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On the 29th of July, 1976 professor emeritus Fr. 
J. Mathiesen died 90 years old. He was born 29th 
of May, 1886 in Svendborg, Denmark. He recei
ved training in pharmacy and became a graduate 
in 1910. In 1912 he got the position as assistant 
professor at the Pharmacological Highschool, 
Copenhagen. After a while he began to study 
botany at the University of Copenhagen under 
the well-known pioneer of plant ecology, pro
fessor E.Warming. 

As a collaborator at professor Warming's pro
ject ("Morphology and Biology of the Flowering 
Plants of the Arctic") Mathiesen described the 
Primulaceae (1916) and the Scrophulariaceae 
(1921). He became M. Sc. in botany in 1918, and 
supplementary to his position at the Pharmaco
logical Highschool he became from this year a 
temporary assistant at the Mineralogical Mu
seum (Geol. Inst.), University of Copenhagen 
and collected fossil plants on field work in the 
Tertiary Lignite deposits in Jutland in 1917, 
1919, and 1920. These collections were studied, 
and his manuscript was rewarded with a prize of 
the Royal Danish Academy of Sciences and Let
ters in 1923. He studied palaeobotany with pro
fessor Florin in Stockholm (Sweden) in 1921 and 
1923 and pharmacognosy with professor Alex. 
Tschirsch, Berne (Switzerland) in 1926 and 1927. 
He got the chair as professor in pharmacognosy 
in Copenhagen 1927-1956 and became especially 
well-known for his important contributions to 
Pharmacopoea Danica. During this period he 
also published a few palaeobotanical studies. 
He retired in 1956, and during the rest of his long 
life he concentrated on palaeobotanical studies. 
He revised and extended his manuscript on the 
Tertiary plants from the Neogene Lignite forma
tion of Jutland and had these studies published in 
1965, 1970, and 1975. Quite a few works on fossil 
plants (especially fossil woods) from the Creta
ceous and Tertiary of Greenland also appeared 
in these years. At his death in 1976 and at the age 
of 90 he was still engaged in these studies. On 

July 29th, 1976 we lost this for our time unusual 
scientist with his exceptional wide and even ex
tensive knowledge after a long life with uncom
promising careful and reliable work. 

Den 29. Juli 1976 døde professor Fr. J. Mathiesen 
i en alder af 90 år. Han var den sidste af en 
generation af betydelige naturhistorikere, som 
fødtes i slutningen af forrige århundrede, og som 
tilsammen nåede at sætte sit præg på de fleste af 
geologiens og palæontologiens felter inden for 
det danske område, og som nåede at etablere en 
alment dækkende viden, der har gjort det muligt 
for os som nation nogenlunde suverænt at klare 
vore geologiske problemer under industrisam
fundets eksplosive opvækst efter 2. verdenskrig. 
Man skal herved blot erindre DGU's direktør, 
dr. Victor Madsen, brødrene statsgeolog Axel 
Jensen og professor Knud Jessen, statsgeolo
gerne dr. V. Milthers og dr. V. Nordmann, pro
fessor O. B. Bøggild, museumsinspektør, dr. K. 
Callisen og docent dr. J. P. J. Ravn. Fr. J. Ma
thiesen var i denne forbindelse en outsider, idet 
han dyrkede palæontologien con amore, men 
derfor ikke mindre kompetent. I denne hense
ende er han en af vort fags mest beundringsvær
dige skikkelser i den nyere historie. 

De fleste yngre fagfæller, som læser dette, vil 
næppe have nogen erindring om professor Fr. J. 
Mathiesen. Dels fordi han en længere årrække 
var professor ved Danmarks farmaceutiske Høj
skole, dels fordi han levede et ret stilfærdigt liv 
og arbejdede alene med et specielt palæontolo
gisk felt og først på sine gamle dage kunne ar
bejde konstant med faget. Da havde alderen nået 
at isolere ham. Undtaget er medarbejderne ved 
Geologisk Museum, som ofte under frokost
pausen må have set denne noble ældre herre, der 
lidt besværet af alderen, med slæbende skridt 
passerede frokoststuen på loftet på vej til sit ar
bejdsværelse. Vi lidt ældre vil måske tillige hu
ske, at hans optimisme undervejs fandt udtryk i 
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en svag monoton nynnen, hvormed han førte sig 
frem til arbejdets glæder. Men især vil vi huske 
hans lyse stemme, der altid bevarede mindelser 
om hans sydfynske herkomst, og det glade sind, 
som altid var parat til at opfange en spøgefuld
hed. Selv i de sidste år strålede hans øjne drenget 
over en fin vittighed. 

