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Den 8. juli 1974 mistede danske geologi en af 
sine mest markante personligheder. 

Alfred Rosenkrantz blev født i København 
11. november 1898 som søn af hofbetjent Pe
ter Rosenkrantz og hustru Marianne, født Ras
mussen. I Rosenkrantz' næsten uudtømmelige 
repertoire af historier fyldte hans barndoms
erindringer meget lidt. Een historie vendte han 
dog ofte tilbage til: glimtet gennem en dør
sprække af en konge (vistnok Christian den 
Niende), der spiste noget så simpelt som hav
regrød til morgenmad! 

Rosenkrantz blev student fra GI. Hellerup 
gymnasium i 1917. Han talte altid med megen 
varme om rektor Hartvig Møller, især om en 
ekskursion til Alperne med denne inspirerende 
lærer som leder. 

Rosenkrantz havde allerede før gymnasieti
den interesseret sig for geologi og især for
steninger. Han mindedes, hvordan han som 
skoledreng havde taget sine fund med til Mi-
neralogisk Museum for at bestemme dem ved 
hjælp af de udstillede exemplarer. Over mon-
trene havde han mødt den lidt ældre Christian 
Poulsen, for hvem han nærede stor respekt. 
Poulsen turde nemlig banke på en dør, hvorpå 
der stod Museumsinspektør, og blev indladt i 
det allerhelligste med sine fossiler hos J. P. J. 
Ravn! 

Efter sin studenterexamen ønskede Rosen
krantz at læse geologi; han forhørte sig først 
om fremtidsmulighederne hos professor O. B. 
Bøggild, der rådede den unge mand til at ud
danne sig til civilingeniør, da det rent geolo
giske studium ifølge Bøggild havde meget rin
ge chancer for at føre til en stilling. Rosen
krantz fulgte rådet og uddannede sig til byg
ningsingeniør, han blev cand. polyt i 1926. 
Under studiet tilbragte han det meste af sin 
tid i det geologiske miljø. Han blev medlem 
af Dansk Geologisk Forening i 1917, havde 
assistance-arbejde ved Mineralogisk Museum 
1918-1925 og var sommerassistent ved Dan

marks Geologiske Undersøgelse 1919 og 1921. 
Her begyndte han sine studier over Kridt-Ter
tiærgrænsen, der skulle optage ham resten af 
livet. 

I 1920 udkom »Craniakalk fra Kjøbenhavns 
Sydhavn«, et forbløffende modent arbejde af 
en 21-årig, der her for første gang klart frem
førte sin mening om Danienets tilhørsforhold 
til Tertiæret. Iagttagelserne af Danien-Selan-
dien lagene i København-området og grænse
dragningen mellem Kridt og Tertiær blev ned
fældet i en række små afhandlinger fra be
gyndelsen af tyverne. Særlig vigtig i denne for
bindelse er udredningen (1924) af forholdene 
i Stevns Klint. Rosenkrantz så her som den 
første, at hvad alle forskere til da havde kaldt 
Cerithiumkalk eller Faxelaget, i virkeligheden 
var en kompleks hardground indeholdende 
hærdnede lag af Danien-alder i små bassiner 
mellem opragende partier af hærdnet Senon-
skrivekridt. 

Arbejdet med de nedre Palæocæne lag i 
Sundkrogen førte til en bitter strid med Poul 
Harder 1923-1924. Rosenkrantz fremførte her 
sit syn på prioritet til bearbejdelse af et ma
teriale han selv havde fremskaffet og publice
ret en foreløbig meddelelse om. Denne uskrev
ne gentleman-lov om prioritet forblev han en 
kompromisløs forkæmper for til sin død. De 
to kombattanter stod begge dybt sårede; Har
der trådte ud af Dansk Geologisk Forening og 
gik videnskabeligt i stå, Rosenkrantz lagde for 
en stund Danienet på hylden og opgav at be
svare et prisspørgsmål. 

