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Til Ole Rømers Venner!

på Københavns Rådhus kan man se buster og portrzetter af byens fortjenstrulde

sønner o,u borgere. Efter det nyligt overståede kommunalvalg kan man stadig se

peder Griffenfeld i sin "skammekrog" i rådhusbe$entenes lokale til venstre for

indgangen. Hans placering er nemlig efter hårdnal:kede fortydender afhængig af

den til enhver tid gældende politiske konstellation i borgerrepcEsentationen!

Sa:nme stedmoderlige placering er han blevet tildelt i Helligåndshuset- Den

ramponerede gibsbuste er nedøget fra piedestalen og står hengemt i et obskurt

hjørne i det gamle refugium. Ikke desto mindre var det Griffenfeld, der i L672

titdelte Ole Rømer et rejsestipendium til Paris!

I Rådhusets forhal finder man bl.a. en buste af Niels Bohr. Han havde i sit

fortrukne auditorium på institunet på Blegdansvej et portæt af Rømer'

Til hØjre for indgangen er opstillet Jens Olsens verdensur, dq'med sin sin&ige

og forbløffende mekanik givetvis ville have frydet Ole Rømer' der i øvrigt ses

afbildet på et freskomaleri andesteds i huset-

I nærr,ærende nummer af "Meddelelser til Ote Rømers Venner' kan man

orientere sig orn den omfattende restaurering af Jens Olsens verdensur' den

gregorianske kalenders plads blardt skiftende tiden kronologier samt de prak-

tisk-astronomiskeproblemer, idettetilfælderefraktion,dererforbundethermed-

Gtædelig Jul og Godt NYtår!





Jens Olsens Ur
Srlren Andersen

Danminks berømte astronomiske ur er symbolet på 6n mands geniale tanker og

hans stædighed. Flere generationer, som har besØgt Københavns Rådhus, har

stiftet bekendtskab rned dette unikke mesterstyklie. Menuden detgennemarbej-

dede design, \,ar uret nok aldrig blevet så smukt, som det kom til at tage sig ud

i dets endelige skikkelse: Et fritstående monumentalur i en fin og spinkel

mahogni-vitrine, hvis lethed er med til at gøre deue ur så specielt.

Hvem var Jens Olsen?

Jens Olsen blev født i Ribe den 27. juli 1872. Som barn viste han gode evner som

klejnsmed og blev siden en dygtig finmekaniker. Som 25-arig rejste Jens Olsen

til Strasbourg, hvor et af den tids stØrste tekniske vidundere befandt sig - det

Astronomiske Ur med evighedskalender i domkirken. [Ian studerede det npje og

noterede sig de komplicerede funktionervedgentagnebesØg.Jens Olsen slog sig

ned i Basel, hvor han arbejdede som svend og studerede ved universitetet-

Tankeme om at lave et endnu mere fuldendt astronomisk ur begyndte al. spire-

Efter fem år vendte Jens Olsen hjem til Danmark, hvorhan etablerede sig som

urmager. Han blev kendt som iddrig håndværker, og offentlige- og videnskabe-

lige institutioner betroede ham opgaver af meget forskellig art. I 1906 vzn han

medstifteraf Astronomisk Selskab. Ved siden af detdaglige arbejde udførte han

gennem årene utallige beregninger og skitser til sin drøm - det fuldendte

astronomiske ur.

Da Jens Olsen var 60 år ga6mel, havde han lavet alle de nødvendige beregninger.

Professor Elis Strr;mgren erklærede: "Både fra et asfiortomisk og et mekanisk

synspunkt htiler Jens Olsens udknst på en solidbasis ogvidner om enkombina-

tion af to forskellige slags l<valifikationer, som kun meget siældent viJ være

forenet i samme person." Jens Olsen kunne gåigangmedat ttemstilleuret-blot

havde han iklce de nødvendige midler.



Uret bliver til

I lg34 nedsatte urmagerlauget en kornit6, rJer skulle rejse den nØdvendige

kapital. Endvidere stillede Arbejdsgivertbreniugen i 1943 etrente- og afdragsfrit

ltui pa 100.000 kI. til radighecl, som senere blev suppleret af en landsindsamling

blandt handværkere. Uret blev nu en natit-rnal opgave' Jens Olsen og vennen'

civilingeniør Axel E. Flint, tegnede flittigt med tusch de mange tusind dele' som

uret skulle bestå af. Tre medarbejdere blev antaget, og Teknologisk Institut

sdllede værkstedslokaler til rådighed'

Jens olsens medarbejdere erkendte fuldt ud hans geni: "Når vi stødte på et

næsren uløseligt problem, vidste Jens olsen altid. at have en lgsning, som vi tit

fandt var enkel og bedst."

I Ig45 da 11 af de l2 værker var pænt undervejs, blev Jens Olsen syg og døde

den 17. november. Detblev den unge urmager Otto Mortensen, som lft ansvaret

for den håndværksmæssige færdiggørelse af- ul.et. Projektet manglede på dette

tidspunkt konstruktionen af hovedkalenderværket'

Hvad angik urets ydre form, blev der udskrevet en konkurrence' som blev vundet

:rf arkitekt Gunnar Biilrnann Petersen. Hzurs clesign hviler på en æstetisk opfat-

telse af forenkling og funktion. "vrrrker rtg urskit'er udstilles i ftitstående

ntontrer, lrton,ed ttrels gedigne nrulerialer kontmer til deres fiilde rel"'

Adskillige færdige værker skutle dog laves om for at passe til Biilmann Petersens

desi-en.Førstilg48vararbejdetajourfprt,ogendnuvardermegetatlave.Det

var et stort problem at fremstille stellet, men også'arbejdet med hovedkalender-

r,ærket to-e flere år.

