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Foto af fotografen i museets nye spejkabinet. (Foto: Thorbjørn Kristensen)

Hvad er en naturlov?
Ny udstilling med vægt på 
det pædagogiske i den 
videnskabshistoriske af-
deling.

Når et æble falder fra træ-
et, skyldes det, at jordens 
og æblets masser tiltræk-
ker hinanden. Alle masser i 
universet tiltrækker hinanden 

med en kraft, der er større, jo 
større masserne er, og min-
dre jo længere de er fra hin-
anden. Englænderen Isaac 
Newton (1642-1727) fandt 
i årene 1664-66 denne na-
turlov, som kaldes massetil-
trækningsloven eller gravi-
tationsloven. Den er et ek-
sempel på en naturlov. 

Et andet eksempel på en na-
turlov er magnetloven: En 
magnets nordpol tiltrækker en 
anden magnets sydpol, men 
frastøder dens nordpol.

Naturlove kan bruges til at 
forudsige fænomener. Hvis 
man klipper stænglen over 
på et æble, der hænger i et 
træ, kan man forudsige, hvad 
der vil ske. Æblet falder til 
jorden! 
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Museet er åbent kl. 10-16. Mandag lukket.

Lægernes Kunstforening er 
en samling af læger fra hele 
landet og fra mange forskel-
lige specialer. Foreningens 
medlemmer samles fl ere gan-
ge årligt til kurser i maling, 
stenhugning og collage samt 

Lægekunst – Lægers kunst
I dagene fra 25. oktober til 
2. november 2003 afhol-
der Lægernes Kunst for-
ening efterårsudstilling 
med egne værker på Steno 
Museet. En af arrangører-
ne, Ingerlise Jørgensen, 
orienterer her om forenin-
gen og udstillingen.

i København, Odense og År-
hus. Denne udstilling er for-
eningens tiende, og det er 
anden gang, der udstilles i 
de smukke lokaler på Steno 
Museet. Ferniseringen fi n-
der sted lørdag den 25. ok-
tober kl. 14 -16.
   Der er arrangeret Åbent 
Hus med Medicinhistorisk 
Selskab den 29. oktober 2003 
kl. 19.30 i udstillingssalen. 
Ved denne lejlighed vil prak-
tiserende læge Irma Calonius 
holde foredrag om Symboler 
og ikoner i Kurt Trampedachs 
kunst.

Læs mere om forenin gen og udstillingen på www.laegerneskunstforening.dk

til udstillinger og foredrag. 
En efterårsudstilling arran-
geres hvert andet år på skift 
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De fl este mennesker bruger landkort fra tid 
til anden. For eksempel til at fi nde vej eller 
til at se, hvor det er, man skal hen i sin ferie. 
Det er også kort af forskellig slags, der lig-
ger til grund for handel med jord, beregning 
af ejendomsskatter samt bygning af veje og 
broer m.v. Men hvordan er landkortet egent-
lig kommet til at ligne landet? Det er et af de 
centrale spørgsmål, som vil blive besvaret i 
museets næste store særudstilling.

Fra beskrivelse til opmåling
Oprindeligt blev kort tegnet på grundlag af 
observationer og optegnelser fra rejsende og 
søfolk. Derfor var de som regel ret upræci-
se. Men efterhånden lykkedes det med sta-
dig mere avancerede instrumenter og meto-
der at lave kort som ligner. I Danmark blev 
den første større opmåling af landet iværk-
sat i slutningen af 1700-tallet på foranled-
ning af Videnskabernes Selskab.

