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Kalle Comma møder Tycho Brahe Morten Baron Hent PDF "Hej med dig! Jeg hedder Kalle Comma, og jeg er
en lille bogorm med grøn kasket og kængurustylte. Ser du, jeg bor på biblioteket, hvor jeg hopper rundt fra
bog til bog. Tag med på et lærerigt eventyr helt tilbage til 1500-tallet. Her møder vi den berømte astronom
Tycho Brahe. Du ved, ham med den kunstige næse, der fik en ø af kongen. Her sad Tycho på sit slot og
kiggede op i stjernehimlen. Endda uden kikkert. Og når han opdagede en ny stjerne, ridsede han dens

placering ind i sin kæmpe himmelglobus.
Når Tycho ikke kiggede stjerner, lavede han sine egne måleinstrumenter, en papirmølle, et nyt observatorium
og medicin, som han gav væk. Han lagde også Christian den 4.’s horoskop ved fødslen. Kongen, han senere
blev så uvenner med, at han måtte flygte til Prag, hvor han arbejdede sine sidste dage som astronom for
kejseren. Og så skændtes han dagligt med sin elev, Johannes Kepler. De var så frygtelig uenige om

solsystemet. Tycho troede nemlig, at Solen kredsede om Jorden. På trods af denne fejl, blev han alligevel
meget berømt for sit store arbejde med stjerneforskningen.

Er du nysgerrig? Så hop med mig. Et eventyrligt univers vil åbne sig, og du vil lære en masse. Bogstaver
vågner op. Udråbstegnet råber, spørgsmålstegnet spørger, ettallet praler lidt, og punktummet siger "stop"

Badut, badut, badut… så hopper vi to afsted.
"

 

"Hej med dig! Jeg hedder Kalle Comma, og jeg er en lille bogorm
med grøn kasket og kængurustylte. Ser du, jeg bor på biblioteket,

hvor jeg hopper rundt fra bog til bog. Tag med på et lærerigt eventyr
helt tilbage til 1500-tallet. Her møder vi den berømte astronom

Tycho Brahe. Du ved, ham med den kunstige næse, der fik en ø af
kongen. Her sad Tycho på sit slot og kiggede op i stjernehimlen.

Endda uden kikkert. Og når han opdagede en ny stjerne, ridsede han
dens placering ind i sin kæmpe himmelglobus.

Når Tycho ikke kiggede stjerner, lavede han sine egne
måleinstrumenter, en papirmølle, et nyt observatorium og medicin,
som han gav væk. Han lagde også Christian den 4.’s horoskop ved
fødslen. Kongen, han senere blev så uvenner med, at han måtte

flygte til Prag, hvor han arbejdede sine sidste dage som astronom for
kejseren. Og så skændtes han dagligt med sin elev, Johannes Kepler.
De var så frygtelig uenige om solsystemet. Tycho troede nemlig, at
Solen kredsede om Jorden. På trods af denne fejl, blev han alligevel

meget berømt for sit store arbejde med stjerneforskningen.

Er du nysgerrig? Så hop med mig. Et eventyrligt univers vil åbne sig,
og du vil lære en masse. Bogstaver vågner op. Udråbstegnet råber,
spørgsmålstegnet spørger, ettallet praler lidt, og punktummet siger

"stop"
Badut, badut, badut… så hopper vi to afsted.
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