I efteråret lg55 veu alle urets 15.++8 enkeltdele færdige - efter 50 års tanker og

12 ars fremstilling, og klokken 15.00 den 15' december salnme ar blev uret sat

igangafKongFrederiklXogJensolserlsbamebamBirgitolsen.



Verdensuret - Hvad viser det?

Venstre sidefag

Øverste skive I'iser tidsækvation ( I ), lokaltid i Danmark (2) og sand soltid (3)-

Ved tictsækvationen forstås forskellen i tid mellem Iokaltid og sand soltid. Lokal

midclelticl er den tid, r,i bruger til daglig. Sand soltid er udtryk forjordens faktiske

bevægelse i forholdtil solen.Nårviserneforsandsoltidviser 12,stårsolenøverst

på himlen.

Skiven til venstre (4) viser klokkeslet overalt påjorden. Skiven til hgjre (fl viser

klokkesler for solens op- og nedgange både efter lolaltidog sand soltid- Skiven

er forsynet med hvide og Sorte buestykker, som angiver d4ens og nattens

længde. Nederst er den gregorianske kalender, som viserårstal (6) samt ugedry,

dato og måned (7). Dene værk indstiller sig een gang i døgnet, kl-24-

Midterfaget

Øverste skive ( 1) inddelt i 12 timer viser lokal middeltid - mellemeuropæisk tid,

detdagligekloklieslet l5oøstforGreenwich-itimer,minutterogsekunder.Skiven

nedenunder Q) inddelt i 24 timer viser stjernetid - i timer, minutter og sekunder-
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Hovedkalenderen består af 5 skiver, der viser søndagsbogstav (3), epacte (4)'

solcirkel(5),indiction(6)ogmånecirkel(7),ogendvidereenkalender(8),der

viser arets 12 måneder, ugedag og dato, samtlige månefaser og beregner

Paskedag tbr de næste 2500 i'r; de pvrige helligdage f@lger denne dag' Værket er

kuni bevægelse 6ngangomi[et, nytirsnat kl' 24, hvordeti løbetaf ca' 6minutter

beregner det kommende års kalender'

Højre sidefag

Øverste skive (1) viser den aktuelle stjernehimmel over Danmark og jordahsens

langsorrme p,ræcision med en omdrejning på 25'753 år!

venstreskive (2) viserdetgeocentriske omløb medJorden imidten. Herkan man

aflæse solens og månens formØrkelser, Jorclens afstand til Månen - apsidelinien

- og knudelinien.

Højreskive (3) viser vort solsystem med planeterne Merkur, Venus' Jorden'

Mars,Jupiter,saurn,UranusogNeptunsbevægelseromsolen'

Nederste skive viserårstallet (4) og dagetatlet (5) i den jutianske periode' som er

pa 7980 år. Astronomerbruger den julianske kalender til registrering af fænome-

ner på himmelen.

Mekanik skal Plejes

I 1991 besøgte en svensk alnatørastronom Jens Olsens Verdensur' Han konsta-

terede, at flere indikationer ikke passede med almanakken- Urrrager Søren

Andersen og asEonom Henry Nørgaard undersøgte uret i foråret 1992 og kunne

bekræfte de konstaterede fej't.Rapporten konkluderede bl'a':"At årsagenvar ot

fnde ifortrøjfriktioninæstenatle tejer. FIere akslerogdffirentialervarfastlåst

i stivnet olie, cle enkelte værker var generelt træge"' At olien ikhe kunne holde

sig flydende i tængere tid, skyldæs bl.a. sollysets påvirkning af olien'

Planetværket stod fast på grund af for stor friktion, hvilket b etØd' at saturn holdt
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Jupiter tilbage, som igen holdt Mars tilbage osv. Det komplicerede sol- og

måneformØrkelsesr,ærk fungerede meget usikkert og uden påvirkning tra

ækvationsværket. Selve hovedværket, som erreguleret al et sekundpendul, r'ar

begynclt årt tabe. Forspg viste, at små kuglelejer i rustfrit sål kan tungere uden

smøring.

Yderligere var flere af urskiverne blevet svære at aflæse på gfund af et tykt lag

lali og sværtning ved skalaernes gravering. Flere værker væ endvidere plaget af

rust på ståldele o,g korrosion på messingdele - på nogle dele sa slemt, at guldet

skallede af. Urets messing og bronze var formentlig fremstillet af indsamlet

metal fra bl.a. husholdninger under Anden Verdensluig, 09 der var blære-

dannelser i disse srøbte messingdele. Forgyldningen var ikke tilstræ*ftelig tyk tit

at beskytte mod korrosion; flere af de smukt forarbejdede urdele havde sorte

belægninger. Under adskillelsen viste der sig fejl vedbt.a kalenderværket, som

betød, at flere dele måtte erstattes.

Restaureringen 199 5 -1997

Atelier Andersenbegyndte nedtagningen af uret i august 1995. Arbejdet blev fra

starten fulgt al en ekspertgruppe bestående af en kontorchef fra Københavns

Kommune, en ingeniør fnFLS miUø a/s, museumsinspektøren fra Rosenborg

Slot og en ctirektør fra Stenomuseet. Gruppen var sarnmensat så{edes t-or at yde

alsidige biclrag til de mange både tekniske, men også æstetiske spØrgsmål, der

dukliede op under den komplicerede opgave.

De 12 værker blev nedtaget sektionsvis, adskilt og efterføIgende renset Hver

enkelt del blev nummereret.

