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Indledning
Denne artikel har som formål kort at skitsere, hvordan universiteter i Europa opstod, og i den
forbindelse demonstrere, at de tilsyneladende konflikter, der påstås at findes mellem naturvidenskab
og religion, ikke har hold i virkeligheden.
Jeg har naturligvis forsøgt at være objektiv i min gennemgang, og jeg har primært anvendt kilder,
der er anerkendt og skrevet af forskere. Enkelte kilder er populærvidenskabelige [38], [39], men de
er dog skrevet af forskere; Wikipedia er enkelte steder anvendt som billedkilde – Wikipedia er ikke
anvendt steder, hvor der findes kontroversielle meninger om historien.
Jeg opfodrer læsere, som tvivler på konklusionen af denne artikel, til at gå tilbage til kilderne og
dermed selv undersøge historien om naturvidenskabens udvikling.
Til slut vil jeg for en god ordens skyld nævne, at jeg selv er katolik.

Illustration 1: En af bygningerne ved Bologna Universitetet. [41]
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Videnskabens udvikling i Middelalderen
I dag kender de fleste sandsynligvis til universiteternes opbygning i forskellige fakulteter. På nær
Århus Universitet, som har lavet et nyt fakultetssystem, fungerer de fleste andre universiteter i
verden med et system, hvor de videnskabelige discipliner er inddelt i teologi, jura, medicin,
naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Disse discipliner har i større eller mindre grad
været en del af universiteternes opbygning, siden det første universitet blev dannet i Bologna. Det er
svært at sige det nøjagtige tidspunkt hvor universitetet i Bologna blev et universitet, som vi kender
det, da det - og i øvrigt også universiteterne i Paris, Cambridge og Oxford - udviklede sig over tid.
Universiteterne i Paris og Bologna udviklede sig fra katedralskoler til universiteter, mens de to i
England opstod ved udvikling af uformelle møder mellem studerende og kandidater. I slutningen af
1150-1200 var universitetet i Bologna dog en realitet. [2 s. 48] Universitetet i Bologna definerer
selv 1088 som året, hvor universitetet startede. [8]

Ius ubique docendi1
Fra ca. 1100 og frem til Reformationen var der dannet 81 universiteter i Europa, hvoraf de 33 var
katolske, 15 var kongelige eller kejserlige universiteter, 20 var både royale og katolske, mens 13
universiteter var uafhængige. Hvis man fik en kandidatgrad hos ét katolsk universitet, ville
uddannelsen automatisk være gyldig hos alle de andre katolske universiteter. Dette ønske om
universalitet i uddannelserne blev første gang formuleret af pave Gregor IX i 1233, da han gav
universitetet i Toulouse den status, at deres uddannelser var gyldige i hele den katolske verden. [9]
Ligeledes ville en kandidat-grad opnået hos et kejserligt universitet automatisk være gyldig hos alle
andre kejserlige institutioner. Tog man en uddannelse hos et uafhængigt universitet, skulle man
derimod eksamineres inden ansættelse hos et af de andre universiteter. [2 s. 48] Dette system med
fælles universitetsgrader har også overlevet op til vor tid. (I dag kræves dog oftest en PhD-grad i
stedet for en kandidatgrad for at få en fast forskerstilling.)

Studiernes indhold
Studenter startede studierne på bachelorniveauet. Her lærte man at argumentere for ideer vha. logik.
I praksis foregik det ved, at to studenter blev sat overfor hinanden, og så skulle de hver forsvare to
forskellige synspunkter. Studenterne blev undervist i mange forskellige emner, og i dag ville
gymnasieuddannelsens mange fag nok minde lidt om bachelorstudiet. At blive bachelor tog 4-5 år,
hvilket passer nogenlunde med de 6 år, det tager at starte fra 1. g og slutte som bachelor.
En kandidatstuderende skulle som bacheloren lære mange fag. (I omfang mindede kandidatstudiet
vist mere om nutidens PhD-studium, selvom den altså var en mere bred uddannelse.) F.eks. skulle
kandidaten have læst værker om fysik, matematik, astronomi, musik, grammatik, retorik, planter og
dyr, samt moral og etik. Dertil kom specialiserede studier i teologi, jura og medicin. [10]
Logikken var et studium i sig selv, og læseren er måske bekendt med historien om Erasmus
Montanus, som argumenterer for, at hans mor er en sten. Holbergs karikerede udlægning af logik,
havde dog ikke hold i virkeligheden. [2 s. 57] Et berømt værk om logik blev skrevet af Peter af
Spanien, som senere blev kendt som pave Johannes XXI. Han skrev Summulae logicales, og den
tekst blev standardteksten i logik i de følgende århundreder. I det 17. århundrede var teksten nået til
166. oplag!
1

Ius ubique docendi = Ret til at undervise overalt.
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Eftersom logisk tænkning var så vigtigt et emne i Middelalderen, er det pudsigt, at der i dag
stadigvæk findes beskrivelser af Middelalderen som værende ”mørk”. (Ordet ”mørk” skal
symbolisere at ny viden og forskning ikke var noget, der blev værdsat endsige praktiseret i
Middelalderen.) Men med logikken forsøgte man netop at forstå og at demonstrere sin forståelse på
en overbevisende måde. Læseren kan i øvrigt se et eksempel på denne logik fremstillet i Galileis
Dialogue. [28]
De fleste har nok læst beskyldninger om, at Den katolske kirke var/er bagstræberisk i forhold til den
frie forskning, og at den var skæppen, der slukkede lyset i Middelalderen, men eftersom Kirken har
haft en stor rolle i dannelsen og udbredelsen af universiteterne, kan anklagen næppe være berettiget.
Et par citater fra 1200-tallet kan illustrere kirkens holdning til universiteterne på det tidspunkt.
”...[universiteterne] er floder af videnskab, som vander og gøder Den universelle kirkes jord.”
-pave Innocent IV

”...[universiteterne] er lanterner, som skinner i Guds hus.”
-pave Alexander IV

Hvis man nærer større tillid til verdslige historieskrivere, kan citatet fra historiker Henri DanielRops overvejes: ”Det var blevet muligt for den højere uddannelse at udvide sine grænser; Kirken
var den matrix, som Universitetet blev produceret af; den rede, hvor Universitetet fløj ud fra.” [11]
Som vi har set, blev universiteterne dannet i Middelalderen, og de blev grundstenen for udbredelsen
og tilegnelsen af videnskab i alle dens facetter. I det følgende skal vi se på, hvordan naturvidenskaben udviklede sig.

