Julie Gadeberg
Magic Planet til at præsen
tere de 8 planeter og gen
nemgå solsystemets opbyg
ning – og her kom 3D-bril
lerne i posen i brug som en
hjælp til at skabe et rumligt
indtryk af Mars’ overflade.
Om tirsdagen blev en flot
3D-model af Karlsvognen
rammen om et anderledes
kameraskift. Modellen, som
er bygget af to medlemmer

Aase Roland Jacobsen havde fun
det jernmeteoritten frem for at vise,
hvad et stjerneskud er. Screenshot.

af Steno Museets Venner,
hjalp museumsinspektør
Hans Buhl med at illustrere,
at stjernerne i Karlsvognen
og andre stjernebilleder ik
ke ligger i samme afstand
fra Jorden, og at de kun
danner stjernebilledet fra en
ganske bestemt vinkel.

Per Christiansen og Kristian Jakobsens flotte 3D-model gjorde det mu
ligt at visualisere Karlsvognens stjerner i et andet perspektiv. Foto: Kri
stian Jakobsen samt screenshot.

www.stenomuseet.dk
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Drama i kulissen med Frederik
Würtz Sørensens “forsinkede” an
komst i rumdragt. Screenshot.

Onsdag blev spørgsmålet
‘Har du set et stjerneskud?’
stillet, og med udgangs
punkt i solsystemets dannel
se fortalte astronomiformid
ler Frederik Würtz Sørensen
om stjerneskudssværme og
meteoritter, mens planeta
rieinspektør Aase Roland
Jacobsen fremvist en ægte
jernmeteorit.
Torsdag forklarede Hans,
hvorfor himlen skifter udse
ende alt efter årstiden ved

Med en måneflipper kan man
bladre Månens faser igennem.
Screenshot.

hjælp af endnu en 3D-model.
Som hjælpemidler til at finde
rundt på stjernehimlen præ
senterede han en model af et
gammelt astrolabium og for
klarede, hvordan man bru
ger et moderne stjernekort
eller apps til smartphonen.
Det tekniske setup blev
sat på spidsen om fredagen,
hvor Frederik havde ‘glemt’
sin aftale med dagens vært
Aase og kom for sent –
dumpende ned fra himlen.
Her viste det nye format
virkelig, hvad det kan: et

Frivillig fra venneforeningen Kristian Jakobsen havde lavet en fin mo
del, som tydeligt viser, hvorfor der er forskellige stjernebilleder på dele
af nattehimlen i løbet af året. Screenshot.
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Planetfrugtsalaten giver indtryk
af planeternes indbyrdes størrelse.
Screenshot.

overraskende sceneskift til
en håndholdt telefon kan
virkelig ryste op i tingene.
Frederik ‘ankom’ som
astronaut i museets model
af Andreas Mogensens rum
kapsel. Han fremviste der
efter en flot LEGO-model
af den internationale rum
station ISS, og brugte et
æble til at anskueliggøre,
hvor højt rumstationen be
finder sig over jordoverfla
den (kun hvad der svarer til
3 × æbleskind!).
Lørdag blev der udført en
meget inspirerende demon
stration af ‘himmelmeka
nikken’ – hvordan Solen,
Jorden og Månen bevæger
sig i solsystemet. Planeterne
i solsystemet blev sat sam
men til en ‘planetfrugtsalat’
– fra Merkur som et peber
korn til Jupiter som et kæm
pe kålhoved. Julie forklare
de sol- og måneformørkel
ser ved hjælp af et tellurium
og en hjemmebygget pap
model samt på den gode,
gammeldags kridttavle.

stenomusen
Søndag var Månen emnet
for den sidste StjerneSnack,
og Julie forklarede, hvorfor
den altid vender samme si
de mod Jorden, og at der er
stor forskel på dens forside
og bagside. Bagefter brugte
hun en bevægelig ‘måne
krave’ til at forklare Månens
faser. En måneflipper fra
AstroTakeaway-posen gav
mulighed for selv at bladre
Månens faser igennem der
hjemme.
Tilfredshed og
gode erfaringer
Det har givet gode erfarin
ger at få lov til at eksperi
mentere med formidling på
en anden måde, og de for
skellige opstillinger – byg

get af vores gode frivillige
– har været nyttige til at un
derstøtte formidlingen. Mo
dellerne kommer nu til at
indgå i formidlingen i
Astroteket, hvor de kan
hjælpe med at gøre astrono
miformidlingen mere jord
nær og håndgribelig.
Vi fik mange begejstrede
tilbagemeldinger fra dem,
der fulgte præsentationerne
– og vi har selv lært en mas
se om at lave digital under
visning. Det vil der helt sik
kert kun komme mere af –
selv når denne pandemi løs
ner sit greb!
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Et godt eksempel
Steno Museets Venner har modtaget en god gave fra et
livsvarigt medlem.
I starten af året skrev et af venneforeningens trofaste
medlemmer, at han “efterhånden var lidt flov over at
være privilegeret som livsvarigt medlem”. For det har
åbenlyst været en væsentlig bedre forretning for ham
end for foreningen, bl.a. pga. af de stigende portoudgif
ter. Derfor ville han gerne indbetale det samme beløb
som en gave, som han for flere årtier siden betalte for sit
livsvarige medlemskab.
Vi siger hjerteligt TAK for gaven og giver hermed
ideen videre til inspiration for andre livsvarige medlem
mer.
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Søndag 28. marts kl. 20
Fuldmåneaften i planetariet: Forårets stjernehimmel med myter og astro
nomi. Udstillingerne er åbne fra kl. 19. Billetter købes på www.sciencemu
seerne.dk.
Tirsdag 27. april kl. 20
Fuldmåneaften i planetariet: Stjernehimlen i de lyse nætters tid. Udstil
lingerne er åbne fra kl. 19. Billetter købes på www.sciencemuseerne.dk.
Onsdag 26. maj kl. 20
Fuldmåneaften i planetariet: Formørkelser. Udstillingerne er åbne fra kl.
19. Billetter købes på www.sciencemuseerne.dk.
Torsdag 10. juni
Delvis solformørkelse i Danmark. Program følger.
Torsdag 24. juni kl. 20
Fuldmåneaften i planetariet: Sommerhimlen med myter og astronomi. Ud
stillingerne er åbne fra kl. 19. Billetter købes på www.sciencemuseerne.dk.
Lørdag 24. juli kl. 20
Fuldmåneaften i planetariet: Efterårets stjerneskudssværme. Udstillinger
ne er åbne fra kl. 19. Billetter købes på www.sciencemuseerne.dk.
Følg med på Science Museernes hjemmeside, www.sciencemuseerne.dk,
om åbningstider og program for sommerferien på Steno Museet og i
Væksthusene.

Generalforsamlingen 2021 udsættes
Den ordinære generalforsamling i foreningen Steno Museets Venner
er udsat indtil videre.
Ifølge vedtægten skal den årlige generalforsamling holdes i marts måned.
Men det er ikke muligt i år pga. coronasituationen. Dels er det generelle
forsamlingsforbud for mere end 5 personer gældende foreløbigt til og med
5. april 2021, dels er Aarhus Universitet og dermed Steno Museet fysisk
lukket indtil samme dato. Derfor er det nødvendigt at udsætte generalfor
samlingen indtil videre.
Når situationen er normaliseret, vil den ordinære generalforsamling blive
indkaldt med mindst 14 dages varsel på Science Museernes hjemmeside.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Steno Museets Venner

www.stenomuseet.dk

