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Forslag til vejnavne efter kendte forskere og videnskabsmænd til nye sideveje til 
Jens Chr. Skous Vej ved Teknikum 

 August Kroghs Vej
 Johannes Fibigers Vej
 Frederik Bajers Vej
 Vilhelm Hellesens Vej
 Inge Lehmanns Vej
 Niels Steensens Vej
 Peter Panums Vej

August Kroghs Vej

Schack August Steenberg Krogh var en dansk zoolog og fysiolog. Nobelprismodtager 1920. 
Forskeren August Kroghs epokegørende undersøgelser inden for medicin og fysiologi kombineret 
med hans intuitive indsigt i fysikkens love placerede ham blandt 1900-tallets mest betydningsfuld 
fysiologer og blandt en af de største danske videnskabsmænd gennem tiderne. Gennem sit 
livslange virke bidrog han med skelsættende resultater inden for menneskets lungefunktion, 
kredsløb og vævenes iltforsyning. Derudover havde han en usædvanlig opfinderbegavelse, der 
gjorde ham i stand til at udtænke og udvikle nyt og avanceret forskningsudstyr - (eksempelvis det 
elektromagnetiske cykelergometer fra 1912; måske forløberen til nutidens motionscykler) - en 
skelsættende kombination af evner, han blev belønnet for i 1920 med Nobelprisen. 

Levede 1874 – 1949.

Johannes Fibigers Vej

Johannes Andreas Grib Fibiger var en dansk læge og professor i patologisk anatomi ved 
Københavns Universitet. Han modtog i 1927 Nobelprisen i medicin for sine studier over 
eksperimentelt fremkaldte kræftsvulster hos rotter. Han blev i 1883 student fra Haderslev Læreres 
Skole i København og studerede derefter medicin ved Københavns Universitet. Efter 
kandidateksamen i 1890 var Fibiger reservelæge ved Københavns Garnisons Sygehus i Rigensgade 
og ved Blegdamshospitalet. Samtidig hermed fungerede han som assistent ved universitetets 
laboratorium for medicinsk bakteriologi under professor Carl Julius Salomonsen. Her udarbejdede 
Fibiger afhandlingen Bakteriologiske Studier over Diphteri, som i 1895 gav ham doktorgraden. To år 
senere blev Fibiger assistent og prosektor ved Københavns Universitets patologiske Institut og i 1900 
blev han professor i patologi, en stilling, som han havde til sin død. Fibiger var rektor for Københavns 
Universitet i 1925-26. 

Levede 1867-1928.
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Frederik Bajers Vej

Fredrik Bajer blev født i Vester Egede, Sydsjælland. Han var elev på Sorø Akademi og kom senere 
ind i militæret, hvor han deltog i krigen mod Preussen i 1864 som løjtnant. Efter krigen forlod han 
hæren og flyttede til København, hvor han ernærede sig som lærer, forfatter og oversætter. Han 
havde mange interesseområder, men de samlede sig efterhånden mere og mere om 
kvindesagen, udviklingen af fællesskabet mellem de nordiske riger og endelig det internationale 
fredsarbejde. 

I 1871 var Fredrik Bajer sammen med blandt andre hustruen Mathilde Bajer medstifter af Dansk 
Kvindesamfund, ligesom de begge i 1886 stiftede den mere radikale forening, Kvindelig 
Fremskridtsforening, i protest mod Kvindesamfundets vage holdning til blandt andet spørgsmålet 
om valgret til kvinder. 

Fredrik Bajer blev valgt til Folketinget i 1872, hvor han sad frem til 1895 som repræsentant for 
Venstre. Han stod blandt andet bag den såkaldte Bajer-lov fra 1880, der gav gifte kvinder rådighed 
over, hvad de erhvervede ved selvstændig virksomhed, ligesom han en række gange fremsatte 
forslag om valgret til kvinder. 

Fredrik Bajer var desuden pacifist og meget aktiv i fredssagen. Han stiftede blandt andet Dansk 
Fredsforening og Verdensfredsbureauet i Bern i Schweiz. For sin indsats inden for dette område 
modtog han i 1908 Nobels Fredspris sammen med svenskeren Klas Pontus Arnoldson. 

Fredrik Bajers litterære virksomhed omhandlede historiske og politiske emner, først og fremmest 
kvindesagen og fredssagen. Blandt hans væsentligste værker kan nævnes ”Da det danske Slesvig 
gik tabt” fra 1886. 

Levede 1837-1922

Vilhelm Hellesens Vej

Frederik Louis Wilhelm Hellesen opfandt efter eksperimenter i perioden 1876-77 tørelementbatteriet, 
og i 1887 grundlagde han batterifabrikken Hellesens. Hellesen batteriet fik med det samme en 
enorm succes og allerede i 1890´erne eksporterede man til 60 lande og havde licensfabrikker i 
Wien, London og Berlin. Wilhelm Hellesen døde i 1892 og nåede derfor ikke selv at opleve den 
succes hans batteri fik. 

