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Fysiker, idealist, nobelprismodtager, ridder af Dannebrog. Niels Bohr er en af de helt centrale skikkelser i det
20.
a
̊
rhundrede.
Niels Henrik David Bohr (1885- 1962) er berømt for sine væsentlige bidrag til
forsta
̊
elsen af atomets struktur og udviklingen af kvantemekanikken.
Som
26-a
̊
rig tog han sin doktorgrad fra Københavns Universitet, og publicerede allerede to
a
̊
r efter sin banebrydende og kontroversielle teori om atomets struktur. Bohrs tanker var ikke kun
videnskabelige iagttagelser, men knyttet til en dybt original og sammenhængende filosofi om forholdet

mellem verden og hvordan vi beskriver den. I Filosoffen Niels Bohr
na
̊
ede nu afdøde forfatter og filosof David Favrholdt at samle
tra
̊
dene fra sit
mangea
̊
rige studium af forskeren, mennesket og tænkeren Bohr. Det er fortællingen om en af det 20.
a
̊
rhundredes største danskere, grundlæggeren af Københavnerskolen, der i en
a
̊
rrække placerede København
pa
̊
landkortet i den internationale bevidsthed. OM FORFATTEREN David Favrholdt (1931-2012) var dr.phil. og
professor i filosofi gennem en menneskealder. I sin studietid mødte han Niels Bohr, der
pa
̊
skelsættende vis kom til at præge hans filosofiske tænkning og virke. David Favrholdt udgav værker inden for
stort set alle filosofiske discipliner og
sta
̊
r som en af de mest markante filosoffer i dansk filosofi i det sidste halve
a
̊
rhundrede.
Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande, der fremføres i artiklen. Bevidsthedens tredje lag er
således fraktalt 'opbygget' på samme måde som en galakse. 2. oktober 1950 var præget af en sensationel
nyhed: Der var i hemmelighed blevet oprettet en dansk »Nobel-fond« på tre millioner kroner med det
erklærede formål hvert år at uddele en europæisk kulturpris. Bevidstheden gør det samme. Determinisme er
betegnelsen for den metafysiske opfattelse, at hele verden inklusiv én selv og alle ens handlinger har et
bestemt udfald i pågældende situationer. oktober 1950 var præget af en sensationel nyhed: Der var i
hemmelighed blevet oprettet en dansk »Nobel-fond« på tre millioner kroner med det erklærede formål hvert år
at uddele en europæisk kulturpris. Der er få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel. Du kan hjælpe ved
at angive kilder til de påstande, der fremføres i artiklen. Bevidsthedens tredje lag er således fraktalt 'opbygget'
på samme måde som en galakse. oktober 1950 var præget af en sensationel nyhed: Der var i hemmelighed
blevet oprettet en dansk »Nobel-fond« på tre millioner kroner med det erklærede formål hvert år at uddele en
europæisk kulturpris. Der er ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket muligvis er et problem. 2. Du
kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande som fremføres i artiklen. Determinisme er betegnelsen for den
metafysiske opfattelse, at hele verden inklusiv én selv og alle ens handlinger har et bestemt udfald i
pågældende situationer. Forsiden af Berlingske Tidende onsdag 11. Den situation, som er beskrevet i afsnit 1,
hvor kvoterne ender med at give hele tal, opstår i praksis så godt som aldrig. Du kan hjælpe ved at angive
kilder til de påstande som fremføres i artiklen. Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande som
fremføres i artiklen. Forsiden af Berlingske Tidende onsdag 11. Forsiden af Berlingske Tidende onsdag 11.
Største brøks metode.

