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Seminaret afholdes lørdag d. 22. august 
hos VUC Thy-Mors, Munkevej 9, Thisted 
 
                ■ 
 

Kl. 9.30 
Formiddagskaffe 
 
 

Kl. 10.00 
Foredrag ved Stine Grumsen 
 
Den stærkeste overlever 
Om J. P. Jacobsen og darwinismen i Danmark 
 
I 1871-72 udkom Om Arternes Oprindelse for første gang på 
dansk, oversat af J. P. Jacobsen. I dette foredrag vil Stine Grumsen 
diskutere Jacobsens forhold til darwinismen og give eksempler på, 
hvordan darwinismen blev modtaget forskelligt i forskellige kredse 
i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet. 

Inden for dansk litteraturhistorie er J. P. Jacobsen kendt for at 
indføre darwinismen i Danmark. Men er der hold i denne historie? 
Hvor stammer den fra? Hvad bygger den på? Hvem har trukket 
i trådene? Dette foredrag vil afsløre en myte, gå bag om dens 
helte og søge dens oprindelse. 
 
 Stine Grumsen, Ph.d.-studerende ved Institut for filosofi og idéhistorie, 
 Århus Universitet og medlem af forsknings- og formidlingsnetværket 
 Darwin i Danmark. 
 
 

Kl. 12.00 
Frokost 
 

Kl. 13.00 
 
Foredrag ved dr. theol. Ole Jensen 
 
Videnskab - metafysik - religion 
 
Videnskab og religion kan leve fordrageligt side om side, blot  
de holder sig til det, de hver især kan. Videnskab påviser 
årsagssammenhænge – meningen med livet kan den ikke sige 
noget om. Religion fortolker tilværelsens gåder og grænser –  
forklare naturens lovmæssigheder kan den ikke. Både den ”ny 
ateisme” og ”intelligent design” er galt afmarcherede. 
 
Dr. theol. Ole Jensen har været professor, højskoleforstander, domprovst 
 og rektor for Præsternes Efteruddannelse. Han udgav i 2007 bogen 
 ”Historien om K. E. Løgstrup”. 
 
 

Kl. 15.00 
 
Næstrups mosehuller 
Ekskursion med lektor Carsten Humlum, 
Thisted Gymnasium 
 
Vi kører i egne biler. Hvis man ikke har kørelejlighed, kan man 
blot meddele det ved tilmeldingen, og så sørger J. P. Jacobsen 
Selskabet for transporten. 
 
I årene omkring 1870 undersøgte J. P. Jacobsen i sommermånederne 
algeforekomsten i et betragteligt antal vandhuller, bl.a. i Næstrup. 
Resultatet blev en guldmedaljeafhandling, der blev afleveret december 
1872. Guldmedaljen fik han i april 1873, og året efter blev 
afhandlingen publiceret i fransk oversættelse i Botanisk Tidsskrift. 
 

                        Vend! 


