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P
å den tid da Darwins ideer nåede
til Danmark, var nogle få naturfor-
skere helt afgørende for menin-

gerne ‘på bjerget’. Især tre personlig -
heder havde betydning for, hvordan Dar -
wins tanker blev modtaget af forskerne:
Geologen J.G. Forchhammer, zoologen Ja-
petus Steenstrup og botanikeren og for-
fatteren I.P. Jacobsen. Og nogle årtier se-
nere af arvelighedsforskeren Vilhelm Jo-
hannsen og hans bidrag til videreudvik-
ling af Darwins evolutionsteori til neo-dar -
winismen.

Man kan måske beskrive geo/bio-videnskaber-

nes almindelige situation i årtierne forud for Ar-

ternes oprindelse som noget idéforladt. Carl

von Linné (1707-78) havde forlængst navngivet

alle de arter han kendte og sat naturen i system,

og alle naturforskere syntes opslugt af at ind-

samle data, så Linnés værk kunne blive fuld -

stændigt. Men hvilke naturlige lovmæssighe-

der, der kunne skabe sammenhæng mellem

alle disse data, syntes aldeles uklart. 

Dette idémæssige dødvande i de naturhi-

storiske fag er beskrevet meget rammende af

den verdensberømte filosof Søren Kierkegaard

(1813-55) i et brev til fætteren, biologen og pa-

læontologen P.W. Lund. Han havde slået sig ned

i Brasilien og kastet sig over fossil-studier af

bl.a. sabelkatte, bæltedyr og meget andet. Dem

havde Lund fundet i huler i Amazonas, og Lunds

arbejde indgår senere i Darwins værk. Kierke -

gaard skrev et udkast til et brev om naturviden-

skabens rolle til fætter Lund i Lagoa Santa:

‘‘Med Naturvidenskaberne kan det slet ikke hjæl-

pe at indlade sig. Man staar der værgeløs og kan

aldeles intet controlere. Forskeren begynder strax

at adsprede med sine Enkeltheder, nu skal man

til Australien nu til Maanen, nu ned i en Hule un-

der Jorden, nu Fanden i Vold i Røven efter en Ind-

voldsorm, nu skal Teleskopet bruges, nu Mikro-

skopet: hvo Satan kan holde det ud!”

Kierkegaard døde 4 år før Arternes oprindelse,

og formentlig blev brevet aldrig sendt. Derimod

kan vi måske tillade os at give Kierkegaard ret.

Naturhistorien var i en romantisk og kalejdo-

skopisk forfatning i 1800-tallets første halvdel.

Først med Darwins evolu tionsteori skabtes et

grundlag for at forstå natur historiens ‘ukontrol-

lerbare enkeltheder’, der bød Kierkegaard så in-

derligt imod. Hvad skulle erstatte den romanti-

ske bevægelse, som geologen Henrik Steffens

havde ‘antændt’ hos bl.a. Oehlenschlæger og

Grundtvig i 1800-tallets begyndelse? Var natur-

forskerne rede til at se en videnskabeligt be-

grundet sammenhæng i alle de mangfoldige ar-

ter og enkeltheder?

Geologerne Forchhammer 

og Johnstrup

Professor i geologi og kemi J.G. Forchhammer

(1794-1865), der efterfulgte H.C. Ørsted som  rek-

 tor for Den Polytekniske Læreanstalt (nu DTU),

var en ældre mand, da Arternes oprindelse ud-

kom. Han havde haft Darwins inspirator, den  be  -

....................................
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blandt danske naturforskere

Charles Darwin.
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rømte geolog Charles Lyell på besøg. For   ch -

hammer havde været stærkt uenig med Lyell

om, hvordan Møns Klint og ‘rullestensformatio-

nen’ var dannet. Lyell havde fremsat en forløber

for istidsteorien og mente, at Møns Klint var

skubbet op af gigantiske, drivende isbjerge, og

at det danske moræneler og mange grusfore-

komster havde en lignende oprindelse. Det var

Forchhammer ikke enig i. Møns Klint skyldtes

vulkanisme. Og ‘rullestensfor mationen’ (istids-

aflejringerne) var et udslag af syndflodslignen-

de flodbølger, der også kunne forklare skure-

striberne i Skandinaviens faste bjerggrund. Han

fastholdt i hvert fald betegnelsen ‘diluvium’ (la-

tin, der betyder ‘syndflod’) for istidsaflejringerne.

Det blev således Forchhammers efterfølger

som professor i geologi J.F. Johnstrup (1818-94),

der som den første dansker tog istidsteorien til

sig. Meget passende, da han også blev den første

direktør for Danmarks Geologiske Undersøgelse

(DGU, nu GEUS) og dermed chef for udforsknin-

gen af Danmarks istidslandskaber. 

Zoologen Steenstrup        

Professoren i zoologi og sekretær for Viden -

skabernes Selskab Japetus Steenstrup

(1813-97) var yngre end Forchhammer og

havde sympati for Lyells forestillinger om

en istid. Steenstrup havde ligesom Forch -

hammer haft direkte forbindelse med Dar -

win, der gennem ham havde lånt Zoologisk

Museums samling af rurer og langhalse (Cir-

ripedia). Dem skrev Dar win en monografi om,

inden han dristede sig til at fremsætte evolu -

tionsteorien. Steenstrup var således  be -

kendt med Darwins både geo lo giske

og zoologiske arbejder og nærede

en betydelig beundring for hans

dygtighed og indsigt, dog uden

at vove at  er klære sig som

tilhænger af Darwins

evolutionsteori. 

skere

Jens Morten Hansen

..............................................................

Statsgeolog, GEUS

jmh@geus.dk

Kaj Strand Petersen
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Adjungeret Seniorforsker, GEUS

ksp@geus.dk
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150 år med evolutionsteorien

I 2009 fejrede verden 150-året for udgivelsen af Darwins Arternes oprindelse og Darwins 200-års-fødselsdag. Dette nummer af Geoviden sætter fokus 

på Darwins betydning for dansk videnskab og åndsliv og på Darwin som geolog, mens det næste nummer af Geoviden fokuserer på Darwins 

betydning for palæontologien. 

 Det vil nok komme bag på de fleste, at Darwin opfattede og omtalte sig selv som geolog. Hans vigtigste læsning var Charles Lyells trebindsværk 

Principles of Geology, der var udkommet i 1830-33, og som fulgte Darwin på jordomrejsen med briggen Beagle. Tidligere samme år som Arternes 

oprindelse udkom, blev Darwin hædret af Geological Society i London “for hans mange bidrag til geologien, specielt for hans observationer af 

Sydamerikas geologi, af fænomenet vulkanøer, af koraløers struktur og fordeling …”, der var udkommet i årene 1842-1854. Allerede i 1840 udgav han 

sammen med Richard Owen det palæontologiske værk Fossile pattedyr på basis af fossilindsamlinger under jordomrejsen med Beagle. Darwin var 

allerede en anerkendt og fejret geolog, da han udbredte den geologiske tænkemåde til biologien.

 Det vil nok også komme bag på mange, at Darwins tanker fik den allerstørste betydning for den nyorientering af dansk åndsliv, som indledtes med 

litteraten Georg Brandes idéer om ‘Det moderne gennembrud’ og forfatteren og biologen I.P. Jacobsens oversættelse af Arternes oprindelse til dansk. 

Kort sagt delte Darwin mange af datidens danske forfattere, politikere og præster i to retninger: de kristeligt-konservative og de kulturradikale. 

Men det var ikke første gang, at en geolog fik afgørende betydning for åndslivet i Danmark. Noget lignende var set 60 år tidligere, da geologen Henrik 

Steffens i 1803 holdt en række forelæsninger om naturhistoriens betydning og det ‘geniale’ menneske. Det skete under enorm mediedækning og 

inspirerede til Romantikken og Adam Oehlenschlægers berømte forfatterskab og vitaliserede tænkningen hos Grundtvig, H.C. Ørsted, Anders Sandøe 

Ørsted og mange andre kommende kulturpersonligheder. 