Naturvidenskabens udvikling
Man læser fra tid til anden, at det var Galilei, der indførte den naturvidenskabelige metode i
fysikken ved at udvide den logiske argumentation med eksperimentelle undersøgelser. Han udførte
sandt nok banebrydende eksperimenter og observationer, men han var ikke den første, der gjorde det
ejheller var han den første, der beskrev en induktiv metode til opnåelse af viden.
Teoretisk naturfilosofi
Naturfilosofferne havde tidligere beskrevet naturen, som noget, der ikke nødvendigvis var
guddommeligt – men naturen var dog skabt af Gud, mente de. Dermed brød de med antikkens
Grækenland, der via Aristoteles havde en form for animistisk tilgang til naturen forstået på den
måde, at de 4 elementer havde indre ”naturlige” bevægelser, sådan at de forsøgte at søge tilbage til
deres ”naturlige” steder.
F.eks. argumenterede Thierry (eller Theodoric) af Chartres (død ca. 1150), at himmellegemerne ikke
var guddommelige, ikke var uforanderlige, og at de naturlove, der gælder på Jorden, muligvis også
gælder for himmellegemerne. [2 s. 88], [12] Det lyder måske ikke umiddelbart så betydningsfuldt i
dag, men det betød, at videnskaben begyndte at betragte Universet som et sted, der kunne beskrives
ved hjælp af universelle love i stedet for som noget, der hele tiden er styret af ”Guds hånd” - dvs.
som kunne ændres ad hoc efter Guds velbefindende. Det betyder naturligvis ikke, at man afskaffer
Gud, men derimod at man siger, at Gud (på nær ved mirakler) overholder de love, som han selv har
skabt for Universet.
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Videnskabshistorikeren Thomas Goldstein udtrykker betydningen af tankerne fra Skolen fra
Chartres for naturvidenskabens udvikling på følgende måde: ”Formulating the philosophical
premises; defining the basic concept of the cosmos from which all later specialized sciences were to
grow; systematically reconstructing the scientific knowledge of the past and thus placing the
coming evolution of Western science on a solid traditional footing – each one of these steps seems
so crucial that, taken together, they could only mean one thing: that in a period of fifteen to twenty
years, around the middle of the twelfth century, a handful of men were consciously striving to
launch the evolution of Western science, and undertook every major step that was needed to achieve
that end.” [13]
Grundstenen til naturvidenskabens teoretiske udvikling blev altså lagt allerede i midten af 1100tallet.
Der var en anden hændelse i 1277, som påvirkede naturfilosofien. Biskoppen i Paris forbød
undervisning i 219 Aristoteliske skrifter, fordi deres indhold var i modstrid med Kirkens lære.
Forbuddet var ikke sanktioneret af paven, men paven greb dog ikke ind overfor forbuddet. [2 s. 91]
Dette forbud fik betydning på måden at tænke på, fordi naturfilosofferne ikke længere kunne
betragte Aristoteles som den eneste store lærer i fysikken. Det blev muligt (godt nok af nød) at
udtænke nye opfattelser af den måde, verden virker på. [2 s. 92]
Eksperimentel naturfilosofi
Roger Bacon (ca 1214-92) var en franciskanermunk2, som i en periode underviste på Oxford
Universitet. Han skrev følgende i værket Opus Maius: ”Uden eksperimenter kan intet være forstået
grundigt. Et argument kan bevise noget teoretisk, men giver ikke den vished, som er nødvendig for
at fjerne al tvivl; ej heller vil sindet hvile i den klare forståelse af sandheden uden at det bliver gjort
ved hjælp af eksperimenter.”
Denne udtalelse er jo som talt ud af munden på en moderne fysiker, og citatet fremkom 400 år før
Galilei begyndte sit livsværk. Andre samtidige som f.eks. Albertus Magnus/St. Albert den Store
(1200-1280) udførte også observationer og eksperimenter, og biskoppen fra Lincoln i England,
Robert Grosseteste (ca. 1175-1253) nedskrev en vejledning til at foretage videnskabelige
eksperimenter. [2 s. 95-96]
Man kan altså konkludere at en videnskabelig metode, som ligner nogle af de arbejdsmetoder, vi
benytter i dag, tog form i 1200-tallet. Det blev muligt at betragte verden som noget, der kunne
sættes ind i en videnskabelig ramme, og matematik og logik betragtedes ikke længere som
tilstrækkeligt til at tilegne sig en uddybende forståelse af verden. Det er dog også tydeligt, at en
eksperimentel tilgang til naturvidenskaben ikke bare startede overalt på en gang. Der gik mange år
før eksperimenter blev en naturlig del af det naturvidenskabelige arbejde.
Nogle vil måske argumentere for, at man også i antikken foretog eksperimenter. F.eks. observerede
babylonerne planeternes bevægelser, Erathostenes målte Jordens omkreds og Aristoteles foretog
muligvis selv eksperimenter. Forskellen mellem antikkens- og Middelalderens metoder var dog, at
der i Middelalderen blev formet en universel (europæisk) skole, som uddannede videnskabsfolk på
stor skala. Denne skole forsøgte at forstå baggrunden for verden, mens antikkens folk forsøgte at
2

Nogle værker, f.eks. [14] fortæller, at Bacon blev fænglset af Franciskanerne i 14 år, men oprindelige kilder kan
ikke underbygge denne påstand. [15]
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beskrive verden3. Den teknologiske udvikling havde også nået et stade, hvor det blev muligt at lave
gode måleinstrumenter, hvilket gav Middelalderens naturfilosoffer en stor fordel.
Vi springer nu et par hundrede år frem i tiden og giver en serie kortfattetede beskrivelser af nogle
vigtige videnskabsmænd. Den interesserede læser opfordres til at udforske de enkelte videnskabsmænds liv og arbejde i større detalje, end de er opridset her. Personvalget i listen i boksen er ganske
subjektivt udvalgt af undertegnede, fordi jeg mener, de har betydet meget for astronomi- og
videnskabshistorien.
•
•
•
•
•
•
•

•

Nicolaus
Copernicus.
Tycho Brahe.
Giordano Bruno.
Johannes Kepler.
Galileo Galilei.
Giambattista
Riccioli.
Gregor Mendel.
Georges Lemâitre.

Nicolaus Copernicus

Illustration 2: Nicolaus Copernicus.
[5]

Niclas Kopernik, født i Torun 19/2-1473, død i Frauenburg 24/51543. Kendt som polak men han kan muligvis have være prøjser. Da han læste på universitetet i
Bologna, var han indskrevet som tysker.
Copernicus blev uddannet i jura og medicin fra universiteterne i Padua og Ferrara. Han arbejdede
som læge i 6 år, hvor han betjente gejstlige, royale og gav de fattige gratis behandling.
Foruden at være læge arbejdede han som økonomisk administrator i bispedømmet Allenstein, som
lå i Østpreussen. Kong Sigismund indstillede i 1537 Copernicus blandt 3 andre til stillingen som
biskop for Ermland i Polen. Derfor er det ret sikkert, at Copernicus også var teolog.
Copernicus havde i 1531 afsluttet sine observationer af Solen, Månen og planeterne, men han
tøvede med at udgive sine resultater. Venner opfordrede ham til at skrive en bog, og han udgav da
også nogle artikler med 7 aksiomer fra sin teori. Manuskripter, som omhandlede disse emner, blev
fundet i Wien i 1873 samt i Stockholm i 1878.
I 1533 holdt Albert Widmanstadt en forelæsning om det kopernikanske solsystem for pave Clement
VII, og 3 år senere (1/11-1536) opfordrede kardinal Schönberg, som var ærkebiskop i Capua,
Copernicus til at offentliggøre sit arbejde. Hvis Copernicus ikke ville bekoste en offentliggørelse af
sit arbejde, tilbød kardinalen, at Copernicus kunne kopiere sine tekster og give dem til ham –
kardinalen ville så betale alle omkostninger til udgivelsen.
Copernicus tøvede alligevel med at offentliggøre sine opdagelser indtil en ung mand, Georg
3

