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Forord

Både videnskaben og verden voksede fra 1850 til 1920. Man udforskede natu-

ren fra dens mindste byggesten til de fjerneste stjernetåger og afdækkede de

sidste hvide pletter på landkortet fra Afrikas varme mørke til Arktis’ isnen-

de kulde. Man spændte fra livets og klodens begyndelse for hundrede af mil-

lioner år siden til solsystemets uundgåelige endeligt, og man nød de moder-

ne bekvemmeligheder med tog og telegrafer, toiletter og elektrisk lys. Det

var en verden i forandring, en verden, der langt ned i de fleste danskeres

hverdag var præget af naturvidenskab og ny teknologi. Enkelte standsede op

og beklagede med nostalgisk vemod den hastige udvikling. Men de fleste lod

sig rive med. 1800-tallet blev udråbt til videnskabens århundrede. Efter år-

hundredeskiftet blomstrede naturvidenskaben endnu mere. I dette bind for-

tælles historien om, hvad det betød for Danmark.

Naturvidenskabernes historie er selvfølgelig historien om naturvidenska-

bens udøvere, de naturvidenskabelige emner og resultater. Men det er også

historien om den videnskabelige proces, hvor naturvidenskabsfolk arbejde-

de, hvordan de arbejdede, og hvorfor de valgte netop de emner. Det er histo-

rien om, hvordan de organiserede sig, hvilke betingelser de arbejdede under,

og hvad det i det hele taget ville sige at være naturvidenskabsmand eller 

-kvinde. Og så er det historien om de rammer, videnskaben udfoldede sig i,

de steder, den dukkede op, og de situationer, hvor den fik betydning. Det er

historien om hverdagen i laboratoriet og i hjemmet, om det videnskabelige

tidsskrift og det populære magasin, om konferencerne og udstillingerne –

det er historien om naturen og kulturen i danskernes verden fra 1850 til 1920.

Det er selvfølgelig også en stor historie. Vi kommer vidt omkring i dette

bind af Dansk Naturvidenskabs Historie. Der er blevet plads til meget. Vi

skal høre om mange personer, emner, steder og situationer. Nogle gange kan

stoffets rigdom og omfang virke næsten overvældende. Derfor har det i hvert

enkelt kapitel været vigtigt at bevare overblikket og føre læseren igennem

historien på en overskuelig måde, uden hverken at fortabe sig i detaljer eller

svæve i det overfladiske. En naturlig konsekvens har været, at det også har

været nødvendigt at udelade noget. Det kan ikke undgås i et værk af denne

karakter. Det har ofte været vanskelige valg. Tilbage står en historie, der for-

tæller om naturvidenskaben i et gammelt kongedømme, der nu skulle finde
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sin identitet som et demokratisk samfund. Det er historien om, hvordan det

Danmark og det danske samfund, vi kender, udviklede sig og blev til det, det

er den dag i dag – et moderne vidensamfund. I den forbindelse spillede

naturvidenskaben en afgørende rolle på alle niveauer i samfundet og i kul-

turen. Det er ikke en teknisk eller vanskelig historie. Men den er vigtig – og

kan læses af alle.

En stor tak skal rettes til de biblioteker og arkiver, der har bistået med

materiale og assistance, samt de personer, der med råd, ekspertise og kom-

mentarer har været med til at sikre både bredden og dybden. Det er ikke her

muligt at takke alle ved navn, men det skal stå klart, at deres bidrag er stærkt

påskønnede. En særlig tak skal rettes til bogens medvirkende forfattere.

Emnerne i denne bog har været så omfattende og har krævet så meget origi-

nalt forskningsarbejde, at det har været nødvendigt med en bred kreds af

eksperter. Anita Kildebæk Nielsen, Carl Henrik Koch, Casper Andersen,

Christopher Jacob Ries, Hans Henrik Hjermitslev, Helge Kragh, Henrik

Knudsen, Henrik Kragh Sørensen, Jes Fabricius Møller, Kristine Hays Lyn-

ning, Kaj Sand-Jensen, Morten A. Skydsgaard, Michael F. Wagner, Poul

Duefelt, Ragna Heyn Oxenløwe og Rikke Schmidt Kjærgaard har alle bidra-

get med indsigt, nye vinkler og spændende historier, og alle har de velvilligt

indgået i den ofte langvarige, faglige dialog om indhold, afgrænsning, stil og

struktur for de enkelte kapitler. Over de følgende sider er de med til at for-

tælle, hvor stor, gennemgribende og indimellem overraskende betydning

naturvidenskaberne havde for Danmarks historie – for landets akademiske,

kulturelle og daglige liv i perioden 1850-1920.

Arbejdet med Dansk Naturvidenskabs Historie har ikke kunnet lade sig

gøre uden en afgørende støtte fra Carlsbergfondet. Det er en særlig for-

nøjelse at takke fondet i dette bind. Carlsbergfondet blev stiftet i 1876 og er

således en del af denne bogs historie. I formålet lød det bl.a, at fondet skul-

le »fremme de forskjellige Naturvidenskaber samt Mathematik, Philosophi,

Historie og Sprogvidenskab«. Med opbakningen til Dansk Naturvidenskabs

Historie kommer dette formål til dobbelt udtryk.

Peter C. Kjærgaard
Århus, august 2005
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Naturvidenskaben i det 
unge demokrati
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Kundskab er magt
Peter C. Kjærgaard

Naturvidenskabens tidsalder

»Vort Aarhundrede er Naturvidenskabens Tidsalder«. Det slog kemiprofes-

sor Julius Thomsen fast ved Københavns Universitets årsfest i 1884. Festen

blev holdt til erindring om kirkens reformation. Men Thomsen havde valgt

at tale »Om Molekuler og Atomer«. Der var noget næsten triumferende over

foredraget. Her talte naturvidenskaben fra den altdominerende plads i sam-

fundets og kulturens liv, som kirken tidligere så eftertrykkeligt havde bestre-

det. Ikke et ord om reformationen. Ikke engang af behørig respekt. Det var

en tale, der boblede af overskud, selvsikkerhed og med afsæt i en næsten

svimlende nutid. Med en fast tro på en god og spændende videnskabelig

fremtid pegede Thomsen på alle de fantastiske undere, man i 1800-tallet

havde været vidne til.

