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gentages tre aftener i træk for at imødekom-
me efterspørgslen. Der er rift om pladserne 
i en sådan grad, at når billetterne gives fri, er 
hovedparten af dem revet væk på få timer. På 
den baggrund er vi nogle, der lidt spøgefuldt 
har draget sammenligninger med den træng-
sel, der opstår, når der sælges billetter til en 
populær rockkoncert.

De offentlige foredrag i naturvidenskab er 
en klar succes, og det er de først og fremmest, 
fordi kvaliteten er helt i top, såvel fagligt som 
organisatorisk. Alt det praktiske klapper, 
foredragene er godt forberedte, og foredrags-
holderne brænder for at formidle deres forsk-
ning. Sidst, men ikke mindst, er publikum 
tændt, og det giver en kombination, der – når 
det hele går op i en højere enhed – resulterer i 
en nærmest magisk aften. 

Givet det store materiale, foredragene 
repræsenterer, var det en oplagt idé også at 
bruge bogformen til at formidle de spænden-
de naturvidenskabelige emner. Nærværende 
bog indeholder derfor 25 artikler, som er 
baseret på 25 af de offentlige foredrag i natur-
videnskab. 

Vi takker de mange foredragsholdere, 
forfatterne, bogens redaktion samt arrangø-
rerne og deres stab af medhjælpere for en stor 
indsats. Og vi ønsker læserne god fornøjelse 
med (endnu) et kig ind i det fascinerende 
naturvidenskabelige univers.

Januar 2014
Brian Bech Nielsen og 

Erik Meineche Schmidt

Albert Einstein har haft en afgørende indfly-
delse på den moderne fysik og dermed også 
på vores forståelse af verden omkring os. 

Indirekte har han også en del af æren for 
nærværende bog. I 1905 skrev Einstein nemlig 
tre videnskabelige artikler, der revolutionere-
de fysikken – og til markering af 100-året for 
artiklerne erklærede FN 2005 for “Verdens 
Fysikår”. Det Naturvidenskabelige Fakultet 
på Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen 
i Aarhus markerede Fysikåret med seks fore-
drag om Einsteins arbejder og tanker. Fore-
dragene blev godt modtaget, og et par hun-
drede mennesker mødte op til hvert af dem.

På baggrund af Einstein-foredragene 
foreslog Det Naturvidenskabelige Fakultets 
kommunikationschef, Jens Holbech, at suc-
cesen skulle følges op med en mere perma-
nent foredragsrække – og siden 2006 har der 
hvert år været afholdt ”Offentlige foredrag i 
Naturvidenskab”, arrangeret af Det Natur-
videnskabelige Fakultet (i dag Science and 
Technology) i samarbejde med Folkeuni-
versitetet i Aarhus. Denne bogs indledende 
kapitel indeholder en nærmere beskrivelse af 
foredragsrækken og dens udvikling.

Det er en af universitetets fornemste op-
gaver at formidle viden til den interesserede 
samfundsborger, og det foregår i rigt mål og i 
mange sammenhænge. De offentlige foredrag 
i naturvidenskab ved Aarhus Universitet for-
tjener imidlertid at blive fremhævet på grund 
af den helt særlige institution, de har udviklet 
sig til.

Foredragene trækker fulde huse – op mod 
1.000 tilhørere pr. aften – og hvert foredrag 

Forord

Brian Bech Nielsen og Erik Meineche Schmidt
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Carsten R. Kjaer er cand.scient.  

i geologi og er en af to redaktører 

af tidsskriftet Aktuel Naturviden-

skab, som udgives i samarbejde 

mellem de danske universiteter.

Umiddelbart skulle man ikke tro, 
at foredrag om naturvidenskab kan 
tiltrække tusindvis af tilhørere aften 
efter aften. Men Offentlige foredrag i 
Naturvidenskab ved Aarhus Univer-
sitet har fejet enhver skepsis af bordet. 
At foredragsrækken har udviklet sig 
til en kulturbegivenhed uden side-
stykke, skyldes forskernes begejstring 
kombineret med hårdt arbejde bag 
kulisserne.
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Ud af elfenbenstårnet

Formidling af videnskab til den brede be-
folkning har en lang tradition i Danmark. 
Den danske fysiker og kemiker H.C. Ørsted 
(1777-1851) har om nogen stået som symbol 
for den holdning, at viden om ny erkendelse 
og indsigt i naturens mysterier ikke skal hol-
des inden for en eksklusiv elite af lærde. Sam-
tidig med at han opnåede verdensberøm-
melse som elektromagnetismens opdager, 
har hans indsats inden for formidling sat sig 
va rige aftryk. Bl.a. udviklede han en kemisk 
nomenklatur på dansk, hvorfra vi kender 
udtrykkende ilt, brint, kvælstof mv.

Langtfra alle videnskabsfolk har gennem 
tiden haft samme lidenskab for formidling 
som Ørsted. Og det er vel en af grundene til, 
at der er opstået et udtryk som “elfenbenstår-
ne” om universiteter. Der er dog ingen tvivl 
om, at de elfenbenstårnstendenser, der stadig 
måtte være tilbage i forskningsverdenen, er 
kraftigt på retur. Generelt vil forskere i dag 

gerne kommunikere med det omgivende 
samfund. 

Det er dog lettere sagt end gjort. 
Siden Ørsteds tid er der sket en eksplo-

siv udvikling af forskningen, og i dag er der 
flere personer professionelt beskæftiget med 
forskning i naturvidenskab og teknik end 
nogensinde før. Samtidig er der sket en spe-
cialisering i en grad, så der kan synes længere 
og længere fra forskningsfrontens verden til 
den konkrete hverdag, vi alle kan forholde os 
til. Videnskabens hjemmebane er de viden-
skabelige tidsskrifter, som for menigmand 
forekommer som noget nær det rene volapyk. 
Den videnskabelige kommunikationsform, 
man således opdrages til som forsker for at 

Når naturvidenskab 
trækker fulde huse

Af Carsten R. Kjaer

i  Den perfekte foredragsaften kombinerer 
et højt fagligt niveau med formidling på tilhø-
rernes præmisser og krydrer dette med humor, 
der får tilhørerne til at bryde ud i latter.
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der til det første foredrag i efteråret 2006 så 
mange, at flere måtte gå igen uden at få en 
plads.

Derfor blev der udviklet et pladsreserve-
ringssystem, så man nu undgår, at folk går 
forgæves. Der er i dag tusinder af abonnenter 
på foredragenes nyhedsbrev og facebook-
gruppe, og de fleste billetter er reserveret, få 
timer efter der bliver åbnet for tilmelding.

Allerede i foråret 2007 voksede interes-
sen for foredragene så meget, at arrangørerne 
måtte inddrage ekstra auditorier. Et videoka-
mera filmer hver aften foredragsholderen og 
sender billeder live til de andre auditorier i 

kunne gøre karriere i forskningsverdenen, 
er komplet uegnet til kommunikation med 
ikke-fagfolk. Og populær formidling er for 
mange forskere et håndværk, de ikke nødven-
digvis lærer i løbet af deres uddannelse.

Bevidstheden om formidling som et 
håndværk og som en integreret del af det at 
bedrive videnskab er dog ved at rodfæste sig 
i fagmiljøerne. Derfor ser vi også mange dyg-
tige formidlere træde frem fra fagmiljøerne i 
disse år, og mange vil uden tvivl komme til i 
fremtiden.

Et flagskib

Ud over forskernes lyst og evner til at formid-
le er det også nødvendigt at have platforme, 
hvorfra forskere faktisk kan formidle deres 
forskning til et interesseret publikum. Også 
i en form, hvor det kan foregå på forskernes 
præmisser. Det er nemlig langtfra alle forsk-
ningsresultater, der lader sig presse ind i  
et format, hvor de kan fyres af som en “one 
liner” i et 15 sekunder langt nyhedsindslag. 

I den sammenhæng træder Offentlige fore-
drag i Naturvidenskab ved Aarhus Universitet 
frem som et flagskib. Foredragsrækken har 
vist, hvor stor efterspørgslen på videnskabe-
lige kulturoplevelser i virkeligheden er, hvis 
man sætter tilstrækkeligt mange ressourcer 
ind på at afvikle et professionelt arrangement 
og løbende skalerer det efter efterspørgslen.

Som også nævnt i forordet udsprang 
ideen til foredragsrækken af seks foredrag 
om Albert Einsteins arbejder, som blev ar-
rangeret tilbage i 2005 i anledning af Verdens 
Fysikår. Siden foråret 2006, hvor foredrags-
rækken blev lanceret, og til udgangen af 2013 
har der været afholdt knap 90 foredrag. Og 
i dag kommer der ofte 2.000 tilhørere til et 
foredrag, der afvikles over tre aftener.

Udviklingen i foredragsserien

Efter lanceringen blev foredragene hurtigt så 
populære, at en del af tilhørerne kom en hel 
time før foredraget og stod i kø med en pizza 
eller en medbragt madpakke. Ja, faktisk kom 

i  I 2012 åbnede to interdisciplinære forskningscentre med base 
i fakultetet Science and Technology. Ved begge åbninger blev der 
afholdt en ekstraordinær foredragsaften under Offentlige foredrag 
i Naturvidenskab, hvor forskere fortalte om den forskning og de 
mål, de nye centre står over for. Her er et billede fra åbningsfore-
dragene for Arctic Research Center.
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måtte tages i brug. Siden er de fleste foredrag 
udbudt tre aftener i træk: Ca. 20.000 tilhø-
rere tilmelder sig på årsbasis de velbesøgte 
foredrag. 

Ringe i vandet

Publikum til Offentlige foredrag i Naturvi-
denskab er bredt sammensat. Fra skoleelever 
til pensionister, fra interesserede borgere til 
professorer på universitetet, fra nysgerrige 
teenagere til nørdede fagfolk. 

