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I think« – »tror jeg« – kradsede Charles 
Darwin ned ved siden af en lille tegning 
i sin notesbog engang i 1837. Nok fordi 
han endnu ikke stolede helt på sin idé 

– en idé, som senere forandrede vores syn på 
natur, samfund, religion og ikke mindst os 
selv: ideen om evolution. 

Darwins tegning var et stamtræ, som skitse-
rede hans revolutionære tanke om, at nye arter 
opstår, når en art deler sig i to. Han drømte 
om at forklare, hvorfor verden er beboet af 
millioner, måske milliarder af arter, og han 
forstod, at vi for at besvare det spørgsmål 
må kende livets træ. Hvordan man afslører 
arternes indbyrdes familietræ, det anede 
Darwin derimod ikke. 

Det gør vi nu, og vi får hjælp fra en uventet 
kant: fra planter, som døde i videnskabens 
tjeneste for længe siden. 

Jeg tænker på Darwin, mens jeg lister 
gennem herbariet i den kongelige botaniske 
have i Kew, tæt på London. Et herbarium 
er et museum for planter, samlet og skabt af 
botanikere til videnskabelig brug. Herbariet 
i Kew er et af de største i verden, her findes 
omkring otte millioner planter, tørret og 
presset eller lagt til hvile i alkohol.

Herbariets ældste fløj stammer fra Darwins 
tid, og hans ånd er stærkt til stede i den rigt 
udsmykkede, katedralagtige bygning. Darwin 
forskede tit i Kew, og det er her, mange af 
de planter, han høstede på sine rejser, er 
endt, spredt ud blandt resten af samlingen. 
Bygningens lidt jordagtige lugt vidner om de 
store stakke af gamle blade og frø, som fylder 
bygningens fine træskabe. 

Forleden stødte jeg tilfældigt på en af 
Darwins planter, en lille urt fra Patagonien. 
Da jeg skimtede hans navn på etiketten, mær-
kede jeg historiens vingesus blæse støvet ned 
fra hylden. For at hjælpe Darwin med hans 
drøm må jeg forlade den gamle, fine bygning 
og stige ned i herbariets kælder – et mindre 
charmerende, moderne rum med praktiske, 
bevægelige metalreoler. I dag benytter jeg mig 
af herbariet på en måde, som Darwin ikke 
anede, man kunne, men jeg er overbevist om, 
at resultatet ville gøre ham aldeles glad. 

Det, jeg søger i herbariets kølige kælder, er 
dna. Vores viden om evolution har udviklet 
sig meget siden Darwins banebrydende idé. 

Vi ved nu, at vi kan bruge planternes gene-
tiske kode til at rekonstruere livets træ. Kort 
sagt kan vi finde frem til beslægtede arter ved 
at finde fælles mønstre i deres dna. Det lyder 
nemt, men at gøre det for millioner af arter er 
alligevel noget af en opgave. 

Man må starte et sted, og i dag skal jeg se 
på palmer fra Madagaskar. Dem har jeg for-
sket i gennem en årrække, og mine kollegaer 
og jeg har travet øen tynd for at samle dna-
prøver. Det lykkedes os at finde 80 procent af 

øens palmearter derude. Men det er vi ikke 
tilfredse med, og der er ét sted mere, vi kan 
prøve: herbariet. 

Jeg mangler 40 arter. Nogle af dem er 
jeg nok gået forbi i den svedige regnskov på 
Madagaskar, hvor de ofte er alt for godt skjult 
i en jungle af grønt i grønt. Nogle af dem 
er måske allerede uddøde, opslugt af øens 
voldsomme skovrydning. Men her ligger deres 
jordiske rester foran mig, nydeligt pressede 
og lagt i kasser og foldere af syrefrit papir, 
samlet af mennesker, jeg aldrig har mødt. Jeg 
begynder forsigtigt at klippe små stykker af 
dér, hvor det volder mindst skade, og lægger 
dem i små plastikposer til mine kolleger i 
dna-laboratoriet. 

