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Harald Moltke Peter Stauning Hent PDF Forlaget skriver: I bogen mødes kunst og natur. Harald moltke var
med på DMI´s ekspeditioner til bl.a. Island og Finland. Han malede 26 nordlysmalerier for at dokumentere

det videnskabelige arbejde. 

Bogen præsenterer ikke bare alle malerierne, men beskriver også deres baggrund og tilblivelse og giver et
indblik i et stykke spændende dansk ekspeditionshistorie. Dener udgivet i samarbejde med DMI, og gengiver
ikke kun alle nordlysmalerier, men også en serie fremragende portrætter udført af Moltke, samt en lang række
fotografier fra ekspeditionerne. Teksten er skrevet på dansk og engelsk sideløbende. Billederne hænger til

daglig på DMI, og er ikke offentligt tilgængelige.

Bogens forfatter, civilingeniør Peter Stauning var fra starten med i gruppen bag den første danske satellit,
Ørsted, og var videnskabelig projektleder for satellitten fra 2001 til sin pensionering i 2009. Ved siden af sin
omfattende videnskabelige aktivitet har Peter Stauning skrevet mange populærvidenskabelige artikler og

holdt mange foredrag om solaktivitet, magnetiske forstyrrelser og nordlys.
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