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Bohrs samlede værker – komplette
Niels Bohr Collected Works – vol. 12, Popularization and People (1911-1962)

Redigeret af: Finn Aaserud. Amster-
dam: Elsevier 2007 (www.elsevier.com),
610 sider, 150 euro (ca. 1.130 kr.).

Udgivelsen af Niels Bohrs samlede
værker, har nået en afslutning efter 35
års arbejde under forskellige redaktører.
De samlede værker indeholder samtlige
af Bohrs publikationer, i facsimile og i
engelsk oversættelse. Der bringes også
upublicerede manuskripter og breve til
belysning af publikationerne, historiske
indledninger af redaktørerne samt illus-
trationer.

Bind 1-9 omhandler Bohrs arbejder
indenfor fysik. Bind 10 rummer et ud-
valg af Bohrs filosofiske skrifter og bind
11 handler om hans politiske engage-
ment.

I det nye bind 12 er samlet Bohrs po-
pulære arbejder samt nekrologer og an-
dre lejlighedsskrifter for kolleger, venner
og familie. Bind 12 er redigeret af vi-
denskabshistoriker Finn Aaserud, leder
af Niels Bohr Arkivet (www.nba.nbi.dk).

Frontispice viser Bohr, der arrangerer det
årlige gruppebillede af medarbejderne på
Institutet (bind 12).

Bind 12 handler dels om Bohr som
person og om hans bestræbelser på at
forklare kvantemekanikken og dens kon-
sekvenser for fysikere og almindelige
mennesker. Dette skete bl.a. i radiofore-
drag for Skandinaviens gymnasieelever
og i artikler til encyklopædier.

Hovedparten af bogen rummer Bohrs
skrifter om store personligheder inden-
for fysikken (f.eks. Newton), hans lære-
mestre og kolleger (f.eks. Rutherford
og Einstein), samt lejlighedsskrifter om
venner og familie. Disse artikler vid-
ner om Bohrs store sociale netværk og
bidrager samtidig til at belyse Bohr selv.

Bogen bringer et udvalg af Bohrs
relevante korrespondance og centrale
manuskripter. Endelig slutter bogen af
med en bibliografi, hvor Bohrs mange
publikationer er ordnet kronologisk med
angivelse af, hvor de kan findes i de
forkellige bind af Bohrs samlede værker.

Mange af teksterne og fotografierne
har ikke tidligere været offentliggjort.
Det er en meget flot afslutning på vær-
ket, Finn Aaserud har redigeret.

Bohrs samlede værker komplet i 12 bind.

Bøgerne i serien koster fra 150 til 438
euro (fra 1.130 til 3.300 kr). Flere bind
er udsolgt, men forlaget planlægger en
samlet genudgivelse i 2008.