Flere vælger foredragsaftnerne på lige fod 
med en tur i teatret. Og mange, rigtig mange, 
kommer igen og igen – ofte som en del af en 
fast flok, der følges ad og hygger sig sammen. 
Publikum kommer fra et meget stort opland. 
De fleste kommer i sagens natur fra Aarhus 
og nærmeste omegn. Men der er også gæster, 
der trofast kører helt fra Odense og Ålborg. 
Og flere gymnasier benytter muligheden for 
at tilmelde en hel klasse samlet, hvis foredra-
get passer ind i deres undervisningsforløb. 

bygningen med Søauditorierne. På den måde 
er både slides og foredragsholder “til stede” i 
alle auditorierne. På de mest travle aftener er 
der tilhørere i fem auditorier på samme tid.

I efteråret 2008 blev et par af foredragene 
udbudt to gange i træk, og begge aftener 
kom der masser af tilhørere. Samtidig tilbød 
Matematisk Kantine mulighed for at købe 
en foredragsbuffet inden selve foredragene. 
Begge eksperimenter blev en succes, og både 
buffet og foredrag blev derfor udbudt fast to 
aftener i træk fra foråret 2009. 

Allerede året efter oversteg interessen 
atter antallet af pladser, og endnu en aften 

i  Afviklingen af foredragene styres med 
kyndig og myndig hånd af studentermedhjæl-
pere, der fx sørger for, at op til 800 deltagere 
kan nå at købe og indtage kaffe, te, frugt og 
kage i den indlagte pause i de to timer, et fore-
drag varer.
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Masser af benarbejde

Offentlige foredrag i Naturvidenskab har 
udviklet sig til en livskraftig institution, som 
så vidt vides er unik, såvel nationalt som in-
ternationalt. Hemmeligheden bag succesen 
er at tage opgaven alvorligt på alle niveauer. 
Forskerne skal naturligvis være villige til at 
investere bunker at tid på at forberede et 
spændende, indholdsrigt og forståeligt fore-
drag. I den proces bliver de grundigt coachet 
af arrangørerne, der hjælper med at ramme 
det rigtige faglige niveau – så alle fra skole-
elever til forskerkollegaer kan få udbytte af 
foredraget.

Som arrangementet har udviklet sig, sam-
menligner flere af de faste tilhørere umid-
delbart aftenerne med et VIP-arrangement 
til en fodboldkamp. Først er der spisning, 
hvor man lader op til begivenheden, dernæst 
to halvlege med en indlagt (kaffe)pause og til 
slut mulighed for uhøjtidelig og afslappende 
efterbehandling, deling og diskussion af op-
levelsen på Steno Museet, som siden 2009 
har holdt natcafé efter foredragene krydret 
med faglige indlæg af museets ansatte.

Mindre “satellitter” af foredragene er nu 
opstået i Herning, Horsens og Vejle, hvor 
foredragene i samarbejde med den lokale fi-
lial af Folkeuniversitetet og/eller gymnasium 
udbydes, efter at de har været på i Aarhus. 
Det betyder, at endnu flere får glæde af fore-
dragene, samtidig med at de lokale arrangø-
rer ikke behøver at bekymre sig om at skaffe 
gode foredragsholdere.

i  Siden 2009 har tilhørerne haft mulighed for at besøge natcafeen på 
Steno Museet efter foredragene. Det giver mulighed for at stille flere ud-
dybende spørgsmål til foredragsholderen og nyde en kold fadøl eller et 
glas vin, inden dagen går på hæld. Derudover tilbyder museets ansatte 
korte, finurlige indlæg, der så vidt muligt tager udgangspunkt i afte-
nens foredragsemne, og som inddrager genstande fra museets udstilling.
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var kommunikationschef ved Det Naturvi-
denskabelige Fakultet. Sammen med lektor 
Helge Knudsen lancerede han ideen tilbage 
i 2005. Siden 2011 har seniorforsker Peter 
Bondo Christensen været en del af arrangør-
gruppen. Arrangørerne trækker på en stab 
af studerende for at få det hele til at køre. 
Derudover har en vigtig ingrediens også væ-
ret frivillige kræfters store indsats. Specielt 
kan nævnes Povl-Henrik Lindhard, som har 
stået for udviklingen af nyhedsbrevs- og re-
servationssystemet, der har været afgørende 
for, at foredragsrækken har kunnet vokse sig 
til en så stor publikumssucces, som den har.

Nu med bog …

At overføre stemningen på en foredragsaften 
til et kapitel i en bog er umuligt, og derfor 
skal denne bog da heller ikke ses som blot et 
antal foredrag på skrift. Alle bidragyderne til 
bogen har optrådt ved foredragsrækken, og 
emnet for deres artikler er også det samme, 

Derudover kræver det et større apparat 
bag det hele at håndtere et så stort arrange-
ment. Dels skal selve foredragene afvikles 
professionelt, så foredragene starter til tiden, 
teknikken ikke driller, eller der opstår kaos 
i forbindelse med at få tilhørerne på plads. 
Dels skal der være styr på tilmeldinger, ny-
hedsbreve, lokalereservationer, av-udstyr, 
kaffe og kage til pausen. Der er masser af 
detaljer at holde styr på og mange aftaler, der 
skal falde på plads for hvert eneste foredrag.

Ansvaret for foredragene hviler på en ar-
rangørgruppe, hvor den gennemgående og 
samlende figur er Jens Holbech, der tidligere 

i  De fleste foredragsholdere kommer fra fakultetet Science and 
Technology ved Aarhus Universitet som her professor Lars Peter 
Nielsen fra Institut for Bioscience. Men foredragsrækken følger samme 
praksis som i forskningsverdenen, hvor forskere fra andre universiteter 
– fra Danmark eller udlandet – inviteres til at give forelæsninger.
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Mere om emnet

http://scitech.au.dk/foredrag

som de holdt foredrag om. Nogle af artik-
lerne læner sig ret tæt op ad foredraget, mens 
andre tager afstikkere og lægger nye vinkler 
på emnet. 

Selvom artiklerne i mange tilfælde tager 
udgangspunkt i helt aktuelle forskningsem-
ner, har de samtidig tidløshedens skær over 
sig, så artiklerne kan læses mange år fremover 
uden at virke uaktuelle.

I bogen vil den enkelte forskers personlig-
hed forhåbentlig stadig træde tydeligt frem. 
Artiklerne er blot ordnet i den rækkefølge, 
som foredragsholderne har optrådt ved 
foredragsrækken, og man vil derfor kunne 
springe rundt mellem emner helt efter lyst og 
interesse.

Samlet giver de 25 artikler i bredeste for-
stand smagsprøver på, hvad danske forskere 
inden for naturvidenskab arbejder med. Em-
nemæssigt spænder vi over alt fra det absolut 
mindste i elementarpartiklernes verden til 
forståelsen af hele universets opbygning, fra 
det meget abstrakte som kvantemekanik til 
det meget praktiske som, hvordan vi kortlæg-
ger undergrunden for grundvand, fra det helt 
store perspektiv på, hvordan biodiversiteten 
påvirkes af klimændringerne, til den målret-
tede afklaring af, hvad kaskelotten bruger sin 
store næse til. Fra det historiske om naturvi-
denskabens udvikling i 1700-tallet til det ab-
solut aktuelle om forskning i fx nanoscience.

Har man blot en anelse interesse for na-
turvidenskab, burde det være let at lade sig 
rive med af disse 25 fascinerende indblik i 
naturvidenskabens forunderlige univers. 

God fornøjelse.

i  I efteråret 2008 tilbød Matematisk Kantine 
på Aarhus Universitet som eksperiment en fore-
dragsbuffet inden selve foredragene. Det blev en 
stor succes og er derfor blevet en permanent ord-
ning, som rigtig mange tilhørere benytter sig af.



n å r  n a t u r v i d e n s k a b  t r æ k k e r  F u l d e  h u s e 15

i  Siden 2008 har den såkaldte Ig Nobel-
pris og dens stifter, Marc Abrahams, været 
en fast bestanddel af Offentlige foredrag i Na-
turvidenskab. Ig Nobel-prisen sætter hvert 
år fokus på forskningsresultater, der både 
er kreative og seriøse, men samtidigt usand-
synlige og bizarre. På fotoet ses Ig Nobel-
prisvinder Dan Meyer fra USA, der modtog 
prisen i medicin for studiet af de medicinske 
bivirkninger af sabelslugning. Her ses han i 
2009 i Søauditorierne, hvor han tog sin “egen 
medicin”.

i  Et af de mere stilfulde eksempler på en 
“gæsteoptræden” ved foredragsrækken var, 
da Aarhus Studenter-Sangere deltog i forbin-
delse med foredrag om årets nobelpriser. 

i  Flagermuslygterne viser tilhørerne vej 
– både fra foredragsbuffetten til Søauditori-
erne og efter foredragene  fra Søauditorierne 
til natcaféen i Steno Museet. I vinterhalvåret 
er de et lys i mørket og er efterhånden blevet 
et visuelt symbol for Offentlige foredrag i 
Naturvidenskab.
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Doping er blevet et nøgleord i  
reportagerne fra international sport. 
Atleternes præstationer kan først  
godkendes, når de har afgivet en 
negativ dopingprøve. Den omfat-
tende kontrol retfærdiggøres som det, 
der skal sikre fair konkurrencer og en 
sund sport. Men har man egentlig 
begreb om det, man vil bekæmpe?

Verner Møller (tv.) er professor 

i sport og kropskultur på Aar-

hus Universitet. Han har særligt 

beskæftiget sig med dopingpro-

blematikken i elitesport og bl.a. 

behandlet den konflikt, der ligger 

mellem omverdenens syn på  

moral, og den måde, hvorpå  

moralen udfoldes i sporten. 

