
Selskabet i samfundet
AF MARITA AKHØJ NIELSEN

Selskabet under enevælden

Den første tid
Helt fra den spæde begyndelse, hvor fire mænd mød
tes i et privat hjem, var Selskabet tiltænkt en aktiv rolle 
i det dansk-norske samfund. En af de fire, Johan Lud
vig Holstein, var højt placeret i centraladministratio
nen og i den lærde verden, bl.a. som patron for uni
versitetet. Han stod i nær kontakt med kongen, Chri
stian VI, og forelagde ham løbende de planer og drøf
telser, der førte frem til grundlæggelsen af Selskabet.

Christian VI var stærkt engageret i den pietistiske 
bevægelse, som lagde vægt på et aktivt fromhedsliv 
med rod i en dybt personlig kristen tro. For pietisterne 
stod oplysning og uddannelse som forudsætninger for 
sand tro, og kongen arbejdede for at højne uddannel
sesniveauet i Danmark-Norge fra grundskolen til uni
versitetet. Også videnskaben havde han sans for og så
gar forståelse for, at forskning koster: Gennem hele sin 
regeringstid støttede han en række mere eller mindre 
videnskabelige initiativer, der kunne gavne riget og ka
ste glans over dets regent.

Selskabet udspringer af en kongelig kommission, 
der skulle ordne og katalogisere kongens samling af 
mønter og medaljer (se nærmere s. i6f). I kommissio
nen deltog foruden Holstein historikeren Hans Gram, 

den historisk interesserede pietistiske teolog Erik Pon- 
toppidan og som sekretær Henrik Henriksen (senere 
adlet som Hielmstierne). Der kom hurtigt orden i sam
lingen, men kataloget krævede en omfattende indsats, 
og kommissionens medlemmer fandt, at der var brug 
for et videnskabeligt samarbejde i større målestok.

I første omgang udarbejdede Gram et forslag om 
at oprette et »Collegium Antiquitatum« til udforsk
ning af den nationale fortid (se s. 19). Gram var stærkt 
inspireret af flere af de akademier, der i oplysningsti
dens ånd var blevet oprettet rundt omkring i Europa 
for at udforske verden til gavn for mennesker og sam
fund. Hans forslag blev forelagt kongen, som bifaldt 
oprettelsen af »et saadant lærdt Societeet«. 13/111742 
mødtes de fire kommissionsmedlemmer og drøftede 
forslaget i detaljer. Nu blev emnefeltet og dermed fag
kredsen udvidet til principielt »alle Sciencer og viden
skaber«. Fra det oprindelige forslag stod det fast, at 
aktiviteterne skulle være hans »Kongl. Maj' til fornøy- 
else og fædernelandet til Ære«, altså tilfredsstille sta
tens krav og tjene samfundet. På møderne i Selskabet 
skulle medlemmerne definere emner og problemer, der 
burde udforskes, og efter fremlæggelser og drøftelser 
skulle man udpege de resultater, der fortjente at ud
komme på tryk.

Det tætteste, Selskabet kommer på et officielt stif
telsesdokument, er det kongelige reskript af 11/11743 
(se s. 2of). Brevet er stilet til Holstein og gennem ham 
rettet også til de øvrige tre stiftere. De anmodes om at 
beskæftige sig med »saadanne lærde og nyttige Mate
rier, hvilke J kunde skiønne at være os til behag, Fæ
derne Landet og nationen til ære, og videnskaberne til 
Jllustration [‘berømmelse’] og forbedring«. Udover 
det dansk-norske samfunds tarv skal altså også viden
skabernes fremgang være et formål i sig selv. Midlet 

figur i. Selskabets ældste forhandlingsprotokol. 
Det første referat gælder det grundlæggende møde 
13/n 1742, og protokollen slutter i 1770. Selskabets 
arkiv.
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er, som fastlagt allerede i Grams plan, møder med 
drøftelser og efterfølgende trykning af »hvad som 
maatte være tienligt, samt anstændigt« (s.st.). Om 
konstitueringen af det kommende selskab hedder det:

Dernæst maatte J og have i tanke, til samme 
Societet at invitere dem, som udi Historia natu
rali, samt udi de medicinske, mathematiske og 
mechaniske videnskaber viste at fremføre nogle 
mærkelige [‘bemærkelsesværdige’] Jnventa 
[‘fund; opfindelser’], der kunde agtes værde at 
meddeele Publico, og tiene saavel til bemelte vi
denskabers forøgelse, som til Auctorum Roes og 
berømmelse; Da ogsaa deslige Pieces [‘artikler’], 
tillige med de andre, som udi Fæderne landets 
Historie, Antiqvitæter og alle andre videnskaber 
blive udarbeidede, kunde udi visse Samlinger, ef
ter Exempler af andre Societeter, vorde ved Tryk
ken bekiendtgiorte

Det er bemærkelsesværdigt, at der intet nævnes om 
censur af Selskabets udgivelser. Det var ellers lov, at 
alle manuskripter før trykning skulle godkendes af 
Københavns Universitet. Godkendelsen blev givet 
med formlen »imprimatur« ‘må trykkes’, og den fin
des ikke i Selskabets Skrifter. Når kongen kunne give 
adgang til ucensureret publicering, skyldes det, at alle 
meddelelserne først blev givet mundtligt på møderne, 
hvor de blev drøftet af forsamlingen, som kunne kriti
sere og foreslå forbedringer - reelt altså en form for in
tern censur.

Allerede inden det kongelige reskript blev der 
holdt møder ret regelmæssigt en gang om ugen. På 
møderne fremlagde medlemmerne resultater af deres 
forskning og ideer til kommende opgaver for Selska
bet. Kataloget over den kongelige mønt- og medalje
samling gav sig selv. Et par nationale storværker forelå 
i manuskript, og medlemmerne af det nystiftede sel
skab påtog sig arbejdet med at få dem trykt. Frem

skridt og problemer i arbejdet blev forelagt på mø
derne ligesom de videnskabelige meddelelser, der 
skulle offentliggøres i de kommende »Samlinger«. I 
dem skulle bidragene bringes »Pele Mele iblant hin
anden«, altså uden sagligt betinget disposition, blev 
det tidligt besluttet.

Derimod ser det ikke ud til, at man på de første mø
der har diskuteret, hvilket sprog Selskabet skulle an
vende i sine skrifter. Spørgsmålet var ellers bræn
dende: Hvis Selskabet skulle gøre sig gældende inter
nationalt, skulle publikationerne uden tvivl være på ti
dens internationale sprog, latin. Det ville til gengæld 
udelukke det store flertal af kongens undersåtter, som 
ikke var akademikere, og dermed ville samfundsnytten 
af Selskabets forskning blive alvorligt begrænset. Di
lemmaet var alvorligt, og dets løsning blev skæbne
svanger.

Vi skal uden for Selskabets arkiv for at finde det 
ældste vidnesbyrd om sprogkampen. I en udateret, 
anonym plan for societetets indretning, der må skyldes 
Gram, og som er bevaret i afskrift på Det Kongelige 
Bibliotek, hedder det:

Acta Societatis [‘Selskabets meddelelser’] maatte 
tryckes paa latin, endskiøndt specimina [‘prøver
ne’] bleve oplæste paa dansk, thi det er icke at 
formode, at de kunde afsættes udi det danske 
sprog; dog kunde giøres prøve med een tome 
også udi det danske sprog, for at see, om natio
nen fandt nogen smag derudi.

Ud for afsnittet har Holstein noteret »delib«, dvs de
liberes eller overvejes. Overvejelserne fandt deres af
gørelse på et møde i Selskabet 3/6 1744, hvor det blev 
besluttet, at Selskabets skrifter udelukkende skulle 
trykkes på dansk - hvorfor meddeler forhandlingspro
tokollen ikke, men det er helt i tråd med Christian VI’s 
bestræbelser for at højne befolkningens uddannelses
niveau.
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figur 2. Under
skriften under 
dedikationen til 
kongen i Mollers
Cimbria Literata
(Moller 1744).
Det er første gang, 
Selskabet op
træder på tryk.
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figur 3. Begyn
delsen af Hans 
Grams Fortale i 
første bind af Sel
skabets Skrifter fra 
1745 (Gram 1745). 
Fortalen er Sel
skabets program
erklæring over for 
offentligheden.

De første offentlige tiltag
Ironisk nok var den allerførste publikation, som bærer 
Selskabets navn, på latin. Det er storværket Cimbria 
Literata, et omfattende forfatterleksikon for Slesvig- 
Holsten med naboområder, udarbejdet af Johannes 
Moller. Efter Mollers død i 1725 henlå manuskriptet 
længe, indtil Holstein allerede på det andet møde, 8/1 
1743, fik Selskabet involveret i udgivelsen af værket. 
Det udkom i tre statelige bind (Moller 1744) med en 
vægtig fortale af Gram om historisk metode. Værket 
er dediceret til kongen af »societas bonis artibus 
promovendis dedita« ‘Selskabet, der er viet til 
fremme af de gode videnskaber’. Det er første gang, 
Selskabet optræder på tryk - og med et navn, der lig
ger fjernt fra de betegnelser, Selskabet siden brugte 
om sig selv.

Året efter udkom første bind af Selskabets samlinger 
med titlen Skrifler, som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lær
doms og Videnskabers Elskere erefremlagte og oplaste i Aarene 1743 
og 1744. Gram har skrevet fortalen (Gram 1745), der er 
et centralt manifest som den første præsentation af Sel
skabet over for det dansk-norske publikum.

Fortalen indledes med en generel konstatering af 
videnskabelige selskabers betydning for offentliggø
relsen af nye opdagelser og opfindelser; meget er na
turligvis frembragt uden deres medvirken,

Men saa er dette dog vist, at ved Selskaber, saa- 
danne som udi næstforrige Seculo [‘århundrede’] 
og indtil denne Tiid ere bleven stiftede i eet og 
andet Land, ere ogsaa mange heel nyttige, og til 
Forstands og Videnskabers Opliusning beqvæm- 
me [‘velegnede’], saavelsom behagelige og artige 
[‘interessante’] Ting, bragte for Dagen. Man 
kand sikkerligen troe, at ikke en ringe Deel af det 
som nu vides, var ellers, omendskiønt vel her og 
der paatænkt, dog alligevel bleven i Opfindernes 
Hoveder og Studere-Kammere stikkendes, og 
aldrig til flere meddeelt, hvis ikke den Pligt og 
Forbindelighed [‘forpligtelse’], tillige med den 
Opmuntring og Tilskyndelse, der medfølger lær
de Forsamlinger, havde ført det frem for Liuset.

Specielt om det nystiftede selskab udtrykker Gram det 
håb, at dette
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Selskab udaf nogle faae Lærdoms Elskere skal 
kunde vinde et gunstigt Omdømme, ey allene hos 
deres Lige og enhver Studerende, men end ogsaa 
hos de Allerhøyeste, saavelsom de ringere i 
Fædernelandet: Nu det har taget sig for, at ud
give i Trykken en Deel af hvad som i næstforrige 
tvende Aar, (imellem visse andre af Deres Kongel. 
Majest. Allernaadigst anbefalede Forretninger,) 
er bleven fremlagt og oplæst i dets holdne For
samlinger.

Første bind handler mest om »vort Fædernelands Sa
ger, tillige med andre smaae Curiositæter«, men det er 
håbet at kunne udgive vigtigere ting, gerne af »lærde 
Medias og Natur-kyndige, saavelsom Mathematicis« (s. 
st.) i de kommende dele,

Hvortil vi ey allene bemældte [‘nævnte’] slags 
Lærde, men end ogsaa alle andre, som udi smuk
ke Kunster og Videnskaber besidde et besynder
ligt [‘særligt’] Pund [‘talent’], være sig end hvad 
slags Videnskaber det er, (Theologien allene und
tagen, med mindre det er Philologisk og Critisk 
til Stæder i den Hell. Skrift, eller til Kirke- 
Historien,) ... Alleniste [‘hvis bare’], at derudi no
get ugemeent [‘usædvanligt’], noget nyttigt, eller 
i det mindste noget mærkeligt [‘bemærkelsesvær
digt’] indeholdes, til Opliusning og Underret
ning, for de nu levende og for Efterkommerne.

Det er en meget åben invitation, som rækker langt ud 
over Selskabets ganske vist også meget få medlemmer. 
Udelukkelsen af teologer, der arbejdede med troslær
dommene, er nok udtryk for oplysningstidens skepsis 
over for dogmatiske spørgsmål, men også rent prak
tisk begrundet, fordi man derved undgik endeløse, op
hedede teologiske diskussioner, som oven i købet 
kunne blive farlige, fordi de overskred grænsen for, 
hvad statskirken kunne acceptere.

Valget af dansk begrundes, i en balancegang mel
lem nationale og internationale hensyn:

Og eftersom Tanken fra Begyndelsen ey har væ
ret, at dette Arbeide skulde komme videre, end til 
vore egne Landsmænds Kundskab og Forlyst- 
ning, da det og meestendeels ... angaaer vore 
Indenlandske Ting; Saa have vi og [‘heller’] ikke 
fundet, hvorfore vi skulde bruge andet Tunge- 
maal, end vort eget; Helst [‘især da’] man i denne 
Post haver saa mange udenlandske Exempler at 
efterfølge.

Fortalens beskedenhed til trods er det ikke noget lille 
bind: 396 pænt trykte sider på godt papir. Otte af de 
ni afhandlinger er historiske og filologiske, mens det 
sidste behandler nordlyset (se s. 202), et emne, som 
blev taget op adskillige gange i de følgende bind.

Bind 2 kom allerede i 1746, og her er tre afhandlin
ger viet et brændende aktuelt emne, som havde været 
drøftet på Selskabets møder i løbet af 1745: den gras
serende kvægpest eller kvægsyge, som var et alvorligt 
problem med tunge økonomiske og sociale følger for 
rigets befolkning (se s. 99f). Regeringen greb ind og 
inddrog Selskabet i sygdomsbekæmpelsen ved at lade 
det medfinansiere et mikroskop til brug for undersø
gelserne af de syge dyr.

Regelret udkom bind 3 af Skrifterne i 1747, med 
samme blandede indhold og i samme udstyr som de 
to foregående. Alle tre bind blev kort efter udgivelsen 
udsendt i latinsk oversættelse uden for Selskabets regi, 
men med stor sandsynlighed på Grams initiativ. Sel
skabets indplacering i international videnskab lå ham 
stærkt på sinde, og det var Selskabets snarere end sin 
egen holdning, han udtrykte i fortalen fra 1745. Med 
hans død i 1748 ophørte de latinske udgaver af Skrif
terne.

figur 4. De første 
syv bind af Selska
bets Skrifter i ind
binding fra 1700- 
tallet. De står i dag 
på redaktørens 
kontor, hvor alle 
Selskabets publika
tioner siden 1745 
findes.

Katalogiseringen af den kongelige mønt- og medalje
samling, som oprindelig havde givet stødet til Selska
bets oprettelse, viste sig at være et stort og bekosteligt 
foretagende, især pga. de mange kobberstik, der skulle 
afbilde mønterne. Selskabet investerede megen tid og 
mange midler i sagen, men den endte med helt at glide 
ud af Selskabets regi.

På samme triste måde gik det med en beskrivelse 
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af Christian VI’s rejse i Norge 1733 (se s. 26). Det ano
nyme manuskript var ledsaget af adskillige akvareller, 
der skulle stikkes i kobber. Kongen, som lagde megen 
vægt på udgivelsen af værket, pålagde Holstein at føre 
tilsyn med arbejdet. Han fremlagde sagen på et af Sel
skabets første møder, hvor det blev besluttet, at Sel
skabet skulle påtage sig hvervet. Derefter var sagen 
jævnligt på programmet de følgende seks år. Men efter 
Christian VI’s død i 1746 svandt den kongelige inter
esse og dermed den økonomiske støtte. I 1748 måtte 
Selskabet opgive at realisere udgaven. En faksimile
udgave af originalmanuskriptet, som tilhører Hendes 
Majestæt Dronningens Håndbibliotek, udkom i 1992, 
men uden Selskabets medvirken.

