Livets små og store spørgsmål set fra naturvidenskabens og filosofiens
synspunkt
Vincent F. Hendricks og Johan Olsen: Hovedbrud – Naturvidenskab og filosofi

”Det at undre sig over naturen, mennesket, livet og verden, det at få hovedbrud over stort og småt – det
er både videnskabens og filosofiens brændstof – vores brændstof – og dit.” Sådan skriver biolog Johan
Olsen og filosofiprofessor Vincent F. Hendricks i forordet til deres bog, Hovedbrud, der tager livtag med
en række emner, som belyses fra naturvidenskabens og filosofiens synspunkt.
I Hovedbrud, der henvender sig til aldersgruppen 14+, har Johan Olsen og Vincent F. Hendricks sat hinanden
stævne for at prøve at besvare en lang række spørgsmål om fx tid, rum, klima, tillid og kærlighed – og
selvfølgelig også klassikere som “Hvem er jeg?”. Bogen kommer også ind på humor, uendelighed og
sandhed og om hvad det vil sige, at noget er logisk, hvad viden er og hvorfor vi overhovedet findes. Johan
ser på emnerne fra den naturvidenskabelige og Vincent fra den filosofiske vinkel.
Bogen er et skarpt og humoristisk oplæg til at fundere over verden - både det, der kan forklares, og det, der
ikke kan. Den vil med med garanti levere stof til eftertanke til læsere i alle aldre.

Vincent F. Hendricks (f. 1970) er dr.phil, ph.d. og professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og
leder af Center for Information og Boblestudier samme sted. Han er forfatter til en række bøger og har
vundet en række priser for sin forskning, herunder bl.a. Videnskabsministeriets Eliteforskerpris.
Johan Olsen (f. 1969) er biolog, ph.d. i proteinkrystallografi og forsker på Københavns Universitet. Han er
formidler af videnskabelige emner for en yngre målgruppe, som man bl.a. har kunnet se i DR’s serie Store
danske videnskabsmænd og hans bog Bogen om verden (2017).
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