Det er måske lidt groft formuleret, for Aristoles forsøgte jo at forklare verden ved hjælp af stoffernes naturlige
bevægelser.
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Joachim Rheticus, besøgte ham. Rheticus lærte i 1539-41 om Copernicus' teorier, og han sendte et
66 sider langt brev til en ven i Nürnberg om teorierne. Reaktionen fra omgivelserne var øjensynlig
så positiv, at Copernicus til sidst indvilligede i at offentliggøre sine resultater. I et brev skrev han til
pave Paul III, at han kunne mærke alderen trykke, og at han nu ville give efter for kardinal
Scönbergs opfordring.
Det blev aftalt, at Rheticus skulle tage til universitetet i Wittenberg, for at få materialet trykt, men
folk på dette universitet var ganske afvisende overfor Copernicus' ideer, og kun et kapitel om
trigonometri blev offentliggjort i 1542. Wittenberg blev sandsynligvis valgt, fordi Rheticus
arbejdede der. Det var dog en dårlig ide at vælge den by, for ikke nok med at Copernicus' arbejde
ikke blev trykt i sin helhed, så blev Rheticus i 1542 også tvunget til at forlade sin stilling på
universitetet i Wittenberg.
Rheticus tog derfor til Nürnberg, hvor resten kunne blive trykt. Han rejste derefter til Leipzig, og
fandt året efter beskæftigelse der.
Copernicus fik i slutningen af sit liv et
slagtilfælde, og han blev lam i højre del af
kroppen, hvorefter han hurtigt svækkedes
både fysisk og mentalt. Det var først på sin
dødsdag, at han fik set en komplet kopi af
sit værk: ”Seks bøger omhandlende
himmellegemernes bevægelse.”
Forlæggeren (lutheraneren) Osiander, havde
uden tilladelse ændret på overskriften og
indført ordet ”hypotese” på forsiden, og han
skrev sit eget forord – men brugte
Copernicus' navn og ikke sit eget. Osiander
gjorde dette for ikke at støde Luther og
Melanchthon, som var stærke modstandere
af det heliocentriske system. I forordet
havde Osiander blandt andet skrevet, at
læseren ikke skulle forvente noget præcist
fra astronomien, og at læseren heller ikke
burde anerkende bogens hypoteser som
værende sande. Dedikeringen af værket til
pave Paul III var dog bibeholdt.
Luther omtalte Copernicus' arbejde på
følgende vis: ”Fjolset, som vil vende hele
den astronomiske videnskab på hovedet.”
[6]
Copernicus' teori var ikke velset blandt
protestanterne, mens den katolske kirke
ikke tog anstød af Copernicus' arbejde. Dog
Illustration 3: En side fra Copernikus' værker. Bemærk at
fik kirken en anden indstilling 73 år senere, Solen er i centrum af Solsystemet. [4]
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da Galilei tog teorien til sig. Dette skyldes sandsynligvis, at Galilei havde raget uklar med flere
teologer i Rom – se mere under beskrivelsen af Galilei.
Selvom Kirken ikke tog anstød af en heliocentriske teori, endte bogen alligevel på den forbudte
bogliste 5/3-1616, indtil visse fejl i bogen var rettet, hvilket skete i 1620. Det drejede sig om 9
sætninger i bogen, hvori det var postuleret, at ideen om det heliocentriske system var sikker. Disse
sætninger skulle enten omskrives eller slettes helt. Copernicus' teori var nemlig ikke eftervist, da
der endnu manglede observationer. Derfor måtte der ikke stå, at teorien var sikker. Tiden viste jo
også senere, at teorien var fejlagtig. Det kan man læse om i afsnittet om Kepler. I 1758 var pave
Benedict XIV dog alligevel kommet på andre tanker, og bogen i sin oprindelige form blev atter
tilladt.
Den interesserede kan læse mere om Copernicus i [1], hvor ovenstående oplysninger er taget fra.
For et moderne menneske kan det forekomme sært, at bøger kunne forbydes, men Kirken var på den
tid ikke kun en kirke. Den katolske kirke var den institution, der indførte universiteter i hele Europa,
og via munkevæsenet stod den også som opretholder og spredning af viden og kultur. Derfor var der
store krav til lødigheden af den trykte litteratur. F. eks. kunne Copernicus' teori ikke forklare
himmellegemernes bevægelse bedre end Ptolemæus' geocentriske teori, og der var også problemer
med at stjernene (med datidens målemetoder) ikke udviser parallakser, hvad de bør gør i en
heliocentrisk teori. Populært sagt kan man sige, at kildekritikken lå i Rom.
Et par citater kan illustrere kirkens opgave: ”The Church was the only institution in Europe that
showed consistent interest in the preservation & cultivation of knowledge.”
- Historiker, Lowrie Daly. [2 s. 47]

”The Roman Catholic Church gave more financial aid and support to the
study of astronomy for over six centuries from the recovery of ancient
learning during the late Middle Ages into the Enlightenment than any other,
and, probably all other, institutions.”
-J. L. Heilbron – University of California at Berkeley. [2 s. 113] [3]

Citaterne ovenfor illustrerer, at
tanken om en kirke, som forbød
bøger, fordi den var imod
naturvidenskab og forskning ikke
har hold i virkeligheden.
Man kan undre sig over
Copernicus'
langsommelighed
med at få udgivet sit materiale,
men måske skyldes det, at han
godt var klar over, at han ikke
havde forsket nok til at kunne
tilbagevise Ptolemæus' geocentriske system. F. eks. havde
Copernicus kun foretaget 27
observationer, og hans teori
krævede 84 epicykler, mens Ptolemæus' system kun
Illustration 4: Når
Jorden kredser om Solen
ændres synslinien til en
stjerne i løbet af et år.
Stjernen bevæger sig på
en lille ellipse, hvis form
afhænger af vinklen mellem Jordens baneplan
(ekliptika) og retningen
til stjernen. p kaldes
parallaksen. [22]

Illustration 5: En side fra Copernicus' bøger.
Bemærk at planeterne bevæger sig rundt på en
lille cirkel (en epicykel), som kredser om en stor
cirkel. (Deferenten.) [7]
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krævede 40 epicykler. [6]
Foruden at matematikken ikke blev enklere, og at der ikke var redegjort for stjernenes manglende
parallakse, så skulle man også med et heliocentrisk system forholde sig til problemet med at man
ikke mærker Jordens bevægelse, hvis den farer rundt om Solen og om sig selv. Disse problemer
forekommer trivielle for os, da vi kender til Newtons gravitationslov, og i dag har vi jo også målt
stjernernes bevægelse.
Vi kan konkludere at den alment accepterede ide om, at Copernicus var
bange for den katolske kirkes reaktion på hans arbejde, ikke kan påvises
i litteraturen. Derimod var kirkens folk i Rom ivrige med at få
Copernicus' resultater gjort kendte for en bredere offentlighed.

