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Der lyttes på P.S. Krøyers maleri: Et møde i Videnskabernes Sel
skab. Der lyttes intenst. Det er denne lytten og den anspændte
opmærksomhed, som binder de mange ansigter på billedet sam
men. I alt halvtreds videnskabsmænd foruden kronprinsen, den
senere Frederik VIII. En enkelt, den næsten blinde zoolog og spe
cialist i fugles bændelorm, Harald Krabbe, vender hovedet den
anden vej, men ellers er alles øjne rettet mod den foredragende
Japetus Steenstrup, der »giver en meddelelse«, som det hedder i
Selskabets sprog. En tænkt situation. Japetus Steenstrup havde,
da Krøyer malede, længe på grund af alderssvækkelse ikke del
taget i Selskabets møder. To af de lyttende, kunsthistorikeren
Julius Lange og filologen Karl Verner, var døde, inden billedet var
færdigt. Som regel var kun godt halvdelen af selskabets halvtreds
medlemmer til stede ved møderne, så også en sprængfyldt sal
som på billedet var en konstruktion. Den 10. marts 1899 holdt
Videnskabernes Selskab sit sidste møde i den gamle mødesal i
Prinsens Palais, som i dag huser Nationalmuseet. Det er et møde
i denne gamle sal, som er foreviget på P.S. Krøyers billede. Ikke et
bestemt møde. Billedet hedder blot Et møde i Videnskabernes
Selskab. Det kgl. danske Videnskabernes Selskab har siden grund
læggelsen 1742 som medlemmer haft en eksklusiv kreds af
videnskabsmænd, der indvælges udelukkende på grundlag af
videnskabelig fortjeneste. De mødes i sæsonen et par gange om
måneden for at lytte til foredrag, hvor andre medlemmer præ
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senterer deres nyeste forskning. Dengang som i dag bestemmer
selskabet selv sin medlemskreds ved interne afstemninger. Der
var dengang halvtreds, og i dag er der lidt over to hundrede med
lemmer. Der lægges vægt på, at så mange videnskabsgrene som
muligt er repræsenteret, men et billede af Videnskabernes Sel
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skab vil naturligvis dengang som i dag kun forestille et udsnit af
dansk grundforskning.
En af de afbildede, filosoffen Harald Høffding, mindedes se
nere i en tale i anledning af kunstnerens død 1909 tilblivelsen af

