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Farlige små tal – helt konkret
Från Danmark kommer denna artikel som visar hur

tomma filmburkar och centikuber kan illustrera sannolik-
heten för att ett ägg innehåller salmonellabakterier. Här

diskuteras bl a efter datorsimulering vad det innebär att ta
stickprov och konsekvenser för vardagslivet.
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H vorfor skal det være sådan noget
ubehageligt noget, spørger Marc
og peger på den væltede cykel, der

ligger midt i klassen – oven på det røde
kryds. Det røde kryds
har været malet på as-
falten i trafikken på de
steder, hvor en cyklist er
blevet kørt ned af en
bilist – typisk der hvor
cykelsti og vej bliver til
ét, fordi der er en side-
vej eller et vejkryds.

Selv om vi ved, der
er en risiko ved at cykle,
er det langt fra noget, vi
tænker over hver dag.
Strejfer tanken os allige-
vel, slår vi det hen – der sker nok alligevel
ikke noget, risikoen er i hvert fald lille. Så
lille at vi er parat til at løbe den.

Men udsætter vi os for den samme risi-
ko dag efter dag efter dag, så stiger mulig-
heden for, at vi på et eller andet tidspunkt
bliver ramt. Ikke at den på et tidspunkt bli-
ver 100 %, men den vokser hurtigere end
den matematiske intuition umiddelbart si-
ger os. Det meget lille tal udvikler sig til
noget farligt!

Se blot her: Vi forestiller os, at risikoen for
at køre galt på cykel på vej til skole hver
dag er en 10.000-del. Det svarer til 0,0001.
Chancen for at det går godt er så 1– 0,0001

= 0,9999, som er det
samme som 99,99%.
Ved at regne på chan-
cen for at det går godt,
får vi et skema som det-
te:

Det, der startede
som en lillebitte risiko,
udviklede sig altså til en
risiko på 1,8 % for at
køre galt på vej til skole
i løbet af et skoleår. Den
er jo bestemt ikke lige-
gyldig, men umiddel-

bart vil eleverne ikke acceptere dette for-
hold.

– Kan jeg ikke bare starte forfra hver dag?
spørger Tobias.

– Så skal jeg ikke være oppe at flyve sam-
men med nogen, der har prøvet det 100-
vis af gange, siger Sara.

Der kræves en overbevisende lærerind-
sats for at få elever (og voksne?) med på
den tankegang, at sandsynligheden, for at
noget går galt på et eller andet tidspunkt,
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vokser med antallet af gange man tænker
sig udsat for den samme lille risiko. Det er
en alvorlig begrebsmæssig vanskelighed, at
sådanne sandsynligheder afhænger af ud-
gangspunktet. Efter at have klaret det før-
ste halve skoleår uden uheld er chancen, for
det går godt hele året, jo allerede blevet
meget større, selvom risikoen for uheld den
næste dag er den samme som den forrige
dag.

Måske burde historien have startet et
andet sted – med en mere positiv udgave af
tankegangen: chancen for at slå en 6’er med
en almindelig terning.

Chancen for at slå en 6’er med en ter-
ning er jo 1/6. Derfor er chancen for ikke
at slå en 6’er 1– 1/6 = 5/6. Chancen for at
slå to 6’ere med to terninger er 1/6 x 1/6 =
1/36. Tilsvarende er chancen for ikke at slå
en 6’er med nogen af de to terninger 5/6 x
5/6 = 25/36. Der er altså ikke en 6’er i 25
af de 36 tilfælde. Der er altså mindst én 6’er
i 11 af slagene. Beregningerne her kan under-
støttes af et skema med de 36 udfald. Her
kan man optælle de 11 kombinationer, hvor
der forekommer 1 eller 2 seksere.

1\2 1 2 3 4 5 6
1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x x x x x x

Figur 1: De mulige udfald ved kast med to terninger.

