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Hvem var kobberstikkeren?

Den 22. december 1966 var en mærkedag i videnskabens historie, idet 
det da var 300 år siden, det franske Académie des Sciences holdt sit før-
ste møde i “Solkongen” Ludvig XIVs bibliotek i Rue Vivienne bag Palais 
Royal i Paris. Når man tænker på den enorme betydning, som dette lærde 
selskab i forening med det samtidige Royal Society i London har haft for 
videnskabens udvikling, kan der nok være grund til at mindes denne be-
givenhed. Samtidig kan man glæde sig over, at vi – takket være én mands 
indsats – er endog meget velunderrettet om de ydre rammer for Akademi-
ets virksomhed, og at vi har et levende indtryk af arten af de undersøgel-
ser, dets medlemmer foretog, og de hjælpemidler, der stod til deres rådig-
hed. Denne mand var kob berstikkeren Sébastien Le Clerc (1637-1714).

Le Clerc var født i Metz som søn af en juveler, der gav ham den første 
undervisning i den vanskelige kunst at gravere billeder. Som ung uddan-
nede han sig dog til ingeniør i den formening, at dette ville give ham en 
mere sikker karriere, men hans kunstneriske impulser var for stærke, og 
i 1665 rejste han til Paris for at prøve lykken som grafiker. Her lod suc-
cesen ikke vente længe på sig. I 1669 udgav han sin første bog, en Pra-
tique de la Géométrie, i hvilken han viste, hvorledes kobberstikket kunne 
anvendes til illustration af videnska belige værker på en meget raffineret 
måde, der var de sædvanlige træsnit langt overlegen og hurtigt blev ac-
cepteret af samtiden.

Denne berømmelse medførte, at Le Clerc allerede det følgende år af 
den næsten almægtige minister Colbert fik ansættelse som kon gelig kob-
berstikker med fribolig i Les Gobelins og en gage på 1800 pund om året. 
To år senere blev han medlem af det kunstakademi (Académie de Sculp-
ture et de Peinture), som Mazarin havde oprettet i 1648, og som senere 
tog navneforandring til Académie des Beaux  Arts.

Le Clerc blev tillige professor i geometri og perspektiv, men opgav dog 
hurtigt denne post for helt at hellige sig kunstnerisk virk somhed. Resul-
tatet blev, at han inden sin død nåede at få udført over 4000 stik, ho-
vedsagelig med egne tegninger som forlæg – en forbav sende rekord, der 
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vistnok kun er overgået af François Chauveau (1613-1676), hvis værker 
dog er af langt ringere lødighed. Tillige fik han tid til et betydeligt for-
fatterskab omfattende lærebøger i geome tri, perspektivlære og arkitektur, 
et værk om astronomi med titlen Et nyt verdensbillede i overensstemmelse 
med den Hellige Skrift (1706) samt et skrift om synets virkemåde, specielt 
synet med to øjne.

En søn af ham, Louis-Auguste Le Clerc (1688-1771), fortsatte som bil-
ledhugger den kunstneriske linie i familien og fortjener særlig at mindes 
i Danmark, idet han 1735 kaldtes til København for at forestå udsmyk-
ningen af Christiansborg. Han blev i byen og virkede fra 1754 til sin død 
som professor ved Kunstakademiet. Figurerne på de to pavilloner ved 
Marmorbroen vidner endnu om hans virksomhed.

Sébastien Le Clerc gjorde sig som kongelig kobberstikker især bemærket 
ved talrige serier, der bl.a. fremstillede Ludvig XIVs erobringer (13 blade), 
Frankrigs mønter og medaljer (30 blade), antikke og moderne kostumer 
og meget andet. Hvad der imidlertid særligt må interessere os her, er hans 
talrige billeder af Académie des Sciences, hvis virksomhed han fra 1670 til 
sin død 1714 skildrede i en lang række stik, der alle viser den storslåede 
komposition parret med den sans for detaljen, som var det særlige ken-
detegn på Le Clercs kunst. På disse billeder kan de fleste af personerne 
identificeres med Akademiets lærde medlemmer, ligesom de omhyggelige 
frem stillinger af instrumenterne giver os et enestående indblik i datidens 
videnskabelige apparatur. Alt i alt er vi, takket være Le Clerc, langt bedre 
underrettet om disse ting for det franske Akademis vedkom mende, end 
når det gælder f.eks. Royal Society, der desværre ikke havde nogen fast af-
tale med en kunstner af samme format.

Hvordan akademierne opstod

Et af Le Clercs akademibilleder (figur 1, side 8-9) er helt ander ledes end 
de øvrige. Det stammer fra 1698 og forestiller Académie des Sciences og 
Kunstakademiet under ét, hvilket i sig selv er bemærkelsesværdigt, da de 
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to institutioner fungerede helt uafhængigt af hinanden. Men dertil kom-
mer, at kunstneren her har forladt sin sædvanlige, yderst realistiske form; 
de to akademier er anbragt i et imaginært, monumentalt bygningskom-
pleks, og figurerne er klædt i klassiske gevandter. Så vidt man kan se, er 
der heller ikke tilstræbt nogen portrætlighed, og endelig er de forskellige 
instrumenter, billedtavler og modeller tilsyneladende anbragt i vild forvir-
ring i bygningskompleksets gård og de tilstødende søjlegange. Bag denne 
disposition må der ligge en tanke, som sikkert bedst forstås på bag grund 
af akademiernes historie.

De lærde selskaber er et typisk renæssancefænomen, der allere  de op-
stod i 1400-tallet i Italien. Her var den begyndende humanisme på den 
ene og den nye, eksperimentelt betonede naturvidenskab på den anden 
side ret hjemløse på universiteterne, der efterhånden var sunket ned til at 
blive rene undervisningsanstalter med et stift, traditionelt pensum, som 
ikke gav plads for nye ideer. Hertil kom, at den nye naturvidenskabs pio-
nerer i mange tilfælde slet ikke havde nogen universitetsuddannelse. Det 
var ingeniører, arkitekter, officerer og andre af det praktiske livs folk, som 
gennem arbejdet med konkrete problemer havde fået sans for den eks pe-
rimentelle metodes styrke. Universiteterne kunne have fået denne udvik-
ling under kontrol ved f.eks. at oprette polytekniske fakulteter, men havde 
– man fristes til at sige naturligvis – ikke fantasi hertil.

Forskningen skiltes derfor fra undervisningen, og overalt sluttede dyr-
kerne af den nye videnskab sig sammen i lokale foreninger for dog at få 
nogen indbyrdes kontakt til erstatning for det universitets miljø, de blev 
holdt udenfor. Sådanne foreninger eller akademier blomstrede i 1500-tal-
let så talrigt op, at næsten enhver by i Italien kunne opvise en sådan mere 
eller mindre livskraftig forening, og i 1600-tallet bredte bevægelsen sig til 
andre lande. I England fik den sit teoretiske grundlag af filosoffen Francis 
Bacon (1561-1626), efter hvis mening forskerne på bogstavelig talt alle 
områder burde eksperi mentere på livet løs i tillid til, at når bare tilstrække-
lig mange målin ger og iagttagelser hobede sig op, ville naturens alminde-
lige love dukke frem næsten af sig selv. Sådanne tanker inspirerede grund-
læggerne af både Royal Society og Académie des Sciences.
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Figur 1. Originalstørrelse: 25,3 cm x 38,8 cm.
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