                         Jens Morten Hansen 

Vinter ved Møns Klint.
Foto: Peter Warna-Moors, GEUS.
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Steenstrup studerede bl.a. nordsjællandske

tørvemoser og havde efter senere og mere dybt-

gående studier af A.G. Nathorst (1850-1921) fået

bekræftet, at Danmarks flora og fauna havde ud-

viklet sig fra at bestå af arktiske arter til at be stå

af nutidens mere varmekrævende arter. I slut-

ningen af sin videnskabelige karriere  – og vel

stærkt tilskyndet af Johnstrup (se side 3) – er -

klærede Steenstrup sig som tilhænger af istids -

teorien og af Louis Agassiz’ (1807-73) under-

søgelser af skurestriber og ledeblokke. De viste,

at Skandinavien, Alperne og Canada havde været

dækket af indlandsis, som nu var smeltet, men

som inden da havde skuret og afrundet under -

lagets klipper og flyttet enorme sten hundredvis

af kilometer fra deres oprindelsessted. Agassiz

slog sig ned i USA, hvor han samlede betydelige

midler til opbygningen af Harvard University’s

naturvidenskabelige fakultet. 

Trods Agassiz’ definitive aflivning af Bibel -

ens syndflod som forklaring på istidsaflejringer-

ne udviklede han sig politisk og religiøst som

agitator og glødende modstander af Dar wins

teori om menneskets nedstamning – en mod-

stand, der fortsat har stor udbredelse i USA’s

‘bibelbælte’. 

Mens Steenstrup var sekretær for Videnska-

bernes Selskab blev et forslag om at optage Dar -

win nedstemt. Optagelsesforslaget blev frem-

sat efter udgivelsen af Darwins afhandling om

Cirripedier (rurer og langhalse), men før udgi-

velsen af Arternes oprindelse. Nogle år efter ud-

givelsen af Arternes oprindelse genfremsattes

forslaget. Det blev vedtaget denne gang og ac-

cepteret af Darwin (se Darwins brev, figuren til

højre), der blev optaget sammen med vaccinatio-

nens opfinder, Louis Pasteur (1822-95).

....................................

4 NR. 4  2009

Japetus Steenstrup som 72-årig. Malet af August Jerndorff. 

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød har venligst givet tilladelse til gengivelse af maleriet her.
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Botanikeren og digteren 

I.P. Jacobsen    

Dette gjaldt dog ikke den unge botaniker og se-

nere forfatter I.P. Jacobsen (1847-85), der anses

for at have indført naturalismen i dansk digtning.

Den unge Jacobsen havde fået universitetets

guldmedalje for en afhandling om alger og blev

begejstret for Darwins evolutionsteori, som han

omtalte i en række artikler i Nyt Dansk Måneds  -

skrift, et af tidens blade for den oplyste offentlig-

hed og fritænkere. På baggrund af disse artikler

bad forlaget Gyldendal I.P. Jacobsen oversætte

Arternes oprindelse til dansk (udkom 1872). Se-

nere oversatte I.P. Jacobsen også Menneskets

oprindelse til dansk.

Arvelighedsforskeren 

Wilhelm Johannsen       

En meget vigtig udvikling finder vi nogle årtier

senere, hvor den danske botaniker og senere

rektor for Københavns Universitet, Wilhelm Jo-

hannsen (1857-1927), knyttede Darwins evolu -

tionsteori sammen med arvelighedslæren og

dermed grundlagde neo-darwinismen. Johann  -

sen var stærkt kritisk overfor evolutionsteorien i

dens oprindelige udformning, idet den ikke for-

klarede specifikt, hvordan udvikling ved selek-

tion hang sammen med arternes arvelige egen-

skaber. Dengang kendte man ikke til det stof,

DNA, som bærer arveanlæggene. Det blev først

beskrevet i 1953 af Watson og Crick. Men i 1900-

tallets begyndelse viste Johannsen ved forsøg

med rene linjer af selvbestøvede bønner, at

såvel små som store frø førte til afkom, der hav-

de lige store frø, når de voksede op i ens omgi-

velser, men ikke når de blev udsat for forskelli-

ge ydre vilkår. Med andre ord havde arterne

iboende egenskaber, der sikrede en vis ensar-

tethed, og disse egenskaber var påvirkelige af

de omgivelser individerne senere voksede op i,

uden at disse påvirkninger blev nedarvet. Dar -

wins begreb om selektion måtte derfor begrun-

des i ‘mutationer’ (tilfældige forandringer) i sel-

ve arvematerialet. 

Wilhelm Johannsen indførte derpå det nu

verdensberømte begreb ‘gen’ som betegnelse

for selve arvematerialets ‘atomer’ (mindste en-

heder). Generne kunne mutere uafhængigt af

omgivelserne og dermed skabe tilfældige varia-

tioner, som kunne vise sig at være gunstige el-

ler ugunstige for en arts udvikling og tilpasning

til bestemte omgivelser. Kun de gunstige muta-

tioner ville overleve. Tilsvarende indførte Johann -

sen også de senere verdenskendte begreber

‘genotype’ og ‘fænotype’ som beskrivelse for

hhv. arvede og påtrykte egenskaber. 

Dermed forenede Johannsen evolutionsteo-

rien med munken Gregor Mendels (1822-84) nu

berømte arvelighedslære fra 1866, men som

indtil da stort set havde været overset og slet ik-

ke set i sammenhæng med Darwins 7 år yngre

evolutionsteori. Med andre ord skabte Johann -

sen en forståelsesramme, som på molekylært

plan blev en hjørnesten i avlsarbejdet med hus-

dyr og nytteplanter, og som på det naturhistori-

ske plan kunne begrunde arternes udvikling i

sammenhæng med Jordens foranderlige historie.

...................................
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Den meget imponerende, ca. 62 cm lange, hovedskal har tilhørt et kæmpedovendyr, der blev opstillet som art af J. Reinhardt i 1879. Reinhardt arbejdede på Zoologisk Mu -

seum og gav den navnet ‘Grypotherium darwinii’ til ære for Charles Darwin. Kæmpedovendyrene, hvoraf nogle blev op til 6 meter lange, blev formentlig udryddet for om-

kring 11.000 år siden. De nulevende dovendyr er væsentlig mindre, kun 50-60 cm lange, altså på størrelse med hovedet af et kæmpedovendyr. 

Man bemærker, at året 1879 også er året, hvor Darwin bliver optaget som udenlands-medlem i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, hvor han nævnes sammen

med den franske biolog A. M. Louis Pasteur og andre, som også blev optaget dette år. Med Videnskabernes Selskabs venlige tilladelse bringer vi nedenfor Charles Darwins

takkebrev fra samme år afsendt fra hjemmet i Downe, som det meste af Darwins meget store korrespondance.

Fo
to

: P
et

er
 W

ar
na

-M
oo

rs
, G

EU
S.

Ki
ld

e:
 V

id
en

sk
ab

er
ne

s 
Se

ls
ka

bs
 S

kr
ift

er
 1

87
9.

GEOVIDEN-4:Darwin  14/12/09  13:33  Side 5



S
om på det naturvidenskabelige plan 
skabte Darwins teori røre og foran-
dring på det kulturelle, religiøse og

politiske plan. Først og fremmest er det in-
teressant at se, hvordan en række senere
berømte forfattere og litterater tager Dar -
wins nye teori til sig. 

