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Af geolog Carsten Rabæk Kjaer.

Mange store personligheder har bi-
draget til forståelsen af Jorden og
dens opbygning. Men én person
nævnes dog igen og igen som geo-
logiens grundlægger: Nemlig Niels
Stensen alias Nicolaus Steno.

I februar måned dette år afholdt Palæonto-
logisk klub under Dansk Geologisk For-
ening et møde om den danske naturviden-
skabsmand og teolog, Niels Stensen –
bedre kendt som Steno. Ikke mindre end
10 forskellige foredragsholdere var mødt
frem – et tydeligt tegn på Stenos bredspek-
trede virke.

Det var svært at undgå at blive fascine-
ret af denne historiske person, som har be-
tydet så meget for udviklingen af den mo-
derne geologi. Dette gav lysten til at be-
rette om hans liv og levned i en artikel.
Bevæbnet med bøgerne “Steno  – Life,
Science, Philosophy” af Troels Kardel fra
1994 og Olaf Pedersens lille hæfte “Niels
Stensens videnskabelige Liv”, også fra
1994, samt erindringerne fra DGF-mødet
skred jeg til værket.

Stenos barndom
Niels Stensen blev født i København i
1638. Hans far, Sten Pedersen, var guld-
smed, mens man ikke ved ret meget om
hans mor, Anne. Niels Stensen voksede op
i et puritansk hjem præget af troen på Gud

og Konge. Som syvårig mistede Niels sin
far, og moderen overtog forretningen.

Han lærte allerede i sin barndom at
sætte pris på at drøfte religiøse spørgsmål
med ældre mennesker og lytte til deres
konversationer. Dette skyldtes til dels, at
han i en længerevarende periode på ca. 3 år
led af sygdom og derved var forhindret i
mere almindelige udfoldelser med sine
jævnaldrende kammerater.

Niels blev opmuntret til at læse frem for
at gå i familiens fodspor og ende som guld-
smed. Han havde sin skolegang i Vor frue
Skole (den nuværende Metropolitanskole),
og i sin skolegang oplevede han en af ti-
dens store tragedier ramme København. I
1654 hærgede pesten byen og dræbte ca.
9.000 mennesker svarende til ca. en tredje-
del af byens befolkning. På hans egen
skole døde ikke mindre end 246 elever af
epidemien, en begivenhed som må have
berørt den unge mand dybt.

Krig og studier
Som attenårig begyndte Niels på Køben-
havns Universitet. Han blev indskrevet
under navnet “Nicolaus Stenonis” – deraf

forkortelsen Steno, som jeg herefter vil
bruge. På universitetet arbejdede en af ti-
dens store anatomer, Thomas Bartholin
(1616-1680), der fik stor indflydelse på
Stenos virke.

Stenos studietid i København i perioden
1656-59 var samtidig en af de sværeste
perioder i Danmarks historie. I 1657 havde
den danske konge Frederik III erklæret
Sverige krig. Imidlertid blev Danmark
tvunget i knæ ved svenskernes berømte
march over Øresund i den kolde vinter i
1658. Ved Roskilde-freden mistede Dan-
mark Skåne, Halland og Blekinge, som på
det tidspunkt var nogle af kongedømmets
rigeste områder. På trods af fredsaftalen
angreb den svenske hær igen året efter, og
København blev belejret. Byen holdt dog
stand, men belejringen af byen på land
blev først hævet i 1660.

Københavns indbyggere deltog aktivt i
forsvaret af byen, og således har også
Steno arbejdet på barrikaderne. Der er dog
ikke nogle direkte vidnesbyrd om, at han
har deltaget i egentlige kamphandlinger.

CHAOS-manuskriptet
Under kampene standsede undervisningen
på universitetet selvsagt næsten helt. Men
et betydeligt skrift fra Stenos hånd er beva-
ret fra denne periode: Igennem en fire-
måneders periode i 1659 skrev han 92 tæt-

Nicolaus Steno
- geologiens grundlægger

Når forskellige jordlag tydeligvis ligger pænt oven på hinanden, er de nederst ældst og de øverste
yngst. Denne tilsyneladende banale betragtning var Steno den første, som formulerede. (Foto: CRK).

Ungdomsportræt af Steno. Maleriet hænger på
Galleria degli Uffizi i Firenze. Kunsneren er
ukendt.
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skrevne sider med noter om observationer,
små eksperimenter og reflektioner. Disse
noter giver et indblik i, hvad der optog
Steno i hans studieår. Manuskriptet inde-
holdt også citater fra ikke mindre end 75
andre forfattere som f.eks. Galilei, Francis
Bacon, Descartes og Tycho Brahe. Noterne
blev fundet på nationalbiblioteket i Firenze
i 1946 og er kendt som CHAOS-manu-
skriptet på grund af en inskription på første
side (In nomine Jesu, CHAOS).

