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 Forsker og filosof Bent Raymond Jørgensen  
 
Det er en virkelig spændende forsker, forfatter og videnskabsmand Bent 
Raymond Jørgensen, som indleder serien af foredrag her hen over efteråret. 
De seks foredrag har fået en fælles titel Kærlighed til Kunsten i Coronaens Tid, 
og Raymond Jørgensen vil denne aften bygge bro mellem videnskaben og 
billedkunsten i relation til coronatiden.  
 
Bent Raymond Jørgensen er mag.art. tidl. Center for Kvanteprotein på DTU. 
Raymond Jørgensens forskning bygger blandt andet videre på Niels Bohrs tre 
grundbegreber, der sættes over for det klassiske virkelighedssyn: 
Korrespondentprincippet, kvantemekanikken og komplementaritet. Disse 
begreber rækker langt ud over både det filosofiske og normalvidenskabelig 
forskningsaktivitet, og de har sat sig spor på mange måder. Bent Raymond 
fortæller bla. om sine tanker: "Bohrs atommodel kom ikke springende frem 
ved en tilfældighed, men var på mange måder et produkt af tid og 
tilfældigheder. Inspiration og innovation kommer ofte udefra, men modtageren 
må være åben og parat. Hvordan har forskningen i stedse større grad formået 
at afsløre stedse dybere sandheder om naturens egenskaber og 
naturkræfternes realitet – og kan vi overhovedet komme dybere ned?" 
 
 
 
Bent Raymond har stået for udgivelsen adskillige bøgerne, 
heriblandt 'Videnskaben eller Gud', som blev udgivet af DR og udkom i fire 
oplag, samt 'Fysikkens Filosofi', 'Danmarks Fremtid' og 'Maskinen skabt i 
Menneskets Billede' på Nyt Nordisk Forlag 2010.  
 
 
 
Man kan købe billetter på www.kulturstedetlindegaarden.dk - eller i døren på dagen.  
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