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Gå en tur gennem det historiske 
København og besøg steder, hvor 
berømte danske videnskabsmænd 
enten levede eller arbejdede

SCIENCE
WALK





KORT OVER RUTEN



Deres tidlige fysiologiske undersøgelser omhandlede ilt- 
og kuldioxid-udvekslingen i lungerne. Deres konklusion 
var, at transporten af O2 og CO2 over lunge-epithelet 
foregår ved passiv diffusion, hvilket var i modsætning til 
tidens fremherskende dogme, nemlig, at det skulle ske ved 
en aktiv transport.

De fortsatte arbejdet med studier af, hvorledes udveks-
lingen af O2 og CO2 foregår mellem blod og muskelvæv 
og påvirkningen af muskelarbejde herpå. De karakterise-
rede, hvor hurtigt disse gasser og næringsstoffer, som for 
eksempel sukker, transporteres fra blod ind i muskelvæv, 
og de udviklede matematiske modeller til at beskrive dette 
eksakt. Derudover målte de også pH-værdien i arbejdende 
muskelvæv. August designede og udviklede adskillige 
apparater for at bestemme parametrene nøjagtigt.

Han viste også, at de fineste blodkar – kapillærerne – of-
test er lukkede i hvilende muskelvæv, men under arbej-
de åbnes de ved afslapning af en såkaldt præ-kapillær 
sphincter. Således kan blodtilførslen til et organ blive øget 
mangefold ved arbejde. August Krogh fik tildelt Nobelpri-
sen i 1920 for denne opdagelse.

Marie led af diabetes, og de to iværksatte en nonprofit-
insulinproduktion i Skandinavien i 1920’erne i Nordisk 
Insulinlaboratorium, som senere blev til Novo Nordisk 
A/S.

ADRESSE
NY VESTERGADE 11

TEKST AF SØREN-PETER OLESEN

MARIE KROGH 
OG AUGUST KROGH
(1874 — 1943 & 1874 — 1949)

Marie og August Krogh var 
fysiologer, som arbejdede tæt 
sammen gennem hele livet. 
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Deres hjem og laboratorium var i Ny 
Vestergade 11 fra 1910-28. Det var her, 
de udførte en række af deres vigtigste 
videnskabelige studier.



ADRESSE
PRINSENS PALÆ, 
NATIONALMUSEET, 
NY VESTERGADE 10

JENS JACOB ASMUSSEN 
WORSAAE
(1821 — 1885)

Jens Jacob Asmussen Worsaae var 
historiker, arkæolog, Nationalmuseets 
2. direktør og regnes for 1800-tallets 
største forskerskikkelse inden for 
Danmarks forhistorie. 
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Hans tidlige interesse i arkæologi og hans kildekritiske 
sans resulterede i bogen Danmarks Oldtid, oplyst ved Oldsa-
ger og Gravhøje (1843), der endnu i dag kan læses med stort 
udbytte. Bogen markerede arkæologien som videnskabe-
ligt baseret fag i Danmark og gav Worsaae stor faglig re-
spekt. Han blev som inspektør ved Nationalmuseet i 1847 
ansvarlig for fredning og tilsyn af fortidsminder og få år 
efter tillige professor i nordisk arkæologi ved Københavns 
Universitet, inden han i 1866 efterfulgte C.J. Thomsen 
på posten som direktør, ikke blot for Nationalmuseet, 
men også de kongelige samlinger på Rosenborg. Inden 
for forskningsverdenen er Worsaae bl.a. kendt for at have 
iværksat arkæologiske og naturvidenskabelige undersø-
gelser af ældre stenalders store skaldynger, der blev inter-
nationalt kendt som ’Køkkenmøddinger’, for sin opdeling 
af bronzealderen og jernalderen i kronologiske afsnit og 
for sine arkæologiske og historiske studier af vikingernes 
erobringer på de britiske øer og i Normandiet. Worsaaes 
store pionerindsats med systematisk kortlægning af de 
danske fortidsminder, indledt i 1873, har betydet, at vi i 
dag har en på verdensplan unik dokumentation af landets 
’jordfaste’ kulturarv.