Hverdagen og de løbende publikationer
Tronskiftet i 1746, da Frederik V efterfulgte sin far, æn
drede ikke Selskabets forhold fundamentalt, og det 
gælder gennem hele enevældstiden, bortset fra Stru- 
ensees kortvarige regime, som kastede Selskabet ud i 
en lettere anarkistisk periode. Bortset fra den sikrede 
de højt placerede mænd, der blev valgt som Selskabets 

præsidenter, en tæt kontakt med kongemagten - un
dertiden så tæt, at det kan være vanskeligt at afgøre, 
om et initiativ oprindelig er udgået fra kongen eller 
»plantet« hos majestæten af Selskabets præsident.

Principielt var Selskabet et regeringsorgan, som på 
regeringens og statsadministrationens foranledning 
medvirkede ved meget forskelligartede opgaver. Det 
drejede sig eksempelvis om astronomiske, meteorolo
giske og jordmagnetiske observationer, afprøvning af 
søure (ure, der skulle fungere under sejlads og veks
lende klimatiske forhold), måling af rumindhold, som 
især toldvæsenet fandt perspektivrigt, og artesisk 
brøndboring til sikring af bedre drikkevand og viden 
om undergrunden.

I Selskabets indre liv var møderne rygraden. Også 
Skrifterne holdt sammen på medlemmerne, som for
melt og i perioder også reelt var forpligtede til at pub
licere mindst én gang i Skrifterne.

Et af de centrale formål for Skrifterne var at nyttig
gøre forskningen for samfundet, og mange af artik
lerne har karakter af formidling. Ikke desto mindre 
solgte bøgerne dårligt. Derfor besluttede Selskabet at 
styrke forskningsformidlingen ved at udgive almanak-
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figur 5. Søren Bruuns tegning til en såkaldt rudestok, dvs. målestok, der bruges til at beregne indholdet i fade og tønder. 11791 anmodede 
Generaltoldkammeret Selskabet om at udsætte en prisopgave om den simpleste, varigste og nøjagtigste rudestok, og det skete to år senere. 
Landinspektør Søren Bruun modtog prisen for sin besvarelse i 1796.
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FIGUR 6. Titelblad i Skrifterne 1781, første bind i en ny række. Vignetten er 
tegnet af Nicolai Abildgaard og stukket i kobber af Fr. Ludvig Bradt. Det 
komplekse billede har i midten en statue af den græske gudinde for natur og 
frugtbarhed Artemis. I forgrunden til venstre sidder historiens muse Klio med 
berømmelsens trompet og skriftruller for foden og på skødet. Til højre sidder 
astronomiens muse Urania med himmelkuglen, hvor dyrekredsen er ind
skrevet. De to muser symboliserer Selskabets to hovedområder, humaniora 
og naturvidenskab (Dal 1987, s. 8).

ker, en velkendt populær genre med gamle rødder. 
Selskabets almanakker indeholder udover selve kalen
deren en broget samling småartikler, hvor medlem
merne viderebragte nyttig viden om bl.a. astronomi
ske, meteorologiske, topografiske og historiske for
hold. Det historiske islæt var kraftigt, fordi der ud for 
hver dato var anført »Historiske Hændelser«. I hvert 
bind fandtes desuden et nytegnet kort over en del af 
kongens vidtstrakte rige; samlingen af disse ganske 
små kort er de første hjemlige kobberstukne landkort 
over hele Danmark. Dansk Historisk Almanak, Udgiven af 
Det Kongelige Videnskabernes Societet udkom 1760-1782. De 
var en succes og ophørte hovedsagelig, fordi Køben
havns Universitet fik privilegium på at udgive alma
nakker.

På langt sigt var det ikke muligt at opretholde den 
årlige udgivelse af Skrifterne. Principielt var de fortsat 
et spejl af møderne, idet indholdet udover den indle
dende medlemsliste var de videnskabelige foredrag, 
der var blevet fremlagt mundtligt. Efterhånden viste 
det sig svært at skaffe tilstrækkeligt stof, som medlem
merne ønskede publiceret, og udgivelsestakten blev 
noget uregelmæssig; i 1760’erne var der fem år mellem 
Skrifterne, og der gik syv år mellem bind X og XI. Ef
ter bind XII skiftede Selskabet forlag, og hovedsagelig 
af den grund påbegyndtes i 1781 en ny række med en 
lidt ændret titel: Nye Samling af det Kongelige Danske Viden
skabers Selskabs Skrifter. Først med denne titel kom Sel
skabets navn til at ligge nogenlunde fast.

Selv om det ikke længere fremgår af titlen, er ho
vedindholdet stadig meddelelser fra møderne. De na
turvidenskabelige bidrag blev efterhånden domine
rende i takt med indvalget af medlemmer fra en bre
dere vifte af fag. Sproget var fortsat dansk, et ufravi
geligt krav, som indebar, at bidrag fra udenlandske 
medlemmer blev oversat inden publiceringen.

11796 fik Selskabet nye vedtægter, og for Skrifterne 
betød de en mindre revolution: Afhandlinger af ikke- 
medlemmer ville blive modtaget »med Fornøyelse«, 
og som en erkendtlighed ville forfatteren modtage Sel
skabets sølvmedalje. Det var en fornuftig disposition, 
viste det sig snart. En af de mest udholdende og kom
petente medarbejdere ved Selskabets kortlægning af

Danmark, Caspar Wessel, forfattede afhandlingen 
»Om directionens analytiske Betegning, et Forsøg, an
vendt fornemmelig til plane og sphæriske Polygoners 
Opløsning«, oplæst af et medlem på mødet 10/3 1797 
og udgivet i Skrifternes bind V fra 1799 (Wessel 1799). 
Afhandlingen var fuldstændig nybrydende, men fik in
gen opmærksomhed, hverken hjemme eller i det ikke- 
dansktalende udland. For at give Wessel den ære, han 
fortjente, udgav Selskabet i anledning af 100-året af
handlingen på fransk med en indledning, der portræt
terede Wessel og perspektiverede hans indsats (Wessel 
1897), i 200-året fulgt op af en engelsk oversættelse 
(Wessel 1997). Året efter blev der holdt et symposium 
om emnet, og foruden symposieberetningen fra 2001 
udgav Jesper Lützen en afhandling om Wessel (Lüt
zen 2001).

Med det nye århundrede startede også en ny række 
af Skrifterne, som endnu en gang ændrede navn, nu 
til Det Kongelige Danske Videnskabers-Selskabs Skrivter. Væ
sentligere end navneskiftet var den nye typografi: I 
1799 besluttede Selskabet at anvende latinske typer 
eller antikva i alle sine publikationer - en ualmindelig 
fremsynet beslutning, som har gjort livet nemmere for 
senere tider, også den allerseneste tids digitalisering af 
Selskabets publikationer. Men i samtiden var beslut
ningen kontroversiel. Det var skik at trykke danske og 
tyske tekster med fraktur (»krøllede bogstaver«), 
mens antikva var forbeholdt latinsk og romansk tekst. 
Traditionsbruddet skyldtes den nyudnævnte redaktør 
af skrifterne, Carl Christian Rafn, som var ven med en 
bogtrykker, der førte et veritabelt korstog mod fraktu- 
ren. Argumentet for at indføre antikva var det indly
sende tåbelige, at udlændinge ville få nemmere ved at 
læse de danske Skrifter. Litteraten og filologen Chri
stian Molbech, et fremtrædende medlem af Selskabet, 
karakteriserede surt, men ikke urealistisk innovationen 
som

en Nyhed, hvorved man, af den vel bekiendte 
Grund, at Folk hos os høist ugierne læse danske 
Bøger, trykte med latinske Typer, har bidraget 
ikke lidet til endnu mere at formindske det ind
skrænkede Publicum, som Selskabets Skrifter i 
det i9de Aarhundrede har fundet.

Ikke kun typografien, men også Skrifternes indhold 
skiftede noget karakter i retning af flere grundviden
skabelige afhandlinger. I Skrifterne bind V fra 1810 
tryktes for første gang mindeord om to medlemmer.

Det var dog fortsat svært at samle materiale til 
Skrifterne. Omkring århundredskiftet vrimlede det 
med populærvidenskabelige tidsskrifter, hvor adskil-
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lige medlemmer publicerede flittigere end i Skrifterne. 
Den økonomiske krise under og efter Napoleonskri
gene vanskeliggjorde den regelmæssige udgivelse af 
Skrifterne, hvis blandede karakter og sendrægtige ud
givelsesprocedure virkede afskrækkende. Det sidste 
problem blev taget op, da Hans Christian Ørsted blev 
Selskabets sekretær i 1815.

Allerede året efter udsendte han Selskabets første 
egentlig årsberetning, Oversigt over Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Ar- 
beider, som under lidt skiftende titler og med noget va
rierende indhold er udkommet lige siden. Den årlige 
orientering af offentligheden var så småt begyndt i 
1793, da Selskabet begyndte at udgive Bekiendtgiørelsefra 
det kongelige Videnskabernes Selskab i København. Oprindelig 
indeholdt de små pjecer udelukkende prisopgaver, 
men de blev gradvist mere omfattende, så de til sidst 
gav en ganske god, om end meget kortfattet rapport 
om Selskabets aktiviteter. Ørsted ændrede konceptet, 
især ved at medtage resuméer af Selskabets forhand
linger, herunder de videnskabelige meddelelser. Der
med åbnede han for en ny, langt hurtigere publika
tionskanal end Skrifterne.

Skrifternes andet grundproblem, det meget bro
gede indhold, blev klaret ved en opdeling i to afdelin
ger, som Selskabet vedtog i 1820, nemlig dels „Naturvi
dens Fsbelig Og Mathematisk Afdeling, dels Philosophiske ogHi- 
storiske Afhandlinger. Denne opdeling af Skrifterne holdt 
i mere end 100 år, fra 1823, hvor de første bind udkom, 
til I932-

Selvom Skrifterne og Oversigten var rent dansk
sprogede, var der i udlandet en vis interesse for at er
hverve dem. Fra en spæd begyndelse udviklede der sig 
et netværk af bytteforbindelser, og ved midten af 1800- 
tallet udveksledes der regelmæssigt publikationer med 
omkring 30 akademier. Også de udenlandske medlem
mer af Selskabet fik tilsendt Skrifterne og Oversigten, 
hvis de ønskede det.

De store projekter
Mere end de regelmæssige udgivelser bidrog et enkelt 
værk til Selskabets renommé i udlandet. Det var Fre
derik Ludvig Nordens beretning om den rejse, han i 
I737'I73^ foretog i Ægypten og Nubien. Christian VI 
havde i 1732 støttet den unge søofficers uddannelses
rejse rundt i Europa, hvor han skulle studerede skibs
bygning og i øvrigt tegne alt af interesse for den dan
ske stat. Norden sendte talrige tegninger af nyttige 
indretninger hjem og opholdt sig i Italien, da kongen

figur 7. Selskabets magtfulde sekretær 1815-1851, Hans Christian Ørsted, 
malet af Nicolai Wilhelm Marstrand, 1851. Det Nationalhistoriske Museum på 
Frederiksborg Slot. Foto: Hans Petersen.

beordrede ham til at deltage i en ekspedition tilÆgyp- 
ten, hvis formål dels var at oprette handelsforbindelser 
bl.a. med Etiopien, dels at beskrive området i tekst og 
tegninger.

Norden forberedte selv udgivelsen af storværket på 
fransk, men døde, inden teksten var helt gennemarbej
det og alle kobberstikkene udført. Frederik V overdrog 
da ansvaret for færdiggørelsen til Selskabet. Det blev 
en langvarig proces med stribevis af problemer, som 
alle drøftedes på møderne, undertiden i en ganske 
skarp tone - om papirkvalitet, typografi og oplagsstør
relse kan meget menes og siges.

Efter pres fra kongen blev teksten til første bind 
trykt i 1750, men først i 1755 var hele værket i to bind 
færdigtrykt og fik titlen Voyage d’Égypte et de Nubie, par Mr. 
Frederic Louis Norden, CapitainedevaisseauxduRoi. Ouvrage 
enrichi de Cartes & de Figures dessinées sur les lieuxpar I’Auteur 
méme. Det er et prægtigt værk med 159 kobberstukne
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FIGUR 8. Origi
naltegning af 
F. L. Norden. I det 
trykte værk, Nor
den 1750-1755, er 
tegningerne ud
nyttet til planche 
XXXIV, mens tek
sten indgår i den 
løbende fremstil
ling. Selskabets 
arkiv.

tavler, berømmet over hele Europa, i sandhed fædre
landet og Selskabet til ære - og et hovedværk i ægyp
tologien.

Selskabet greb ikke chancen for at tjene stort på 
succesen, men solgte kobberpladerne til en engelsk 
bogtrykker, som allerede i 1757 udsendte den første af 
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adskillige engelske udgaver. Siden udkom værket også 
på tysk og igen på fransk for endelig i århundredets 
slutning at blive oversat til dansk. Selskabet havde in
gen andel i disse udgaver, men har i nyere tid to gange 
udgivet Norden: Selskabets 250-års-jubilæum i 1992 
markeredes med en udgave af Nordens originaltegnin
ger, som stadig er i Selskabets eje (Norden 1993), og 
Hendes Majestæt dronning Margrethe II’s 70-års-fød- 
selsdag blev fejret med en dansk oversættelse af værket 
med alle originaludgavens illustrationer (Norden 
2010).

Endnu mens der arbejdedes på Nordens rejsebeskri
velse, blev Selskabet på kongens foranledning invol
veret i planlægningen og gennemførelsen af en viden
skabelig ekspedition til ganske andre himmelstrøg (se 
nærmere s. 30-32). To islandske studerende i Køben
havn, Eggert Olafsso n og Bjarni Pålsson, fik 1751 den 
opgave at gennemrejse Island og beskrive landet, na
turen og folket. Selskabet var meget aktivt i forbere
delserne og stod i nær kontakt med de to under deres 
rejser 1752-1757. De sendte rapporter og genstande til 
København og modtog til gengæld instrukser og in
strumenter. De mange notater blev samlet og redigeret 
af Selskabet, som også forestod publiceringen af den 
omfattende og mangesidige beretning om Island. Det 
tog sin tid, men resultatet stod mål med anstrengel
serne: 1772 udkom i to tykke bind Vice-Lavmand Eggert 
Olaf sens ogLand-Physici Biarne Povelsens Reise igiennem Island, 

foranstaltet af Videnskabernes Sælskab iKiøbenhavn, ogbeskreven 
afforbemeldte Eggert Olafen, med dertil hørendeyi Kobberstøkker 
og et ny tforfærdiget Kart over Island. Værket vakte berettiget 
opmærksomhed, både hjemme og i udlandet; allerede 
to år senere kom en tysk oversættelse, 1802 en fransk 
og 1805 en engelsk.

Man kunne mene, at Selskabet med denne bedrift 
havde bevist sin evne til at lede videnskabelige ekspe
ditioner, men da den store rejse til »det lykkelige Ara
bien« blev iværksat i 1761, var Selskabet ikke involveret 
og blev det aldrig.

Først i enevældens sidste år fik Selskabet igen kon
geligt pålæg om at deltage i planlægningen og gen
nemførelsen af en stor videnskabelig ekspedition, den 
berømte første Galathea-ekspedition (se s. 33), som i 
1843-1845 rejste rundt om kloden. Ekspeditionen var 
en hjertesag for kongen, Christian VIII, som var Sel
skabets præsident fra 1838 til sin død i 1848. Der var 
flere formål med ekspeditionen, både politiske og vi
denskabelige, men videnskaben fik flest midler. Un
dervejs indsamlede de deltagende forskere kassevis af 
botaniske, zoologiske og geologiske genstande, og de 

anstillede observationer af et bredt spektrum af fæno
mener. Selskabet havde deltaget i udvælgelsen af del
tagerne, og da Galathea kom hjem med lasten fuld af 
naturalia, bad kongen Selskabet overvåge fordelingen 
af de erhvervede herligheder.

