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I 1644
var der formentlig ingen i Århus, der havde spået skippersøn-
nen Ole Rømer en livsbane på de bonede gulve blandt konger, 
filosoffer og astronomer. Ikke desto mindre blev Rømer en af 
den danske konges højt betroede embedsmænd og bedrev et så 
mangefacetteret videnskabeligt virke, at han igen og igen blev 
opfordret til at tage den fulde ære for sin ”overflod af berømte 
opdagelser”.

Mere end noget andet er det dog Rømers opdagelse af lysets tø-
ven, der har ophøjet ham til en af naturvidenskabens vigtig-
ste skikkelser. Isaac Newton skriver endda i sit skelsættende 
værk Principia Mathematica, at Rømer har løst lysets ligning, 
og godt to hundrede år senere fremhæver Albert Einstein Rø-
mers beskrivelse af lysets endelige hastighed som en afgørende 
grundsten for den moderne fysik.

Ole Rømer. I kongens og videnskabens tjeneste er en velillustre-
ret videnskabshistorisk beretning om et af Danmarks største 
naturvidenskabelige talenter. Bogen er forfattet af en række 
anerkendte danske og udenlandske forskere inden for Rømers 
mange forskellige interessesfærer. De fortæller i 18 bidrag om 
både de kendte og ukendte sider af Rømers virke, om hans op-
hold i Paris, hans afgørende rejse til London og ikke mindst om 
de videnskabelige metoder og instrumenter, han brugte til at 
stå i kongens og videnskabens tjeneste.
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Ole Rømer i perspektiv – 
en introduktion
Helge Kragh

Ole Christensen Rømer, den fremragende videnskabsmand og kongens højt 
betroede embedsmand, afgik ved døden i København den 19. september 1710. 
Det var på et tidspunkt, hvor dansk naturvidenskab befandt sig på et historisk 
lavpunkt, og hvor der ingen var, der kunne erstatte Rømer eller løfte arven 
efter ham. Han havde selv rødder i den anderledes lysere og mere progressive 
bartholinske æra, der tegnede en stor del af den fremgangsrige udvikling i 
1600-tallets naturfilosofi og medicin. Ikke blot havde han startet sin karriere 
som assistent (domesticus) for Rasmus Bartholin, han giftede sig senere med 
en datter, Anne Marie, af den navnkundige professor og naturfilosof. Men 
den vitalitet, der endnu kendetegnede dansk naturfilosofi i 1670’erne, varede 
ikke ved. Af grunde, der ikke er helt klare, og som jeg ikke her skal komme 
nærmere ind på, satte enevælden efterhånden naturvidenskab og lærdom ud 
på et sidespor, således at der anno 1710 kun var sørgelige rester tilbage af 
fordums storhed.1
 Den engelske diplomat Robert Molesworth noterede sig forfaldet i den 
kritiske og kontroversielle An Account of Denmark, der i 1694 blev udgivet i 
London:2

Danmark har tidligere fostret højlærde mænd, fx den berømte matematiker Tycho Brahe, 
Bartholinerne i medicin og anatomi og Borch, som døde fornylig. … Men nu står det meget 
sløjt til med lærdommen. … Skønlitteratur og verdslig lærdom er særdeles fremmede fugle 
og vil næppe vinde indpas, før en mere velbeslået lavadel baner vejen. … Der eksisterer kun 
ét universitet, i København, og det er ringe nok i enhver henseende.

Man kunne have forventet, at Molesworth nævnte Rømer som en undtagelse 
fra den sørgelige tilstand, men det gjorde han ikke. Efter Rømers død skulle det 
vare endnu tre tiår, før nedgangen og stagnationen blev vendt til en forsigtig 