Verner Møller er en erfaren 

foredragsholder og formidler og 

deltager ofte i debatter i tv, radio 

og aviser. Han har publiceret en 

lang række bøger og artikler om 

sport, doping og sundhed.

Ask Vest Christiansen er lektor i 

sport og kropskultur på Aarhus 

Universitet. Han har beskæftiget 

sig med dopingproblematikken 

i både elitesport, særligt cykel-

sporten, og i de uorganiserede 

fitnessmiljøer. Han formidler ofte 

sin viden i foredrag og i medier. 

Han er daglig leder af Interna-

tionalt Netværk for Humanistisk 

Dopingforskning (INHDR, Inter-

national Network of Humanistic 

Doping Research). 
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Doping er det  
WADA bestemmer det er

Dopingafsløringerne i forbindelse med Tour 
de France i 1998 blev skelsættende. Ikke bare 
for cykelsporten, men for sporten i det hele 
taget. Afsløringerne blev udløst, da en mas-
sør for cykelholdet Festina, med stjerner 
som Richard Virenque, Laurent Brochard 
og Alex Zülle, blev stoppet på den belgisk-
franske grænse med bilen fuld af potente 
dopingstoffer som EPO, anabole steroider, 
væksthormon og amfetamin. Resten af Tour 
de France fortsatte med flere afsløringer, ryt-
terstrejker og politirazziaer, indtil italieneren 
Marco Pantani, der senere selv blev dømt 
for doping, kunne hyldes som vinder på 
Champs-Élysées i Paris.

Året efter accepterede Den Internationale 
Olympiske Komité, IOC, efter pres fra en 
række regeringer verden over, at doping-
problemet var for alvorligt til, at man kunne 
overlade bekæmpelsen af det til sportens 
egne organisationer. Derfor oprettedes i 
2000 et verdensomspændende anti-doping 

agentur (World Anti-Doping Agency – 
WADA).

Siden 1999 er kampen mod doping i sport 
blevet væsentlig opprioriteret, og man skulle 
på den baggrund tro, at der forelå en klar 
definition af, hvad doping er. Men det gør 
der ikke, hvilket afspejler sig i den bemær-
kelsesværdige definition, man finder i den 
såkaldte World Anti-Doping Code: “Doping 
defineres som forekomsten af en eller flere 
overtrædelser af de antidopingregler, der 
findes i kodeksets artikel 2.1-2.8.” Doping 
defineres simpelthen som overtrædelser af 
WADA’s anti-dopingregler, hvilket primært 
vil sige brugen af stoffer eller metoder, der 
findes på WADA’s liste over forbudte stoffer 

Doping, sundhed og 
fair konkurrencer

Af Verner Møller og Ask Vest Christiansen

i  Marco Pantani under en af rytterstrejkerne i 
Tour de France i 1998. Han vandt løbet foran den 
forsvarende mester, tyskeren Jan Ullrich. Pantani 
blev fundet død på et hotelværelse i Rimini, Italien, 
i 2004, hvor han havde isoleret sig med indtil flere 
receptpligtige, beroligende midler og antidepressiv 
medicin. Han blev aldrig testet positiv for doping, 
men fik en dopingsag pga. besiddelse af forbudte 
stoffer og måtte slås med adskillige anklager. Han 
er stadig (2013) den rytter i historien, der har kørt 
hurtigst op ad Alpe d’Huez (1995 i tiden 36:50 min).
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og metoder. Listen revideres årligt, så ifølge 
den officielt gældende definition er doping 
med andre ord det, WADA til enhver tid 
bestemmer, at det er.

Med en så indholdsløs definition som 
grundlag får dopingreglerne uvægerligt et 
vist vilkårlighedspræg. Det har WADA ac-
cepteret. Formodentlig ud fra en overvejelse 
om, at en indholdsmæssig præcisering af, 
hvad doping er, enten måtte blive for snæver 
eller for bred. Hvis man fx definerede doping 
som “brugen af kunstigt fremstillede præ-
stationsfremmende stoffer”, ville man have 
forbudt fx anabole steroider, EPO, væksthor-
mon og amfetamin, men ikke doping med 
eget blod eller tygning af kokablade. Valgte 
man derimod at definere doping bredt som 
“alle præstationsfremmende midler” ville 
definitionen rigtignok omfatte bloddoping 
og kokatygning, men også hidtil accepterede 
præstationsfremmere som chokolade, cola og 
energibarer, som atleter indtager for ikke at 
gå sukkerkold under langvarig fysisk anstren-
gelse, eller når de efterfølgende restituerer. 
Nogle vil måske hævde, at en energibar ikke 
er et præstationsfremmende middel, idet den 
blot bidrager til at vedligeholde blodsukker-
niveauet, dvs. holder kroppen i balance. Men 
samme argumentation er blevet brugt som 
forsvar for at give atleter et af de mest poten-
te dopingstoffer: det mandlige kønshormon 
testosteron. Fx gjorde den franske sportslæge 
Bruno de Lignières i kølvandet på skandalen 
i 1998 gældende, at en sportsbegivenhed som 
Tour de France er en fysisk nedbrydende 
aktivitet. Han gav derfor i den franske avis Le 
Monde udtryk for det synspunkt, at når stra-
badserende sportsgrene ikke er forbudt, bør 
man som ansvarlig læge i det mindste kunne 
holde øje med atleternes helbred, og hvis fx 
deres testosteronniveau falder, give dem en 
kompensatorisk dosis, hvilket, tilføjede han, 
er risikofrit.

“Definitionen ligger ikke i ord,  
men i personlig integritet”

Den slags ræsonnementer undgår WADA at 
skulle tage stilling til ved at have valgt en helt 
uforpligtende dopingdefinition. De har så-
ledes vaccineret sig mod vanskeligheder som 
dem, Europa-Kommissionen skabte for sig 
selv, da den i 1963 bestemte doping som:

“Atleters tilførsel eller brug af en hvilken som 
helst substans, der er fremmed for krop-
pen, eller en hvilken som helst fysiologisk 
substans taget i abnorme mængder eller på 
abnorm vis med det ene formål på kunstig og 
uretfærdig vis at øge præstationen i konkur-
rencer.”

Formuleringen er iøjnefaldende proble-
matisk. Det vil fx aldrig kunne bevises, at 
et stof er indtaget udelukkende med det 
formål at forbedre præstationsevnen. Og 
man kan tvistes længe om, hvor meget 
man skal indtage af et stof, før der er tale 
om en abnorm mængde. At formuleringen 
ikke tager højde for den slags indvendin-
ger, hænger sandsynligvis sammen med, 
at ophavsmanden har forladt sig på sund 
fornuft og haft tiltro til, at den blev læst 
for at blive forstået. Læst i den ånd, den er 
skrevet, er formuleringen sådan set klar 
nok. Men erfaringen viser, at hvis atleter 
kan opnå en fordel ved at se stort på lovens 
ånd, vil de være tilbøjelige til at holde sig til 
dens bogstav. Der gik da heller ikke mange 
år, før kommissionen indså formuleringens 
utilstrækkelighed, og i 1967 blev den forsøgt 
præciseret. Nogle af de iøjnefaldende 
uklarheder blev elimineret, men andre hang 
ved, og nye kom til. Fx hed det nu blandt 
andet, at doping var “sunde personers tilførsel 
eller brug af ethvert stof, der er fremmed for 
organismen.” Men hvad betyder det lige, at 
et stof er “fremmed for organismen”? Og er 
det nu i orden, at ikke-sunde personer tager 
præstationsfremmende midler? I så fald ville 
mange atleter være på sikker grund, såfremt 



d o p i n g ,  s u n d h e d  o g  F a i r  k o n k u r r e n c e r 281

Verdenssundhedsorganisationen WHO’s 
autoritative sundhedsdefinition fra 1948 
blev lagt til grund for vurderingen, idet den 
bestemmer sundhed som en tilstand af fuld-
stændig fysisk, psykisk og socialt velbefin-
dende og ikke kun fravær af sygdom. Atleter, 
som ikke kan gøre sig gældende i konkur-
rencer uden medicinske hjælpemidler, vil på 
den baggrund kunne påberåbe sig retten til at 
medicinere sig på grund af mistrivsel.

Det ser ud til, at Charles Dubin, der stod 
i spidsen for den canadiske regerings under-
søgelse af doping i sport, som blev iværksat 
i forlængelse af sprinteren Ben Johnsons 
dopingsag ved De Olympiske Lege i Seoul i 
1988, havde ret, da han i sin rapport hævdede: 
“at definere doping er, hvis ikke umuligt, så 
i bedste fald yderst vanskeligt.” Det er deri-
mod tvivlsomt, om han havde ret i fortsæt-
telsen: “og alligevel ved enhver, der deltager i 
eliteidræt eller som administrerer det, præcis 
hvad det betyder. Definitionen ligger ikke i 
ord, men i personlig integritet.”