Særlig vigtig er Georg Brandes (1842-1927), der

med sine værker om europæisk litteratur blev

en af Europas mest ansete litterater og grund-

lægger af den nye kulturelle retning, vi kalder

kulturradikalismen. Heri så Georg Brandes og

hans bror politikeren og redaktøren Edward

Brandes (1847-1931) en mulighed for et opgør

med samtidens dominerende kristelige og kon-

servativt-nationale livssyn. Med Darwins evolu-

tionsteori fandt Brandes et videnskabeligt ud-

gangspunkt for religions- og samtidskritik, og

Brandes-brødrene knyttede den unge botaniker

I.P. Jacobsen (1847-1885) til sig.

Kontakten mellem Brandes-brødrene og I.P.

Jacobsen førte til, at Jacobsen ændrede løbeba-

ne og begyndte som forfatter. I dag opfattes I.P.

Jacobsen som grundlægger af naturalismen i

dansk litteratur. Mange andre af Danmarks mest

betydende forfattere fulgte efter som dar win -

ister. Blandt disse kan nævnes Jeppe Aakjær,

Carl Ewald, Karl Gjellerup, Henrik Pontoppidan,

Herman Bang, Thøger Larsen og Johs. V. Jensen,

mens forfattere som Henrik Ibsen i Norge og Au-

gust Strindberg i Sverige ligeledes tog Darwins

teori til sig. Antallet af store danske digtere, der

var imod Darwin var ikke stort, men én bør næv-

nes, Helge Rode.

Darwinisterne

Jeppe Aakjær (1866-1930) var socialist, dar -

winist og brandesianer og måtte flere gange er-

fare både på krop og levebrød, hvad denne livs-

indstilling kunne betyde i datidens Danmark.

Hjemmefra havde han oplevet en uudtalt kon-

flikt mellem hans stærkt troende mor og hans

ikke-troende far, ligesom han kendte til de sto-

re sociale forskelle mellem gårdejere og tyende.

....................................
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Evolutionsteoriens 

modtagelse hos dan

Georg Brandes, 1842-1927.
Kilde: Det Kongelige Bibliotek.

Den verdensberømte litterat Georg Bran-

des brugte Darwins evolutionsteori som

løftestang for kulturradikalismen og et

opgør med 1800-tallets kristelige og kon-

servativt-nationale livssyn. Busten for -

oven står på Georg Brandes Plads, dvs.

ved Kongens Have på hjørnet af Sølvgade

og Øster Voldgade i København.
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Med denne åndelige ballast var det næppe no-

get under, at han kom 17 dage i tugthuset for

‘blasfemiske’ taler på sin gamle skole i Fly (syd

for Skive), og at han efter lærereksamen blev fy-

ret fra Københavns Højskole for at have under-

vist i Darwins evolutionsteori. 

Carl Ewald (1856-1908), far til den kultur -

radikale arkitekt og forfatter Poul Henningsen,

arbejdede som lærer i naturhistorie i sin ung-

dom og udgav i 1880'erne en række problem-

bøger om bl.a. kønsroller og børneopdragelse.

Sin mest originale indsats ydede han med over

20 hæfter med eventyr for børn. I Darwins og na-

turvidenskabernes ånd skulle eventyrene bi-

bringe børnene forståelse af naturen og de evo-

lutionære kræfter, der virker i den. 

Karl Gjellerup (1857-1919) bevægede sig

uden for sit egentlige fagområde som forfatter

ved at kaste sig over Darwins teori. I 1881 blev

han tildelt universitetets guldmedalje for sin be-

svarelse af en prisopgave udskrevet af det filoso-

fiske fakultet om den darwinistiske arveligheds-

teoris betydning for morallæren. Da afhand -

lingen samme år blev udgivet med titlen Arvelig-

hed og Moral turde universitetet imidlertid ikke

længere vedkende sig pristildelingen. Dette

medvirkede til at tonen blev yderligere skær-

pet i digtsamlingen Rødtjørn, der udkom sam-

me år. Gjellerup havde først tænkt sig, at sam-

lingen skulle have titlen Tidselblomster, og kun

ved Georg Brandes’ mellemkomst blev den ænd-

ret til det knap så provokerende Rødtjørn. Frem til

sin død lå Gjellerup i hårde konflikter med især

præster om Darwins teori. Da Dar win døde i

1882, skrev Gjellerup et storstilet sørgedigt Aan-

der og Tider. Et Rekviem over Charles Darwin.

Sammen med Henrik Pontoppidan fik Karl Gjel-

lerup nobelprisen i litteratur.

På Randers Latinskole oprettede Henrik

Pontoppidan (1857-1943) allerede som dreng

en klub, hvor medlemmerne skiftedes til at

komme med oplæg om forskellige emner. Den

14. september 1872 er emnet Darwin og hans

...................................
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danske forfattere

Jens Morten Hansen
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I.P. Jakobsen, 1847-1885.
Kilde: Det Kongelige Bibliotek.

Jeppe Aakjær, 1866-1930.
Kilde: Det Kongelige Bibliotek.

Karl Gjellerup, 1857-1919.
Kilde: Det Kongelige Bibliotek.

Tre Darwin-begejstrede danske forfattere. For oven I.P. Jacobsen, der

oversatte Arternes oprindelse til dansk i 1872. Det var af 5. udgaven,

13 år efter 1. udgaven. Efter påvirkning fra Herbert Spencer indeholdt

bogen da langt mere af den sprogbrug, som senere førte til socialdar -

winismen og andet misbrug af Darwins evolutionsteori. I midten Jep-

pe Aakjær, der blev fyret som højskolelærer for sin Darwin-inspirerede

undervisning i naturhistorie. Forneden Karl Gjellerup, der vel var den

mest glødende darwinist blandt de danske forfattere.
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teorier. Den unge Henrik Pontoppidan for -

står mennesket som én blandt utallige andre

dyrearter. På den anden side har han hele den

pontoppidanske arv, der handler om kristendom,

præster og embedsmænd. Men hans naturviden-

skabelige interesse var først og fremmest skabt af

Darwin. Henrik Pontoppidan håbede således at

kunne komme med som assistent på en geolo-

gisk ekspedition til Grønland. Han var optændt

af forestillinger om Grønland, ‘det hvide Even-

tyrrige’, og ansøgte om at komme med, men

han var ikke kvalificeret. Om skuffelsen skriver

han: ‘‘Jeg ryddede nu mit Arbejdsbord for alt,

hvad der kunne minde mig om mit forliste Haab.

Med sammenbidte Tænder kastede jeg mig igen

over Pligtarbejdet for at glemme Nederlaget”. Hel-

digvis kunne han så få geologisk indsigt på egen

hånd og foretog en rejse til Faulhorn i Schweiz.

Herman Bang (1857-1912) er 22, da Haab løse

Slægter udgives, og den er hans første store værk.

Romanen viser Bangs optagethed af spørgsmål

som slægt, race og arvelighed - både Darwin og

Freud er kraftigt i spil. Haab løse Slægter vakte

ved udgivelsen i 1880 furore ved dristige erotiske

passager. Det førte til beslaglæggelse, retssag og

bøde til forfatteren. Romanen blev senere omar-

bejdet, og de ‘ungdomshede’ afsnit blev slettet.

Først i 1965 blev original udgaven, altså den for-

budte udgave, genudgivet. 

Thøger Larsen (1875-1928) og hans forfatter-

skab gennemsyres af en glødende interesse for

og stor indsigt i naturvidenskab, først og frem-

mest astronomi og evolutionslære. Thøger Lar-

sen gør sig til talsmand for en ny etik. Han skri-

ver: ‘‘Andagten overfor de evige Kræfter eller

den evige Kraft, der fuldbyrder Verdens og Slæg-

ternes Udvikling, er en evig Livsfaktor og bør

vækkes hos alle Mennesker… Det vi forstår ved

Synden, maa være det, der nedbryder Livets

sunde, naturlige Vækst, Trivsel og Harmoni med

de Livslove, hvorunder den menneskelige Til-

værelse er lagt. Det er ikke Pillerier, om hvorvidt

vi maa spille Kort eller danse eller køre et Læs

Korn hjem på en Søndag under en vanskelig

Høst. Vi skal ikke træde på Jorden som om vi gik

på Skallen af et raaddent Æg, men som Menne-

sker, der i vort Menneskeliv paa det dybeste

hænger sammen med og skal hænge sammen

med Jorden og Himlen, der er vort Væsens Op-

hav.” 