1 Danneskiold-Samsøe (2004), s. 389-406; Kragh (2005), s. 131-138.
2 Molesworth (1977), s. 145.
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fremgang, en ændring der kan markeres ved etableringen af Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab i 1742.
 Selv om det autoritative værk om Rømer og hans indsats endnu venter på 
at blive skrevet, så har der i lang tid været betydelig interesse for mennesket, 
forskeren og administratoren Rømer. I nyere tid, og ikke mindst i forbindelse 
med 300-året for Rømers fødsel i 1944, har bl.a. fysikeren Mogens Pihl og 
astronomerne Elis Strömgren og Axel V. Nielsen undersøgt hans videnskabelige 
bidrag.3 Jubilæer er ofte nyttige lejligheder til ikke blot at mindes betydelige 
videnskabsmænd, men også til at beskrive deres virke i form af videnskabs- og 
kulturhistoriske undersøgelser. Sådan har det været med koryfæer som Tycho 
Brahe og H.C. Ørsted, og det har i et vist omfang også været tilfældet med 
Rømer. Lad mig minde om, at det netop var i forbindelse med 200-året for 
Rømers død, at Thyra Eibe og Kirstine Meyer på vegne af Videnskabernes 
Selskab udgav en af de mest værdifulde Rømer-kilder, nemlig hans omfattende 
videnskabelige notesbog kaldet Adversaria.
 For Rømers vedkommende er der desuden tale om, at hans opvækst og 
skolegang i Århus har givet anledning til en lokalhistorisk motiveret interesse 
for ham. I en del af litteraturen om Rømer er perspektivet primært by- og 
lokalhistorisk snarere end videnskabshistorisk. Dette viste sig særligt ved festlig-
hederne i 1944, der både var præget af en vis portion lokalpatriotisme og også 
af den nationale patriotisme, der naturligt fulgte med besættelsen af Danmark, 
og som også kan spores andre steder i dansk videnskabs- og åndshistorie.4 
Til en mindefest i Århus den 25. september 1944 havde Alex Garff skrevet 
kantater til Rømers ære. Musikken var komponeret af Poul Schierbeck. I et 
af versene er det den djærve jyde Rømer, der hyldes, idet der drages en noget 
søgt analogi mellem lysets tøven og den sindighed, der hævdes at være en del 
af den jyske karakter:5

Med sit Øjes Stjerneglans
under Pandens høje Himmel,
med sin sunde, jyske Sans

3 Den væsentligste litteratur om Rømer er angivet i bibliografierne i F&T samt i Friedrichsen 
(2004).

4 Jubilæet blev også brugt internationalt. Et vigtigt arbejde af I. Bernard Cohen om Rømers 
bestemmelse af lysets endelige hastighed blev i 1944 genudgivet som en lille bog af Burndy 
Library i anledning af 300-året for Rømers fødsel, Cohen (1940). Bogen var dedikeret “til 
befrielsen af hans [Rømers] fædreland og til befrielsen af resten af den slavebundne verden.” 

5 Garff & Schierbeck (1944).
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trods parykkens viltre Vrimmel,
med et Smil, en Kende brysk,
stod den lærde Rømer Prøven:
Selve Lysets Hast var jysk,
jysk i al sin Tøven.

I løbet af det sidste tiår har Rømer påkaldt sig yderligere videnskabshistorisk 
interesse, nu på en mere systematisk og kontekstuel vis, hvor hans videnska-
belige indsats ses som forbundet med hans øvrige aktiviteter og funktioner i 
enevældens Danmark. Desuden er hans frugtbare tid ved Académie Royale des 
Sciences (Det Kongelige Franske Videnskabernes Akademi, herefter Akademiet) 
i Paris blevet yderligere undersøgt. Denne fornyede interesse har ikke mindst 
manifesteret sig i den værdifulde udgivelse fra 2001 af Rømers korrespon-
dance, afhandlinger og dokumenter6 samt i en efterfølgende antologi udgivet 
i forbindelse med 25-året for oprettelsen af Ole Rømer Museet, forgængeren 
for Kroppedal Museum.7 Også i den nye samlede fremstilling af dansk natur-
videnskabs historie indgår en ganske omfattende beskrivelse af Rømers liv og 
virke, primært skrevet af Kurt Møller Pedersen.8
 Mens Rømer således er en kendt og relativt velbeskrevet naturforsker her-
hjemme, er det sjældent, at udenlandske videnskabshistorikere har beskæftiget 
sig indgående med ham, eller at han indgår i den internationale litteratur. Når 
det er sket, og når Rømer trods alt har en betydelig status også i den internatio-
nale videnskabshistorie, skyldes det primært hans berømte opdagelse fra 1676 
af lysets tøven på grundlag af en analyse af systematiske uregelmæssigheder i 
bevægelsen af den inderste af Jupiters måner. Kun sekundært skyldes hans status 
de vigtige astronomiske arbejder, han senere udførte med sit passageinstrument 
og sin meridiankreds i forsøget på at finde en stjerneparallakse og at opstille et 
katalog for fiksstjerner. Desuden optræder Rømer i videnskabshistorien som 
en af pionererne i temperaturbegrebets og termometrets udvikling, der for 
hans vedkommende var knyttet til bestræbelserne for at opnå øget præcision 
i hans astronomiske målinger.