Samtlige bronze- o-q messin*gdele blev efter genskabelse af oprindelig fmish

forgylclt med 5 mikron frnguld. Enkelte aksler blev forsynet med en speciel

belægnin_e af nikliel og teflon, der nedsætter friktionen- Små iklce-synlige

kuglelejer af rusttrit stå blev isat ved næsten alle drejende alcsler.
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planeterne i planetværket blev monteret på præcisionsbearbejdede bronzeringe'

som blev forsynet med små sporkuglelejer. Ringene styres af medbringerarrle

fia planetværket - næsten som olsen oprindeligt havde tænkt sig' Sol- og

måner,ærkets urskive brev rigeledes rnt-rnteret på en kugleleje-båret bronzering.

De handtorarbejdede urskiver var oprincleligt forsølvede med tallene i sort-brun

patina af sølvsulf,rd, en uholdbar l6sning, som efter nogle å'r gav sort anløbne

urskiver. GunnarBiilmann Petersen havde faktiskønsketsigrhodiumbehandlede

urskiver, og derfor blev denne behandlin-g nu realiseret' Det giver en lidt mere

stålagtig glans, men de utroligt fint graverede skiver skulle nu være siliret mod

anløbning.

Arbejdetmedrestaureringenblevafsluttetijanuall99T.

Restauratoren

Mere endZ5å,rs erfaringer fra mange tbnkellige typer opgaver ligger til grund

for arelierANDERSENs restaurering åf Jens olsens Verdensur'

Søren Andersen fik i 1974 svendebrev som urlnager' og i 1979 tog han afgang fra

Kunstaliademiets Konservatorskole mecl studieophold i England og Schweiz'

Urmager- og konserveringsforetagendet har til huse i den idylliske landsby

VirketpåFalster, er specialisereti restaurering af håndlavede ure, finmekaniske

insrumenter, historisk mekanik samt design- og rekonstruktionsmæssige opga-

ver af museumsmæssig kvalitet. Kulturhistoriske museer og liebhavere får der

reståureretogvedligeholdtderesgamtemekaniskeklenodier.

Et udpluti al'udfØrte opgaver:

1982 Fremstilling af et heraful'isk moruunentalur for Roskilde Amtsgård

1987 Projektering og fremstilling af et klokkespil ul Nysted Rådhus

Restaurering af instrumenter fuaHauchs samling, sOrp

Konservering af Nationalmuseets ursamling
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Rekonstruktioner af Ole Rømers PlaneutaskinenP/an e t ar i um

Eclipsarit r? og Jotilabium til Ole RømerMuseet,

Rekonstruktion af Machina Planetantm Roemeri tll Tycho Brahe

Plimetariet i København

1992 Design og udfØrelse af et" miniature bordur i ibenholt og sølv til
Dronning Margrethe og Prins Herrrik i anledning at deres sølvbryllup

1993 Restaurering af Isaac Habreclts Astronomiske Urfra 1592for

Rosenborg Slot

Det var ekspertisen, der har været baggrunden for at løse den store opgave, det

var, at få Jens Olsens Verdensur til at fungere igen. En stab af eksperær harudført

opgaven ph ateIierANDERSENs værksted. Santidig var der en række elsperter

i astronomi, konstruL-tion, metallurgi og overfladebehandling knyttet til projek-

tet. De tekniske muligheder, der findes i dag, har betydet, at urets mekanili vil

slides mindre og få væsentlig længere holdbarhed.

Verdensuret er sat i optimal stånd - i Jens Olsens ånd.

Restaureringen af Jens Olsens Verdensur er realiseret med beredvillig støtte fal

Veluxfonden af l98l "
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Ærkebiskop James ussher levede fra l58l til 1656. Ha'frli en statsbegra'else

i Westminster Abbey. Portrættet af harn hænger på National Gallery i London'
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Verden fyldte 6000 år den 23. oktober
Ivar Gjørup

Verclen har hati tladselsclag. Den blev 6000 år, hurra, hurnu huna! Den berøm-

teste af rille kronologier byggende på Bibelens ord sætter datoen for verdens

tilblivelse til søndag d. 23. oktober i det år, vi nu kalder 40&l f.Kr. Det vil sige,

at der netop den dag var gået seks årtusinder, siden Gud begyndte Skabelsen.

Det var den irske biskop James (Jssher, der regnede datoen ud. Han levede fra

1581 ril 1656, uddannede sig i Dublin, og endte som ærliebiskop i Armagh. llan

var af den strenge calvinistiske skole, som gik ind forprædestinationslæren. Det

er læren om forudbestemmelsen, den [anke, at Gud fra første øjeblik harbestemt,

hvilke sjæle der skal frelses og hvilke ikke. DaGud er alvidende kan detjo iklie

passe, at nogen sjæl undervejs i verdenshistorien ovemrmplersin skabervedat

blive frelst, hvis den fra tidernes morgen allerede var skrevet i den sorte bog-

Men hvornår var så Tidernes Morgen? Det spørysmåI optog mange af tidens

bedste lroveder. Gamle Testarnentes skriftergivertalrige oplysningerom årcrnåil,

som kan lægges sarnmen, og give en sarnmenhængende kronologi tra Verdens

skabelse i Første Mosebo-g og frem til Jesu fødsel- Med Frelserells fØdset

indvarsles Ny Testamente, og den krisme tidsregning begynder.

