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Ny leder af Astronomisk Afdeling

Den 31.december går Claus Thykier på pension og efterfølges den 1. februar af den 31 årige Karin Tybjerg . Hun

er student fra Zahles Gymnasium og  blev i 1995 Bachelor of Science i fysik og filosofi fra Kings College University

of London, i 1996 Master of  Philosophy  i videnskabshistorie og videnksabsfilosofi fra University of Cambridge

og endelig blev hun i 2000 Ph.D. i videnskabshistorie også fra University of Cambridge med en afhandling om Heron

fra Alexandrias matematik og mekanik. Karin Tybjerg underviser i øjeblikket på Imperial College Department of

History, Science, Technology and Medicine i London og skal afvikle sit arbejde der, inden hun kan tiltræde på

Kroppedal.

Det er altså en meget kompetent person, der skal lede afdelingen, men desværre bliver der kun  overlevering og

indførelse i Ole Rømer samlingen en uge i december, hvor Karin Tybjerg har mulighed for at være i Danmark.

Jubilæumsbogen

Det blev, når vi selv skal sige det, en ualmindelig flot bog, der på fornem vis beskriver de fleste sider af Ole Rømers

arbejder. Salget er gået over alle forventninger, første oplag på 1000 eksemplarer er næsten udsolgt fra Gads forlag,

der allerede har sat andet oplag i gang.

Desværre er der en del fejltrykte eksemplarer. I nogle tilfælde er det kludder med pagineringen, der viser sig ved,

at der imellem siderne fra 127 til 202 pludselig optræder to sider fra en anden del af bogen i stedet for de rigtige.

Eksempelvis kan siderne 110 - 111 komme efter side 167 i stedet for de rigtige sider 168 - 169. En anden fejl kan

være, at der er dobbelttryk, så den pågældende side er vanskelig at læse. Se specielt efter på side 132.

Har du været så uheldig, at du har fået et af de fejltrykte eksemplarer kan du få det byttet på museet.

Medlemsrabat i museumsbutikken

Som medlem af venneforeningen får du 10% rabat på alle varene i museumsbutikken på Kroppedal. Der ligger en

liste over medlemmerne i butikken, så du behøver ikke at have nogen kontingentkvittering med, for at bevise det.

Afskedsreception for Claus Thykier

Claus ønsker ikke nogen form for officiel festivitas i anledning af sin fratræden og vil ikke være til stede, hvis der

bliver holdt en afskedsreception for ham på Kroppedal museet. Vi mener imidlertid ikke, det skal foregå helt

ubemærket og vil gerne give Rømervennerne mulighed for at sige pænt farvel til ham og takke ham for, at der i det

hele taget er et museum med en Ole Rømer samling på stedet i dag.

Vi holder derfor afskedsreception for ham på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør fredag den 7. januar 2005

fra klokken 14 - 17. Kom og sig pænt farvel og benyt lejligheden til at se dette pragtfulde museum.

På gensyn fredag  den 7. januar 2005
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