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Rikke Raben, Anne Prytz 
Schaldemose og Peter Høeg

Unity of 
Knowledge
Scrapbook from The 
Niels Bohr Institute

Et portræt af naturvidenskabens verdens- 
berømte centrum i Danmark 

Med farvebilleder fra i dag, sort-hvide billeder fra Niels Bohr-
arkivet, citater og collager skildrer Unity of Knowledge – Scrapbook 
from The Niels Bohr Institute den nysgerrighed og åbenhed for det 
ukendte, som hersker på Niels Bohr Institutet. Det er i samarbejde, 
at folk fra hele verden mødes her og videreudvikler naturvidenska-
bens store succeser, som man har gjort siden grundlæggelsen af 
Institutet i 1921. 

I glimt viser billeder og billedforløb Institutet indefra, de menne-
sker, der arbejder der, og hvordan der ser ud på et sted, hvortil de 
færreste har adgang. Et sted, hvor gadgets, viden og teknologisk 
udvikling, som vi alle dagligt er i berøring med, kommer fra.

Bogen handler om kvantefysik, is og klima, sorte huller og mirakler, 
en hverdag af idéer, nysgerrighed, åbenhed og samarbejde på tværs 
af landegrænser. Princippet om vidensdeling, idéen om at nå længe-
re og opnå bedre resultater i samarbejde.

Unity of Knowledge – Scrapbook from The Niels Bohr Institute 
henvender sig til unge mennesker, drenge og piger, konfirmander, 
studenter, universitetsstuderende. Unge mennesker, der er vant til 
billedsprog og forstår en skildring af forskning og videnskab, der ikke 
er båret af tekst. 
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Ligesom bogen også er til nysgerrige kvinder og mænd i alle aldre. 
Turister, der vil have en anden slags Danmarkshistorie med hjem, til 
dem, som er interesserede i udvikling og evolution, og til dem, der er 
uden forhåndskendskab til Niels Bohr.

Bag bogen
Bogen er blevet til i samarbejde mellem Niels Bohr Institutet, bil-
ledhugger Rikke Raben, fotograf Anne Prytz Schaldemose og for-
fatter Peter Høeg. Rikke Raben har i et årti haft sin daglige gang på 
Institutet og har inviteret Anne Prytz Schaldemose med indenfor. 
Anne Prytz Schaldemose har taget de nye farevefotografier. Rikke 
Raben har udvalgt s/h-fotos fra Niels Bohr Arkivet, og hun har med 
sin baggrund i skulpturportrætter overordnet fusioneret s/h og far-
vefotos o.a. i de kombinationer og forløb, som tilsammen udgør det 
visuelle portræt af Niels Bohr Institutet i bogen.

Peter Høeg, som bl.a. har skrevet romanen Effekten af Susan, der 
foregår på Niels Bohr Institutet, har skrevet et essay specifikt til bo-
gen, som endnu et billede til denne. 