Tycho Brahe
Thyge Brahe, Født i Knudstorp i Skåne 14/12-1546, død i Prag 24/101601. Han startede som 13 årig med at læse jura, men hans interesse lå i
astronomien. 17/10-1563 observerede han i Leipzig en konjunktion4
mellem Jupiter og Saturn. Ifølge de Alphonsinske- og Copernicanske
tabeller var det ikke tidspunktet for en konjunktion mellem de to Illustration 6: Tycho Brahe.
planeter, og derfor kunne Brahe proklamere, at de hidtidige [19]
observationer ikke var korrekte. Han satte sig for at bruge resten af sit
liv på at lave nye tabeller med observationsdata. [14], [19]
I 1572 observerede Brahe en supernova-eksplosion i
stjernebilledet Cassiopeia. Tycho troede dog, han havde
observeret en ny stjerne, deraf navnet De Nova Stella, som
man kan læse i hans skrift fra 1573. Han målte positionen
af supernovaen ganske præcist, og han kunne afgøre, at den
ikke bevægede sig på nattehimmelen. Det fortolkede han
som, at den lå ude i stjernesfæren, som mange stadigvæk
betragtede som et område, der var statisk og uendeligt.
Thierry af Chartres påstod jo noget andet i 1140'erne, men
hans ide var (øjensynligt) ikke alment accepteret. Brahe
havde altså nu et observationsmæssigt bevis for, at
fiksstjernehimmelen ikke var statisk.
Oveni ovenstående vigtige opdagelse opdagede Brahe i Illustration 7: Det tychoniske verdensbillede.
1577 ved at måle positionen af en komet, at den ikke var et Bemærk at Jorden er i centrum ved A, som har
lokalt atmosfærisk fænomen, som man hidtil havde troet. Månen kredsende om sig. De øvrige planeter
Kometen var i hvert fald længere væk end Venus. Han og kometer kredser om Solen, som så kredser
kunne også påvise, at kometen kredser om Solen og ikke om Jorden. [21]
Jorden. Hermed var første bevis på, at ikke alt kredser om Jorden. [14]
Sideløbende med de to berømte observationer målte Brahe og hans folk positioner for 777 stjerner +
de 5 kendte planeter over en 20 årig periode. Præcisionen på positionerne var på 1'-2'. (1' = 1/60 º.)
Målingerne var foretaget på Uraniborg og Stjerneborg på øen Hven, som på Frederik IIs tid var
4

En konjunktion er når to planeter mødes – dvs. de mødes ikke i virkeligheden, men synslinierne til de to planeter
bliver sammenfaldende.
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dansk. Brahe havde selv designet måleinstrumenterne, og de var datidens absolut bedste. [14]
Tycho Brahe kunne ikke måle, at stjernerne havde en parallakse – som de burde, hvis Copernicus'
verdensbillede var korrekt. Stjerneparallakserne er i øvrigt af størrelsesordenen buesekunder og
disse bevægelser er derfor langt mindre, end hans udstyrs målenøjagtighed. Derfor var det naturligt
for Tycho at forkaste det heliocentriske verdensbillede, og han lavede derfor sit eget, som vi i dag
kalder Det Tychoniske Verdensbillede. Det tychoniske verdensbillede var altså funderet på
observationer, og var derfor et videnskabeligt set godt verdensbillede. Desværre var det det som
bekendt alligevel forkert. I bagklogskabens klare lys skulle Tycho have droppet antagelsen om, at
stjernerne er relativt tætte på Jorden.
Frederik II døde i 1588, hvorefter Christian IV blev konge - dvs. han var ikke myndig, og et statsråd
ledte landet indtil 1596. [20] Brahe og Kongehuset havde efter Frederik IIs død fået et anstrengt
indbyrdes forhold, og Brahe endte med at måtte forlade Danmark. Han rejste i 1599 til Prag, hvor
han fik arbejde hos Kejser Rudolph II. Brahe fik ikke observeret meget i Prag, men han var så
heldig at blive kollega med den fremragende matematiker Johannes Kepler. Det var Kepler, der
sikrede Brahes målinger, og senere anvendte han dem til at udarbejde sine 3 love, der i 1687 blev en
del af grundlaget for Newtons mekanik.

Giordano Bruno
Født i Nola v. Napoli i 1548, død i Rom 1600. (På bålet.) Bruno
blev dominikanermunk og katolsk præst i en periode, men han
havde en ukatolsk teologi, og det endte med at blive hans endeligt.
Allerede i 1576 forberedte Kirken en retssag mod Bruno pga.
mistanke om kætteri, men han flygtede til Rom, hvor han dog også
var i fare for at blive arresteret pga. anklager om mord. Bruno
forlod selv den katolske kirke og dominikanerordenen inden han
blev ekskommunikeret (smidt ud), og han blev i 1579 optaget 5 hos
calvinisterne i Geneve. [16] Dem ragede han dog også uklar med,
og han flygtede til Toulouse i Frankrig, hvor han søgte om Illustration 8: Giordano Bruno.[16]
genoptagelse i Den katolske kirke. Han afvistes og rejste derfor til
Paris i 1581, hvor han underviste i filosofi.
I 1583 besøgte han London, og det var her, han skrev et af sine største anklageskrifter mod Den
katolske kirke: "Il spaccio della bestia trionfante", "Udstødelsen fra det sejrende monster", som blev
udgivet i 1584. Derefter forsøgte han at få arbejde i Oxford, men det lykkedes ikke, og han
anklagede i artiklen ”Askeonsdags-nadveren” professorerne, at de vidste mere om øl end om det
græske sprog og kultur. Derefter tog han tilbage til Paris. [17] I Paris forsøgte han atter at blive
genoptaget i Den katolske kirke, men Kirken krævede, at han også vendte tilbage til
dominikanerordenen, hvilket han nægtede. Derfor forblev han udenfor kirken.
I 1587 tog Bruno til Helmstadt i Tyskland, men han fortsatte sin agressive stil, og protestanterne i
denne by udstødte ham, ligesom calvinisterne havde gjort det. Han tilbragte de næste 4 år i
Frankfurt, inden han af Mocenigo blev inviteret til Venedig for at fortælle om sit system i
hukommelsestræning. Mocenigo var dog ikke interesseret i dette system. Han var mere interesseret
5