Udstillingen
Udstillingen vil give et indtryk af kortteg-
ningens historie ved at præsentere en ræk-
ke gamle kort såvel som nogle af de instru-
menter, der gennem tiderne er blevet brugt 
til landmåling. 
   Der vil blive lagt vægt på at sætte udvik-
lingen ind i et kulturhistorisk perspektiv, 
ligesom det vil blive forsøgt at involvere 

Fra land til kort
Den næste store særudstilling på Steno 
Museet kommer til at handle om kort og 
landmåling. Den forventes at åbne om-
kring februar 2004.

publi kum aktivt i udstillingen. Det vil såle-
des blive muligt at afprøve nogle af de ud-
stillede instrumenter. Man vil også ved selv-
syn kunne konstatere, at der dannes et tre-
dimensionalt billede, hvis man gennem et 
stereoskop betragter to luftfotografi er af det 
samme landskab, som er optaget fra lidt for-
skellige positioner. Dette fænomen kan be-
nyttes til at afsætte højdekurver på et kort.

Glober og kortprojektioner
Som et af de store klenodier i udstillingen 
forventer vi at kunne vise nogle meget for-
nemme glober, som er lavet af Tycho Brahes 
berømte globemester, Willem Blaeu, omkring 
år 1600. De ejes af Det kongelige Bibliotek, 
som har givet foreløbigt tilsagn om, at vi 
kan låne dem til udstillingen. I forbindelse 
med globerne vil udstillingen også komme 
ind på, hvordan man kan afbilde den runde 
jord på fl ade kort.                                 hb

Udsnit af kort over “Den syd østlige Fierdedeel af 
Siælland under det Kongl: Viidenskabernes Societets 
Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved tri-
gonometriske samt astronomiske Operationer prövet. 
Tegnet af C. Wessel Aar 1770” (www.geomat.dk).
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Naturlove forklarer og for-
udsiger fænomener. Jo me-
re nøjagtigt de kan forudsi-
ge, jo mere nyttige er de. Det 
gælder om at gøre lovene så 
præcise som muligt. Derfor 
formuleres naturlove ofte i et 
matematisk sprog, fordi det 
er det mest præcise sprog, 
vi har.

Naturlove og matematik
De græske naturfilosoffer 
var de første, der formule-
rede naturlove matematisk. 
Archimedes (ca. 287 f.Kr.-
212 f.Kr.) formulerede en na-
turlov, som vi kalder vægt-
stangsreglen: En homogen 
stang hænges op i en tråd i 
sit midtpunkt. Til hver side 
af stangen ophænger man et 
lod. Vægtstangsreglen siger, 

at lodderne holder hinanden i 
ligevægt, hvis massen af lod-
det til højre for ophængnings-
punktet ganget med afstanden 
til punktet er lig med massen af 
loddet til venstre for ophæng-
ningspunktet ganget med dets 
afstand til punktet.
   Udstillingen Hvad er en na-
turlov? handler om en lov, 
der også blev formuleret af 
græske fi losoffer, bl.a. Euklid 
(ca. 300 før Kr.) og Heron 
(1. århundrede efter Kr.). 
Det er den såkaldte spejllov 
for lyset. Udstillingen viser 
en lang række optiske fæno-
mener, der alle kan forklares 
ved hjælp af spejlloven, dvs. 
at ved spejling af en lysstrå-
le er indfaldsvinklen lig med 
udfaldsvinklen. 
   Med denne udstilling sæt-
tes fokus på naturlove. En na-

turlov gælder overalt og med 
nødvendighed, dvs. man kan 
ikke ændre en naturlov, i mod-
sætning til grund loven eller 
færdselsloven! Eller De ti 
Bud?

Et pilotprojekt
Hvad er en naturlov? er et 
pilotprojekt, der skal afprøve 
udstillingens egnethed over 
for besøgende fra skolerne. 
Der er noget for alle alders-
trin. De helt små kan undre 
sig over de mærkelige fæ-
nomener, de større i f.eks. 
gymnasiet skal bruge lidt 
matematik for at trænge om 
bag fænomenerne og forkla-
re dem. Fælles for alle for-
klaringstiltag er dog, at man 
skal bruge spejlloven. 
   I udstillingen er der lagt 
vægt på den pædagogiske til-Euclid (ca. 300 f. Kr.)