Friedrich Jens Mathiesen fødtes den 29.5.1886 
i Svendborg som søn af skibsfører - da styrmand 
- E. Mathiesen og hustru Anna Theodora, født 
Lies. Han begyndte sin uddannelse som discipel 
på St. Nikolaj Apotek i Svendborg i 1905 og blev 
cand. pharm. i 1910. Han har selv mange år se
nere skildret denne tid i Svendborg og givet et 
værdifuldt tidsbillede i en ufuldendt levnedsskil
dring (Danmarks farmaceutiske Højskoles ar
kiv), som meget levende skildrer provinsbyen 
Svendborg i 90-erne og oplyser os om, hvor me
gen flid, man dengang lagde i at sikre fremtiden, 
og med hvilken alvor og koncentration, man sty
rede ind i en længere uddannelse. Vi ser, hvorle
des en naturhistoriker formes af anlæg og dyb 
interesse, der vækkes af en samvittighedsfuld 
lærer, for hvem arbejde og interesse var ét, såle
des som naturhistorikere formedes, før velfærds
samfundet begyndte at kvæle ungdommen i mu
ligheder og opløse koncentrationsevnen. 

Sin karriere begyndte den unge Fr. J. Mat
hiesen i 1912 med ansættelsen som assistent ved 
Farmaceutisk Læreanstalt. Nu havde han en ud
dannelse og havde nået det mål, hans forældre 
havde sat sig mange år tidligere og bragt store 
ofre for. Han havde betrygget sin fremtid og loy
alt gjort sin pligt mod forældrene. Nu frigjort 
kunne han følge sin egen interesse og begynde 
studiet i botanik ved Københavns Universitet og 
tog magisterkonferens i 1918 - 32 år gammel. 
Under studiet var han medarbejder ved den af 
professor E. Warming ledede undersøgelse af de 
arktiske blomsterplanters morfologi og biologi 
og behandlede Primulaceae (publ. 1916) og 
Scrophulariaceae (publ. 1921). Han blev i 1918 
tilknyttet Mineralogisk Museum som honorar
lønnet medhjælp (bibeskæftigelse), med den op
gave at forestå indordning og vedligeholdelse af 
de palæobotaniske samlinger, på samme måde 
som amanuensis ved Zoologisk Museum, ento
mologen K. Henriksen samtidigt var tilknyttet 
museets palæontologiske samlinger. Honoraret 
var 600 kr. årligt + gældende tillæg. Mathiesen 
havde på dette tidspunkt gjort bekendtskab med 

docent J. P. J. Ravn og opdaget de botaniske 
perspektiver i palæontologien og fattet dyb inte
resse for dette felt. 1. verdenskrig havde skabt 
en hidtil ukendt udnyttelse af landets brændsels-
reserver (brunkul og tørv) med de tilhørende mu
ligheder for geologisk og palæontologisk forsk
ning (hvor især J. P. J. Ravn og V. Milthers var 
aktive). Han fulgte docent Ravn på en rejse til 
Silkeborgegnen og specielt Moselund, i 1917. 
Mag. scient. T. Bjerring Pedersen havde ved 
Moselund fundet et fossilførende gytjelag i 
»brunkulssandet« i Statsbanernes grusgrav. 
»Tertiære lag indeholdende en sådan rigdom af 
velbevarede planterester havde hidtil været 
ubekendt her i landet«, skriver Mathiesen selv 
herom (1965), (frit oversat fra engelsk af forf.). 
Denne indsamlingsrejse fulgtes op af et længere 
ophold i Midtjylland i sommeren 1919. Han ar
bejdede 2 uger ved Moselund (Engesvang) og 
opholdt sig ved brunkulslejerne ved Fasterholt, 
Brande og Troldhede i 2 uger. Endvidere be
søgte han de mindre miner i Silkeborg Vester
skov og Lystrupsminde ved Bryrup. For Ma
thiesen var dette en faglig oplevelse af samme 
rækkevidde, som rejserne til Grønland har været 
for den følgende generation. Brunkulsfloraen 
forblev altid siden hans hovedinteresse, som op
tog ham resten af hans lange liv. Han fortsatte 
feltarbejdet i brunkulslejerne på Brande-egnen i 
1920 og følte sig mere og mere som palæontolog 
og medarbejder ved Mineralogisk Museum, som 
han livslangt omfattede med stor kærlighed. 
Han arbejdede energisk med beskrivelsen af 
brunkulsfloraen og blev stimuleret til en midler
tidig, afrundet bearbejdelse af sit store fossilma
teriale af en prisopgave, som det Kgl. Danske 
Videnskabernes Selskab udskrev i 1921 (Det 
Thottske legat). Hans afhandling om De Danske 
Brunkulslags Stratigrafi og Flora blev prisbeløn
net i 1923. 