Anti-dopingarbejdets sunde fornuft

Der er formodentlig enighed blandt spor-
tens aktører om, at atleters brug af potente 
metoder og stoffer som infusion af blod, 
amfetamin, anabole steroider, væksthormon 
og EPO er at regne for doping. Men uden en 
indiskutabel dopingliste at henholde sig til 
ville enigheden om, hvilke stoffer og metoder 
der er doping, næppe være fuldstændig. Kre-
atin (et stof, der indgår ved muskelarbejde, 
og som findes i bl.a. kød, men også kan indta-
ges i pulverform) har længe været diskuteret, 
men er blevet holdt uden for dopinglisten til 
trods for, at flere studier har påvist, at det har 
en præstationsfremmende effekt på 5-10 %. 
Nogle vil nok også fortsat mene, at koffein er 
et dopingmiddel, da det ligeledes har en do-
kumenteret præstationsfremmende effekt på 
5-10 %. At det i 2004 blev strøget fra doping-
listen – bl.a. med argumentet om, at brugen 
var en del af et kulturmønster – kan imidler-
tid kun betyde, at andre må have argumen-
teret tilstrækkeligt overbevisende for, at det 
ikke er et dopingmiddel. Flere diskutable 
stoffer og metoder kunne nævnes. Fx har 
der i en del år hersket uenighed om, hvor-
vidt brugen af højdekamre er en acceptabel 
præstationsfremmende praksis. På WADA-
kongressen i Montreal 2006 blev det imidler-
tid besluttet, at de fortsat skulle være lovlige 
at bruge. Også selvom både atleter og ledere 
vurderer, at de virker præstationsforbed-
rende. Men den videnskabelige og den etiske 
komité under WADA sanktionerede brugen 
ud fra den betragtning, at der ikke findes 
videnskabeligt grundlag for at sige, at de er 
sundhedsfarlige. Før WADA’s beslutning i 
2006 var Team Danmark – organisationen, 
der leder og koordinerer eliteidrætten i Dan-
mark – officielt imod danske atleters brug af 
højdekamre. Siden 2010 har de ikke blot ac-
cepteret brugen, men medvirker også aktivt i 
forskningsprojekter, der søger at udnytte den 
præstationsfremmende effekt af højdekam-
rene til danske atleters fordel. Eksemplerne 
indikerer, at Dubins påstand om, at enhver, 

i  Det var højdetelte som dette, at WADA officielt sanktionerede 
brugen af fra 2006. Formålet med brugen er, som for EPO, at øge eller 
fastholde en forøget hæmatokritværdi. En forøget hæmatokritværdi øger 
præstationen hos udholdenhedsatleter. Den reelle effekt af højdetelte er 
omdiskuteret.
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at WADA internt opererer med en mere 
konkret beskrivelse af, hvad der skal opfattes 
som doping end den officielle definition, så 
dopingkampens udvikling sker nogenlunde 
konsekvent i overensstemmelse med fornuf-
ten.

Dog: Hvis man ikke kan formulere en 
fyldestgørende teoretisk definition som of-
ficielt grundlag for antidopingarbejdet, er det 
næppe heller muligt at arbejde med en sub-
stantiel definition af, hvad der skal opfattes 
som doping på de indre linjer. Mere sandsyn-
ligt er det, at man her justerer nye tiltag i for-
hold til den sunde fornuft, som udvikler sig 
inden for antidopingfunktionærernes snævre 
fællesskab. En fornuft, som ikke kan undgå at 
tage farve af den opgave, fællesskabet drejer 
sig om og i særlig grad finder relevant. Eller 
sagt anderledes: Antidopingarbejderne ud-
vikler en intern forståelse, som – specifikt på 
antidopingområdet – afviger fra almindelig 
sund fornuft. Det har antagelig været med-
virkende til, at IOC-barnet, WADA, der ved 
fødslen var alle gode kræfters kæledægge, er 
løbet ind i nogle dårlige sager. Det gælder fx 
sagen om designersteroidet THG fra 2003, 
hvor WADA, fremfor at vente på den medi-
cinske komités afgørelse om, hvorvidt THG 
overhovedet var præstationsfremmende, i 
stedet valgte at ændre definitionen af, hvad 
der skulle til for, at et stof kunne komme på 
listen. Det gælder tilføjelsen af infusioner 
med (salt)vand til listen over forbudte me-
toder i 2005. Og det gælder sagen fra 2009 
om fodboldspilleren og astmatikeren Jesper 
Münsberg. Efter en træningskamp for Næst-
ved mod Brøndby afleverede Münsberg en 
dopingprøve, hvor mængden af Salbutamol, 
som er det aktive stof i den astmaspray, han 
havde lov til at bruge, var 2,5 gange højere end 
tilladt. Dopingudvalget under Danmarks 
Idræts-Forbund mente ikke, der var en sag, 
men WADA ankede til den internationale 
sportsdomstol CAS, og efter en to år lang 
retsproces fik Münsberg et halvt års karan-
tæne. Roden til de vanskeligheder, doping-

der deltager i eliteidræt, præcis ved, hvad 
doping betyder, ikke holder. Men det gør nu 
ingenting. Som WADA har valgt at gribe 
spørgsmålet an, kan organisationen justere 
reglementet efter forgodtbefindende. 

WADA har imidlertid en moralsk for-
pligtelse til at sikre, at dopingreglerne er for-
nuftige. For opstår der tvivl om rimeligheden 
af organisationens tiltag og metoder, er der 
risiko for, at atleternes og offentlighedens 
opbakning falder til skade for dopingbe-
kæmpelsen. Man kunne derfor formode, 

i  Fodboldspilleren Jesper Münsberg modtog i 
november 2009 en karantæne på et halvt år efter 
en dopingproces, der strakte sig over næsten to år. 
Münsberg har lidt af astma hele sit liv, hvad der 
giver ham en nedsat lungeaktivitet på 19 %, og han 
har derfor haft dispensation af Anti Doping Dan-
mark til at bruge en astmaspray, der indeholder 
stoffet salbutamol, der står på WADA’s liste over 
forbudte stoffer. En dopingkontrol i februar 2008 
viste imidlertid, at Münsberg havde 2,5 gange den 
tilladte mængde salbutamol i kroppen. Danmarks 
Idrætsforbund mente ikke, at der var en sag, da der 
ikke er en påviselig præstationsfremmende effekt 
ved at inhalere salbutamol. Den afgørelse ankede 
WADA imidlertid til den internationale sports-
domstol, CAS, som endte med at give Münsberg 
seks måneders karantæne.
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Nødvendig medicin betragtes som en måde 
at udligne et fysisk handicap, så den syge kan 
konkurrere på lige vilkår. På den anden side 
skal atleter ikke have mulighed for at udnytte 
deres legitime behandlingsbehov til at opnå 
en konkurrencefordel. Derfor kontrolleres 
kroppens indhold af aktivstoffet. Det virker 
logisk. Ikke desto mindre rejser muligheden 
for dispensation et væsentligt spørgsmål.

En af grundpillerne i antidopingarbejdet 
er hensynet til atleternes helbred. Når det er 
forbudt at indtage præstationsfremmende 
stoffer (og stoffer, der kan sløre brugen af 
dem), er det blandt andet for at beskytte at-
leterne. Men megen sport indebærer i sig selv 
en ret høj risiko for atleterne. Overrevne led-
bånd, muskel- og meniskskader, brækkede 
fingre, arme, ben og rygge, hjernerystelser 
og dødsfald finder jævnligt sted i sportens 
arena. Det kan kun elimineres, hvis en række 
sportsgrene forbydes, og det er urealistisk. 
Til gengæld kan sikkerhedskravene skærpes. 
Det er sket på en række områder. I boksning 
har man i tidens løb indført begrænsning af 

bekæmpelsen har at slås med, er fortsat, at 
dopingbegrebet ikke er ordentligt afklaret.

Doping, medicin og sundhed

Doping er hovedsagelig medicin, som indta-
ges på grund af potentielt præstationsfrem-
mende effekt. Atleter kan udmærket være 
medicinerede uden at være dopede. Fx lider 
flere – især inden for udholdenhedsidræt-
terne – af anstrengelsesudløst astma, og de 
kan få lægelig dispensation til at bruge medi-
cin, som står på WADA’s liste over forbudte 
stoffer. Baggrunden er naturligvis, at WADA 
ikke vil diskriminere. Sygdomsramte men-
nesker skal ikke udelukkes fra at deltage i 
sport på grund af deres medicineringsbehov. 

i  For at undgå hud- og knogleskader på hæn-
der og i ansigtet bærer boksere stærkt polstrede 
handsker. Bivirkningen ved de tykke handsker er 
dog, at bokserne kan blive ved med at slå, fx mod 
hovedet, hvorved risikoen for hjerneskader øges 
betragteligt.
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udgå, må der nødvendigvis med jævne mel-
lemrum foretages omfattende obligatoriske 
helbredstjek af samtlige deltagere i længere-
varende turneringer og løb som supplement 
til dopingtestene. Forslag om forebyggende 
sundhedstjek har sportens organisationer 
dog aldrig fremsat. Den internationale cykel-
union, UCI, har ganske vist siden 1997 fore-
taget sundhedstest forud for store løb, men i 
realiteten er der tale om indirekte dopingtest, 
som har til formål at tjekke, at hver enkelt 
rytters hæmatokritværdi ikke overstiger 50 
(se afsnittet “EPO – doping der virker”). Gør 
den det, betragtes den pågældende rytter 
som syg og får som en helbredsmæssig be-
skyttelsesforanstaltning startforbud i 15 dage. 
Som hovedregel er det op til atleterne selv 
at vurdere, om de er i stand til at stille op til 
konkurrence eller fortsætte, hvis de er styrtet, 
har fået et slag eller er i krise. 

Vægtpineri

Sundhedshensynet kompromitteres i et utal 
af sportsgrene. Det gælder fx, når atleter får 
et skrub og overfladisk lader sig behandle 
med smertestillende kuldespray, så de hurtigt 
kan fortsætte kampen; når de på grund af en 
skade ikke er fuldt kampdygtige, men accep-
terer at spille en vigtig kamp på en smertestil-
lende indsprøjtning; når de slår feberen ned 
med en kodimagnyl og på den måde bliver 
klar til kamp, hvor andre ville holde sengen 
eller holde sig i ro. Det er ikke til at komme 
uden om, at brugen af kuldespray, sprøjte og 
smertestillende piller i disse sammenhænge 
sker for at fremme atleternes præstation. Ej 
heller, at det tilsidesætter sundhedshensyn. 
Alligevel regnes det ikke for doping.