Dampskibe og Jernbaner, Telegrafer og Telefoner; mægtige Kanaler og Tunneler, Jern-

konstruktioner og Krigsmaskiner; magneto-dynamiske Maskiner, elektrisk Lys og de

mangfoldige andre Anvendelser af den elektriske Strøm; Gasbelysning og Udskilning af

kostbare Farvestoffer af Stenkulstjæren; Anæsthetika, Antiseptika og deres Anvendelse

ved kirurgiske Operationer; det rationelle Agerbrug med den stærke Jordbehandling,

Draining og Kunstgødning; Erkjendelsen af Bakteriernes pathologiske Betydning og

Inokulationen af Sygdomsspirer; Spektroskopets Benyttelse til Opdagelse af nye

Grundstoffer og af Verdensklodernes Bestanddele, Solvarmens direkte Anvendelse som

bevægende Kraft, – alle disse Resultater og mange andre skyldes næsten udelukkende

vort Aarhundredes Naturforskning.1

Det var en naturvidenskab, der strakte sig fra dagligdagen til verdensrum-

met, fra sæbe til stjernernes kemiske sammensætning. Det var en naturvi-

denskab, der med Thomsens egne ord grænsede til det utrolige og overna-

turlige, samtidig med at den var blevet en integreret del af hverdagen, som

man forholdt sig hjemmevant til uden at skænke det yderligere tanke. Der

var fantastiske muligheder i den fortsatte udforskning af naturen. Men den

udvikling, man havde været vidne til i 1800-tallet, bar en risiko i sig. Der

havde været så mange opdagelser, og deres indflydelse på samfundet og dag-

1
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ligdagen havde været så stor og omvæltende, at man efterhånden havde væn-

net sig til det uventede, det overraskende og det utrolige i sådan en grad, at

man var begyndt at betragte dem med en vis ligegyldighed. Overraskelsernes

antal virkede sløvende på opfattelsen af deres betydning, mente Thomsen,

og derfor vakte de videnskabelige opdagelser og opfindelser ikke længere den

beundring og anerkendelse, som de burde. Midt i begejstringen lurede

bekymringen over, hvad der ville ske, hvis opmærksomhed blev til ligegyl-

dighed.

Men det var ikke det rigtige århundrede at bekymre sig om det. Natur-

videnskaben fik opmærksomhed som aldrig før og fyldte mere og mere i de

flestes hverdag. Videnskabens verden var i den grad kommet ud i stuerne –

og der blev lagt mærke til det. Videnskabelige opdagelser og berømte viden-

skabsfolk var nu avisstof og nåede ud til tusindvis af læsere både i byen og på

landet. Populærvidenskabelige fremstillinger favnede bredt i ugeblade, tids-

skrifter, bogserier og foredrag. Folk tog ud for at møde videnskaben på ud-

stillinger, museer og jublede på kajen over hjemvendte videnskabelige helte

efter lange, farefulde ekspeditioner. At man var ved at vænne sig til udvik-

lingen, gjorde hverken betydningen mindre eller satte farten ned, snarere

tværtimod.

Danmark var blevet et demokrati – næsten et folkestyre – og der så ikke

ud til at være nogen ende på alt det gode, man i kraft af naturvidenskaben

og teknologien havde i vente. I perioden fra 1850 til 1920 fik man en opfat-

12 d a n s k  n at u rv i d e n s k a b s  h i s t o r i e

1.1 Naturvidenskaben
brød for alvor igennem i
den danske offentlighed i
1800-tallet. Alle de nye
opdagelser og opfindelser
gav store forventninger til
videnskaben og fremtiden
– og nærede fantasien.
Her ses en dramatisk situ-
ation i Vilhelm Bergsøes
fremtidsfortælling »Flyve-
fisken Prometheus« – en
dampflyvemaskine – der
gik som føljeton i ugebla-
det Illustreret Tidende i
1870. Bergsøe havde, som
flere af tidens forfattere,
selv en naturvidenskabe-
lig baggrund som magi-
ster i zoologi og dr.phil.
på en afhandling om
sværdfiskens parasit.
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telse af naturvidenskab og forskning, som vi kan genkende i dag. Natur-

videnskaben blev mere professionel. Den specialiserede og stabiliserede sig i

mange af de discipliner, vi stadig finder på universiteterne, og som vi har

vænnet os til i en sådan grad, at de synes helt naturlige. Den akademiske ver-

den ændrede sig i perioden og naturvidenskabsfolk begyndte at opføre sig på

en måde, som man har opført sig lige siden i en konkurrencepræget, inter-

national forskningsverden med kravet om, at kun det ypperste er godt nok.

Der var også i denne periode nogle klare forventninger til naturviden-

skaben såvel som dens udøvere. Ved det konstituerende møde i Danmarks
naturvidenskabelige Samfund i 1912 udtalte fysikeren Martin Knudsen, »at

naturvidenskabsmændene arbejder for videnskabens egen skyld«.2 I samme

åndedrag definerede han naturvidenskabeligt fremskridt som et forøget

kendskab til og herredømme over naturen. Det åbnede for en verden af

muligheder for andre end naturvidenskabens udøvere, og man var da heller

ikke sene til at se og udnytte potentialerne i de nye opdagelser og opfindel-

ser, der fulgte i videnskabens kølvand. Her stod landbruget og industrien på

spring. I starten med et ønske om et rationaliseret og videnskabeliggjort

landbrug, der sikrede en voksende og ensartet produktion og dermed øgede

importindtægter. Men i løbet af perioden kom industrien længere frem på

banen, indtil det i begyndelsen af 1900-tallet blev mere og mere klart, at den

industrielle udnyttelse og bearbejdning af landets ressourcer på et videnska-

beligt og teknologisk grundlag var vejen frem. Man var således fra 1850 til

1920 vidne til en overgang fra et traditionelt landbrugssamfund til et moder-

ne industriland. Og naturvidenskaben stod helt centralt placeret.

Industriens folk havde set potentialerne i videnskaben. Carlsbergbrygge-

riets grundlægger J.C. Jacobsen satsede stærkt på naturvidenskabelig forsk-

ning og grundlagde i 1875 Carlsberg Laboratorium. Men naturvidenskabs-

mænd stod heller ikke tilbage for at udnytte de nye naturvidenskabelige

landvindinger – og arbejdede altså ikke kun for videnskabens skyld, men og-

så for deres egen. En af dem var samme Julius Thomsen, der havde prist

»videnskabens århundrede«. Han brugte sin kemiske viden i grundlæggelsen

af fabrikken »Øresund«, der udnyttede den naturlige forekomst af kryolit i

Grønland til produktion af soda (natron) efter en metode, Thomsen selv

havde opfundet og patenteret.

