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BILLEDNYHED – Debatter og rundvisninger 
på en række universiteter står på programmet, 
når indenrigs- og sundhedsminister Bertel 
Haarder er på en ti dage lang rundtur i USA. 
Og så har han besøgt den danske professor 
Lene Vestergaard Hau, som viste ham, 
hvordan man standser lyset. I morgen flyver 
Bertel Haarder fra østkysten til vestkysten.  

  
På Lene Vestergaard Haus laboratorium på Harvard University lærte 

indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder at standse lyset. 

 

 

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder peger begejstret på en lille 

turkis streg på skærmen foran ham. 

 

Den viser, at han netop har standset lyset – med kyndig hjælp fra Lene 

Vestergaard Hau, den danske professor, som bor i USA, og hvis bedrifter 

med at sænke lysets hastighed har gjort hende berømt. 

Lene Vestergaard Hau kan både bremse lysets hastighed til ”cykelrytterfart” 

og, som på billedet, helt standse det. 

 

”Det, Lene Vestergaard Hau har bedrevet, er virkelig imponerende. Det ville 

ikke undre mig, hvis hun får Nobelprisen. Derfor var jeg også glad for, det 

kunne lade sig gøre at besøge hende, når jeg nu skulle til USA”, siger Bertel 

Haarder. 
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Jacob Friis, dansk konsul i USA, professor Lene Hau Vestergaard og 

indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder på Hau Lab på Harvard 

University. 

 

 

Lene Vestergaard Haus laboratorium på Harvard University er bare et af 

mange stop, når ministeren fra 18.-27. oktober er på besøg i USA. 

Han besøger bl.a. hospitaler, en stribe universiteter og 

uddannelsesinstitutioner og Silicon Valley. 

 

 

Forelæsning for Romani Prodi 

 

Tirsdag holdt Bertel Haarder forelæsning om det danske sundhedssystem i 

et stopfyldt auditorium på Brown University. 

 

Her sad bl.a. Italiens tidligere premierminister Romano Prodi på 

tilhørerrækkerne. Han er gæsteprofessor på universitetet, og Bertel Haarder 

inddrog ham i diskussionen. 

 

 
De studerende sad tæt i Joukowsky Forum på Brown University, da Bertel 

Haarder holdt oplæg. Bagerst til venstre står Italiens tidligere 

premierminister, Romano Prodi. 

 

 

Ministeren kommenterede bl.a. på præsident Obamas sundhedsreformer i sit 

oplæg. 

 

”Set fra et europæisk perspektiv er det forunderligt, at reformen ikke går 

videre, end den gør, for behovet er der tydeligvis”, er den danske minister 

citeret for at sige i universitetetsavisen The Brown Daily Herald. 

 

  
Bertel Haarder sammenlignede det amerikanske sundhedssystem med 

europæiske sundhedssystemer, da han holdt oplæg på Brown University.  
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På cykel over Golden Gate Bridge  

 

I dag fredag besøger Bertel Haarder bl.a. Brigham and Women’s Hospital i 

Massachusetts. 

 

Massachusetts er en ”foregangsstat” på sundhedsområdet i USA, fordi staten 

har gennemført sundhedsreformer, som betyder, at 98 procent af 

befolkningen er dækket af en form for sygesikring. Samtidig har staten både 

nogle af USA's bedste hospitaler og noget af den bedste forskning på 

sundhedsområdet.  
 

Efter at have besøgt Newton, Providence, Northampton, Brunswick og 

Boston på østkysten, flyver Bertel Haarder i morgen lørdag til den 

amerikanske vestkyst. 

 

Her skal han bl.a. besøge Silicon Valley. 

Og på søndag skal han være med i en sundhedskaravane, hvor han skal 

cykle over Golden Gate Bridge i San Fransisco.  

 

  

Bertel Haarder bliver vist rundt på Brown University af to studerende.  

 

Bertel Haarder vender tilbage til Danmark onsdag i næste uge. Mens han er 

væk, er undervisningsminister Tina Nedergaard fungerende indenrigs- og 

sundhedsminister. 

 

Læs hele artiklen i The Brown Daily Herald om Bertel Haarders besøg     
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