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Forord 

Den her foreliggende antologi er resultatet af et samarbejde inden for rammer- 
ne af det Netværk for Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi, der bliver støt- 
tet af Statens Humanistiske Forskningsråd i perioden november 1994 til no- 
vember 1998. Netværket har gennem de sidste tre år organiseret en række 
konferencer, indbudt udenlandske gæsteforelæsere og regelmæssigt udgivet et 
nyhedsbrev. 

På netværkets første møde i december 1994 fremlagde Thomas Söderqvist 
en plan for en antologi om dansk videnskabshistorie i dets urbane kontekst. 
Undertegnede, der blev nedsat som redaktionsgruppe, indkaldte forslag til ar- 
tikler, og i slutningen af 1996 blev manuskripterne til de tolv udvalgte bidrag 
gennemgået på et to-dages møde på Københavns Universitet. Flere af forfatter- 
ne fik desuden mulighed for at præsentere deres idéer på Nationalkomitéen for 
Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofis årsmøde, der blev afholdt i november 
1996 under temaet "Videnskabernes København". 

Statens Humanistiske Forskningsråd har ydet værdifuld økonomisk støtte til 
Netværk for Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi og dermed muliggjort 
både antologiprojektet og det dertil knyttede pilotstudie af danske videnskabs- 
historiske samlinger. Vi vil også takke forlagsredaktør Thomas Bestie på Roskilde 
Universitetsforlag for hans engagement i bogens tilrettelæggelse. 

Endelig vil vi takke Thomas Rosenbaum og Kenneth Rose fra Rockefeller 
Archive Center, Felicity Pors fra Niels Bohr Arkivet, Poul Lübcke samt Pia 
Grüner fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab – alle for deres med- 
virken ved fremskaffelse af billedmateriale. 

København, februar 1998 

Thomas Söderqvist 
Jan Faye, Helge Kragh 
Frank Allan Rasmussen 
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København som videnskabelig 
storby, 1880-1960 

– en indledning 

Thomas Söderqvist, 
Jan Faye, Helge Kragh 
og Frank Allan Rasmussen 

"Man får lyst at sende resten af Europa i skole i Danmark" 
(Wickliffe Rose till Wallace Buttrick, 

bestyrelsesformand for International Education Board, 20. marts 1924) 

I 

Hvis en udenlandsk forsker i dag betragter det intellektuelle og videnskabelige 
verdenskort indtager København ikke nogen særligt fremtrædende plads. Kø- 
benhavn er et 'must' for de, der interesserer sig for hyggelige bykerner, gode 
cykelstier, international jazzmusik og forlystelsesparker. Er man til kunst bidra- 
ger Louisiana, Glyptoteket, Ordrupgaard og Statens Museum for Kunst til at 
gøre København til én af de mere tiltrækkende europæiske hovedstæder. 
Dansk design og kunstindustri er stadigvæk i verdensklasse. 