Det skabte nye karrieremuligheder for naturvidenskabeligt uddannede

kandidater. Man kunne nu i højere grad end tidligere tjene penge på opda-

gelser og videnskabelige metoder. Efter den franske revolution i 1789 ind-

førte man »opfinderretten« i menneskerettighederne. Det blev tænkt i for-

længelse af ejendomsretten og individets umistelige rettigheder, og i løbet af

1800-tallet blev patentregler indført i de fleste vestlige lande. Selv om patent-

væsenet først blev lovordnet i Danmark så sent som i 1894, så havde man tid-

ligere et system med »eneretsbevillinger«, der blev udstedt for 5 år ad gan-

k u n d s k a b  e r  m a g t 13
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gen. Og de blev benyttet flittigt. Villads Christensen skrev

i sin historie om København 1840-1857, at »Det vrimlede

af Opfindere i disse Aar, og Magistraten modtog aarlig en

anselig Mængde Andragender om Eneret saa paa en, saa

paa en anden samfundsnyttig Artikel. Nogle af disse er for

længst indgaaede som selvfølgelige i vort daglige Liv, me-

dens andre og vel de fleste var de rene Luftkasteller.«3 Den

nye professionelle stand af naturvidenskabsfolk og ingeni-

ører havde i sidste halvdel af århundredet for det meste

ingen ophøjede følelser af, at man ikke måtte tjene penge

på sine opdagelser. Men der var selvfølgelig undtagelser.

Den tyske fysiker Wilhelm K. Röntgen donerede sin

opdagelse af røntgenstrålerne i 1895 til den samlede men-

neskehed. Hans østrigske kollega Ludwig Boltzmann hav-

de meget godt at sige om Röntgen, men mente, at han på

det punkt måtte have mistet forstanden. Boltzmann og de

fleste med ham havde øjeblikkeligt ansøgt om patent. At

røntgenstrålerne i stedet blev offentlig ejendom medvirke-

de til en hidtil uset hastig videnskabelig og populær spred-

ning. Røntgenapparater blev stillet op overalt til videnska-

belig og offentlig brug. Alt og alle blev røntgenfotografe-

rede uden noget kendskab til farerne ved strålerne. Den

danske urmager, elektromekaniker og opfinder, Jacob

Ellehammer, lavede sit eget røntgenapparat, der blev stil-

let op i København, så almindelige borgere kunne få gen-

nemlyst deres krops- og ejendele. Ellehammer var selv en

ivrig patentansøger med mere end i alt 400 patenter i flere

lande. Andre havde færre. Nobelprismodtageren, fysiolo-

gen August Krogh indsendte to patentansøgninger på en gastænder og en

termostat, der blev brugt med stor succes i hjemmet. Da han i begyndelsen

af 1920’erne blev anbefalet af Insulinkomiteen i Toronto at tage patent på

insulinproduktion i Danmark, måtte han fortælle, at det ikke kunne lade sig

gøre. Lægemidler kunne ikke patenteres i Skandinavien – endnu.

Selv om mange var begyndt at åbne øjnene for videnskabens kommerci-

elle potentiale, så var der stadig mange, der var bedre til videnskab end for-

retninger. En af landets førende opfindere, Poul la Cour, med en magister-

grad i fysik og en særlig teknisk begavelse, indsendte adskillige patentansøg-

ninger både i Danmark og i udlandet. I 1875 søgte han et patent, der skulle

løse et af tidens store problemer inden for telegrafien: at kunne sende mange

samtidige meddelelser på samme telegraftråd. Det gik igennem i Danmark,

men voldte prioritetsproblemer i udlandet. I dette og senere tilfælde måtte

la Cour gennem flere opslidende patentsager. Den nationale anerkendelse

14 d a n s k  n at u rv i d e n s k a b s  h i s t o r i e

1.2 Der kom for alvor
penge i naturvidenskabe-
lig viden i denne periode,
men det kunne godt være
svært at sikre sine rettig-
heder – specielt i udlan-
det. Advokater med speci-
ale i patentsager blev en
ny allieret for naturvi-
denskabsfolk. Her ses en
bekræftelse til Poul la
Cour om et forbedret
tonehjulspatent fra en
amerikansk agent.
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var dog stor. Han fik bl.a Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs

guldmedalje for sin opfindelse. I en anbefaling fra nogle af landets førende

videnskabsmænd – fysikerne N.J. Fjord, C. Holten og L.A. Colding, samt

landøkonomen B.S. Jørgensen – lød det, at hvis enkelte tekniske og prakti-

ske vanskeligheder kunne overvindes, »saa kan Opdagelsens Betydning ikke

vurderes højt nok, og den maa – ej blot fra et videnskabeligt, men ogsaa fra

et rent økonomisk Standpunkt – sættes i Klasse med det allervigtigste af,

hvad der i de sidste 50 Aar er fremkommet på Elektromagnetismens Om-

raade«.4

Alligevel måtte la Cour erkende, at det var svært at kæmpe på den inter-

nationale scene og »capitalisere« videnskaben. Han allierede sig derfor med

C.F. Tietgen, der i 1866 havde oprettet det succesfulde Store nordiske Tele-

grafselskab som allerede i 1871 havde anlagt linjen tværs gennem Sibirien til

Stillehavet og i løbet af få år nåede en størrelse i nærheden af de store ame-

rikanske telegrafselskaber. Tietgen havde med andre ord både forstand på

videnskab og forretning. Han så, at problemet med la Cour var, at han sta-

dig var for meget videnskabsmand og for lidt praktiker og forretningsmand.

