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Lysets tøven Mogens Lehmann Hent PDF Molekylærbiologen Mogens Lehmann har skrevet en fantastisk,

rigt illustreret, roman om den danske videnskabsmand, astronomen Ole Rømer. Romanen fortæller

spændende om Rømers liv og letforståeligt om hans opdagelser, opfindelser og ingeniørarbejder.   Historien

tager sin begyndelse i 1671, da den franske videnskabsmand abbed Jean Picard beder den unge Ole om at
ledsage sig til øen Hven for at måle på Tycho Brahes gamle resultater. Herefter følger Ole med Picard til Paris
og Det Franske Videnskabernes Selskab. Mens Rømer opholder sig i Paris arbejder han blandt andet som
dygtig ingeniør, for Kong Louis, og er med til at anlægge de storslåede fontæner omkring Versailles. Men
Rømer arbejder også med astronomien og gør, mens han bor i Paris, den afgørende og vigtige opdagelse at

Lyset Tøver. Tilbage i København bliver Ole Rømer hurtigt et aktiv for de skiftende danske konger. Den evigt
arbejdsivrige Rømer bliver Københavns stadsingeniør, politimester og kongelig Mathematicus. Han spreder
sig over adskillige arbejdsområder og anlægger således blandt andet byens gadebelysning og kloakering. Han
hitter på at lægge guldæbler i springvandet på Nytorv, og han opfinder adskillige instrumenter som vi bruger i
dag. Således besøger en ung glaspuster ved navn Fahrenheit Rømer i København og bliver betaget af Rømers
temperatur-måle-instrument. Han indfører den gregorianske kalender i Danmark, han opmåler landet osv

osv.  Alt dette begiver Ole Rømer sig af med, mens han stædigt arbejder mod tiden på at bevise stjernernes

parallaksebevægelse, som vil vise, at Kopernikus’s verdensbilelde er det rigtige… Mogens Lehmann (1942)
er uddannet i fysik og kemi fra Århus Universitet og afsluttede sine studier med en ph.d. Efter at have
arbejdet i Danmark og USA slog han sig ned i Frankrig, hvor han har drevet forskning og udviklet nye
metoder inden for faststoffysik, faststofkemi og strukturbiologi. Han har sit navn på omkring halvandet

hundrede tidskriftsartikler og bogbidrag. Lysets tøven er hans første roman.
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