Men for de, som søger efter videnskabelige 'centers of excellence', findes der 
kun en håndfuld at vælge mellem, og søger man intellektuel udfordring i form 
af fremragende akademiske forelæsninger, spændende intellektuelle debatter, og 
ikke mindst velassorterede boghandlere, er det mest hensigtsmæssigt at opsøge 
en anden verdensmetropol. Når universitetets ledelse igennem de sidste par år 
har talt om behovet for at etablere et eliteuniversitet i København, må dette ri- 
meligvis ses på baggrund af, at København i dag ikke indtager nogen særligt 
fremtrædende plads på den internationale hitliste over forskningsmiljøer. 
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Sådan har det ikke altid været. I mellemkrigstiden havde København ry for 
at være et af Europas førende videnskabelige centre. International Education 
Board, der i 1923 blev grundlagt af Rockefeller Foundation for at fremme ud- 
dannelser i international målestok, opfattede den danske hovedstad som "et 
center af sjælden vigtighed". "Man får lyst at sende resten af Europa i skole i 
Danmark", skrev dets leder, Wickliffe Rose, til sin forgænger.1 I perioden frem 
til og med Anden Verdenskrig fik fire danskere, Niels R. Finsen Johannes Fibi- 
ger, August Krogh og Henrik Dam, den medicinske nobelpris og en anden no- 
belpristager, Niels Bohr, opbyggede sit Institut for teoretisk Fysik på Blegdam- 
svej og gjorde det til et verdenscentrum for den nye atomfysik. Også humani- 
sterne bidrog til København som en videnskabelig Weltstadt: filosoffen Jørgen 
Jørgensen var vært for den logiske positivismebevægelses anden verdenskongres 
i 1936, og inden for den strukturelle lingvistik etablerede Louis Hjelmslev i 
1930'erne et internationalt anerkendt forskermiljø. Det var næppe heller nogen 
tilfældighed, at for eksempel James D. Watson ('DNA-Watson') i 1950 valgte 
Københavns Universitet til et postdoc-ophold. I hans tilfælde var det biokemi- 
keren og nukleotidspecialisten Herman Kalckar, der trak. Mange andre eksem- 
pler fra perioden kunne gives. 

København rummede også en række udmærkede højere forsknings- og ud- 
dannelsesinstitutioner, blandt andet Den polytekniske Læreanstalt i Sølvgade, 
Finseninstituttet på Østerbro og Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole på 
Frederiksberg. Også Carlsberglaboratoriet i Valby, der blandt andet husede gær- 
genetikeren Øjvind Winge og proteinkemikeren Kai Linderstrøm-Lang, var en 
forskningsinstitution af højeste internationale klasse. Statens Seruminstitut på 
Amager Fælled var inden for sit felt et af de tre fornemmeste i verden ved siden 
af instituterne i Paris og Frankfurt am Main. 

Det ville måske ikke være urimeligt at kalde tiden fra industrialismens og 
modernitetens gennembrud i de sidste årtier af 1800-tallet frem til den store 
universitetsreform i 1960'erne for 'den danske videnskabs guldalder'. Aldrig før 
eller siden har dansk videnskab markeret sig så stærkt internationalt som i dette 
tidsrum. Og ligesom den danske guldalder inden for malerkunsten i høj grad 
var et københavnerfænomen, kan det siges, at guldalderen inden for videnska- 
ben i højeste grad var knyttet til livet i København. 

II 
Det forhold, at de videnskabelige miljøer i København oplevede en internatio- 
nal blomstringsperiode i den ovennævnte periode, er i og for sig begrundelse 
____________________________ 

1) Se videre Finn Aaseruds bidrag til denne antologi. 
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nok for at skrive dette kapitel af byens historie. Danske historikere – eller sna- 
rere politiske, økonomiske og socialhistorikere – har hidtil ikke i særlig grad 
interesseret sig for videnskaberne. Det gælder også de monografier, der er skre- 
vet om København. Femte bind af Gyldendals Københavns Historie, der omfat- 
ter perioden 1900 til 1945, behandler en lang række emner, herunder "byggeri 
og kriser" og "øl og kunst", men har kun nogle få linier tilovers for Niels Bohr 
og August Krogh.2 Den foreliggende antologi er derfor blevet til ud fra en 
overbevisning om, at videnskaberne udgør en mere væsentlig del af historien, 
ikke mindst byens historie. 

I denne henseende er København selvfølgelig ikke enestående. Op igennem 
hele Europas historie har videnskabernes udvikling været intimt forbundet 
med byens. Videnskaberne forudsætter byens eksistens og er med tusinde tråde 
forbundet med byens sociale og kulturelle miljø. Som Geoffrey Lloyd og andre 
har hævdet, var grækernes erfaringer fra radikal politisk debat og deres argu- 
mentationspraksis i forvaltningen af polis sandsynligvis den vigtigste forudsæt- 
ning for fremkomsten af den logiske og diskursive tænkning, som præger den 
græske naturfilosofi, og i forlængelse heraf de vestlige videnskaber.3 Den islami- 
ske forvaltning af den antikke arv var også knyttet til byerne og videnskabernes 
tilbagevenden, og den universitære knopskydning i den latinske højmiddelalder 
var intimt forbundet med den samtidige urbanisering af Europa.4 Renæssan- 
cens lærdomskultur voksede frem i kulturcentre som Firenze, Padua og Venezia, 
og på tilsvarende måde gik den derpå følgende videnskabelige revolution i 
1600-tallet hånd i hånd med urbaniseringsprocessen. 

