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I Tjek på historien kan du
læse om vigtige personer
fra både Danmark og
andre lande.

Du kan læse om deres liv
og handlinger og om den
tid, de levede i.

Og du får at vide, hvordan de var
med til at forandre verden.

I denne bog kan du læse om Tyge Brahe og den betydning, hans arbejde har
fået for vore dages viden om stjernerne og det ydre rum.

Tyge Brahe levede for over 400 år siden på samme tid som kong Christian
den 4. – ham der blandt andet byggede Rundetårn. De mødte da også 
hinanden, men skiltes som uvenner. Tyge Brahe blev i det hele taget tit vred
på andre mennesker. Han var også ofte uheldig. Fx fik han sin næse hugget
af i en fægtekamp. 

Har du derfor en rigtig uheldig dag, kalder vi den i dag for en rigtig 
Tyge-Brahe-dag. 

Bøgerne i Tjek på historien kan bruges til historieundervisningen i de yngste
klasser, men de er også oplagte at bruge til emnearbejder og faglig læsning.
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Kender du de dage, hvor alt går galt?

Du kommer lidt for sent op, spilder

mælk ud over hele bordet, der kom-

mer tandpasta på trøjen, buksebenet

hænger fast i cykelkæden på vej til

skole, og læreren har udset netop dig

til at svare på lektien. Alt går bare

galt. En rigtig uheldig dag. En rigtig

Tycho-Brahe-dag. Sådan kaldes en

rigtig uheldig dag, hvor alt går galt.  

Tycho Brahe var en kendt dansk

astronom, som levede for cirka 

450 år siden. Han var især kendt,

fordi han opdagede en helt ny

stjerne. Stella Nova kaldte han den.

Han var også rigtig god til at lave

værktøj til at se på stjerner med. 

Faktisk siger man, at Tycho Brahe 

opdagede så mange nye ting om

stjernerne, at det er på grund af ham,

at vi ved så meget om solsystemet i

dag. 

Tycho Brahe hed egentlig Tyge Brahe.

I gamle dag var det moderne at tale

latin. Tyge Brahe ville gerne være

med på moden, så han lavede sit

navn om til latin og kom til at hedde

Tycho Brahe. 

Astronom
En astronom arbejder med det ydre rum.
Han ser på stjernerne, månen og planeterne
og holder øje med, om de ændrer sig.

Tycho-Brahe-dage
Tycho Brahe sagde, at der var 32 uheldige
dage om året. På de dage var det bedst at
tage det helt roligt. I dag ved vi, at der ikke
findes mere uheldige dage end andre. 
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En rigtig uheldig dag
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