Johs. V. Jensen (1873-1950) er også stærkt

optaget af naturvidenskabelige og tekniske

frem skridt. Naturhistorien, geologien, palæon-

tologien, istidsteorien og naturligvis Darwins

evolutionsteori fylder meget i Johs. V. Jensen

store forfatterskab. Et eksempel er Bræen, der

indledte den store romancyklus Den lange rej-

se. Tilsammen understreger disse værker det

nordiske menneskes udviklingshistorie og den

nordiske kulturs betydning for den europæiske

kulturs særstatus. Skibet skildrer vikingetiden,

Norne-gæst har motiv fra sten- og jernalder, Det

tabte land går tilbage til tertiærtiden, Christof-

fer Columbus vedrører Amerikas opdagelse og

Cimbrernes tog har udgangspunkt i folkevan-

dringerne. 

En side af Johs. V. Jensens holdninger er den

i samtiden udbredte ‘eugeniske’ (arvehygiejni-

ske) forestilling, at racehygiejne og tvangssteri-

lisering af sindssyge kan begrundes videnska-

beligt i Herbert Spencers (1820-1903) og Ernst

Häckels (1834-1919) såkaldte social darwi  n -

isme. Spencer havde bl.a. fået Darwin til at an-

vende udtrykket ‘survival of the fittest’ i 5.-ud-

gaven af Arternes oprindelse, mens Dar win i 1.-

udgaven havde talt om, at naturen ‘lemper de

svage’ over i andre nicher. Johs. V. Jensen beskyl-

des jævnligt for at have omsat Spencers opfattel-

se i det fyndige udtryk ‘‘Jeg vil bekræfte de Raske

i Retten til Riget” (Digte, 1906), selv om der er ta-

le om et opgør med Hamlets vankelmodighed i

Shakespeares skuespil af samme navn og Chri-

stian II som symbol på danskernes ubeslutsom-

hed (Kongens Fald, 1900-01). 

Henrik pontoppidan, 1857-1943.
Kilde: Det Kongelige Bibliotek. Herman Bang, 1857-1912.

Kilde: Det Kongelige Bibliotek.

Johs. V. Jensen, 1873-1950.
Kilde: Det Kongelige Bibliotek.

Til venstre Henrik Pontoppidan, der allerede som dreng var stærkt optaget af Darwin. Han

ville gerne have været geolog ligesom Darwin, men det passede ikke ind i familiens tradi-

tioner. I midten Herman Bang, der var både freudianer og darwinist, og som forargede

samtiden med ‘ungdomshede’ romaner. Til højre Johs. V. Jensen, der var stærkt inspireret

af geologien, istidsteorien og Darwin i det meste af hans omfattende forfatterskab.
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Men opfattelsen, at ‘de raske’ har en særlig

‘ret til riget’ forekom hos langt de fleste før og un-

der 2. verdenskrig. Det er faktisk omtrent umuligt

at finde eksempler på modstandere af eugenik-

ken før 2. verdenskrig, hvor det ‘socialdar win -

istiske’ misbrug af Darwins og Häckels teorier i

det senere Nazityskland førte til bl.a. utallige

‘med lidenhedsdrab’ af ‘unormale’ og andre gro-

teske forbrydelser, mens man udenfor Tyskland

overvejende betjente sig af tvangssterilisering af

sigøjnere, evnesvage, kriminelle og prostituere-

de. Først efter afsløringerne af forbrydelserne i

Nazityskland havde disse ‘socialdarwinistiske’

forestillinger ikke mere nogen fremtid for sig –

men det tog lang tid, også i Danmark, hvor

tvangs sterilisering først blev afskaffet i 1975.

Anti-darwinisten

Helge Rode (1870-1937) er ingen tilhænger af

Brandes og lige så lidt af Darwin. På sin vis re-

præsenterer Helge Rode også i nutiden en natio -

nalt orienteret opposition mod kulturradikalis-

men. Det ses bl.a. i Rodes sang Som en rejse  -

lysten flåde, hvor Dybbøl Mølle symboliserer

dansk heden og den ‘frihed vi skal værne’. 

Da protestsangeren John Mogensen hittede

på Dansktoppen med sangen De’r noget galt i

Danmark, Dybbøl Mølle maler helt ad helved til

kom en af kulturradikalismens største nutidige

kritikere, politikeren Erhard Jocobsen på banen

med en single, hvor den folkekære politiker selv

synger omtrent lige så falsk som Glistrup var i

stand til: Dybbøl Mølle maler stadig og maler

rigtig nok. 

I Regenerationen i vort Åndsliv (1923) de-

monstrerer Helge Rode sin store viden og går

hårdt i rette med bl.a. biologen Wilhelm Johann -

sen (se side 5), forfatteren Johs. V. Jensen (se si-

de 8) og selveste Darwin. Helge Rode slutter af

med følgende: ‘‘Darwin hentede sin Idé fra den

fysiske Verden, men han fandt den paa et Om-

raade, der synes mig mindre egnet til Sammen-

ligning med individualiserede Ting. Han over-

førte Jordens geologiske Udvikling d.v.s. dens

Omdannelse gennem Tiderne, til sit System …

Den Darwinistiske Tankes endelige Fald vil bety-

de en lykkelig Begivenhed i Aandslivet. Hvis

Menneskeheden endnu har Kraft til at stige op til

en højere Erkendelse vil ingen Videnskab længer

lægge Stene paa dens Vej. Vi staar atter Ansigt til

Ansigt med Mysteriet i al dets Gru og Herlighed,

nøgent utilsløret af Rationalismens Støvsky”.

...................................
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Johs. V. Jensen, 1873-1950.
Kilde: Det Kongelige Bibliotek.

Den ekspressionistiske maler J.F. Willumsens maleri (1915) af digteren Sophus Claussen, der læser sit digt Imperia op for darwin- og brandesmodstanderen Helge Rode (til

venstre) og Willumsen selv (i midten). Helge Rode var velbevandret i naturvidenskab og gik i rette med bl.a. biologen og den senere rektor for København Universitet, Wilhelm

Johannsen, som oprindeligt havde været kritisk over for Darwin. Men i 1900-tallets begyndelse forenede Johannsen imidlertid Darwins teori med munken Mendels stort set

ukendte arvelighedslære til den såkaldte neo-darwinisme. Herved indførte Johannsen begreber som mutationer, gener, arv og miljø i evolutionsteorien og i teoriens prak tiske

anvendelse til forædling af nyttedyr og -planter – og i vore dage som grundlag for molekylærbiologien.  
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C
harles Darwin var allerede som gan-
ske ung en lovende naturhistoriker,
ikke mindst inden for geolo gien. På

den 5 år lange jordomsejling med HMS
Beagle var Darwin udstyret med Lyells ny-
udkomne bog om geologiens principper,
hvis rigtighed han under hele rejsen søg-
te beviser på. En stor del af Darwins rejse
foregik over land. Undervejs indsamlede,
artsbestemte og konserverede han talrige
dyr og planter, men foretog også en stor
mængde geologiske observationer. Base-
ret på disse udgav han senere en bog om
koralrev, vulkanøer og Sydamerikas geo-
logiske udvikling, hvortil han bl.a. frem-
sætter spørgsmålet om, hvilke kræfter,
der har ført grundfjeldet op til jordens
overflade lang Brasiliens kyst. Dette er
stadig et åbent spørgsmål.                         

