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Opmålingen af verden Daniel Kehlmann Hent PDF En filosofisk eventyrroman om to videnskabsmænd og en
raffineret leg med fakta og fiktion.

"Opmåling af verden" handler om de to tyske genier, Alexander von Humboldt (1769-1859) og Carl Fridrich
Gauss (1777-1855). Vi tages med på deres rejser gennem naturvidenskabens uudforskede områder og lærer
samtidig menneskene bag genierne at kende. Mod slutningen af det 18. århundrede giver de to unge tyskere
sig til at opmåle verden. Den ene, Alexander von Humboldt, kæmper sig gennem urskov og stepper, besejler
Orninoco, afprøver gifte på sin egen krop, tæller de indfødtes hovedlus, kryber ned i huller i jorden, bestiger
vulkaner og møder søuhyrer og menneskeædere. Den anden matematikeren og astronomen Carl Friedrich
Gauss, der ikke eksisterer uden kvinder og alligevel endda på sin bryllupsnat springer ud af sengen for at
notere en formel ned - han beviser også hjemme i Göttingen, at rummet er krumt. I 1828, da de begge er

blevet gamle, berømte og en smule excentriske, mødes de i Berlin. Men næppe er Gauss steget ud af sin karet,
før de bliver dybt involveret i den politiske uro i Tyskland efter Napoleons fald ...

Daniel Kehlmann beskriver to geniers liv, deres længsler og svagheder, deres balancegang mellem
latterlighed og storhed, fiasko og succes.

Romanen har vakt enorm interesse i hjemlandet Tyskland, hvor den har vundet priser og er solgt i mere end
en million eksemplarer. Det er en filosofisk eventyrroman og en raffineret leg med fakta og fiktion - for alle

der gerne vil underholdes og samtidig blive lidt klogere på verden

"Hvor har man lyst til at juble. Læsefryd og tankeguf. "Opmålingen af verden" er en fantastisk roman."- Jes
Stein Pedersen, Politiken

"En million tyskere kan sagtens tage fejl. Men det gjorde de ikke, da de købte Daniel Kehlmanns drilske
geniroman Opmålingen af verden ... Kehlmann gør det fermt, sjovt og afsindig lærd."- Joakim Jakobsen,

Weekendavisen

1800-tallets to største tyske naturvidenskabsmænd er hovedpersoner i denne roman, der i hjemlandet har
givet både Harry Potter og Da Vinci Mysteriet baghjul (...) I enhver henseende er bogen en storslået

kunstnerisk og filosofisk bedrift af den kun 32-årige forfatter. (...) en formfuldendt, indsigtsfuld, humoristisk
roman, den mest vidunderlige, jeg har haft i hånden i umindelige tider. - Jyllandsposten, 6 stjerner

"Wunderkind kaldes Kehlmann hjemme i Tyskland, og han havde da også knap rundet de 30, da han sendte
denne forbløffende idérige og underholdende roman på gaden." - Tonny Worm i Euroman, 5 stjerner

"Tysk litteraturs nye Wunderkind brillerer med en ambitiøs, eventyrlig og umådelig begavet roman om de to
geniale særlinge Alexander von Humboldt og Carl Friedrich Gauss." - LitteraturNu.dk

"Romanen har stor humor, man griner virkelig mange gange, men den er også en fortælling om videnskab
som magtovertagelse - verden bliver aldrig den samme, som den var, før den blev opmålt." - Søndag

Daniel Kehlmann (f. 1975) er født i München og bor i Wien og Berlin. Han har skrevet adskillige romaner,
som alle foreligger på dansk, bl.a. Opmålingen af verden, Berømmelse, Jeg og Kaminski og seneste F. Hans

bøger er oversat til 40 sprog, og han er en af efterkrigstidens største tyske litterære successer.

 



En filosofisk eventyrroman om to videnskabsmænd og en raffineret
leg med fakta og fiktion.

"Opmåling af verden" handler om de to tyske genier, Alexander von
Humboldt (1769-1859) og Carl Fridrich Gauss (1777-1855). Vi tages
med på deres rejser gennem naturvidenskabens uudforskede områder

og lærer samtidig menneskene bag genierne at kende. Mod
slutningen af det 18. århundrede giver de to unge tyskere sig til at
opmåle verden. Den ene, Alexander von Humboldt, kæmper sig
gennem urskov og stepper, besejler Orninoco, afprøver gifte på sin
egen krop, tæller de indfødtes hovedlus, kryber ned i huller i jorden,
bestiger vulkaner og møder søuhyrer og menneskeædere. Den anden

matematikeren og astronomen Carl Friedrich Gauss, der ikke
eksisterer uden kvinder og alligevel endda på sin bryllupsnat springer
ud af sengen for at notere en formel ned - han beviser også hjemme i
Göttingen, at rummet er krumt. I 1828, da de begge er blevet gamle,
berømte og en smule excentriske, mødes de i Berlin. Men næppe er
Gauss steget ud af sin karet, før de bliver dybt involveret i den

politiske uro i Tyskland efter Napoleons fald ...

Daniel Kehlmann beskriver to geniers liv, deres længsler og
svagheder, deres balancegang mellem latterlighed og storhed, fiasko

og succes.

Romanen har vakt enorm interesse i hjemlandet Tyskland, hvor den
har vundet priser og er solgt i mere end en million eksemplarer. Det
er en filosofisk eventyrroman og en raffineret leg med fakta og
fiktion - for alle der gerne vil underholdes og samtidig blive lidt

klogere på verden

"Hvor har man lyst til at juble. Læsefryd og tankeguf. "Opmålingen
af verden" er en fantastisk roman."- Jes Stein Pedersen, Politiken

"En million tyskere kan sagtens tage fejl. Men det gjorde de ikke, da
de købte Daniel Kehlmanns drilske geniroman Opmålingen af verden

... Kehlmann gør det fermt, sjovt og afsindig lærd."- Joakim
Jakobsen, Weekendavisen

1800-tallets to største tyske naturvidenskabsmænd er hovedpersoner i
denne roman, der i hjemlandet har givet både Harry Potter og Da

Vinci Mysteriet baghjul (...) I enhver henseende er bogen en storslået
kunstnerisk og filosofisk bedrift af den kun 32-årige forfatter. (...) en



formfuldendt, indsigtsfuld, humoristisk roman, den mest
vidunderlige, jeg har haft i hånden i umindelige tider. -

Jyllandsposten, 6 stjerner

"Wunderkind kaldes Kehlmann hjemme i Tyskland, og han havde da
også knap rundet de 30, da han sendte denne forbløffende idérige og

underholdende roman på gaden." - Tonny Worm i Euroman, 5
stjerner

"Tysk litteraturs nye Wunderkind brillerer med en ambitiøs,
eventyrlig og umådelig begavet roman om de to geniale særlinge

Alexander von Humboldt og Carl Friedrich Gauss." - LitteraturNu.dk

"Romanen har stor humor, man griner virkelig mange gange, men
den er også en fortælling om videnskab som magtovertagelse -

verden bliver aldrig den samme, som den var, før den blev opmålt." -
Søndag

Daniel Kehlmann (f. 1975) er født i München og bor i Wien og
Berlin. Han har skrevet adskillige romaner, som alle foreligger på

dansk, bl.a. Opmålingen af verden, Berømmelse, Jeg og Kaminski og
seneste F. Hans bøger er oversat til 40 sprog, og han er en af

efterkrigstidens største tyske litterære successer.
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