Som David Goodman påpeger i sin konklusion til The Rise of Scientific Euro- 
pe, 1500-1800, var det ikke kun byernes antal og størrelse, som bidrog til at den 
europæiske videnskab kom til at forme sig så anderledes end den kinesiske eller 
indiske videnskab, men også deres sociale og kulturelle særtræk: her fandtes de 
småfyrster og rigmænd som, ofte med akademierne som mellemled, kunne fi- 
nansiere astronomer, matematikere og filosoffer. Her fandtes også de håndvær- 
kere, som tilvejebragte de nødvendige værktøjer, og de kundskaber, som kræve- 
des for at fremstille kikkerter og luftpumper.5 Godt nok blev der i USA i sidste 
århundrede grundlagt en række såkaldte 'land-grant'-universiteter og en række 
private universiteter (Stanford, Cornell m.fl.) langt uden for de urbane centre; 
også i Europa ledte universitetsekspansionen i 1960'erne og 1970'erne som be- 
kendt til oprettelsen af universiteter uden for bykernerne – i Odense, Roskilde 
______________ 

2) Jensen (1981). Herudover nævnes, som et helt umotiveret kuriosum, at lægen Albert Fischer i 
1923 angiveligt forbløffede en gruppe engelske kirurger, der var på besøg i København, "ved at 
vise dem vævskulturer, som han holdt i live og vækst uden for organismen" (s.222). 

3) Fx Lloyd (1979), kap. 4: "Greek science and Greek society". 
4) For et generelt overblik, se Lindberg (1992). 
5) Goodman (1991). 
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og Ålborg. Men disse er undtagelser fra den regel, at byen op igennem Europas 
historie altid har udgjort det sociale og kulturelle rum for samspillet mellem vi- 
denskab og samfund. 

Selv om videnskabshistorikere i de sidste to årtier har endevendt stort set alle 
aspekter af samspillet mellem videnskaberne og deres sociale og kulturelle kon- 
tekst,6 har den tætte historiske sammenhæng mellem videnskaben og byen 
mærkeligt nok ikke fået særligt meget opmærksomhed. Nogle få værker kan 
dog nævnes. Allan Janik og Stephen Toulmins Wittgenstein's Vienna udgør et pi- 
onérarbejde ved dets udpegning af de nære forbindelser mellem fin-de-siècle-by- 
ens almenkulturelle og intellektuelle liv og dets videnskab og filosofi, men er 
begrænset derved, at den kun fokuserer på nogle få udvalgte eksempler.7 Titlen 
på Robert H. Kargons Science in Victorian Manchester lover meget, men teksten 
lægger meget større vægt på videnskaberne end på Manchester og behandler 
næsten ikke relationen mellem de to.8 I Från Aten till Los Angeles behandler en 
gruppe svenske idé- og lærdomshistorikere byen som centrum for det intellek- 
tuelle liv i Vestens historie, men her spiller videnskaberne til gengæld en lidt 
mere perifer rolle.9 