Krøyers billede og hans studier i den forbindelse. Særligt havde
Høffding hæftet sig ved Krøyers optagethed af de enkelte per
soners fysiognomi. Spøgende skulle Krøyer have sagt, at han for
kontrastens skyld gerne havde haft en sovende tilhører: »Men i et
sådant selskab kunne der naturligvis ikke findes nogen model til
en, der sad og sov«. Krøyer skulle have sagt dette, mens han ma
lede på kronprinsens portræt.
Krøyer kunne kunsten at male sin samtids typer. Hans efter
ladte værk er en skat af danske scener og portrætter. Skagens
fiskere, sværmende kvinder på stranden, badende drenge, for
uden industriens mænd, børsherrer og her tidens lærde. I tre
store malerier og en lang række portrætter fastholdt P.S. Krøyer
indtrykket af nogle af samfundets ledende personligheder om
kring århundredskiftet. Maleriet af Videnskabernes Selskab er det
største og nok det mest vellykkede af hans repræsentations
billeder, »en meget stor bedrift i dansk malerkunst, inden for sin
art nok den største«, skrev kunsthistorikeren Christian Elling.
Billedet blev til på bestilling af Carlsbergfondet afgivet i 1895.
Ideen var undfanget af kontorchef A.P. Weis i Kultusministeriet og
givet videre til Carlsbergfondets formand, historikeren Edvard
Holm, der med begejstring havde grebet tanken. Billedet var
beregnet til ophængning i den nye bygning, der var ved at blive
opført for fondet og Videnskabernes Selskab på grunden over for
Ny Carlsberg Glyptotek, og her fik det også sin plads. Først i et
sidelokale og senere for endevæggen i Selskabets mødesal.
.{·'·
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Året 1895 var et vigtigt år i den da 44-årige kunstners liv. Efter
seks års ægteskab havde hustruen Marie født ham datteren
Vibeke. Året før havde parret indrettet en ny sommerbolig på
Skagen, og her havde han i 1895 malt et kendt portræt af Holger
Drachmann. Hans sommerbilleder fra Skagen havde gjort ham
kendt som »lysets maler«, men han forstod også kunsten at male
repræsentationsbilleder, således Musik i Atelieret, 1886, Aften
selskab i Ny Carlsberg Glyptotek, og Udstillingskomiteen for den
franske Udstilling - begge 1888 - og 1895 billedet af de pels
klædte herrer med høj hat, Fra Københavns Børs, der havde givet
en ung digter Erik Waage anledning til i »Illustreret Tidende« at
offentliggøre et digt, der bl.a. indeholdt de for kunstneren mindre
smigrende linier: »Hvem forsoner sig ikke med de nøjsomste
Motiver, naar de for ham en Indtægtskilde bliver ...«.
Nu havde Krøyer fået en ny og givtig opgave, og han skulle
senere påtage sig endnu et arbejde om end i mindre format af
denne art, da han i 1903-04 på opfordring af G.A. Hagemann
malede »Industriens mænd«, der viser en række repræsentanter
for de tekniske fag samlet i Østre Elektricitetsværk.
Krøyer var tidens store portrætmaler, og han vidste, hvad han
var værd. Prisen endte med at blive 30.000 kr. Det var mange
penge. Universitetets professorer fik dengang godt 3.000 kr. i be
gyndelsesløn og kunne stige til 6.000 kr. på højeste trin. 6.000 kr.
var også størrelsen på den pension, som den i 1894 afgåede
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konseilspræsident J.B.S. Estrup afslog at modtage. En bryggeriarbejder kunne tjene en tre kr. om dagen, daglejerne på Københavns befæstning fik mellem 64 øre og 3 kr. Syersker kunne tjen e
30 kr. om måneden, en tjenestepige i København fik månedligt
12-14 kr., mens byens letlevende damer oplyses at kunne opnå
fem kroner pr. besøg og at have et gennemsnit på 25 månedlige
kunder.
Krøyer tog fat på arbejdet kort før jul 1895 og overværede de
fleste af Selskabets møder i vinteren 1895-96 for at gøre forstudier til billedet. Han arbejdede også i salen, når der ikke var
møder, og selskabets regnskaber viser, at lysets maler havde et
forbrug af kunstigt lys på kr. 2,50 pr. gang i vinterperioden, mens
hans studier i april-maj 1896 kun belastede budgettet med l ,75
kr. pr. gang. l begyndelsen af året 1896 havde han udført hovedstudiet til værket, og han vedblev at følge den en gang lagte plan
for fremstillingen. Det meste af arbejdet udførtes i Krøyers atelier
i ejendommen »Holckenhuus« skråt over for den nye bygning til
Selskabet på grundlag af de skitser, som Krøyer havde udfærdiget
dels under møderne i Selskabet dels af hver enkelt af de afbildede
i atelieret. Et første udkast var færdigt i juni 189 6, da Krøyer rejste
til Italien. Han tog fat igen straks efter nytår 1897 og malede på
billedet indtil begyndelsen af maj . Efter sit Skagensophold om
sommeren tog han fat igen om efte råret og aflevered e det kort
før jul 1897.
Krøyer havde i det store og hel e fået frie hænder med hensyn
til person ern es placering på billed et. Dog skull e han fortrinsvis
anbringe ældre medlemmer på mere fremtrædende pladser i billedets forgrund. Det lå også fast, at selskabets præsi dent, kemikeren Julius Th omsen skulle sidde midt for bord et med sel skabets
æresmedlem, kronprin s Frederik og selskabets sekretær matematikeren H.G. Zeuthen overfor. Det var også på fo rh ån d bestemt, at
H. G. Zeuthen

selskabets ældste medlem Japetus Steenstrup skulle afbildes
som foredragend e, selv om han ikke længere kom i selskabet.
Derved undgik man diskussion om, hvem det ellers skulle være.
Den t ilsyn eladende vrimmel af skikkelser fastholdes af en
stram komposition. Foredragsholderen står i øjen højde med sin

søn, historikeren Johannes Steenstrup. I billedets midte sidder
selskabets præsident Julius T homsen ved siden af kronprins
Frederik. Walther Schwarz ville ligefrem kalde Krøyers billede for
»Lysestagerne«, og Krøyer forstod da også at udnytte både lyset
og rummet mellem lysestagerne. Midt i billedet mellem de to
centralt placerede lysestager ses selskabets to i rang fornemste
medlemmer nemlig de to tidligere ministre, fhv. justitsminister nu
Nationalbankdirektør J. Nellemann og direktøren for Fængsels
væsenet, fhv. og senere kultusminister C. Goos, der begge var
juridiske professorer. At der tales markeres diskret af den hånd,
som den på det tidspunkt tunghøre kunsthistoriker Julius Lange
holder op bag øret. I øvrigt er medlemmerne grupperet stående
eller siddende omkring bordet, der i den anledning er gjort kun
stigt langt.
Krøyers billede af et møde i Videnskabernes Selskab er ikke
blot et øjebliksbillede af danske videnskabsmænd. Summen af
portrætter fastholder tillige nogle hovedstrømninger i dansk lær
domshistorie, som har rødder langt tilbage i 1800-tallet. Bag
billedet er der også en historie at fortælle om menneskelige rela
tioner, om venskaber og uvenskaber på tværs af faggrænser eller
netop fremkaldt af faglige uoverensstemmelser. Også i viden
skabens ideelle verden har nid og nag sin plads. Bag overfladen
lurede stærke spændinger. Nogle af dem var af menneskelig eller
faglig art. Om man var for eller imod Georg Brandes, eller hvilket
synspunkt man havde på samtidens politiske situation. Da Krøyer
malede sit billede, var provisorieårenes bitre strid mellem Højre
og Venstre netop afsluttet, men stadig sad en højreregering ved
magten.
Måske er det ingen tilfældighed, at Krøyer centralt i billedet
anbragte den provisoriske lovgivnings arkitekt og justitsminister
indtil 1896, J. Nellemann, sammen med professor C. Goos, der
som kultusminister i 1892 havde afvist at udnævne Georg
Brandes til professor ved Københavns Universitet. Begge var højt
ansete videnskabsmænd, men om deres politiske ståsted her
skede der ikke megen tvivl. De personificerede Estrup-regeringen
og dens politik. To andre af de afbildede havde til gengæld be
kendt kulør i modsat retning. Det gjaldt den historiske kildekritiks
førstemand i Danmark, professor Kr. Erslev og filosoffen Harald
Høffding. De havde i 1886 sammen på et studentermøde været
med til at kritisere regeringens ret hårdhændede behandling af
venstreoppositionens fører C. Berg og to unge venstretilhængere,
som ved et møde i Holstebro havde fjernet den stedlige politi
mester fra tribunen. Deres udtalelser og tilstedeværelse på stu
dentermødet havde nær kostet Erslev og Høffding stillingen ved
Universitetet.
Lige over for Japetus Steenstrup står Johannes Steenstrup, som
oprindelig havde studeret jura, men som videnskabsmand havde
han dyrket historien og placeret sig som oldtidshistoriker. Hans
værker og emnerne, han beskæftigede sig med, var utallige. Mest