Hvad er ...
Fortsat fra forsiden

Hvordan er det, vi ser ud?(Foto: Thorbjørn Kristensen)
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gang. Der er gjort meget ud 
af, at den besøgende bliver 
aktiveret og kan arbejde med 
fænomenerne. I modsætning 
til, hvad der er tilfældet i den 
øvrige del af museet, er der 
her lagt mindre vægt på den 
historiske dimension. Det har 
der ikke været plads til. Men 
hvis der bliver lejlighed til 
at gennemføre udstillingen 
i en større udvidelse af mu-
seet, vil spejllovens historie 
blive medtaget.

Udstillingen er placeret i 
den græske afdeling på mu-
seet. Selvom mange af fæ-
nomenerne ikke var iagtta-
get i oldtiden, kendte man 
dog dengang selve spejllo-
ven. Det kan i sig selv give 
anledning til mere fi losofi ske 
spekulationer over, hvad en 
naturlov er.
   Gravitationsloven gælder 
overalt og med nødvendig-
hed. Det samme gælder for 
spejlloven. Den gjaldt også 

i antikkens Grækenland. Det 
samme gjaldt om den lov, at 
planeterne bevæger sig med 
konstant fart på cirkler, så-
dan at Ptolemaios (ca. 100- 
165) med stor præcision kun-
ne forudsige planeternes be-
vægelser. Den blev regnet 
for en naturlov i 1500 år, li-
ge til Kepler (1571-1630) 
fandt, at planeter bevæger 
sig i ellipsebaner. Hvem af-
gør, om en lov er en natur-
lov?                            kmp

Så var jeg altså i Steno Museet igen,
en oplevelse var det jo, simpelthen.

Elektronmikroskopet blev vist og om dette skrive,
min interesse derom, kan forblive.

En gave til menneskeheden har det været,
tro ikke vi har fået fænomenet foræret.

Det forstørrer dog 10 000 gange mere end det vi kender.
en hilsen til skaberne vi altid sender.

De kan nu forske i genet så meget de vil,
den viden om dette, kommer os til.

Også en regnemaskine fra ældre tid,
sparede os så for blyantfl id.

Endog en computer så voldsom og mægtig er vor skue,
den var så stor, den ikke ku’ være i en stue.

Men elektronmikroskopet er nu min store dille,
den kan se på alt, selvom det er meget lille.

Selv virussen kan de også prøve,
men kloning får koldt, nedad ryggen løbe.

Ikke alt for genteknologien kan lykkes,
om igen, fl ere prøver skal der bygges.

Elektronmikroskopet!
Et museumsbesøg kan give Et museumsbesøg kan give 
anledning til mange tanker. anledning til mange tanker. 
Carl C. Sørensen har givet Carl C. Sørensen har givet 
udtryk for sin begejstring i udtryk for sin begejstring i 
følgende lille digt.følgende lille digt.
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På Steno Museet befi nder der 
sig et arkiv fra Djurslands Læ-
geforening samlet fra 1883 
til 1969. En del af disse ar-
kivalier er en samling af li-
ster over personer, der døde 
af tuberkulose i lægeforenin-
gens område 1886-1902.
   Listerne er et vidnesbyrd 
om en sygdom, der prægede 
hverdagen for mange fami-
lier. Og det i et omfang, der 
kan være meget svær at for-
stå i dag, hvor sygdommen 
indtil for få år siden stort set 
blev betragtet som udryddet 
i Danmark.
   Listerne fortæller også om 
lægevidenskaben dengang. 
Ud fra listerne kan man se, 

at lægerne i de fl este tilfælde 
først fi k kontakt til patienter-
ne meget sent i sygdomsfor-
løbet. Uden for de store by-
er behandlede og diagnosti-
cerede man oftest i familien 
eller gennem kloge folk og 
lignende behandlere.