Charles Darwin er først og fremmest kendt som

grundlægger af evolutionsteorien, men Darwin

var også aktiv i den geologiske forskning. Som

mange andre intellektuelle i sin tid var Darwin

velfunderet i naturvidenskab, samt i medicin og

teologi, ja, han havde faktisk afsluttet præste-

studiet. Da han i 1831, 22 år gammel, satte ud på

sin rejse Jorden rundt om bord på HMS Beagle,

var han bl.a. udstyret med den nyudkomne og

dengang kontroversielle bog, Geologiens Prin-

cipper (Principles of Geology). Bogen var forfat-

tet af Charles Lyell (1797-1875), den moderne

geologis grundlægger. Men Darwin blev samti-

dig advaret mod bogens budskab, som stred

mod tidens fremherskende idéer: At alle nule-

vende arter er opstået i deres færdige skikkelse

ved en guddommelig skabelsesakt. Lyell mente

derimod, at arter uddør af naturlige årsager.

Dermed gjorde Lyell op med den lidt ældre fran-

ske palæontolog Georges Cuvier (1769-1832),

der mente, at alle arter blev skabt ved skabel-

sen, men at mange var uddøde siden hen pga.

naturkatastrofer (den såkaldte forfaldsteori). 

Desuden var Lyell aktualist, en idé han havde

fra danske Steno (se omtalen på side 16). Lyell

mente, at der i tidligere geologiske perioder kun

har virket processer mage til dem, vi kender i

dag. Lyell grundlagde også ‘uniformitarismen’,

idet han mente, at disse tidligere processer ikke

blot var af samme karakter, men også af samme

styrke som de jordskælv og vulkanudbrud, vi

kender fra Jordens nyere historie. Som en kon-

sekvens har alle ændringer, set i en større måle  -

stok, været gradvise. Disse synspunkter var i

stærk kontrast til datidens geologiske teori om

forhistoriske katastrofer som Syndfloden, der

med ét slag kunne ændre verdens gang. Kata-

strofetilhængerne mente at jordkloden var for-

met gennem ‘overjordiske’ begivenheder, hvis

karakter vi ikke kan forestille os. 

Darwin lyttede ikke til de velmente råd om

ikke at tage idéer fra Geologiens Principper til

sig. Tværtimod var han begejstret for Lyells geo-

logiske ideer, og under hele rejsen med Beagle

søgte han efter beviser på deres rigtighed. Det

var dog ikke alle Lyells synspunkter, der passe-

de med Darwins egne observationer. Det gæl-

der bl.a. Lyells påstand om, at arterne er faste

og uforanderlige. 

Det var dog ikke kun arternes oprindelse,

der optog Darwin på den fem år lange rejse

rundt om Jorden, men også de fremmedartede

landskaber, der satte fundamentale geologiske

spørgsmål på den unge mands dagsorden. Hel-

....................................
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Darwin og 

geologiens principper
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digvis for eftertiden led Darwin frygteligt af

søsyge, og han opholdt sig derfor så meget i

land som muligt. Specielt rejste han over store

dele af Brasilien og det øvrige Sydamerika og

udgav senere bl.a. bogen Coral reefs, Volcanic

Islands, South American Geology. Kort tid før han

udgav evolutionsteorien (Arternes Oprindelse),

faktisk samme år, blev han hædret af Royal So-

ciety i London for bl.a. disse geologiske afhand-

linger.

I Darwins unge år var studiet af naturen i Eng-

land meget religiøst påvirket og alle hans lærere

på Cambridge var overbeviste om, at den harmo-

ni, der herskede i naturen, var et bevis for den

guddommelige styring af skabelsesakten. På

kontinentet var disse tanker døet ud flere årtier

tidligere og eksperimentelle og mikroskopiske

studier af enkeltindivider var datidens store

forskningsemne. Det skulle vise sig at være et

held, at den engelske naturvidenskab var bag-

efter denne udvikling. Den religiøst påvirkede

engelske naturhistorie, kombineret med landets

store tradition for opdagelsesrejser med deraf

følgende iagttagelser ude i naturen, var en langt

bedre inspirationskilde for Darwins for ståelse af

Jordens geologiske og biologiske udvikling. 

pper

Peter Japsen

..............................................................

Seniorforsker, GEUS

pj@geus.dk

...................................
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Rio de Janeiro og Sukkertoppen, populære turist-

mål i det 21. århundrede, men allerede i starten

af 1800-tallet tiltrak Brasilien mange eventyrlyst-

ne europæere. Darwin og den danske naturfor-

sker, P.W. Lund, opholdt sig samtidig i Rio de Ja-

neiro i starten af 1830'erne, men de traf næppe

hinanden. P.W. Lunds senere beretninger om fund

af forhistoriske dyr i det indre af Brasilien var en

stor inspirationskilde for Darwin.
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Brasiliens Dyreverden før sidste Jordomvæltning

En anden europæisk naturhistoriker foretog også banebrydende undersøgelser i Brasilien i disse år. Den brasilia palæontologis grundlægger, 

danskeren Peter Wilhelm Lund (1801-80), undersøgte de velbevarede kvartære fossiler i kalkstenshuler nogle hundrede kilometer fra Rio de Janeiro 

i 1830’erne og 40’erne. Faktisk opholdt Lund og Darwin sig samtidig i Rio de Janeiro i 1832, men det er uvist, om de mødtes. Darwin kendte dog til 

Lunds arbejde og var meget begejstret for hans påvisning af, at nulevende pattedyr også havde eksisteret side om side med ‘Forverdenens Arter’. 

Denne iagttagelse var i strid med datidens forestilling om, at de uddøde dyrearter var blevet udslettet af Syndfloden (Diluvium) og andre store 

naturkatastrofer og derefter var blevet erstattet af de arter, vi kender i dag – eller at de nulevende arter var ‘de sørgelige rester’ af arter, der havde 

overlevet siden skabelsens tid. De fossile pattedyr fra hulerne – fx gigantiske bæltedyr – er nært beslægtet med nulevende arter, og dette forhold 

er meget tydeligt ‘‘i den vidunderlige samling af fossile knogler, som de herrer Lund og Clausen har fremskaffet i de brasilianske huler” skrev Darwin 

senere i Arternes oprindelse. Lund selv mente dog, at den kalkskorpe, der indhyllede fossilerne, var bevis på, at ‘Syndfloden’ var trængt ind i hulerne 

og kaldte derfor sin bog: Brasiliens Dyreverden før sidste Jordomvæltning. Hovedparten af Lunds indsamlinger findes i dag på Zoologisk Museum i 

København.

....................................
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Lappa Vermelha, ‘den røde grotte’, var en af de huler i de indre dele af Brasilien, hvorfra P.W. Lund udgravede store mængder fossiler. Akvarel (?) udført af P.W. Lunds assi-

stent, den norske maler P.A. Brandt. 

Portræt af P.W. Lund.

Farvelagt fortolkning 

(Merete Binderup) af 

litografi (ukendt kunstner).
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gis grundlægger, 

meter fra Rio de Janeiro 

Darwin kendte dog til 

‘Forverdenens Arter’. 

m) og andre store 

r’ af arter, der havde 

rter, og dette forhold 

ske huler” skrev Darwin 

’ var trængt ind i hulerne 

å Zoologisk Museum i 

Mærkelige overvejelser

I de første måneder af 1832 rejser Darwin langs den brasilianske atlanterhavskyst med kurs mod Rio de Janeiro og gør sig følgende overvejelser om 

det blottede granitiske grundfjeld:

  ‘‘Langs hele Brasiliens kyst, i en længde af i det mindste 2000 mil og givetvis også over en betydelig strækning ind i landet, 

  hvor som helst man møder faste klipper er disse dannet af granit. Den omstændighed, at dette uhyre areal er blevet dannet 

  af et materiale, som de fleste geologer mener er udkrystalliseret imens det blev ophedet under stærkt tryk, giver anledning 

  til mange mærkelige overvejelser. Blev denne virkning frembragt i et mægtigt oceans dyb? Eller bredte et dække af lag, som 

  senere er blevet fjernet, sig tidligere over det? Kan vi forestille os, at nogen kraft, selv om den virkede i en tid, der lå 

  uendeligheden nær, kunne have blottet granitten over så mange tusinde kvadratmile?”