kendt blev nok hans tierbindsværk om Normannerne. Steenstrup
var også forfatter til første bind af den nye Danmarkshistorie, hvis
udgivelse i netop de år samlede historikere, som ellers kunne
have svært ved at enes. Der var på mange måder lang afstand
mellem Steenstrup og Erslev, men de skrev dog henholdsvis
første og andet bind af Danmarks Riges historie, som udkom
omkring århundredskiftet. Andre af de afbildede historikere er
J.A. Fridericia, der også hørte til det radikale miljø præget af
Brandes og vendt mod Estrup, samt Edvard Holm, forfatteren af
det store værk om Danmark-Norges historie i 1700-tallet, og
sønderjyden A.D. Jørgensen, der med sine »Fyrretyve Fortællinger
af Fædrelandets Historie« viste sig som en strålende popularisator
af dansk historie. De var alle forfattere af de senere bind af dette
J.A. Fridericia

første forsøg på i et samarbejde mellem flere forskere at skabe en
syntese af en tids viden om og forståelse af Danmarkshistorien.
Det var et initiativ, som skulle få talrige efterfølgere i det kommende århundrede.
Gamle Japetus Steenstrup var en polyhistor, zoolog, arkæolog
og meget andet, og det bind om den ældste Danmarkshistorie,
som Johannes Steenstrup forfattede, var skrevet med stor pietet
over for faderens nu ikke længere helt tidssvarende betragtninger
over landets ældste historie. Til den stærke historikergruppe
hørte også den meget produktive kirke- og universitetshistoriker
H.F. Rørdam.
Historien var en af tidens ledende videnskaber, og historikerne
var godt repræsenteret i Videnskabernes Selskab. Ved århundredskiftet 1900-190 l - dengang havde man en rigtigere opfattelse
af, hvornår et århundredskifte indtræder end i dag- holdt de to
fagfilosoffer, som begge er afbildet, K. Kromann og Harald Høffding forelæsninger om det forgangne århundredes betydning.
Kromann sagde i sin tale »Livsanskuelse og Viden skab«, der
blev holdt ved Universitetets Reformationsfest i november 1900
bl.a.: »Det er sikkert ikke let af afgøre, om man har haft ret, når
man har kaldt det 19. århundrede et naturvidenskabernes århundrede, og utænkeligt var det ikke, om en nærmere betragtning
ville give os det resultat, at de forskellige historiske discipliner
havde et endnu betydningsfuldere frem skridt at opvise i den evne,
de efterhånden havde udviklet, til at tænke sig ind i en fjern og
fremmed bevidsthed, en evne, som jo næsten var ganske ukendt
i tidligere sekler<<. Kromanns tale viser i sin omtale af naturvidenskaben direkte frem imod en af det 20. århundredes største landvindinger. Han fremhæver atomet som forskerens »Vidensgrænse<<.
Her var det, at bl.a. en søn af en af de afbildede, fysiologen
Christian Bohr, Niels Bohr, bidrog med helt nye indsigter, hvis perspektiver Kromann dog ikke nåede at opleve.
Harald Høffding afsluttede sine forelæsninger i året 1900 med
et tilbageblik på århundredet, som han kaldte »Ved Aarhundredskiftet<<. Også han kom ind på naturvidenskabernes store betydning i det 19. århundrede, m en han var tilbøj elig til at lade århun-