1926-1927 deltog Rosenkrantz for første 
gang i en ekspedition til Østgrønland, hvor 
han overvintrede i Scoresbysund. Her blev 
han som så mange andre angrebet af den uhel
bredelige »arktiske feber« med den deraf føl
gende kærlighed til den storslåede natur, dens 
befolkning og den dramatiske vekslen mellem 
årstidernes flora og fauna. Atter i 1929 del
tog Rosenkrantz i en af Lauge Koch's ekspedi-
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tioner til Østgrønland. Senere feltarbejde i det
te område blev foretaget i 1934, 1935 og 
1936. Hans undersøgelser blev nedfældet i fle
re arbejder, der vidner om hans store iagttagel
sesevne og blik for strukturer i et område, der 
ikke tidligere var geologisk kortlagt. Det var 
især de marine Lias-aflejringer og deres fauna, 
der havde Rosenkrantz' interesse; og for at fo
relægge sine resultater og sammenligne de 
grønlandske faunaer med de klassiske euro
pæiske foretog han i 1930 og 1931 studierej
ser til Tyskland og 1932 til London. Disse rej
ser blev kilder til mange underholdende hi
storier belysende kontrasterne mellem engelsk 
og tysk folkenatur. 

En monografi over Østgrønlands Liassiske 
fauna blev aldrig skrevet. I 1935 var Rosen
krantz en af de 11 underskrivere på kritiken 
af Lauge Koch's »Geologie von Gronland«. 
Denne strid forblev imidlertid ikke indenfor 
Geologisk Forenings lille andedam, men end
te i en langvarig retssag og dønningerne nåede 
langt uden for landets grænser. 

Østgrønlands Lias blev lagt på hylden; men 
Grønlands geologi vedblev at have Rosen
krantz' interesse. I 1938 og 1939 tog han ini
tiativet til og ledede »De danske Nugssuaq 
Ekspeditioner« til områder, der var uberørte 
af Lauge Koch. Ekspeditioner til dette om
råde fortsatte i årene 1946-1964 med Rosen
krantz som leder under Grønlands Geologi
ske Undersøgelse. Det lå ikke i Rosenkrantz' 
natur at foretage sig noget eventyrligt eller 
risikofyldt; det nærmeste han kom til det i 
nogle forfærdede kollegaers øjne var at ind
føre kvinder på lige fod med mænd på de geo
logiske ekspeditioner. Selv om kvindernes til
stedeværelse ikke førte til distraktion fra de 
geologiske mål eller videre til mord og mytteri 
som forventet, skulle det dog vare mange år 
før GGU ekspeditioner, der ikke blev ledet af 
Rosenkrantz, blev åbnet for kvinder. 

I 1931 blev Rosenkrantz docent i geologi 
ved den Polytekniske læreanstalt (han anså 
det selv for et udslag af skæbnens ironi at over
tage Poul Harder's stilling). Han forelæste over 
almen geologi og Danmarks geologi; samtidig 
forelæste han over exogene processer og Dan
marks Kvartær ved Københavns universitet. 
Fra 1943 forelæste han over hele Danmarks 
geologi ved universitetet. 1943 blev Rosen

krantz udnævnt til professor i geologi ved Po
lyteknisk Læreanstalt. 1953 blev han ekstraor
dinær professor i geologi ved Københavns uni
versitet og ophørte med undervisningen ved 
den Polytekniske læreanstalt. Fra 1965-1966, 
hvor han tog sin afsked, var Rosenkrantz or
dinær professor ved Københavns universitet. 
Fra 1937 til 1960 underviste Rosenkrantz des
uden i geologi ved Danmarks Lærerhøjskole. 