Darwin er med andre ord klar over, at geologi ikke kun handler om de formationer vi i dag kan studere, men også om de lag, der tidligere er blevet 

aflejret og som siden er blevet fjernet. Metoderne til at undersøge denne usynlige del af den geologiske historie er først ved at blive udviklet i vores 

tid, og spørgsmålet om hvilke kræfter, der har ført grundfjeldet op til jordens overflade lang Brasiliens kyst, er stadig ubesvaret. 

Set i dagens perspektiv fra Geocenter Danmark, er det spændende at netop dette oversete perspektiv i forståelsen af den geologiske udvikling 

i Brasilien – og på resten af Jorden – er i fokus for igangværende dansk forskning. Et dansk-ledet forskningsprojekt søger således at undersøge, 

hvorledes landhævning og erosion har formet den brasilianske atlanterhavskyst. Er tidsforløbet og processerne de samme under tropiske forhold 

i Brasilien, hvor havbundsspredningen startede for 115 millioner af år siden, som i Skandinavien og Grønland, hvor åbningen af Atlanterhavet først 

skete for 55 millioner år siden og hvor glaciale processer stadig er aktive i store dele af området? Det er spørgsmål, som i dag rejser sig med 

udgangspunkt i Darwins basale iagttagelse af betydningen af jordskorpens lodrette bevægelser for forståelsen af de geologiske lags fordeling ved 

jordens overflade. Endelig viser Darwins eget eksempel også betydningen af ikke at være bundet af forskning af begrænsede områder, når 

udfordringen er at forstå globale processer. 

...................................
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Geologisk kort fra 1938 over geologien i den sydøstlige del af

Brasilien, omfattende bl.a. delstaten Minas Gerais med byen

Lagoa Santa, hvor P.W. Lund boede og arbejdede i 8 år. 

Kilde: Geologisk kort over Brasilien fra 1938. 

Prækambrisk grundfjeld i Chapada Diamantina, delstaten

Bahia, nordøst for Minas Gerais. Darwin undrede sig over

hvorfor dette grundfjeld nu var fremme i dagens lys og

fremsatte tanken om, at der tidligere havde bredt sig et lag

derover, som senere er forsvundet.

Foto: Johan Bonow, GEUS.
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D
arwins evolutionslære kastede en 
brand ind i religionsdebatten. Det
gør den stadig, nu 150 år senere.

Som opvokset i en præstefamilie og ud-
dannet som teolog var Darwin klar over, at
dette ville ske. Men bemærkelsesværdigt
nok havde evolutionsteorien ikke gjort de
engelske kirker foruroligede i den aller-
første tid efter offentliggørelsen. Flere en-
gelske biskopper – både katolikker og
anglikanere – fandt det faktisk tilfredsstil-
lende, at der endelig kom en god forkla-
ring på Det Gamle Testamentes skabel-
sesberetning. Men snart gik der politik i
sagen, og så rullede lavinen og såvel kir-
kelige som politiske fordømmelser runge-
de over Darwins hoved, selv om han intet
havde sagt offentligt om Gud eller religi-
on. På linje med nutidens videnskabs-
mænd anså Darwin det religiøse felt for at
være fuldkommen irrelevant i videnskabe-
lig sammenhæng.   

Den rasende debat i datidens England anførtes

af darwinisten og palæontologen Thomas Hux-

ley og Darwin-modstanderen og biskoppen Sa -

muel Wilberforce. Men hvad Darwin selv mente,

var der ikke mange, der vidste. Han deltog ikke

offentligt i debatten og var bl.a. bange for at gøre

sin troende kone, Emma, ked af det.

Skal man vide noget om Darwins holdning til

det religiøse må man læse hans breve, dag-

bogsnotater og selvbiografi. Mest får man at vi-

de i sønnen Francis Darwins Life and Letters fra

1887, der også offentliggør Charles Darwins

selvbiografi, og i More Letters fra 1903. I selv-

biografien skriver Darwin som et svar på den re-

ligiøse kritik, at ‘‘Naturvidenskab har ikke noget

med Kristus at gøre… Mysteriet om, hvordan al-

ting begyndte, er uforståeligt for os, hvorfor jeg for

min del forbliver agnostiker” (dvs. én, der hver -

ken tror eller ikke tror på et guddommeligt forsyn).  

Som på Darwins tid foregår der også i dag en

heftig debat, hvor begrebet ‘Intelligent Design’

spiller en stor rolle. Det gælder især i USA og i Mel-

lemøsten, men også her i Danmark er der kom-

....................................
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Darwin og 

religiøse følelser

Da Darwin efter Arternes oprindelse havde udgivet en bog om Menneskets oprindelse florerede de engelske avi-

ser med karrikaturtegninger af Darwin som halvt menneske, halvt abe. Baggrunden var især spekulationer om

det såkaldte ‘missing link’, dvs. en ukendt overgangsform mellem chimpanser og mennesker. Man overså imid-

lertid, at Darwins teori ikke forudsætter en overgangsform – et ‘missing link’ - men en fælles forfar til både aber

og mennesker, og at aberne og menneskene har udviklet sig parallelt. 
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met mange debatindlæg og en række bøger om

spørgsmålet. På den ene side står især biologer

og geologer, der hævder at verden af sig selv

har udviklet sig til den verden, som vi ser nu, og

at nutiden er meget forskellig fra tidligere tiders

verdener. På den anden side står troende fra

især kristne og muslimske samfund, der mener,

at Gud har skabt verden i begyndelsen omtrent

som den er nu (kreationisme).  

Bl.a. i breve til vennen og botanikeren, Asa

Gray, tager Darwin afstand fra forestillingen om

at verden er ‘designet’ af Gud. Han skriver bl.a.

‘‘som vi ser verden nu, er den resultat af ‘chance’,

og jeg kan ikke se på hver enkelt ting som resul-

tat af  ‘design’”. Darwin mener altså, at der er

sam menhæng i livets udvikling, og ikke at Gud

har skabt hver enkelt skabning eller organ hver

for sig. Asa Gray spørger Darwin, hvad der skal

til for at overbevise ham om, at verden er desig-

net af Gud, og hertil svarer han ‘‘Hvis jeg så en

engel komme ned for at lære os godt, og hvis an-

dre også havde set ham og kunne overbevise mig

om, at jeg ikke er tosset, så ville jeg tro på de-

sign”. Darwins opfattelse er altså, at vi principielt

ikke kan vide, om Gud eksisterer, men vi kan

være sikre på, at verden udvikler sig af sig selv og

ikke som følge af indgriben fra en intelligent de-

signer (Gud) fra ‘sag til sag’. 

Darwin er mere klar i mælet end nogle af hans

nærmeste kolleger og inspirationskilder, f.eks.

geologen Charles Lyell, der inspirerede Dar  win til

at se Jorden som en gradvis udvikling, og biolo-

gen A.R. Wallace, der samtidig med Dar win også

udviklede en evolutionsteori, der i det væsent-

lige svarer til Darwins. Denne klarhed i forhold

til det religiøse må sandsynligvis tilskrives, at

Darwin som tidligere troende og teologisk ud-

dannet har forståelse og respekt for religiøse

føl elser. I 1881 skriver han således til Lord Far-

rer: ‘‘Hvis vi ser på hele Universet, da nægter

tanken os at se det som kommende af tilfældig-

hed, og at det ikke er designet”. Der skal natur-

videnskabelig skoling til for at få en anden op-

fattelse end den umiddelbare, at verden er

‘designet’ af Gud. Og det er den ikke ifølge Dar -

win. Det er os, der indfører Gud for at forklare

det, vi ikke umiddelbart kan forstå.