Prindsens Palais, hvor mindepladen for Worsaae er opsat, 
er nu del af Nationalmuseet. Palæet var i to perioder hjem-
sted for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 
senest 1855-99, og det er herfra, at P.S. Krøyers kendte 
maleri fra et aftenmøde i Selskabet stammer (1897). Wor-
saae var fra 1852 medlem af Selskabet.

TEKST AF BJARNE GRØNNOW



Prinsens Palæ, Nationalmuseet, Ny Vestergade 
10, hvor historiker, arkæolog og museets 
direktør Jens Jacob Asmussen Worsaae boede 
og arbejdede. 



Hans udgangspunkt var oldislandsk, men egentlig var 
det ligheder og forskelle mellem sprogenes struktur, der 
interesserede ham. Han studerede grammatik og lydsy-
stem i ca. 50 sprog, og man regner med, at han beherskede 
omkring 25 sprog – selv om han ikke lærte sig sprog for 
at tale dem. For at samle viden om de mange sprog rejste 
han meget. Først gjaldt det Norden med lange ophold i 
Sverige og Island. Siden foretog han en lang rejse gennem 
Rusland, Kaukasus, Iran, Indien og Sri Lanka. Den va-
rede 6½ år og foregik med datidens besværlige transport-
midler. I hestevognene indrettede han sit arbejdsværelse, 
hvor han kunne læse og skrive. Det meste af tiden var han 
plaget af pengemangel, og syg blev han også. Men utræt-
teligt indsamlede han viden og håndskrifter, som han 
bragte med hjem til København. Her havde man svært 
ved at anerkende hans geni og specielt ved at skaffe ham 
en regulær ansættelse, så hans økonomi kunne komme i 
orden. Først et års tid før han døde af tuberkulose, fik han 
en vellønnet fast stilling som professor i orientalske sprog.

I 1813 besvarede Rask en prisopgave, som Videnskaber-
nes Selskab havde udskrevet. Opgaven var at beskrive det 
gamle nordiske sprog og dets forhold til nordiske og ger-
manske dialekter; besvarelsen skulle desuden indeholde 
metodiske overvejelser om sprogsammenligning. Rask fik 
Selskabets guldmedalje for sin banebrydende afhandling, 
men Selskabet ville ikke udgive den, fordi Rask insiste-
rede på, at hans egen specielle retskrivning skulle følges. 
Ikke desto mindre gav Selskabet ham en mindre årlig 
understøttelse, og efter hjemkomsten fra den store rejse 
blev han i 1825 indvalgt som medlem af Selskabet.

ADRESSE
BADSTUESTRÆDE 17

RASMUS RASK
(1787 — 1832)

Rasmus Rask er den største danske 
sprogforsker nogensinde. Han 
var en af grundlæggerne af det, 
vi i dag kalder sammenlignende 
sprogvidenskab. 
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TEKST AF MARITA AKHØJ NIELSEN



De sidste måneder af sit liv boede Rask i 
Badstuestræde 17 i en fireværelses lejlighed. 
Dengang var huset helt nyopført. Mindetavlen 
over porten blev opsat i 100-året for hans død.



Grænselaget kaldes derfor Lehmann Diskontinuiteten 
og findes i en 5150 km dybde. I 1961 påviste hun eksi-
stensen af endnu en Lehmann Diskontinuitet i ca. 220 
km dybde. Hendes tidlige påvisning af unøjagtigheder i 
seismiske registreringer ledte frem til en ny metode kaldet 
”array-seismologi”. Lehmanns opdagelser var kun mulige 
pga. hendes ekstraordinære sans for detaljeret aflæsning af 
seismogrammer, hvilket har dannet skole for seismologien.