Ved midten af 1700-tallet var kortlægningen af Dan
mark en presserende opgave af stor militær og økono
misk betydning. De eksisterende kort var ringe, og 
især i Frankrig havde man indført nye teknikker for 
landmåling, som var videnskabeligt baseret. Det fore
kom oplagt, at Selskabet burde involvere sig i den 
store sag, og i 1757 fik Selskabet faktisk forelagt en plan 
af studiosus Peder Koefoed, som imidlertid døde, in
den planen kunne realiseres (se nærmere s. 26-30).

Ideen var undfanget, og i 1761 udarbejdede Selska
bet en betænkning om kortlægningen, som afstedkom 
en kongelig resolution af 26/6 1761, der gjorde Selska
bet eneansvarlig for det kolossale projekt. Der skulle 
anvendes helt moderne metoder: opmåling i marken, 
triangulering og fastlæggelse af positioner ved astro
nomiske iagttagelser. Resolutionen gav stødet til et 
omfattende og mangesidigt arbejde. De kommende 
medarbejdere skulle undervises i astronomi, teoretisk 
og praktisk geometri, hydrografi og tegning. Observa
toriet i Rundetårn blev sat i stand som udgangspunkt 
for opmålingerne, og der blev indkaldt en erfaren in
strumentmager fra Sverige. Selskabet nedsatte en 
landmålingskommission til at føre tilsyn med arbejdet 
og aflægge regelmæssige rapporter på Selskabets mø
der.

Allerede i 1762 begyndte opmålingsarbejdet, meget 
praktisk med områder lige uden for stadens porte. 
Indtil 1809 arbejdede holdet af landmålere og hånd
langere sig igennem først Sjælland, siden resten af 
kongeriget og hertugdømmet Slesvig. Kortlægningen 
af Holsten blev ikke realiseret af Selskabet, men indgik 
en overgang i planerne. Opmålingen var kompliceret 
og krævede et stort og omhyggeligt arbejde i terrænet. 
Det blev pålagt de lokale bønder at hjælpe med vogne, 
heste, mad og indkvartering, hvad der ikke helt sjæl
dent gav anledning til misfornøjelse, selvom opmå
lerne fik indskærpet, at de skulle bruge »ald muelig 
Forsigtighed, at Kornet, saa lidet mueligt, beskadi
ges.«

Efter opmålingen forestod rentegningen af måle
bordsbladene, stikningen af kobberpladerne og ende
lig trykningen. Hele processen skulle overvåges nøje, 
for alt kunne gå galt. Nogle af de opståede problemer 
kunne Selskabet selv klare, men krig og ufred ramte 
hårdt; især bombardementet af København i 1807 blev
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figur g. Trigono
metrisk kort over 
Sjælland med de 
opmålte afstande 
og beregnede 
højde- og bredde
grader. Planche i 
Bugge 1779.

en katastrofe, selvom de helt uerstattelige optegnelser 
blev reddet i de sidste hektiske dage, hvor man inden 
for voldene kunne iagttage englændernes forberedel
ser til beskydningen. De omfattende brande fik et ef
terspil, da myndighederne ønskede at nedlægge obser
vatoriet i Rundetårn for at indrette en brandstation, 
hvorfra hele byen kunne overvåges. Planen gav anled
ning til en skarp protest fra Selskabet, som her trods 
sin status som statens tjener trådte i karakter som vi
denskabens forkæmper - og med held: Planen blev 
faktisk opgivet.

Kortene blev løbende publiceret, det første, over 
Københavns nordlige omegn, i 1766 og det sidste, ét 
samlet kort over kongeriget Danmark og hertugdøm

met Slesvig, i 1841. De fandt stor afsætning og blev 
brugt til alskens nyttige formål, nationalt og lokalt, af 
myndigheder og private. I udlandet vakte de opmærk
somhed, og under Napoleonskrigene udbad den fran
ske regering sig opmålingerne af Slesvig-Holsten, 
hvad den fik efter kongens ordre.

Lønnen til medarbejderne var så beskeden, at den 
ikke kunne forsørge en familie. Ikke desto mindre lyk
kedes det at fastholde flere fremragende folk, bl.a. Cas
par Wessel. Thomas Bugge, der oprindelig var teolog, 
begyndte som landmåler og blev siden leder af hele 
projektet, medlem af Selskabet og dets mangeårige 
sekretær. Adskillige af hans publikationer er direkte 
affødt af kortlægningsarbejdet.
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figur io. Videnskabernes Selskabs kort over Midtøstjylland med Samsø, udgivet i 1789. Geodatastyrelsen.
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Da generalkortet over kongeriget og Slesvig var 
færdigt i 1841, drøftede Selskabet sit fortsatte engage
ment i kortlægningen. Med et spinkelt flertal blev en 
indstiling til kongen vedtaget. Her opregnes det fort
satte arbejdes besværlighed og bekostelighed, og der 
konkluderes i forsigtige vendinger:

Det synes derfor, at et Selskab som vort, hvis 
Hovedformaal er Videnskabernes Fremme, ikke 
er ganske skikket til et Foretagende som den her 
omtalte Fortsættelse af Landmaalings- og Kortar
bejderne; thi det gjælder ved disse mere om en 
ved dygtige, administrative Foranstaltninger ud
ført Anvendelse af erkjendte videnskabelige For
skrifter end om nye Undersøgelser.

Kongen var enig, og dermed ophørte Selskabets ar
bejde med kortlægningen af Danmark. For den mili
tære brug af Selskabets kort var det et alvorligt pro
blem, at de ikke angiver højdeforskelle, og de nye op
målinger blev betroet generalstaben, som overtog be
holdningen af kort og dermed også salget.

Selskabets kort betegnede et stort fremskridt, men 
de var ikke hævet over kritik. Samtiden hæftede sig 
især ved den lange tilblivelsestid, som primært skyld
tes de ret små årlige bevillinger. Alvorligere er det, at 
kortenes kvalitet er svingende; særligt kortet over 
Bornholm, som blev udgivet i 1805, er præget af uac
ceptabelt mange unøjagtigheder. Bugges arbejde blev 
kritiseret hårdt af bl.a. H. C. Ørsted, og længe klæbede 
der mistillid til pålideligheden af både hans opmålin
ger og beregninger. En grundig undersøgelse af hele 
det bevarede materiale i 1968 har imidlertid rehabili
teret Bugge og hans indsats (Andersen 1968).

Arbejdet med kortlægningen af Danmark havde hver
ken udtømt Selskabets kræfter eller skræmt det fra nye 
store opgaver. I 1776 blev det besluttet, at Selskabet 
skulle påtage sig at udgive den første store ordbog 
over dansk. Der forelå flere håndskrevne forarbejder. 
To af Selskabets medlemmer, Frederik Rostgaard og 
Jacob Langebek, havde hver især efterladt omfattende 
samlinger, og i første omgang var det deres arbejde, 
Selskabet ville fuldføre. Senere blev også det største 
og bedste foreliggende ordbogsværk, Matthias Moths 
manuskripter, til alt held inddraget, og takket være de
res helt usædvanlige kvalitet og omfang kom de efter
hånden til at stå som det vigtigste grundlag for den 
nye ordbog.

Indretningen af værket var genstand for flere drøf
telser i Selskabet. Oprindelig forestillede man sig en

figur ii. Side af Matthias Moths ordbogsmanuskript fra 1713. Nederst på 
siden står artiklen Videnskab, som har bredt sig over begge spalter. Hele artiklen 
kan læses på mothsordbog.dk. Den moderne betydning af ordet, ‘metodisk, 
kritisk, evidensbaseret forskning’, er først kendt fra tiden efter Moths død i 
1719, nemlig hos Holberg. Håndskriftet Gammel Kongelig Samling 774, folio, 
bind XVI, s. 153. Det Kongelige Bibliotek.

ordbog, hvor hovedvægten lå på beskrivelsen af 
dansk, men hvor hvert opslagsord skulle oversættes til 
latin. Det blev forpurret af regeringen - og det vil sige 
kronprinsen, den senere Frederik VI - som befalede, 
at »Ordbogen maatte være i Landets eget Sprog, og 
blive lige kier for lærde og ulærde«. Det blev da be
sluttet, at definitionerne skulle være på dansk. Ordbo
gen skulle dække det almene ordforråd bredt, den
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figur i2. Side i Dansk Ordbog udgiven under Videnskabernes Selskabs Bestyrelse, bind 
VI. På siden findes bl.a. den udførlige artikel Selskab, hvor et af eksemplerne på 
betydning i er »Videnskabernes Selskab«. VSO VI, s. 170.

skulle ordnes alfabetisk og medtage oplysninger om 
ordenes oprindelse, men kun give få eksempler - uden 
kildeangivelse eller oplysninger om sprogbrug.

Selskabet nedsatte en kommission, der skulle følge 
arbejdet nøje, og man udnævnte en redaktør, Ole 
Strøm, som var nordmand - karakteristisk for dobbelt
monarkiets sprogsyn vakte det ingen betænkeligheder. 
Arbejdsgangen blev kompliceret: Redaktøren udarbej

dede en kladde på grundlag af Moths, Rostgaards og 
Langebeks manuskripter, den blev dernæst suppleret 
med excerpter fra et antal især yngre kilder, hvorefter 
denne første redaktion blev indsendt til kommissio
nen, hvis medlemmer hver især kommenterede og 
eventuelt supplerede udkastet. Manuskriptet blev der
næst sendt tilbage til redaktøren, som så kunne udar
bejde trykmanus. Antallet af supplerende kilder steg 
jævnt gennem ordbogens levetid, men det blev fast
holdt, at basis var de tre gamle manuskripter.

Første hæfte, bogstav A, forelå trykt i 1780. Lige
som de følgende hæfter var det uden forord eller de
dikation af nogen art, hvad der fremprovokerede en 
række kritiske spørgsmål fra offentligheden om ord
bogens grundregler, tidsplan og medarbejdere. Ord
bogskommissionen lod redaktøren oplyse, at der først 
kunne gives oplysninger af den art, når værket var fær
digt.

Hele første bind, der omfatter bogstaverne A-E, 
udkom i 1793 med titlen Dansk Ordbog udgiven under Vi
denskabernes Selskabs Bestyrelse, i daglig tale Videnskaber
nes Selskabs Ordbog eller VSO. Bind II, F-H kom i 
1802, lige så blottet for oplysninger som bind I. Et for
sigtigt tilløb til oplysning af den undrende almenhed 
blev trykt på omslaget af første hæfte til bind III fra 
1808 - hovedsagelig forklaringer på, at ordbogsarbej
det skred så langsomt frem.

Fra 1806 fik projektet et væsentligt løft med ansæt
telsen af den første fagligt kvalificerede medarbejder, 
Christian Molbech. Til sin død arbejdede han på ord
bogen, først som medhjælper, siden som redaktør, 
medlem af kommissionen og til sidst dens formand. 
Selv om han gjorde et godt og stort arbejde, var han 
bundet af de principper, der var fastlagt før hans fød
sel.

Som det skete for kortlægningen, blev også ord
bogsarbejdet ramt hårdt af bombardementet i 1807. 
Trods hektiske forsøg på at redde de uerstattelige gam
le ordbogsmanuskripter brændte flere af dem.

1820 udkom hele bind III, I-L, omsider med den 
længe savnede fortale, som gør rede for værkets hi
storie, grundsætninger og hjælpemidler. Her udpeges 
Moths ordbog som den vigtigste forudsætning for 
VSO, hvad der er temmelig opsigtsvækkende i betragt
ning af, at der var gået 100 år siden forfatterens død; 
både sproget og leksikografien havde udviklet sig be
tragteligt i den periode. Med lange og uregelmæssige 
intervaller udkom resten af dette Danmarks hidtil 
længstvarende ordbogsprojekt. Det blev afsluttet med 
bind VIII i 1905 efter 5 års forberedende arbejde, 125 
års produktionstid, 2.115 redaktionsmøder og utalte ar-
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bejdsår for medarbejdere og kommissionsmedlemmer. 
Undervejs blev det adskillige gange drøftet at indstille 
arbejdet eller i det mindste modernisere det, men bort
set fra at der til stadighed blev inddraget nye kilder, 
fortsatte man nødtvungent efter de én gang vedtagne 
retningslinjer. Mistrøstigt hedder det i fortalen til sid
ste bind af ordbogen:

den Omstændighed, at den ... har optaget største 
Delen af det Stof, der er samlet i Moths store 
haandskrevne Ordbogsarbejde, vil altid give den 
en særlig Værdi.

Det maa nu blive andres Sag at give en ny og 
mere fuldkommen Ordbog for vort Modersmaal 
stemmende med Sprogvidenskabens Krav i vor 
Tid.

Det sidste ønske blev indfriet med Det Danske Sprog- 
og Litteraturselskabs Ordbogover det danske Sprog, som var 
under forberedelse, allerede da VSO afsluttedes. Men 
den historie ligger uden for Selskabets.

Internationalt samarbejde: 
de første tilløb
Selvom opmålingsmetoderne var inspireret af den 
franske kartografiske tradition, var kortlægningen en 
udpræget national opgave. I løbet af den lange pe
riode blev Selskabet dog også involveret i internatio
nalt forskningssamarbejde. Første gang var i forbin
delse med venuspassagen i 1769.

Med venuspassage betegnes den sjældne begivenhed, 
at planeten Venus synligt fra jorden passerer solen. Be
givenheden var især tidligere meget vigtig for astrono
mien, fordi man kan beregne afstanden mellem jorden 
og solen ved at måle, hvor lang tid passagen varer, set 
fra vidt adskilte positioner. I det 18. århundrede ind
traf to venuspassager, i 1761 og 1769. Ved den første ko
ordinerede astronomer i Paris observationer over hele 
kloden, bl.a. i København og Trondheim. De to steder 
mislykkedes observationerne pga. dårligt vejr og ringe 
instrumenter, og dansk astronomi fik ry for at være til-

FiGUR 13. Venuspassagen i 1769 med markering af, hvornår planeten Venus er iagttaget foran solskiven på forskel
lige observationspunkter, og en forklarende skitse af opmålingsmetoden. Planche i Dansk Historisk Almanak, 1769.
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figur 14. Første side af Johann Nepomuk Sainovics’ 
epokegørende afhandling om ligheder mellem ungarsk 
og samisk, Sainovics 1770a, s. 653.

bagestående. For at forebygge en pinlig gentagelse 
indkaldte kongen to astronomer fra Wien, Maximilian 
Hell og Johann Nepomuk Sainovics. Efter et ophold i 
København i efteråret 1768 drog de til Vardøhus, det 
nordligste punkt i kongens riger og lande, hvor der 
kunne opbygges et passende observatorium. De fuld
førte deres opgave og foretog pålidelige observationer 
af passagen, som fandt sted i juni 1769. På møder i Sel
skabet fremlagde Hell observationerne, som blev pub
liceret i Skrifterne på dansk. Det var i 1770, og samme 
år udgav Hell dem på latin. Dermed havde dansk 
astronomi fået en vis oprejsning, og i de følgende år 
udskrev Selskabet en række prisopgaver om astrono
miske emner, som vakte international opmærksomhed 
og udløste flere guldmedaljer til udenlandske forskere.

Ekspeditionen til Vardø gav en utilsigtet sidegevinst 
inden for en helt anden videnskab. Sainovics, som var 
ungarer, fordrev den lange ventetid med studier af den 
samiske befolkning, og til sin overraskelse opdagede 
han, at han i et vist omfang forstod sproget. Det ani
merede ham til systematiske undersøgelser af ikke bare 
ordforrådet, som dengang var det almindelige grund
lag for sprogsammenligning, men også af det lydlige 
og grammatiske system. Han forelagde sine iagttagel
ser på møder i Selskabet, som havde sans for de bane
brydende resultater og fik dem publiceret på dansk i 
Skrifterne 1770. Vel hjemme i Tyrnau fik han udgivet 
sin afhandling på latin (Sainovics 1770b). Den regnes 
for et hovedværk i studiet af den finsk-ugriske sprogæt 
og er genudgivet i nyere tid.