Jens Morten Hansen

..............................................................

Statsgeolog, GEUS

jmh@geus.dk

Kaj Strand Petersen

..............................................................

Adjungeret Seniorforsker, GEUS

ksp@geus.dk

...................................
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Niels Hages tegning af geologiens grundlægger Niels Stensen (Steno), her biskop af den ikke mere eksisterende

østromerske by Titiopolis i Lilleasien. Trykt første gang til kronik af Steno-forskeren og lægen Egill Snorrason i Ber-

lingske Tidende (1986).
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Store danskere om udvikling, 

videnskab, sprog og ånd

Næsten 200 år før Darwin havde danskeren Niels

Stensen (Steno, 1648-86) bygget sin grundlæg -

gelse af geologien på det samme princip som

senere blev afgørende for Darwin: Videnskab og

religion skal holdes adskilt. I modsætning til

Darwin forblev Steno stærkt religiøs. Han blev

endda præst og biskop – og saligkåret af paven

så sent som i 1988. Men grundprincippet var

det samme som hos Darwin langt senere. Da

Steno beskrev seks stadier i Jordens udvikling,

havde han allerede klaret risikoen for kritik fra

kirken ved at hævde, at ‘‘sand videnskab er den

højeste lovprisning af Gud”. Heri lå den opfat-

telse, som vel næsten alle videnskabsfolk til-

slutter sig i dag, at hvis der skulle være mod-

sætninger mellem bibelen og sikker viden, så

må det være bibelfortolkningen, der er noget i

vejen med. 

Nogle årtier før Darwin, fyldte udviklingstan-

ken meget hos en anden stor dansk forsker,

nemlig sprogmanden Rasmus Rask (1787-1832).

Han opnåede uden sammenligning de største

resultater nogensinde i dansk sprogforskning.

Han forstod et stort antal sprog og udviklede i

1800-tallets begyndelse grundlaget for teorien

om, hvordan de indoeuropæiske sprog (german-

ske, latinske og slaviske sprog) er udviklet fra in-

diske sprog (sanskrit). Tilsvarende er finsk, sa-

misk og ungarsk indbyrdes beslægtet, men med

en helt anden oprindelse. Ligeledes erkendte

Rasmus Rask, at en række ‘malabariske’ sprog,

der tales i Syd østasien er indbyrdes beslægte-

de, men ubeslægtede med sanskrit. Også de

nordiske sprogs slægtskab indenfor den ger-

manske sprogstamme og rod i oldnordisk for-

stod og beskrev han. Rask var den første, der ud -

arbejdede en ordbog over islandsk, det mest

oprindelige nordiske sprog. På basis af denne

indsigt i utallige både levende og uddøde sprogs

slægtskab udgav Rasmus Rask en række ord-

bøger og grammatikker, fx for frisisk, italiensk,

spansk, dansk, lappisk, engelsk og islandsk.

Humoristisk tegning af den verdensberømte danske fi-

losof Harald Høffding, der ikke kun opfattede Darwin

som naturvidenskabsmand, men også som en betyde-

lig filosof.

....................................

16 NR. 4  2009
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Salmedigteren og præsten N.F.S. Grundtvig

(1783-1872) anses ofte fejlagtigt for at have

været modstander af evolutionsteorien. Det

bygger bl.a. på hans sang Velkommen i den

grønne lund, hvor han skriver at ‘‘Vi fører

løver i vort skjold … og ingen abekatte”.

Hermed langer Grundtvig ikke ud efter Dar -

win (sangen er fra 1843, 16 år før evolu -

tionsteorien), som mange tror. Grundtvig

griber derimod tilbage i sin egen opfat-

telse fra 1832 af, at vi fysisk set – som

enhver umiddelbart kan se – er opret-

gående aber, men at vi til forskel fra

aberne har ånd. Fysisk er vi aber, men

ikke åndløst efterabende abekatte!

‘‘Men nesket er ingen Abekat … men en

mageløs, underfuld Skabning … et Gud-

dommeligt Eksperiment, der viser, hvor-

dan Aand og Støv kan gennemtrænge

hinanden, og forklares i en fælles gud-

dommelig Bevidsthed”. Mennesket er i

stand til at opsamle erfaringer gennem ge-

nerationer og er derfor et historisk væsen

gennem menneskehedens åndsliv og sprog.

Også Grundtvigs tankesæt var gennemsyret af

tidens udviklingstanker og begyndende for -

ståelse af menneskehedens kulturelle arv. At

der også er en biologisk arv, der styrer vores ad-

færd, forstod han knap så godt.

En anden berømt dansker, Søren Kierkegaard

(1813-55), der døde kort før evolutionsteorien

så dagens lys, har også et historisk grundsyn.

Hos Kierkegaard gælder det forholdet mellem

det enkelte menneske og ‘de mange/hoben’.

Udviklingsidéen var ikke fremmed og gennem-

syrede tankerne i tiden op til Darwin. I Kirke -

gaards teologi og psykologi er der således en

almen udvikling hos det enkelte menneske.

Den enkelte gennemløber helt eller delvist et

æstetisk (ungdom me ligt, overfladisk) stadie, et

etisk (modent, selvransagende) stadie og ende-

lig til sidst et religiøst stadie. Om ‘den enkelte’ i

forhold til ‘de mange’ konkluderer Kierkegaard i

Synspunktet på min Forfattervirksomhed, at ‘‘den

enkelte er den snævring hvorigennem tiden, hi-

storien og slægten skal”. Altså at slægten og for-

historien så at sige materialiserer sig i det en-

kelte nulevende individ – ligesom det enkelte

individ senere i Darwins evolutionsteori og i

embryologien (fosterlæren) udtrykker den for-

udgående udvikling, som arten (slægten) har

gennemlevet.

Den internationalt kendte danske filosof

Harald Høffding (1843-1931, afbildet på side

16) er stærkt optaget af Darwin og betragter

ham ikke kun som naturforsker, men i lige

så høj grad som en betydelig filosof. Høff-

ding fremhæver Dar wins ‘sandheds -

kærlighed’ og ‘utrættelige forsken’. Det

fremgår bl.a. af hans udgivelse Charles

Darwin (1889). At Høffding ligesom

Brandes ‘hæver’ Darwin fra naturviden-

skaben, som dengang ansås for at være

uden eksistentiel betydning, til et filo-

sofisk-etisk niveau, er således med til

at tilspidse debatten om Darwin her i

landet. 

Men at forstå Darwin var ingen

enkel sag i filosofisk og etisk sammen-

hæng. Som social dar winismen udvikle-

de sig hos både Herbert Spencer (1820-

1903) i England og Ernst Häckel (1834-  1919)

i Tyskland, førte det til eugenikkens – racehy-

giejnens – pervertering af Darwins tanker (se

også omtalen under Johs. V. Jensen på side 8).

Sammenfiltret med den tyske filosof Friedrich

Nietzsches (1844-1900) egne tanker om darwi-

nismen, ses en lignende udvikling omkring for-

tolkningen af Nietzsches ‘Guds død’ (det moder-

ne menneskes tab af gudstro) og ‘Over men-

nesket’ (menneskers vilje til magt og perfek -

tion). Især begrundet i urimelige Darwin-fortolk-

ninger tordner Nietzsche mod Darwin og gør

derved Darwin til offer for fejlfortolkninger, på

samme måde som Nietzsche selv blev uskyldigt

offer for nazismens begreb om det gudløse ari-

ske overmenneske.

