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I dag har vi næsten ubegrænset adgang til viden og
information om teknik og naturvidenskab. Internettet tilbyder
foredrag om alt fra astrofysik til zoologi, og foredragene er ofte
fremragende og med gode figurer og animationer. Populærvidenskabelige tidsskrifter på papir og på nettet tilbyder sig.
Lige efter anden Verdenskrig var forholdene helt anderledes.
Ville man høre grundlæggende nyt, var man nødt til at vove sig
ud i byen. Mørklægning og udgangsforbud var ophævet, og
interessen var stor for at høre om og forstå de tekniske
nyskabelser, der var opstået under krigen.
Desuden havde de mange betydningsfulde teknologiske og
videnskabelige opdagelser medført stor interesse for
naturvidenskab. Oven i købet havde Danmark i Niels Bohr en
kendt nobelpristager i fysik.
Stemningen illustreres i sidste afsnit af TV-serien Matador, hvor Mads Skjerns søn ikke ønsker at overtage
faderens virksomhed. Han vil hellere være atomfysiker.
I Odense tog nogle energiske og fremsynede mænd initiativ til en forening med det formål ”at hjælpe
Medlemmerne til at følge Udviklingen i Naturvidenskab og Teknik gennem Foredrag, Demonstrationer,
Oprettelse af en Tidsskrifts Læsekreds og lign.”
Der blev indkaldt til et stiftende møde lørdag den 24. november 1945 kl. 20.00, hvor omkring 100
odenseanere mødte op på Teknisk Skole i Munke Mose. I dag vil ingen drømme om at indkalde til et sådant
møde en lørdag aften, men fjernsynet var jo endnu ikke eksisterende.
På det stiftende møde blev det vedtaget, at den nye forening skulle hedde ”Naturvidenskabeligt Selskab
paa Fyn”.
Både foreningens idé og navn var inspireret af ”Selskab for Naturlærens Udbredelse” som selveste H.C.
Ørsted stiftede i 1823 (lige nu vises på Syddansk Universitet en stor udstilling om Ørsted i anledning af 200
året for hans opdagelse af sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme – et besøg værd).
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De første foredrag i foreningen handlede om atombomben - det nye uhyggelige, men også fascinerende
våben. Assistent I.C. Madsen fra Aarhus Universitet fortalte over to aftener i januar 1946 om fysikken og
teknikken bag bomben. Hvert foredrag trak 400-450 tilhørere.

I følge Fyns Tidendes referat fortalte foredragsholderen om bombens opbygning: ”Selve Bomben er kun 5-6
cm i Diameter, men man skal naturligvis have et Hylster til at holde sammen på den… At faa Bomben til at
eksplodere volder ingen Vanskeligheder. Det gør den nemlig af sig selv. Det er sværere at faa den til at lade
være…”
I.C. Madsen oplyste, at ”Atombomben har kostet 2 pCt. af de Allieredes samlede Krigsomkostninger, og
faktisk er det en billig Bombe. Det vil ogsaa være ganske udelukket at tænke paa at bevare ”AtomHemmeligheden” da den helt igennem bygger på kendte fysiske Metoder”.
Fyns Tidende fortsætter: ”Til slut oplyste Taleren, at det ikke er rigtigt, naar Japanerne paastaar, at Bomben
ogsaa fremkalder en radioaktiv Straalevirkning, saaledes at man bliver syg af at færdes paa de Steder,
hvorover Bomben tidligere er eksploderet. Man har Fotografier, der viser amerikanske Professorer, som et
par Dage efter Prøvebombning gaar ud i Terrænet og piller Stykker af smeltet Ørken op, og disse
Mennesker kom ikke til at fejle noget.”!
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I bagklogskabens lys, kan vi se, at foredragene i høj grad var præget af datidens manglende viden om
strålingens følgevirkninger. Det skyldes naturligvis dels at oplysningerne var militære hemmeligheder, dels
at mange følgevirkninger først viser sig længe efter bestrålingen.
Gennem hele foreningens levetid har foredrag om grundvidenskabelige emner - som stjernernes
energiproduktion, vævscellers ernæring og Bohrs atomteori - vekslet med foredrag om praktiske og
tekniske forhold - som støjbekæmpelse, hjemmebelysningens problemer, det nye materiale plastik, færge
eller bro over Storebælt (hvor foredraget bragtes som kronik i Stiftstidende 12. jan. 1954), farvefilm og
fjernsyn, samt ekskursioner til lokale virksomheder. I de første par år besøgte man bl.a. Odense Gasværk,
Dalum Papirfabrik og Fyns Tidende.
Efter et par år besluttede man at arrangere en festlig aften med en kombination af oplysning og hygge. I
foreningens protokol kan man bl.a. læse om mødet den 13. december 1947:
”I Odd-Fellow Logens Lokaler holdt Selskabet en munter og hyggelig Julefest. Der var mødt ca. 200
Deltagere (Medlemmer med Damer)…
Efter velkomst fra Formanden fik Journalist Grum-Schvendsen Ordet til et fornøjeligt Causeri over
Naturvidenskaberne, og derefter fortalte Lektor Nordahl Svendsen et fysisk Juleeventyr, specielt for Damer.
Næste nummer var en fortræffelig film om Grundstoffernes Forvandling…”
I dag ville man ikke slippe godt fra et juleeventyr specielt for damer, men vi ville gerne have været fluen på
væggen og hørt med!