6 F&T.
7 Friedrichsen (2004).
8 Kragh (2005), s. 405-433.
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Lysets tøven

Men opdagelsen af lysets endelige udbredelseshastighed er forståeligt nok, 
hvad Rømer især huskes for, og som berettiger, at han kan placeres i samme 
fornemme selskab som Tycho Brahe, Steno, H.C. Ørsted og Niels Bohr. Det, 
der foregik i Paris i efteråret 1676, hører til de absolutte højdepunkter i dansk 
naturvidenskabs historie.9 Der kan være grund til at fremhæve denne opdagelses 
grundlæggende betydning for den senere udvikling af det fysiske verdensbillede, 
sådan som fx Albert Einstein gjorde i Det Moderne Verdensbillede, en original 
fremstilling af den teoretiske fysiks historie.10 Blandt de naturforskere, der efter 
Einsteins mening havde givet afgørende bidrag til udviklingen af den moderne 
fysik, var tre danskere. Den ene var naturligvis Bohr og den anden, lige så 
forståeligt, Ørsted. Den tredje var Rømer, som Einstein fremhævede for hans 
originale forståelse af lysets endelige udbredelseshastighed.
 Rømers opdagelsespåstand vakte betydelig opmærksomhed i samtiden, selv 
om det ikke skete umiddelbart. Der gik det meste af et år, før den for alvor blev 
bemærket. Påstanden var især kontroversiel i det franske videnskabelige miljø, 
der til dels var præget af cartesianske forestillinger om lyset. Nyere forskning 
har vist, at Rømers chef i Paris, Jean Dominique Cassini, havde overvejet ideen 
om en endelig lyshastighed lidt før Rømer, men at han dog straks forkastede 
den. Han vedblev med at modsætte sig teorien og blev støttet af sine kolleger i 
Akademiet. I den officielle Histoire, som Akademiets sekretær Bernard le Bovier 
de Fontenelle udgav i 1707, hedder det således, at “man, om end måske med 
beklagelse, må give afkald på den sindrige og medrivende hypotese om lysets 
successive udbredelse”.11

 På trods af modstanden i Paris blev Rømers hypotese ret hurtigt accepte-
ret af flere fremtrædende naturforskere, især efter at den oprindelige notits i 
Journal des sçavans fra november 1676 var fremkommet i en noget upræcis 
engelsk oversættelse i Philosophical Transactions i juni 1677.12 Den hollandske 
astronom Christiaan Huygens indså nu, at en endelig lyshastighed passede fint 
med den bølgeteori for lyset, han netop var ved at udvikle. I England vandt 
Rømers hypotese – det er rimeligt at betegne den sådan – tilslutning fra bl.a. 
Joh n Flamsteed, Edmund Halley og Isaac Newton, mens Robert Hooke ikke 

9 Teuber (2002).
10 Einstein & Infeld (1939).
11 Bobis & Lequeux (2008); Pedersen (2010).
12 Cohen (1940).
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var at finde blandt tilhængerne. I sit skelsættende værk Principia Mathematica 
fra 1687 omtalte Newton i forbindelse med Jupiter-månerne “ligningen for 
lyset som Mr. Römer har opdaget og indført” og angav lyshastigheden som 
svarende til 10 minutter for at tilbagelægge en jordbaneradius. I løbet af ret kort 
tid blev lysets endelige hastighed alment anerkendt, nu ikke som en hypotese, 
men som et observationelt faktum. I Newtons andet hovedværk, Opticks fra 
1704, henviste han også til Rømer som opdageren af lysets tøven (proposition 
XI), ligesom William Whiston, der afløste Newton i hans professorat i Cam-
bridge, i sine Prælectiones astronomicae (Astronomiske Forelæsninger) fra 1707 
anerkendte “Mr. Romer” som ophavsmand til den vigtige erkendelse.
 Rømer selv var naturligvis klar over betydningen af sin opdagelse, selv 
om han utvivlsomt undervurderede dens vigtighed. Han bidrog ikke til at 
afklare dens konsekvenser og deltog heller ikke i debatten om den mere præ-
cise værdi for lyshastigheden, der af James Bradley i 1728 blev bestemt til 
ca. 280.000 km/s. Rømer synes at have været tilfreds med at have påvist, at 
lyset faktisk “tøver” og ikke, som man traditionelt havde ment, udbreder sig 
momentant. Andre hæftede sig mere ved, at denne tøven trods alt var så ringe, 
svarende til en svimlende hastighed af størrelsesordenen 300.000 km/s. Den 
moderne værdi er c = 299.792,458 km/s. Rømers opdagelse har naturligvis 
tiltrukket sig stor videnskabshistorisk opmærksomhed og gør det stadig. Hvad 
måske er mindre kendt, så spiller opdagelsen også en vis rolle i den videnskabs-
filosofiske litteratur, idet den af og til optræder som case-study i forbindelse 
med slutning fra observationsdata til teori.13

