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Politikens Forlag Hanne Sindbæk har skrevet en formidabel god bog om to af Danmarks
lysende stjerner på den videnskabelige himmel.
På den måde tegner hun et billede af den historie, hvorpå mange landvindinger og
videnskabeligt materiale kommer af den dag idag.
Marie Krogh blev Danmarks kun fjerde, kvindelige cand. med. i 1914, året før kvinder fik
stemmeret.
August Krogh fik nobelprisen i 1920. Sammen gik de op imod den etablerede videnskab og
løste lungernes gåde, skaffede insulinopskriften til Danmark og lagde grunden til Novo Nordisk.
Du kan læse meget mere om  August Krogh og Novo Nordisk i en af vore øvrige anmeldelser
her . Der er masser af flirt og romantik i luften, hvilket Hanne
Sindbæk bogstaveligt forfører os ind i bogen med, og det er godt tænkt. For det handler jo
dybest set om to videnskabsfolk, men de bliver altså så stormende forelskede i hinanden, at det
ender med giftemål.
Og hvad vægter så højest i forholdet her: Følelserne eller fornuften, kærligheden eller
videnskabet....
Det er en superindgang, forfatteren har valgt til sin bog, idet det er to stærke personligheder,
der mødes og finder ud af, at de vil det samme - på både den ene og den anden måde. Samtidi
g supplerer deres evne og formåen hinanden godt, idet August godt kan være opfarende og
kolerisk, mens Marie virker noget mere afbalanceret.

Vi følger parrets misundelsesværdige teamwork og kommer nærmest over Atlanten med dem
seks gange i trediverne, og selv om de får mange venner derovre, så lukker krigen altså for
flere rejser over Atlanten, og savnet bliver stort.

Men sådan er det så, og videnskaben står ikke stille, og det gør Marie og August heller ikke.

En meget spændende bog om rigtig meget af det, der gik forud for de store lægevidenskabelige
landvindinger, vi høster frugten af idag.

Suppleret med dejlige billeder og gode noter.  
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