De 25 (5 x 5) blanke felter er de udfald,
hvor en sekser ikke forekommer. Denne
tanke fastholdes, når vi kaster flere og flere
terninger. De fleste vil sikkert forstå, at jo
flere terninger vi kaster, jo større er sand-
synligheden for, at der er mindst en 6’er
imellem. Kaster vi f.eks. tre terninger, er
sandsynligheden, for at hver af dem viser
noget andet end seks, 5/6. Sandsynligheden,
for at ingen af dem viser seks, er derfor
(5/6)3 = 0,58, når vi antager, at terninger-
nes udfald er uafhængige af hinanden. Der-
med kan sandsynligheden, for at mindst en
af dem viser seks, beregnes som 1–0,58 =
0,42 = 42%. I skemaet kan vi se, at denne
sandsynlighed hurtigt vokser med antallet
af terninger, vi kaster.

Det går godt Det går galt

1 dag: 0,9999 = 99,99 % 0,0001 = 0,01%
2 dage: (0,9999)2 = 99,98 % 0,0002 = 0,02 %
5 dage: (0,9999)5 = 99,95 % 0,0005 = 0,05 %
20 dage: (0,9999)20 = 99,80 % 0,0020 = 0,2 %
200 dage: (0,9999)200 = 98,02 % 0,018 = 1,8 %

Ikke én 6’er Mindst én 6’er

1 terning 5/6 = 83 % 1/6 = 17 %
2 terninger (5/6)2 = 69 % 1 – (5/6)2 = 31 %
3 terninger (5/6)3 = 58 % 1 – (5/6)3 = 42 %
4 terninger (5/6)4 = 48 % 52 %
5 terninger 40 % 60 %
10 terninger 16 % 84 %
100 terninger 0,0000012 % 99,9999 %
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Tilbage til cyklen på krydset. Inden dette
resultatet fra terningkastene kan tolkes i
forhold til, hvor farligt det er at køre på
cykel, er det imidlertid nødvendigt at over-
veje, om de mange gentagne cykelture kan
beskrives som uafhængige hændelser med
samme risiko for uheld, og selvfølgelig hvor
stor denne risiko kan tænkes at være.

Den sandsynlighed vi fastsatte var tilfæl-
dig, men dog så stor, at det gav mening at
regne med den lige fra dag 1. I klasserne
udviklede der sig en snak om, at man jo ikke
kunne sige præcis, hvad sandsynligheden er,
og at den er forskellig fra person til person.
Og at den er afhængig af afstanden til sko-
le, af den rute man kører, af cyklistens al-
der, af om færdselsreglerne overholdes osv.

Efter sådanne samtaler med 6. –9. klas-
ser var der trods alt ingen elever, der ville
lade være med at cykle, men Tanja bekendt-
gjorde, at i fremtiden ville hun dreje ude-
nom de røde krydser! Hun blev stærkt op-
fordret til at køre højre om og ikke ud på
kørebanen.

Stikprøver
Næsten hver eneste uge kan man læse i avi-
sen, hvordan det står til med tilslutningen
til de politiske partier, når Gallup, Vilstrup,
Observa og andre foretager en stikprøve
blandt befolkningen med spørgsmålet:

– Hvad ville De stemme på, hvis der var
valg i morgen?

De adspurgte er udvalgt efter en meto-
de, der så vidt muligt sikrer en bredde med
hensyn til alder, køn, job osv. Da der er tale
om en stikprøve vil de forskellige analyse-
institutter formentlig komme ud med enig-
hed om tendenser, men med forskellige re-
sultater i tallene og procenterne. Det ende-
lige resultat ved selve valget eller folkeafs-
temningen har ofte vist sig en del forskellig
fra meningsmålingerne.

I Bilka kan man købe elpærer i mange
forskellige udgaver. Forskellige former, sto-
re og små gevind, fra 25 watt og opefter. Vi
kan vel ikke forestille os, at hver eneste af
de tusindvis af pærer er testet?

Og der kan vel stadig være nogle, der ikke
har overlevet pakning, transport og oplæg-
ning på supermarkedets hylder. Eller hvad
med Legoklodser – har nogen oplevet at få
en, der ikke passede? Det havde Lars i hvert
fald aldrig, og i øvrigt er det muligt at teste
elpærerne på en anordning i forretningen,
så man er sikker på, at den virker.

– Er det så også muligt at teste dem her?
smiler læreren (triumferende) og holder en
pakke kondomer op?