Foreningens første formand og primus motor var Magnus Møller Jørgensen (1912-1998), der sad fra
foreningens grundlæggelse frem til 1958. Nogle ældre læsere husker måske Møller Jørgensen som en
inspirerende fysiklærer, først på Sct. Knuds Gymnasium og fra 1970 på Odense Universitet. Hans kendetegn
var godt humør, kittel, butterfly og cigar.
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Rumfart kom også på banen i slut-halvtredserne og åbnede manges øjne for de større perspektiver i
Universet. I starten var det kun få, der havde fjernsyn, og Naturvidenskabeligt Selskab kunne bidrage med
formidling om alt det nye. Også efter, at næsten alle har fået TV og internet er interessen for foredrag om
astronomi og rumfart fortsat stor.
Foreningen har altid arbejdet med et beskedent budget baseret på medlemskontingent og enkelte tilskud
fra fonde. Lokaler har vi lånt gratis af skoler i Odenses centrum, og senere på Universitetet.
Til trods for at foredragsholderne ikke har
fået honorar, har kun få sagt nej til at holde
foredrag. I foreningens arkiv findes dog et
brev fra Niels Bohr, hvori han takker for
invitationen til at holde foredrag, men må
meddele at det ikke er muligt for ham på
grund af mange andre arbejdsopgaver.
Programmet har budt på prominente
foredragsholdere – de fleste af dansk
naturvidenskabs kendteste navne - f.eks.
fysikerne Ove Nathan og Olaf Pedersen
(kendt fra TV-programmet ”Spørg Århus” i
1960erne)
I sit næsten 70-årige virke, har
Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn stået for
omkring 500 foredrag, ekskursioner og andre
arrangementer. Deltagerne er ikke talt op
ved alle foredragene, men det skønnes at
der sammenlagt har været over 50.000
tilhørere. Foreningen har på den måde gjort
en stor indsats for at formidle
naturvidenskab og teknologi til fynboerne.
Starten på robot-eventyret på Fyn blev også
dækket tidligt med foredrag i 1994 og 1998
om principper bag robot-styring og om ny
produktionsteknologi.
I årene efter 2000 er der kommet flere og flere tilbud om formidling af naturvidenskab. Situationen med
større konkurrence blev tacklet ved at have et fast tema i hvert år, f.eks. Tid, Kan vi klare klimaet? og
Moderne astronomi. Antal af tilhørere var dog vigende og levede ikke altid op til de prominente
foredragsholdere, som beredvilligt stillede op.
I Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) arbejder energiske unge mennesker med formidling i
øjenhøjde med deres publikum, og de gør det rigtig godt. Universiteterne udbyder foredrag mm. som en
del af deres informationsforpligtelse, bl.a. gennem Folkeuniversitetet, og mange nye og gamle medier
fortæller nyt fra forskningen.
I det lys, og for at undgå overlap mellem foreningerne, besluttede foreningens bestyrelse for fem år siden
at nedlægge Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn. Foreningens arkivalier vil blive overdraget til arkivet i
Historiens Hus på Klosterbakken.
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Under den aktuelle corona-epidemi møder vi på TV og i andre medier en række forskellige faggrupper, lige
fra læger til matematiske epidemiologer, og begreber som virus, genom og mutationsrate er på vej ind i
dagligsproget.
Viden om naturvidenskabelige resultater spiller en stor rolle, hvis man vil forstå centrale forhold i
samfundet.
Mindst lige så vigtig er en forståelse af
videnskabelige metoder. At forstå at ikke alle
”sandheder” er lige gode. At forstå at det er en del af
forskningsprocessen, at forskere er uenige, og at det
kendetegner en god videnskabelig teori, at det skal
være muligt at undersøge, om den er falsk. Med et
fint ord, skal der være en mulighed for at falsificere
teorien.
Tilhængere af forskellige konspirationsteorier, f.eks.
at Jorden skulle være flad, eller at corona er skabt af
magtglade herskere, bygger systemer op, der gør det
umuligt at falsificere teorien.
Kan naturvidenskab og teknik løse de udfordringer
Gælder påstanden ”Alle svaner er hvide”?
som menneskeheden står over for? I årene efter 2.
Hvis du ser blot en enkelt sort svane, er påstanden falsificeret.
Verdenskrig var der en udbredt tro på, at svaret var
Foto: Wikimedia Commons.
ja. Senere kom der en større skepsis, blandt andet
bragt frem af miljøbevægelser og modstand mod atomkraft.
Måske er der nu igen en trend i den modsatte retning, hvor mange -også vore politikere- ser vedvarende
energiteknikker, bioteknologi, nanoteknologi og informationsteknologi som løsninger på vore udfordringer
med klima, naturødelæggelse og overforbrug af ressourcer. Man forventer, at disse teknologier leder os
hen imod en ”grøn omstilling” og et bæredygtigt samfund. En af de bedste forudsætninger er i alle tilfælde
oplysning om og forståelse af disse teknikker og deres naturvidenskabelige grundlag, Her spillede
Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn en væsentlig rolle gennem mange år.
Vi tror på, at en god uddannelse i naturvidenskab - i uddannelsessystemet og/eller ved bare at følge med i
foredrag og artikler, også på tv og på nettet - er et godt fundament for at forstå hvad der sker og samtidig
er et værn mod sære konspirationsteorier.
For 75 år siden grundlagde nogle fremsynede odenseanere Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn. I dag fører
mange aktive stafetten videre.
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