Bruno nægtede dog overfor et tribunal i Venedig nogensinde at have konverteret til Calvinismen, men calvinisterne
skriver selv, at de ekskommunikerede ham fra deres kirke. [17]
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i Brunos ”Naturlige magi”, men det ville Bruno ikke indvi Mocenigo i, og Mocenigo overlod derfor
Bruno til den venetianske inkvisition. Her tilbagekaldte Bruno sine kætterske tanker, og alt skulle
dermed være i den skønneste orden, men inkvisitionen i Rom krævede at få ham udleveret til en
retssag, og derfor blev han ikke løsladt. Der gik 2 år før myndighederne i Venedig i 1593 sendte
Bruno til Rom, hvorefter han blev fængslet i de efterfølgende 6 år, mens retssagen tilsyneladende
blev forberedt. Hvorfor der skulle gå så lang tid, er der øjensynligt ingen, der ved. [17]
I løbet af retssagen i Rom fik Bruno mulighed for at trække sine kætterske udtalelser tilbage, men i
modsætning til sagen i Venedig, nægtede han denne gang at tilbagetrække dem. Derfor blev han
dømt skyldig i kætteri, og han blev overladt til de verdslige myndigheder, som brændte ham på
bålet den 17. februar 1600.
Bruno havde et anderledes verdensbillede end samtiden. Han accepterede Copernicus' heliocentriske teori, men samtidigt fornægtede han treenighedslæren (han holdt sig til arianismen), han
troede Universet var uendeligt stort, og at Gud var i alt. Han var altså også en form for panteist. En
del af hans teori om ”Naturlig magi” beskrev også muligheden for sjælevandring, som ikke er en
kristen lære. Endelig troede han ikke, at Jesus døde på korset for at sone menneskets synder. Det var
disse holdninger, der fik ham dømt til døden af Inkvisitionen.
Bruno var mere mystiker og magiker end videnskabsmand, og derfor kan man mene, at han ikke
hører til i en artikel om naturvidenskabens udvikling, men eftersom man flere steder kan læse, at
han blev brændt på bålet netop pga. sine naturvidenskabelige holdninger, synes det alligevel på sin
plads at tage ham med her.
Kritikere af Middelalderen eller Den katolske kirke kan naturligvis bruge Brunos skæbne som
eksempel på, at nogle holdninger i Middelalderens Kirke ikke var tilladte, og at straffen kunne være
direkte brutal. Hertil skal man naturligvis medtage, at det i praksis var det verdslige styre, der stod
for henrettelsen, og at den slags straffe også fandtes hos protestanterne samt hos den almindelige
øvrighed generelt. Vores egen Christian IV var for eksempel en flittig heksebrænder, og tortur var
også en del af retssystemet. [18]
Uanset at man kan hade dødsstraf i alle dens afskyelige former, så findes den jo også den dag i dag.
Selv i moderne vestlige stater, f. eks. adskillige stater i USA, findes dødsstraffen endnu. Det er altså
ikke en straffeform, som kun hører til Middelalderen, og den kan derfor ikke bruges til at nedrakke
selve Middelalderen. (Med mindre man da også vil nedrakke nutiden.)

Johannes Kepler
Født i Weilderstadt, Württemberg 27/12-1571, død i Regensburg
15/11-1630. Den tyske (lutherske) teolog, astronom og
matematiker, Johannes Kepler var kopernikaner i begyndelsen af
sin karriere. Muligvis havde Kepler lært dette system af sin
matematik/astronomilærer, Michael Mäestlin, som var overbevist
om sandheden i Copernicus' heliocentriske teori.
Kepler kom i 1600 til Prag, hvor han sammen med Tycho Brahe
arbejdede som hofastronom/astrolog for Kejser Rudolph II. Dette Illustration 9: Johannes Kepler.
[23]
samarbejde varede dog kun et år, da Brahe døde i 1601.
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Da Brahe døde, lykkedes det for Kepler af få fat i Brahes målinger af planeterne, og i perioden 1600
til 1619 arbejdede Kepler især med at forstå Marsbanen. Marsbanen blev udvalgt, fordi dens
banekurve var sværere at beregne end andre planeters. Kepler kunne nemlig ikke få de målte
positioner til at stemme overens med Copernicus' teoretiske beregninger. Kepler vidste, at Brahes
observationer ikke fejlede noget, og derfor måtte han konkludere, at banebevægelsen var
anderledes, end man hidtil havde troet. [14]
Han endte med at konkludere, at Marsbanens bevægelse bedst kunne beskrives ved en ellipse med
Solen i det ene brændpunkt. Hans opdagelse lyder måske ikke af så meget, men videnskabsfolk
havde siden oldtiden været af den opfattelse, at cirkelbevægelsen er den eneste bevægelse, som
himmellegemer kan følge. I Europa var tanken arvet fra Aristoteles og Ptolemæus, og Aristoteles fik
sandsynligvis ideen om cirkelbevægelse fra Eudoxos, som levede fra 409-356 f.Kr. Eudoxos' teori
blev dog udfordret af Aristarchus (310-230 f. Kr), som foreslog et heliocentrisk verdensbillede.
Dette system havde dog nogle konsekvenser6, som var umulige for antikkens filosoffer at løse, så
det geocentriske verdensbillede blev det foretrukne i de næste 1800 år. Planeterne blev i øvrigt
antaget for at være guder, og derfor måtte de 'naturligvis' også bevæge sig på ”perfekte” baner –
dvs. cirkelbaner. [24]
I de efterfølgende år lykkedes det Kepler at påvise, at de andre planeter også bevæger sig i
ellipsebaner, og i 1609 kunne han offentliggøre sit resultat i skriftet ”Astronomia Nova”:
Planeterne bevæger sig i ellipsebaner omkring Solen med Solen i det ene brændpunkt.
Kepler var dog ikke færdig. Han forsøgte at give en fysisk begrundelse for den nyopdagede
sammenhæng - førhen var modellerne rent matematiske. Han indførte en form for kraftbegreb og
antog, at kraften på planeten afhænger omvendt proportionalt med afstanden til Solen. Dette var en
forkert tese, men det lykkedes ham dog alligevel at vise en sammenhæng mellem det areal en
planets radiusvektor overstryger i konstante tidsintervaller.
En planets radiusvektor overstryger lige store arealer i lige store tidsrum.
Resultatet blev også offentliggjort i ”Astronomia Nova.” [14]
I årene op til 1619 lykkedes det Kepler at koble planeternes omdrejningshastigheder ved aphelion
og perihelion sammen med musikskalaen(!) og resultatet er, som skrevet står i ”Harmonices
Mundi”:
Kvadratet på en planets omløbstid divideret med middelafstanden til Solen i tredje potens er
konstant.
I 1627 offentliggjorde Kepler de Rudolphinske tabeller, som indeholdt præcise målinger af 1005
stjerner samt nøjagtige efemerider for planeterne.
Kepler kunne altså efter mange års møjsommeligt arbejde tilbagevise både det kopernikanske- og
det tychoniske verdensbillede, og hans verdensbillede kom til at ligne det nuværende; i hvert fald
passer hans Solsystem med den nuværende forståelse.
6

Konsekvenserne var som tidligere nævnt, at stjernerne skulle udvise parallakse i et heliocentrisk system, man skulle
forklare problemet med, at man ikke kan mærke Jordens bevægelse, og endelig var det filosofisk attraktivt, at
Jorden var Universets centrum.
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Eksperimentel eftervisning af Keplers 1. lov
Katedraler blev i Middelalderen benyttet som solobservatorier. Man havde brug for gode kalendre,
da f. eks. Påsken ikke falder på samme ugedag hvert år. (Påskesøndag falder 1. søndag efter 1.
fuldmåne efter forårsjævndøgn.) Ligeledes kunne gode solobservationer forudsige formørkelser, og
de kunne endda bruges til at vise Keplers 1. lov. Cassini arbejdede i 1650'erne sammen med nogle
jesuitterbrødre i San Petronio-katedralen i Bologna, og det lykkedes ham at vise, at Solskivens
projektion på gulvet i katedralen ændredes i løbet af året. Det kunne forklares ved, at Solens afstand
til Jorden varierer i løbet af et år. En nøje analyse viste, at der var tale om ellipsebevægelse. [2 s.
112-113]
Det forekommer måske påfaldende, at kirkens folk bare 25 år efter Galileis dom (se næste afsnit)
verificerede Keplers arbejde, men det viser nok, at den ulykkelige dom mod Galilei var en enlig
svale, som kirken har måttet bøde for lige siden.