dredet begynde med oplysningstiden i slutningen af det 18. år
hundrede og se den brydning mellem oplysning og romantik, der
indledte århundredet, som symptomatisk for det 19. århundrede
som »modsætningernes tid«. Det var ikke et skabende århun
drede, sagde han, det var »verifikationens århundrede«. Om netop
historien sagde han:
»At søge erfaringsbekræftelse på sine antagelser var for natur
videnskabernes vedkommende ikke noget helt nyt. Derimod kan
det siges at være en ny ting, at man på det historiske område
med så stor iver har søgt at kontrollere og berigtige overleveringer
og formodninger. Den historiske forsken har besindet sig på sine
principper og sin metode og i monumentale værker gennemført
den kritiske metode overfor nogle af de vigtigste perioder i men
neskeslægtens historie. Der er i den historiske kritik fremkommet
et nyt redskab, et nyt våben til brug for mennesket i åndelige
kampe, som jo for en stor del drejer sig om de fra fortiden over
leverede ideers betydning under nye forhold. Det er jo dog først
og fremmest af betydning, om vi virkeligt kunne stole på over
leveringen, om denne er ægte og pålidelig. Og i det hele har
historisk metode og historiske synspunkter spillet så stor en rolle i
det forløbne århundrede, at dette med rette kan kaldes det histo
riske århundrede. Det at se historisk på en sag, idet man foreløbigt
afholder sig fra at fælde nogen dom om dens aktuelle værdi, det
var noget som ingen tidligere tid kendte. Historisk sans er måske
det 19. århundredes ædleste frembringelse«.
Som det »måske mest storartede træk i det forløbne århundre
des historie« ville Høffding dog se »en social bevægelse«, og han
betragtede »klassekampen« som »et af det forløbne århundredes
kendemærker«. Også her blev der givet udtryk for en forståelse,
som pegede langt ind i det 20. århundrede. Både Kromann og
Høffding var ligesom historikerne præget af tidens positivisme.
Høffdings mange bøger og afhandlinger om filosofi og filosofi
historie, etik og religionsfilosofi, og hans virksomhed som lærer i
filosofi blev kendt viden om. Hans udenlandske kontakter var
mange, og herhjemme fik han ikke blot betydning for humanistisk
og_naturvidenskabelig forskning, men han stod overhovedet som
en kendt og central skikkelse i dansk åndsliv omkring århundred-.---...skiftet. Hans menneskesyn, som det kom frem i hans sans for
._�ciale bevægelse, førte ham også til debat med Georg
Brandes omd�nnes Nietzsche-inspirerede »radikale aristokra
tisme«.
Høffding blev i 1914 den første beboer af Carlsberg æresbolig.
Tilbudet om æresboligen var dog først gået til filologen Vilhelm
Thomsen, der af helbredsgrunde havde måttet sige nej. Sprog
videnskaben, filologien var en anden af tidens stærke humani
A.F van Mehren

stiske videnskaber, hvor danske forskere havde gjort en interna
tionalt værdsat indsats inden for en lang række meget forskellige
sprogområder. Knap halvdelen af de humanistiske medlemmer af
Videnskabernes Selskab var filologer. Harald Høffding fortæller i

sine erindringer, at han en tid gik til arabisk hos professor A.F. van
Mehren der sidder langt fremme i billedets højre side, og som
var Universitetets første professor i arabisk, et fag, der efter at
Napoleons felttog i Ægypten havde vakt interesse for orientalismen, var blevet et nyt lærefag ved europæiske universiteter. Van
Mehrens studier i arabisk retorik kendes endnu, og han var en
fremragende kender af Avicenna og Averroes og anden arabisk
filosofi. Den orientalske filologi var også V. Fausbølls område, og
han var grundlægger af ordbogen over det indiske Palisprog,
mens Herman Møller søgte at påvise slægtskab mellem semitiske
og indoeuropæiske sprog. Karl Verner var internationalt kendt for
sine studier af den germanske lydforskydning, hvor han lagde
navn til den såkaldte »Verners lov«. L.F.A. Wimmer var en fremtrædende runolog.
Som kultur- og dannelsesfag stod den klassiske filologi - græsk
og latin- endnu omkring århundredskiftet i centrum. Filologen

J. N. Madvig havde århundredet igennem været fagets toneangivende skikkelse og i kraft af sin position været garanten for
klassisk kultur i Danmark. En ny generation havde nu taget arven
op, men stærke kræfter arbejdede allerede på at underminere
fagets position . Alle de på Krøyers billede afbildede personer
havde gået i en lærd skole, hvor græsk og latin var hovedfag. En
matematisk-naturvidenskabelig linje i gymnasiet oprettedes først i
1871. Dette grundlag i en fælles klassisk dannelse fik ikke mindst
et grundskud med den nye skoleordning 1903, som indførte en
nysproglig eksamen og oldtidskundskab i stedet for græsk, og
senere har den klassiske dannelse haft yderligere vanskelige kår.
Den kendte klassiske filolog C.M. Gertz' navn er knyttet til den
nye skoleordning, der fremkaldte hans kollegers vrede, men han
var også kendt som Seneca-forsker og en flittig udgiver og oversætter af klassiske og middelalderlatinske tekster. J.L. Ussing blev
internationalt kendt for sin udgave af den romerske dramatiker
J.L. Ussing

Plautus' komedier.