Manuskriptet viser, at Steno allerede på
dette tidspunkt var meget belæst i mange
videnskabelige discipliner som astronomi,
geografi, kemi, fysik, botanik, matematik,
kartografi samt anatomi, kirurgi og medi-
cin. Det giver samtidigt et fingerpeg om
Stenos enestående iagttagelsesevne og sans
for detaljer.

Rejser og anatomiske studier
Steno forlod Danmark i 1659 på trods af, at
København stadig var under belejring. Stu-
dierejser til udlandet var på det tidspunkt
obligatoriske for alle, der ville drive det til
mere end at blive præst eller lærer i
Danmark.Han tog først til Amsterdam for

siden at blive indskrevet ved det berømte
universitet i Leiden, hvor han opholdt sig i
3 år fra 1660-63. Allerede i Amsterdam
gjorde han sin første betydelige opdagelse,
da han dissekerede et fårehoved. Han fandt
en kanal, som løb fra ørespytkirtlen til
mundhulen. Senere fandt han den samme
kanal i et hundehoved. Han fortalte om sin
opdagelse til anatomen, kemikeren og me-
dicineren Franciscus Sylvius, som han
gjorde bekendtskab med i Leiden. Sylvius
fandt siden kanalen i et menneskehoved og
opkaldte den efter Steno: Ductus stenoni-
anus. På denne måde fik Steno på et tidligt
tidspunkt sit navn slået fast. Opdagelsen
blev senere genstand for en strid mellem
ham og professor Gerard Blaes, fordi sidst-
nævnte hævdede, at opdagelsen var hans.
Sådanne diskussioner om “ophavsret” var i
ganske almindelige på dette tidspunkt.

Steno fortsatte med studier af kirtler og
de kanaler, hvormed de var forbundne,
mens han var i Holland. Der blev dog også
plads til en kort afhandling om varme kil-
der, et tidligt tegn på hans interesse for
geologi, som senere skulle komme langt
tydeligere til udfoldelse.

Inden for anatomien bidrog Steno også
væsentligt med sine muskelstudier. En me-
get opsigtsvækkende konklusion, Steno
nåede frem til, var, at hjertet kort og godt
var en muskel! Han gjorde derved op med
årtusinders spekulationer om hjertet som et
særligt mystisk organ.

Hjernestudier
Dermed var de betydelige opdagelser in-
den for anatomien imidlertid ikke gjort. I
1664 holdt Steno et foredrag i Paris om
hjernens anatomi. I dette foredrag kritise-
rede han stort set alle tidligere forestillin-
ger om hjernens funktion. På dette tids-
punkt var den franske filosof René
Descartes forestillinger om hjernens hul-
rum som sæde for de “livsånder”, der løber
ud gennem hule nervetråde og ind i musk-
lerne, der herved svulmer og trækkes sam-
men, vidt udbredt. Især tillagde Descartes
den såkaldte koglekirtel stor betydning,
idet det ifølge ham var i denne, at veksel-
virkningen mellem sjæl og legeme foregik.
Steno viste, at Descartes’ beskrivelser af
koglekirtlen og dennes påståede bevægel-
ser var anatomisk forkerte. Dette satte såle-
des spørgsmålstegn ved flere af de psyko-
logiske og filosofiske teorier, som
Descartes havde opbygget på baggrund af
sine anatomiske betragtninger.

Steno påviser fossilerne
I 1666 kom Steno til Firenze i Toscana,
Italien. Firenze var gennem 1600-tallet
centrum for et rigt videnskabeligt liv, og
han blev vel modtaget af Storfyrst Ferdi-
nand II. Steno blev tilbudt ophold mod at
ordne storfyrstens samling af sjældenhe-
der, som bl.a. omfattede krystaller og mær-
kelige forsteninger (som dog på dette tids-
punkt ikke blev anset for at være mineral-
iserede rester af dyr). Storfyrsten forblev
Steno en hengiven sponsor indtil sin død i
1670, hvorefter hans søn, Cosimo III, ufor-
trødent fortsatte støtten til Steno.

Steno studerede ved sin ankomst til
Firenze muskler og deres opbygning, og
han offentliggjorde et arbejde om dette,
hvor han som noget nyt gik meget matema-
tisk til værks. Hans arbejde om muskler er
ikke et af hans mest påskønnede værker,
men to tillæg til værket påberåber sig sær-
lig interesse.

I disse tillæg beskrives først dissekerin-
gen af hovedet af en kæmpestor, hvid haj,
som var blevet fanget i Middelhavet nær
den italienske by Livorno. Han beskrev
hajhovedets forskellige organer omhygge-
ligt, men det blev særlig interessant, da han
nåede til beskrivelsen af de tretten rækker
trekantede tænder i hajens gab.