Vi skal li-se huske, at der ikke findes noget År Nut i den europæske historie. Vi

holder af at bruge dette uduryk, som angiver indsnittet mellem fØrkristen og

kristen tid. Men når vi laver en tidstavle - og sådan en lavede bisltop Ussher - skal

vi gå lige fra År et før Kristus til År Et efter-

Ganske mange menneskerlagde an til atfejre6.000-års dagen sidste år,ioil.tober

1996. De overså denne lille enkelthed med det manglende nul- Det er de sanme

mennesker - det vil sige de fleste af os - som vil lade champagnepropperne

springe den 31. december 1999, og skåIe for det nye årtusind- Men pedanterne

vil skumle, og gernme deres fusel til året efter.

t5



I\'Iethusalem

ussher var en pedant. og et ualmindeligt skarpt hoved' Han skrev de tal ud' sorn

hal fandt i de ga6melteshmentlige skrifter, og lagde dem sammen' og opstillede

en kronologi for alle vigtige besivcnheder i verdenshistorien - iktie kun de

bibelske - tra Verdens begyndelse lrern til Jerusalems pdelæggelse i det år' r'i

kakler 70 e.Kr.

Hvordan bar han sig ad? I min skoletid tegnede vi Kain og Isali og offerbålet med

røgen, der krØb langs jorden, og vi tegnede Noahs ark og farvelagde syndfloden'

Vi havde Bibelshistorie, som det hed, og vi havde en bog, Som var en Bibel for

børn, og der stod alle de gode historier. Der var ik{ie tvivl om, at de var sande, det

spurgte vi aldrig om. vi læste dem og vi lærte dem, og sled på farveblyanterne'

Debibelskelrgrrrerblevmegetgamle.Denældsæafdemallesalunenvar
Methusalem, som er blevet til et ordsprog, han blev 969 år. Den slags gjorde

stærktindtrykpåos'ogvitegnedelangeskægpåpatriarkeme,Abraham,Isakog

Jahob. Abraham var hundrede år gamrnel, dahan avlede Isak' og Isal< var tres år'

da han avlede Jakob. Men Abraham var 75 iE da han kom til Kanaan' og lakob

var130,dajØderneudvandredetilÆgypten.Etsimpeltregnesty}Iievisercls

altsåatdergik2l5arfraindvandringentilKanaanslandogudvandringentil

Ægypten.

sådan regnede Ussher. Han var lige så Overbevist om Bibelens sandhed' som vi

var, flåf vi havde brugt den sidste rest af blåt i fru Lunds religionstimer'

HokusPokus

De bibelske generationer fra Skabelsen til Syndfloden udgØr iatt 1656 fu' Derfra

når vi, med Ussher som regnemester, til Abraham og indvandringen til Kanaan

i2083efterSkabelsen.Ussherkalderdennedateringsmåde.A.M.'isinkrono-

logi,detstårforannomtmdi,vercJensar'IsraelitternesudvandringfraÆgypten'

deres Exoclus,ligger 2513A.M., ogi}gg3begyncler Salomon at bygge rcmplet

i Jerusalem, som står færdigt syv år senere, i år 3000 efter verdens tilblivelse'
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Ussher er _sodt tiltieds rned at ramme dette nrnde tal. De fleste andre kronologier

ramte ved siden af, men de brugte også andre åremål end dem, den irske biskop

lagde til grund. Men der er 6t rundt tal, som næsten aIIe lærde er enige om. Jesus

tbdes ar -1000 A.l\4.

For de fleste nutidslæsere er den slags hokuspokus, talmystik og afsporet viden-

skab. For Ussher og hans samtidige var det dØdsens alvor. Bibelen var Guds å-

benbarede Sandhed til demennesker,derfonnåedeatlæsedenrigtigt,ogforsker-

ne kunne ikke stille sig nogen støre opgave end denne, at fii nøjagtigt rede på,

hvad det var, Skaberen havde villet underrette os om i Bøgernes Bog. De lærde

lagde stor skarpsindighed for dagen for at få oplysningerne til at stemme overens-

Videnskaben sane Jes u fødset ro "r[[lå årtusinder efter Verdens slube lse.

Til gengæld måue de flyne den, så den lå år 4 før Kristus. Den almindelige

troende finder det besynderligt, at Jesus skal være født fire ir før Kristus, men

blandt tidens bibeltTndige herskede der ingen tvivl- Matthæus fortæller om

barnemordet i Bethlehem, en grusom massakre foranstaltet af kong Herocles,

som havde talt med de vise mænd fra Østerland og hørt, at en ny konge var født

i Bethlehem, og hele verden skulle blive hans. For en sikkerheds skyld lod

Herodes så alle drengebØm under to år i Bethlehem myrde - men Josef og Maria

var blevet advaret af en Herrens engel og sluppet bort-

Dette er, hvadMatthæus-evangelietkan berette.Men Herodes'dødsårkender vi"

og Ussher kendte det også. Romermagtens brutale lydkonge døde år4 f.Kr-, en

skrækkeligt smertefuld sygdom giorde det af med jødernes forhadte hersker,

ifplge denjØdiske historikerJosephus. Altsakan'Jesus ikke være fødtsenereend

dette tidspunkt.

Babylon

De sidste fem-seks århundrederførden Lristne tidsregning er,eanske godtdæIiket

incl af kilder uden for Bibelen- Ussher bruger Nebukadnezerrs død som et
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fikspunkt, der skal skabe sammenhæng mellem historieskrivningen og bibel-

læsningen. Det var den konge af Babylon, som indtog Jerusalem og førte jØderne

bort til deres babylonske fangenskab. B ibelen oplyser, at han dØde og efterfulgtes

på tronen al sin søn, som samme ir slttte clen judæiske kong Jojahin tri' efter 37

ars indespærring, det star i Anden Kongebogs 25' kapitel' Dette ar er itølge

historikerne fuet 562 føt Kristus'

KongebØgernes kronologiske oplysninger er ikke nemme at handtere' Men

Ussher tæller sig uforfærdet frem til, at Jojakins 37' fængselsår er 3M2 A'M'

Dermed er Bibelen og verdenshistorien bragt i overensspmmelse' 558 år senere

kommer Jesus til verden.