Det fik Tietgen til at skrive til la Cours bror, at »Det ligger nu engang ikke

for Deres Broder at gjøre Sagen praktisk anvendelig, og det er derpå det

kommer an«. Og Tietgen fortsatte, 

k u n d s k a b  e r  m a g t 15

1.3 Det store Nordiske
Telegrafselskabs samlede
system i 1894.

49005_naturvidenskab_bind3_r1  06/04/06  15:13  Side 15

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til
undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



han føler sig særlig draget til at fortsætte paa sin videnskabelige Granskning, overbevist

i øvrigt om Sagens praktiske Betydning nok en Gang skal slaa igjennem. Men dette er

forkert, hvad kunnet det nyttet, om Kolombus var sejlet ud, og efteraf have faaet Vished

hos sig selv om at der laa et Sydamerika, havde ændret Kurs for at komme til personlig

Vished om at der ogsaa laa et Nordamerika, eller et Australien, uden dog at skaffe et

fuldt gyldigt Vidnesbyrd om Søvejen til det første, men nøjes med sin subjektive

Overbevisning derom; - nej det gjælder om praktisk Resultat, og saa snart dette er naaet

kan vi anvende hans Apparat paa det nordiske Telegrafselskabs Linier.5

Videnskabsmanden havde i den grad brug for forretningsmanden for at træ-

de ud af laboratoriet til den nye økonomisk styrede verden. Og forretnings-

manden havde brug for videnskabsmandens faglige kunnen for at udvikle

produkter, han kunne sælge.

Den praktiske anvendelse af videnskabelig viden var for alvor kommet på

dagsordenen i begyndelsen af 1900-tallet. De fælles interesser kom tydeligt

til udtryk, da industriens mænd og videnskabens mænd i skøn forening

grundlagde Danmarks naturvidenskabelige Samfund. Fysikeren Martin

Knudsen var nok initiativtager og en drivende kraft i samfundets grund-

læggelse. Men bag ham stod industrimanden G.A. Hagemann som viden-

skabens protektor og sikre støtte. For Hagemann var der ingen tvivl, som

han skrev til Knudsen i september 1913: »At knytte de rene Naturviden-

skabelige Arbejder sammen med praktiske Formaal synes mig maa være al

Naturvidenskabs Hensigt.« Det var ikke meningen, at naturvidenskabs-

mænd skulle tænke over deres arbejdes anvendelse hver gang de var i labo-

ratoriet. Men Hageman slog fast, at »den fremadskridende Naturvidenskab

har fundet mange anvendelser, og Anvendelserne har igen virket befrugten-

de og støttende tilbage paa Videnskaben«.6 Elektroteknikken, farvekemien

og lysteknikken var alle eksempler på praktisk anvendelse, der havde virket

positivt tilbage på videnskabens udvikling. Det var samarbejdet og den gen-

sidige påvirkning, der havde betinget udviklingen og havde medvirket til at

bringe Danmark hvor det var, her lige inden 1. verdenskrig brød ud. Det

måtte man både bevare og styrke.

Danmark var et lille land. Men man havde store ambitioner. Den natur-

videnskabelige forskning skulle kunne måle sig med udlandets. Derfor

ønskede man kun som medlemmer af det naturvidenskabelige samfund

mænd, der »virkelig arbejder til naturvidenskabens fremme, til menneske-

hedens gavn, til ære for vort land«. Videnskabens vigtigste formål var nok at

stå i menneskehedens tjeneste, sikre dens sundhed og forbedre eller for-

skønne livsvilkårene. Det måtte være enhver videnskabsmands kald. Men

man var ikke blind for, at den samtidig kunne bruges til at kaste glans over

nationen og give dens støtter en solid økonomisk gevinst.

Den nationale og økonomiske optimisme faldt i tråd med videnskabs-
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opfattelsen. Der var en udbredt følelse af, at man, både hvad emner og meto-

der angik, nu nød frugterne af naturvidenskabens modenhed. Der var to alt-

afgørende grunde til videnskabernes succes: den erfaringsbaserede viden og

den teoretiske systematik. Den moderne videnskabs fødsel blev med sikker

hånd dateret til, da vi fik et nyt verdensbillede i 1500-tallet og fik styr på det

i 1600-tallet. »I de tre Aarhundreder, som ere forløbne siden den Tid, da

Videnskaben atter vaagnede, er vor Kundskab om Naturen i sin Heelhed

saavelsom i sine Enkeltheder skreden frem med Kjæmpeskridt. Nu er det ej

længer Gisninger, der danne Grundlaget for Læren om Naturens almindeli-

ge Phænomener, nu er vor Kundskab om Naturen bleven til en Videnskab,«

skrev Julius Thomsen i 1856. Fremskridtet inden for de forskellige videnska-

ber »forandrede Troen til en Viden, omstyrtede den forvildede Naturphilo-

sophie og byggede Naturvidenskaben paa Erfaringens sikkre Grundlag«.7

30 år senere, da han som universitetets rektor talte i anledning af kongens

fødselsdag, erkendte han, at man stadig var på vej. Naturlove var intet andet

end hypoteser, hvis berettigelse alene fulgte af deres anvendelighed til for-

klaring af naturens fænomener. Men selv om de måske ikke var udtryk for

naturens virkelige love, så gav de dog med den moderne fysik, kemi, biologi

og geologi så stor tilnærmelse, at de i undersøgelsen og opfattelsen af natur-

fænomenerne måtte stå sandheden nær. Man var langt fra tidligere tiders

golde filosoferen, mente Thomsen fra videnskabens sikre talerstol hen imod

slutningen af 1800-tallet. »Vor Tids Undersøgelser ere mere ædruelige; man

arbejder sig frem Skridt for Skridt paa Erfaringens sikre Omraade, idet man

dog stadigt vender Blikket fremad og til Siderne for om muligt at opdage et

svagt Glimt, som kunde lede Forskningen ind paa den rette Vej gjennem

disse ukjendte og gaadefulde Egne.«8 Men erfaringsvidenskaberne var intet

uden teori. Sikringen af det teoretiske fundament satte et stærkt præg på

1800-tallets videnskabelige udvikling. Det omfattende teoretiske arbejde var

udført med sådan en systematik, »at det næsten skræmmer«, lød det fra

Thomsen. Men der var ingen vej udenom. Teori skulle der til og der var

ingen af videnskabens grene, der slap lettere end andre. Erfaringen skaffede

materialet. Men det var teorien, der skabte videnskaben. »Ligesom i andre

Fag er det ogsaa for Kemiens Vedkommende Kjendsgjerningernes filosofiske

Behandling, særligt Opstillingen af Theorier eller Hypotheser, grundede paa

Erfaringen, som har givet Fagets dets videnskabelige Karakter.«9

Videnskaben stod stærkt. Selvtilliden var stor. Der var højt til loftet, og

man favnede bredt. Naturvidenskab og teknologi smeltede sammen i Dan-

marks videnskabelige bevidsthed i denne periode. Det er et andet billede af

videnskab og teknologi, vi har i dag. Men sammenhængen, optimismen og

den ukuelige drivkraft er vigtige elementer for at komme til forståelse af

videnskabsforståelsen og den videnskabelige selvopfattelse. Der var fuld

damp på alle kedler – bogstaveligt og i overført betydning.
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Landbrugsland og industriland: 
Danmark 1850-1920