Han sammenlignede detajleret haj-
tænderne med de såkaldte “tunge-sten”
(glossopetrae), som bl.a. optrådte i stort tal
i bjergarter på Malta. På baggrund af ob-
servationerne opstiller han seks såkaldte
argumenter eller gisninger (conjecturer),

I denne bygning “Uffizi” i Firenze havde Steno sin daglige gang. I Baggrunden ses Palazzo
Vecchioos slanke tårn og domkirkens kapel. (Foto: Gunnar Larsen, Fyns Amt).
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Kobberstik fra “De solido..”, som viser
Toscanas geologiske udvikling. Figur 25 nederst
viser den oprindelige situation med horisontale
jordlag. Figur 24 viser store hulheder dannet
under indflydelse af ild og vand. Figur 23 viser
kollaps af jordlag. Figur 22 viser nye lag afsat,
da området var dækket af hav. Figur 21 viser
igen hulheder dannet i de nye lag undtagen det
øverste. Figur 20 viser, at høje og dale er dan-
net som følge af sammenstyrtning af de øverste
sandlag.

som udgør en formuleret teori om dannel-
sen af fossiler:
1. Den jord, hvoraf legemerne lignende

dele af dyr opgraves, synes ikke at frem-
bringe sådanne legemer i dag.

2. Den nævnte jord synes ikke at have væ-
ret fast, da de nævnte legemer blev dan-
net.

3. Man kan ikke anføre vægtige indvendin-
ger mod den tro, at den nævnte jord en-
gang var dækket af vand.

4. Der synes heller ikke at være vægtige
indvendinger mod den tro, at den
nævnte jord engang var blandet op med
vand.

5. Jeg kan ikke se noget, som forhindrer os
i at betragte den nævnte jord som et se-
diment, der gradvist er aflejret af vand.

Bygget på disse fem argumenter er hoved-
tesen:
6. Der synes ikke at være nogen indven-

ding mod den mening, at legemerne, der
er gravet op af jorden og ligner dele af
dyr, må betragtes som havende været
dele af dyr.

Denne påvisning af fossilerne udgør  i dag
et klassisk værk i både palæontologien så-
vel som i geologien. Steno følte også selv,
at han havde fat i noget meget vigtigt, og
han forlod for en stund sine anatomiske
studier for at foretage geologiske studier i
felten.

Geologiske studier i Toscana
I 1667 og 68 rejste Steno rundt i Toscana,
undersøgte geologiske formationer og ind-
samlede prøver af mineraler og krystaller.
Prøverne skulle udgøre materialet til et
stort værk om alle typer af faste legemer,
der findes i jorden. Området i og omkring
Toscana er geologisk set meget varieret –
der fandtes eksempelvis jernminer på øen
Elba, som etruskerne havde benyttet, der
fandtes intenst foldede bjergarter i Volter-
ra, og der var Carraras marmordistrikt.

Hans observationer blev publiceret i en
foreløbig rapport De solido intra solidum
naturaliter contento dissertionis
prodromus, som betyder “Foreløbig med-
delelse om faste legemer, der naturligt er
indlejret i andre faste legemer”. I dette
værk forlod Steno for første gang den
tanke, at verden var skabt på én gang med
alle bjerge, have, dyr og planter. Han ind-
førte et helt afgørende begreb i geologien,
nemlig tid – og som følge deraf udvikling.
Forenklet kan hans observationer gengives
som følger:
1. De forskellige jordlag har forskellig alder.
2. Et højereliggende lag er yngre end et

underliggende lag.
3. Hvis et lag indeholder fossiler af havdyr

eller havplanter, har det engang været
dækket af hav.

4. Lag, der ikke ligger horisontalt i dag,
var horisontale, da de blev formet.

5. Lag kan forskydes som følge af under-

jordiske eksplosioner, eller fordi under-
liggende lag udvaskes af vand. Sådanne
forskydninger er den vigtigste årsag til
dannelse af bjerge.

Med disse principper i baghånden kunne
han beskrive Toscanas geologi som resul-
tat af seks geologiske ændringer (se figur).

Steno grundlægger krystallografien
Et andet betydningsfuldt bidrag i “De
solido..” er hans studier af krystaller og
deres vækst. Fra gammel tid troede man, at
krystaller var dannet af is, og når man talte
om krystaller, mente man stort set altid
bjergkrystal (kvarts). Steno taler derimod
om crystallus montium (bjergkrystal),
crystallus salium (almindeligt salt) og
crystallus niri (salpeter), og han opfattede
dermed krystalbegrebet mere alment.