Lehmann blev født i 1888 på Østerbro. Hendes far var 
professor ved Københavns Universitet, hvor han grund-
lagde den eksperimentelle psykologi. Hun blev student fra 
et ligestillingsvenligt gymnasium, hvor ”man ikke gjorde 
forskel på drenges og pigers intellekt, hvilket bragte mig 
nogle skuffelser senere i livet, da jeg måtte erkende, at 
dette ikke var en generel attitude”. Hun tænkte hermed 
nok bl.a. på, at hun ikke blev tilbudt det første professorat 
i geofysik ved universitetet, selv om hun givet var højt 
kvalificeret til det.

Lehmann blev magister i matematik. I 1925 blev hun assi-
stent for Prof. N.E. Nørlund ifm. installationen af seismo-
grafer i Danmark og Grønland. Hun fik her muligheder 
for at rejse til nogle af de bedste seismologiske laboratorier 
og til konferencer i en grad, som ellers ikke var alminde-
lig. Her lærte hun, hvordan seismologi kan anvendes til at 
bestemme jordens struktur.

Lehmann forblev ansat ved Geodætisk Institut indtil sin 
pensionering i 1953. Herefter ”følte hun sig for første gang 
rigtig fri” til at gennemføre ophold ved ledende amerikan-
ske forskningscentre. Hun var videnskabelig aktiv helt 
frem til sin død i 1993 i en alder af 104 år.

ADRESSE
FRUE PLADS

INGE LEHMANN
(1888 — 1993)

Inge Lehmann publicerede i 1936 sin 
banebrydende observation af jordens 
faste indre kerne inden i den flydende 
ydre kerne.
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TEKST AF HANS THYBO



Frue Plads, hvor der er rejst et monument til 
minde om seismolog Inge Lehmann. 



Han var sekretær for Det Kongelige Danske Videnskaber-
nes Selskab i 30 år.

Ørsted flyttede med sin familie fra Nørregade til Studie-
stræde 6 i sommeren 1824 og forblev dér indtil sin død 
i 1851. Familien boede på første og anden sal, mens de 
videnskabelige instrumenter opbevaredes ved siden af 
den nye forelæsningssal i stueetagen. Under sit arbejde i 
det kemiske laboratorium i gården var Ørsted den første, 
der fremstillede metallisk aluminium. Hans undersøgelser 
af væskers sammentrykkelighed blev også udført her.

Selskabet for Naturlærens Udbredelse, som blev grund-
lagt af Ørsted (1824), havde til huse her og delte senere 
adresse med Polyteknisk Læreanstalt (nu Danmarks Tek-
niske Universitet), grundlagt i 1829 af Ørsted og Georg 
Frederik Ursin. Den Polytekniske Læreanstalt lå i byg-
ningen på den anden side af gården (nu Universitetsan-
nekset), indtil den flyttede til større lokaler i 1890. Ørsted 
var direktør for anstalten og underviste i fysik fra 1829 til 
sin død. Undervisningen i fysik, kemi og matematik deltes 
med universitetet, der ikke havde et naturvidenskabeligt 
fakultet indtil 1850.

Studiestræde 6 var også et sted for videnskabelig “under-
holdning”. For 1 mark kunne offentligheden overvære de-
monstrationer af teknologiske nyheder som for eksempel 
dykkerklokken, daguerreotypier (1837), telegrafen (1839) 
og andre spektakulære opfindelser. 

ADRESSE
STUDIESTRÆDE 6

HANS CHRISTIAN 
ØRSTED
(1777 — 1851)

Hans Christian Ørsted var en dansk 
fysiker og kemiker. Hans mest 
berømte videnskabelige bidrag var 
opdagelsen af elektromagnetismen 
(1820). 
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TEKST AF ANDREW JACKSON



Studiestræde 6, hvor opfinderen af 
elektromagnetisme Hans Christian Ørsted 
boede fra 1824-1851.