Forskningspolitik: 
prisopgaver og økonomisk støtte
Hverken observationerne af venuspassagen eller stu
diet af samisk skete på Selskabets initiativ. Selskabet 
var dog ikke passivt i forskningspolitisk henseende. 
Allerede ved grundlæggelsen blev det bestemt, at med
lemmerne skulle udpege emner, der krævede udforsk
ning. Også udvalget af afhandlinger til Skrifterne er 
udtryk for en vilje til at præge den videnskabelige ud
vikling, og den bestræbelse blev fra slutningen af 
1760’erne udmøntet i en ny aktivitet: udskrivningen af 
prisopgaver. For lærde selskaber var det en alminde
ligt anerkendt vej til at præge forskningens udvikling 
- og til at positionere sig i det internationale videnska
belige samfund. 11767 fik Selskabet en kongelig bevil
ling til præmiering af fremragende besvarelser af tre 
opgaver, som Selskabet årligt skulle stille inden for hi
storie, matematik og fysik. Det blev besluttet, at be
lønningen skulle ske i form af en guldmedalje, even
tuelt ledsaget af et pengebeløb.

Formuleringen af opgaverne gav straks anledning 
til livlige diskussioner. Et af forslagene, der ønskede 
oplyst, hvad der er den første årsag til bevægelserne i 
mennesker og dyr, fik den kommentar med på vejen, 
at dette »Problema Physicum er subtilt og vil blive 
vanskelig om ei umuelig at solvere, i det mindste for 
den første gang«, hvortil repliceredes »Maaske neppe 
engang i den anden Verden«.

I de efterfølgende 200 år spillede prisopgaverne en 
central rolle i Selskabets liv. De praktiske rammer æn
drede sig, men hovedsagen, formuleringen af opga
verne og bedømmelsen af besvarelserne, optog til sta
dighed medlemmerne og drøftedes intenst. Fra 1795 
udvidedes fagfeltet, så der også blev udskrevet pris
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spørgsmål inden for filosofi. Opgaverne blev publice
ret i lærde tidsskrifter over hele Europa, og i mere end 
ioo år kom hovedparten af besvarelserne fra udenland
ske forskere. Kun et mindretal af besvarelserne blev 
præmieret, endnu færre publiceret og da oftest uden 
Selskabets medvirken. Da Selskabet begyndte at tryk
ke sine årsberetninger, fik resumeer af de belønnede 
besvarelser deres faste plads sammen med de nye pris
opgaver.

Interessen for prisopgaverne var stærkt svingende 
gennem de godt 200 år. H.C. Ørsted påpegede ved 
flere lejligheder, hvor de ubesvarede opgaver hobede 
sig op, at moderne forskere gerne selv vil formulere 
deres problemer, og at de ikke ønsker at afvente en 
langsommelig bedømmelsesprocedure, hvis udfald 
oven i købet er uvist. Ikke desto mindre kan prisopga
verne, fremhævede han, motivere fremragende, en 
sjælden gang ligefrem banebrydende afhandlinger. Ef
ter 1870 steg antallet af besvarelser, men den økonomi
ske krise efter første verdenskrig betød, at der blev ud
skrevet færre prisopgaver og med uregelmæssige in
tervaller. 11972 vedtog Selskabet at indstille udskriv
ningen af prisopgaver. Den gamle tradition blev gen
oplivet for en enkelt gangs skyld i anledning af Selska
bets 250-års-jubilæum i 1992.

Meget præcist afspejler opgavernes emner Selska
bets og videnskabernes udvikling. I de første år blev 
der formuleret en del overvejende praktiske proble
mer, som skulle løses til indlysende nytte for samfun
det, fx lød opgaven i matematik 1773: »At udfinde no
gen Machine eller mechanisk Konst-Greb, hvorvedfer
ske Søer og Vandsteder beqvemt og uden stor Bekostning 
kan renses og befries fra Mudder, Ureenhed og Sø- 
Væxter«. Allerede fra århundredets slutning blev pro
blemerne i højere grad grundvidenskabelige, samtidig 
med at Selskabets umiddelbart samfundsnyttige rolle 
udfoldede sig i prisopgaver for to legater, som Selska
bet fik betroet: Thotts legat i 1785 og Classens legat i 
1792. Begge legater havde til formål at præmiere pris
afhandlinger inden for land- og skovbrug, og beløn
ningen bestod i et pengebeløb.

Blandt de mange besvarelser er der særligt grund 
til at fremhæve to. 11810 ønskede Selskabet en besva
relse af spørgsmålet om, af hvilken kilde det gamle 
skandinaviske sprog sikrest kan udledes. Efter en me
get forlænget frist indkom én besvarelse i 1815 - og den 
var nok værd at vente på, for det var den banebry
dende Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs 
Oprindelse af Rasmus Rask (se også s. 107!). I bedøm
melsen karakteriseres afhandlingen rammende:
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Forfatteren er Herr Rask, allerede fordeelagtigt 
bekjendt ved tidligere Arbeider over Nordens 
gamle Tungemaal. Det nærværende indeholder 
en omfattende Sammenligning mellem dette og 
de vigtigste ældre og nyere europæiske Sprog, 
endog i deres forskjellige Mundarter. Forfatteren 
nöies ikke med at betragte disse Sprogs Ordlig
heder, ved hvilke man ikke letteligen forvisses om 
Ligheden beroer paa fremmed Indblandning, el
ler paa fælles Oprindelse. Det er især Sprogenes 
Bygning der er Gjenstanden for hans Opmærk
somhed. Deres Grammatik er ham vigtigere end 
de Navne de give Tingene. Dog blive disse ham 
ogsaa vigtige for deres egen Skyld, naar Sprogene 
have de vigtigste og uundværligste Ord, som 
man vanskeligst tager efter andre, tilfælles, og 
især naar Lighederne ere saa mangfoldige og hin
anden indbyrdes beslægtede, at man kan angive 
Lovene for Bogstavovergangene.

Afhandlingen grundlagde den moderne komparative 
lingvistik, som bestemmer sprogslægtskab ved sam
menlignende analyser aflydlige og grammatiske struk
turer. Selskabet belønnede besvarelsen med guldme
daljen, og den blev i sin helhed udgivet i 1818 uden Sel-

FiGUR 15. Udgave 
af de præmierede 
besvarelser af Sel
skabets prisopgave 
om »Hestevedde- 
løbenes og den 
dermed forbundne 
Trainerings Ind
flydelse paa Dan
marks Hesteavl«, 
i835- Opgave
formuleringen af
spejler præsiden
ten, Adam Wil
helm Hauchs, sær
lige interesse for 
feltet; han var leder 
af den kongelige 
staldetat.
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figur i6. Titel
siden af Arthur 
Schopenhauers to 
afhandlinger om 
moralens grund
lag, hvor Selska
bets inkompetence 
udstilles for hele 
verden. Schopen
hauer 1841, s. i. Se 
også s. 98.
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skabets medvirken; Rask insisterede på at gennemføre 
sin egen ortografi i alle sine skrifter, og det stred imod 
Selskabets sprogpolitik.

Mens Selskabet (bortset nok fra kravet til stavning) 
havde ære af denne sag, afstedkom den filosofiske pris
opgave fra 1837 en skandale. Der indkom én besva
relse, anonym som alle prisafhandlinger, og den afvi
stes med hårde ord af Selskabets filosofiske medlem
mer, bl.a. fordi den var ekstremt kritisk over for Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, der i København blev anset 
for tidens førende filosof. Forfatteren var imidlertid in
gen ringere end Arthur Schopenhauer, som bestemt 
ikke havde regnet med en afvisning. Han tog hævn 
ved at publicere afhandlingen, »Ueber das Funda
ment der Moral«, med undertitlen »nicht gekrönt von 
der K. Dänischen Societät der Wissenschaften, zu 
Kopenhagen«. Som et særligt raffinement udkom af
handlingen sammen med en anden, der, som titelbla
det oplyser, var blevet belønnet af Det Kongelige Nor
ske Videnskabers Selskab i Trondheim (Schopenhauer 
1841). En lang fortale gennemhegler det københavnske 
akademi, som oven i købet havde forsømt at meddele 
Schopenhauer sin bedømmelse af afhandlingen.

I perioden fra omkring 1820 til Carlsbergfondets op
rettelse i 1876 fungerede Selskabet i et vist omfang som 
en videnskabsfond, der efter ansøgning og af sine egne 
midler støttede forskellige forskningsinitiativer inden 
for en bred vifte af fag. Især nød enkeltpersoner godt 
af denne mæcenvirksomhed, som finansierede fx vi
denskabeligt udstyr, støtte til yngre forskere og til 
danske forskere i udlandet, bl.a. Peter Wilhelm Lund 
under hans mangeårige arbejde i Brasilien. Jævnsides 
med udskrivningen af prisopgaver var denne fondsak
tivitet et vigtigt forskningspolitisk redskab allerede un
der enevælden. I den nationalromantiske periode er 
det tydeligt, at Selskabet har fremmet forskning i em
ner som de nordiske sprog, den førkristne nordiske re
ligion, middelalderens poesi - kort sagt: nationens hi
storiske rødder, der stod som selve grundlaget for nu
tiden, den nødvendige forudsætning for, at et folk kan 
begribe sig selv og dermed realisere sit væsen i en har
monisk tilværelse for hele samfundet. Selskabets med
lemmer var i høj grad aktive i tidens åndsliv, og Sel
skabet selv støttede udgivelser som Christian Mol- 
bechs udgave af den middelalderlige danske bibel
oversættelse, Den ældste danske Bibel-Oversættelse eller det 
gamle Testamentes otte første Bøger fra 1828.

Også mere omfattende sager kastede Selskabet sig 
ud i. Størst betydning for historieforskningen fik nok 
udarbejdelsen af en omfattende oversigt over ældre 
dokumenter og breve, Chronologisk Fortegnelse over hidtil 
trykte Diplomer og andre Brevskaber til Oplysning af den danske 
Historie fra de ældste Tider indtil Aar 1660, som udkom i to 
bind igennem perioden 1847-1870, udvidet med to sup
plementsbind i tiden 1880-1907; den lange udgivelses
periode giver et indtryk af opgavens omfang og be
sværligheder. Det nyttige værk omtales som regel med 
første ord i den latinske titel, Regesta Diplomatica Historiae 
Danicae. Udgivelsen af Regesta var en stor sag, og Sel
skabet holdt sig klogeligt fra den langt mere krævende 
opgave at udgive de fulde tekster. Den opgave bliver 
for den tidligere del af middelalderen realiseret med 
Diplomatarium Danicum, der blev påbegyndt af Det Dan
ske Sprog- og Litteraturselskab i 1931 og stadig er i 
gang, men altså uden for Selskabets regi.

For arkæologien blev nedsættelsen af Selskabets 
såkaldte Køkkenmøddingkommission banebrydende. 
Kommissionen blev oprettet på mødet 7/11848, efter 
at zoologen Japetus Steenstrup havde givet en med
delelse om »nogle Iagttagelser, han havde anstillet an- 
gaaende Tiden, da visse hævede Lag af Östers- og 
Muslingskaller vare dannede, og angaaende de Natur- 
og Culturforhold, som da havde fundet Sted her i Lan
det« (Steenstrup 1849). Foruden Steenstrup indtrådte
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kemikeren Johan Georg Forchhammer og arkæologen 
Jens Jacob Asmussen Worsaae i kommissionen, som 
gennem de følgende tyve år undersøgte de mærkelige 
dynger med stadig støtte fra Selskabet og løbende rap
porter i Oversigten. Undersøgelserne afslørede, at 
bunkerne foruden skaller indeholder dyreknogler, og 
det førte Worsaae til den konklusion, at der ikke er tale 
om naturlige dannelser, men om affaldsbunker fra for
historiske bopladser. Steenstrup dannede termen ‘køk
kenmødding’, som stadig er den internationale beteg
nelse for fænomenet (‘Kitchen Midden’ på engelsk). 
Kommissionen var Selskabets vigtigste bidrag til ar
kæologien i 1800-tallet, dels pga. dens resultater, dels 
- og især - pga. den tværvidenskabelige metode.

Med Christian VIII’s død 20/11848 mistede Selskabet 
på én gang sin konge, sin protektor og sin præsident. 
Denne enestående forening af Selskabets højeste em
beder var tilvejebragt af H.C. Ørsted, hvis betydning 
for Selskabet i 1800-tallet næppe kan overvurderes. 
Hans indflydelse som forsker, underviser, folkelig for
midler, igangsætter og organisator rakte langt uden 
for Selskabets rammer, og han gav Selskabet en mar
kant position i samfundet. Det var hans nære forhold 
til kronprins Christian Frederik, der i 1838 sikrede 
prinsens valg til præsident. Både før og efter tronbe
stigelsen et år senere var Christian VIII oprigtigt en
gageret i Selskabets virke. Med den glans, han kastede 
over Selskabet, kulminerede dets position under ene
vælden, ganske kort tid før denne statsform kuldka
stedes.

Selskabet i et demokratisk 
samfund, tiden 1848-1945

Overgangstiden
Den første omvæltning i Selskabets indre historie efter 
Christian VIII’s død var præsidentvalget. For første 
gang nogensinde valgtes nemlig en professionel viden
skabsmand, Anders Sandøe Ørsted, som havde afgø
rende betydning for dansk retsvidenskab. Bruddet 
med tidligere tiders praksis var dog ikke voldsomt, da 
han også var en fremtrædende embedsmand og ind
flydelsesrig politiker. Selskabet tog som sådant ikke 
del i det politiske røre i 1848-1849, men det er dog be
mærkelsesværdigt, at næsten en tredjedel af medlem
merne også deltog i den grundlovgivende rigsforsam
ling - flere fik en politisk karriere i de bevægede år ef
ter demokratiets indførelse, bl.a. præsidenten selv.
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figur 17. Den tidligste afbildning af en køkkenmød
dings struktur med indgående forklaring på de enkelte 
lags sammensætning. Steenstrup 1848, s. 8.

Efter Grundloven var Selskabet ikke længere et re
geringsorgan, men en privat forening. Den nye virke
lighed meldte sig gradvist. Selskabets sekretær siden 
1815 - og dets bærende kraft lige så længe - H.C. Ør
sted døde i 1851. Hans bror, A. S. Ørsted, fortsatte som 
præsident til sin død ti år senere, og da opgav Selska
bet at vælge en efterfølger. Det hang sammen med den 
problematiske situation, at Selskabet i modsætning til 
landet var uden grundlov: Det kongelige reskript, som 
efter Struensees fald havde defineret de juridiske ram
mer for Selskabet, forudsatte en enevældig konge som 
øverste myndighed og var dermed ikke bare ugyldigt, 
men også uanvendeligt. Først med valget af Japetus 
Steenstrup som sekretær i 1865 kom der gang i en re
organisering af Selskabet, tilpasset de nye forhold.
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figur i8. Japetus Steenstrup, maleri af August An
dreas Jerndorff, 1885. Det Nationalhistoriske Museum 
på Frederiksborg Slot. Foto: Hans Petersen.
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Afgørende for Selskabets handlemuligheder var 
det, at Steenstrup i 1867 efter syv års vakance fik med
lemmerne til at vælge en præsident. Samme år lykke
des det at oprette et sekretariat. De to ansatte skulle 
varetage en del af de praktiske opgaver med især 
publikationsvirksomheden; bytteforbindelserne med 
udenlandske akademier mangedobledes i 1800-tallet, 
så der i 1875 var ca. 200.

Denne øgede internationale kontakt aktualiserede 
det problematiske valg af dansk som eneste sprog i 
publikationerne. H.C. Ørsted havde fastholdt det som 
et ufravigeligt krav, at Selskabet publicerede på dansk; 
efter hans opfattelse var det Selskabets pligt at deltage 
i udviklingen af et dansk videnskabeligt sprog, og 
medlemmernes interesse for modersmålet blev skær
pet af arbejdet med Selskabets danske ordbog. Hele 
dette sprogpolitiske engagement ligger reelt bag afvis
ningen af Rasks særlige stavning (se s. 72f). Men med 
Ørsted døde Selskabets fremmeste forkæmper for det 
danske sprog, og nationalromantikken var håbløst 
kompromitteret efter nederlaget i 1864. I 1867 faldt 
den første bastion i kampen for modersmålet, da det 
blev besluttet at forsyne alle artikler i Skrifterne og 
Oversigten med et resumé på et af hovedsprogene. I 
praksis blev det fransk; tysk var udelukket efter 1864, 
og engelsk var ukendt for stort set alle medlemmer og 
hele det danske publikum. Selve artiklerne skulle dog 
stadig være på dansk.