Danmark blev i løbet af 1800-tallet både mindre og større. Geografisk svandt

landet drastisk ind efter 1864 med tabet af Slesvig, Holsten og Lauenburg,

der samtidig også betød et farvel til universitetet i Kiel og i det hele taget til

den teknologisk mest avancerede og fremdriftige del af helstaten. Man havde

stadig »bilandene« Færøerne, Island, Grønland og De vestindiske Øer til-

knyttet kongemagten. De opretholdt den geografiske selvfølelse af en tidli-

gere stormagt og kom også, bl.a i kraft af geologi og klima, til at få en mærk-

bar indflydelse på udviklingen af visse videnskaber i Danmark. Men nogen

dynamo for udviklingen, som de nordtyske hertugdømmer havde været,

blev de aldrig.

Der var ingen udsigt til at vinde det tabte tilbage udadtil. Hvis man øn-

skede, at nationen skulle vokse, måtte det blive inden for rigets grænser. I

18 d a n s k  n at u rv i d e n s k a b s  h i s t o r i e
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1866 blev Det danske Hedeselskab dannet under mottoet »hvad udad tabes,

skal indad vindes«, med Enrico Dalgas i spidsen for landbrugets interne geo-

grafiske ekspansion. Ved Den nordiske Industriudstilling i København 1872

genlød ordene som motto for den industrielle vækst. Kong Christian IX

overrakte personligt ikke mindre end 300 udstillere en medalje med den

fulde inskription efter H.P. Holsts digt: »For hvert et Tab igen Erstatning

findes, hvad udad tabes, det må indad vindes«. På medaljens anden side stod

trekløveret flid, snilde og smag. Det var nationens fremtid. Og planen vir-

kede. Nok var Danmark blevet mindre, men landet havde vokseværk. He-

den blev opdyrket, landbruget rationaliseret, udbyttet optimeret, industrien

mekaniseret, produktionen standardiseret og eksporten forbedret. Effekten

udeblev da heller ikke. Trods en voldsom udvandring voksede landets

befolkning dramatisk. Især København oplevede en kraftig befolkningstil-

vækst. Økonomien blev bedre, lønnen højere, uddannelsesniveauet hævet,

arbejdstiden kortere, og levealderen steg. Danmark var et land i vækst, men

også et land i forandring.

Danskerne levede i en verden, der oplevede to store krige (1864 og 1. ver-

denskrig 1914-18), demokratiets indførelse og kvindernes frigørelse. Man fik

ikke et effektivt folkestyre med det samme, og kvinderne fik ikke på en gang

de samme privilegier som mændene. Det tog tid, før demokratiet havde sta-

biliseret sig og begyndte at fungere som det folkestyre med etablerede par-

tistrukturer, som vi kender i dag. Men enevælden faldt. Landet havde fået en

ny demokratisk forfatning med sin grundlov den 5. juni 1849, og den 30.

januar 1850 samledes den nyvalgte danske Rigsdag for første gang. I første

omgang var demokratiet stærkt begrænset. Valgloven bestemte, at alle over

30 år havde stemmeret. Men det var en sandhed med modifikationer. Gårds-

karle, tjenestefolk og andre i tjeneste uden eget tag over hovedet, fattige, for-

brydere og fjolser kunne ikke stemme. Derudover havde man med største

selvfølgelighed afskåret den halvdel af befolkningen, der ikke var mænd, fra

at deltage i rigsdagsvalgene. Men det kom også til at ændre sig. Bevidstheden

om kønnenes uretfærdige balance voksede og kom til udtryk i dannelsen af

Dansk Kvindesamfund i 1871 med det formål at gøre kvinder til aktive sam-

fundsborgere på lige fod med mænd. Det hjalp, selv om udviklingen var

træg. Kvinderne fik adgang til universitetet i 1875, stemmeret i 1915 og først

i 1921 blev det muligt for kvinder at bestride offentlige hverv – undtagen hvis

man ønskede at blive præst eller officer.

Selv om der selvfølgelig var både succeser og fiaskoer i perioden fra 1850

til 1920, høj- og lavkonjunkturer i de forskellige erhverv og et slemt hak i den

nationale selvfølelse med nederlaget til Tyskland i 1864, så var det et land og

en befolkning i fremdrift. Der var blevet flere om brødet, men også mere

effektive måder at skaffe det på. Selv om social nød bestemt ikke var noget

ukendt fænomen, så var levestandarden blevet væsentligt forbedret for den
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enkelte dansker. Landbruget stod stadig som det største erhverv, men indu-

strien stod stærkere og stærkere. Ved midten af århundredet var Danmark et

lille, underudviklet landbrugsland i den europæiske periferi. I 1920 var det

et lovende industrisamfund i vækst, der takket være en stærk handelsflåde

havde overkommet det tidligere handikap i kampen om det industrielle gen-

nembrud, manglen på råvarer. Landbruget stod stadig stærkt og havde som

alle andre fag oplevet en vækst i perioden. Men den var kun på godt 10%.

Handel, transport og omsætning havde oplevet en vækst på mere end 200%.

Men den suveræne vækstvinder var industrien, der i samme periode opleve-

de en vækst på over 300%. Landets fremskridt blev stadig båret af land-

bruget. Men det blev trukket af industrien. Og her fandt flere og flere ingen-

iører, kemikere og andre kandidater med en naturvidenskabelig baggrund

deres beskæftigelse.

Danmark i opfindelsernes store tid

Fremskridtet fik i den grad en magtfuld allieret i perioden 1850-1920. Med

elektriciteten, damplokomotivet, telegrafen, telefonen, radioen, bilen og fly-

vemaskinen kom naturvidenskaben for alvor på samfundets og kulturens

dagsorden. Den optrådte nu sammen med en hidtil uset teknologisk vækst

i alle mulige sammenhænge. Og den bragte begejstring og optimisme. En ny

samfundsklasse med nye folkelige helte opstod. I den offentlige bevidsthed

blev der ikke skelnet skarpt mellem teknik og videnskab. De mange opfin-

delser slørede grænserne i visioner om et renere, bedre og mere effektivt sam-

fund med et mylder af vidunderlige nye ting, der vakte jubel og forundring.

