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Tycho Brahe; Kongen af Hven 
(Liv i renæssancen 1) 

Tema:  Renæssancen 
Fag:  Historie 
Målgruppe:  7.-9. klasse 

DR2, 2009, 40 min. 
Hovedsprog: Dansk 

 

Billedet er fra tv-udsendelsen. 
 
Filmen skildrer bredt overgangen mellem middelalderen og renæssancen på europæisk plan og i Danmark 
Filmen fortæller bl.a. gennem gamle malerier og optagelser fra Hven, Skåne og renæssancebyen Firenze, 
om tiden omkring Tycho Brahes fødsel. Tiden under den danske konge Christian den 3 er præget af en rolig 
periode, hvor adelen og kirken gennem rigsrådet har indflydelse på den førte politik. 
Gennem de nye strømninger der kommer fra Europa, sker der nogle værdiændringer i 1500 - tallets 
Danmark 
Renæssancens humanisme og interesse for udforskning af naturen kommer til landet fra Italien. Filmen 
redegør kort for den italienske renæssances grundtanker. 
Adelige Tycho Brahe fødes 1546 i Skåne, men opdrages hos sin barnløse onkel, for slægtens tarv er det 
vigtigste, og børn skal ikke forkæles med overdreven kærlighed. Udsendelsen bruger Tycho Brahes liv som 
et prisme til at belyse liv og samfund i 1500-tallets Danmark: Arrangerede ægteskaber, opdragelse, 
kvindens stilling, kirkens magt, uddannelse osv. Tycho Brahe lærer at tale flydende latin og kommer til at 
studere ved Københavns Universitet. Han påvirkes stærkt af Kopernicus' ideer om verdensrummet, men 
Brahe er også stærkt religiøs og påvirket af Luthers reformation af den kristne kirke. Da Brahe i 1572 
observerer en ny stjerne (Stella Nova), fortolker han det således, at Gud har skabt et foranderligt univers. 
Denne revision af kirkens lære gør ham berømt i hele Europa, og kong Frederik II forærer ham øen Hven. 
Som andre renæssancemennesker stiler Tycho Brahe lige til sin død efter at gøre sig fuldkommen på alle 
områder. 

 

Fælles Mål 
Eksempler på opfyldelse af Fælles Mål: 
 

 Give eksempler på, at en periodes fremherskende værdier og holdninger, kan forklare afgørende 

begivenheder og samfundsforandringer 
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 Forklare, hvordan den historiske udvikling i nogle perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud 

 Fokus på kanonpunkterne: 

o Reformationen  

o Filmen berører Christian den 4. 

 

Ideer til undervisningen 
Problemstillinger der kan arbejdes med 

Adelens storhedstid: 

 Adelens slægter/ægteskaberne vægter videreførelsen af slægten 

 Opdragelse til adelen / Kriger eller lærd humanist (Birgitte Gøje/ Herluf Trolle står for dette synspunkt) 

 Synet på børn 

 Synet på Kvinder 

De nye ideer fra 1300 - tallets Firenze 

Opgøret med den katolske kirke og dens syn på verden: 

 Luther/ Protestantismen 

 Opfattelser af himmelrummet 

 Tycho Brahe som videnskabsmand 

Supplerende Materialer 

Følgende er forslag til supplerende materialer, der evt. kan ses online eller lånes på dit lokale CFU. 

Øvrige film i serien: 

 Liv i renæssancen (1-6) 

Bøger: 

 Cecilie, Tyge og Jørgen fra Uraniborg: 1592: Tycho Brahes børn på Hven (Pia Sigmund og Sys 

Matthiesen) 4.-7. klasse 

 Grevens Fejde (Hans Gregersen) 4. – 7. kl. 