Mange betegnelser
Det ses også, hvordan hver-
ken patienterne eller lægerne 
altid vidste, hvad det var for 
en sygdom, de havde med at 
gøre. Tuberkulose var en for-
holdsvis ny medicinsk beteg-
nelse, der på dette tidspunkt 
ikke var den mest udbredte 
betegnelse. Den almindelige 
befolkning brugte navne, der 
for dem var mere betegnende 
for sygdommens karakter. I 
listerne bliver tuberkulose i 
indberetningerne fra lægfolk 
blandt andet kaldt så forskel-

lige navne som brystsyge, tæ-
ring, svækkelse, brysttæring 
eller lungesvindsot.
   Lægerne benyttede også 
forskellige betegnelser og 
vidste heller ikke, hvad man 
skulle stille op med sygdom-
men. Det er bemærkelsesvær-
digt, at listerne stort set ikke 
angiver, hvordan de syge blev 
behandlet. Lægerne fokuse-
rede i stedet på at få klarlagt, 
i hvor mange tilfælde tuber-
kulose kunne have været ar-
velig (hvilket blev opgjort til 
at være i mere end halvdelen 
af tilfældene).

Tuberkulosebakterien
Det er her bemærkelsesvær-
digt, at lægerne overvejende 
fokuserede på arveligheden 
som forklaring på tuberkulo-
se. I 1882 have Robert Koch 
nemlig påvist, at tuberkulose 

Den hvide pest på arkivets gulnede sider
Cand.mag. Mette Høyrup 
fortæller her om tuberku-
lose fra Djurslands 
Lægeforening.
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skyldtes en helt bestemt bak-
terie, tuberkulosebakterien. 
Opdagelsen var et led i bak-
teriologiens dengang helt nye 
tanker om, at sygdom kunne 
forårsages af usynlige leven-
de organismer. Listernes fo-
kus på arvelighed er således 
et udtryk for, at der blev ved 
med at være tilsyneladende 
forskellige lægevidenskabe-
lige opfattelser af tuberkulo-
se efter opdagelsen af tuber-
kulosebakterien.

Helbredelse blev mulig
Indsamlingen af oplysninger 
om tuberkulosedødeligheden 
var et lokalt forsøg på skabe 
et pålideligt billede af fore-
komsten af tuberkulose. I den 
årrække listerne blev indsam-
let (1886-1902), eksisterede 
der ikke en egentlig indsats 
mod tuberkulose.

Listerne ophører omtrent sam-
tidig med, at den danske tu-
berkulosebekæmpelse for al-
vor tog fart. Omkring over-
gangen til det 20. århundrede 
begyndte man fra privat og 
offentlig side aktivt at gå ind 

i forebyggelsen og bekæm-
pelsen af tuberkulose. Dette 
skete blandt andet gennem 
opbygningen af et omfatten-
de sanatorievæsen. Det blev 
dog først muligt at helbrede 
tuberkulose i 1944.

Sådan tegnede Robert Koch tuberkulosebakterierne efter han første gang 
så dem i mikroskopet i 1882. Bakterierne, der er farvet blå, stammer fra 
en vævsprøve fra en lunge angrebet af tuberkulose.
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Planetarienyt
Forventningsaften
og formørkelsesmorgen
Solformørkelsen den 31. maj var for de mor-
genfriske, nemlig fra kl. 4.48 til kl. 6.37, så 
planetariet var gået sammen med Moesgård 
Museum og havde taget kikkerter med sikre 
solfi ltre med ud til Moesgård Strand.
   Hele arrangementet begyndte allerede 
aftenen forinden med foredrag på Steno 
Museet I skyggen af Månen – hvad er det, 
der sker? v/ planetarieleder Ole J. Knudsen 
og Vidste babylonerne, at der bliver solfor-
mørkelse i morgen tidlig? v/ Kristian Peder 
Moesgaard.
   Dernæst gik turen med ekstrabybus til 
Moesgård Museum med myter, eventyr-
fortællinger og teater ved bålet, samt mu-
lighed for overnatning i vikingetelte. 