Her stod ingeniøren, kemikeren, bakteriologen og opfinderen skulder ved

skulder. Alle fik centrale samfundsroller og blev sammen indbegrebet af den

nye tid.

Fremtiden var i hænderne på videnskaben og teknologien. Fra tid til

anden hørtes dog kritiske røster. Digteren B.S. Ingemann var nervøs for, om

ikke videnskaben til sidst ville kvæle ånden. Men H.C. Andersen fejede al

tvivl bort og skrev i 1853 fra Sorø til veninden Henriette Wulff:

Jeg har daglig en lille Strid med Ingemann om Opfindelsernes Betydning, idet han sæt-

ter Poesien saa høit over Videnskaben, men ikke jeg. Han indrømmer at Vor Tid er

Opfindelsernes store Tid, men at det er kun i det mekaniske, i det Materielle, at det bre-

der sig ud; jeg betragter dette som de nødvendige Bærere for det Aandelige, de store

Grene hvorpaa Poesien siden kan sætte sin Blomst. Det at Menneskene rykker nærme-

re, at Lande og Byer ved Dampen og Electromagnetismen forbindes til én stor For-

samlings Hal, synes mig saa aandigt stort og herligt at jeg ved Tanken derom løftes saa

høit, som nogen Digters Sang har kunnet løfte mig.10
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Samme år profeterede han i fortællingen »Om Aartusinder«, at Amerikas

unge beboere engang ville besøge det gamle Europa i dampdrevne luftskibe.

Andersens horisont fortabte sig i en ubestemt fremtid. Men allerede 50 år

senere lykkedes det for brødrene Wright at få en motordrevet flyvemaskine

»tungere end luft« i vejret. I 1910 kunne den unge journalist Carl Th. Dreyer

slå fast, at »Flyvemaskinen er ikke længere nogen Mulighed udi Fremtiden.

Den er et Faktum«.11

I løbet af en menneskealder havde verden forandret sig radikalt. Ting,

man havde betragtet som de mest fantasifulde spekulationer, var nu en del

af gadebilledet. Resten af verden kom tættere på og var heller ikke så langt

væk, når man skulle ud. Først kunne man telegrafere over Atlanten, siden

ringe. Så kunne man krydse den med dampskib og endelig med fly for første

gang i 1919. Poul la Cour og Helge Holst gjorde i 1904 status over situatio-

nen med den sigende titel Menneskeaandens Sejre.

I Løbet af de sidste halvandet hundrede Aar er vort Herredømme over Naturens Kræfter

øget mere end tidligere i Aartusinder. Vi har lært paa trods af Tyngdekraften at hæve os

op i luften højt over Bjærgenes Toppe. Vi har tæmmet Lynstraalen og foreskrevet den

dens Bane. Det sorte Kul, som gemmes i Jordens Indre, har vi tvunget til at arbejde og

lyse for os. Skibene driver vi med uimodstaaelig Kraft stik imod Vind og Strøm. Tværs

igennem Lande og Verdensdele, over Floder og gennem Bjærge har vi banet Vej for

Damphesten, der nu i et Par Uger kan føre os fra den gamle Verdens yderste Vesten til

det yderste Østen. Vore Maskiner udfører i Minutter Arbejder, som tidligere krævede

Timer eller Dage. Vi har tvunget Solstraalerne til at tegne Billeder for os. Og alt dette

er nærved at overstraales af den Række Vidundere, Elektriciteten har gjort til Virke-

lighed.12

Mange af de opfindelser, der havde fået allerstørst praktisk betydning, som

la Cour og Holst beskrev det, havde deres oprindelse i naturvidenskabelige

opdagelser. Videnskaben og fremskridtet gik hånd i hånd.

Fra 1850 til 1920 oplevede verdens borgere, som på så mange andre områ-

der, en revolution i kommunikation og transport. Det kom man også til at

mærke i Danmark. Med forbrændingsmotoren var vejen banet for automo-

bilet. I år 1900 fandtes der blot 50 danske bilejere. Knap 30 år senere fand-

tes der omkring 90.000 biler i landet. Der blev kortere og kortere fra opfin-

delse til massegode. Det var også forbrændingsmotoren, der skabte grundla-

get for den noget anderledes flyvemaskine end Andersens dampdrevne fan-

tasi. Den 26. juni 1909 foretages den første flyvning med passager i Dan-

mark, da fru Erna Lange satte sig op bag Georges Legagneux til et flyve-

stævne på Klampenborg Galopbane. De kom ikke højere end 10 meter.

Allerede i 1917 slog premierløjtnant »Cowboy« Kofoed-Jensen den skandi-

naviske højderekord med en flyvning på over 5.000 meter i det danskbygge-
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de jagerfly fra fabrikken Nielsen & Winthers Aeroplanafdeling.13 Det dan-

ske Luftfartselskab blev stiftet i 1918. To år senere åbnede man en rute mel-

lem København, Malmø og Warnemünde.

Det var med andre ord gået stærkt med flyvningen. Også i Danmark,

hvor Jacob Ellehammer var tidligt på banen og  blev den første dansker, der

foretog en flyvning. Ellehammer havde drømt om æren for den første flyv-

ning i Europa, men det blev i stedet brasilianeren Alberto Santos-Dumont,

der modtog den officielle anerkendelse af den første motorflyvning på euro-

pæisk jord, da han den 23. oktober fløj 61 meter i Paris. I 1908 vandt Elle-

hammer dog foran 30.000 tilskuere en stor flyvekonkurrence i Kiel, 5.000

mark og noget af den tabte ære. Som han selv beskrev det, var det de lette-

ste penge, han nogensinde havde tjent. Flyvningen varede 11 sekunder, hvil-

ket svarede til godt 450 mark pr. sekund. I 1909 fik han diplom på den aero-

nautiske udstilling i Paris for sin pionerindsats. Men hans bidrag til flyv-

ningens historie kom snart til at stå i skyggen af de mange rekorder i de føl-

gende år. Den begrænsede officielle internationale anerkendelse havde ingen

betydning for Ellehammers status som nationalhelt, selv om han lige så ofte

var genstand for offentlig morskab. Opfinderen og videnskabsmanden vakte

både stolthed og latter.