Indadtil var det afgørende tiltag, men set udefra 
må Selskabet have virket temmelig upåvirket af den 
nye samfundsorden. Mødevirksomheden fortsatte 
uantastet; Oversigten udkom regelmæssigt hvert år; 
Skrifternes naturvidenskabelige og matematiske afde
ling publiceredes jævnligt og med vægtige bind; de 
forskellige kommissioner fortsatte deres arbejde; der 
uddeltes fremdeles betragtelige summer i forsknings
støtte efter omhyggelig vurdering af de indkomne, sta
digt mere talrige ansøgninger; og ordbogsprojektet 
gik sin skæve gang. Men der ikke blev taget initiativer 
til nye store projekter, og tiden som statsmagtens selv
skrevne rådgiver i alskens sager med større eller min
dre videnskabelig interesse var endegyldigt forbi.

figur 19. Den ældste mødeseddel. Det er uvist, hvor
dan Selskabets medlemmer blev indkaldt til møde de 
første mange år, men det har formentlig været ved 
bud - København var lille og medlemmerne få. Som 
Selskabets sekretær foreslog H.C. Ørsted i 1820, at der 
skulle indkaldes ved en trykt seddel, men der skulle gå 
en menneskealder, før det blev gennemført. I dag sen
des indkaldelserne næsten udelukkende elektronisk. 
Selskabets arkiv.
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Carlsbergfondet
Selskabet ændredes grundlæggende med oprettelsen 
af Carlsbergfondet i 1876 og ikke mindre med brygger 
Jens Christian Jacobsens testamentariske overdragelse 
af bryggeriet til Selskabet, som trådte i kraft i 1888 ef
ter Bryggerens død (se nærmere s. 40J). Hermed blev 
Selskabets økonomi betrygget, og de fysiske rammer 
blev sikret i overdådig stil med opførelsen af Selska
bets og Carlsbergfondets fælles domicil i 1899. Samti
dig svandt Selskabets betydning som mæcen for vi
denskaberne i Danmark; den er blevet overtaget og - 
skal det understreges - mangedoblet af Carlsbergfon
det. Fondet var stort set den eneste sponsor af forsk
ningsprojekter indtil 1919, da det statslige Rask-Ørsted 
Fond blev oprettet til støtte for dansk videnskabs en
gagement i det internationale forskningssamarbejde. 
Først i 1951 oprettedes Statens Almindelige Viden
skabsfond. Den dag i dag spiller Carlsbergfondet en 
afgørende rolle for dansk videnskab, ikke mindst fordi 
Fondet i modsætning til hovedparten af de øvrige pri
vate fonde støtter grundforskningen i alle dens forgre
ninger. Bestyrelsens sammensætning af aktive forskere 
fra en bred vifte af fag sikrer en enestående indsigt i 
og forståelse for de mange ansøgninger, der hvert år 
lander i Fondets inbox.

Publikationerne
Omkring århundredskiftet udvidede Selskabet sin ud
givelsesvirksomhed ved at udsende adskillige særpub
likationer, altså værker, der ikke indgår i skriftserierne. 
Blandt dem er en perlerække af videnskabshistorisk 
centrale kilder, fx Frederik Reinholdt Friis’ udgave af 
TygeBrahesmeteorologiskeDagbog, holdtpaa UranienborgforAa
rene 1582-1597 (1876), en faksimileudgave af Tycho Bra
hes Denova stella, også ved Friis (1901), og en impone
rende samling af de allertidligste kort over Norden, 
Anecdota Cartographica Septentrionalia ved Axel Anthon 
Bjørnbo og Carl Sophus Petersen (1908). Selskabet 
fejrede mindet om nogle af fortidens store videnskabs- 
mænd på samme såre nyttige måde, ved at få deres 
værker udgivet, bl.a. Ole Rømers Adversaria ved Thyra 
Eibe og Kirstine Meyer i anledning af 200-året for Rø
mers død (1910) og H.C. Ørsteds Naturvidenskabelige 
Skrifter i tre bind ved Kirstine Meyer (1920), foranledi
get af 100-året for opdagelsen af elektromagnetismen.

De humanistiske videnskaber nød godt af samme 
initiativrigdom. I Selskabets regi udkom en række vig
tige værker, bl.a. Maximilian Curtzes udgave af en 
middelalderlig kommentar til en aritmetisk lærebog, 

forfattet af en formentlig dansk lærd, Petrus Philo
mena de Dacia. Det umådelig langstrakte forløb med 
den danske ordbog afholdt ikke Selskabet fra at ud
give andre mindre ordbogsværker som Johan Chri
stian SrPoekeH ^sysersens Bornholmsk Ordbog men 
meget omfattende leksikografiske projekter påtog Sel
skabet sig ikke. Det er karakteristisk, at Otto Kalkars 
fem bind store Ordbogtil det ældre danske Sprog (1900-1700) 
blev udarbejdet under skarpt tilsyn af en kommission 
under Selskabet og støttet af Carlsbergfondet, men 
udgivet af det nyoprettede Universitets-Jubilæets dan
ske Samfund i perioden 1881-1918.

Flere af særpublikationerne brød med traditionen 
for, at Selskabet foretrak dansk. Kun for Skrifterne var 
det endnu ved århundredskiftet et ufravigeligt krav, 
selvom det var blevet en smule opblødt med indførel
sen af franske resuméer. Men den øgede internationa
lisering af forskningsverdenen gjorde det uholdbart 
fortsat at lade, som om dansk er et verdenssprog. I 
1902 blev det besluttet, at Skrifterne foruden dansk 
kan optage afhandlinger på norsk, svensk, engelsk, 
fransk, tysk - og latin, som fortsat undertiden anven
des i klassisk-filologiske udgivelser.

figur 20. Den franske oversættelse af Caspar Wessels 
originale afhandling om »Directionens analytiske 
Betegning«, udgivet i anledning af 100-året for frem
læggelsen af afhandlingen på mødet 10/3 1797 (Wessel 
1897)-
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Også den stadigt større specialisering af videnska
berne fik betydning for publikationsvirksomheden. I 
1917 blev udgivelsen af Skrifterne suppleret med tre af
delinger Meddelelser, en matematisk-fysisk, en biolo
gisk og en historisk-filologisk, efter få år udvidet med 
en filosofisk og en arkæologisk-kunsthistorisk afde
ling. Dermed blev Oversigten begrænset til at være en 
egentlig årsrapport. Skrifterne udkom fortsat, i 1941 
udvidet med en biologisk afdeling; fordelingen mel
lem Skrifterne og Meddelelserne blev bestemt af det 
forskellige format: Det relativt store kvartformat for 
Skrifterne tillader gode billedgengivelser, mens det 
mindre oktavformat er velegnet til bøger med ingen 
eller ganske få illustrationer.

Det er værd at bemærke, at publikationerne fortsat 
optog bidrag fra ikke-medlemmer og dermed i hvert 
fald periodevis var en væsentlig kanal for dansk viden
skab som helhed. Og en effektiv kanal: Efter de pro
blematiske forhold under første verdenskrig steg an
tallet af bytteforbindelser, så knap 350 udenlandske in
stitutioner regelmæssigt modtog Selskabets udgivelser 
- eller et udvalg af dem. Opdelingen i forskellige af
delinger muliggjorde nemlig specifikke abonnementer 
på enkeltafdelinger og fravalg af irrelevante publika
tioner. 11930’erne åbnede Selskabet for endnu flere in
ternationale aftagere ved at tilbyde gratis abonnemen
ter til en række universiteter og forskningsinstitutio
ner, som ikke selv publicerede og derfor ikke kunne 
komme med i bytteordningen. Det betød, at antallet 
af regelmæssige modtagere af Selskabets publikatio
ner i 1937 var vokset til ca. 450 udenlandske institutio
ner.

Det var en kolossal promovering af dansk viden
skab. Samtidig betød de publikationer, som Selskabet 
fik i bytte og videregav til danske biblioteker og forsk
ningsinstitutioner, at forskerne fik let adgang til de ny
este videnskabelige landvindinger. Det var ikke gratis. 
Publikations- og byttevirksomheden påførte Selskabet 
et alvorligt underskud, som Carlsbergfondet dækkede 
i første omgang, i 1918. En noget skarp henvendelse til 
regeringen resulterede i en klækkelig ekstrabevilling 
og en permanent fordobling af det statslige tilskud til 
Selskabet.

De internationale organisationer
For Selskabet har bytteforbindelserne været det mest 
langvarige internationale engagement, og dertil kom 
lejlighedsvis videnskabeligt samarbejde om konkrete 
opgaver. I år 1900 skabtes det første forsøg på et mere 
formaliseret samarbejde mellem de videnskabelige 

akademier med Association Internationale des Acadé- 
mies (AIA), som Selskabet straks fra begyndelsen til
sluttede sig (se nærmere s. 45). På initiativ af Selskabet 
og det berlinske videnskabsakademi startede AIA et 
stort fælles projekt, udgivelsen af de gamle græske 
værker om lægekunsten, Corpus Medicorum Graecorum. I 
modsætning til AIA overlevede projektet første ver
denskrig og er stadig i fuld vigør med en omfattende 
hjemmeside, der tilbyder frit tilgængelige udgaver, 
konkordanser, håndskriftkataloger mm.

Den danske neutralitet under første verdenskrig 
stillede landet i en gunstig situation, da krigens ræds
ler skulle afløses af fredelige internationale relationer. 
Selskabet engagerede sig i disse bestræbelser inden for 
sit virkeområde og deltog fra begyndelsen i den hu
manistiske akademisammenslutning, Union Acadé- 
mique Internationale (UAI), og efter nogen tøven 
også i det naturvidenskabelige Conseil International 
des Recherches Scientifiques, selvom dette råd til Sel
skabets fortrydelse udelukkede forskere fra Tyskland 
og dets allierede (se nærmere s. 46-48). Som sit eget 
helt konkrete bidrag til genoprettelsen af det interna
tionale videnskabelige samarbejde forestod Selskabet 
i 1920’erne en kommission, der gratis skulle sende 
dansk videnskabelig litteratur til udenlandske forsk
ningsbiblioteker.

De to internationale organisationer er opbygget 
fundamentalt forskelligt. UAI er samlet om omfat
tende og langvarige konkrete projekter, som kræver 
samarbejde mellem medlemsakademierne. Det minder 
om Selskabets traditionelle arbejdsgang med komitéer 
til at styre større arbejder. Måske derfor meldte Selska
bet sig meget hurtigt som deltager i flere af UAI’s pro
jekter, bl.a. verdens største ordbog over latin, Thesaurus 
Linguae Latinae, der stadig er under udarbejdelse. Sel
skabet påtog sig ansvaret for to projekter. Det ene er 
stadig i gang, en omfattende serie udgaver af byzan- 
tisk musik, Monumenta Musicae Byzantinae, hvis første 
bind udkom i 1935, mens det seneste blev publiceret i 
2011. Det andet var længe et hjerte- og smertensbarn 
for Selskabet, nemlig den videnskabelige ordbog over 
det indiske sprog påli, som er et helligt sprog for flere 
grene af buddhismen. Danmark har stået centralt i ud
forskningen af påli, fordi Rasmus Rask hjembragte en 
fornem samling pålihåndskrifter fra sin store udlands
rejse. Efter mange problemer og lange pauser måtte 
Selskabet opgive at finde midler til arbejdets fortsæt
telse med udgangen af 1999. Derefter overtog Køben
havns Universitet projektet og kunne i 2011 prokla
mere afslutningen af ordbogen.
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ir sans a seoønJ ab«At die preceding mate and inrrodn«* fl lie* tuudal- 
sy,r* Tn 410« 1 ty|Scul example t’mm SOrljenUini.. rbe .m™ b very 
frequently Stt n heil 1 firti ur third mode tunflpcwirknl is btffllght bImiL 
after a fi csdeiwe in pities- Lcginnui^ in the fiHirtfl autllCi ilir tni.de:

Ekampfr 4J
(fjtatteir, MMK XI, fol. 136)

141 let llK dbuiptui hr iü™f /fenwiH 
tiw. kn‘ i5R IK) -ThcnMHHi u ptKXil Vfllfli 
XT illrr rAc etttffciKXl d i niipl.al pin* 
>dn'i and of rk mo* tffrkuj, |lUl<- <n- 
nrp -qp'. ti llH Im. Out *xl in a wnj iniSr 
a new bepiuüDp .*

In dlls pu*mi ihr lij.ll unr-.|*.-r-,|. nJ rj. 
lArailn^r ind W-n iijo-l .-. ihn l' |l»:+'rt 
amine endcienx cf 10UE. 06 7
IF,H.u(icd IPS’. Jfl-Sl hu pul lor-.-jid Ihr 
in pMii< na th I iIk *** pjtaiUy m» a i<n 
Inr -AerBlQL dlhUEML J nd iJ-nr b. |' r'. 
cnOE-iiliuCihcJpmUflurl incompre«!*; 
fXMUkal in de Jsl^cJrmminr -u.-iu-xi pi-, 
muU ai^pm if*E hrpnthriu ihjl diruUki 
ZMO.U in ml [*rr>XT>"»-± Ann^orftwrzn,' 
fndui* imhr ruaeabruiciM irtiiu*ryn, 
tuwVKT. mu ilia lie uiga i> uool 11 hijfi' 
PO-JUM OfMllt^ m dl nr.-dr- jml llm n IL 
rhadim- unlilcl, llm u »11 -on -I'rllTnfl rf 
■.lliuiiuu.1101. -mt 1 mcEflrd |WK

J3a, 4-v ’niwy ■>. it udfei 
Hnhml |IJ. araw»l| btCMK llltjr Ito. ■ 
I'rrni llinr irtrn l'.->l|. •rtil llicll tildilgl anJ 
cj.im.-cL JIT M neffl fa«i itio EUn.'

J II dlts example, a set of dmAle XfaSS helps to dcltiu: the modalen.’ of 
the passage, winch can be interpreted M 4 shift into fust amheiwk, 
here drflDcd in the melodic progression of the reeund phraw benvecn 
c and 4, uutcad of die tbwrfticjl posiikxi of first mixie between a and 
D. OlJfcr tvpkaj panfrax in die SmJfpiiWft are dungö frem a Momi 
piirnscs taincing mi c, imniHiifiisly feOmred by 1 fourth mode open
ing fimm d, and at phrase opening» on I' i.djrthcd rtimi^h a SKOnd 
mode .McSi) preceded by L-fldenoe on *.lp1

7Ü, flbtAmai
The trearise famishes 1 Wide ckfanitiun cif jibfiwni, sl-IlkIi
apparently mdudes thr corn STS m phcMtaftiuQ ui radndic mnÄitatimi» 
indkflLed by MeSt.1*1 Marmel Chrysaphö 115th cem i describes die 
effect of thepbtiforai signs is Bemporal mmJulataucis fmm one yfw uno 
atjcdtct.lp* The l^Lacriby^inrine norato.nu knew the npis phrAsw and 

i ’lidf-spoiler i,3“ J nd rhe famtf is abso taund tn .1 few ihit- 
DecfltlkcrUiun- mamiscnpr.s of die Middle Bytannnc iKirancn,1” tn 4 
figuration anular m that clicBcn by Joannes KoiLkirtucks ta farnwlt *n 
rreampk of tlk/tours in hisdifactir smig3M Dais/town sign is <yp»-

70

figur 21. Serien Monumenta Musicae Byzantinae har både bidraget til at gøre de byzantinske musikhåndskrifter tilgæn
gelige for forskningen og - som i dette eksempel - til fortolkningen af de gamle nodetegn (Troelsgård 2011; s. 70).