Mange af de yngre geologer vil længe hu
ske Rosenkrantz' forelæsninger i Danmarks 
geologi. De var velforberedte og krammet 
med kontant information, de blev ledsaget af 
rundsendt litteratur. 1933 udgav Rosenkrantz 
en lærebog i Danmarks geologi, en 2. udgave 
udkom i 1938; men begge blev hurtigt udsolg
te og var vanskelige at skaffe antikvarisk. Vi 
var således henviste til at tilegne os stoffet 
ved forelæsningerne; og ønskede vi samtidigt 
at notere referencerne til litteraturen ned på de 
relevante steder, så måtte vi sidde på første 
række i auditoriet. 1962 udgav Rosenkrantz 
sammen med H. Wienberg Rasmussen et kom
pendium over Danmarks geologi, som lettede 
tilegnelsen af stoffet meget for den enkelte 
student. På trods af de mange års erfaring 
som forelæser bevarede Rosenkrantz en vis 
skyhed overfor tilhørerne; det kunne let mis
forstås som distance og kølighed fra forelæ
serens side. På ekskursionerne forsvandt denne 
skyhed, og studenterne lærte, at der bag den 
noget tørre forelæser fandtes en utrolig nuan
ceret personlighed med stor viden om alle na
turhistoriske emner, en dyb indsigt i landets 
historie og kultur, og først og fremmest en 
gudbenådet fortæller. 

I sine senere år var Rosenkrantz en meget 
populær gæst ved fester i de geologistuderen
des klub »Steno«, hvor han sammen med lek
tor Hans Clausen formåede at gøre afdøde 
geologer som Hinte, Victor Madsen, Ravn, 
Bøggild, Nordmann og V. Milthers spillevende. 

Jeg har mødt mange folkeskolelærere, der 
- når mit fag blev nævnt — straks udbrød 
»Men så kender De Rosenkrantz!« og fort
satte med at omtale hans kursus og ekskursio
ner med begejstring. 

En af disse lærere - Kristian Skou - blev 
på et sådant kursus indfanget af geologien og 
Rosenkrantz. Han deltog i feltarbejde under 
krigen, og efter krigen deltog han i ekspedi-
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Den 2. Nugssuaq Ekspeditions hjemkomst 1939. For
rest fra venstre Arne Noe-Nygaard, Sole Munck, Dan 
Laursen, Bruno Thomsen, Knud Eriksen; bagest fra 

venstre Alfred Rosenkrantz, Helge Gry, Viggo Miin-
ther. (Mineralogisk Museums arkiv) 

tionerne til Vestgrønland og om eftermidda
gene efter skoletid præparerede han fossilma
teriale for Rosenkrantz. I 1952 blev Skou an
sat som præparator ved Mineralogisk Muse
um, hvor han var Rosenkrantz' tro medar
bejder og ven til sin alt for tidlige død i 1967. 

I krigsårene, hvor Grønland var lukket for 
ham, fik Rosenkrantz tid til at skrive en lang 
række mindre afhandlinger om mange, spredte 
emner indenfor Danmarks geologi. Det var em
ner, han havde holdt foredrag om i Dansk 
Geologisk Forening, hvor han var medlem 
af bestyrelsen 1922-1923 og 1929-1931 og 
formand 1945-1946. Det var dog især Palæ
ontologisk Klub, der stod hans hjerte nær. Han 
var i 1920 blandt de 10, der stiftede klubben, 
og i årenes løb holdt han her ca. 60 fore
drag, og han var en ivrig deltager i diskus
sionerne i forbindelse med foredragene. Ofte 
var han den første til at stille et spørgsmål 
til foredragsholderen og derved få hul på 

diskussionen. Først det sidste års tid, da hans 
helbred begyndte at svigte, udeblev han fra 
nogle af klubbens møder. 

1946 var Rosenkrantz en af initiativtagerne 
i nedsættelsen af udvalget for Grønlands geo
logiske undersøgelser, der senere ledte til op
rettelsen af Grønlands Geologiske Undersøgel
se. I dette arbejde, såvel som i mange andre 
ministerielle kommissioner han sad i, var Ro
senkrantz' indsats for geologien uvurderlig. 
Han forstod at fremlægge en sag og kunne 
skære igennem, når ting var gået i hårdknude. 
Han klagede ofte over at kommissionsarbejde 
holdt ham borte fra bearbejdelsen af Danien-
faunaen; men det politiske skakspil tiltrak ham 
til det sidste. 