Illustration 10: Middagstid i San Petronio-katedralen i Bologna. Bemærk at Solen krydser den markerede
meridianlinie. Billedet er sakset fra en lille film, som viser Solens passage henover kirkegulvet. [42]
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Galileo Galilei
Født i Pisa 15/2-1564, død i Firenze 8/1-1642. Galilei var en stor
fysiker og astronom, som benyttede de metoder, som bl. a. Thierry,
Bacon og Grosseteste advokerede for i 11-1200-tallet. Det er uvist, om
han kendte til disse folks arbejde, eller om han selv fik ideen til at
foretage eksperimenter i større stil. Uanset hvad, er han for de fleste
kendt som manden, der indførte den eksperimentelle metode i den
vestlige naturvidenskab.
Han startede som ung mand med at beskrive pendulets bevægelse, efter
at have betragtet en lysekrone svinge i Pisas katedral. Dette arbejde
ledte ham til en korrekt beskrivelse af faldende legemer. Han påviste, at
legemer falder lige hurtigt på skråplaner, såfremt der ikke er påvirkning
fra luftmodstand – dette er i modstrid med Aristotelisk tankegang, der
forudsiger at tungere legemer falder med større acceleration end lette Illustration 11: Galileo Galilei.
legemer. [14], [26]
[25]
I 1604 begyndte hans bidrag til astronomien. Ligesom Brahe havde observeret en supernova,
opdagede han selv en i stjernebilledet Slangebæreren dette år, og ligesom Brahe fandt han frem til,
at den var længere væk end planeterne. Kepler observerede i øvrigt også denne supernova.
I 1609 byggede Galilei sit første teleskop, og han observerede blandt andet solpletter, kratere på
Månen, Saturns ringe, Venus' faser og Jupiters 4 inderste måner. Disse resultater, som blev
beskrevet i værket ”Sidereus Nuncius” i 1610, var epokegørende, fordi de for det første viste at
hverken Solen eller Månen var perfekte sfærer – de havde jo hhv. solpletter og kratere, og Jupiters
måner kredsede tydeligvis rundt om Jupiter og ikke omkring
Jorden. I følge Aristoteles' teori var Jorden Universets centrum,
og himmellegemerne var perfekte sfærer. [14]
Galilei blev meget berømt pga. sit store arbejde, og i Rom i
1611 blev han medlem af Accademia dei Lincei,7 og han og
hans teleskopobservationer blev fejret af de Jesuitiske
matematikere og astronomer ved de romerske pavelige
universiteter. [14], [29 s. 6] Accademia dei Lincei var en
organisation, der blev grundlagt i 1603, og dens formål var ved
eksperimenter og observationer at fravriste naturen dens
hemmeligheder. Man må sige, at Galilei passede godt ind i dette
selskab.
Aristotelikerne fik altså pga Brahes, Keplers og Galileis
opdagelser, store problemer i denne tidsperiode, og tiden for et
paradigmeskift kom nærmere og nærmere.
Galilei var kopernikaner, og selvom hans observationer viste, at Illustration 12: En side fra Sidereus
Nuncius, skrevet af Galilei. Tegningen
det geocentriske verdensbillede ikke kunne være rigtigt, havde viser månekratere.
han dog ikke nok beviser til at vise, at Copernicus havde ret.
7

Læs mere om Accademia dei Lincei i [27].
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Alligevel hævdede han, at Copernicus' verdensbillede var det korrekte verdensbillede. Denne
holdning var med til at bringe ulykke ned over ham bare 4 år efter hans triumferende besøg i Rom i
1611. [26]
1600-tallet var en urolig tid i Europa med krige samt den overståede Reformation, der tillod
alternative fortolkninger af Bibelen. Der var endda kræfter i Italien, der forsøgte at afskaffe religion.
Personerne bag disse kræfter støttede Galilei, og dermed blev han inddraget i en kirkepolitisk strid,
som gav ham store besværligheder. I december 1615 blev han af Den romerske inkvisition pålagt at
tilbagekalde sine udtalelser om, at det kopernikanske system var det korrekte. Han accepterede dette
krav, og han lovede ikke at undervise systemet som værende korrekt. [26]
Her kunne historien om Galileis problemer med kirken være endt, men han skrev i 1632 et værk
”Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo,” hvor den dumme Simplicius blev belært om
Verden af de to personer Sagredeo og Salviati. Salviati var sandsynligvis Galilei selv, Sagredo en
virkelig ven af Galilei og Simplicius blev af nogle fortolket som værende paven, og derfor røg
Galilei direkte tilbage til Rom til endnu en retssag. Det er påfaldende, at Galilei stadigvæk holder
sig til det kopernikanske system, eftersom Kepler allerede i 1609 havde påvist, at planeterne
bevæger sig i ellipsebaner omkring Solen. [28] Dette vidste Galilei godt, idet han og Kepler
korresponderede med hinanden.
Man kan undres over, hvorfor han overhovedet besværede sig med at skrive Dialogo, men han
havde i 1624 haft flere samtaler med pave Urban VIII, som tilsyneladende var interesseret i at få
undersøgt spørgsmålet dybere. Galilei havde endda fået en imprimatur (trykketilladelse) fra paven.
Han havde dog givet paven det indtryk, at bogen ville konkludere, at det traditionelle verdensbillede
var det rigtige, og derfor kan det ikke undre, at han ville få ballade, når han skrev det modsatte. [29
s. 3-4]
Den 21/6-1633 blev han i kirken Santa Maria sopra Minerva i Rom dømt for mistanke om kætteri,
og han skulle straks oplæse en erklæring, hvor han afviste læren om, at Jorden kredser om Solen, og
hans straf blev en gang hver eneste uge i de næste tre8 år at recitere de 7 bodssalmer.9 Derudover var
han i en periode i husarrest hos sin ven ærkebiskoppen af Siena. Han fik dog senere på året lov at
vende hjem til sit eget hus i Arcetri udenfor Firenze, hvor han skrev sit livs sidste værk Discorsi e
dimostrazioni matematiche intorno a due nuovo scienze, som var en form for opsummering af sit
livsværk – et arbejde der sammen med Keplers arbejde var med til at lægge fundamentet for
Newtons arbejde med mekanikken. Han slap også for at læse salmerne op, ved at lade sin datter
karmelitternonnen Marie Celeste læse salmerne op en gang om ugen i stedet for. [29], [30]
Det var uden tvivl en ydmygelse offentligt at skulle tilbagekalde sine teorier, og inkvisitionens
anklage om kætteri var heller ikke sjov at få klistret på sig. Kætterimistanken blev i øvrigt
tilbagekaldt af Kirken, som pave Johannes Paul II bekendtgjorde i 1992. Kirken indrømmede altså
at have begået en fejl – selvom indrømmelsen nok kom lidt sent.
Man kan undres over at en lære, som var offentliggjort af en katolik i 1543, knap 100 år senere
alligevel kunne blive så stor en anstødssten, at Galilei blev ydmyget i al offentlighed. Professor Olaf
Pedersen forklarer det på denne måde:
8
9