78 MARITA AKHØJ NIELSEN



I 1931 afløstes Conseil International des Recherches 
Scientifiques af Conseil International des Unions Sci- 
entifiques (ICSU), hvis formål det var og er at op
bygge og understøtte internationale samarbejdsorga
nisationer for de enkelte naturvidenskabelige fagom
råder, bygget på nationale komitéer. Det var en prak
tisabel måde at skabe internationalt samarbejde på, og 
forudsat at disse komitéer kunne forblive uafhængige 
af statsmagten i medlemslandene ville det, håbede 
man, også sikre det fortsatte samarbejde gennem ufre
delige perioder. I Danmark talte nogle discipliner, fx 
kemi, så mange forskere, at de selv organiserede natio
nalkomitéer uden Selskabets medvirken, mens andre, 
bl.a. astronomi, udnyttede Selskabets ressourcer til at 
få dannet en komité. På den måde blev Selskabet en 
vigtig fødselshjælper for det internationale samar
bejde, der er bydende nødvendigt for at sikre et lille 
lands videnskabelige standard.

Anden verdenskrig
For Selskabets position, både i det danske samfund og 
i internationale videnskabelige sammenhænge, fik val
get af Niels Bohr som præsident i 1939 umådelig be
tydning. På det tidspunkt var han for længst en be
rømthed, som gerne og ofte fortalte om sin forskning 
på Selskabets møder. Med etableringen og ledelsen af 
Institut for Teoretisk Fysik havde han bevist sine evner 
som visionær og effektiv organisator, så det var et 
oplagt valg. Flere gange tidligere var han da også ble
vet opfordret til at lade sig vælge til præsident, men 
havde afslået, fordi han prioriterede sit videnskabelige 
arbejde. Stillet over for den overhængende krigsfare 
opfattede han det imidlertid som sin pligt at påtage 
sig ledelsen af Selskabet. Afbrudt af hans landflygtig
hed 1943-1945 var han derefter præsident til sin død i 
1962 (se s. 48f).

I sin første tale til Selskabet som præsident, ved 
mødet 20/10 1939, omtalte Bohr krigen, der da var 
brudt ud, og udtrykte som sit ønske, at Selskabet 
måtte bidrage til at genetablere det internationale vi
denskabelige arbejde. Hvor længe det skulle vare, før 
det ønske gik opfyldelse, kunne ingen jo vide, men at 
situationen var meget alvorlig, vidste alle. Som et ud
tryk for de helt ekstraordinære forhold blev det opfat
tet, at en sjælden gæst deltog i mødet 15/3 1940: Sel
skabets protektor, Christian X. Det første møde efter 
den 9. april blev gennemført som sædvanlig, bortset 
fra at mødetidspunktet blev rykket tre timer frem til 
16.15 pga. spærretiden. I besættelsens første år fort

satte Selskabet så vidt muligt sine vanlige aktiviteter. 
Det er klart, at forbindelser med udlandet var blevet 
umulige eller i det mindste meget besværlige, men mø
derne blev gennemført. 200-års-jubilæet i 1942 forløb 
meget stille. På selve jubilæumsdagen 13/11 blev der 
holdt et ordinært medlemsmøde uden særligt invite
rede gæster, men dog med en ekstraordinær dagsor
den. Redaktøren præsenterede første bind af Asger 
Lomholts Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1742- 
1(442. Samlinger til Selskabets Historie (se nærmere s. 11), og 
dernæst blev der talt om Hans Gram, om Selskabets 
kortlægning af Danmark og om Carlsbergfondets hi
storie. Til sidst talte præsidenten og sluttede:

Vender vi til sidst tilbage til Spørgsmaalet om 
vort Selskabs Fremtid, ved vi kun det ene, at vore 
Ønskers Opfyldelse er uadskillelig forbundet 
med en lykkelig Skæbne for vort hele Samfund, 
ja, kan ej heller løses fra Opretholdelsen af alle 
Folkeslags Samarbejde paa Videnskabens Frem
gang. Det er til disse Haab, vi i Dag sætter vor 
Lid.

Efter Niels Bohrs flugt til Sverige i september 1943 
fortsatte møderne under klasseformændenes ledelse, 
men efterhånden med en del aflysninger. Det lykkedes 
dog at fejre 300-års-dagen for Ole Rømers fødsel (25/9 
1643), dels med et særligt program for mødet den 
20/10 1944, dels med udgivelsen af Mogens Pihis Ole 
Rømers videnskabelige Liv og Niels Erik Nørlunds De gamle 
danske Lcengdeenheder. Selskabets umistelige skatte var 
da blevet bragt i sikkerhed, for dokumenternes ved
kommende efter at være blevet mikrofilmet. Det sidste 
møde under besættelsen sluttede om eftermiddagen 
den 4. maj kort før BBC’s nyhedsudsendelse, under 
den sidste luftalarm, som aldrig blev afblæst.

Selskabet siden 1945

I sommeren 1945 vendte Niels Bohr hjem og blev for
melt genvalgt som præsident. Det retsopgør med (for) 
tyskvenlige danskere, som blev gennemført efter befri
elsen, fik en forholdsvis udramatisk udløber i Selska
bet. Kulturgeografen Gudmund Hatt var igennem en 
tjenestemandssag og blev afskediget fra sit professorat 
i 1947. På et efterfølgende møde i Selskabet opfattede 
man hans optræden som provokerende, og han blev 
ledsaget ud af tre medlemmer. Efter 10 års fravær del
tog han atter i møderne (se nærmere s. 192!).
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Forskningspolitik
Gennem hele sin eksistens har Selskabet gang på gang 
drøftet indvalg af nye medlemmer, ikke bare på det 
personlige plan, men principielt, nemlig med henblik 
på antallet og arten af medlemmer. Den diskussion fik 
fornyet aktualitet efter anden verdenskrig, da antallet 
af forskere steg voldsomt, uden at medlemsantallet 
blev forøget i bare nogenlunde tilsvarende omfang.

Det var August Krogh, Selskabets anden interna
tionale berømthed ved siden af Niels Bohr, som tog 
problemet op (se nærmere s. 49 f). Kroghs berettigede 
bekymring for Selskabets manglende sans for især de 
yngre forskeres vilkår blev fremsat i voldsomme ven
dinger og understreget af hans udmeldelse i protest. 
Selskabets umiddelbare reaktioner var mildt sagt af
dæmpede og havde ikke megen gennemslagskraft i 
den store offentlighed. Der kan næppe være tvivl om, 
at sagen skadede Selskabets almindelige omdømme og 
styrkede billedet af en lukket klub af oldgamle, ver
densfjerne, forbenede videnskabsmænd.

Internt drøftede man på flere møder, hvordan Sel
skabet kunne og burde fremme grundforskningen 
med nye tiltag. I januar 1951 talte Niels Bohr i radioen 
om vigtigheden af at støtte både naturvidenskabelig 
og humanistisk forskning i langt større omfang end 
hidtil; ellers ville Danmark sakke uhjælpeligt bagud i 
forhold til andre lande. Bohrs appel blev uddybet i en 
formel henvendelse fra Selskabet til undervisningsmi
nisteren, hvis hovedargument var, at hele samfundet 
nyder godt af videnskaben, ikke bare den anvendte, 
men også grundvidenskaben, og derfor bør staten 
støtte grundforskningen. Desuden fremsatte skrivel
sen nogle konkrete forslag, som fik en vis indflydelse 
på lovgivningen, selvom Selskabet kun i begrænset 
omfang blev repræsenteret i de nyoprettede organer.

Skrivelsen afspejler en ny selvforståelse i Selskabet, 
som her gjorde sig til talerør for videnskaben som så
dan og i hele samfundets interesse. Denne følelse af 
ansvar over for samfundet, som har præget Selskabet 
lige siden, besjælede i sin tid også Selskabets grund
læggere, selvfølgelig under ganske anderledes politi
ske forhold.

I de følgende år er den politiske styring af de højere 
uddannelser og forskningen ikke blevet mindre stram, 
og Selskabet har efter bedste evne søgt at påvirke ud
viklingen for at sikre rimelige vilkår for grundforsk
ningen og forskernes indflydelse på videnskabens vil
kår - ofte med held, selv om Selskabet kun i begrænset 
omfang bliver inddraget direkte i beslutningsproces

serne. Der er blevet fremsendt adskillige henstillinger, 
høringssvar o.lign., i en periode udarbejdet af skif
tende udvalg i Selskabet, men siden 1990 forankret i 
et permanent Forskningspolitisk udvalg.

Udvalget begyndte sit arbejde med en omfattende 
undersøgelse af aldersfordeling og mobilitet i det vi
denskabelige personale på landets universiteter, For
skerrekruttering I-II, og har siden, i konstant dialog med 
præsidiet eller præsidenten, stået for Selskabets ind
sats på dette stadigt vigtigere felt. Der er blevet holdt 
en lang række interne debatmøder, som udvalget har 
forberedt og gennemført. Udadtil er den mest spekta
kulære manifestation siden 2005 de forskningspoliti
ske årsmøder, der samler forskere, politikere, admini
stratorer fra ministerier og universiteter, medlemmer 
af fondsbestyrelser og andre forskningspolitiske aktø
rer. Det første møde havde EU-kommissionens med
lem med ansvar for forskningen som indleder, men der 
har efterhånden udviklet sig den tradition, at årsmødet 
indledes af den siddende minister. Som oplæg til års
møderne udarbejder udvalget en rapport om et konk
ret problemkompleks, der belyses af oplægsholderne 
og drøftes engageret af alle deltagere; som eksempel 
kan nævnes hvidbogen fra 2008, Forskeren i samfundet: 
Publicering, evalueringogformidling. Hvidbøgerne, der ud
kommer som selvstændige hæfter og kan downloades 
fra Selskabets hjemmeside, er ikke kun diskussionsop
læg, men i lige så høj grad løbende kortlægninger af 
det danske forskningslandskab. De har opnået fortjent 
opmærksomhed og har formentlig haft en vis begræn
set indflydelse på de skiftende regeringers forsknings
politik.

Særlige initiativer
Selskabet har en lang tradition for at påtage sig sær
lige opgaver af grundvidenskabelig art, gerne styret af 
kommissioner oprettet til formålet. Traditionen er fort
sat efter anden verdenskrig, bl.a. med et mangeårigt 
projekt om udforskningen af landbrugsredskabernes 
og agerstrukturernes historie, som har afholdt inter
nationale symposier og udgivet publikationer, bl.a. 
tidsskriftet Tools and tillage.

Et mere usædvanligt initiativ var arbejdet for at op
rette og opretholde særlige forskningsarealer, som 
blev påbegyndt i 1964. Anledningen var bekymring 
over den stadigt mere intense udnyttelse af landet, som 
truede de tilbageværende relativt uberørte arealer, der 
er nødvendige for flere videnskabelige undersøgelser. 
Et konkret resultat af arbejdet var, at Carlsbergfondet 
fra 1967 og 20 år frem lejede arealer ved Stavns Fjord
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FIGUR 22. Forsk
ningspolitisk års
møde 16/3 2017 i 
Selskabets gamle 
mødesal. Emnet 
var »Universitetet 
i det blå ocean«, 
og det er uddan
nelses- og forsk
ningsminister 
Søren Pind, der er 
på talerstolen.

på Samsø. Området blev endegyldigt sikret ved fred
ning i 1982.

I 1974-1976 blev Selskabets og Carlsbergfondets byg
ning gennemgribende ombygget. På det gamle loft på 
3. sal blev der skabt en helt ny mødesal, og der blev 
indrettet mødelokaler på 2. sal. Siden har lokalerne 
dannet ramme om en mangesidet mødevirksomhed. 
Selskabet har selv arrangeret fællesmøder for enkelte 
videnskaber og diskussionsmøder med deltagelse af 
forskere, politikere, administratorer og den brede of
fentlighed. De nye lokaler har også tilladt Selskabet at 
realisere en gammel drøm om at afholde videnskabe
lige symposier, bl.a. seks internationale symposier i an
ledning af 250-års-jubilæet i 1992. Såvidt muligt orga
niserer Selskabet selv to årlige symposier, meget gerne 
tværvidenskabelige og helst ligeligt fordelt på natur
videnskabelige og humanistiske eller samfundsviden
skabelige symposier. Antallet af eksternt arrangerede 
symposier er langt større. Betingelsen for at bruge Sel
skabets lokaler til konferencer og andre møder er, at 
de har et klart videnskabeligt formål.

Som et helt særligt bidrag til forbedringen af især yn
gre forskeres muligheder fik Selskabet i 1981 den idé 

at oprette særlige stipendier, som skulle markere Niels 
Bohrs 100-års-fødselsdag i 1985. Stipendierne omfat
tede løn og midler til rejser og videnskabeligt udstyr, 
og pengene blev indsamlet hos danske virksomheder. 
Selskabet nedsatte en komité, som bedømte de ind
komne 130 ansøgninger og udvalgte de 16 forskere, der 
var blevet råd til. I det næste par år fulgte komitéen 
stipendiaternes arbejde tæt og arrangerede hyppige 
møder, hvor de unge aflagde beretninger om deres 
forskning. 11985 blev de 16 forskningsrapporter pub
liceret som en antologi i to bind, det ene i Matematisk
fysiske Meddelelser, det andet i Biologiske Skrifter. 
For at nyttiggøre erfaringerne fra den store indsats ud
gav Selskabet en rapport, der tjente som oplæg til et 
møde med blandt andre undervisningsministeren. 
Niels Bohr-stipendierne var ubestrideligt en succes, 
selv om de kun omfattede naturvidenskaberne. Selska
bets humanistiske klasse drøftede muligheden for at 
kopiere modellen, men anså det for urealistisk at rejse 
private midler til det gode formål.

Det uden sammenligning største initiativ i løbet af de 
sidste 25 år er oprettelsen af Det Unge Akademi (se 
nærmere s. 5of), i daglig, kærlig omtale DUA, som be
gyndte sin virksomhed i 2011 med 16 ualmindeligt en

SELSKABET I SAMFUNDET 8l



gagerede, fremragende unge forskere. Siden har DUA 
fået fortjent opmærksomhed fra offentligheden og 
forskningspolitiske aktører, og de genkommende fæl
lesmøder med Selskabet har betydet en saltvandsind
sprøjtning for det gamle akademi.

Medaljer, priser og legater
I tidens løb har en række legatstiftere betroet Selska
bet bestyrelsen af deres midler til fremme af videnska
belige formål, så at Selskabet i dag administrerer en 
halv snes fonde, der støtter yngre forskere, forsknings
ophold i udlandet, publikation af videnskabelige og 
forskningsformidlende værker, afholdelsen af forelæs
ninger om kemi (Bjerrum-Brønsted-Lang-forelæsnin- 
gerne), tilvejebringelsen af arbejdssteder for forskere 
m.m. Selvom midlerne er begrænsede, lægges der et 
stort arbejde i udvælgelsen af de bedste ansøgninger, 
og på denne måde udøver Selskabet en vis indflydelse 
på landets videnskabelige liv. Et særligt forhold har 
Selskabet til Den Hielmstierne-Rosencroneske Stif
telse, som skænker Selskabet en tolvtedel af de årlige 
indtægter. Stiftelsen blev oprettet i 1809 af greve Mar
cus Gerhard Rosencrone og hans hustru grevinde Ag

nete Marie Rosencrone, som var datter af Selskabets 
ene stifter Henrik Hielmstierne. Den årlige gave er en 
fin markering af kontinuiteten i Selskabets historie.

Det har ikke været almindeligt, at Selskabet indgik 
i et samarbejde med et privat firma (bortset naturligvis 
fra Carlsberg). Derfor var det med en vis betænkelig
hed, at Selskabet i 2007 accepterede at udpege bedøm
melsesudvalg til L’Oréals Women in Science-priser. 
Det hjalp beslutningen på vej, at priserne uddeles i tæt 
samarbejde med UNESCO. Lige siden har Selskabet 
deltaget i prisuddelingerne, dels ved at udpege de fag
kyndige bedømmere, dels ved at lægge lokaler til pris
overrækkelserne.

I 2011 fejrede CarlsbergfondetJ. C. Jacobsens 200- 
års-dag med indstiftelsen af Carlsbergfondets Forsk
ningspriser. Hvert år uddeles to priser a 1 million kro
ner til henholdsvis en naturvidenskabelig og en huma
nistisk eller samfundsvidenskabelig forsker, som afgø
rende har bidraget til grundforskning. Priserne tildeles 
efter indstilling fra Selskabet, i praksis præsidiet (se 
også s. 213).

