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Dialog om de to store verdenssystemer Galileo Galilei Hent PDF Forlaget skriver: Et af naturvidenskabens
helt centrale værker udkom i 1662 på italiensk. Den førte til den berømte "Galilei‐affære", som endte med at
forfatteren blev dømt til livsvarig husarrest og tvunget til at afsværge sin kopernikanske overbevisning om, at

jorden roterer såvel om sin egen akse som om solen. Bogen var resultatet af tredive års arbejde for at
demonstrere det kopernikanske systems gyldighed.

Den skabte grundlaget for moderne naturvidenskab og er det værk, der har gjort mest for at nedbryde de
religiøse og akademiske hindringer for fri, videnskabelig tænkning. Forfatteren forsvarer naturvidenskabens
uafhængighed af alle autoriteter og bliver den, der tager livet af den aristoteliske naturfilosofi og foranlediger
den endelige adskillelse mellem filosofi og naturvidenskab. Bogen er opbygget som en samtale mellem tre

parter: den aristoteliske pedant Simplicio, kopernikaneren Salviati og den søgende sjæl Sagredo.

Med efterord af videnskabshistorikeren, lektor Keld Nielsen, Aarhus Universitet.
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