Eleverne fniser.
Men vi er jo nødt til at tro på, at de var-

er, vi køber, er i orden – at pærerne og kon-
domerne virker som de skal, at vinen og
chokoladeskildpadderne smager godt, selv
om ikke hver eneste af dem er testet i for-
vejen. Men hvorfor skal vi tro på det? Ka-
trine kan det magiske ord:

– Stikprøve! Man tager stikprøver, og
hvis de er i orden, regner man med, at res-
ten også er det. Man kan jo ikke andet!?

Troværdighed
Indkøbsvognen er fyldt med sorte foto-
hylstre – dem man køber film i. I hvert hyls-
ter er der anbragt en centicube. I langt de
fleste tilfælde er centicuben gul, men der
findes også et antal blå. Fotohylstrene omdø-
bes til at være æg, og de farvede centicubes
til æggeblommer. De gule er sunde blom-
mer, de blå er salmonellainficerede. Og selv
om vi godt ved, at salmonella hovedsagelig
findes på skallen, accepterer alle elever
omstændighederne, og fra nu af kaldes den
særegne konstruktion blot ”æg”. (De brug-
te hylstre var skaffet ved henvendelser til
fotohandlere, fotolaboratorier og Kodak.)

Vi planlagde at salmonella-problemer
skulle være omdrejningspunktet i vores pro-
jekt, fordi vi mente, at det kendte alle ek-
sistensen af. Måske havde nogle af eleverne
endog personlige oplevelser eller erfaringer
med problemet. Men vi tænkte ikke på, at
ulykkelige omstændigheder skulle aktuali-
sere problemstillingen. En famøs kiksekage
kostede mellem jul og nytår to mennesker
livet, fordi der var salmonella i de anvendte
æg.
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Nu stod indkøbsvognen altså der fyldt med
450 æg. Så blev der hældt 50 salmonella-
befængte æg oveni. Procenten på 10 % var
altså kendt i dette forsøg. Hver gruppe, som
bestod af fire elever, skulle tage en stikprø-
ve på 10 æg – en æggebakke – og under-
søge dem for salmonella. Resultatet skulle
noteres, æggene lægges tilbage og en ny stik-
prøve foretages. Det blev gjort i alt fem
gange af hver gruppe og resultaterne blev
noteret på tavlen:

1. 2. 3. 4. 5. I alt %
Gr. I 0 3 1 1 1 6 12
Gr. II 0 2 2 1 1 6 12
Gr. III 1 1 1 1 3 7 14
Gr. IV 0 0 1 0 4 5 10
Gr. V 3 2 2 3 2 12 24

Figur 2: Resultater af gruppernes stikprøver.

Der var tydelig forskel på de forskellige stik-
prøver. Gruppe IV mente, de havde klaret
sig bedst, fordi de ramte de forventede 10%.
Gruppe V syntes, det var flot af dem at fin-

de så mange salmonellaæg. Det sidste var
læreren nu ikke så sikker på og tror stadig,
at de snød!

Forsøget viste, at det at tage stikprøver
kan give forskellige udfald. Stikprøver op-
fører sig ikke som forventet. Og det ændrer
ikke på situationen hvis vi, som en elev fore-
slog, gentager hele proceduren.

Det fandt et par elever temmelig frus-
trerende – at vi her beskæftigede os med
noget matematik uden et umiddelbart rig-
tigt facit. Det paradoksale er, som en elev
bemærkede, at metoden er korrekt, men
resultatet upålideligt.

– Men hvor stor er sandsynligheden for
at få et æg med salmonella i en bakke? Hvor
mange stikprøver skal der egentlig til? spør-
ger eleverne nysgerrigt.

Det første spørgsmål er forholdsvis nemt
at svare på. Med reference til cykeluheld
og terningekast kan chancen for at få mindst
et æg med salmonella i en 10-stikprøve
udregnes til

1 – 0,910 = 65 %. Det andet spørgsmål
kræver en computer.