Levede 1836-1892.

Inge Lehmanns Vej

Inge Lehmann var en dansk seismolog og statsgeodæt. Hun fik i 1920 kandidatgraden i matematik 
fra Københavns Universitet. I 1929 indtrådte et stort jordskælv nær New Zealand. Inge Lehmann 
studerede chokbølgerne og blev forvirret af, hvad hun så. Et par P-bølger, som burde have været 
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afbøjet af kernen, var faktisk registreret ved seismiske stationer. Lehmann opstillede den teori, at 
disse bølger var nået et stykke ind i kernen og først derefter prellede af en slags grænse. Hendes 
fortolkning af disse data var grundlaget for en artikel i 1936, i hvilken hun argumenterede for, at 
Jordens kerne ikke kun er flydende, men at der også er en fast kerne som accelererer og afbøjer P-
bølger (eftervist i 1971 af computerberegninger).[4] Hun skrev også en afhandling med titlen P’ der 
beskriver P-bølger og andre aspekter ved seismografien.[Lehmann modtog Tagea Brandts 
Rejselegat hele to gange, i 1938 og igen i 1967. 
Først sent i hendes karriere fulgte anerkendelsen, der til gengæld kom i rigt mål: 1957 udnævntes 
hun til Associate of The Royal Astronomical Society i London, 1959 til Honorary Fellow Royal Society 
Edinburgh, og 1969 blev hun optaget som Foreign Member of the Royal Society i London. Hun blev 
tildelt æresdoktorgraden ved Columbia University, New York i 1964, og fire år efter hædrede 
Københavns Universitet hende med den samme titel. Endvidere modtog hun bl.a. Harry Oscar 
Wood Award in Seismology 1960, Deutsche Geophysikalische Gesellschafts Emil Wiechert medalje 
1964, Videnskabernes Selskabs guldmedalje 1965 og Seismological Society of Americas medalje 
1978. I 1996 stiftede American Geophysical Union The Inge Lehmann Medal, og en seismisk 
målestation på Grønland er desuden opkaldt efter hende. 

Levede 1888-1993.

Niels Steensens Vej

Niels Steensen, også kaldet Nicolaus Steno var en pioner inden for både anatomi og geologi. 
Steensen blev født i København i 1638. Da han havde afsluttet sin universitetsuddannelse i 
København, hvor han læste medicin fra 1656-1659, tog han til Holland for at studere, da han var 21. 
Der skabte han et ry for sig selv som anatom, og han blev ansat ved Medici’ernes hof i Firenze, et 
af datidens centre for forskning. Niels Steensen levede og arbejdede i Firenze 1666-1674. En 
banebrydende naturvidenskabsmand,  Niels Stensen anses for  være grundlæggeren af 
videnskaberne geologi, anatomi og krystallografi. Steensen konverterede til katolicismen, blev 
præsteviet, og siden biskop. Han arbejdede i det nordlige Tyskland indtil sin død i 1686 i Schwerin. 
Niels Steensen var kendt for sin integritet, selvopofrelse og næstekærlighed. I 1988 blev han 
saligkåret af Den hellige Johannes Paul II.
Da han havde afsluttet sin universitetsuddannelse i fødebyen København, hvor han læste medicin 
fra 1656-1659, rejste han ud i Europa. 
Levede 1638-1686.

Peter Panums Vej

Peter Ludvig Panum var en dansk læge og fysiolog. Året efter sin lægevidenskabelige 
embedseksamen blev Panum i 1846 sendt til Færøerne i forbindelse med en mæslingeepidemi. 
Hans redegørelse for epidemien var et banebrydende arbejde inden for epidemiologi. Det samme 
gælder hans beskrivelse af et udbrud af kolera på Lolland i 1850. Han blev benådet med 
Ridderkorset for sin indsats under den store koleraepidemi i Bandholm på Lolland i 1853

Efter at være blevet dr.med. i 1851 var Panum på studieophold i Tyskland og Frankrig, indtil han i 
1853 blev ekstraordinær professor i medicinsk kemi, fysiologi og patologi ved Kiels Universitet. Her 
gennemførte han en lang række fysiologiske undersøgelser.

Peter Panum arbejdede desuden for en mere praktisk orienteret lægeuddannelse og i 
offentligheden for forbedrede ernæringsforhold.
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I 1864 blev han professor i fysiologi i København og fik opfyldt et ønske om oprettelse af et 
fysiologisk laboratorium. Dermed blev grunden lagt til den stærke tradition for eksperimentel 
fysiologi ved Københavns Universitet.

Levede 1820-1885.
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