Der er lidt mere at hente i Knowledge, Culture, and Science in the Metropolis: The 
New York Academy of Sciences, 1817-1970, hvor Simon Baatz forsøger at forstå 
udviklingen af New York Academy of Sciences i dets samspil med det urbane 
miljø i det 19. og 20. århundrede. Den tidlige amerikanske videnskab udviklede 
sig i tre urbane centre: Philadelphia, Boston og New York. Hver by havde sin 
specifikke historie, som blev skabt af meget varierende økonomiske, politiske 
og kulturelle faktorer; "det er derfor næppe overraskende at opdage at viden- 
skaben – en socialt konstrueret aktivitet – udviklede sig i forskelligt tempo in- 
den for hvert urbant centrum", påpeger Baatz programmatisk, og tilføjer: "den 
videnskabelige udvikling i perioden kan bedst forstås med henvisning til en be- 
stemt struktur, det urbane centrum, som blev defineret af de geografiske forhold 
i den tidlige amerikanske republik".10 I et studie af fremvæksten af det nye 
kompleks af videnskabelige institutioner og museer i det sydvestlige London i 
slutningen af 1800-tallet lægger Sophie Forgan og Graeme Gooday ligeledes 
op til en byens 'videnskabelige geografi'. De diskuterer i detaljer veksel- 
virkningen mellem, på den ene side, arkitekturen og planlægningen af South 
Kensington-områdets infrastruktur og, på den anden side, fremvæksten af nye 
___________ 

6) Se tidskrifter som Science in Context, Science as Culture, Perspectives on Science og Configurations m.fl. 
7) Janik og Toulmin (1973). 
8) Kargon (1977). Se også Wooley (1951) og Lewes (1973). 
9) Ambjörnsson (1986). 
10) "it is scarcely surprising, therefore, to discover that science – a socially constructed activity – 

developed at a different tempo within each urban center"; "the development of science during the 
period can be best understood through the use of a structure defined by the geography of the early 
American republic [viz.] the urban center". Baatz (1990), s.2 hhv. s.l. 
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videnskabelige fag og konkluderer, at historien om videnskabens rolle i det 
fremvoksende højere uddannelsessystem er "uopløseligt sammenflettet" med 
fortællingen om, hvordan denne del af London blev udviklet til et så fremtræ- 
dende samlingssted for videnskabelige institutioner og museer. 11 I denne sam- 
menhæng bør også nævnes en lille, men indholdsrig artikel om "Scientific 
London" af Iwan Morus, Simon Schaffer og Jim Secord, som prøver at vise, at 
"hovedstadens politiske geografi blev en vital faktor i den lærde verdens intel- 
lektuelle geografi".12 

Den lærdomshistoriske genre, som er tættest på at indkredse problemet om- 
kring forholdet mellem videnskab og by, er vel universitetshistorien. Men selv 
om der findes et væld af universitetshistoriske værker, beskæftiger de fleste sig 
kun med, hvad der foregår inden for universitetets mure. De færreste universi- 
tetshistorikere skildrer forholdet mellem, på den ene side universitetet, dets un- 
dervisning og forskning, og på den anden side byens arkitektur, dens geografi, 
dens kommunikationsformer eller dens intellektuelle og kulturelle liv. En und- 
tagelse herfra udgør Thomas Benders antologi The University and the City fra 
1988, en samling analyser af forholdet mellem universitet og by op gennem hi- 
storien, fra middelalderens Italien til de mangfoldige universitetsmiljøer i efter- 
krigstidens New York.13 

III 
Den her foreliggende antologi er blevet til ud fra det synspunkt at København 
er et godt eksempel på studiet af vekselvirkningen mellem videnskaben og 
byen. Både geografiske, historiske, kulturelle, økonomiske og sociologiske fak- 
torer har uden tvivl spillet en rolle i skabelsen af et frugtbart miljø for op- 
bygningen af videnskabernes København. Det er ikke nok med kloge hoveder. 
Jorden skal gødes, før at god videnskab kan vokse frem. De fysiske rammer skal 
være i orden. Kulturelle og institutionelle værdier skal skabes, før miljøet kan 
få en positiv indvirkning på udviklingen. Det tager et par generationer at skabe 
de optimale forhold, og før investeringerne bærer frugt. 