ADRESSE
FIOLSTRÆDE 8

LUDVIG HOLBERG 
(1684 — 1754)

Ludvig Holberg er nok den tidligste 
danske forfatter, som alle i landet 
kender endnu i dag. 
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Det er især hans komedier, vi har grinet af sammen. Nogle 
af hans replikker er gået ind i sproget som ordsprog: “Folk 
siger vel, at Jeppe drikker, men de siger ikke, hvorfor Jep-
pe drikker”. Men Holberg var meget andet end komedie-
digter. Hans forfatterskab er enormt og dækker alle muli-
ge genrer. Han har skrevet satiriske digte, moralfilosofiske 
breve og en roman på latin, Niels Klims underjordiske rejse, 
som gjorde ham kendt i hele Europa. Og så var han også 
en sprænglærd mand, professor ved Københavns Univer-
sitet i en række fag, det ene efter det andet. Det var almin-
deligt dengang, men det fag, han brændte for, var historie. 
Han skrev adskillige store historiske værker, som regel på 
dansk. Og hans danske sprog var levende og fængende, 
også når han skrev fagligt. Derfor blev især hans Danmarks 
Riges Historie og hans Danmarks og Norges Beskrivelse popu-
lære bøger. Han var en mester i forskningsformidling.
 I Fiolstræde 8 havde universitetet en af sine profes-
sorboliger – der lå en hel stribe ned gennem Store Kanni-
kestræde. De fungerede ikke bare som boliger og kontorer 
for professorerne, men også som undervisningslokaler og 
biblioteker, hvor de kvikkeste studenter fik lov at komme. 
Man må forestille sig et leben af sortklædte unge mænd, der 
vrimlede rundt i Latinerkvarteret, på vej til og fra under-
visningen, eller på vej hjem til deres egne beskedne boliger 
i de gamle kollegier ganske tæt på Frue Plads, Valkendorf, 
Regensen, Borch og Elers. 
 Holberg var berømt allerede i sin levetid, både 
i det lærde Europa og i det lille København. Derfor var 
grundlæggerne af Videnskabernes Selskab enige om, at 
han skulle ind i Selskabet, og i 1745 blev han æresmed-
lem. Han kom nu aldrig til møderne og har kun skrevet to 
småartikler i Selskabets Skrifter.

TEKST AF MARITA AKHØJ NIELSEN



Fiolstræde 8, hvor professor i metafysik, latin 
og historie Ludvig Holberg boede fra 1684-1754.



Han deltog i målinger af længdegraden for Tycho Brahes 
observatorium på Hven, og kort derefter blev han hentet 
til Paris, hvor han tilbragte ni frugtbare år. Han vandt 
international berømmelse for sine observationer og instru-
menter, og i endnu højere grad da han i 1676 konklude-
rede, at lyset udbreder sig med en endelig hastighed. Ved 
omhyggelige observationer af Jupiters måner fandt han en 
hastighed for lyset, der svarer til ca. 230.000 km/s. Den 
nuværende værdi er ca. 300.000 km/s. Rømers opdagelse 
var en tid kontroversiel, men efter et par årtier blev den 
anerkendt. I dag er lysets hastighed en af de mest funda-
mentale naturkonstanter.
 I 1681 vendte Rømer tilbage til København, hvor han 
fortsatte sit videnskabelige arbejde, der også omfattede 
vigtige undersøgelser af termometre. Hvad der i dag ken-
des som Fahrenheit-skalaen, går tilbage til Rømer. Som 
direktør for observatoriet på Rundetårn gjorde han det til 
et af de bedste astronomiske observatorier i Europa. 
 Den alsidige Rømer var ikke kun videnskabsmand, 
men også en loyal og særdeles effektiv embedsmand i den 
tidlige enevælde. I perioder tjente han som højesterets-
dommer, politimester, universitetsrektor og som en slags 
stadsingeniør. Overgangen fra den julianske til den grego-
rianske kalender i 1700 var i høj grad Rømers fortjeneste, 
og det samme gælder den omfattende reform af mål- og 
vægtsystemet. Rømer var gift to gange, men begge ægte-
skaber var barnløse.
 Rundetårn med observatoriet foroven blev færdigbyg-
get under Christian IV i 1642. Det var til dels inspireret af 
Tycho Brahes observatorier samt af dennes elev Longo-
montanus, der var professor i astronomi.