Fire tusinde år efter Skaberen indfurder Frelseren sig. Det er i sidste øjeblik'

Menneskeheden er reddet. Ada6s fald er sonet' Og tallene passer' Ussher var

tilfreds.

Nytår

Me1 datoen? Den 23. oktober? Ussher lnente, at verden begyndte på en søndag'

ugens første dag. og han valgte efteraret, fordi det jødistre nytår ligger her'

Søndag den}3.oktober vitr den fønte søndag efter efterårsjævndØgn' når man

gik tilbage til året40$4 før Kristus. Det kunne Ussher læse ud af sine astfonomi-

ske tabeller. På denne dag kom Verden til verden'

Natten før tog Skaberen det første tilløb. Det er den 'himmel og jord" som Første

Mosebog indledermed. For de bibetkyndige betØd denne oplysning' at Gud fØrst

skabte den forrrløse masse, nafien før søndag' Og midt på ugens første dag

udtarte han så ordens 
.Der blive lys' . Derefter skabte han af den formlØse nusse

fØrst havet og det faste land, siden urter' t'ræer, sol, måne og stjerner' og de vilde

og de tamme dYr.

På sjetteda-een skabte han menneskene' MenneskeLs runde fødselsdag kom altså

førstonsdagden2g.oktober.HvisnogenSynes,detskalfejres.
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Julius og Gregor

Usshers tabeller byggede på samtidens kalendersystem. Det erden kalender' vi

kalderclen julianske, efterGajusJuliusCæsar, som indførteden i46f.Kr-Cæsarc

kalenderrefonn vir en vældig fbrbedrin-e. Nutidens kalender er den salnme som

Cæsars, med en lille undtagelse. I detmeget tange løb f-arvi formange skuddage-

I l5S2gennemf6rte pave Gre-sord. XIU den reforrr, som vi kalderden gregori-

anske. Kalenderens datoer var efterhånden komnet mærkbart bagud i forhold til

solåret. Det år sprang den katolske verden ti dage oven Dagen efterden 4- oktober

hed den 15. Så var man på omgangshØjde. Men det protestantiske Nordeuropa

brød sig ikke om pavens påhit, og holdt stædigt fast pådet gamle system- Dan-

mark skiftede i 1700, det stod Ole Rømer for- England skiftede så sent som il7 5?'

Den julianske kalenderhar skudårhvert f,erde år. Gregorindførte, at num skulle

springe over skuddagen hvert hundrede år, undtagen i de hundredår, hvis første

to tal er delelige med fire. Det vil sige, at år 2000' som næImer sig, vil være

skudår, men år 1900 var det ikke. På f,re hundrede år har den gregoriarske

kalender altså sammenlagt tre dage færre end den julianske.

Dette viclste Ussher udmærket. Men han holdt fast i sin protestantiske kalender'

og fandt holdepunkter i Garnle Testamente for den antagelse, at israelitternes

kalender i det store og hele havde stemt overens med den julianske. Ætsåbruger

han denjulianske kalendergennemhele verdenshistorien. Hansgodebovedsiger

ham, at forskellen mellem kalenderåret og solåret vil være godt tredive dage i
løbet af de fem et halvt tusinde år, der er gået fra Skabelsen til hans egen tid-

Derfor må efterårsjævndØgn have ligget godt og vel en maned senele i kalender-

året dengang. Således er regnestykket gennemført

Dommedag

Der er anclre bud på Skabelsen. Men Usshers er blevet den kendteste- Engelske

bibeludgaver har betjent sig af den, således at Usshers årstal stod øverst på

siclerne, lØbencle gennem hele Ganle Testamente. Hans Annales endermed en
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lzurg fortegnelse over verdenshistorien, og en tahl til at jævnføre Verdens Å.r,

A.IVI., med kristen tidsregning, fgr og efter Kristus.

I cten jøtliske tidsregning er Verilens skabelse det lr, vi kalder 3761. Det jøliske

iu, som netop erbeeyndt, \rores 1991-g8,hedderiiltsa 5758 i mosaisk tidsregning.

Middelalderlige lærde havcle sat Skabelsen til 3952, Scaliger og Petavius i

generationen før Ussher satte den til 3950 og 3983.

Grundlaget var dels den hebræiske udgave zrf Loven og Profeterne, dels den

græske ovenættelse, der kendes som Septn aginta. Den blev til i de sidste

århundreder før Kristus, og henvender sig til en større læsekreds end den

TIDSTAVLE
Verdenshistorieniflg. tJssher. Skabelsensførste år regnesfi'a oktober4004 til
o hob er 400 3, o g så fr e ntde I e s. D e n kri stne t i dsr e gning h ar alt så nyt år 7 0 dag e

inde i httert n),t A.M.-år. Det git,er enlilleforsktdning i oversættelsentilkristne

årstal. Ussher læser enkelte steder på n'(Ers af den mening, som umiddelbart

.n"?es atfremgå af Gamle Testamente.

Tredje spalte giver den altemntfte datering:

A.NI.
anno nnmdi

f. & e. A.M.
Kristus alt. datering

Skabelsen
Syndt'loden
Indvandringen i Kanaan
Udvandringen til Ægypten
Exodus tta Ægypten
Bosættelse i Kanaan
Templet påbegyndes
Templet står færdigt
Templet ødelægges
Nebukadnezar dør

Johanries Døberen fødes
Jesus fødes

Herodes dør

Johannes forkynder
Kristus tbrkynder
Lidelse, død og opstandelse
Peter og Paulus dør
Titus ødelægger templet

I
r656
208-3

2298
2513
2553
2993
3000
34r6
31ø2

3999
4000
4001

4030
4033
4036
4070
4073

4004 f.Kr.
2349
1,922

t707
r492
r452
1012
r005
589

563-2

6--s f.Kr.
5-t f.Kr.
4-3 f.Kr.