Med tabet af Slesvig-Holsten i 1864 opstod en national mindreværdsfølelse 
overalt i Danmark: man var nu blevet reduceret til en andenrangsnation, som let 
blev trynet af de store europæiske nationer. I tider med modgang rettes blikket 
ofte indad, og kræfterne bruges på at opbygge og styrke det tilbageblevne. 
___________ 

11) "inextricably entwined". Forgan og Gooday (1994), s.153. En anden interessant diskussion af 
forholdet mellem universitet og by findes i Brentano (1995). 

12) "the political geography of the capital became a vital factor in the intellectual geography of the 
learned world". Morus, Schaffer og Secord (1992), s. 130. 

13) Bender (1988). 
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Hvem husker ikke ordene, som almindeligvis (men fejlagtigt) tilskrives stifteren 
af Det danske Hedeselskab, Enrico Dalgas: "Hvad udad tabes, skal indad vin- 
des".14 Det er også værd at huske på, at den danske guldalderkunst blev skabt i 
årene efter statsbankerotten i 1813 og afståelsen af Norge i 1814. Befolkningen 
samlede sig om opgaver, der kunne styrke den nationale selvfølelse og demon- 
strere over for alverden, at man var et folk, der på trods af dets lidenhed, kunne 
måle sig med de bedste nationer i verden. 

Det er først og fremmest i dette historiske perspektiv, man skal se København 
træde ind på den europæiske videnskabsscene, selvom der også var en række an- 
dre faktorer som spillede ind. Det videnskabelige og intellektuelle miljø i Kø- 
benhavn var ikke afgrænset til universitetet. Forskningen var ikke, som ved så 
mange amerikanske universiteter, isoleret på campus. Universitetet og de andre 
forskningsinstitutioner lå, ligesom domkirken, midt i byen. Der fandtes et tæt 
personligt og intellektuelt netværk mellem forskere fra alle fakulteter og tætte 
bånd mellem disse og bredere kunstneriske, litterære og politiske miljøer i 
hovedstaden. Mange idéstrømninger, for eksempel psykoanalysen, fik fodfæste i 
byen i 1920'erne og 1930'erne på tværs af fakultetsgrænser. De socialistiske, 
eugeniske og kulturradikale strømninger i mellemkrigstiden bandt universitets- 
lærere, kunstnere og forfattere sammen på en måde, som ikke kan fanges i de 
traditionelle videnskabshistoriske fremstillinger. Mange videnskabsmænd i den 
periode, vi her behandler, opfattede sig endvidere ikke som specialister, men i 
højere grad som generalister, der kunne yde deres til kultur- og samfunds- 
debatten. Universitetet havde desuden en integrerende institution – Filosofi- 
kum – som sikrede, at alle akademisk uddannede i hovedstaden havde ét til fæl- 
les, og som meget vel kan tænkes at have givet dem en generel videnskabelig og 
humanistisk skoling, som siden hen fik dem til at udvise en lidt mere fordomsfri 
holdning til de videnskabelige problemer. 

København er også et godt eksempel på forholdet mellem videnskab og by 
alene af den simple grund, at byen er af passende størrelse. Til forskel fra klassi- 
ske universitetsbyer som Tübingen, Oxford og Lund, havde København et gan- 
ske veludviklet storbymiljø – byen var stor nok til at rumme en bred vifte af po- 
litiske og kulturelle institutioner og havde en stor veluddannet befolkning 
udenfor universitets mure. I 1901 havde København knapt en halv million ind- 
byggere, i 1940 var indbyggertallet det dobbelte. På den anden side var Køben- 
havn, til forskel fra de store metropoler som London, Paris og New York, lille 
nok til, at stort set alle intellektuelle kunne holde sig ajour med, hvad de andre 
gik og lavede. Man cyklede eller gik mellem de lokale miljøer. Det gav gode 
muligheder for, at professorerne, på tværs af fag- og fakultetsgrænser, kom til at 
kende hinanden. Geografisk set var universitetet mere eller mindre samlet i den 
___________ 

14) Den virkelige ophavsmand til formuleringen er digteren P. Holst. 