J.L. Heiberg blev i 1883 indvalgt i Videnskabernes Selskab kun
28 år gammel og dermed et af de yngste medlemmer nogensinde. Heiberg nærede stor interesse for naturvidenskabens klassikere og udgav de to græske matematikere Arkimedes' og Euklids
værker. Udgaven af Euklids værker havde han netop afsluttet i
1895. l det arbejde fik han stor opmuntring af den fremtrædende
matematiker Hieronymus Georg Zeuthen. Heibergs udgaver nyder
den dag i dag international anseelse. Heiberg tog ivrigt del i den
offentlige debat om de klassiske fags rolle. Han kunne ikke acceptere, at græsk ikke længere skulle være skolefag for alle og
angreb sin ældre kollega Gertz som en af de ansvarlige for skolereformen. Også K. Kromann ramtes af Heibergs vrede i skriftet
»Vor Ungdom«, 1886, da han som pædagogisk konsulent for
Kirke- og Undervisningsministeriet havde foreslået, at der i den
højere skoleundervisning blev lagt mere vægt på naturvidenskab
og matematik og mindre på de klassiske fag. Heiberg dannede

sammen med Georg Brandes og Høffding en forening til græskens
bevarelse, der dog ikke overlevede stifterne.
Som landets kendteste og mest fejrede filolog og hævet over
enhver faglig og menneskelig strid stod Vilhelm Thomsen, hvis
lange ansigt med det spidse skæg og hånden under kind i en
karakteristisk attitude ses på Krøyers billede mellem van Mehren
og Zeuthen. Thomsen havde formået at udvide den sammen
lignende sprogvidenskabs område langt ud over de indoeuro
pæiske sprog. Han havde gjort fine opdagelser vedrørende san
skrit og var fortsat med oldtyrkisk. Han skrev disputats om ger
manske ord i finsk og skrev flere afhandlinger om de finsk-ugriske
sprog, forholdet til de baltiske sprog foruden om græsk og latin
og romansk filologi. I 1893 forelagde han i Videnskabernes Sel
skab en banebrydende tolkning af en oldtyrkisk tekst fra Mongo
liet. Thomsen er en af de helt store skikkelser i den sammen
lignende sprogvidenskabs historie, og han modtog talrige danske
og internationale hædersbevisninger, herunder i 1912 Elefant
ordenen.
Videnskabernes Selskab er traditionelt opdelt i en humanistisk
og en naturvidenskabelig klasse. Skellet kan forekomme skarpt,
men er det ikke uden videre, og dengang måske i kraft af en på
mange måder fælles baggrund i kendskab til den klassiske oldtids
kultur i mindre omfang end i dag. Filosoffen Harald Høffding
spændte selv vidt, og han beretter i sine erindringer om to
bekendte i »den anden klasse«, at fysiologen Chr. Bohr var en
beundrer af Goethe, og at fysikeren C. Christiansens yndlings
læsning var Homer på originalsproget. Datidens fælles huma
nistiske grunduddannelse med en hovedvægt på antikken skabte
på mange måder en fælles referenceramme, og der er her alle
rede peget på flere faglige forbindelser, som overskred grænserne
O.G. Petersen

mellem naturvidenskabsmænd og humanister.
Blandt botanikerne falder professor Eugen Warmings skikkelse i
billedets forgrund straks i øjnene. Han havde som ung fået den
chance at besøge P.W. Lund i Lagoa Santa i Brasilien og her haft
lejlighed til at studere sydamerikansk flora og var i l 890erne en
internationalt kendt skikkelse som botaniker og som økologisk
plantegeograf. Politisk var han konservativ og i modsætning til
mange andre i Selskabet en modstander af Georg Brandes. En
anden botaniker Emil Rostrups Vejledning i den danske Flora
kommer stadig i nye udgaver, og han blev kendt som plante
patolog. Botanikeren Johan Lange lagde med sin Haandbog i den
danske Flora, 1850-51 grunden til registreringen af Danmarks og
af Grønlands flora med standardværket over arktisk flora Con
spectus Florae Groenlandicae 1-11, 1880-1887. Til botanikerne
hørte også professor ved Landbohøjskolen O.G. Petersen, som
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især beskæftigede sig med årringe i træer, mens overførster
P.E. Muller, der var begyndt som zoolog, var et af landets store
navne inden for forst- og jordbundsvidenskab.
Den måske mest kendte og spektakulære af det 19. århundre-