26-27 e.Kr.
29-30
5Z-53
66-67
69-70

I
r656
2Ut
2236
2666
2706
3146
3153
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oprindelige hebræiske: Dels de mangejØderrundtom i de storemiddelhavsbyer,

som havde græsk som modersmål, clels de mange flere søgende sjæle i tiden, som

søgte visdornmen i tle gamle tblkeslags nedarvecle skritier. Den nye måI-eruppe

ser ucl til at have sat sit præg plr Septuaginta: Et stort antal aremåI er større i den

græske uclgave end i den hebræiske. Den hebræiske Adam var 130, dahan avlede

Set; den græske Adam er 230. Syndfloden indfinder sig i 1656 itplge den

hebræiske beretning; ifØl-se den græske sker det fønt i ?742-

Benovelsen over meget gamle skrifter var stor. Man fristes til at tro, at de -eræske

oversættere har imødekomnet behovet. Det har indflydelse på den græsk-

ortodokse kirkes tidsregning. Her kan man møde et årstal som 5508 førKrisnrs

som tidsan g ive lse for Verdens begyndelse. Man ge mennesker mente, at Verdens

samlede levetid skulle være 7000 år, og ikke en dag mere-Det gav nogen uro i

Rusland, da året for Dommedag nærrrede sig, 1492e.Kr. Detblev i stedet fuet

for Amerikas opdagelse. I den forstand betegner året den gamle verdens under-

gang.Men det var vist ikke meningen.

Sidste nYt

Luthers gocle ven Melanchton havde også undergangssyner. Han talte om ss-r

milia ennoru,n ntund.us,at verden skal vare i 60fr)ar: duo milia inane: duo milia

lex: tluo mil[tt tlies Messiae.Tre lige store tidsrum, først Tomheden, SåLoven'

og endelig Frelserens Dage. Det vil sige, at den 23. oktober var den sidste-

Der er mange dommedage, mange sidste Øjebliks redninger, og mange clatoerpå

Begyndelsen. Enhver kan finde sin egen anledning at festligholde- Hver dq er

den sidste, og hver dag den første.Hvis livskunst og kristendom harden mindste

sammenhæng, må dette blive det sidste ord i den sag.

Denne artikel blev trykt i Politiken den 23. oktober. 1997- Den gengives her efter

fbrt'atterens eget manuskript o-e med forfatterens tilladelse. Artiklen er slcrevet med venlig

bistand tia Irrstitut tbr Bibelsk Eksegese ved Københavns universiteL v. Tilde Binger-

Tidstavlep er citerer fra Jantes Barr.'Archbishop Ussher and Biblical Chronology'

Bulletin of the John Rylands University Library no- 67, 19&+-85- Hert'ra starnmer også de

t'leste af artiklens kronologiske data.
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Ole Rømer-maleri restaureret

'Lrel V. Nielsen

I forbindelse rnecl Kulturbyiuet 1996 blev hosstaende Ole Rørner-maleri

restaureret. Maleriets proveniens beskriver Axel V. Nielsen således:

"Maleriet af Ole Rømer paa Københat'ns Observalorium. Paa Universites-

observatoriet i København findes et smukt maleri af Ole Rømer. Det har flere

Gange været gengivet, bl.a. i to af de Bøger, der udkom i 300-Aaret for Rømers

Fødsel (i Prof. E. Str(imgrzns Bog i Dybtryk og i min Bog i Farvetryk).

PaaMaleriets Rarnme læses Olaus Rømer. Der har været udtalt den Formodning,

at Maleriet er et originalt Billede.

Der fandtes i 1835 paa Rundetaarn et gammelt Billede af Rømer. Dette Billede

kopierede Portmaleren C. A. Jensen, men Kopien er forsvundet og er sandsyn-

ligvis gaaer ril Grunde ved Frederiksborg Slots Brand i 1859 (smlgn. ^trg. Scltultz:

C. A. Jensen. København 1932). Det tørvel formodes, atBilledetpaaRundetaarn

ved Observatoriets Flytning kom rnecl til Østervold og er identisk med det Maleri,

hvorom denne Notits handler.

Nærmere Oplysninger fines i en haandskreven Inventarliste for Observatoriet

paa Rundetaarn, som opbevares paa det nuværende Universitetsobservatorium.

Dens fuldstændige Titel er:

Inventarii-Liste over astronomiske, matlwnatiske og phl,siknlske Instntmenter

samt B.øger, Meubler og andre Sager, Universitetets astrornmiske Obsentato-

rium tilltØrende.

Den er underslcrevetaf Matthias Bugge, der var første Observator, og er dateret

d.26.januar 1815. Kort forinden -d. l5januar- vil Observatoriets Direktør,

)',

fortsættes side 32
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ROTA MBRIDIANA
etler Ramus
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Ole Rømer og refraktion
Erling Poulsen

Omkring I690 konsruerecle Ole Rprner sithusinstrument' berømt t'radetkendte

billede hvor han sidder i St. Kannikestræde og observerer ud af vinduet'

Insrumentet placerede han i sin bolig, idet han var utilfreds med Rmdeårn

Observatoriet, det rystede for meget.