Salmonella
Skriv sandsynligheden for salmonella i eet æg i celle b3

risiko 0,1 Tast F9 for ny udtagning af 10 stikprøver
nulstil 1 Skriv 0 i celle b4 for at nulstille 0 1 2 3

Skriv 1 i celle b4 for simulering blå æg i blå æg i blå æg iblå æg i
æg nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sum 10-bak. 10-bak. 10-bak.10-bak.
1. stikprøve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2. stikprøve 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
3. stikprøve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4. stikprøve 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0
5. stikprøve 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
6. stikprøve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7. stikprøve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8. stikprøve 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0
9. stikprøve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10. stikprøve 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0

8 5 2 3 0
Antal prøver100 blå æg i serien105 Sum 29 41 26 4

frekvens i serien10,5 Frekvens 29 41 26 4

Figur 3:Viser et regneark, der kan simulere stikprøveudtagning. Det er her gengivet i en situation,
hvor der er udtaget 100 stikprøver bestående af hver 10 æg. Resultaterne af de sidste 10 stikprøver
er angivet i den venstre del af arket. Til højre ses, hvor mange 10 stk. bakker, der har indeholdt
henholdsvis 0, 1, 2 og 3 salmonellaæg. I bunden af arket ses frekvenserne i procent.
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Regnearket simulerer stikprøveudtagning
ved hjælp af en indbygget funktion, der gi-
ver et ligefordelt tilfældigt tal mellem 0 og
1, hver gang den kaldes. Hver gang der tryk-
kes på F9, kaldes denne funktion fra hver af
de 100 celler i regnearkets venstre side, svar-
ende til at der udtages 10 stikprøver af 10
æg hver. Når risikoen sættes til 10% vil tal
mellem 0 og 0,1 give salmonella og dette
repræsenteres med et 1-tal i den pågælden-
de celle. Tal større end eller lig med 0,1 be-
tyder ingen salmonella og dette repræsen-
teres med et 0. I højre side af arket opsum-
meres, hvor mange stikprøver, der har haft
henholdsvis 0, 1, 2 eller 3 salmonellaæg. Og
i de to nederste linier er de tilsvarende sum-
mer og frekvenser beregnet.

I eksemplet er der udtaget 100 stikprø-
ver (i alt 1000 æg). Fordelingen i hver af de
10 ”æggebakker” ses i venstre side af arket.
Søjlen ”sum” angiver antallet af inficerede
æg i de 10 bakker, og nederst kan man se, at
der er fundet i alt 105 inficerede æg i det
samlede antal stikprøver. Det giver en frek-
vens på 10,5%. I alt har 29% af stikprøver-
ne vist sig salmonellafrie, der har været sal-
monella i et enkelt æg i 41% af tilfældene, i
2 æg i 26% osv.

Ved at køre programmet nogle gange
erfarede eleverne, at et tal på omkring 35%
for andelen af salmonellafri stikprøver sy-
nes rimeligt. Eleverne erfarede også at, når
de blev ved med at trykke på F9-tasten
længe nok, stabiliserede tallene sig.

Konklusionen på forsøget med æg fra
indkøbsvogn og simulation på computer
måtte derfor blive, at stikprøver fortæller
noget om en helhed, men ikke nødvendig-
vis hele sandheden.

– Og det er altså stadigvæk irriterende,
sagde Stig.

Helt konkret
Hvis vi i folkeskolen skal engagere eleverne
i det liv, som rører sig uden for skolen, er
det vigtigt, at vi er så sandfærdige, som
undervisningen i klasselokalet giver mulig-
hed for. Der har været flere klasser fra 6. til

9. klasse involveret i projektet ”Farlige små
tal”. Dette giver forskellige udfordringer til
konkretisering af problemstillingerne.

På den ene side optræder ”farlige små
tal” i en række samfundsmæssige situatio-
ner, f.eks. risikovurderinger i forhold til
atomkraft. Men ”realistisk” matematik be-
høver ikke at være konkret, set med elever-
nes øjne. Det er derfor vigtigt at reelle pro-
blemstillinger eksemplificeres og illustreres
i undervisningen. Det må gerne ske på en
sådan måde, at eleverne kan gennemskue
den pædagogiske konkretisering og samti-
dig drage nytte af denne konkretisering. Der
er naturligvis stor forskel på, hvordan det
kan gøres på forskellige klassetrin.