 De astronomiske og kosmologiske konsekvenser af en endelig lyshastighed 
spillede kun en begrænset rolle i det første århundrede efter Rømers opdagel-
se.14 Enkelte naturfilosoffer påpegede, at selv med den ekstremt høje hastighed 
ville det tage lyset meget lang tid at tilbagelægge de enorme afstande, der var i 
universet. Som en englænder udtrykte det i 1694, idet han henviste til New-
tons værdi for lyshastigheden: “Lyset bruger mere tid på at rejse fra stjernerne 
til os, end vi gør på en rejse til Vestindien (der normalt tager seks uger), … 
og en lyd ville end ikke have nået os om 50.000 år”.15 Vi skal dog helt frem 
til sidste del af 1700-tallet, før det for alvor blev forstået, at når astronomer 
ser ud i verdensrummet, så ser de tilbage i tiden. De ser de fjerne stjerner og 

13 For to eksempler af en ganske forskellig art på filosofisk analyse af Rømers opdagelse, se 
Balzer & Wollmershäuser (1986) og Hacking (2000).

14 Hoskin (1978).
15 Roberts (1694), s. 102.
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tåger som de var, ikke som de er. Denne vigtige erkendelse af universets hi-
storiske dimension er en direkte konsekvens af den endelige lyshastighed. Den 
fremragende hanoveriansk-engelske astronom William Herschel forklarede om 
stjernetågerne: “Hvis disse fjerne himmellegemer var ophørt med at eksistere 
for millioner af år siden, så ville vi stadig se dem, da lyset fortsætter med at 
udbrede sig også efter legemet er forsvundet”.16

 I starten af 1700-tallet var lyshastigheden anerkendt som en interessant og 
vigtig størrelse, men dog blot som en kontingent fysisk parameter blandt mange 
andre. Dens status var ikke principielt anderledes end fx lydens hastighed el-
ler vands massefylde. Dette ændrede sig gradvis og med det resultat, at lysets 
hastighed (i vakuum) i dag er en fundamental naturkonstant af afgørende 
betydning i den fysiske teoribygning. Lyset bevæger sig med en ganske bestemt 
hastighed i det tomme rum, og denne hastighed kan ikke være anderledes, end 
den faktisk er. Siden 1983 har definitionen på en længdeenhed været givet ved 
lyshastigheden, idet en meter er defineret som den afstand, lyset tilbagelægger 
i vakuum på 1/c sekund. Lysets hastighed har dermed ændret karakter fra at 
være en eksperimentel og kontingent størrelse til at blive en konvention. Der 
er derfor ingen måleusikkerhed knyttet til talværdien for c. Blandt de funda-
mentale naturkonstanter er lyshastigheden den eneste, der har denne status.
 I en vis forstand blev lyshastigheden først til en naturkonstant med Bradleys 
vigtige opdagelse af den astronomiske aberration i 1728, idet det viste sig, at 
alle stjerner har samme aberration. Heraf følger det, at lyshastigheden er den 
samme, uanset den afstand lyset har tilbagelagt i dets rejse gennem rummet. 
På samme måde som Newtons gravitationskonstant er den samme overalt i 
universet, gælder det for den konstante lyshastighed. Denne erkendelse, der 
altså er en konsekvens af aberrationen, blev dog ikke fremført af Bradley selv, 
men først eksplicit nævnt af den franske matematiker Alexis-Claude Clairaut 
i en afhandling til Akademiets Mémoires fra 1739. Clairaut skrev heri, at man 
ud fra Bradleys målinger måtte slutte, at lyset bevæger sig med samme hastig-
hed overalt i universet. Denne konklusion var potentielt problematisk, for en 
konstant lyshastighed syntes at være i konflikt med det klassiske eller såkaldt 
galileiske relativitetsprincip.
 Næste fase i forståelsen af lysets hastighed kom med James Clerk Maxwells 
elektromagnetiske lysteori fra omkring 1870, hvor hastigheden kunne udtryk-
kes ved konstanter og i øvrigt udtrykte udbredelseshastigheden for enhver art 
af elektromagnetiske bølger. Lysets hastighed er helt uafhængigt af dets farve 