ADRESSE
REGENSEN, 
ST. KANNIKESTRÆDE 2

OLE RØMER
(1644 — 1710)

Ole Christensen Rømer var født i 
Aarhus, men som 18-årig tog han til 
København, hvor han startede sin 
strålende karriere som astronom, 
opfinder og højtstående embedsmand.
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TEKST AF 
HELGE STJERNHOLM KRAGH



Regensen, St. Kannikestræde 2, hvor astronom, 
opfinder og højtrangeret embedsmand Ole 
Rømer boede fra 1644-1710. 



Han blev en af 1600-tallets mest fremtrædende naturfor-
skere og udmærkede sig især inden for anatomi og geo-
logi. Som anatom undersøgte han den måde, tårekirtler, 
blodkar og muskler virker på. I et skrift fra 1669, der i dag 
regnes som et pionerarbejde i hjerneforskningen, under-
søgte han den menneskelige hjerne. Desuden var han den 
første, der forskede i muskelvævets struktur og foreslog en 
geometrisk model for dets virkemåde i kroppen. Den kon-
troversielle teori om blodets kredsløb blev i Danmark først 
anerkendt og støttet af Steno.
 Mens Steno opholdt sig i Toscana, dissekerede 
han en stor haj, hvilket fik ham til at konkludere, at de 
såkaldte ”tungesten” (glossopetrae) ikke var almindelige 
sten, men derimod forstenede hajtænder. Dette fik ham 
til at udvikle et helt nyt perspektiv for de geologiske og 
palæontologiske videnskaber, idet han hævdede, at Jorden 
selv havde en historie, og at dens fortid kunne afdækkes 
gennem studiet af geologiske lag. Ikke blot for geologien, 
men også for krystallografien var Steno en pioner. Sam-
men med englænderen Robert Hooke (1635-1702) bliver 
Steno i dag anerkendt som grundlægger af den historiske 
geologi.
 Steno konverterede til katolicismen i 1667, 
hvilket udelukkede, at han kunne få en universitetsstilling 
i det lutheranske Danmark. Alligevel vendte han i 1672 til-
bage til København, hvor han i et års tid udførte offentlige 
dissektioner ved universitetets anatomiske ”teater”, der lå 
ved Frue Plads i byens midte. Efter at være vendt tilbage 
til Italien blev han i 1675 præsteviet, og derefter koncen-
trerede han sig om teologiske og kirkelige forhold. For sin 
indsats for den katolske sag blev han udnævnt til biskop 
af Hamburg. Steno blev gravsat i San Lorenzo-kirken i 
Firenze, og i 1988 blev han saligkåret.

ADRESSE
HJØRNET AF 
KLAREBODERNE OG 
KØBMAGERGADE

NIELS STENSEN (STENO)
(1638 — 1686) 

Niels Stensen, bedre kendt som 
Steno, blev født i Klareboderne nær 
Købmagergade, hvor hans far var 
guldsmed. 
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TEKST AF 
HELGE STJERNHOLM KRAGH



Hjørnet af Klareboderne og Købmagergade, 
hvor pioner-anatomist og geolog Sten Stensen 
boede.



Christian Bohr modtog sin medicinske grad i 1880, 
studerede hos professor Carl Ludvig ved Universitetet i 
Leibzig i Tyskland. 

Christian Bohr blev professor i fysiologi ved Københavns 
Universitet i 1886 efter Ludvig Panum og flyttede i den 
sammenhæng ind i embedsboligen til det fysiologiske 
laboratorium i Bredgade (nu Medicinsk Museion). Han 
giftede sig med Ellen Adler i 1881, og tilsammen havde de 
sønnerne Niels (1885) og Harald (1887) Bohr.