Klokken 6.05 har formørkelsen kulmineret, men alligevel 
er det et usædvanligt syn, der møder morgenvandreren.
(Foto: Knud Erik Sørensen)

Morgenen startede med fugletur til stranden, 
og selve formørkelsen begyndte kort før sol-
opgang og varede fra kl. 4.48 til 6.37. Efter 
at morgenskyerne var lettet, fi k de fremmød-
te oplevelsen af himmellegemernes bevæ-
gelse, efterhånden som formørkelsen skred 
frem. Omkring 300 mennesker var mødt op 
på stranden, og Restaurant René fi k udsolgt 
af morgenmad transportable.

Rumugen
Hvert år den 4.-10. oktober afholder FN den 
internationale Verdensrumuge med arrange-
menter verden over. Steno Museet er igen 
med, og vi har i år koordineret programmet 
med de to andre planetarier i landet. Vi vi-
ser rumfi lm, og vi leger med tyngdekraften 
hele ugen, og på hverdagene åbner vi alle-
rede klokken 9, så der er plads til fl ere skole-

Klokken 6.19 mangler der stadig en bid af solen. (Foto: 
Knud Erik Sørensen gennem en 8’’ Schmidt-Cassegrain 
kikkert med solfi lter)
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klasser. Forudbestilling af enkelt- eller dob-
belttime på 8942 3975.
   Rumfi lm: I årenes løb har der været vist en 
række rumfi lm i Tycho Brahe Planetarium, 
og de tåler et gensyn. I planetarierne i Århus 
og Jels kan vi ikke vise dem i det store 
Omnimax format, men med storskærms-
projektor på kuplen er det slet ikke så tos-
set endda. Filmene er på engelsk og varer 
1 time.
   Leg med tyngdekraften: Hvordan opfø-
rer dit legetøj sig ude i verdensrummet? Vi 
prøver noget af det legetøj, du kender, og så 

ser vi på video hvordan det opfører sig om 
bord i rumstationen ISS eller i rumfærgen. 
Varighed 1 time.
   Mandag til fredag i Verdensrumugen bygger 
en 8. klasse fra Katrinebjergskolen et mars-
bo i museets skolestue og overvejer (bl.a.), 
hvem der skal med, hvordan man skal bo, 
og om man kan sove for åbne vinduer.

arj & ojk

Mange morgenfriske personer var mødt op ved Moesgaard Strand for at opleve solformørkelsen. (Foto: Klaus 
Gottfredsen)

Se program for Verdensrumugen på
hjemmesiden

www.worldspaceweek.org
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Lad os slå det fast med det samme: 25°-
30° og høj sol er ikke museumsvejr. I 
juli og august havde museet ialt 4226 
besøgende mod 6287 sidste år, det er 
unægtelig en tilbagegang, der er til at 
få øje på. Men, som man har kunnet læ-
se i pressen, har besøgstallet for muse-
er generelt været dalende.
   I år havde Steno Museet i samarbej-
de med Arla Foods inviteret alle sko-
leelever i Århus Amt til at gå en tur på 
mælkevejen, en lille sporleg, hvor man 
skulle svare på spørgsmål om mælk og 

Sommeren 2003
Sommerens besøgstal viser, at høj sol
ikke er museumsvejr.

stjerne himlen. 607 børn valgte at delta-
ge. Hver uge blev der trukket lod blandt 
alle besvarelser om en 1. præmie og 10 
trøstepræmier. Vinderne blev:
• Uge 26: Ingrid H. Nielsen, 9 år.
• Uge 27: Camilia Harders, 9 år.
• Uge 28: Lasse Krak Jepsen, 13 år.
• Uge 29: Margrethe Nielsen, 9 år.
• Uge 30: Merian Handrup, 11 år.
• Uge 31: Karen Nielsen, 10 år.
• Uge 32: Buster Møller, 7 år.
• Uge 33: Mathilde V. Rasmussen, 8 år.
• Uge 34: Anders H. Nielsen, 8 år.
Endnu engang tillykke. Desuden bød 
sommeren på Leg med eksperimenter og 
rundvisninger hver søndag i museets 
urtehave.                                            bt