16 Lubbock (1933), s. 336.
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eller bølgelængde. Ud fra bl.a. Maxwells teori foreslog Einstein i 1905 så, at 
lysets hastighed ikke blot er en naturkonstant, men at den har samme værdi 
for enhver lysgiver og modtager – uanset deres indbyrdes bevægelse. Dette 
postulat er helt centralt i relativitetsteorien, hvor lysets endelige og invariante 
hastighed samtidig er en maksimal hastighed for udbredelse af fysiske signaler. 
Endvidere følger det af Einsteins teori, at lyset må være absolut vægtløst – fo-
toners masse er nul. Rømer ville have undret sig over de konsekvenser, hans 
analyse af Jupiter-månens uregelmæssighed førte med sig.
 Einstein har fortalt, hvordan han som stor dreng med begejstring læste 
Aaron Bernsteins populære række af bøger med den fælles titel Naturwis-
senschaftliche Volksbücher. Han må da være blevet fortrolig med lysets hastighed, 
der optog en stor del af ottende bind i Bernsteins værk. Bernstein beskrev her 
Rømers opdagelse og understregede, at når vi ser stjernerne, ser vi dem, som 
de var for tusinder af år siden. I forbindelse med aberrationen slog han fast, at 
lyshastigheden er en fundamental naturlov. “Loven om lysets hastighed,” skrev 
han, “kan godt kaldes den mest generelle af alle naturlovene, idet den peger 
mod en enkel og almen årsag der oplyser hele universet”.17 Man kan formode, 
at netop afsnittene om lysets endelige hastighed gjorde indtryk på den unge 
Einstein, der fortsatte med at gruble over fænomenet og i sit relativitetsprincip 
gjorde det til en hjørnesten i naturerkendelsen.

En uproduktiv forsker?

Jeg har hæftet mig ved Rømers opdagelse i 1676 af lysets endelige udbredelses-
hastighed, der efter min og mange andres vurdering var hans største videnska-
belige bedrift, selv om det er en vurdering, han næppe selv ville have delt. I en 
videnskabelig sammenhæng opfattede han sig overvejende som astronom og 
var dybt optaget af såvel observationelle som teoretiske og instrumenttekniske 
aspekter af den astronomiske videnskab. Eksakte astronomiske målinger og deres 
teoretiske fortolkninger var hans primære forskningsinteresse. Det er ikke noget 
tilfælde, at han i sit testamente netop fremhævede sine Astronomische observatio-
ner, som det “Jeg altid hafver æstimered ofver alt det Jeg hafver eyed i verden”.18

 På trods af sin effektivitet og betydelige forskningsmæssige indsats var 
Rømer tilbageholdende med at beskrive sine resultater og tanker i form af 

17 Bernstein (1870), s. 159. Om Einsteins læsning af Bernsteins bog, se Gregory (2000).
18 F&T, s. 684.
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videnskabelige publikationer. Efter vore dages standarder er hans publika-
tionsliste nærmest pinlig kort, og allerede i samtiden bemærkede kolleger og 
venner hans tilbageholdenhed. De vidste, at han lå inde med vigtige resultater, 
og opfordrede ham til at udgive dem, så de kunne komme den videnskabelige 
verden til nytte. Ikke mindst den tyske filosof og matematiker Gottfried Wil-
helm Leibniz, til hvem Rømer havde et ret nært forhold, var ivrig efter at bryde 
Rømers næsten påfaldende tavshed. Som Leibniz skrev i et brev af 20. januar 
1700, så undrede han sig over, at “du som i din overflod af berømte opdagel-
ser og tanker ikke synes at huske tilstrækkeligt på dig selv, dit fædrelands pris 
og den offentlige nytte”.19 Leibniz kunne ikke forstå, hvordan Rømer kunne 
være så uinteresseret i at hævde sin prioritet og på anden måde tilegne sig den 
videnskabelige ære, han så rigeligt fortjente:

Jeg indrømmer, at de i sandhed vidunderlige astronomiske apparater nogle steder omtales 
med dig som ophavsmand, men det sker ikke tilstrækkelig hyppigt og tydeligt. Det tager 
du dig let, hvorimod jeg sætter stor pris på, at enhver får sit af den simple grund, at jeg ser, 
at store begavelser opildnes til efterligning af veltjente mænds ære – som især du nyder og 
fortjener. Gid du måtte samle de mange fremragende opdagelser, som du uden tvivl har 
hos dig, og udgive dem enten én for én i lærde tidsskrifter eller samlet.

Men det skete aldrig. Dette særtræk, der ikke blot skyldtes Rømers travlhed 
med sine mange opgaver, men også i en væsentlig grad hans krav til perfek-
tionisme, finder vi ikke blot i hans astronomiske arbejder. Det optræder også 
i forbindelse med hans vigtige bidrag til termometrien, som han aldrig udgav 
noget om, og som først blev erkendt langt senere. Som Garff udtrykte det i 
sin kantate fra 1944, så var Rømers tale beskeden:

Stolt var Rømers Livsbedrift,
men hans Tale var beskeden.
Kun et lille prentet Skrift
bar hans Bud til Evigheden.
Som Prometheus Rømer staar
med sit Himmellys i Haanden.
Aldrig Dødens Skygge naar
Rømer, Skaberaanden.

19 F&T, s. 265.
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Faktisk udgav Rømer efter sin hjemkomst til København i 1681 kun et enkelt 
arbejde af videnskabelig art, og da blot en kort beskrivelse i første bind af Mis-
cellanea Berolinensia, der blev udgivet af videnskabsakademiet i Berlin. Afhand-
lingen var om et nordlys, han og andre havde set i februar-marts 1707.20 Rø-
mers beskrivelse af aurora borealis, eller hvad han selv kaldte meteoron, var rent 
deskriptiv og objektiv, idet han afholdt sig fra at spekulere om det spektakulære 
fænomens natur og årsager. Ej heller anså han det for en form for varsel, hvilket 
ellers var almindeligt i tiden. Hans meddelelse i det lærde tidsskrift fra Berlin 
var faktisk en af de første videnskabelige beskrivelser af nordlyset, der i en vi-
denskabelig sammenhæng blev nøjere beskrevet og søgt forklaret af Halley i en 
stor afhandling i Philosophical Transactions fra 1716. Halleys afhandling bliver 
normalt regnet for begyndelsen til den videnskabelige udforskning af nordlyset.
 Der kan her også være grund til at nævne, at den norskfødte Joachim 
Frederik Ramus, der i 1722 blev matematikprofessor i København, i 1744-47 
forfattede en lang og lærd afhandling om nordlyset i Videnskabernes Selskabs 
nye skriftserie. Heri gennemgik han blandt andet Rømers, Halleys og Jean 

20 F&T, s. 469-471.

Figur 1. Nordlyset i København 
fra 1707, sådan som Rømer be-
skrev det til videnskabsakademiet 
i Berlin. Illustrationen er her vist 
i den danske version, som J.F. 
Ramus brugte i 1745.
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Jacques de Mairans bidrag om emnet, og i denne sammenhæng genoptrykte 
han de tegninger, Rømer havde bragt i Miscellanea Berolinensia (figur 1). Som 
Ramus skrev om sin forhenværende lærer: “Den Navnkundige mathematicus 
Ole Römer her i Danmark, var … den første, som paa Mathematisk maade 
har observeret og beskrevet Nordlysets phænomena, da de udi dette seculo 
begyndte at tilvoxe og udbrede sig”.21 Der var nu ikke meget “Mathematisk” 
ved Rømers beskrivelse, der var af en ren kvalitativ art.