Han tragtede efter en fast ansættelse, et øn
ske, som professor mineralogiæ O. B. Bøggild 
ikke så sig i stand til at opfylde. Disse år bød 
således Fr. J. Mathiesen på bitre skuffelser, da 
det efterhånden viste sig umuligt for ham at sikre 
sig en karriere inden for sit egentlige interesse
område. Det lykkedes ikke at opnå professora
tet i botanik ved Farmaceutisk Læreanstalt efter 
V. A. Poulsen i 1919, som han oprindeligt havde 
stræbt efter at kvalificere sig til. Ej heller lykke
des det at opnå en fast ansættelse som amanuen-
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sis ved Mineralogisk Museum og få palæobota-
nikken som livsopgave, hvad han ville have ofret 
alt andet for. 

Hans faglige udvikling fik imidlertid mulighe
den for at fortsætte over en bred front, idet han 
fik lejlighed til flere studieophold i udlandet i 
20-erne. I 1921 og 1923 var han således ved 
Riksmuseet i Stockholm, som var palæobotanik-
kens skandinaviske højborg, i professorerne Hal
les og Florins velmagtsdage - begge store navne i 
den palæobotaniske litteratur. I 1926 og 1927 
studerede han i Bern hos professor Alex. 
Tschirsch, den moderne farmakologi's davæ
rende førstemand. Mathiesen havde da igen måt
tet orientere sig efter sit brødstudium i farmako
logien, hvor han siden 1912 havde været assi
stent. I 1927 udnævntes han til professor i Far
makognosi ved Farmaceutisk Læreanstalt efter 
Bille Gram. Denne post røgtede han pligtopfyl
dende og med stor flid i næsten 30 år og under 
stigende agtelse fra kollegernes side, hvad der 
især skyldtes hans næsten legendariske grundig
hed og redelighed. 

Det siges, at det på travle møder på læreanstal
ten var tilstrækkeligt, at Mathiesen sagde god for 
en faglig sag, for at den kunne vedtages af lærer
kollegiet. Han kastede sig straks i 1927 over sine 
nye undervisningspligter og faget farmakogno-
si's modernisering og måtte da bede Mineralo
gisk Museum om at blive løst fra størstedelen af 
sine museale pligter (ref. skrivelse af 21.10.1927, 
Geol. Mus. Arkiv.), men det var en svær beslut
ning, og hans håb afspejler sig i ønsket om at 
opretholde en ekstraordinær bevilling til bear
bejdelsen af Museets samlinger af arktiske plan
tefossiler. Inden for sit farmakologiske virke 
gjorde han sig videnskabeligt bemærket på 
fremragende måde, bl.a. ved sine omfattende bi
drag til Pharmacopea Danica, hvor hans egne 
erfaringer og dybtgående viden kom til sin ret. 
Det er imidlertid først og fremmest her hensigten 
at skildre Mathiesens liv med palæontologien. 
(Der kan vedrørende farmakologien henvises til 
professor M. Wellendorfs fine nekrolog i Bota
nisk Tidsskrift (Bd. 71, 259-261). Palæontolo
gien måtte komme i anden række i disse år, men 
interessen var levende, og enkelte palæobotani
ske arbejder kom fra hans hånd. (Se litteraturli
sten). Således fandt Fr. J. Mathiesen tid til, un
der striden med Norge om Østgrønland, at efter
komme dr. Lauge Kochs appel og udgav et vi

denskabeligt arbejde som Tertiære planter fra 
Østgrønland (1932). Iøvrigt det eneste af Ma
thiesens arbejder, hvor en kender vil kunne finde 
tegn på, at der har været hastværk med at få det 
stillet sammen og publiceret, uden at der iøvrigt 
kan indvendes noget på bestemmelsesarbejdets 
kvalitet. 

Fr. J. Mathiesen opretholdt i alle disse år med 
farmakognosien sin forbindelse med Mineralo
gisk Museum og den palæontologiske forskning, 
og hans kærlighed til Museet og faget honorere
des stort set uafbrudt med en arbejdsplads på 
skiftende steder i huset, efterhånden som institu
tionen udbyggedes. Efterkrigstiden satte meget i 
bevægelse i vort samfund, og det store opbrud 
satte også sit præg på den højere undervisning på 
geologiens og palæontologiens områder, som 
f.eks. førte til gentagne ombygninger og udvidel
ser af Mineralogisk Museum. Orden i og overblik 
over sine samlinger er en afgørende forudsæt
ning for palæontologens forskning. Det gik me
get ud over Mathiesens forskning, at han i de 
korte stunder, der var tid til at konsultere sine 
samlinger på Museet, måtte gå og lede efter flyt
tede skuffedarier og bortkomne stykker. Kaos 
var ved at tage magten i Mathiesens ellers vel
ordnede verden. Der gik skår i arbejdsglæden, 
han beklagede sig, men kæmpede videre med 
sine opgaver, som den nye tid i øget tempo op
fordrede til at få løst. Grønlands Geologiske Un
dersøgelses etablering, og her især det af pro
fessor A. Rosenkrantz ledede arbejde i Vest
grønland, var hovedleverandør af nye problemer, 
som Rosenkrantz var ivrig efter at få løst i for
bindelse med den geologiske kortlægning af 
Nugssuaq-halvøen. Flere arbejder så dagen, ikke 
mindst fordi Mathiesen, der i sine unge år havde 
lært mikrofotografiens kunst i Stockholm hos 
Florin, nu fik og forstod den uvurderlige støtte, 
som ydedes ham af konservator Chr. Halkier i 
Mineralogisk Museums fotoatelier eller ved nat
tearbejde på Farmaceutisk Læreanstalt. Dette 
samarbejde var en af hovedpillerne, hvorpå 
Mathiesens forskningsfremgang hvilede. 