Rosenkrantz var medlem af Akademiet for 
de tekniske Videnskaber fra 1937; det Konge
lige danske Videnskabernes Selskab fra 1948; 
det Kongelige geografiske Selskabs råd 1947; 
bestyrelsen for det Grønlandske Selskab 1951-
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1957 og det Arktiske Instituts råd 1955. Han 
blev Fellow of the Arctic Institute of North 
America 1950; korresponderende medlem af 
Akademie der Wissenschaften, Wien 1963. I 
1965 blev Rosenkrantz hædret som Philoso
phiae Doctor. Honoris Causa ved Lunds Uni
versitet. 

I studiet af faunaen omkring Kridt-Tertiær 
grænsen havde Rosenkrantz udbytte af diskus
sioner med J. P. J. Ravn og amatøren K. 
Briinnich Nielsen; men han kunne ikke siges 
at være elev af dem. At være selvlært og i be
siddelse af en meget stærk prioritetsfølelse for
årsagede, at Rosenkrantz rugede nidkært på 
bearbejdelsen af Danien-molluskerne og såle
des ikke havde nogle elever, der i hans senere 
år kunne have hjulpet ham med fuldendelsen 
af bearbejdelsen af den meget store muslinge 
og sneglefauna fra Danmarks og Grønlands 
Danien. Imidlertid står mange yngre geologer 
i dyb gæld til ham, når det gælder inspiration 
i emner, der stod molluskerne lidt fjernt. Hav
de man i løbet af sin studietid taget et tema 
op, som Rosenkrantz tidligere havde beskæf
tiget sig med; som for eksempel foraminife-
rer, blæksprutter, brachiopoder, echinodermer 
eller krebsdyr; så var han uhyre hjælpsom 
med materiale, litteratur og gode råd. Han 
undlod ikke at fortælle, hvad han selv mente 
om materialet og genoplevede hele spændin
gen ved at finde frem til resultatet. Hans 
begejstring kunne ikke undgå at virke in
spirerende; men han forsøgte ikke at pådutte 
én sin mening, og kom man senere til et an
det resultat, var han altid parat til at lytte 
og diskutere. 

Rosenkrantz gik med stor iver op i påbe
gyndelsen af et videnskabeligt arbejde. Opmå
ling af profiler og indsamling af materiale 
blev foretaget, derefter fulgte en foreløbig 
udregning af profiler og kort og identificering 
af fossiler; eller en gruppe fossiler blev taget 
op og dens relationer til andre fossiler af 
samme alder blev studeret. Gruppens økologi 
og eventuelle forfædre og efterkommere blev 
også taget i betragtning. Et foredrag blev 
holdt om emnet, og en foreløbig meddelelse 
blev publiceret. Det var som en kriminalro
man; når forbryderen var fundet og alle tråde 
udredt, så var historien ude! Selve det noget 
kedelige arbejde at skrive hele historien ned 

veg Rosenkrantz lidt tilbage for; der var også 
den mulighed, at der et eller andet sted i ver
den var noget materiale eller en afhandling, 
der havde undsluppet hans opmærksomhed. 

Da Rosenkrantz blev emeritus i 1966, hå
bede han at få tid til at fuldende det. store 
arbejde om Danien-molluskerne og dermed ind
fri de løfter, der var givet i foreløbige med
delelser og beskrivelser. Der forelå allerede et 
meget stort illustrationsmateriale og mange 
notater. Kristian Skou's uventede død i 1967 
blev et slag, som Rosenkrantz aldrig over
vandt. Han følte sig ensom uden sin trofaste 
medarbejder. Der var ingen elever, der kunne 
tage Skou's plads som lytter, diskussionspart-
ner og kritiker. Uden menneskelige katalysa
torer gik nedskrivningen langsomt istå, mens 
bearbejdelsen af faunaen stadig førte til nye 
resultater, der opmagasineredes i Rosenkrantz' 
hukommelse. 

Rosenkrantz vil længe blive husket for sin 
indsats i den geologiske udforskning af Grøn
land og som initiativtager til oprettelsen af 
Grønlands Geologiske Undersøgelse, som 
forsker af Kridt-Tertiær grænsen og som læ
rer i Danmarks geologi; men han vil først og 
fremmest blive savnet og husket som et usæd
vanligt menneske. 