des videnskabelige stridigheder udspandt sig mellem forskellige
fraktioner af danske zoologer, og dens efterdønninger prægede
også nogle af de mænd, som ses på Krøyers billede. Zoologen og
geologen Japetus Steenstrup, der på Krøyers billede kan fremtræde som en affældig, let diabolsk olding med krogede kloagtige
hænder, men endnu med et skarpt blik, havde spillet en hovedrolle i den såkaldte Steenstrup-Schiødte-strid, som for lang tid
havde delt landets zoologer. Krøyer selv havde i sit barndomshjem mærket til striden. Hans stedfader var zoologen Henrik
Krøyer, en ekspert i danske fisk og snyltekrebs . Som l 0-årig hjalp
Krøyer med til at tegne til et værk om snyltekrebs. Krøyer hørte til
Schiødtes parti, og han havde den skuffelse at blive forbigået til
en stilling som inspektør ved Det kgl. naturhistoriske Museum og
at se et professorat i zoologi besat med Japetus Steenstrup, som
utvivlsomt på det tidspunkt stod som det store talent.
Steenstrup var en af grundlæggerne af dansk mosearkæologi,
og det var ham, som prægede ordet køkkenmødding for de fund
af østersskaller i lag, der viste hen til en bestemt stenalderkultur.
Han studerede fisk, blæksprutter og andre marine dyr og et væld
af andre zoologiske emner. Man har bebrejdet ham en spekulativ
tilgang til nogle af studierne, men hans ry som en af århundredets
mest fremtrædende naturvidenskabsmænd stod fast. Omkring
ham samledes en talrig kreds af zoologer. Til hans stald hører ligeledes på Krøyers billede C.F. Lutken, oprindelig elev af Steenstrup
på Sorø Akademi, en fremtrædende ichtyolog, som skrev skolebøger og lærebøger om naturhistorie, og som havde arbejdet sammen med Steenstrup i udforskningen af fisk. Den da 70-årige
Lutken fik under talen, da en buste af Steenstrup blev afsløret på
Frue Plads i 1897, efter sigende på grund af bevægelse, en hjerneblødning, som han ikke forvandt. Lektor J.E.V. Boas, der på Krøyers
billede er forvist til en plads bag foredragsholderen, var også en
elev af Steenstrup. Han skuffedes i sine forventninger om et professorat ved Københavns Universitet efter Lutken og underviste i
godt 50 år på Landbohøjskolen . Han skrev anatomiske arbejder
om krebsdyr, fisk og pattedyr, bl.a . The Elephant's Head 1908-25.
Hans grundlæggende indsats var forstzoologien, som han byggede
op som videnskab i Danmark.
Steenstrups modpol og faglige modstander var J.C. Schiødte,
der døde i 1884, og som vistnok var en af de første, der havde
opdaget Krøyers talent som illustrator af Henrik Krøyers værker.
Striden handlede grundlæggende om måden at dyrke zoologi på,
men den kom også til at handle om stillinger og penge til forskning. Til Schiødtes skole hørte foruden Henrik Krøyer oprindelig
entomologen Fr. Meinert, der var inspektør ved Naturhistorisk
Museum, men som senere brød med Schiødte- efter sigende for
ikke at diskvalificere sig i Steenstrups øjne til at blive Schiødtes
efterfølger. Meinert ses fremme i hjørnet på Krøyers billede med
hvidt skæg lige bag Warming. Hans specialer var fluers munddele,
mygge- og vandkalvlarver, skolopendre og strepsipterer.

De færreste af de her nævnte zoologer var overbeviste af Darwins nedstamningslære. Steenstrup repræsenterede stadig en
mere spekulativ naturvidenskabelig skole, selv om han ydede
fremragende videnskabelige bidrag. Lutken er en overgangsskikkelse mellem den naturfilosofiske og den darwinistisk inspirerede
naturvidenskab. Først J.E.V. Boas hørte til den nedstamningsteoretiske retning.
Den mest maleriske af samtidens zoologer var uden tvivl
William Sørensen, der aldrig fik en stilling ved en højere læreanstalt. På Krøyers billede står han med sit lange røde skæg til
venstre langs væggen. Han underviste på skoler i København og
på Statens Lærerhøjskole. Hans disputats handlede om lydorganer hos fisk, mens edderkopper og spindlere i øvrigt var hans
forskningsfelt, og han ansås som international ekspert på dette
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område. l sin færd var han en kompromisløs sandhedssøger, og
han hadede Japetus Steenstrup og de forskere, som han anså for
hans medløbere, »de orthodokse«, som han kaldte dem af et godt
hjerte. Det gav han udtryk for i en række veloplagte, men også
vidtløftige polemiske skrifter. Han gjorde meget ud af at tage
æren fra Steenstrup for at have opdaget køkkenmøddingerne og
placere den hos arkæologen Worsaae. Lektor Boas anså han for
en ren plagiator, og Fr. Meinert, som havde træneret hans forskning, og også mange andre, som han anså for medlemmer af
samme klike måtte stå for skud i bl.a. den 500 sider lange From-

me Sjæles gode Gerninger, 1907. l sin ungdom havde han arbejdet et par år i Argentina, hvor han havde iagttaget de edderkopper, som han senere skrev om. Vilhelm Grønbech karakteriserede
ham i en mindetale 1931 over Høffding som »manden med ildsjælen, der lyste og varmede, men også brændte og sved«.
l en værk om danske hjem ved århundredskiftet giver en af
Sørensens seks sønner en beskrivelse af hjemmet. Mange vil sikJ. E. V. Boas