I anledning af Aarhus Uni ver sitets 75-års jubi-
læum og i samarbejde med Fol keuniversitetet 
arrangerer de fi re museer, der er tæt knyt-
tet til Aarhus Universitet, en foredragsræk-
ke med titlen Ned under udstillingen på fi -
re museer.
   Arrangementerne foregår henholdsvis den 
25. oktober, den 8. november, den 22. no-
vember og den 6. december, alle dage lør-
dag eftermiddag kl. 14-16 på de respektive 
museer.
   Adgangskort købes hos Fol keuniversitetet, 
Skt. Cle mens Stræde 1, telf. 8619 0566 og 
koster pr. person kr. 280. Der er be grænset 
deltagerantal.

Ned under udstillingen
Moesgaard Museum, Ste no Museet, Antik-
museet og Naturhistorisk Museum interes-
serer sig for vidt forskellige genstande af 
vidt forskellige årsager, men tilsammen 
udgør vi et repræsentativt udvalg: Ting fra 
Danmarks oldtid, fra videnskabens og me-
dicinens verden, fra den klassiske oldtid og 
fra naturen. 
   Foredragene handler om, hvad museerne 
også arbejder med udover at arrangere ud-
stillinger. Museernes vigtigste opgave er at 
indsamle genstande, der af en eller anden 
grund anses for vigtige og at bevare dem for 
eftertiden. De indsamlede genstande skal 
danne grundlag for, at man også i fremti-
den kan forske i og få indblik i den tid, de 
var en del af. Museerne arbejder for frem-
tiden med fortidens materiale.              ht

Aarhus Universitets 75-års jubilæum 
danner rammen om en foredrags række.
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Krudt og Kugler
I anledning af den aktuel le 
særudstilling handler Ste-
noforelæsninger i 2003 om 
krudt, fyrværkeri og spræng-
stoffer.

2. oktober
Afdelingsingeniør Birger Rhe 
Hansen, Hærens Artil le ri-
skole: Fra moderne granat-
ballistik til styrede grana-
ter.
   En forelæsning, der be-
handler kræfterne på grana-
ten, de matematiske bevæ-
gelsesligninger og nødven-
dige målinger af mundings-
hastighed og meteorologi 
samt den i praksis benyttede 
løsning i NATO artilleriets 
beregnerdatamater. 
   Fore læs ningen afsluttes 
med en orientering om mo-
derne granater med GPS sty-
ring og radar- og infrarød 
målsøgning.

6. november
Overlæge, dr. med. Kim Frost, 
Øjenklinikken, Sygehus Nord: 
Ska der efter fyrværkeri og 
eksplosioner.
   Vore øjne er særligt udsat-
te for at blive beskadigede 
ved eksplosioner. Ikke blot 
sprængstykker, men også 

trykbølgen og/eller den di-
rekte varmepåvirkning kan 
fremkalde læsioner, som fører 
til varig forringelse af synet på 
det ene øje eller begge øjne.
Hvert år mister fl ere danskere 
synet ved uforsigtig omgang 
med fyrværkeri. Men også 
jagtsæsonen har sine ofre, når 
der skydes ind i såten til lavt-
fl yvende fuglevildt. I udlandet 
sker et stort antal øjenskader 
som følge af krigshandlinger 
og erhvervsmæssig brug af 
sprængstof ved vejbyggeri, 
brydning efter mineraler og 
olieeftersøgning.
   Med udgangspunkt i øjen-
skader, foredragsholderen har 
oplevet igennem sit mere end 
tyveårige virke som øjenki-
rurg, gennemgås eksempler 
på eksplosionsskader og de-

res behandling samt de fysi-
ske forhold, der er bestem-
mende for læsioner af øjne 
og øjenlåg.