Selskabets egne prisuddelinger har forskelligt 
sigte. Hvert år uddeles Selskabets sølvmedalje til en 
dansk forsker under 40 år, som inden for de sidste fem 

figur 23. Hendes Majestæt Dronningen overrækker 20/4 2016 for første gang Selskabets nyindstiftede Dronning 
Margrethe II’s Videnskabspris. Prismodtageren var Jens-Christian Svenning, som sammen med majestæten og 
Selskabets præsident, Kirsten Hastrup, beundrer diplomet.
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år har præsteret et fremragende forskningsbidrag. 
Prismodtagerne kommer skiftevis fra naturvidenskab 
og humaniora eller samfundsvidenskab. Guldmedal
jen, som tidligere tildeltes for besvarelser af prisopga
verne, er efter 1942 blevet en sjældent uddelt hæder- 
bevisning til en forsker uden for Selskabet for en livs
lang videnskabelig indsats.

I anledning af majestætens 75-års-fødselsdag i 2015 
indstiftede Selskabet Dronning Margrethe II’s Viden
skabspris. Prisen, som er på 100.000 kroner, skal i 25 
år én gang årligt tildeles en fremragende forsker under 
50 år inden for de videnskaber, som Selskabet repræ
senterer.

Mens de hidtil nævnte legater alle uddeles af Selskabet 
til videnskabelige formål, er en del fonde oprettet for 
at støtte Selskabet selv. Nogle har specifikke formål, 
fx udfærdigelse af de medaljer, Selskabet uddeler, 
mens andre tilgodeser Selskabets virke i almindelig
hed. Af en lidt speciel karakter er Medlemmernes Bi
dragsfond, der blev oprettet i 1975 for at imødegå en 
kritik af spisningen efter medlemsmøderne; noget surt 
blev det fremført, at medlemmerne frådsede i forsk
ningspenge. Den anklage kan nu tilbagevises: Bidrags
fonden modtager hvert år indbetalinger fra nok især 
de aktive medlemmer, som på den måde betaler for det 
ret beskedne smørrebrød, der sættes til livs sammen 
med Carlsbergs gode øl.

Internationalt samarbejde
I modsætning til Niels Bohrs - og mange andres - for
håbninger åbnede krigsafslutningen ikke for nogen fri, 
global vidensudveksling, endsige et globalt videnska
beligt samarbejde. Tværtimod begrænsede den kolde 
krig mulighederne voldsomt. Selskabet blev direkte 
involveret i hjælpen til de ungarske flygtninge efter op
standen i 1956. Med økonomisk støtte fra Ford Foun
dation blev en lille gruppe studerende fra Ungarn 
hjulpet til studier i Danmark, og på fondens opfor
dring påtog Selskabet sig at stå for administrationen 
af disse stipendier.

Trods jerntæppets skarpe opdeling af Europa i øst 
og vest lykkedes det at få retableret en del af de inter
nationale videnskabelige institutioner. UAI’s projekter 
blev fortsat eller genoptaget, stadig med Selskabets ak
tive deltagelse og undertiden værtskab ved større mø
der. Efter opgivelsen af påliordbogen med udgangen 
af 1999 har Selskabet nu udelukkende ansvaret for Mo
numenta Musicae Byzantinae, men deltager i flere andre 
projekter.

Også ICSU kom hurtigt i gang efter krigen. Med 
- og uden - Selskabets medvirken er der blevet opret
tet en række nye faglige unioner og komitéer. Gradvist 
har Selskabet overtaget rollen som forbindelsesled 
mellem de internationale unioner og de nationale ko
mitéer, så Selskabet nu formelt er det danske medlem 
af ICSU. Rent administrativt står Selskabet for kon
takten, herunder kontingentbetalingerne, som efter 
ophævelsen af Rask-Ørsted Fondet i 1972 overgik til 
forskningsrådene og siden 2012 har påhvilet Danske 
universiteter. Desuden godkender Selskabet valget af 
medlemmer til de enkelte nationalkomiteer. Hele dette 
engagement i ICSU har utvivlsomt givet Selskabet en 
vis position i det danske forskningsmiljø.

I november 1945 oprettede FN sin organisation for 
uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO. Principi
elt er der tale om et internationalt samarbejde på stats
ligt niveau, og derfor er de videnskabelige akademier 
som sådan ikke involveret i UNESCO. I praksis blev 
Selskabet dog inddraget i udnævnelsen af medlemmer 
til den danske UNESCO-komité, og dermed sikredes 
en vis indflydelse på dens arbejde. Endnu vigtigere var 
det dog, at Selskabets sekretær, matematikeren Jakob 
Niels Nielsen, i perioden 1952-1958 var medlem af 
UNESCO’s øverste ledelse. Desuden deltog han i de 
drøftelser, der førte til oprettelsen af det europæiske 
center for forskning i partikelfysik, CERN (Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire). Internatio
nalt var han umådelig anset, og det har helt givet ka
stet glans over Selskabet, at både dets præsident og 
dets sekretær var så fremtrædende forskere på globalt 
niveau.

I 1974 oprettedes European Science Foundation 
(ESF) som samarbejdsorganisation for videnskabelige 
fonde, forskningsinstitutioner og akademier i Europa. 
Selskabet blev tidligt medlem af ESF, hvis formål har
monerer smukt med Selskabets: At fremme den frie, 
forskerdrevne forskning, herunder specielt grund
forskningen inden for naturvidenskab, humaniora og 
samfundsvidenskab. Selskabet indstiller danske for
skere til at deltage i ESF’s aktiviteter. Siden er andre 
større og mindre internationale sammenslutninger af 
videnskabelige akademier o.lign, kommet til, og Selska
bet har troligt deltaget i deres arbejde, men har jævn
ligt drøftet deres relevans og gennemslagskraft. Des
uden er der indgået bilaterale samarbejdsaftaler med 
andre akademier og forskningsinstitutioner; som regel 
har samarbejdet fungeret i en årrække og er derefter 
gået i sig selv igen. Man kan få det indtryk, at denne 
type institutioner er blevet mindre relevante med inter- 
nettets lette adgang til kolleger og fagmiljøer.
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På globalt plan sker der ikke helt sjældent overgreb 
mod forskere, og Selskabet har i adskillige tilfælde til
sluttet sig internationale protestaktioner, fx til fordel 
for Andrej Sakharov i 1980 og 1986. Der er jo desværre 
stadig behov for den slags konkrete aktioner, og de va
retages nu i vidt omfang af The International Human 
Rights Network of Academies and Scholarly Societies, 
som Selskabet er tilsluttet via Danske Videnskabelige 
Akademiers Nationalkomité for Menneskerettigheder.

Publikationerne
Under besættelsen var det lykkedes Selskabet at fast
holde udgivelsen af Oversigten og skriftserierne, de 
sidste dog efterhånden med faldende frekvens. Efter 
befrielsen normaliseredes også denne aktivitet, hvad 
der medførte en anstrengt økonomi. For at forenkle 
udgivelsesvirksomheden blev det i 1956 besluttet at be
skære antallet af skriftserier, og den bestræbelse er si
den fortsat, så der siden 1971 har været fire serier, én 
biologisk, én matematisk-fysisk og to humanistiske, 
der udelukkende afviger fra hinanden ved deres for
mat og dermed mulighed for billedgengivelser. Fore
løbig bevaredes de ærværdige, men også besværlige 
og for udlændinge aldeles uigennemskuelige danske 
navne, men i 2010 nåede internationaliseringen også 
dem. Da indførtes latinske serienavne med den fælles 
overtitel Scientia Danica og seriebetegnelserne B, Biolo
gica-, H, Humanistica, 4 (begge i det store kvartformat); 
II, Humanistica, 8 og M, Mathematica et physica (i det lille 
oktavformat). Oversigten har beholdt sit hjemlige 
navn, dog med den engelske undertitel Annual report.

Siden grundlæggelsen var det en selvfølge, at Sel
skabets medlemmer kunne - og periodevis skulle - 
publicere i dets Skrifter. Med den øgede konkurrence 
i den videnskabelige verden kom det til at virke ganske 
provokerende, og Selskabet blev åbent kritiseret for 
denne praksis. Ikke-medlemmers indleverede arbejder 
er altid blevet vurderet af sagkyndige medlemmer in
den optagelsen, og i 2007 indførtes en praksis for en 
mild bedømmelse af medlemmers manuskripter: Ple
num skulle orienteres om titel og forfatter(e), hvor
efter manus blev fremlagt til gennemsyn på sekretaria
tet. I 2009 indførtes endelig regulær anonym fagfæl
lebedømmelse af alle manuskripter ved mindst to fag
kyndige, medlemmer eller ikke-medlemmer. Med den
ne ordning sikredes det, at Selskabets skriftserier kun
ne optages på den officielle såkaldte autoritetsliste over 
respektable og meritgivende publikationskanaler.

Udgivelsen af særpublikationer uden for skriftseri
erne er fortsat en væsentlig del af Selskabets udgivel

sesvirksomhed. Blandt dem er én gruppe videnskabs
historiske værker, bl.a. en engelsk oversættelse af Ty
cho Brahes Astronomiae Instauratae Mechanica fra 1598, ud
givet i anledning af 400-års-dagen for hans fødsel i 
1946, et smukt resultat af et tværvidenskabeligt sam
arbejde mellem filologen Hans Ræder og astronomer
ne Eli og Bengt Strömgren - og et eksempel på en ved
varende bestræbelse for at placere dansk videnskabs 
store navne i den internationale bevidsthed. En stor 
og krævende opgave var udgivelsen af en vigtig sprog
historisk kilde: Tönnies Fennes nedertyske håndbog i 
russisk, skrevet i 1607 som en hjælp til tyske købmænd, 
der skulle handle med russiske kunder. Meget praktisk 
er den anlagt som kombination af ordbog og parlør. 
Det interessante og morsomme værk forelå kun i origi
nalhåndskriftet, og udgaven blev kompliceret: fire 
bind, som udkom med uregelmæssige intervaller fra 
1961 til 1986.

Skrifter til markering af kongelige mærkedage har
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figur 24. Tavle med skriftprøver over Selskabets 
mange forskellige skrifter, udformet af Bianco Lunos 
Bogtrykkeri fra tiden, før Selskabet i 1977 måtte opgive 
Fransk Antikva, der ikke forelå til fotosats. Derefter gik 
Selskabet over til Baskerville (Dal 1987, s. 67).
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figur 25. Side i 
Mette og Eric 
Mouriers satsvej
ledning til Selska
bets skriftrækker. 
Vejledningen blev 
udarbejdet 2009- 
2010 og er siden lø
bende blevet ajour
ført. Eksemplerne 
er blevet hentet fra 
de igangværende 
bogproduktioner 
og er, som det ses, 
uhyre præcise og 
detaljerede.

en lang tradition i Selskabet, som stadig holdes i 
hævd. Dronning Margrethe II er blevet hyldet med en 
række bøger: en faksimileudgave af Ludvig Holbergs 
to små bidrag til Skrifterne (1972) og antologierne Vi
denskabens Enhed -? (1990), Sprog og tanke (1995), FraEgt- 
vedpigen til Folketinget (1997), Som kongerne bød (2000), Det 

fremmede som historisk drivkraft (2010) og Grønlandsfascina- 
tionskraft (2012). Selvom anledningerne er kongelige, 
er bøgerne bredt formidlende. De har fået endog sær
deles god presseomtale med efterfølgende fint salg.

I tidens løb har Selskabet samarbejdet med en lang 
række trykkerier, ofte i lange perioder. Rekorden har 
Bianco Lunos Bogtrykkeri, som fra 1837 og godt 150 år 
frem trykte skriftserierne og hovedparten af Oversig
terne og særpublikationerne. Dette usædvanligt sta
bile samarbejde er blevet fejret med to udgivelser. I 
1962 udsendte Bianco Luno som en gave til Selskabet 
i anledning af de 125 års samarbejde Asger Lomholts 
Leerdoms mosaik, så at sige essensen af hans storværk 
Samlinger til Selskabets Historie. 25 år senere udgav Selska

bet og trykkeriet sammen en mappe, /50 års samarbejde. 
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Bianco Lunos 
Bogtrykkeri A/S. Den uhyre eksklusive mappe, der blev 
fremstillet i 160 eksemplarer, indeholder en boghisto
risk redegørelse og 33 originale prøver på typografi og 
reproduktion; desuden blev der fremstillet 18 eksem
plarer af en endnu mere righoldig mappe til forsk
ningsbrug. Efter Bianco Luno overtog Specialtrykke
riet Viborg (siden foråret 2017 Specialtrykkeriet Arco) 
hvervet som Selskabets primære trykkeri, og i den se
neste halve snes år har Selskabet haft det privilegium 
at få sine opgaver udført af én medarbejder, grafiker 
Poul Erik Damgaard.

I 2009-2010 udarbejdede de anerkendte bogtilret
telæggere Mette og Eric Mourier en udførlig satsvej
ledning for skriftserierne, som sikrer et ensartet typo
grafisk præg uden at lægge meget stramme bånd på 
forfatterne. Et dansk og et engelsk stylesheet, der er 
lagt på Selskabets hjemmeside, er tænkt som en effek
tivisering af det typografiske arbejde, men er hidtil 
kun blevet fulgt konsekvent af en enkelt forfatter.
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FIGUR 26. Fire metoder til billedtryk, som har været 
anvendt til Selskabets publikationer: A. Kobberplade 
til trykning af Hinrich Rinks kort over Vestgrønland fra 
1852. B. Litografisk sten med billede af en stor, tiarmet 
blæksprutte, Ommatostrephespteropus. Stenen er et for
arbejde til Japetus Steenstrups posthume afhandling 
»Spolia atlantica. Kolossale Blæksprutter fra det nord
lige Atlanterhav« i Skrifterne, 5. række, bind, 4 s. 409- 
456 (1898), men blev aldrig brugt, formodentlig fordi 
der til afhandlingen var behov for illustration af en an
den blæksprutteart. C. Håndskårne trætyper til tryk
ning af Ole Rømers Adversaria fra 1910 med den senere 
redaktør Poul Lindegård Hjorths håndskrevne iden
tifikation af den lille æskes indhold. D. Zinkkliché med 
den ældste fremstilling af et møde i Selskabet, aftrykt 
efter originalen, som er gengivet s. 35. Klichéen er rime
ligvis fremstillet til Lomholt 1962, hvor billedet bringes 
s. 69.1 Dal 1987 findes en boghistorisk behandling af 
Selskabets publikationer.

Oversigten har nu som tidligere sit eget ansigt, der 
i 2013 fik et vældigt løft. Da blev typografi og layout 
moderniseret, og der blev luget ud i de meget detalje
rede rapporter, som skønnedes kun at have interesse 
for et begrænset publikum. I dag fremstår Oversigten 
som en let tilgængelig, indbydende præsentation af 
Selskabets virke i den forløbne sæson.

Et af de afsnit, der er bevaret i Oversigten, er min
deordene over afdøde medlemmer. Siden 1914 er der 
talt mindeord over samtlige afdøde medlemmer ved 
møderne; i ældre tid blev kun særligt fremtrædende 
medlemmer hædret på denne måde. Mindeordene er 
i deres brogede helhed en enestående videnskabshisto
risk kilde, og det er den vigtigste begrundelse for at 
publicere dem.

Selskabets publikationer har altid været godt bog
håndværk, både med hensyn til papirkvalitet, typo
grafi og illustrationer. I billedgengivelserne er de skif
tende tiders fremmeste teknologi blevet udnyttet, ofte 
med meget smukke resultater, selvom det primære for

mål med illustrationerne har været informativt. I Sel
skabets arkiv findes en stor samling kobberplader til 
kobberstik, nogle klichéer i form af zinkplader, enkelte 
træstokke til træsnit og træblokke til xylografier - men 
kun en eneste præpareret sten til litografi. Det sidste 
hænger sammen med, at de kostbare tryksten kunne 
renses og genbruges.

Igennem mange år samarbejdede Selskabet med 
skiftende danske forlag, der fungerede som kommis
sionær, afbrudt af perioder, hvor Selskabet drev sit 
eget forlag. Den praksis for at gennemføre også sidste 
fase af publiceringen blev genoptaget i 2005 og er fort
sat siden. I sekretariatet forestår Mette Danielsen nu 
forlagsvirksomheden.