Kilde [29] siger, at han skulle oplæse salmerne resten af sit liv, mens kilde [30] siger, at han kun skulle gøre det i tre
år.
Salmerne er nr. 6, 32, 38, 51, 102, 130 og 143. De kan læses i Det gamle Testamente.
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Illustration 13: Billede fra Almagestum Novum. Man ser justitsgudinden Astrea, som vejer det
tychoniske system op mod det kopernikanske, og det tychoniske system vægter tungest.
Nederst til højre i billedet kan man se det det ptolemæiske system, som er helt kasseret. Gamle
Ptolemæus sidder i midten af billedet og udtaler ”Fejlen er rettet.” [33].
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The Council of Trent seemed to have so changed the criteria of truth that the power of deciding the
truth or falsehood of a scientific idea was taken away from the community of scholars and
conferred on a bureaucratic institution in Rome. The fact that this could happen can only be
understood in a wider perpective as a consequence of the cramped and strained attitude of by
which the Church tried to bring her own house in to order after the onslaught of the Reformation.
[29 s. 24]
På godt dansk – pga. den ravage, som Reformationen bragte, måtte Kirken sikre, at den rette lære
(katolicismen) ikke blev forvansket af alle mulige nye ideer. Når spørgsmål blev rejst, skulle
svarene komme hurtigt, og de skulle være klare. Det krævede en lille gruppe beslutningsdygtige
mennesker. Når en lille gruppe mennesker skal reagere hurtigt, og de får stor magt, er der også
automatisk risiko for at begå alvorlige fejl, som for eksempel at dømme
Galilei. Selvom Galileis straf var relativt mild, så har kirken lige siden
kæmpet mod diverse vrangforestillinger om, at den skulle være
bagstræberisk og imod ny viden; og det på trods af, at det primært var
kirken, der fik gang i Universitetsvæsenet, og at kirkefolk har stået for
mange opdagelser både i fortiden men også i nutiden. [2]

Giambattista Riccioli
Født i Ferrara 17/4-1598 og død i Bologna 25/6-1671. I 1614 blev Riccioli
medlem af Jesuitterordenen, han blev uddannet her, og han tilbragte hele sit
liv i denne orden. Han betragtede sig selv mere som teolog end som Illustration 14:
astronom, og han arbejdede også mest med teologi i sine unge år, men senere Giambattista Riccioli.
fik astronomien større og større indpas i hans arbejde, uden at det dog fratog [43]
ham fortsat at arbejde med teologien. [34]
Riccioli satte sig for ved eksperimenter af faldende legemer at modbevise påstanden om den
bevægede jord og desuden at modbevise Galileis kinematik, dvs. bevægelseslære, og han var den
første som direkte målte accelerationen af et frit faldende legeme. [2 s.102] Faktisk var han den
første, der målte tyngdeaccelerationen, g. [32] Han endte dog til slut med at bekræfte Galileis
kinematik i stedet for at afvise den. [31]
Riccioli besluttede i 1640 at skrive et af de fremmeste astronomiværker i Middelalderen,
”Almagestum Novum,” et digert værk på 1500 sider, som blev udgivet 11 år senere. Værket fik
enorm indflydelse, og blandt andre John Flamsteed fra England benyttede det til at forberede sine
astronomiforelæsninger i 1680'erne.
Riccioli var et tydeligt eksempel på, at videnskabsmænd i 1600-tallet, og ikke kun Galilei,
arbejdede seriøst med eksperimenter. For at vise hvor omhyggelig han var, vil vi her omtale,
hvordan han fandt frem til tyngdeaccelerationen.
Riccioli og fader Francesco Maria Grimaldi valgte et pendul, som var 3'4” langt (3 fod og 4
tommer) i romerske mål, satte det i gang, og puffede til det, når dets udsving blev svage. De talte
antallet af svingninger i 6 timer – de 6 timer blev målt ved at måle på stjerner. (En meridiankikkert
og kendskab til stjerners positioner giver mulighed for at måle tid ganske nøjagtigt.) Pendulet
foretog 21706 udsving. Riccioli ville gerne have det til at hvert udsving tog 1 s, så det burde svinge
21600 gange. (6 h svarer til 21600 s.) Riccioli var ikke tilfreds, så han fik 9 af sine jesuitterbrødre til
at tælle udsving i 24h i stedet for 6h. Det gav 87998 udsvingning – her øgede han altså
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observationstiden for at få mindsket måleusikkerheden.
Han var dog ikke tilfreds med at ramme 1598 svingninger galt, så han øgede pendullængden til
3'4,2”. Det gav en tælling på 86999 svingninger. Hans brødre var tilfredse men ikke Riccioli selv.
Derfor forkortede han pendullængden til 3'2,67”. De andre gad ikke fortsætte målingerne, så han,
Grimaldi og en unavngiven person målte i tre efterfølgende nætter. De målte i det tidsrum, det tager
fra stjernen Spica krydser meridianen til stjernen Arkturus krydser meridianen, hvilket svarer til
3192s. De talte 3212 udsving. Derfor rettede han for sidste gang længden til 3'3,27”, og satte sig
tilfreds med det dog uden at måle efter. Dette pendul brugte han til at bestemme tyngdeaccelerationen, og han fandt med nuværende enheder værdien 9,55 m/s2. [2 s. 103-104]
Hvis læseren undrer sig over, hvordan man kan bruge et pendul til at bestemme

√

tyngdeaccelerationen, kan man erindre sig formlen: T =2⋅π⋅ l , hvor l er pendullængden, T er
g

svingningstiden af pendulet og g er tyngdeaccelerationen. Formlen bliver udledt på Fysik A-kurset.
Riccioli var ikke kun astronom og fysiker. I løbet af sit liv arbejdede han også med teologi,
geografi, optik, kronologi og matematik foruden, at han naturligvis underviste.
Vi springer nu godt 200 år frem i tiden, og betragter et eksempel på hvordan, det ikke kun var
astronomien og fysikken – men også biologien, der skulle opleve store forandringer.

Gregor Mendel
Født Johann Mendel. Født i Heinzendorf, Østrig-Ungarn 22/7-1822.
Død i Brno 6/1-1884. Johann Mendel voksede op i en familie, hvor i
hvert fald faderen var ganske interesseret i havebrug, og muligvis
var det her, Johann fattede interesse for planteavl. [36] Johann
Mendel startede dog sin karriere med at læse teologi og blev i 1843
medlem af Augustinerordenen i Brno. 4 år senere blev han
præsteviet, og han skiftede sit fornavn ud med navnet Gregor.
Han underviste kortvarigt som gymnasielærer i matematik, selvom
han først studerede matematik på Wiens universitet i perioden 185153. Han færdiggjorde ikke sin eksamen, men vendte tilbage til
undervisningen og fortsatte i dette job indtil 1868. Derefter blev han
abbed, som han fortsatte med resten af sit liv.
Illustration 15: Gregor Mendel.

