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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. I Tjek på historien kan du læse om vigtige

personer. Både danskere og folk fra andre lande. Du læser om deres liv, tid og handlinger. Og du får svar på,
hvordan de var med til at forandre verden. Tjek på historien er velegnet til børn, der lige har lært at læse.
Bøgerne i serien kan bruges i historie i 3.-5. klasse, men de er også oplagte at bruge til emnearbejder og

faglig læsning, ligesom de selvfølgelig kan læses af lyst.
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