I de følgende 10 år observerecles med dette transitinstrument og det forbedredes-

Derviste sig visse fejl vedinstrumentet, somkrævedeen nykonstnrktion; udover

skævheder var især temperatunrdvidelsen af gradbuen et problem' Samtidig

holdt hans mange uasfonomiske gøremål i byenhan fraatobservere såmeget

som han ønskede.

I sommeren 1704 opførte han et lille observatorium tæt ved sin svigerfars

landsted i vridslØsemagle, herkunne han, uden ideli-ee forstyrrelser, konstruere

etforbedret transitinstrument og benytte del Temperaturproblemet løstes ved at

forsyne instnrmentet med en fuld gfadcirkel, den ville udvide sig radiært og

clerfor ikke kræve temperaturkorrektion af gradmålingerne- Skævhederne for-

mindskedes ved atophænge instrumentetpåselvstændigesøjler;detvarihvertfald

rneningen i begynclelsetr, men da observatoriet blev fundeti 1978 viste det sig at

den ene sØjle var fælles med et jævndøgnsinstrument.

De fejl, der endnu eksisterede i den nu færdigkonstruerede meridiankreds' gør

han rede for i sin notesbogr). Forat fånøjagtige observationermangledeban kun

at tage h6j de for det, der også er det største problem for nutidige meridiankredse'

refraltionen.

Refraktionen i jordagnosfæren er det fænomen der opstår når lys r:unmer

arnosfæren og dervecl afbØjes, så'lecles at en stjernes mådte sted på himlen iklce

talder sarunen med dens sande sted. Allerede oldtidensastronomerhavdekendt

fænomenet, og mange ftxskellige tabeller, der viser afbøjningens størelse som
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tunktion af stjernens målte højde, r'ar blevet brugt i tidens løb.

Ole Rørner levede på samme tid sorn den tornyelse af fysikken der fandt sted

ornkrinq ar 1700, ifølge den nye rnåtlc irt titnke pa prpvede ltan at opstille ell tcori

fbr relraktionen.

Rømers regninger er gennemført rned logaritmer; det og hans konsekvente

udeladelse af at sætte komma i tallene gør hans noter lidt uoverskueli-se.

Modellen for refraltionen, lyset rammer

atmosfæren ved B, brydes og rammer iagt-

tageren i A. Den fysiske model han bruger

fremgår af "Adversaria" 2', og er sorn føl-

ger:

Den sande zenitvinkel er z'+v

Den målte zenitvinkel er z

Rj=Jordens radius;

h=hØj den af aunosfæren"

Brydningsloven: sin z' =n4'sin(z I )

her er n luftens brydningsforhold.

Sinusrelationen brugt i trekant OAB siver:

sin( I 80-z)/Rj+h=sin z l/Rj

sin z l=(Rj/(Rj+h))*sin z

Heraf fås z I

z' tås af brydningsloven

v =z-zl; sand zenitvinkel=z' +z-z I

refraktion=Silld zeni tvi nkel-z=z' -zl

Err teori fbr ertmosfærens afiagende tryk, og dermed faldende brydning, med

hØjden fandtes ikke endnu; han regnede med at luften og ættreren (det vi nu kalder

"det tomme" rum) var skarP.
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I udregningerne er to variable: luftens absolutte brydningsforhold og atrnosfæ-

rens relative tykkelse (i fbrhold til Jordens radius).

Han lbnØser, rned tbrskellige bryclningsforhold o-g forskellige arnostæretyk-

kelser, at flncle den kombination af størelserne der bedst svarcr til observationer-

ne. Det fører især til et rnåil for lufthavets tykkelse, som også sanmenli-gnes med

en anden måde at måle det samme på, nemlig ved hjælp af trykket 3). Det bemær-

kes ogsåa), atrefraktionen ernoget Støre ommorgenen, udørathan dogkom-mer

ind på brydnin-eens temperatur- og trykafhængighed (som dog ogsa er ringe)-

Udregningerne.

De begynder med at der refereres til beregninger i Paris, dernede benyttes et

brydningsindex på 1,000285, sa:rrt at højden af atrrosfærgl er 6110000 af

jordradien.

På næste side får han udfra mådt refrattion, at bry&ringsindexet for luft er

l, ,00027; dene tal bru-ses til at udregne refraktionen for en stjerne rned måIt højde

på 1 grad ved to fonkellige aunosfæretykkelser (6/10000 og 18/10000), udfra

sammenligning med refrahtionsmåling foretaget af Cassini og la'Hire f*ar han, at

atnrosfæretykkelsen nok er nærmest 6/10000. De sammes målinger ved 32o far

ham til at foretrække er brydningsindex på 1,00032 og en aEtosfæretykkelse pa

7/ I 0000, nu fplger udregninger på de følgende sider, og harr nåt't frem til værdier

der passer pænt med observerede.

Deqpå prgves med samme brydning,men med en atmosfæretykkelse gå9l100fi),

resultatetsammenlignesmeden måling foretagetaf la'Hire.Derfølgernuenlille

udregning af'atmosfæretykkelsen for tbrskellige forhold, han bemærker at en

tykkelse på 18/10000=1,5 mil (l I km) er formeget udfraandre kendte forhold

(måske tænker han på barometermålin-eer?)