Harald Høffding nåede ikke at opleve disse

perverteringer af både Darwins og Nietzsches

tanker, men det er Høffdings fortjeneste, at han

førte Darwin-fortolkningen fra det teologiske

område til en mere relevant filosofisk analyse.

...................................
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Samtidig karrikaturtegning af Søren Kierkegaard.

Kierke gaard deltog ivrigt i den offentlige debat, hvor

han bl.a. rasede mod det kirkelige hykleri. Han blev

derfor ofte karrikeret i dagbladene.
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I
eftersommeren 2009 rejste den ene af 
forfatterne til dette nummer af Geovi-
den en tur til England for at besøge Dar -

wins hjemegn. Denne artikel bringer ind-
tryk fra turen, ikke mindst fra Darwins
hjem i Downe gennem 40 år, men også
fra ‘Naturhistorisk Museum’, der rummer
nogle af Darwins værker og fra Westmin-
ster Abbey, hvor Darwin er begravet. 

I vor søgen efter Darwin-spor var det nærliggen-

de at besøge Natural History Museum i London.

Museet har fået en moderne tilbygning, den

mest markante siden 1881, i form af The Darwin

Centre, som rummer både forskningsfaciliteter

og de omfattende samlinger. Udstillings- og

forskningsområderne blev åbnet for publikum

den 15. september 2009. Museets mange vi-

denskabsfolk og laboratorier bliver her huset

sammen med millioner af insekt- og plante-

præparater. Se mere om Dar win Centre på: ht-

tp://www.nhm.ac.uk/visit-us/dar win-centre-

visitors/index.html. I de nybyggede kølerum

fylder Darwins ting kun lidt og er på en måde

blevet fremmedgjorte. Derimod følte man sig

nærmere Darwin, da vi aflagde besøg i bibliote-

ket, også på det naturhistoriske museum, hvor

vi fik udtaget tre af Darwins værker: En mono-

grafi over de fossile langhalse, en over under-

klassen rankefødder (rur) og en over underklas-

sen rankefødder med figurer af alle arter 1851–

1854. Opslag i værkerne ses til højre.

Vi besøgte også Charles Darwins hjem Down

House, der ligger i udkanten af landsbyen Downe,

ca. 25 km sydøst for Londons centrum. Huset står

endnu, selvom det allerede var af ældre dato,

da Darwin erhvervede det i 1842. Her boede

Charles Darwin med sin kone Emma og deres ti

børn i 40 år, til sin død i 1882. Huset har haft for-

skellige ejerskaber og funktioner, bl.a. var det

pigeskole i den første del af 1900-tallet. Det blev

i 1996 erhvervet af English Heritage, der er en ik-

ke-ministeriel offentlig institution, som ejer og

vedligeholder talrige engelske godser og store

landsteder og holder disse åbent for publikum.

Efter en restaurering blev huset genåbnet for

publikum, som museum, i 1998. På førstesalen

benyttes adskillige tidligere soveværelser nu til

moderne udstillinger om Dar wins videnskabe -

lige arbejder, mens nogle af rummene i stue -

etagen er holdt i den samme stil, som på Dar -

wins tid. Specielt er Darwins arbejdsværelse, the

Old Study, se billedet på side 19, intakt med Dar -

wins møbler og malerier, som man ser på origi-

nale fotografier fra 1870’erne. 

Udstillingen rummer bl.a. Darwins omfat-

tende optegnelser fra hans ekspedition om

bord på briggen Beagle, hvor han deltog som

skibets natur - historiker. De observationer, han

gjorde på denne jordomrejse (1831-1836), var

med til at forme de epokegørende ideer, som

han senere udgav i sin be rømte bog Arternes

oprindelse. 

På www.english-heritage.org.uk/server/show

/nav.14922 kan  man slå op i Darwins dagbogs -

optegnelser fra jord omrejsen eller få en virtuel

tur rundt i Down House. 

I Darwins fodspor…..     

....................................

18 NR. 4   2009

Geolog og guide på turen Peter Hougaard med to af værkerne om henholdsvis langhalse (til venstre) og rurer (til

højre). De originale titler på de tre værker er: A Monograph on the Fossil Lepadidae, A Monograph on the Sub class

Cirripedia, og A Monograph on the Subclass Cirripedia with Figures of all the species 1851–1854.
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Men størst indtryk gør beplantningen langs

‘the Sandwalk’ – en gruset sti rundt om en lille

skov, plantet af Darwin, hvor han mindst én

gang dagligt gik og fik styr på sine tanker. Dar -

win kaldte derfor også stien for ‘the Thinking

Path’. Sønnen Francis husker, at træer og buske

blev plantet af hans far og rummede en lang

række af arter såsom hassel, el, lind, løn, birk,

liguster, benved og kristtorn. Under besøget

fandtes stadig mange arter, bl.a. et gammelt

egetræ, som blev plantet i Darwins tid. Der er

således liv fra Darwins tid – om end vegetativt.

Dyrkningen af alle hånde vækster var en bety-

delig del af Darwins aktiviteter og specielt hans

interesse for bestøvning af orkideer medførte, at

han i 1863 fik opført et opvarmet drivhus på grun-

den, som stadig er i brug. I drivhuset så vi bl.a.

kødædende planter, som vibefedt og ‘krukke -

planter’ (sidstnævnte ses her på siden). 

Ved siden af forskningen førte Darwin en

omfattende korrespondance og at dømme ud

fra hans produktion skulle man tro, at han til-

bragte al sin tid i arbejdsværelset. Det har dog

ikke været tilfældet. Darwin fik både indrettet et

billard-rum – ved siden af arbejdsværelset! – og

også anlagt en tennisbane.

Fra familiens side havde man tænkt, at Dar -

win skulle begraves ved den lokale St. Mary-kir-

ke i Downe, og det ville nok have været i tråd

med Darwins ideer. Men på kirkens facade fin-

des en lille plade, hvorpå der står: ‘‘Dette solur

er til minde om Charles Darwin (1809-1882)

som levede og arbejdede i Downe i 40 år. Han

er begravet i Westminster Abbey’. Hans grav -

sten kan her ses blandt 3000 andre over be-

rømte personligheder.

Kaj Strand Petersen

..............................................................

Adjungeret Seniorforsker, GEUS

ksp@geus.dk

...................................
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Charles Darwins arbejdsværelse ‘Old Study’ i Down House. I dette

værelse arbejdede Darwin sædvanligvis i de tidlige morgentimer og

igen om eftermiddagen og det var hér, han skrev om Artenes Oprin-

delse (On the Origin of Species), som udkom første gang i november

1859. Rummet er holdt i den samme stil, som da Darwin benyttede

det, inklusive hans originale møbler og bøger. 

Kilde: English Heritage Photo Library. Foto: N. Corrie.

Down House set fra haven, som fungerede

som Darwins udendørs laboratorium med

bl.a. ukrudtshave, græsplæneeksperi ment,

ormesten, svampemark og køkkenhave.

Inden for kan man også besøge en tro kopi af

Darwins kahyt ombord på Beagle. 

Foto: Kaj Strand Petersen, GEUS.

I Darwins opvarmede drivhus findes der flere ar-

ter af kødædende planter. Her ses en krukkeplan-

te, som bl.a. fanger hvepse og fluer. ‘Krukken’ er

ca. 20 cm høj.
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Foto: Fritse Ulfeldt.
Udsigt over Sullivan Bay med Santiago Island i baggrunden. Fotoet er taget fra Bartolomé Island, Galapagos. Bemærk vulkan -

krateret i forgrunden, der fra kysten kan følges ud på havbunden. Bag krateret ses Pinnacle Rock, en berømt spids klippe.
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