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Henning Wienberg Rasmussen blev født den 20. 
juni 1920 i et snedkermesterhjem i Silkeborg og 
døde den 27. juni 1980 i København efter årtiers 
intenst og vidtforgrenet fortjenstfuldt arbejde for 
geologien. 

Wienberg Rasmussen blev matematisk student 
fra Th. Langs Gymnasium i Silkeborg i 1939 og 
studerede i besættelsestidens vanskelige år ved 
Københavns Universitet. Han blev magister i geo
logi ved dette universitet i 1946 og modtog alle
rede i 1950 doktorgraden. 

I studietiden var Wienberg medhjælp ved Dan
marks Geologiske Undersøgelses feltarbejde og 
borearkiv samt ved Mineralogisk Museum ved 
Københavns Universitet. Han var aktiv i studen
terrådsarbejdet og var et par år vejleder ved rus
kurser, hvor han gav de vordende geologer den 
første introduktion til studiet af geologi. 

Straks efter magisterkonferensen i 1946 knytte
des han til museet, og samme sommer deltog han i 
den lige oprettede Grønlands Geologiske Under
søgelses ekspedition med det gamle grønlandsfar-
tøj, S/S »Godthaab«. til Østgrønland, hvor han 
deltog i den geologiske kortlægning af Ella 0 . 
Som så mange andre danske geologer fik han på 
Grønland et reelt forhold til fagets indhold og 
dimensioner. 

Da ansættelse ved museet ikke var gennemfør
lig det følgende år, blev han aspirant og i 1948 
videnskabelig assistent ved Danmarks Geologiske 
Undersøgelse. I 1949 ansattes han som amanuen
sis ved museet, og på denne arbejdsplads udfol
dede han sine evner resten af livet. Fra 1957 var 
han inspektør og fra 1958 afdelingsleder. Han var 
gennem tiden knyttet til de danske, de grøn
landske og de invertebratpalæontologiske sam-
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lingsafsnit. I årene 1961-1972 var han tillagt to 
lektorater ved Københavns universitet. 

En skildring af Wienberg viser en geolog, hvis 
arbejde først og fremmest formede sig på bag
grund af hans ansættelse ved et universitetsmu-
seum. Hans arbejde faldt i den forbindelse inden 
for undervisning, administration, museumsar-
bejde og forskning. 

Som underviser var han veloplagt og inspire
rende. Hans universitetsundervisning begyndte i 
1949 med det første af talrige feltkurser på Mols 
med især kvartærgeologisk indhold og kom gen
nem tiden til at omfatte blandt andet undervisning 
i evolution. 11961-1966 var han lektor i geologi og 
i 1966-1972 i invertebratpalæontologi. Hertil sam
lede han store stofmængder, der blev videregivet i 
kompendier og lærebøger - »Danmarks geologi« 
og »Palæontologi - Fossile invertebrater«. Pa
læontologiundervisningen fortsattes endnu i 1973. 
Gennem tiden vejledte han enkelte specialestude
rende. 

Wienberg formidlede også geologisk viden 
uden for universitetet. Han var medforfatter af en 
gymnasielærebog, og han var i 1951 og 1955/56 
knyttet til Danmarks Lærerhøjskole. På Folkeuni
versitetet underviste han i 1949 og talrige gange 
siden, ligesom han viste sin interesse for fagets 
popularisering ved fra 1953 til 1972 at være med
lem af Folkeuniversitetets programudvalg. Han 
forfattede populærvidenskabelige småbøger og 
artikler, han oversatte og bearbejdede udenland
ske populærvidenskabelige bøger, og han var geo
logisk leksikonmedarbejder samt redaktionskom-
mittemedlem og forfatter ved det store værk, 
»Danmarks Natur«. Han holdt flere af museets 
Populære Foredrag. 

Hans talrige jordbunds- og terrænundersøgel
ser på Mols gjorde det naturligt, at Århus Amts 
Fredningsplanudvalg i 1971 indledte et mange
årigt samarbejde med Wienberg Rasmussen om 
bl.a. Mols Bjerge. 

I tidens løb var Wienberg med til at løse talrige 
administrative opgaver. Han havde her gavn af 
sine evner til at fatte sammenhænge, tænke hurtigt 
og »juridisk« og så skære igennem. Et vigtigt ind
slag fra 1970'erne var hans bidrag til museets for
mulering af mål og forpligtelser - han havde et 
klart blik for naturvidenskabelige museers opga
ver. 

Hans museumsarbejde udførtes med interesse, 
grundighed og stor faglig indsigt. Foruden den 

trivielle, men nødvendige, registrerings-, bytte-
og udlånsvirksomhed omfattede det flere store 
indsamlingsprojekter og meget betydelige revi
sionsarbejder i samlingerne, samt omfattende æn
dringer af udstillingerne. Fra sine besøg i udlandet 
havde han medbragt dels mange udstillingsideer 
og dels bekræftelsen af sin respekt for »den bega
vede amatør« og dennes brug af et museum. Til 
hans skuffelse kunne nogle udstillingsplaner, der 
tilgodeså både »den begavede amatør« og den 
kundskabsløse museumsgæst ikke føres ud i livet 
af økonomiske grunde. 