For professor Mathiesen var pensioneringen i 
1956 vel som for de fleste en begivenhed, men 
han var velbevaret, begunstiget af et godt hel
bred, som han vågede ængsteligt over med re
kreationsophold på udsøgte kursteder og befor
drede med et regelmæssigt levned og hvad farma
kognosien havde indgivet ham af viden om vejen 
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til legemets og åndens konservering, som f.eks. 
den daglige dosis mælkesyrebakterier. Pensione
ringen betød en udvidet frihed til forskning, og 
han tog fat for alvor på temaet for sin gamle pris
opgave fra 1923, som aldrig var blevet publice
ret, og som iøvrigt oprindeligt var tænkt som dok
torafhandlingen. Han var fri for presset fra de 
grønlandske problemer, som lettedes, da yngre 
kræfter var ved at tage fat på dette emne, hvor 
han kunne deltage med råd og dåd efter behag. 
Men det blev især Moselund-floraen og det øv
rige materiale af Tertiære planter fra Midtjyl
land, der optog ham, og som han udbyggede og 
reviderede i forhold til det originale arbejde fra 
1923 og nåede at publicere i 3 dele (1965 - 1970 -
1975). 

Samtidig løste han flere opgaver omfattende 
fossilt træ fra Grønland. Han nåede at leve 20 
frugtbare forskerår efter pensioneringen. Selvom 
han ikke havde kunnet følge med tiden i det pa
læontologiske arbejde gennem de 30 år med far
makognosien, så stod hans botaniske viden og 
dermed fossilbestemmelserne af det vanskelige 
materiale på højde med de bedste, og her især 
bestemmelserne af det fossile ved, hvor det me
ste man gør endnu i dag er pionerarbejde. 

Han fik den lykke til slut at føle at have sejret 
over sin besværlige faglige skæbne, den genstri
dige materie, den nye tids kaos og til sidst også 
sin alderdoms fysiske skrøbelighed, og fuldende 
det, som han med mod og håb havde begyndt i 
1917. Som vi har set det før med aldrende kolle
ger holdt han kun ud i kort tid efter afslutningen 
af det store arbejde. Han var dog ikke indstillet 
på, at Moselund-arbejdet skulle være det sidste. 
Da sidste del udkom, var han allerede fordybet i 
arbejde med flere nye opgaver, alle vedrørende 
fossilt ved, som afdøde professor Rosenkrantz 
havde bedt ham bearbejde, og som han kæmpede 
med tro mod sine løfter og stadig grebet af det 
palæontologiske detektivarbejde. I de sidste år 
var arbejdet noget af en stædig kamp. Hans kræf
ter blev hver vinter bundet en længere tid af in
fluenza og forkølelser. Fysisk træt og gangbesvæ
ret trodsede han storbyens trafik i sit 90-ende år 
på vandring fra hjemmet til Mineralogisk Muse
um, til Botanisk Museum, til Botanisk Have, 
Forstbotanisk Have osv. for at samle nulevende 
sammenligningsmaterialer og litteratur og for at 
løse palæontologiske problemer. Natten til 29. 
juli 1976 sluttede hans liv i stolen ved skrivebor

det i hjemmet i Hellerup. Han døde, som han 
havde levet, optaget af flittige studier og trofast 
mod dem, der havde betroet ham materiale og 
opgaver. Han havde levet som en pligttro em
bedsmand og forsker, dybt hengivet botanikken 
og den særligt spændende og krævende afart af 
botanikken, som søger planteverdenens fortid og 
udviklingshistorie, hvortil han fik så svært ved at 
få lov at vie sit liv. Hans arbejde er præget af 
kompromisløs pålidelighed, så man kan sætte ko
den for hans prisopgave fra 1923 som motto for 
hele hans livs færden: »The chief rule in dealing 
with fossil plants, is that one ought to say preci
sely as much as the material allows, neither more 
nor less.« 

B. Eske Koch 
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