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efterlod Niels Bohr sine danske landsmænd med en arv der knap kan overvurderes. Hans atommodel og

kvantemekanik er sammen med Albert Einsteins relativitetsteori det 20. århundredes største videnskabelige
gennembrud. Talrige anvendelsesmuligheder fulgte hurtigt i kølvandet på disse store opdagelser. De

muligheder - i hvert fald de fredelige af dem - er vi endnu meget langt fra at bringe til fuld udnyttelse. De
ligger på bordet for det 21. århundredes menneske der kan vælge at gøre brug af dem på fredelig vis i stedet
for den passivitet og frygtsomhed der har præget de sidste 30 år. Niels Bohr ønskede at vi skulle gøre det

første og vi danskere må gøre op med os selv om det ikke snart er på tide at lægge frygtsomheden på hylden
og komme i gang med at bruge den rige arv fra ham til noget.      
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