Folk jublede over denne »Opfindelsernes store Tid«. Der var meget at

forundres over. Udviklingen gik hurtigere end selv H.C. Andersens viden-

skabsbegejstrede forestillingsevne kunne følge med til. Gennemsnits-

danskeren kunne knap nok nå at opleve hele perioden fra 1850-1920. Ikke
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1.6 Der var stor prestige
forbundet med de første
flyvninger og meget på
spil for pionererne. En af
dem var opfinderen Jacob
Christian Ellehammer.
Han er gået over i den
danske luftfarts historie
for den 12. september 1906

at foretage den første flyv-
ning på europæisk jord.
Der var dog andre euro-
pæere, der forinden havde
nået lignende resultater,
og Ellehammer havde
formentlig også selv været
i luften et par uger tidli-
gere. Men den 12. septem-
ber havde man et kamera
med til at forevige begi-
venheden. Her ses det
allerførste billede af Elle-
hammer i luften – ikke
den første europæiske flyv-
ning.
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desto mindre betød det store forandringer for samfundet såvel som for den

enkelte fra starten til slutningen af perioden. Det var som to verdener: et

bondesamfund og et højt udviklet industrisamfund, der i sin vækst og hver-

dag var baseret på naturvidenskab og teknologi. Kemien, elektriciteten og

landets nye teknologiske infrastruktur med jernbaner og telegrafer foran-

drede både landskabet og måden at leve på.

Jernbanens stålskelet holdt nu hele landet sammen, og i kraft af kørepla-

nernes nødvendige samstemmighed blev Danmark synkroniseret. Den

astronomiske tidsforskel blev udlignet. Solen stod 16 minutter tidligere op i

København end i den nyanlagte havneby Esbjerg, og det kunne man selv-

følgelig ikke tage hensyn til, når landet skulle hænge sammen. I den første

køreplan mellem København og Viborg var det anført, at jernbanetiden var

ca. ti minutter før byens tid.14 Det blev allerede ændret i den næste, og lan-

dets ure gik nu efter københavnertid. I 1875 var størstedelen af det danske

hovedjernbanenet anlagt. Godt 30 år efter indvielsen af den første bane-

strækning, Kong Christian den Ottendes Østersø Jernbane, der gik mellem

Altona og Kiel i det daværende danske kongedømme, var der nu forbindel-

se fra øst til vest og fra syd til nord.

Staten havde taget initiativet til den banestrækning, der blev indviet i

1847 mellem Roskilde og København. Men anlæggelsen og driften blev over-

ladt til aktieselskabet Sjællandske Jernbaneselskab. Der var en stor og udbredt

forventning til jernbanens økonomiske potentiale. I begyndelsen var afka-

stet af investeringerne dog ikke entydigt positivt, og staten måtte flere gange
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1.7 Åbningen af nye
jernbanelinier blev fejret,
ofte med kongeligt besøg.
Her ankommer festtoget
til Aalborg ved åbningen
af strækningen fra
Randers i 1869.
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træde til. Mange forskellige selskaber og privatpersoner bød ind på stræk-

ningerne, lokale og regionale interesser stredes om ruternes anlæg og geo-

grafiske løb, og tusindvis af arbejdere fandt beskæftigelse ved banerne. Drif-

tige danske forretningsfolk som C.F. Tietgen og G.A. Gedalia spillede en

stor rolle. Men også udenlandske interesser spillede ind. Først og fremmest

med jernbanepioneren Samuel Morton Peto, der tilbød af egen lomme at

finansiere en bane i siksak op gennem Jylland som et kompromis mellem til-

hængerne af en længdebane og en tværbane. Med de engelske firmaer kom

også erfarne engelske jernbanearbejdere, der satte sine spor rundt om i lan-

det. Som følge af dette bekendtskab dannede danske jernbanearbejdere i

1865 landets første cricketklubber i Randers og Odense.

Med Limfjordsbroen i 1879, der var en imponerende og dyr ingeniør-

mæssig bedrift, samt indsættelsen af dampfærger mellem Korsør og Nyborg

i 1883, blev det sammenhængende jernbanenet fra København til Esbjerg og

Struer, og fra den tyske grænse til Aalborg og Frederikshavn fuldført. Før

jernbanen tog det dage at komme fra Jylland til København. Nu var rejseti-

den drastisk reduceret, og danskernes fornemmelse af rum og tid for altid

forandret. Selv ude i de små bysamfund, langt væk fra hovedstadens hekti-

ske liv trængte det moderne liv sig på. Næsten identiske stationsbygninger

skød op langs skinnerne overalt i landet og mindede folk om en større ver-

den. Jernbanen var i den grad 1800-tallets store civiliserende kraft, som det

blev udtrykt af ingeniøren Charles Metcalfe fra firmaet Sir Douglas Fox and

Partners, der også byggede på det danske net. Men det synliggjorde også

kontrasten mellem land og by – mellem dem, der havde løst billet til frem-

tiden, og dem, der stod tilbage.

I byerne blev der allerede i begyndelsen af perioden indlagt gas. Odense,

der var landets næststørste by med godt 10.000 indbyggere og teknologisk

progressiv, var den første i 1853, og samme år var den ligeledes første by med

vandværk. København kom først efter med sit gasværk i 1857. Teknologisk

var man stærkt afhængig af udlandet. De 2.200 nye gaslygter, der erstattede

hovedstadens 1.800 tranlamper, blev opsat af det engelske firma Cochrane &

Co. Hele byen var på gaden den 4. december for at beundre lyset og det for-

andrede bybillede. En tilskuer udtalte ved lejligheden: »Før kunne jeg intet

se for bare mørke, nu kan jeg intet se for bare lys.«15 Litteraturkritikeren

Georg Brandes huskede selv overgangen som noget, der for altid, bogstave-

ligt talt, satte hovedstaden i et andet lys. »Det var en stor Dag, da man ved

sin Udtræden af Skoleporten, saa de nye Gaslygter rejste, og en stor Aften,

da disse Lygter tændtes for første gang.«16 Der blev indlagt vand i husene

med håndvask og toilet med skyl – selv om det tog sin tid. Nakskov var den

første by med vandkloset i 1884. Ni år senere havde dog kun 200 af byens

900 ejendomme fået det installeret. Latrinet var stadig mest udbredt, men

ingeniørkunsten havde gjort sin sanitære entré hos familien Danmark.
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Efter koleraepidemien, der koste-