kert nikke genkendende til denne beskrivelse af husets mange
bøger:
»Deres antal voksede hurtigere end børnenes, og snart overskred reolen tærskelen; først anbragte de sig i entreen, som de
fyldte, så at der kun lige var plads til overtøjets knagerækker, og
da det heller ikke gav plads nok, væltede de ind i spisestuen,
hvad der i og for sig gjorde denne hyggeligere, men i den grad
stred imod tidens vaner, at det betragtedes som »grober unfug«,
ialt fald af moderen og den ældste søn. Det var jo ikke bibliofilværker, men brugsbøger, mange af dem ikke indbundne, men
alene hæftede, og de blev ikke af William Sørensen sat på plads
efter brugen . Han lagde dem så fra sig på bordet; når dette var
fyldt, blev skabets flade belagt, derefter kom turen til skrivebordet, hvor bøgerne lå i skøn forening med de sidste breve af
den store korrespondance, han førte, eller med dele af det manuskript, hvorpå han arbejdede ... «.
William Sørensen hørte også til de klassisk dannede - han
udgav i 1884 det sidste danske zoologiske arbejde på latin.

Darwinismen omtalte han som »Darwins mystiske doktrin«, og
brandesianismen stod han fjernere end andre af tidens videnskabsmænd, idet han »frastødtes af dens negative nationale indstilling, dels af selve Georg Brandes' proteusnatur«, skrev hans
søn Viggo Sørensen fra hvem beretningen om bøgerne også
stammer. Som forsker fik William Sørensen ikke mindst betydning
for den senere danske nobelpristager, fysiologen Aug. Krogh.
Dansk matematik var siden 1870erne kommet ind i en frugtbar
udvikling, der kunne aflæses af de mange betydelige matematikere, der i 1890erne var medlem af Videnskabernes Selskab. De
to dominerende skikkelser inden for dansk matematik omkring
århundredskiftet var Hieronymus Georg Zeuthen, der var sekretær
i Videnskabernes Selskab, og Julius Petersen, der på Krøyers billede sidder lige bag ved Zeuthen. De to var jævnaldrende og skolekammerater fra Sorø, og de blev begge professorer i matematik
ved Københavns Universitet. Med Zeuthen og Julius Petersen
opnåede dansk matematik international anerkendelse. Zeuthen
havde disputeret om keglesnitssystemer og interesserede sig for
matematikkens historie, som han publicerede en række værker
om, bl.a. Keglesnitslæren i Oldtiden, 1885 og Matematikkens

Historie, 1893.
Julius Petersen følte et stærkt socialt engagement og havde i
1871 udsendt en pjece om forholdene for arbejderbefolkningen i
København. Han var i 1872 sammen med Holger Drachmann
med til at danne en støtteforening for Georg Brandes og samme
år også en nationaløkonomisk forening. Han skrev også en lærebog i geometri, som blev oversat til bl.a. fransk og stadig udkommer, og også hans Methader og Theorier, 1866, blev oversat til
talrige sprog. Internationalt kendt er hans grafteoretiske arbejder
kaldet Petersengrafen. Han var også med til at danne Matematisk
Forening sammen med Thorvald Thiele, der var professor i astronomi, men som også havde store matematiske interesser, og tilJulius Thomsen

lige var en fremtrædende statistiker. Han havde i begyndelsen af
1870erne været med til at grundlægge forsikringsselskabet Hafnia
og været dets direktør. Han optræder i forgrunden af Krøyers billede, mens en yngre forsikringsmatematiker, der også var knyttet
til Hafnia, J.P. Gram ses siddende til venstre i billedet. Også
Herman Valentiner, stående til venstre i billedet, var forsikringsmatematiker. C.F. Pechule var observator ved Universitetets observatorium på Østervold, kometforsker og den, som i en tidsalder
uden vor tids nøjagtige kronometre havde ansvaret for tidstjenesten i Danmark.
Præsident for Videnskabernes Selskab fra 1888 til sin død
1909 var kemikeren Julius Thom sen, der har lagt navn til en plads
i København. Det skyldtes dog i højere grad end hans videnskabelige fortjenester, at han 1861-1894 var et fremtrædende og
handlekraftigt medlem af Københavns Borgerrepræsentation.
Som kemiker hørte han til de store og er især kendt for sin forskning inden for termokemi, hvor han prægede ordet warmetoning«

om varmeudvikling og varmeforbrug. l 1895 publicerede han i
Videnskabernes Selskabs skriftrække nogle visionære tanker om
det periodiske system, som senere fik betydning for Niels Bohrs
atomteori . Julius Thomsen var praktisk anlagt og havde i 1850erne været med til at få sat en industriel fremstilling af soda på
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basis af grønlandsk kryolit i gang, og han var en lang periode
direktør for Kryolitselskabet Han blev i 1866 professor ved
Københavns Universitet uden doktorgrad, hvilket var helt usædvanligt. 1883-1902 var han tillige direktør for Polyteknisk Læreanstalt. Thomsen havde sans for både teoretisk kemi og dens anvendelse i industrien, og han går derfor naturligt igen på Krøyers
billede af industriens mænd.
Professor S.M . Jørgensen var Thomsens kollega som professor i
kemi og den, som i 1890erne nød den største anseelse . Han var
en glimrende pædagog, og hans bog Kemiens Grundbegreber,
1902 oversattes til talrige sprog. Også han kom med på billedet
af industriens mænd. Den tredje universitetskemiker på billedet,
Odin T. Christensen forskede i fluor- og manganforbindelser.
De to fysikere på billedet, C. Christiansen og P.K. Prytz var
begge med til at udvikle den eksperimentelle fysik i Danmark.