Der skal bruges mange æg i forbindelse
med salmonellaundersøgelsen, og de skal
kunne undersøges for evt. forekomst af sal-
monella. Det er muligt i det professionelle
laboratorium at foretage en undersøgelse af
æg, men i matematiktimen må et system til
”effektiv afprøvning” betyde noget andet.
Det skal være et system, som gør det let at
undersøge æg, og der skal kunne fremskaf-
fes mange æg. Sorte fotohylstre kan opfyl-
de begge disse krav. Fotoforhandlerne kas-
serer dem i stor stil, hver gang en kunde
indleverer en film til fremkaldelse. At foto-
hylstrene kan åbnes betyder, at der kan an-
bringes noget indeni, som fortæller, om der
er salmonella eller ej. Hos os var det gule
og blå centicubes.

Nu er grundlaget på plads for en række
eksperimenter med æggene. Alle kan delta-
ge og registrere, hvad det er for æg, de fin-
der i deres undersøgelse. Gul centicube –
sundt æg, blå centicube – salmonellaæg.
Fotohylstrene bliver hurtigt til æg i børne-
nes fantasi. Eleverne i 6. klasse kunne fint
foretage stikprøveundersøgelser, og alle kun-
ne på grundlag af disse udtale sig om den
sending æg, de havde med at gøre. Det var
bemærkelsesværdigt at se, at nogle grupper
ret hurtigt kunne komme med udtalelser
på grundlag af deres stikprøver, andre, og
det er særligt interessant, fortsatte stikprø-
veudtagelserne omhyggeligt over en lang
periode og registrerede resultater undervejs
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uden at komme med tolkninger. Disse nor-
malt lidt tilbageholdende elever, havde det
fint med at kunne være med i processen, og
i samtalen med læreren var der grundlag for
kvalificerede udtalelser om æggenes kvali-
tet.

Det er i kontakten med de tavse og for-
sigtige børn, at konkretiseringen især viser
sin store styrke. Ved at eleven har nogle
konkrete handlinger at udføre, iagttage og
italesætte, får læreren muligheden for langt
mere kvalificeret at skyde sig ind på, hvor
eleven befinder sig. Hvad er det eleven fo-
retager sig, og hvorfor gør han eller hun det?
Læreren kan ”lege med” og sideløbende få
en dialog i gang med eleven. Dermed er en
lærers største frustration, et tavst barn, mi-
nimeret betydeligt. Der er etableret en in-
dgangsmulighed til barnets oplevelse og
forståelse. Konkretisering handler således
ikke blot om at tydeliggøre en problemstil-
ling, men også om at gøre det muligt for
eleverne at tydeliggøre og synliggøre deres
tanker og arbejdsstrategier. Pludselig bliver
der noget mere at snakke om.

Med hensyn til ældre elever kan kon-
kretisering af æg med fotohylstre stadig
fungere, men måske mest som en illustrativ
igangsætter. Fotohylstre kan opleves som
”barnagtige”. Vi oplevede således, at de
ældre elever blev optaget af sagen på en ny
måde, da de fik mulighed for at udtage stik-
prøver via en computer. Dette betyder imid-
lertid ikke, at fotohylstrene har været over-
flødige. De har netop kunnet formidle pro-
blemstillingen til et mere operationelt og
effektivt computerniveau.

Og gerne eksemplarisk
Konkretisering i matematikundervisningen
er en betydningsfuld aktivitet. Her ser vi
som sagt ikke på konkretisering af abstrak-
te matematiske problemstillinger, men på
en pædagogisk konkretisering af pro-
blemstillinger, hvor matematik benyttes
uden for skolen, og hvor den samfunds-
mæssige brug og funktion ikke fremtræder
klart. I matematikdidaktisk forskning har

man talt om, at matematik er indbygget i
en række af samfundets teknologiske funk-
tioner, at matematik er ”frosset” i teknolo-
gien, at den matematiske tænkning står bag
en teknologisk praksis osv. Den række af
beslutninger, der træffes med henvisning til
statistiske sammenhænge er et eksempel
herpå. Og netop i den forbindelse optræ-
der der spørgsmål angående stikprøver. Et
væsentligt spørgsmål er, om en stikprøve
eller et talmæssigt udtryk generelt kan ud-
tale sig troværdigt om en vis sammenhæng.
Netop spørgsmålet om troværdighed har vi
prøvet at trække frem i eksemplet.

