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Verdensbilleder Jan Faye Hent PDF Forlaget skriver: Vi befinder os altid her og nu, et eller andet sted i rum
og tid. Men hvad er rum og tid egentlig?

Verdensbilleder fortæller historien om, hvordan vores opfattelse af rum og tid har ændret sig i takt med
fysikkens og den tekniske udviklings fremskridt. De gamle grækere troede, at Jorden stod stille i midten af
kosmos. Totusinde år senere fremsatte Kopernikus den tanke, at Jorden i virkeligheden bevæger sig rundt om

Solen.

Kikkertens udvikling bekræftede Kopernikus´ idé, men afslørede også, at Solen blot er én stjerne blandt
mange andre i mælkevejen - og at disse blot danner én galakse blandt utallige spredt ud i et ufatteligt stort
verdensrum. Den næste store revolution kom, da Einsteins teorier viste, at rum og tid ikke er adskilte, men i
virkeligeheden er en rumtid. I er er vores her og nu derfor ikke længere, hvad de har været, og mennesket har

endnu engang skulle finde sig til rette i et nyt verdensbillede.
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