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Kom og besøg os i de nye lokaler

Den 17/10-2002 flyttede
Astrologihuset  ind i nye lokaler
på Nørrebro, og da Astrologisk
Museum har til huse i
ovennævnte flyttede vi med.

Af Gilbert Tjørnum og Benja
Frederiksen

Nyt hus
Astrologisk Museum fik nye
fysiske rammer den 17. okt.
2002 da vi sammen med
AstrologiHuset flyttede til
Nørrebro. Museet er lukket pga.
ombygning, men genåbner
senere på året.

Indtil videre kan formanden
Gilbert Tjørnum og
bestyrelsesmedlem Bent
Mogensen træffes på
åbningsdagene i kantinen med
henblik på forespørgsler m.m..

Åbningstiden er stadig den
første torsdag i hver måned fra
kl. 16:00 til 19:00

Arbejdet i kulisserne
Selv om de fysiske rammer
endnu ikke er på plads,
arbejder vi aktivt bag
kulisserne.
Dels med at kunne supplere
vores nuværende viden
om Tycho Brahe med en masse
nye spændende oplysninger og
materialer, som vil kunne beses
i åbningstiden og dels med

at indhentet viden om aktuelle
emner, således at vi kan
besvare spørgsmål.

Nyhedsbrevet
Det har længe været vort ønske
at kunne udsende et
nyhedsbrev , dels for at fortælle
om vores arbejde og dels for at
kunne bringe forskellige artikler
og anden information omkring
aktiviteterne i museet.

Navnet ”Sophie” relaterer først
og fremmest til Tycho Brahes
kloge lillesøster, Verdens første
kvindelige astrolog. Og så
betyder navnet visdom – hvilket
henviser til Astrologisk Museum

som videncenter.

Nyhedsbrevet vil udkomme når
vi igen har nye interessante
oplysninger, dog mindst hvert
kvartal.

  

Nørrebrogade 66 D, 3. sal,
2200 København. N
Tlf.: 3645 0545



Nyt om Tycho Brahe

Af Benja Frederiksen

Tycho Brahes instrumenter

I forbindelse med sine
observationer af
stjernehimmelen brugte Tycho
Brahe forskellige instrumenter.
Men det var ikke altid, at han
var tilfreds med kvaliteten af
instrumenterne hvilket medførte
at han ofte selv tegnede og
byggede instrumenterne. I en
alder af 17 år konstruerede han
således et af sine første
observationsinstrumenter, - en
meterlang såkaldt Jakobsstav
forsynet med tværlinier til
nøjagtig aflæsning.

Da Uraniborg i 1580 stod
færdig  blev observatoriet rigt
forsynet med instrumenter.
Sekstanter og kvadranter  til
måling af højder, en stor
murkvadrant og en drejelig
azimuthalkvadrant  for bare at
nævne nogle få.

Desværre er ingen af hans
mange fine instrumenter
bevaret til eftertiden. For
eksempel gik hans berømte
globus til under Københavns
brand i 1728 ( sammen med
Ole Rømers instrumenter ).
Men Tycho Brahe beskrev sine
instrumenter meget detaljeret i
sin bog ” Astronomiæ
instauratae Mechanica” og det
er via denne bog vi i dag kan få
en opfattelse af de instrumenter
han anvendte. Det er ikke
muligt for os at udstille den
originale bog, men derimod en
kopi af bogen ( med
oversættelse fra latin til dansk ).

Nye bøger

Som noget nyt kan vi fremvise
en lille bog ”Gravmindernes
Vidnesbyrd” forfattet af J.C.
Bille Brahe. Den er god som
indgangsvinkel hvis man vil
studeres Brahe-familiens slægt.

Det store værk på tre bind
”Dansk Astronomi gennem
firehundrede år” er et fantastisk
opslagsværk hvor Tycho Brahe
anskues fra den astronomiske
side. Omfatter selvfølgelig også
andre store
astrologer/astronomer gennem
tiderne.

De omtalte bøger samt Tycho
’Brahes ”Astronomiæ
instauratae Mechanica” kan
beses i åbningstiden den første
torsdag i hver måned fra kl.
16:00 til 19:00

Ny – udkommet bog:
Sigvard Mahler Dams nye bog
”Rejsende i Fixstjerner” er
netop udkommet fra forlaget
Zosma.

Forsiden fra Tycho Brahes bog

Tycho Brahes berømte Globus
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