Bytteforbindelserne blev kraftigt udbygget efter anden 
verdenskrigs ophør, og statens tilskud til Selskabet var 
begrundet i bytteforbindelserne. 11944 udsendtes Sel
skabets publikationer til 453 udenlandske institutio
ner, og ved årtusindskiftet var antallet mere end for
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figur 27. Trods de 
omskiftelige fysi
ske rammer er det 
lykkedes at bevare 
en komplet række 
af forhandlings
eller mødeproto
koller, som er den 
vigtigste kilde til 
Selskabets historie. 
Selskabets arkiv.

doblet. Men få år senere løb ordningen ind i meget al
vorlige problemer, da Det Kongelige Bibliotek, som 
havde forestået distributionen af de indkomne uden
landske publikationer, opsagde ordningen; biblioteket 
ville fremover satse på digitale ressourcer og, må man 
konkludere, ikke spilde plads på bøger. Bytteforbin
delserne blev bedt om at bekræfte deres fortsatte in
teresse i at modtage Selskabets skriftserier; i modsat 
fald ville tilsendelsen ophøre. Dermed blev der ryddet 
op i bytteforbindelserne, men de er stadig en økono
misk byrde, som kun øges.

Det er en af grundene til, at online udgivelse fore
kommer ønskværdig. Allerede i 2001 drøftede præsi
diet første gang mulighederne, dels for en løbende di
gital publicering, dels for en retrodigitalisering af de 
ældre publikationer. I 2004 blev det besluttet at lade 
den matematisk-fysiske skriftserie digitalisere; efter et 
generøst tilbud fra Syddansk Universitet blev vær
kerne lagt på universitetets hjemmeside i 2007. To år 
senere blev det besluttet at lade samtlige publikationer 
fra 1745 og frem digitalisere. Da var man allerede gået 
i gang med en omfattende database, der indeholder 
detaljerede oplysninger om hver eneste udgivelse. 
Selve digitaliseringen er nået ganske vidt, men der er 
problemer med den tekstgenkendelse, som er en for

udsætning for frugtbare søgninger. Indtil videre vil 
Selskabet fortsat udgive trykte bøger, da alle erfarin
ger tyder på, at online udgaver ikke udkonkurrerer, 
men supplerer trykte værker. De nye bøger vil blive 
gjort frit tilgængelige online efter et års karantæne.

Arkivet
I de første mange år af Selskabets historie var det sek
retæren, der tog sig af referater, protokoller, breve og 
andre papirer. De blev oprindelig opbevaret hjemme 
hos de skiftende sekretærer. Under det engelske an
greb på København i 1807 blev den daværende sekre
tær Thomas Bugges hus ramt af 40 bomber; med hu
set brændte en del af Selskabets dokumenter. Da H.C. 
Ørsted blev sekretær i 1815, fik han på mange områder 
reorganiseret Selskabet, og der blev oprettet et særligt 
arkivarembede. Arkivalierne blev opbevaret i forbin
delse med mødelokalerne og fik ved indflytningen i 
Selskabets og Carlsbergfondets bygning god plads 
med let adgang til dokumenterne.

Det er uhyre sjældent, at bestanden af ældre kilder 
ændres, men i nyere tid er det sket i hvert fald to 
gange. Om den første beretter Katrine Hassenkam Zo- 
ref, som nu er sekretariatets arkivansvarlige:
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Hans Grams plan for oprettelsen af et lærd aka
demi i København, det såkaldte Collegium Antiquitatum, 
regnes som Selskabets stiftelsesdokument og er angi
vet som dokument nr. i i Selskabets første forhand
lingsprotokol (se s. 19 med foto). I forbindelse med sin 
gennemgribende oprydning og registrering af Selska
bets arkiv i 1930’erne blev arkivaren, Asger Lomholt, 
opmærksom på, at dette betydningsfulde dokument 
ikke længere indgik i Selskabets arkiv. Det lykkedes at 
spore dokumentet til Det Kongelige Norske Videnska
bers Selskabs bibliotek i Trondheim, og i 1935 blev det 
deponeret på Det Kongelige Bibliotek, hvor Lomholt 
kunne konstatere dets ægthed. Det danske selskab for
søgte at få manuskriptet tilbage, men forgæves. Da det 
norske selskab fejrede sit 200-års jubilæum i i960, ret
tede man igen henvendelse om en generhvervelse, som 
bl.a. blev begrundet med en redegørelse for, hvordan 
dokumentet sandsynligvis var havnet i Trondheim: To 
af Selskabets medlemmer var blandt initiativtagerne 
til det norske akademi og har rimeligvis fået lov til at 
låne Grams plan som inspiration. Redegørelsen og 
planens ubestridelige proveniens bevægede direktio
nen for det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs 
Museum, som biblioteket hørte under, til at overdrage 
dokumentet til Selskabet, hvor det indgik i arkivet som 
bilag nr. 1.

Gavegivningen gik den modsatte vej i 1975. Da Is
land i 1974 kunne fejre 1100-året for den første bosæt
telse, fik Selskabet forærende en særudgave af Eggert 
Ölafsson og Bjarni Pålssons Islandsbeskrivelse, som 
Selskabet havde udgivet i 1772 (se s. 30-32). Original
tegningerne til værkets 51 kobberstik var endnu i Sel
skabets eje, og i februar 1975 vedtog man at skænke 
dem til Islands Nationalmuseum.

figur 28. Serien Grundvidenskaben i dag, der udkom i 30 
hæfter fra 1977-1981, er et af Selskabets mange tiltag for 
at formidle forskningen til et bredt publikum.

dagene så lange, at Lomholt ikke kunne nå hjem før 
spærretiden og derfor måtte overnatte i sekretariatet; 
»arkivaren kunne jo ikke flytte arkivalierne til villaen 
i Valby«. Hans loyalitet ja kærlighed, til Selskabet var 
uovertruffen: »Ingen kunne skrive ordet Selskabet så tit 
og med så stort S som Lomholt«.

Selskabets arkiv kan ikke nævnes, uden at Asger Lom
holt omtales. Han var ansat i sekretariatet i 50 år, fra 
1925 til 1975, med vekslende titler, længe som arkivar. 
Mere end nogen anden har han præget ordningen af 
arkivet, og han har udnyttet sit enorme kendskab til 
arkivalierne i fembindsværket Samlinger til Selskabets Hi
storie (1942-1973), som har dannet det uomgængelige 
grundlag for alle senere beskrivelser af emnet - og for 
adskillige videnskabshistoriske afhandlinger af alle ar
ter (se s. 11). Selskabet hædrede ham med sin guldme
dalje i 1961, og efter hans død i 1990 udtalte præsiden
ten, Erik Dal, mindeord om ham. Arkivet var hans 
hjertebarn, og han passede på skattene, selvom han 
var uhyre hjælpsom, når nogen havde brug for dem. 
Dal fortæller, at op til jubilæet i 1942, som omfattede 
udgivelsen af første bind af Samlinger, blev arbejds-

Forskningsformidling
Lige siden grundlæggelsen har det været en vigtig op
gave for Selskabet at formidle nye forskningsresultater 
til befolkningen. Det skete i de første mange år ved ud
givelsen af Skrifterne, siden i en periode suppleret 
med Dansk Historisk Almanak. Efterhånden blev Selska
bets publikationer så specialiserede, at de oftest ude
lukkende henvendte sig til forskere. Med de stigende 
offentlige bevillinger til forskningen blev det presse
rende at retfærdiggøre udgifterne over for skattebor
gerne, og forskningsformidlingen blev - igen - en vig
tig opgave for Selskabet.

Indretningen af den nye mødesal i forbindelse med 
ombygningen i 1974-1976 åbnede for en hidtil uset 
form for forskningsformidling: offentlige foredrag.
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figur 29. Offent
ligt foredrag i den 
nye mødesal.

Selskabet nedsatte et Udvalg for udadrettet virksom
hed i Danmark, i 2011 omdøbt til Forskningsformid
lingsudvalget, hvis hovedopgave er at arrangere en fo
redragsrække med oprindelig fem, siden seks foredrag 
i hvert semester. Formålet et at fremme forståelsen for 
grundforskning i offentligheden eller - mere snævert 
- at synliggøre Selskabet. Emnerne spænder vidt, prin
cipielt over alle former for grundforskning, og set over 
de 40 år er der en nogenlunde jævn fordeling mellem 
naturvidenskab og humaniora eller samfundsviden
skab, med en svag overvægt for de første. Selvsagt har 
medlemmerne leveret en stor del af foredragene, men 
der er dog lidt flere ikke-medlemmer blandt talerne. I 
de seneste år har adskillige medlemmer af Det Unge 
Akademi fortalt om deres forskning. Foredragene ind
går principielt i rækker, enten samlet om et konkret 
tema som Lys eller i den generelle række, Aktueltfraforsk
ningen. Desuden er der siden 2015 blevet arrangeret 
særlige aftener, hvor foredragsholderne er modtagerne 
af årets EliteForsk-priser og L’Oréal-UNESCO For 
Women in Science-priser.

Den første foredragsrække, der begyndte i oktober 
1976, havde som sit tema »Grundvidenskaben i dag«. 
Foredragene blev siden udgivet som små hæfter, 
pæne, men billige at anskaffe. Da der var udkommet 
30 hæfter i serien, måtte den standses, hovedsagelig af 
økonomiske grunde. Siden blev også fem offentlige fo

relæsninger om Niels Bohr og den moderne atomfysik 
udgivet som selvstændig bog.

De offentlige foredrag har lige fra begyndelsen været 
en af Selskabets store succeser. Der er gratis adgang; 
dog skal man skal have et adgangskort - i vore dage 
gerne i form af en mail eller sms på telefonen. Publi
kum varierer naturligvis med emnerne, men der er en 
fast stok af trofaste gæster. Også antallet af tilhørere 
svinger meget, men der er ikke sjældent fuldt hus, og 
gennemsnittet ligger efterhånden på ca. no. Foredra
gene annonceres i pjecer, som lægges på biblioteker 
og uddannnelsessteder foruden på Selskabets hjem
meside og Facebook-profil. Fra sekretariatet står Eva 
Bang-Hansen for hele det store arbejde med at arran
gere og gennemføre foredragene.

I en kort periode, 1977-1984, blev de offentlige fore
drag suppleret med en række J. C. Jacobsen Memorial 
Lectures ved udenlandske forskere, især medlemmer. 
Det var tanken, at foredragene skulle være populære, 
men det kneb med at få publikum til at møde op, for
mentlig pga. vanskeligheder med at forstå fremmed
sprog (engelsk, tysk og svensk), og da ordningen var 
meget dyr, ophørte den hurtigt.

Tiden til den type foredrag var imidlertid moden 
efter årtusindskiftet. Siden 2011 har Selskabet afholdt 
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to årlige forelæsninger af Nobelprismodtagere. De 
indgår i en serie, Royal Academy Nobel Laureate Lec
tures, som helt igennem er finansieret af Novo Nordisk 
Fonden. Tilhørerskaren overstiger langt, hvad Selska
bets egne lokaler kan rumme, 500-700 deltagere til 
hver forelæsning. Forelæsningerne er lagt an på et 
stort publikum, og Nobelprismodtagerne bliver bedt 
om at fortælle så letforståeligt som muligt om deres vi
denskabelige arbejde; umiddelbart tilgængelige er be
retningerne om vejen til og livet efter Nobelprisen. 
Hensigten med forelæsningerne er at formidle viden
skab på højeste niveau og samtidig at inspirere og be
gejstre studerende, akademikere og den brede offent
lighed for naturvidenskaben.

Humanister og samfundsforskere har jo ikke rigtig 
noget, der modsvarer Nobelprisen (bortset fra økono
merne), men Carlsbergfondet lægger til alt held lige 
så stor vægt på disse videnskaber som på de mere ek
sakte. Det er kommet til udtryk i forelæsningsrækken 
Royal Academy Lectures in the Humanities and Social 
Sciences, som siden 2013 har budt på en årlig begiven-

FiGUR 30. Unge i snak med Nobelprismodtageren 
Paul Nurse efter hans Royal Academy Nobel Laureate- 
forelæsning 22/5 2014 i Den sorte Diamant.

figur 31. Dronningesalen i Den sorte Diamant under Heinrich Deterings forelæsning »Frygt og bæven: Religion og fortællekunst i 
Thomas Manns JoseJ'og hansbrødre« 8/3 2017 i serien Royal Academy Lectures in the Humanities and Social Sciences.
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figur 32. Selska
bets præsident, 
Mogens Høgh Jen
sen, er under sin 
rundvisning nået 
til Hans Gram og 
plakaten med de 
nyindvalgte med
lemmer af Det 
Unge Akademi. 
Forskningens 
Døgn 27/4 2017.

hed, der har opnået stor succes i en bredt sammensat 
gruppe af studerende, forskere, andre akademikere og 
alment interesserede. Til hver forelæsning kommer 
flere hundrede, så det er også her nødvendigt at gå 
uden for huset for at leje et passende lokale.

Som et supplement til de forskellige forelæsningsræk
ker har Selskabet bestræbt sig på at tilbyde andre ty
per forskningsformidling.

Forskningens døgn, der byder på mangfoldige be
givenheder, tilbyder siden 2008 også besøg i Selska
bets lokaler med rundvisninger og - ja - forelæsninger, 
ganske korte (men dog på højt niveau) og tit med ind
slag af fx prøvesmagninger og bogudsalg med slagtil
bud. Siden 2013 har disse forelæsninger været afholdt 
sammen med Det Unge Akademi: Hvert emne belyses 
dels af et medlem af Selskabet, dels af et DUA-med- 
lem.

Alle Selskabets forskningsformidlende foredrag 
optages på video og lægges på YouTube via Selskabets 
hjemmeside og Facebook. Der bliver de set og hørt af 
mange, og flere forelæsere har linket til optagelserne 
fra deres egne hjemmesider.

Regulære bogudsalg kombineret med rundvisnin
ger har Selskabet holdt i 1994,1999 og 2006. Det første 
var en københavnerbegivenhed med lange køer ned 
ad H.C. Andersens Boulevard, mens det sidste var en 

mere behersket succes, selvom mange gæster slæbte 
afsted med tunge bæreposer, fyldt med gedigen viden
skab.

EuroScience Open Forum (ESOF) er et stort og 
meget broget arrangement om videnskab, med et 
bredt publikum af forskere, administratorer og den 
store offentlighed. Det er blevet afholdt hverandet år 
siden 2004 i skiftende europæiske universitetsbyer, og 
i 2014 havde København vundet konkurrencen om at 
få ESOF til byen. Selskabet deltog på flere niveauer. 
Bredest appel havde uden tvivl opførelserne af Mi
chael Frayns drama Copenhagen som friluftsforestilling 
i haven bag Carlsberg Akademi - den perfekte kulisse 
for stykket. Også konceptet Science Walk, byvandrin
ger centreret om store forskerpersonligheders spor i 
byen, fik Selskabet afprøvet og det med så stort held, 
at de siden er blevet gentaget, bl.a. i tilknytning til fe
stivalen Golden Days, som også byder på rundvisninger 
i huset.

Afsluttende betragtninger
Emnet for dette kapitel, Selskabet og det omgivende 
samfund, indebærer udgrænsning af vigtige forhold 
og begivenheder af mere intern art. For at rette lidt op 
på skævheden bør det her til sidst nævnes, at medlems
møderne i alle Selskabets 275 år har været det ube
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stridte centrum for alt, hvad der er foregået. Det er her, 
medlemmerne drøfter alskens forretningssager, og 
især er det her, Selskabets kernevirksomhed udfolder 
sig: meddelelserne, hvor medlemmerne fortæller om 
deres igangværende forskning. I dem konfronteres 
man med videnskaber, som man kun forstår en brøk
del af og da helt overfladisk. Alligevel er det dybt in
spirerende indtryk, man modtager. Engagementet op
leves som det samme, lige meget hvilket fag det drejer 
sig. Lidt flot kan det siges, at det, der til alle tider bin
der medlemmerne sammen, er lidenskaben for viden
skaben.
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