Det gør det heller ikke, når atleter piner 
sig ned i vægt, hvad enten det sker ved at 
svede i sauna eller ved at gå på en streng diæt 
– eventuelt med brug af slankemedicin, som 
ikke er på dopinglisten. Især inden for ud-
holdenhedsidrætter er atleter ofte ekstremt 
optaget af at komme til at veje så lidt som 
overhovedet muligt, uden det går ud over 

kampenes længde, handsker, tandbeskyt-
tere og – i amatørrækkerne – påbudt brug 
af hjelm. Cykelrytterne er ligeledes blevet 
påbudt hjelm, og fodboldspillere har måt-
tet vænne sig til at spille med benskinner. 
Den slags regler er indført for at begrænse 
atleternes risiko for at lide overlast. Forbud-
det mod doping kan ses som endnu en regel, 
som har til formål at beskytte atleternes 
helbred. Det er bare ikke så lige til. For mens 
det er til at redegøre for benskinner, hjelme, 
tandbeskyttere og handskers helbredsmæs-
sige formålstjenlighed, forholder sagen sig 
anderledes med dopingforbuddet. Den, der 
vil argumentere for det forbud ud fra sund-
hedshensynet, står kun stærkt, så længe præ-
missen – at doping er usundt – holder, og det 
gør den ikke i alle tilfælde. Som regel er det 
medicin udviklet til at forbedre menneskers 
sundhedstilstand, atleterne doper sig med.

Selvfølgelig er det helbredsmæssig ha-
sard, når atleter tager syntetisk testosteron i 
form af anabole steroider i doser, der er 100 
eller 200 gange større end de terapeutisk 
anbefalede. Herved ændres deres hormonba-
lance, så de må supplere med andre hormo-
ner for at undgå for voldsomme bivirkninger. 
Men sundhedsargumentet fungerer dårligt 
som bolværk mod udsagn à la de Lignieres, 
som siger, at atleter netop af sundhedshensyn 
bør tillades tilskud af stoffer, fx testosteron, 
som strabadserende sportskonkurrencer har 
drænet dem for. Det er for virkelighedsfjernt 
og ikke et reelt forsvar for sundheden at hæv-
de, at hvis atleter er i underskud af sådanne 
stoffer, kan de bare opgive konkurrencen og 
tage hjem og restituere på naturlig vis. Ambi-
tiøse sportsfolk opgiver ikke konkurrencen, 
blot fordi de føler sig fysisk drænet. Er de lov-
lydige, forsøger de ved hjælp af legale midler, 
energibarer, vitamintilskud osv. at lade bat-
terierne op. Går det ikke, fortsætter de så vidt 
muligt alligevel. Utallige atleter har i tidens 
løb stillet op i konkurrencer trods utilpashed 
og sygdom i kroppen. Hvis man mener alvor-
ligt, at de, som ikke er fysisk på toppen, skulle 
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En nærmest fedtfri krop har ringere mod-
standskraft, end den ville have ved normal-
vægt. Men myndeagtig magerhed er en 
for del. Den unormalt magre lægger derfor 
indirekte pres på konkurrenterne. Vil de ikke 
stille op med et handicap, er de ligeledes nødt 
til at reducere mængden af kropsfedt til et 
konkurrencedygtigt niveau.

Var sundhedshensynet lige så væsentligt 
for sportens integritet, som forsvarerne for et 
dopingforbud ynder at give indtryk af, kunne 
man forvente, at bekæmpelse af det omfat-
tende slankepineri havde samme prioritet 
som kampen mod doping. I henhold til WA-
DA’s dopingdefinition er der intet til hinder 
for, at metoder til vægttab blev omfattet af 
antidopingreglerne. Og det usunde vægtpi-
neri ville være lettere at sætte en stopper for 
end andre dopingmetoder, idet man sim-
pelthen kunne indføre vægtgrænser, ligesom 
man nu opererer med hæmatokritgrænser. 
Det kunne fx følge det udbredte Body Mass 
Index (BMI), der udregnes ved at dividere 
kropsvægten i kg med højden i meter opløftet 
til anden potens. Normalvægt bestemmes 
som et BMI mellem 20 og 25. En person på 
1,80 m regnes således som undervægtig ved 
en vægt under 64 kg.

præstationsevnen, fordi ethvert overflødigt 
kilo reducerer chancerne for succes.

I sin selvbiografi, Smerten – glæden, skri-
ver den danske cykelrytter Brian Holm, at 
han fra at have vejet 80 kg i sine første år som 
professionel i 1980’erne endte med en vægt 
på 67 kg, da han i 1990’erne tjente sin løn 
som værdsat hjælperytter og blandt andet 
bidrog til sin landsmand Bjarne Riis’ Tour de 
France-sejr i 1996. I bakspejlet kan Holm se, 
at vægten de sidste år af karrieren var for lav, 
men som han skriver:

“Desværre røg jeg med på trenden med at blive 
ekstremt tynd, fordi jeg simpelt hen troede, det 
gjorde mig til en bedre cykelrytter. Det blev 
naturligt for mig at gå sulten i seng hver aften 
og så vågne om natten, fordi maven knurrede 
af sult. Jeg stod op og spiste cornflakes uden 
mælk for at kunne sove videre. Det var nær-
mest blevet en besættelse at være tynd. Når folk 
fortalte mig, at jeg lignede en kz-fange, tog jeg 
det som en kompliment og blev nærmest stolt. 
En overgang havde jeg selv vener på ballerne. 
Men min krop kunne ikke rigtig fungere uden 
et lille fedtlag, og helbredet begyndte at skrante, 
fordi immunforsvaret heller ikke mere var helt 
på toppen.”

i  Den danske bjergrytter Michael Rasmussen. 
Rasmussen vandt den prikkede bjergtrøje i Tour de 
France i både 2005 og 2006. I 2007 bar han den gule 
førertrøje, da han få dage før løbets afslutning blev 
ekskluderet af sin arbejdsgiver, hollandske Rabobank 
pga. mistanke om snyd med hans såkaldte where-
abouts-information. I bjergene er rytterens vægt  
afgørende for præstationen. Kan man tabe to kilo, 
men bevare sin ydeevne, opnår man en klar fordel. 
Ydeevnen måles ofte i watt pr. kilo kropsvægt. En  
rytter på 70 kg, der kan træde 400 watt, har således 
en værdi på 5,7 watt/kg. Kan han tabe sig tre kilo, 
forandres den værdi til 6,0 watt/kg, og han har op-
nået en betydelig præstationsforbedring.
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tager man dem nærmere i øjesyn, viser de sig 
reelt som et bidrag til den. En ting er, at et 
stof eller en metode, som opfylder to af krite-
rierne, ikke automatisk kommer på listen. En 
anden og væsentligere ting er, at kriterierne 
er aldeles ukonkrete. Kommer en tandlæge i 
WADA’s medicinske komité, kan vedkom-
mende ud fra kriterierne føre en konsistent 
argumentation for, at slik skal på doping-
listen. Slik virker præstationsfremmende, 
idet det hurtigt giver ny energi – og det er i 
øvrigt kunstigt fremstillet. Det bidrager til 
den verdensomspændende fedmeepidemi 
og virker således sundhedsskadeligt. Endelig 
kan tandlægen argumentere for, at slik stri-
der mod sportens ånd, da slikspisende atleter 
er uheldige forbilleder – ikke mindst i en 
tid, hvor antallet af fede børn og unge vokser 
med epidemisk hast, hvorfor slik altså opfyl-
der alle tre kriterier.

At nikotin i 2012 kom på WADA’s over-
vågningsliste, viser, at tandlægeeksemplet 
ikke er så fortænkt, som det måske kan 
forekomme. Et stof kommer på overvåg-
ningslisten, når WADA vil undersøge, om 
det misbruges af atleter. Det var ikke ciga-
retter, WADA havde fokus på, men røgfri 
tobak som fx snus, der er udbredt blandt 
skandinaviske og særligt svenske atleter. 
Pga. stoffets fysiologiske effekter på bl.a. 
centralnervesystemet, blodtryk og puls samt 
tilbagemeldinger fra laboratorierne om, at 
brugen af nikotin var højere blandt atleter i 
fx ishockey, gymnastik og rugby end blandt 
befolkningen i øvrigt, vurderede en komité, 
at atleter kunne bruge nikotin. Derfor skulle 
“misbrugsmønstrene for stoffet” overvåges 
med henblik på evt. at sætte nikotin på do-
pinglisten. Man kunne således – præcis som 
med slikeksemplet – argumentere for, at ni-
kotin opfyldte alle tre kriterier for at komme 
på WADA-listen. Det er præstationsfrem-
mende, sundhedsskadeligt og imod sportens 
ånd. Komiteen sagde imidlertid intet om 
forskellen mellem kulturelle mønstre for 
brugen af nikotin og misbrugsmønstre. Hel-

En Tour de France-rytter, der stiller 
undervægtig til start, kunne fx pålægges 
strafvægt, hvilket med et slag ville eliminere 
fordelen ved usund lav vægt. Selvom det er 
velkendt, at vægtpineri i visse tilfælde fører 
til udvikling af anoreksi, forbliver det uregu-
leret. Det er endnu et eksempel på, at skønt 
en af grundpillerne i dopingarbejdet er sund-
hedshensynet, er det ikke til at formulere en 
konsistent dopingdefinition med vægt på 
fænomenets sundhedsskadelighed. 