Antologiens indhold

Denne nye Rømer-antologi indeholder artikler om mange aspekter af Rømers 
liv og videnskabelige bidrag, dog med et vist fokus på hans astronomiske arbej-
der. Den nævnte lokal- og byhistoriske synsvinkel er i bogen repræsenteret af 
to artikler, hvori Rømer som menneske og forsker ikke spiller nogen væsentlig 
rolle. Ole Degn giver biografiske og lokalhistoriske detaljer om Rømers far, 
skipperen Christen Pedersen Rømer, og samtidig leverer han en nøje beskrivelse 
af Århus som havne- og skipperby ved 1600-tallets midte. I Bjørn Westerbeek-
Dahls artikel er det København, der er i fokus, nemlig i forbindelse med ma-
triklen af 1689. Rømer var medlem af matrikelkommissionen, men det var den 
langt mindre kendte tyske ingeniør Fransiscus von Hammershaimb, der stod 
for det meste af det praktiske arbejde. Vi oplever her Rømer i hans velkendte 
rolle som effektiv embedsmand, om end i dette tilfælde mest bag kulisserne.
 Også i Anders Monrad Møllers bidrag om kompassernes misvisning og stan-
dardisering i perioden optræder Rømer som den kyndige embedsmand. Som i 
tilfældet med matriklen var det dog en anden, der sørgede for, at arbejdet blev 
gjort, hvilket her bestod i at udfærdige en betænkning til Admiralitetet. Denne 
betænkning, der i 1692 blev lavet af matematikprofessoren Jørgen Dinesen Ox-
endorph, var baseret på en såkaldt memorial fra Rømer til kongen Christian V.
 En væsentlig del af Rømers offentlige virksomhed efter hjemkomsten til 
Danmark var viet den stilling som professor i matematik, han tiltrådte i 1682 
for fire år senere at skifte den ud med det finere professorat i astronomi (mathe-

21 Ramus (1744-47), 1. del, s. 325. J.F. Ramus (1685-1769) kom i 1707 som student til 
København, hvor han en tid var elev under Rømer og virkede som dennes assistent ved 
udarbejdelsen af et kort over Nordsøen. Han blev indvalgt i Videnskabernes Selskab i 1745, 
tre år efter selskabets oprettelse. J.F. Ramus’ onkel, den norske præst Jonas Ramus, udgav 
i 1715 bogen Noriges Beskrivelse, der indeholdt et kapitel om nordlyset.
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matum superiorum). I kraft af dette senere professorat havde han, ud over sine 
undervisningsmæssige forpligtelser og arbejdet som præceptor for studerende, 
også ansvaret for observatoriet på Rundetårn og udgivelsen af Københavns 
Universitets almanak. I sit bidrag om Rømer som professor og rektor frem-
hæver Ejvind Slottved hans generelle flid og pligtopfyldenhed, sådan som det 
også kendes fra andre dele af hans virke. Han startede sine forelæsninger kl. 6 
om morgenen! Som grundlag for sin undervisning benyttede Rømer Johannes 
Keplers Rudolphinske Tabeller fra 1627, således at de studerende ikke blot blev 
præsenteret for astronomiske beregninger og observationer, men også for det 
kopernikanske verdensbillede i Keplers version.22