Nu fortsættesmed tbrskelligekombinationeraf brydningsindexerogatmosfære-

tykkelser, indtil tier uclregnes et skema for lys cler kommer vanclret ind (0"), samt
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MACHINA DOMESTICA
etter Horrebow
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40 0g 20" over horisonten. Af dette konkluderes, at lbr over 20" højde spiller

:rtrnosfærens tykkelse ringe rolle. Han sammenligner pariseraliademiets atrno-

st'ære (6/1m00) mecl hvacl rnan udt'ra barometermåling try viden om luftens

rnassefylcle kiur regne sig til, tlg nir den kolklusiott at malipgernes resultat ikke

er i modstricl. Deruciover næ\mes, ztt ætheren mellem atmosfæren og Manenrnå

være uhyre let (vægt luft:æther=200000:l) og have en minimal brydning'

Han afslutter sine spekulationer med en opskrift på at uctregne refraktionen ved

forskellige atmosfæretykkelser og brydningsindexer. Der er et vigtigt NB'' hans

udregninger viser at man ingen nævneværdig fejl begar ved æ se bort fra

atmosfærehøjden mellem lO'højde og zenit'

Vi kan sammenligne Rømers udregnede værdier med F W' Bessel's måIte

middelrefraktionsværdier.Rømerserudregnetmedetbrydningsindexpål'000276

og en atrnosfære høidepå 6/10000, det er de værdier han ender med at benyne i

udregningerne. Bessel's StaflImer fra "Nonon Star Atlas"' 17 ed', s- 35; og de

gætder for l0oc. og752mm Hg. Værdierne for "den almindelige tilnæmtelse*

tas af: refr.=60"*tg(z); z=90o - stiernens hpjde; tilnærnrelsen består i u man

regner me{ at atmosfæren bestar af planparalelle luftlag-

Stjernens højde 0", Rømers miiling 3l'37", Bessels måIing 34's{,almindelig

tilnærmelse 

-.
Stjernens højde lo, Rømers måling 27'16",Bessels mårling /4'25"' almindelig

tilnærmelse 5'l'17" "

Stjernens højde 5", Rømers målin-e l0'15', Bessels måIing 9'q|",almindelig

tilnærrrelse 1l'26".

Stjernens hØjde l0o, Rømers måling 5'18', Bessels måting 5'16"' almindelig

tilnærmelse 5'40".

Stjernens højde 20o, Rømers må,ling 2'36", Bessels maling 2'37",almindelig

tilnærmelse 2'-15".

Stjernens højde 30", Rømers måling l'39", Bessels måling l'40" ahindelig

tilnærmelse l'44".
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Stjernens højde 40o, Rømers må'ling l'08", Bessels måling l'09", ahnindelig

ilnærmelse I'12".

Stjernens højde 50o, Rømers måIing 0'48", Bessels måling 0'48", almindelig

tilnærmelse 0'50".

Stjernens højde 80o, Rømers rnå{ing 0'10", Bessels måiling 0'10", almindelig

tilnærmelse 0'l1".

lo= 60'= 3600"

I ) Adversari a, s. 231-234.

2) Adv, s.94- 103. øverstpåfol.50 erenlille svag tegning, den viserstrålegangen

i atmosfæren; tegningen er ikke med i Kirstine Meyers udgave.

3) Adv, s. l0l.

4) Adv, s. 100.

5) Adv, s.97.
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GAVE TIL MUSEET FRA OLE RøMERS VENNER
Da atle må anta_ses at vide, hvordan Ole Røner serud, syntes foreningen OIe

Rømen Venner, cla var passende at udstyre Ole Rømer Museet med et orginalt

stik af en Rømerven, Christen Worm fl672-173D i anledning af museums-

leder Claus Thykiers glædelige tilbagekomst tra sygeorlov-
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fortsat fi'a side 22:

prof .Tlnmas Buggedød, ihvilken Anledning Inventarlistenkan tænkes udarbej-

det. Den betegnes paa torsiden som r,ærende en Kopi - Originalen kan være

tilstillet Universitetet - men er helt igennern skrevet med en og samme Haand,

der efter Sammenligning mecl Observationsjournalen fra Aaret 1807 (se "Af

Runcletaarns Historie", N. A. T.1925, Side 5) maa antages at være Mattltius

Bugges Haand.

I denne Inventarliste læses under Nr. 75:

Et original Panrait i Otiefan'e, rned forgl'Idt Ramme af den berømte Danske

Astronom Ole RØmer. Foræret af Rømers Enke til P. Horrebov', den æld're" og

af samme igien skiærtket til Obsentatoriet.

paaGrundlag af denne Oplysning tør man vel regne med, at Maleriet - uanset om

det er malet før Rømers Død eller efter - har saa meget Portrætlighed, atRØmers

Hustru o_g hans hengivne Elev Peder Horrebou'har fundet det værdigt til at

bevares for Eftertiden ptn det danske Statsobservatorium.

prof . Bengt Strdmgrenbar venligst tilladt mig at ot'fentliggøre dene Uddrag af

den gamle Inventarliste.

A. V. N."
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Bestyrelsen for Ole Rømers Venner

Fonnand, ansvarshavende redalctØrPer Friedrichsen

Nøjsomhedsvej l3

2100 København Ø

Per Darnell

Ved Vandløbet 17

2610 Rødovre

Næstformand

Børge Romme Kasserer

7*nløvej 20

2630 Taastrup

P. E. Jensen Kommiteret

Folehaven 7l
25ffi Valby

Poul Rasmussen

Sejrggade 5

2100 København Ø

E. Laumann Jørgensen

Skovalleen 37

2880 Bagsværd

Knud Poder

Gartnersvinget 18

3650 Ølstykke

Ole Henningsen

Præstehusene 67

2620 Albertslund

Knud-Wilhetm Weisber.g

Bandholmvej 12

Veddelev

4000 Roskilde

Teknisk redaktør

EnaJensen

Folehaven 7l'
2500 Valby

Gert Jeppson

Gammelmosevej 83

2800 Lyngby
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Ole Rømer Museet
Kroppedals Æld 3

2630 TaasiluP
Tlf.: 42 52 95 85
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