I tiden som gymnasielærer udførte han en serie epokegørende forsøg [35]
med haveærte-planten, og ud fra disse forsøg kunne han opstille sine
to arvelighedslove. Forsøgene var af høj kvalitet, fordi han udførte så mange, at han kunne lave en
statistisk analyse af sine resultater.
Mendels 1. arvelov lyder som følger:
Et individ, der er dannet ved kønnet forplantning har to anlæg for hvert karaktertræk. Det ene
anlæg er recessivt, og det andet er dominant. De to anlæg fordeles i forholdet 1:1 til individets
kønsceller. [37]
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Eksempel: Et barn har en forælder med brune øjne samt en forælder med blå øjne. Barnets
kønsceller vil dele forældrenes anlæg for hhv. blå- og brune øjne i forholdet 1:1. Det betyder, at
selvom barnet bliver brunøjet, kan det selv få blå-øjet afkom, hvis det finder en partner, som også
har anlæg for blå øjne.
Mendels 2. arvelov lyder som følger:
Et individ, der har to anlæg à 2 gener for et bestemt karaktertræk, og det forplanter sig ved
selvforplantning, kan lave 4 forskellige afkom. [37]
Eksempel: Hvis en plante har to anlæg for en bestemt egenskab, lad os kalde anlæggene Aa og Bb,
så kan det ved selvbestøvning lave nye planter, der har kombinationerne AA, Ab, aB og ab. De nye
planter vil få egenskaberne i samme forhold. Altså laves der 1000 planter af en moderplante, vil der
komme 250 planter med kombinationerne enten AA, Ab, aB eller ab.
Disse love, som enhver gymnasieelev, der haft biologi har hørt om, gik i første omgang i
glemmebogen, men 34 år senere blev de genfundet, og lovene blev brugt til at rette Darwins
fejlagtige opfattelse af evolution. Darwin og Mendel var i øvrigt samtidige, men Darwin havde ikke
hørt om Mendels arbejde, og derfor blev udviklingen af genetikken forsinket nogle år. Det var først
i 1930'erne, at man fik en mere korrekt forståelse af evolutionen - neodarwinismen var født. [36]
Vores sidste miniportræt bliver af en af pionererne bag den nyeste model af Universet.

Georges Henri Joseph Èdouard Lemâitre
Født i Charleroi i Belgien 17/7-1894. Død 20/6-1966. Lemâitre læste
ingeniørvidenskab på det katolske universitet i Louvain, hvor han
senere også kom til at arbejde som forsker. Først meldte han sig dog
som soldat i den belgiske hær, hvorved han blev deltager i 1.
Verdenskrig. I perioderne uden kamphandlinger læste han en bog om
kosmologi, som var skrevet af H. Poincaré. [39 s. 56] Interessen for
kosmologi var så stor, at han efter krigen valgte at læse astronomi på
Cambridge Universitet og sidenhen på Harvard. [14 s. 314]
I 1922 løste russeren Alexander Friedmann Einsteins gravitationelle
feltligninger, og han fremkom med ideen om et ekspanderende
univers. 5 år senere gjorde Monsignor Georges Lemâitre det samme,
men han fortolkede ligningerne videre end Friedmann gjorde, og
grundstenen for Big Bang-teorien var lagt. Selvom Lemâitre Illustration 16: George Lemâitre.
formulerede et ekspanderende univers, og dets indvirkning på [40]
spektrene fra galakser, lader det til at Edwin Hubble ikke kendte til
denne forudsigelse, da han opdagede galaksernes bevægelse fra hinanden i 1929. [38 s. 27] Mellem
1927 og 1933 formulerede Lemâitre, at Universet oprindeligt havde været et uratom, som var
ustabilt og sidenhen eksploderede. Det er denne forestilling om Universets fødsel, der ligger til
grund for vor nutidige opfattelse af Universets opståen. [39]
Ideen om uratomet eller Hypothèse de l'atome primitif, som Lemâitre selv kaldte ideen, blev ikke
modtaget særligt positivt. På 5. Solvay-konference i Bruxelles (1927) reagerede Einstein med
følgende udtalelse: ”Deres beregninger er korrekte, men deres fysik er rædselsfuld.” En af
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Lemâitres gamle lærere, Arthur Eddington, delte Einsteins holdninger, men han udtalte sig dog lidt
mere diplomatisk: ”Det forekommer mig, at den mest tilfredsstillende teori vil være en, der ikke gør
begyndelsen alt for uæstetisk abrupt.” (Eddington fremhævede selv de sidste to ord.) [39 s. 58]
Lemâitre blev dog ikke skræmt væk fra kosmologien af disse udtalelser fra et par af verdens største
(astro)fysikere, men han fremlagde sine ideer i Nature d. 9/5-1931. Herefter ser det ud til at Einstein
var blevet overbevist, for han udtalte nu at teorien var ”...den smukkeste og mest tilfredsstillende
tolkning...” af de astronomiske fænomener. I New York Times kunne man 31/5-1931 læse, at
Lemâitre forsikrede læserne om, at der ”ikke var nogen konflikt mellem videnskab og religion,”10 og
der stod ”[Lemâitre] var en af de bedste nulevende matematiske fysikere...Netop nu er hans
ekspanderende univers så meget i vælten, at Einsteins statiske...model virker lige så umoderne som
en cykel med høje hjul.” Eddington havde i mellemtiden læst Lemâitres artikel fra 1927 én gang
mere, og også han blev overbevist. Han fik artiklen oversat fra fransk til engelsk, og han fik den
udgivet i Proceedings of the Royal Astronomical Society. (1931). Med Eddingtons blåstempling var
Lemâitres teori nu accepteret som en ligeværdig kosmologisk teori. [39 s. 59]
Accepten af Lemâitres arbejde betød ikke, at al diskussion endte, for der manglede stadigvæk en del
observationelle resultater, før andre teorier kunne afvises. F. eks. arbejdede Fred Hoyle og mange
andre på en kosmologisk teori, som beskrev et statisk univers. Fred Hoyle var i øvrigt den, der
døbte Lemâitres teori Big Bang-teorien. Han mente det muligvis lettere hånligt på det tidspunkt,
men navnet er nu officielt.
I 1949 offentliggjorde Alphers, Bethe og Gamow en artikel 11, hvor de redegjorde for, hvordan
Universets mængder af brint og helium kunne forklares, og de forudsagde også, at der burde være
en strålingsrest fra denne tid, det som vi i dag kalder Den kosmologiske baggrundsstråling. Dvs. nu
var Lemâitres teori udvidet til at kunne forklare fænomener, som ingen anden teori kunne forklare.
[39 s. 64]
Da Penzias og Wilson i 1965 opdagede den kosmologiske baggrundsstråling, viste det sig at blive
dødsstødet for de konkurrerende kosmologiske teorier. I dag har vi ingen kosmologisk teori, der er
bedre end Big Bang-teorien.

Konklusion
Vi har nu kort opridset naturvidenskabens udvikling i Europa fra Middelalderen og frem til nutiden.
Vi har set at den eksperimentelle måde at lære om verden på, blev formelt introduceret allerede i
1200-tallet, men at den først rigtig slog igennem i 1600-tallet.
Universiteterne startede i Italien og England omkring år 1100, og Den katolske kirke var en af
hovedkræfterne i udbredelsen af universiteter i Europa. Kirkens folk har dog også lavet fejl, som da
de fejlagtigt mistænkte Galilei for at være kætter, men denne fejl blev der undskyldt for i 1992.
Miniportrætterne af udvalgte videnskabsmænd har forhåbentligt demonstreret, at kirken og dens
10 Grunden til, at Lemâitre udtalte sig om religion og kosmologi, var i kraft af sin position som katolsk præst. Han
blev i 1923 viet som katolsk præst, og han endte endda med at blive formand for det pavelige Videnskabsakademi.
11 Det var kun Alperhs og Gamow, der forfattede artiklen, men de fik Bethe med som en vittighed. Dermed ville
forbogstaverne i artiklen være ABG – på græsk αβγ.
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medlemmer både officielt og i praksis har været bidragydere til tilvejebringelsen af ny viden alle
dage – i modsætning til hvad dens modstandere hævder.
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