Dopinglistens præmisser 

Vi kan altså konstatere, at dopingforbuddet 
ikke er en nødvendig følge af et fundamentalt 
sundhedshensyn i sporten. Vi kan endvi-
dere konstatere, at forbuddet umuligt kan 
fæstnes solidt i begrundelsen om kunstige 
eller kropsfremmede midler og metoders 
præstationsfremmende effekt, eftersom det 
ikke lader sig gøre at definere kunstige og 
kropsfremmede midler og metoder på en 
meningsfuld måde. Det står derfor klart, at 
dopingreglerne er uden solid begrundelse. 
De er ret beset blot et resultat af en vilkårlig 
smag eller rettere afsmag for visse præstati-
onsforbedrende praktikker. Dopingkampen 
må herefter i bedste fald forstås som beroen-
de på en intuitiv fornemmelse af, at der findes 
“forkerte” måder at forbedre sin sportslige 
præstationsevne på.

At WADA ikke har villet lade antido-
pingarbejdet begrænse af en indholdsmæssig 
definition af dopingbegrebet, betyder natur-
ligvis ikke, at agenturets dopingliste er blevet 
udarbejdet kriterieløst. Forudsætningen, for 
at noget kommer i betragtning til doping-
listen, er, at det opfylder to af følgende tre 
kriterier:

1. Det skal være præstationsfremmende
2. Det skal være sundhedsskadeligt 
3. Det skal være imod sportens ånd

Umiddelbart ser det ud til, at kriterierne 
begrænser dopinglistens vilkårlighed, men 
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EPO – doping, der virker

Erythropoietin, eller EPO, er et stof, der 
produceres i nyrerne, og som stimulerer 
knoglemarven til at danne røde blodlege-
mer. De røde blodlegemer er ansvarlige for 
transporten af ilt rundt i kroppen. Jo mere 
ilt, man kan stille til rådighed for de arbej-
dende muskler, jo hårdere kan de arbejde og 
dermed præstere. En øgning i mængden af 
røde blodlegemer er således en præstations-
fremmende faktor for udholdenhedsatleter 
som fx svømmere, løbere og cykelryttere. Til 
behandling af nyrepatienter udviklede man i 
løbet af 1980’erne kunstigt EPO. Stoffet blev 
opdaget af bl.a. cykelryttere, som efter alt at 
dømme heftigt udnyttede dets præstations-
fremmende egenskaber i 1990’erne. Når man 
anvender EPO, øges hæmatokritværdien, 
som er den procentvise andel af røde blodle-
gemer i blodet. En normal hæmatokritværdi 
ligger på ca. 45 for mænd og 40 for kvinder, 
og værdien falder ved intensiv udholdenheds-
træning. Alt andet lige har eliteatleter altså 
en lavere hæmatokritværdi end resten af be-
folkningen. Som nævnt har UCI siden 1997 
testet cykelrytternes hæmatokritværdi, og 

ler ikke om, hvordan nikotin adskilte sig fra 
koffein (der som nævnt blev taget af listen i 
2004 med begrundelsen om, at det var del af 
et kulturmønster), hvordan man ville skelne 
mellem snusbrugere og rygere, eller hvordan 
man ville teste for stoffet.

Eksemplerne er medtaget for at vise 
problemerne med at udforme en konsistent 
dopingdefinition. Ikke for at polemisere mod 
virkningen af eller testningen mod potente 
dopingstoffer. Lad os som kontrast tegne 
konturerne af et stof, som de fleste mener bør 
være på dopinglisten, og lad os se på effekten 
af stoffet.
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i  Figuren viser gennemsnitshastigheder i Tour 
de France i forskellige perioder før og efter EPO’ens 
“storhedstid” med billeder af dominerende cykelryt-
tere i de forskellige tidsperioder. Det fremgår, at 
gennemsnitshastigheden ikke faldt i tiden efter 1998 
på trods af den intensiverede jagt på dopingsyndere. 
Lance Armstrong har da også siden indrømmet at 
have taget doping.
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lavere gennemsnitsfart i Tour de France. 
Tværtimod steg den, og den var i perioden fra 
1999-2009 på 40,3 km/t.

Stigningen i gennemsnitshastighederne 
på 1,4 km/t fra 1990’erne til 2000’erne kan 
synes mindre, end den er. Vindmodstanden 
er den afgørende ydre faktor, man skal over-
vinde i cykling, og den vokser med kvadratet 
på hastigheden. Men den effekt (målt som 
power eller watt), cykelrytteren skal yde, 
vokser med hastigheden opløftet i 3. potens, 
fordi effekten (målt i watt) er givet ved kraft 

en værdi over 50 fører til startforbud. Oprin-
delig blev testen indført for at sikre, at ingen 
kører rundt med blod så tykt, at det øger 
risikoen for blodpropper. Men den skulle 
samtidig fungere som indikator for EPO-
doping på et tidspunkt, hvor man ikke havde 
en pålidelig test mod stoffet.

I 1999 fremlagde de to danske journalister 
Olav Skaaning Andersen og Niels Christian 
Jung i deres bog Doping på landevejen do-
kumenter, der indikerede, at rytterne på det 
italienske cykelhold Gewiss-Ballan – hvor 
Bjarne Riis kørte – fra december 1994 til maj 
1995 i gennemsnit havde øget deres hæma-
tokritværdi fra 41,1 til 53,7. En betydelig for-
øgelse, der som nævnt ikke kan være forårsa-
get af forbedret fysisk form. De høje værdier 
er til gengæld i overensstemmelse med den 
betydelige stigning i gennemsnitshastighe-
derne, som man så i Tour de France i løbet af 
1990’erne.

I perioden – fra 1978 til EPO blev op-
fundet i 1987 – var gennemsnitshastigheden 
i Tour de France på 36,3 km/t. Fra 1988 til 
skandalen i 1998 steg hastigheden til 38,9 
km/t i snit. I 1999 mente man at have fået 
standset amokløbet med EPO, og i 2000 
oprettedes WADA, testningen intensivere-
des, og nye test mod bl.a. EPO blev indført. 
Tiltagene resulterede imidlertid ikke i en 
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i  Ligningen siger, at den effekt (målt i watt), der skal bruges for at 
overvinde vindmodstanden, Pd (power (of) drag), er lig med en konstant 
K (der er afhængig af rytterens position, påklædning osv.) ganget med 
hastigheden V opløftet i tredje potens.

Vindmodstanden er en kraft, der vokser med kvadratet på hastigheden: 
Vindmodstand = konstant × hastighed2. Men den effekt (power eller 
watt) cykelrytteren skal yde vokser med hastigheden opløftet i 3. potens, 
fordi effekten (målt i watt) er givet ved kraft (her vindmodstanden) gan-
get med hastighed. 

Det er værd at bemærke, at selvom vindmodstanden kun vokser i 2. 
potens i forhold til hastigheden, så vil det mekaniske arbejde rytteren 
skal yde vokse med hastigheden opløftet i tredje potens. Dette skyldes, at 
en fordobling af hastigheden giver en firdobling af kraften, som skal ydes 
dobbelt så hurtigt. Altså en 8-dobling af effekten. Hvis en cykelrytter yder 
50 watt ved 25 km/t, skal han altså yde 400 watt ved 50 km/t.
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betydelig nedgang i brugen af EPO i årtiet, 
der fulgte, hvilket har muliggjort hastigheds-
forøgelsen.

Et studie af Thomsen og kolleger fra 2007 
viste, at effekten af EPO er større, end man 
indtil da havde vurderet. Forsøg havde vist, 
at EPO øgede den maksimale iltoptagelse 
med 8-12 %. Tour de France køres imidlertid 
ikke med maksimal intensitet, for atleter kan 
selvsagt kun holde deres maksimale ydeevne 
i ganske få minutter. Langt det meste arbejde 
foregår med en intensitet på ca. 80 % af mak-
simum, og forskerne undersøgte derfor effek-
ten af EPO ved denne belastning. En gruppe 
forsøgspersoner modtog behandling med 
enten EPO eller placebo (saltvand). De to 
gruppers arbejdsevne – målt som tid til ud-
mattelse i en cykeltest ved 80 % af maksimal 
iltoptagelse – blev målt før behandlingen, 
efter 4 og efter 11 uger. Mens den maksimale 
iltoptagelse i EPO-gruppen steg med de for-
ventede 12 %, øgedes tiden til udmattelse med 
hele 54 %. I kontrolgruppen så man ingen 
ændringer. 

Det betyder ikke, at cykelryttere, der 
bruger EPO, kan køre 54 % hurtigere end 
dem, der ikke gør, men at man kan holde en 
given hastighed i 54 % længere tid. Det bety-
der især noget, når man ikke har mulighed 
for at ligge på hjul – når man fx er i udbrud, 
skal køre et udbrud ind eller angribe op ad 
et bjerg. EPO er altså et virkelig effektivt 
dopingmiddel. Det må derfor betragtes som 
helt exceptionelt, hvis en toptrimmet, ren 
rytter i den absolutte verdenselite slår en til-
svarende EPO-dopet rytter. 

Effektiv dopingkontrol?

Undersøgelser har vist, at de fleste atleter 
støtter kampen mod doping. Vandene skilles 
imidlertid, når det kommer til intensiteten af 
kampen. Problemet opstår, hvis præmissen 
er, at nettet skal være så fintmasket, at ingen 
snydere kan gå fri. Den ambition var nem-
mere at opretholde, dengang doping primært 
var synonymt med stimulanser – fx amfeta-

(her vindmodstanden) ganget med hastig-
hed. Så selvom vindmodstanden kun vokser 
i 2. potens i forhold til hastigheden, vil det 
mekaniske arbejde, rytteren skal yde, vokse 
med hastigheden opløftet i tredje potens. 