C. Christiansen færdedes i kredsen om Christian Bohr, Vilhelm
Thomsen og Høffding, og han kom til at spille en vigtig rolle for
sin elev Niels Bohr, ved hvis disputats han opponerede.
Nærmest foredragsholderen med hånden bag sit tunghøre øre
sidder billedets eneste kunsthistoriker og Universitetets første
magister i kunsthistorie Julius Lange, der hørte til i kredsen omkring Krøyer. Han døde i 1896 og kom således ikke selv til at
opleve billedets færdiggørelse. Lange var tillige Universitetets
første professor i kunsthistorie. Han spillede en central rolle i den
danske kunstverden og i dansk kunstkritik, og endnu i dag er der
blandt kunsthistorikere stor interesse for hans synspunkter på
kunsten. Det var hans fortjeneste, at der etableredes en kgl. afstøbningssamling, og hans studier af antik skulptur og påvisning

af »frontalitetens loV« i værket om billedkunstens fremstilling af
menneskeskikkeisen nød international anerkendelse. Som kunsthistoriker var Lange elev af N.L. Høyen, der var professor ved
Kunstakademiet og docent ved Universitetet. Han var ungdomsven med Georg Brandes, som skrev om ham. l modsætning til
Høyen, som lagde vægt på det nationale i motivvalget, var Lange
mere optaget af den europæiske kunsthistorie end tidligere danske kunsthistorikere . Han fremhævede kunstværket som udtryk
for en kunstnerisk behandling af et stof og betonede den kunstneriske vilje og foreningen af indhold og form som noget afgørende for den kunstneriske frembringelse .
Langt de fleste af Videnskabernes Selskabs medlemmer havde
dengang som i dag deres gerning som professorer eller i andre
Iærerstillinger ved Universitetet eller højere læreanstalter i øvrigt.
Af skikkelser med en anden baggrund kan peges på geodæten
G. Zachariae, der var general, kemikeren Haldor Topsøe, som var
fabriksinspektør og direktøren for Meteorologisk Institut Adam
Paulsen . Emil C. Hansen var gæringsekspert og leder af Carlsberg
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Laboratorium, og J. Kjeldahl, der også var knyttet til dette laboratorium, er måske den bedst kendte danske kemiker fra det 19.
århundrede som opfinder af Kjeldahl-analysen til bestemmelse af
nitrogen i kemiske stoffer. l 1890erne var tre læger medlemmer
af Videnskabernes Selskab. Foruden fysiologen Chr. Bohr gjaldt
det bakteriologen C. Salomonsen og anatomen J.H. Chievitz.
Selskabets medlemstal er begrænset, så alle muligt kvalificerede kan ikke uden videre indvælges. På den måde er en beskrivelse af mændene på Krøyers billede ikke udtømmende, når det
gælder dansk videnskab omkring århundredskiftet. Billedet afspejler heller ikke ved sin placering af nogle mere synligt end andre
en vurdering af de pågældendes betydning som videnskabsmænd. Her gjaldt et anciennitetsprincip. For at få et indtryk af
hver enkelts indsats i videnskaben er det nødvendigt at gå til
andre kilder. På Krøyers billede af børsherrerne var det- hævdes
det- den enkeltes villighed til at betale for en passende place-

J.H. Chievitz

ring, som bestemte. Børsens mænd ligner hinanden til forveksling, og Krøyers andre monumentalbilleder står langt tilbage for
billedet af Videnskabernes Selskab, når det gælder ansigternes
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udstråling. Kunstneren Krøyer afbildede videnskaben i en fornemt
koncentreret lytteposition . Hver enkelt af de afbildede havde, da
billedet blev malt, ydet sit bidrag til det 19. århundredes videnskab, og mange af disse bidrag fik betydning langt ind i det kommende århundrede. Ideen bag et videnskabeligt akademi som
Videnskabernes Selskab er, at fagene trods deres forskellighed
dog udgør en enhed, Videnskaben. Styrken i Krøyers mesterværk
er at holde mangfoldigheden sammen også som en kunstnerisk
enhed . Det var, hvad hans gamle ven, kunsthistorikeren Julius
Lange, havde udtrykt med ordene : »At et kunstværk skal være i
harmoni med sig selv i sin helhed og sine enkeltheder, vil sige, at
det skal virke med en samlet kraft«.

