Videnskab er lidenskab
Forskere som Nobelpristager Jens Chr. Skou er ikke kun
forskere. De er også hele mennesker – med alt hvad det indebærer af følelser, forventninger og passioner. Forskerne
søger og efterstræber ny viden, samtidig med at de er del
af en kultur, hvor fejl, ærgerrighed og tvivl konkurrerer med
sandhed, nysgerrighed og glæde.
I Videnskab er lidenskab åbner forskere ved Aarhus Universitet døren til deres liv og hverdag og viser alle os andre,
hvad det er, der driver dem – og hvad det vil sige at arbejde
som forsker. I bogen træder vi blandt andet ind i Jens Chr.
Skous bevarede kontor, følger hjertekirurg Vibeke Hjortdal
i en mandsdomineret hverdag og hører kommunikationsforsker Maja Horst fortælle om HPV-debatten. Samtidig
beretter urinvejsforsker Jens Christian Djurhuus om griseforsøg, mens zoofysiolog Tobias Wang forklarer, hvorfor
giraffens ekstreme blodtryk er et paradoks, der er interessant for os alle.
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Kristian Hvidtfelt Nielsen er lektor og centerleder ved
Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet.

AARHUS UNIVERSITET PÅ MUSEUM
Bogen ledsager udstillingen “Videnskab er lidenskab – om
forskerliv og kogte krabber”, der åbner på Steno Museet
den 8. oktober. Udstillingen går ”behind the scenes”, og
besøgende kan blandt andet opleve et akvarium med dyrehjerter, Jens Chr. Skous kontor og interiører fra andre forskeres arbejdspladser.
Den 8. oktober indvies også Aarhus Universitets nye hypermoderne forskningsbygning, Skou-bygningen.
Jens Chr. Skou kunne være fyldt 100 år den 8. oktober.
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