DET giver ikke sig selv, at vi kan bruge dna 
fra planter, som har ligget på herbariet. Dna-
molekyler er skrøbelige og brister under den 
behandling, planter normalt udsættes for, 
når de indsamles. Det er derfor, vi stadigvæk 
skaffer frisk dna fra levende planter, hvor end 
vi kan. Men ofte er det umuligt. 

Heldigvis har metoderne, som vi bruger til 
at udvinde og afkode dna fra planter og dyr, 
udviklet sig voldsomt inden for de seneste 
få år. Vi kan nu stykke planternes genetiske 
kode sammen fra mindre og mindre stumper 
af knækkede dna-molekyler – som dem, jeg 
putter i poser lige nu. Herbariets skattekiste er 
for alvor åbnet. De fleste af verdens plante-
arter findes allerede i herbarier, så vi må bare 
i gang med at analysere dem. Darwins drøm 
synes pludselig realistisk, i det mindste for 
planteriget.

Da den kongelige botaniske have i England 
besluttede sig for at grundlægge et herbarium, 

vidste man ingenting om evolution, livets træ 
eller dna. Dronningens botanikere samlede 
planter for at danne sig et overblik over impe-
riets planteliv. Botanisk grundforskning og 
økonomisk udnyttelse af koloniernes planter 
gik hånd i hånd. Ingen af dem forudså, hvad 
vi bruger deres herbarium til i dag. Ikke 
engang Darwin. 

Siden har herbariet adskillige gange vist 
sig helt uventet at være en skattekiste for helt 
ny forskning. Etiketterne på de døde planter 
afslører for eksempel, hvor i verden en art 
fandtes, da den blev samlet. Det giver ikke 
meget, så længe det kun står på et stykke 
papir i en kasse, men digitaliseret og samlet 
i en stor database som Global Biodiversity 
Information Facility i København er det en 
guldgrube, som vi nu kan bruge til at forstå, 
hvordan globale forandringer påvirker plan-
ternes udbredelse og diversitet. 

Der er mange andre eksempler på udnyttelse 
af den gamle skattekiste. En af mine venner 
kører herbarieplanter igennem en røntgen-
maskine for at forstå, hvordan vand stiger 
op igennem planten fra rødderne til bladene. 
Andre udvinder kemiske forbindelser og kigger 
på planternes forsvar mod planteædende dyr. 
Herbariet synes at røbe nye hemmeligheder, 
hver gang en ny teknologi bliver opfundet.

Ligesom 1800-tallets biologer ikke anede, 
hvad vi nu kan bruge herbariet til, ved vi 
heller ikke, hvilke muligheder fremtiden 
bringer. De troede på værdien i at dokumen-
tere og konservere planternes diversitet så 
grundigt som muligt, og det bør vi også. 

Når jeg jagter dna i regnskoven, samler jeg 
også alt muligt andet. Jeg prøver at repræsen-
tere hele planten for at dække alle muligheder, 
som måske åbner sig i fremtiden. Jeg samler 
og presser planter ligesom Darwin, men 
tager også digitale billeder og noterer GPS-
koordinater. Hvem ved, om en forsker klatrer 
ned i herbariets kølige kælder om 200 år for at 
undersøge mine planter?

Kews herbarium er måske det største i 
verden, men ikke det eneste. Der er omkring 
1500 i alt, og i Danmark er der herbarier i 
København og Aarhus. Alle steder er de pres-
sede planter truet af besparelser, men også af 
den misforståelse, at herbariernes opgave kun er 
at gemme og opbevare for opbevaringens skyld. 
Nej, det er opbevaring for forskningens skyld. 

Og det er kun derfor, at vi nu kan opfylde 
Darwins drøm og puste liv i hans lille skitse af 
livets træ.

Skattekiste. Darwin drømte om at rette grenene i livets træ ud og finde sammenhængen mellem alle verdens dyr og planter. 
Ved hjælp af støvede plantearkiver og moderne dna-analyse er det nu endelig muligt.

Døde planter, levende forskning
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