 Interessen for præcise astronomiske instrumenter var et vedblivende element 
gennem hele Rømers videnskabelige karriere. Den manifesterede sig på mange 
måder, måske mest innovativt i hans konstruktion fra starten af 1700-tallet af 
den nye meridiankreds, Rota meridiana, hvormed han nøjagtigt kunne fastlægge 
stjerners og andre himmellegemers koordinater. I sin artikel om denne type 
instrument i 1700-tallet redegør Klaus-Dieter Herbst for konstruktionsprin-
cippet og motivationen bag instrumentet. Selv om Rømers metode kort efter 
hans død blev beskrevet af den senere matematikprofessor J. F. Ramus i en 
universitetsafhandling fra 1713, varede det lang tid, før instrumentet kom til 
at spille en rolle i europæisk astronomi.
 Kendskabet til Rømers instrument og brugen af det skyldes især Rømers 
tidligere assistent Peder Horrebow, der i 1714 blev professor i astronomi ved 
Universitetet, men, som Niels Therkel Jørgensen udtrykker det, vedblev med 
at blive betragtet “som noget af en opkomling” af tidens akademiske inder-
kreds. Af Jørgensens artikel fremgår det tydeligt, at opkomlingen så det som sit 
livsværk at forstå og rekonstruere Rømers ufuldendte projekter og videregive 
hans tanker herom. Det lykkedes den loyale Rømer-elev at offentliggøre sin 
beundrede læremesters såkaldte Triduum-observationer, hvilket skete i hans 
lærebog Basis Astronomiæ fra 1735. Dette vigtige observationsmateriale, det 
eneste bevarede af denne type, bestod af 74 timers observationer, som Rømer 
havde foretaget med sin meridiankreds i 1706 fra den 20. til den 23. oktober.
 Langt senere læste den fremragende tyske astronom Friedrich Wilhelm 
Bessel Basis Astronomiæ og kommenterede, at Horrebows bog viste, “hvor 
meget i observationskunsten, der kunne have været bragt i orden allerede fra 
Rømers tid, om man ikke igen havde forladt den af ham betrådte vej”. Bessels 
kommentar citeres af Claus Fabricius, der i sin artikel om meridiankreden og 

22 F&T, s. 675
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Triduum bl.a. vurderer kvaliteten af Rømers række af observationer ud fra en 
moderne analyse. Vi har ganske vist ikke Rømers instrument, men til gengæld 
ved vi med stor nøjagtighed, hvor de af ham iagttagne stjerner befandt sig, 
netop da han observerede dem; vi ved derfor også, hvad han “burde” have 
observeret og kan ad den vej få et indblik i meridiankredsens nøjagtighed. 
Triduum er også emnet for Gorm Tortzens bidrag, der dog omhandler ma-
nuskriptets historie i et bog- og lærdomshistorisk perspektiv snarere end i et 
astronomihistorisk perspektiv. Ud fra arkivmateriale og ældre kilder beskriver 
Tortzen manuskriptets noget omtumlede skæbne fra dets nedskrivning i 1706 
til 1739, da Rømers enke Else Magdalene donerede en kopi til Universitets-
biblioteket. Mellem disse to årstal var der mindst et forsøg på at trykke en 
udgave af Triduum, men denne udgivelse blev aldrig til noget. I modsætning 
til den herskende tradition i litteraturen om Rømer argumenterer Tortzen, at 
der måske kun blev lavet en enkelt kopi af Triduum.
 Rømers store interesse for instrumentteknologi og ingeniørkunst gik tilbage 
til hans tid i Paris i 1670’erne, hvor han konstruerede en række snilde planet-
maskiner og andre mekaniske indretninger. Disse og senere maskiner er omtalt 
i artiklen af Poul Darnell, mens Frank Nielsen fokuserer på de tandhjul, der 
var centrale komponenter i maskinerne. Man har måske svært ved at forbinde 
naturfilosofi med noget så vulgært som tandhjul, men sådan så Rømer og hans 
samtid ikke på det. Rømers arbejde med det epicykloidale tandhjul var mere 
teoretisk end praktisk motiveret, og det vakte interesse og beundring blandt le-
dende naturfilosoffer som Huygens og Leibniz. På trods af opfordringer herom 
fik Rømer aldrig publiceret noget om sin konstruktion af tandhjul. I et brev 
fra 1705 opfordrer Leibniz igen Rømer til at udgive noget om sine opdagelser, 
ikke mindst “at lyset ikke bevæger sig instantant [og] den epicykloidale facon 
på tænderne i tandhjulet”.23 Leibniz opfattede tilsyneladende Rømers konstruk-
tion af tandhjul som lige så vigtig som hans opdagelse af lysets tøven!
 Forholdet mellem mekaniske instrumenter og astronomiske observationer 
var et vigtigt og vedvarende tema hos Rømer, for hvem mekanikken var tæt 
knyttet til astronomien. Traditionelt blev de mekaniske kunster opfattet som 
ringere end og underordnet den højere astronomiske videnskab med dens 
stræben mod det himmelske, men Rømer anerkendte ikke dette hierarki mel-
lem hånd og ånd. Ja, i et brev til Leibniz betegnede han astronomien som “det 
mest mekaniske arbejdsområde af alle i den litterære verden”.24 Temaet belyses 

23 F&T, s. 336.
24 F&T, s. 309.