Navnlig i de yngre år rejste Wienberg meget på 
fagets vegne, første gang til London i 1948, og han 
skaffede sig efterhånden geologisk viden i det me
ste af Vesteuropa. I 1952 deltog han i Grønlands 
Geologiske Undersøgelses indsamling og kortlæg
ning på Nugssuaq, Vestgrønland. Hans rejser var i 
vid udstrækning forskningsrejser. 

Som forsker var Wienberg især palæontolog. 
Den videnskabelige karriere begyndte med for-
aminiferundersøgelser og, med vidtrækkende føl
ger, studiet af fossile søstjerner. Allerede i studen
tertiden udkom en artikel om disse forsteninger, 
og en større afhandling om søstjernerne i kridt-
tidsaflejringerne belønnedes i 1947 med universi
tetets guldmedalje. 11950 blev Wienberg dr. phil. 
på en afhandling om fossile søstjerner og slange
stjerner. Herfra skal behandlingen af emnet 
vækststadier fremhæves. 

Det blev derefter til en lang række palæontolo
giske afhandlinger, hvori han navnlig behandlede 
dyregrupper repræsenteret i Kridttidens (hertil 
Danientidens) aflejringer, men hvori også andre 
emner blev taget op. Ind imellem skrev han min
dre afhandlinger om kridtstratigrafiske og kvar-
tærgeologiske spørgsmål (sedimentstrukturer og 
terrænformer). Specielt værd at nævne er den me
get store monografi fra 1961 over Kridttidens sø-
liljer og hans store afsnit om søliljer i den ansete 
internationale Treatise on Invertebrate Paleonto
logy. 

Dette forfatterskab gav ham en bred videnska
belig kontakt og et godt ry som naturvidenskabs
mand. Det sikrede ham plads i internationale stra
tigrafi-arbejdsgrupper (angående Yngre Kridt og 
Tertiær) og gjorde ham til konsulent for mange 
udenlandske forskere. 

Han havde i 1978 næppe fuldendt 22 års medar
bejde ved Treatise, før han for alvor kastede sig 
over et allerede i 1962 begyndt studium af fossile 
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krebsdyr fra Grønland, et arbejde, han ikke nåede 
at gøre færdigt (det søges nu afsluttet af den briti
ske palæontolog, J. S. H. Collins). 

Interessen for international udveksling af geo
logisk viden viste sig, da han i 1951 var ekskur-
sionsleder under det Nordiske Geologmøde i Kø
benhavn, i 1953 var sekretær ved den 
palæozoologiske sektion af den Internationale 
Zoologkongres i København og i 1960 var medlem 
af ekskursionskommitteen for den Internationale 
Geologkongres i Norden, hvorunder han også le
dede en ekskursion. 

En mere lokal udveksling af geologisk viden 
dyrkede han i Dansk Geologisk Forening med 
dens klubber, Palæontologisk Klub og Kvartær-
geologisk Klub. Også her var han ekskursionsle-
der, og han holdt en række foredrag. 11948-1949 
var han sekretær i foreningen, og en tid var han 
formand for den Kvartærgeologiske Klub. 

Wienberg regnede sig som elev af dr. phil. Chri
stian Poulsen og dr. phil. Theodor Mortensen. 
Han beundrede udtrykkeligt Charles Darwin, og 
man må tro, at det var denne gentlemans ubetin
gede optagethed af naturvidenskab, der fængslede 
og også må have virket inspirerende på ham. 

Han arbejdede uhyre koncentreret og vedhol
dende. Han var flittig og opfindsom, når han ord-
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nede de store mængder af facts, som han tålmodigt 
og kritisk indsamlede. Disse egenskaber fandt an
vendelse i alle facetterne af hans faglige virke. 

Wienberg mødte folk med redelighed, var sam
vittighedsfuld og usædvanligt hjælpsom, hvad 
mange yngre kolleger husker med taknemlighed. 
Han udviklede en dømmekraft, der gjorde ham til 
en god og gerne opmuntrende rådgiver, både in
den for og uden for faget. 

Han var en skeptisk natur, hvad han godt kunne 
vise på en provokerende måde for at tvinge en 
diskussion igang, og diskussionen kunne føres 
med hurtige skarpe replikker. I hyggeligt samvær 
med andre viste han sig ofte livlig med en rap 
satanisk humor, hvor han da mente, den ikke ville 
såre. 

Wienberg måtte efterlade et ufuldendt arbejde 
om grønlandske krebsdyrfossiler, og han havde 
fremskredne planer om at foretage et studium af 
svampefossiler fra skrivekridtet og danientidsla-
gene i Danmark. Dette efterlader et indtryk af en 
videnskabsmand i fuld aktivitet, en udfoldelse, 
som desværre blev afbrudt ved hans altfor tidlige 
død. 

Æret være hans minde. 

Søren Floris og Bent Eske Koch 
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