Et andet element, som vi ikke har be-
skrevet ovenfor, men som indgik i projek-
tet handlede om ansvarlighed. Hermed hen-
viser vi til handlinger, der udføreres på
grundlag af talmæssige overvejelser. I pro-
jektet fik eleverne således til opgave at be-
slutte, hvilken type æg de som grossister
ønskede at købe. De to blandinger af æg, de
kunne vælge imellem, havde hver især et
ukendt salmonellaindhold. Derfor ville en
kvalitetsundersøgelse komme på tale. Men
hvor mange stikprøver skulle der udvælges,
inden man kunne træffe et valg? Jo flere
stikprøver der blev udvalgt, des dårlige blev
mulighederne for at opnå en pæn fortjenes-
te, for æg åbnet i salmonellakontrollen kan
ikke sælges videre, og selve kontrollen er
også bekostelig.

Samtidig blev eleverne bedt om at ud-
arbejde forslag til en varedeklaration, der
skulle skrives på æggebakkerne. Eleverne fra
6. klasse gik til denne opgave med stort en-
gagement. Det er i denne sammenhæng af
stor betydning for engagementet, at dekla-
rationen (hvad man tør sige om æggene)
skrives på rigtige æggebakkekartoner. Der-
med er eleverne igen i virkelighedens ver-
den. Det ses blandt andet ved, at nogle væl-
ger at beskrive æggenes kvalitet på forsiden
af æggebakken, andre, der går mere i detal-
jer, skriver på indersiden, altså når æggebak-
ken er åbnet og skal i brug. Vi er dermed
også kommet et muligt skridt nærmere ans-
varligheden, når det, der skrives, kan læses
på den bakke, som eleverne reelt oplever



46 N Ä M N A R E N  N R  4 •  2 0 01

skal jo heller ikke ske en ulykke i morgen,
eller i overmorgen... Nok en klog beslut-
ning vore svenske naboer nu har truffet.
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hos købmanden og hjemme på køkkenbor-
det. Eleverne fra 9. klasse havde en mere
kynisk holdning til tingene. Nogle foreslog,
at man kunne skrive ”økologiske æg” på pak-
ken – selv om spørgsmålet om økologiske
æg eller ej slet ikke indgik i projektet. Et
andet forslag var: ”Spis kun 9 ud af 10”?

Endelig indgik der i projektet en risi-
kovurdering, hvor eleverne arbejdede vide-
re med den måde, som farlige små tal ope-
rerer på. Problemstillingen kan konkretise-
res til faren forbundet med madlavning.
Hvis man ved, at riskoen for at udvælge et
salmonellainficeret æg er 0.01, hvordan vil
man så stille sig med hensyn til at spise en
æggesnaps? Det synes ikke så overvælden-
de farligt. Hvordan ændrer faren for infek-
tion sig, hvis vi nu skal lave en islagkage og
benytte 6 æg, eller 20 æg, eller ...?

Når æggene i denne fase skal bringes på
spiselig form, omsættes til måltider, som
hører den virkelige verden til, er det igen
vigtigt, at eleverne fra 6. klasse oplever, at
vi har fat i opskrifter hentet fra diverse
opskriftsbøger. De er lige til at gå til med
indhold og anvisning på tilberedningen, hvis
man skulle ønske det. Blødkogte æg,
koldskål og is med råcreme og det sidste fra
12 til 60 portionsstørrelser. Spørgsmålet er
derfor oplagt: tør du have ansvaret for et
sådant måltid? Hermed inddrages også over-
vejelser om de mulige konsekvenser af en
risikofyldt handling. Ældre elever skal må-
ske have tingene konkretiseret på en anden
måde.

Overvejelserne over troværdighed, ans-
varlighed og risikovurdering handler ikke
blot om beregninger i forhold til salmonel-
lainfektion. Sådanne overvejelser er relevan-
te i mange forskellige sammenhænge, hvor
talmæssige oplysninger danner grundlag for
beslutninger. På denne måde har vi efter-
stræbt at give projektet en eksemplarisk
værdi.

I godt vejr med god solskin kan man fra
havnefronten i København skimte Barse-
bäck. Sandsynligheden, for at der sker et
radioaktivt udslip på værket, er meget lille.
Der skal helst ikke ske noget i dag. Men der