Han opdagede, at selvom siderne i ek-
sempelvis en bjergkrystal kan være meget
forskellige af størrelse, er vinklen mellem
to nabosider altid den samme. F.eks er den
120° i bjergkrystal, mens den er 90° i en
saltkrystal. I andre krystaller kan der op-
træde flere sådanne vinkler. Selvom Steno
var den første til at notere sig dette fæno-
men formulerede han aldrig direkte denne
“lov om kantvinklens konstans”, som
Romé de L’ísle senere fik æren for i 1772.

Steno diskuterede også, hvordan kry-
staller dannes, hvor han kunne henvise til
laboratorieforsøg, der viste, at krystaller
kan udskilles af væsker. Han sluttede der-
udfra, at også naturlige krystaller må være
dannet på denne måde. Før i tiden troede
man, at krystaller groede som en slags un-
derjordiske planter uden tilførsel af mate-
riale udefra. Det geologiske værktøj

I al sin enkelthed havde Steno i “De
solido..” præsenteret værktøjet til geolo-
gisk rekonstruktion (og i virkeligheden
også enhver anden form for historisk re-
konstruktion). Han kunne afgøre, hvordan
og hvor et objekt var dannet, og han kunne
opstille rækkefølgen af begivenheder i tid.

Han forblev dog en god troende på
trods af disse udredelser og holdt fast i en
alder på jorden begrænset til få tusinde år.
Stenos forhold til Den Hellige Skrift var
typisk for hans tid: Man gik ud fra, at der
var overensstemmelse mellem videnskaben
og skriften, og man glædede sig over at se
denne bekræftet.

Andre geologiske betragtninger
Efter at han havde fuldført arbejdet med
“De solido..”, planlagde Steno at rejse til
Danmark, da han af Frederik III var blevet
opfordret til at vende tilbage til en stilling
som anatom. På vejen rejste han gennem
Italien, Østrig, Ungarn, Böhmen, Tyskland
og Holland og besøgte mange steder af
geologisk interesse. Han fandt ingen bevi-
ser på, at hans teorier – som opstillet i “De
solido..” – var forkerte. Inden han nåede til
Danmark døde Frederik III imidlertid,
hvorefter Steno vendte tilbage til Firenze,

Drabelig illustration af et hajhoved fra Stenos
redegørelse om fossilernes natur. Det var dog
ikke tegnet af ham selv, men taget fra et andet
manuskript. Nederst ses forstenede hajtænder.
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Stenos grav i kirken San Lorenzo i Firenze
(Arkivfoto).

hvor hans velynder, storfyrst Ferdinand II
lå for døden. Steno opholdt sig yderligere
to år i Firenze fra 1670-72, hvor han bl.a.
begav sig ud på mindst én feltekskursion,
hvor han beskrev to naturlige grotter i Al-
perne og i Lombardiet.

Den nye danske konge, Christian V,
gentog imidlertid opfordringen om at
komme til Danmark til en fri stilling, og
denne gang nåede Steno til Danmark, hvor
han arbejdede indtil 1674.

Steno bliver præst
Steno havde gennem hele sit liv bevaret en
stor hengivenhed til Gud. Da han kom til
Italien i 1666, overværede han en katolsk
ceremoni, en Kristi legemesprocession,
som berørte ham dybt. Dette satte gang i
hans religiøse udvikling, og i 1667 konver-
terede han og blev katolik. Med tiden blev
han mere og mere optaget af det religiøse.
Hans arbejder og forelæsninger som ana-
tom i Danmark var i princippet hans afsked

med videnskaben. Herefter vendte han sig
helt og holdent til Gud, men fordømte dog
aldrig sin tid som naturvidenskabsmand.

I 1675 blev Steno præsteviet i Italien.
Han arbejdede først i Firenze og senere
som biskop i Tyskland med ansvaret for det
nordtyske område samt Danmark og Norge.
Stenos sidste leveår tilbragte han i byen
Schwerin, hvor en akut blæresygdom gjorde
en ende på hans liv den 5. december 1686.

Stenos eftermæle
Som det fremgår af artiklen, er Stenos for-
tjenester i hans kun tiårige aktive virke
som naturvidenskabsmand imponerende.
Han bidrog med sine anatomiske beskrivel-
ser væsentligt til forståelsen af det menne-
skelige legeme, samtidig med, at han
grundlagde den moderne geologi.

Hans meritter er i lige så høj grad værd-
sat af den katolske kirke, og den 23. okto-
ber 1988 fejrede man hans saliggørelse
med deltagelse af over 20.000 “gratulan-

ter” fra både Danmark, Tyskland og Ita-
lien. Både som kristen personlighed og
naturvidenskabsmand har Steno efterladt
sig et betydeligt renommé.