Forskellen fra 1990’erne til 2000’erne 
på 1,4 km/t svarer til en stigning på 3,6 %, 
hvilket vil sige, at vindmodstanden er øget 
med 7,3 % (1,0362 = 1,073), mens det arbejde, 
der skal udføres, er øget med 11,2 % (1,0363 = 
1,112). Siden 1990’erne har rytterne således 
øget deres iltoptagelse med 11 %, og de for-
brænder 11 % mere energi (og fra 1980’erne til 
00’erne har de – alt andet lige – øget deres 
iltoptagelse og forbrænding med forbløf-
fende 37 %!). Øgningen i hastigheden giver 
mulighed for to fortolkninger: Enten er ef-
fekten af EPO overvurderet, hvorfor rytterne 
efter 1999, selvom de ikke længere brugte 
EPO, har kunnet øge hastigheden gennem 
forbedrede træningsmetoder. Eller også førte 
WADA’s indsats efter 1999 ikke til nogen 

i  Figuren viser resultaterne af forsøg med EPO. 
I praksis blev det målt, hvor længe forsøgsperso-
nerne kunne arbejde (tid til udmattelse) ved en 
belastning svarende til 80 procent af maksimal 
iltoptagelse målt før behandlingen. Søjlerne viser 
tiden før behandling og efter 4 og 11 ugers behand-
ling med henholdsvis saltvand (kontrolgruppe) 
eller Epo (Epo-gruppe).
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min – der blev taget på konkurrencedagen. 
Men de hormonpræparater, der efterhånden 
erstattede stimulanserne, repræsenterer en 
fundamentalt anderledes tilgang til præstati-
onsforbedring. I modsætning til sti mu lan ser-
ne, der typisk tages under konkurrencen for 
at skærpe årvågenhed og fjerne oplevelsen af 
træthed, tages hormonpræparaterne oftest i 
forberedelsesfasen op mod højt prioriterede 
konkurrencer for at optimere træningen. 
Man blev derfor klar over, at skulle do-
pingkampen være effektiv, skulle atleterne 
snarere testes, mens de forberedte sig til 
konkurrencerne. Fra slutningen af 1980’erne 
introducerede man derfor tests uden for 
konkurrence. Men atleter, der ikke var inte-

i  Dopingafsløringer i cykelsporten de seneste år og historierne fra ryttere 
som Michael Rasmussen, Tyler Hamilton og Lance Armstrong har be-
kræftet, at doping ikke blot har været benyttet af enkelte, umoralske ryttere. 
Brugen af præstationsfremmende stoffer og teknikker må i stedet forstås 
som systematisk indlejret i sporten. Ligeså klart er det, at den omfattende 
anti-doping indsats har haft en række utilsigtede konsekvenser. Den fremti-
dige forskning på området må derfor dels studere den systematik, der ligger 
i sportens dopingbrug (dens årsager og dens virkemåder), dels undersøge, 
hvilke antidoping-tiltag der kan bringes i anvendelse, uden at omkostnin-
gerne for atleterne og sporten bliver for voldsomme.
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falsk dopinganklage. At WADA’s doping-
begreb er inkonsistent, er i den henseende 
ingen trøst.

En granskning af dopingbegrebet viser 
altså, at doping er en ubestemt fjende. Anti-
doping-arbejderne kæmper mod noget, de 
har begreb for, men ikke begreb om. Det er 
med andre ord som en kamp mod djævelen. 
Motivet er uden tvivl viljen til det gode. Men 
som denne artikel har vist, er der risiko for, at 
det fører ondt med sig.
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resserede i besøg fra dopingkontrollen, lærte 
snart at forberede sig fjernt fra deres almin-
delige træningslokaliteter, hvorfor WADA 
i begyndelsen af det nye årtusinde drog den 
logiske konsekvens, at atleterne måtte give 
besked om, hvor de befandt sig på et hvilket 
som helst tidspunkt. Det førte til indførslen 
af det såkaldte whereabouts-system, hvor atle-
ter skal redegøre for, hvor de befinder sig tre 
måneder frem i tiden, så kontrollanterne kan 
finde og teste dem. Er de ikke, hvor de har 
oplyst, når kontrollanterne dukker op, får de 
en advarsel for en missed test, og tre advarsler 
i løbet af 18 måneder resulterer i en doping-
sag. Det var det system, som UCI mente Mi-
chael Rasmussen havde forsøgt at kortslutte, 
ved at angive, at han var i Mexico, mens han 
reelt trænede i Italien. Om end der ingen be-
viser var på, at Rasmussen havde forbrudt sig 
mod reglerne, valgte hans hold Rabobank, 
under betydeligt pres fra medierne og Tour 
de France-ledelsen, at tage ham ud løbet, få 
dage før han kunne have stået som vinder på 
Champs-Élysées.

Skærpelsen af reglerne er, som det frem-
går, en konsekvens af den farmakologiske 
udvikling, men med den mediebårne dæ-
monisering af dopingbrugere har den også 
betydet, at flere atleter er blevet så angste for 
at misse en test pga. af fejlagtig indberetning 
eller manglende opdatering af deres where-
abouts, at de i ramme alvor har foreslået, at 
de fik indopereret en gps-chip under huden. 
Så kan kontrollanterne altid se, hvor de er, 
hvorved de kan sikre sig mod missed tests og 
ubegrundede dopinganklager. Hvor stort et 
indgreb, det er, kan man forstå ved at tænke 
sig en situation, hvor en politiker foreslog et 
tilsvarende system indført for hele befolk-
ningen med henblik på at opklare alvorlige 
forbrydelser. Et sådant forslag ville næppe 
have nogen gang på jord, og det vidner om, 
at opfattelsen af doping har flyttet sig fra at 
være et brud på en sportslig regel til at være 
en alvorlig forbrydelse. Det perspektivskifte 
har naturligt nok øget atleternes angst for en 
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Side 31  (Mars) NASA, ESA, The Hubble Heritage Team 
 (STScI/AURA), J. Bell (Cornell University) and 
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Side 34  (vand på mars)
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 4: JPL, NASA
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Side 35  (klitlandskab) JPL, NASA
Side 36  (grafer) Omtegnet efter Carr, M.H. 1999, JGR, 104

Illustrationer

Side 37  (kort) NASA
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Side 51  (vandmolekyler) Troels Marstrand
Side 52  (iskrystal) Kenneth Libbrecht,  
 http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/
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Side 54  (laseropstilling) Niels Jørgen Hansen,  
 Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Side 55  (laseropstilling princip) Troels Marstrand
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Den flyvende pilekvist

Side 62  (portræt) Lars Kruse, AU Kommunikation
Side 63  (Skytem) Jan Steen Jørgensen
Side 64 Øverst (geoelektrik): Anders West Christiansen
 Nederst (princip): Troels Marstrand
Side 65  (ELLOG-boremetoden) Troels Marstrand
Side 66  (ELLOG-feltarbejde)
 Øverst: Lars Jensen
 Nederst: Jan Steen Jørgensen
Side 67  (Slæbegeoelektrik)
 Øverst: Troels Marstrand
Side 69  (uheld)
 Øverst: Max Halkjær
 Nederst: Kurt I. Sørensen
Side 70 (SkyTEM-princip) Troels Marstrand



2 5  s ø F o r k l a r i n g e r386

Side 113  (atommodel) Øverst: Troels Marstrand
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It – når det rykker
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En oplyst videnskab: temaer fra 1700-tallet
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Netværk og agurker med Bourbon whiskey
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Side 150  (agurkens matchningstræ) Troels Marstrand
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Det forunderlige univers

Side 162  (portræt) Anders Trærup, AU Kommunikation
Side 163  ( Jordens atmosfære) NASA
Side 165  Øverst (Mælkevejen): ESO/S. Guisard
 Nederst (Andromedagalaksen): NASA/JPL-Caltech
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Side 71 (Antarktis) Esben Auken
Side 72 (Transport af SkyTEM) Lars Jensen
Side 75 (SkyTEM i Australien) Lars Jensen
Side 76 (kortlægningsresultater)
 Øverst: Nikolaj Foged, Aarhus Universitet

Menneskets evolution

Side 78 (portræt) Lise Balsby, AU Kommunikation
Side 80 (fossiler) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Peter KA Jensen
Side 81 (arter på menneskelinjen) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Peter KA Jensen
Side 82 (tilpasningsmønstre) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Peter KA Jensen
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 Foto af kranium: Didier Descouens
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 efter oplæg af Peter KA Jensen
Side 86 (hjernerumfang) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Peter KA Jensen
Side 87 (udvanding fra Afrika) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Peter KA Jensen
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 Troels Marstrand efter oplæg af Peter KA Jensen
Side 90 (celle) Troels Marstrand efter  
 oplæg af Peter KA Jensen
Side 91 (fossilt DNA) Peter K.A. Jensen
Side 92 (DNA-sekvens) Troels Marstrand 
 efter oplæg af Peter KA Jensen
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 efter oplæg af Peter KA Jensen

Moderne kosmologi 
– Verdenshistorien bind 0

Side 96 (portræt) Anders Trærup, AU Kommunikation
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Side 100 (computersimulering) Steen Hannestad
Side 101 (CMB) ESA, Planck Collaboration
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Side 107  (universets udvikling) Troels Marstrand
 Baggrundtegning: ESA/C. Carreau

Kvantemekanikken og universets byggesten
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 Nederst: Portræt af Newton  
 af Godfrey Kneller, 1689
Side 112  (spektrometer)Troels Marstrand
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Myrerne og mennesket