Rosenkrantz' østgrønlandske medhjælpere 
gav ham navnet Illiminange; og det passede 
perfekt til ham. Den Rosenkrantz, man mødte 
første gang som forelæser eller som medlem 
af en kommission, var den perfekte gentleman 
og diplomat og måske en smule kedelig. Den 
Rosenkrantz, man mødte i »hjemlige omgi
velser« i arbejdsværelset i Mineralogisk Muse
um, på ekskursioner og feltarbejde, men især 
på ekspeditioner i Grønland, var en person
lighed så rig på nuancer og kontraster, at 
man aldrig fik lejlighed til at kede sig. Rust
ningen på den fuldendte gentleman og diplo
mat kunne slå revner, og uhæmmet vrede væl
de frem. En usædvanlig højt udviklet humor 
hårfin ironi havde sin kontrast i spontan barn
lighed. Han var en stor menneskekender, ingen 
kunne spille ham et puds, undtagen en bestemt 
type intelligent eventyrer med megen charme 
og selvtillid samt god brug af smiger. Han 
var loyal mod sine venner, men krævede lige 
så meget af dem som af sig selv, og svigtede 
de, blev det aldrig tilgivet. Han delagtiggjorde 
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begejstret kollegaer i sine resultater, men fryg
tede samtidigt at de skulle blive »stjålet«. Han 
nød gennem næsten hele sit liv et godt hel
bred, men var en stor hypokonder. Sum
men af disse kontraster og mange flere bidrog 
til at gøre Rosenkrantz til en person, man ikke 
så let glemmer. 

Med Rosenkrantz i felten lærte man ikke 
alene om stedets geologi; man lærte også om 
dets fauna og flora, dets befolkning, dets hi
storie, arkæologi, kunst, arkitektur og religion. 
Han var en ægte polyhistor - en af. de sidste 
i vor tid af specialister. 

Rosenkrantz kunne med varme og fin ironi 
fortælle om de mennesker han kendte eller 
havde kendt. Han kunne antyde deres mimik 
og stemmer, så skikkelserne fik liv. Jeg hører 
til den heldige generation, der gennem Rosen
krantz' historier blev bekendt med Bøggild, 
Nordmann, V. Milthers og Karen Callisen, før 
jeg mødte dem. Jeg husker mit første møde 
med Nordmann, jeg ville ikke tro mine egne 
øren, at denne stemme og dette ærkekøben-
havnske sprog virkelig eksisterede, undtagen 
når Rosenkrantz agerede Nordmann. Det sam
me gjaldt Rosenkrantz' gamle ven, udstedsbe-
styreren Lars »Postkasse«, der pludselig sad i 
Museet og genopfriskede gamle historier med 
Rosenkrantz. Her var virkelig den dialekt, jeg 
som barn havde hørt bønderne tale i Holberg
komedier, og som jeg troede var et specielt 
teatersprog! 

Som historiefortæller var Rosenkrantz 
uovertruffen, repertoiret var næsten uudtøm
meligt, og tilhørerne blev troldbundne. The-
og frokostpauser var gået, inden man så sig 
om, rejser blev forkortet, og i køkkenteltet 
på Nugssuaq krøb permafrosten langsomt op 
til ens knæ i de sene nattetimer, medens 
historierne udfoldedes. Man oplevede det sus, 
folk må have følt, når sagafortælleren for en 
stund slog sig ned i gården eller bygden, før 
massemedierne kom til. En af historierne blev 
nedfældet i essayform »Hundemordet i bjer
gene eller Qivitoq'en, der røg Lucky Strike« 
(1968). Det giver et lille indblik i Rosen
krantz' fortællekunst, men er kun en mat af
glans af den ægte vare, der skulle høres - ikke 
læses. 

Vi er flere unge geologer, der står i dyb 
gæld til Rosenkrantz. Han smittede os med 

den arktiske feber, delte sin begejstring og 
umådelige polyhistor-viden med os og ledte os 
på vore første vaklende skridt mod videnska
beligt arbejde. Det er svært for os at fatte, 
at vi ikke længere kan træde ind i hans ar
bejdsværelse og blive beriget af hans viden, 
hans begejstring, hans historier og hele hans 
varme menneskelighed. 

Ulla Asgaard 
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