4. december
Planetarieleder Ole J. Knud-
sen, Steno Museet: Raket-
princip og rumfart. 
   I de første raketter var krud-
tet både sprængstof og driv-
middel. Senere er krudtet ble-
vet afl øst af endnu mere effek-
tive drivmidler, men rakettens 
fremdrift er stadig baseret på 
hurtige kemiske reaktioner.
Somme tider sker reaktio-
nerne lidt for hurtigt, som 
vi skal se i nogle videoek-
sempler. Desuden ser vi på 
nogle af de principper, som 
ligger bag brugen af raketter 
i rumfarten.
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Stenoforelæsninger 2003

Tid, sted og pris
Stenoforelæsningerne foregår på museet kl. 19 - ca. 21. Dørene 
åbnes kl. 18.40 og lukkes præcist kl. 19.00.
  Abonnement til efterårets forelæsninger kan tegnes ved hen-
vendelse til Folkeuniversitetets kontor, Skt. Clemens Stræde 1, 
8000 Århus C. Tlf. 86 19 05 66. Prisen er 320 kr.
  Der kan også købes billetter á 95 kr. (50 kr. for studerende) 
til enkelte forelæsninger. Disse billetter købes ved døren, men 
der kan i så fald ikke garanteres plads. Forudbestilling er dog 
mulig samme dag som forelæsningen på tlf. 89 42 39 75 (Steno 
Museet) mellem klokken 10 og 16.
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1. o
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er Indtil søndag 19. oktober 2003
Krudt og Kugler – særudstilling om krudt og fyrværkeri: historie, kemi og anven-
delse.

Torsdag 2. oktober kl. 19.00
Stenoforelæsning ved afdelingsingeniør Birger Rhe Hansen, Hærens Artilleriskole: 
Fra moderne granatballistik til styrede granater.

Lørdag 4. oktober - fredag 10. oktober
Rumuge. Dit legetøj i rummet, rumfi lm, foredrag og byg et marsbo.

Fredag 10. oktober kl. 19.00 - 24.00
Kulturnat og Fuldmåneaften. Farvet lys i natten. Hvad giver fyrværkeri farver? 
Kemiforsøg med farver og lyd. Rumfi lm hver halve time. Kun adgang med Nattegn/
armbånd.

Lørdag 11. oktober - søndag 19. oktober
Efterårsferie. Leg med eksperimenter og arrangementer for hele familien.

Tirsdag 21. oktober kl. 19.30
Jydsk Medicinhistorisk Selskab: museumsinspektør, læge Morten Skydsgaard, 
Steno Museet: Ole Bang (1788-1877) og den sidste hippokratiske medicin.

Lørdag 25. oktober - søndag 2. november
Kunstudstilling ved Lægernes Kunstforening.

Onsdag 29. oktober kl. 20.30
Jydsk Medicinhistorisk Selskab: læge Irma Calonius: Symboler og ikoner i Kurt 
Trampedachs kunst. Foreningen Lægernes Kunstforenings udstilling på Steno 
Museet er åben fra kl. 19.30.

Torsdag 6. november kl. 19.00
Stenoforelæsning ved overlæge dr. med. Kim Frost, Øjenklinikken, Sygehus Nord 
Skader efter fyrværkeri og eksplosioner.

Søndag 9. november kl. 20.00 og 21.30
Fuldmåneaften i planetariet: Vinterhimlen. Vi fortæller om stjernehimlen og spil-
ler musik under stjernerne.

Torsdag 13. november kl. 19.30
Jydsk Medicinhistorisk Selskab: Overlæge Niels Kristoffer Jensen: Kasuistik og me-
dicinsk etik: Genoplivning af kasuistikken – en omstridt og berygtet morallære.

Torsdag 4. december kl. 19.00
Stenoforelæsning ved planetarieleder Ole J. Knudsen, Steno Museet: Raketprincip 
og rumfart.

Torsdag 4. december kl. 19.30
Jydsk Medicinhistorisk Selskab: Professor dr. med. Albert Gjedde: De syv små 
djævle: Om striden mellem Christian Bohr og August Krogh.

Mandag 8. december kl. 20.00 og 21.30
Fuldmåneaften i planetariet: Sorgsang og Vækst. Moderne musik og billedsprog 
af Birgitte Alsted og Helle Nørregaard.
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