Side 208  (portræt) Dorthe Birkmose
Side 209  (myretue) Mogens Gissel Nielsen
Side 210  (skovmyrer) Mogens Gissel Nielsen
Side 211  (vævermyrer) 
 Til venstre: Mogens Gissel Nielsen
 Til højre: Brian Rasmussen, Randers Regnskov
Side 212  (Vingede myrer) Mogens Gissel Nielsen
Side 213  (kaster hos myrer) Troels Marstrand 
 (Efter Jensen og Skøtt, 1980)
Side 214  (feromoner)
 Til venstre: Mogens Gissel Nielsen
 Til højre: Rakesh Kumar Dogra, 
 Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
Side 215  (honningmyrer) Greg Hume
Side 216 Øverst (mangrovemyre): A. Narendra
 Nederst (åbnet rede): Mogens Gissel Nielsen
Side 218  (bladskæremyre) Brian Rasmussen, Randers Regnskov
Side 219  (bladskæremyrekoloni) Troels Marstrand
Side 220  (vævermyrer) Mogens Gissel Nielsen

Atomer afslører nyt om os og vor fortid

Side 222  (portræt) Anders Trærup, AU Kommunikation
Side 223  (kirke på Ålandsøerne) Jan Heinemeier
Side 224  (Viking Tower) James0806, flickr.com
Side 225  (graf ) Bente Philippsen
Side 226  (graf ) Efter Jan Heinemeier
Side 227  (olivengren i pimpstensvæg) Walther L. Friedrich
Side 228  (olivengren) Walther L. Friedrich
Side 229  (udsigt på Santorini) Walther L. Friedrich
Side 230  (røntgen-foto af olivengren + graf ) 
 Walther L. Friedrich
Side 231  (foto + graf ) 
 Foto øverst: Jan Heinemeier
 Graf: Efter Jan Heinemeier
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Havbundens dybe biosfære
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Vor urolige klode

Side 192  (portræt) Lise Balsby, AU Kommunikation
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 Gravid kvinde: wikimedia commons
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Naturen i bevægelse 
– klimaets betydning for den biologiske 
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Side 304  (portræt) Lars Kruse, AU Kommunikation
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 Copyright © 2008, John Wiley and Sons
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Side 308  (biodiversitets-data) GBIF
Side 309  (graf ) Graf efter Science 322:206-207
 Fotos: Rolando Pérez, STRI
Side 310 Øverst (bøffel): Steve Garvie, Dunfermline, Fife, 
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 Nederst (Anna Blach-Overgaard): Dennis Pedersen
Side 311  (Chamaerops humilis) Jens-Christian Svenning
Side 312  (kinesisk gummitræ og magnolie)
 Jens-Christian Svenning
Side 313  (klimaændringer) Jens-Christian Svenning
Side 315  (klimascenarier) Efter IPCC
Side 316  (valnød) Jens-Christian Svenning
Side 317  (Pyrenæisk desman) David Perez
Side 318  (Alpeflora) Jens-Christian Svenning

Side 241  (havbunden) Fra Jørgensen og Toftdal, 
 Aktuel Naturvidenskab, 2011
Side 242  (diagram) Data fra Whitman et al. (1997)
Side 244  (diagram) Fra: Jørgensen og Toftdal, 
 Aktuel Naturvidenskab, 2011
Side 245  (i laboratoriet) 
 Til venstre: Karen Lloyd
 Til højre: Bo Barker Jørgensen
Side 246  (ALVIN) Bo Barker Jørgensen
Side 247  (fra Aarhusbugten) Nils Risgaard-Petersen

Gastrofysik: 
videnskab, velsmag og velbefindende

Side 248  (portræt) Jakob Carlsen
Side 249  (kok) Jonas Drotner Mouritsen
Side 251  (madens elementer) Troels Marstrand
Side 252 Øverst (fisk): Ole G. Mouritsen
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Side 253  (sushi) Til venstre: Jonas Drotner 
Side 255  Øverst (søl): Jonas Drotner Mouritsen
 Nederst (salat): Ole G. Mouritsen
Side 256  (aminosyrer)
 Øverst: Jonas Drotner Mouritsen
 Nederst: Himanshu Khandelia
Side 257  (graf ) Efter Mouritsen et al. (2012). Flavour 1:4
Side 258  (smag) Jonas Drotner Mouritsen
Side 259  (umami-receptor)
 Øverst: Ole G. Mouritsen
 Nederst: Aktuel Naturvidenskab 
Side 260  (makrel i tomat) Carsten R. Kjaer

Krybdyrenes halve hjerte og kredsløbets udvikling

Side 262  (portræt) Anders Trærup, AU Kommunikation
Side 264  (hjertets evolution) Troels Marstrand
Side 266  (kredsløb) Troels Marstrand
Side 267  (Fallots tetralogi) Fra Taussig, H.B. (1960). 
 Congenital malformations of the Heart. 
 Harvard University Press, Cambridge.
Side 268  (hjertekamre) Troels Marstrand
Side 270  (ledningssystem) Lucile Miquerol
Side 271  (slangehjerte) Tobias Wang
Side 272  (kaiman) Tobias Wang
Side 273  (klapperslange) Mads Bertelsen
Side 274  (operation af slange) Ted Taylor, 
 University of Birmingham
Side 275  (pytonslanger) Carsten R. Kjaer, 
 Aktuel Naturvidenskab 
Side 276  (MR-skanning) Johnnie B. Andersen

Doping, sundhed og fair konkurrencer

Side 278  (portræt) Lise Balsby, AU Kommunikation
Side 282  ( Jesper Münsberg) Onside.dk
Side 283  (boksning) John Locher / Las Vegas Review-Journal
Side 285  (Michael Rasmussen) colinedwards99 
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Tycho Brahes liv, død og efterliv

Side 348  (portræt) Jesper Rais, AU kommunikation
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Side 350  (Uraniborg) Det Kongelige Bibliotek
Side 351  (Tychos samlede værker) Det Kongelige Bibliotek
Side 352 Øverst (De MVUNDI): Det Kongelige Bibliotek
 Nederst tv. (vandmærke): Det Kongelige Bibliotek
 Nederst th: Jens Vellev
Side 353  (Keplers redegørelse) Det Kongelige Bibliotek
Side 354  (Gravsten) Jacob Christensen Ravn, 
 Moesgård Museums fotolaboratorium/
 Aarhus Universitet
Side 355  (kranierest) Jan Langhans / Det Kongelige Bibliotek
Side 356  Øverst (Tycho portræt): Det Kongelige Bibliotek
 Nederst (tekstilrest): Jens Vellev
Side 357  (Tychos kiste) Jens Vellev
Side 358  (Tychos skelt) Jens Vellev
Side 359  (CT-skanning) Jens Vellev
Side 360  (ligskjorte) Jens Vellev
Side 361  (Tychos skelet) Jens Vellev
Side 362  (genplacering af skelet) Jens Vellev
Side 362  Øverst (Nucelar Physics Institute): Jens Vellev
 Nederst (graf ): Efter Rasmussen et al (2012).
Side 364  (Armillæ Æqvatoriæ) Det Kongelige Bibliotek
Side 364  (Armillæ Æqvatoriæ) Jens vellev

Nanoteknologi og nanoscience 
– den næste industrielle revolution?

Side 366  (portræt) Jesper Rais, AU Kommunikation
Side 367  (rentrum) Purdue News Service photo/Mike Willis
Side 370  (Lycergusbæger) © Trustees of the British Museum
Side 373  (STM-princip) Troels Marstrand
Side 374  (STM-mikroskop): 
 Foto: Lars Kruse, AU Kommunikation
Side 375  (STM-mikroskop) Lars Kruse, AU Kommunikation
Side 376  (bilos) Shutterstock
Side 377  (MoS2) iNANO
Side 378  (BRIM ® katalysator) Haldor Topsøe A/S
Side 379  (iNANO-bygningen) Lise Balsby, AU Kommunikation
Side 381  (Grätzel-solcelle) Troels Marstrand
Side 382  (DNA-kasser) 
 Illustration: Ebbe Sloth Andersen, iNANO
 Mikroskopifoto: Efter Nature, 459, 73-76

Acceleratorer  
– fysikkens store maskiner

Side 320  (portræt) Anders Trærup, AU Kommunikation
Side 321  (højspændingsaccelerator) 
 The Cavendish Laboratory, University of Cambridge
Side 322  (strålekanon) Foto venligst stillet til rådighed 
 Varian Medical Systems, Inc. All rights reserved
Side 323  (Ernest Rutherford)
 Øverst: Troels Marstrand
 Nederst: Sir Ernest Marsden Collection, 
 Alexander Turnbull Library, Wellington, 
 New Zealand.
Side 325  (synkrotron) Troels Marstrand
Side 326  (LHC) CERN
Side 327  (atommodel) Troels Marstrand
Side 328  (partikler i standardmodellen) 
 Aktuel Naturvidenskab
Side 329  (strålebehandling) Troels Marstrand
Side 330  (udstyr til strålebehandling) Foto venligst stillet 
 til rådighed af Varian Medical Systems, Inc. 
 All rights reserved.
Side 333  (ATSRID2) Lars Kruse, AU Kommunikation
Side 334  (synkrotronstråling) Niels Hertel

Hvorfor ældes vi?  
– når vor molekyler gør os gamle

Side 336  (portræt) Lise Balsby, AU Kommunikation
Side 337  (Misao Okawa) The Times, UK
Side 338  (grafer) Kilde: Danmarks statistik
Side 339  (skildpadde) Matthew Field, 
 http://www.photography.mattfield.com
Side 340  (aldersrelaterede sygdomme) Colourbox
Side 342  (telomerer) Troels Marstrand
Side 343  (mitokondrier) Troels Marstrand
Side 345  (børn) Louise Bindslev
Side 346  Til venstre (rundorm): Jürgen Berger / 
 Max Planck Institute for Developmental Biology.
 Til højre (bananflue): Mr.checker, 
 Wikimedia Commons
Side 347  (seniorfitnes) © 2011 Innovations Fitness
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