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Kære Rømervenner
Meddelelser fra Ole Rømers Venner
Det har i mange år været vores ambition at sende “Meddelelser fra Ole Rømers Venner” til medlemmerne
så tidligt, at alle har fået dem inden hans fødselsdag den 25. september. Vi er derfor ret stolte af at det er
lykkedes i år. Det byder på en artikel om Ole Rømers lommeur af Poul Darnell samt en artikel om
Arkimedes og en artikel om Rømers ven og kollega, den hollandske fysiker og astronom Christiaan
Huygens. De to sidste artikler er af Jørgen Lyngbye.

Ole Rømers fødselsdag
Ole Rømers fødselsdag den 25. september falder i år på en søndag. Da vi ikke tror, der vil komme ret
mange gæster en søndag holder vi i samarbejde med Kroppedal det traditionelle åbent hus arrangement
dagen før. Hvis der ikke havde været en kalenderreform med skift fra den julianske kalender til den
gregorianske i år 1700, ville det ikke have været noget problem, for den 25. september 2011 i den julianske
kalender er en lørdag. I den gregorianske kalender er det lørdag den 8. oktober, så vi kunne have ventet
to uger.

Ole Rømer Antologi
Efterfølgeren til bogen “Ole Rømer - videnskabsmand og samfundstjener” skulle efter planen være
udkommet på 300 årsdagen for hans død den 19. september 2010, hvad den som bekendt ikke gjorde. Der
har siden været flere udsættelser. Først havde man regnet med til julehandelen i 2010, næste melding var,
at den ville være i handelen i år før påske. Det kom den heller ikke, men vi regnede med, at den kunne
introduceres på Ole Rømers fødselsdag den 25. september. Det viste sig så, at forlaget først havde
problemer med titlen, og da det var løst, forsinkede trykkeriet processen. Sidste melding er, at den
udkommer i oktober, og at titlen bliver “Ole Rømer - i kongens og videnskabens tjeneste”. Forlagets
hjemmeside er http://www.unipress.dk/da-dk/ og man kommer direkte til bogen, hvis man søger på ole
rømer i søgefeltet øverst til højre på siden.

Stjerneaftener
Når sommertiden er forbi i slutningen af oktober, begynder det at blive tidligt mørkt. Hvis vejret samtidigt
viser sig fra sin pæne side, får vi fornøjelse af nogle flotte stjerneklare nætter. KAF Københavns
Astronomiske Forening har næsten siden Ole Rømer Museets start i 1979 hver stjerneklare onsdag aften
frem til den 1. april stillet kikkerter op uden for museet og fortalt om de aktuelle astronomiske fænomener,
der er synlige på himmelen. Vi håber selvfølgelig på, at KAF kan fortsætte den tradition, men har ikke fået
endeligt tilsagn. Kroppedal arbejder på at få en aftale med et sydeuropæisk observatorium, så man med
en god internetforbindelse og en storskærm kan vise, hvordan stjernehimmelen ser ud bag de danske skyer.
Overskyet eller ej, der er noget at komme efter, men ring for en sikkerheds skyld til museet på
? 43 30 30 00 inden I tager derud.
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