de næsten 5.000 mennesker livet i

København i 1853, blev der for alvor

taget hånd om kloakeringsproblemet,

der var støt voksende i en by med nu

163.000 indbyggere – omtrent det

samme som alle landets købstæder til-

sammen. I København løb kloakken

ud i kanalerne og havnen. I Odense

brugte man indtil 1907 åen. Over en

20-årig periode var Københavns be-

folkning blevet langt over fordoblet,

og kloakaffaldet blev stadig blot ledt

ud i havnen. Med 100.000 tønder

latrin oplagret i København i begyn-

delsen af 1890’erne var det efterhånd-

en kun alt for tydeligt, at situationen

ikke længere var holdbar. Ingeniører,

læger og bakteriologer blev konsulte-

ret. Vandklosettet var for dyrt, mente

man og pegede i stedet på andre tek-

niske løsninger til kompostering af

latrinen. Gødningsspørgsmålet veje-

de tungt i det gamle landbrugsland. Foreningen af jyske Landboforeninger

havde protesteret kraftigt imod vandklosettet, som følge af at Århus kom-

mune havde taget initiativ til en renovationsreform. De sjællandske landbo-

foreninger fulgte de jyske og forlangte den københavnske latrin udkørt med

jernbanen til nedsat takst, så gødningspotentialet ikke gik til spilde.

Epidemispørgsmålet vejede dog tungt og stadigt større regninger til private

entreprenører styrkede ønsket om et uafhængigt system.

Løsningen blev præsenteret af Julius Thomsen, der samtidig med at være

professor i kemi og direktør på fabrikken »Øresund« var medlem af borger-

repræsentationen i København. Kemiprofessorens forslag gik ud på, at man

i tilknytning til det nye kloaksystem måtte have en pumpestation, der kunne

sende spildevandet ud i Øresund. Derudover anlagde man et lager til tre

dages latrin, der kunne afsendes med jernbane til landmændene, hvis de

ønskede det. Ellers blev det også sendt ud i Øresund. Det var en billig

løsning, der gjorde kommunen uafhængig og samtidig tilfredsstillede bøn-

derne. Fra 1903 var Øresund ikke længere det samme – hverken for dyreliv

eller badegæster.17

Vandklosetterne var fortsat dyre. Det kostede 100 kr. at blive sluttet til

det nye kloakeringsnet. Til sammenligning var en faglært arbejders dagløn
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1.8 Jernbanerne blev set
som et stort fremskridt.
Det var dog ikke alle,
der kom med toget.
Nogle blev stående tilba-
ge (maleri af L.A. Ring).
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på 3-3,5 kr. Klosettet var fortsat for de privilegerede. I Salmonsens Store Illu-
strerede Konversationsleksikon løber artiklen »Klosét« over fire spalter, inkl.

illustrationer. Intet mindre var nødvendigt for at forklare virkningen af dette

sjældne apparatur, som de fleste i år 1900 stadig ikke kom nærmere end op-

slagsværket. Ingeniøren Frederik Valdemar Meyer, der netop var overgået fra

en stilling i Københavns Belysningsvæsen til byens Vej- og Kloakanlæg, gav

ud over udførlige tekniske forklaringer, anvisninger på, hvordan man kunne

indrette et behageligt rum til sit klosét. Men det var ikke det eneste. Frygtede

man, at civilisationens ypperste luksus ville blive for behagelig for dets

gæster, så havde ingeniøren gode råd parat. »Skal derimod Opholdet paa et

K. netop være ubehageligt, saaledes at det ikke trækkes ufornødent længe

ud,« skrev Meyer, »kan man med korte Mellemrum lade en Dampstrøm

stryge hen under Sædet«. Der var med andre ord ingen grænser for de detal-

jerede oplysninger, praktiske anvisninger og gode råd, man kunne få fra

opfindelsernes verden. Og her kunne man finde en ingeniør med lyse ideer.

I 1882 blev verdens første elværk til forsyning af offentligheden indviet.

Pearl Street stationen på Manhattan forsynede fra den 4. september 82 for-

brugere med elektricitet til 400 lamper. I Danmark kom der til at gå næsten

10 år, før man fulgte efter med offentlige elværker. Odense og Køge fik elek-

trisk gadebelysning i 1891, København året efter. Forløbet fulgte mange

europæiske byer, hvor man ikke ønskede en ny konkurrence fra et nyt belys-

ningssystem efter de store investeringer i gasværker. Den første private an-

søgning om tilladelse til at oprette en elektrisk centralstation i København

indkom i 1884. Men magistraten afviste ansøgningen og formulerede samti-

dig nogle regler, som fremtidige ansøgere skulle leve op til. Betingelserne var

så skrappe, at ingen private ansøgere var i stand til at opfylde dem.18

Det betød dog ikke, at københavnerne slet ikke fik lejlighed til at se det

nye, vidunderlige elektriske lys. Thomas Edison havde præsenteret sin glø-

detrådspære i 1879. Men allerede i 1857 kunne fyrværkerispecialisten Over-

krigskommissær Høegh-Guldberg fremvise »et underligt fysisk fænomen,

der tilhører den nyeste tid«, da han lod det elektriske lys skinne fra en lygte-

pæl ved Christiansborg ridebane.19 Lyset var dog ikke meget kraftigere end

byens gaslygter. Efter opfindelsen af glødetrådspæren gik udviklingen imid-

lertid hurtigt, og selv om Københavns Magistrat satte forhindringer i vejen

for større private værker, var det tilladt at bygge små elværker, der kun havde

til formål at forsyne en enkelt privat ejendom eller virksomhed med elektrici-

tet. Burmeister og Wain var den første virksomhed herhjemme, der fik et

elektrisk lysanlæg allerede i 1879. Arbejderne på Carlsberg fik fornøjelsen i

1882, da bryggeriet installerede to lysmaskiner med tilhørende buelamper og

glødelamper.

Men også den almindelige borger kunne nyde det nye elektriske vidun-

der. I marts samme år kunne Illustreret Tidende afsløre, at der var noget gan-
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