Senere beskrev han sammen med August Krogh det 
fænomen, som i dag kaldes Bohr-effekten, nemlig 
effekten af CO2 og pH på iltens evne til at binde sig til 
hæmoglobin. Denne gavnlige effekt på O2-udvekslingen 
er en fast del af det lungefysiologiske pensum for alle 
medicinstuderende. 

Bohr underviste mange i sit laboratorium, deriblandt også 
August Krogh. 

Bohr blev nomineret til Nobelprisen flere gange. Han 
var i mange kredse kendt for sin evne til at stimulere en 
videnskabelig atmosfære, både på arbejde og derhjemme. 
I Bohrs hjem blev der jævnligt afholdt diskussionsmøder 
med videnskabsfolk fra forskellige fagområder, og 
dette gav en god afsats for hans sønners videnskabelige 
udvikling. Christian Bohrs kulturelle interesser spændte 
fra skandinavisk og europæisk litteratur til fodbold. 
Sønnerne arvede disse interesser, hvilket bl.a. førte til, at 
Harald Bohr i en årrække spillede på fodboldlandsholdet.

ADRESSE
VED STRANDEN 14

CHRISTIAN BOHR 
(1855 — 1911)

Christian Bohr var en pioner inden 
for lungefysiologi, og han var den 
første, som i 1891 karakteriserede den 
volumen i lungerne, der ikke indgår i 
gasudvekslingen. 
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TEKST AF SØREN-PETER OLESEN



Ved Stranden 14, hvor pioner i lungefysiologi 
Christian Bohr boede fra 1855-1911, og hvor 
Niels og Harald Bohr blev født i 1885 og 1887. 



Det fungerer som samarbejdsorgan og mødested for frem-
trædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig 
forskning fra hele landet. Videnskabernes Selskab samar-
bejder med tilsvarende akademier verden over, med in-
ternationale organisationer og med danske myndigheder. 
Det Forskningspolitiske Udvalg (FPU) i Videnskabernes 
Selskab arrangerer hvert år et forskningspolitisk årsmøde. 
Forud for mødet udgiver udvalget en hvidbog, som kan 
hentes på Selskabets hjemmeside, og med udgangspunkt 
i den mødes universitetsfolk, både forskere og ledelse, 
personer fra erhvervsliv og de store fonde samt embeds-
mænd og politikere for at debattere et aktuelt emne. FPU 
svarer desuden på høringsbreve og indstiller kandidater 
til forskningsrådene og andre embeder.

Videnskabernes Selskab udgiver videnskabelige publika-
tioner på eget forlag.

Selskabet søger bl.a. gennem alment forståelige offentlige 
foredrag af høj kvalitet at udbrede forståelse for videnska-
belig forsknings natur og betydning. Forskningsformid-
lingsudvalget arrangerer i hvert semester en foredrags-
række på seks foredrag.

To gange om året arrangerer Selskabet med støtte fra 
Novo Nordisk Fonden en Nobel Laureate Lecture, som 
er en stor offentlig forelæsning med en Nobelpristager. I 
2012 startede Selskabet en tilsvarende serie med forelæs-
ninger med internationale, fremragende forskere inden 
for humaniora og samfundsvidenskab.

Videnskabernes Selskab blev stiftet i 1742 og har HM 
Dronning Margrethe som protektor.

Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab virker 
for at styrke videnskabens stilling 
i Danmark og for at fremme 
tværvidenskabelig forståelse. 

ADRESSE
H.C. ANDERSENS 
BOULEVARD 35

VIDENSKABERNES 
SELSKAB

10





D E T  KO N G E L I G E  DA N S K E  V I D E N S K A B E R N E S  S E L S K A B
H .C .  A N D E R S E N S  B O U L E VA R D  3 5     |    1 5 5 3  KØ B E N H AV N  V     |    T  3 3  4 3  5 3  0 0
W W W. R OYA L ACA D E M Y. D K


