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Hvem er Sophie ?
Sophie er – eller var –
Tycho Brahes lillesøster.
Af Gilbert Tjørnum,
Formanden for Astrologisk
Museumsforening og
videncenter.
Tycho Brahe blev født den
14/12 1546, og han
betegner hende senere som
”Min kloge lille søster” og
omtaler hende som sin 10 år
yngre lillesøster, men ingen
steder er hendes
fødselsdata angivet.
Ifølge Dansk Biografisk
Haandleksikon er hun født
ca. 1556 og død 1643.
Forfatteren Peter Zeeberg
har i sin bog ”Tycho Brahes
URANIA TITANI, et digt om
Sophie Brahe” fået Ove von
Späth til at forsøge at finde
hendes fødselsdata på
grund af flere
planetpositioner i digtet. Ove
von Späth har i et appendiks
i bogen opstillet de to
horoskoper, som har passet
til planetpositionerne:
22. september 1556 kl. 2:25
og 24. august 1559 kl. 5:19
Begge tidligt om morgenen i
Skåne på Knudstrup.
De to årstal er anført i andre
kilder, så det er ret

forbløffende, at de også
fremkommer ved den
astrologiske undersøgelse.
Horoskoperne er optegnet i
bogen, som også indeholder
meget stof om Sophie
Brahe.

SÅ overgav Tycho Brahe sig
og lærte hende astrologi,
hvilket han selv fik stor
glæde af, idet hun senere
hjalp ham på Uranienborg.

I det nævnte Haandleksikon
er Sophie Brahe anført som
”Lærd Adelsdame”. På den
tid var det meget
ualmindeligt, at en kvinde
gav sig til at beskæftige sig
med andet end de huslige
pligter. Sophie derimod
havde omfattende
interesser: Botanik, medicin,
lægeplanter, havekunst,
alkymi, adelshistorie og
astrologi.
Med hensyn til astrologien
bad hun sin bror om at lære
hende astrologi, men han
svarende hende, at det var
alt for abstrakt og vanskeligt
at forstå for en kvindelig
begavelse !!!
Men hun, der havde et
ubøjeligt sind og stor
selvsikkerhed, ville ikke stå
tilbage for mænd og kastede
sig med stor iver over
studierne. På kort tid lærte
hun astrologiens
grundbegreber, bl.a. fra
latinske tekster, som var
oversat til tysk, hvilket sprog
hun havde kendskab til.

Hun blev i 1579 gift med
Otto Thot (født i 1543) til
Eriksholm (nu Trolleholm) i
Skåne. Her fødte hun sin
eneste søn – Tage Thot –
den 27. maj 1580.
Otto Thot døde 23. marts
1588.
I årene 1588 til 1597, hvor
Tycho Brahe måtte forlade
Uranienborg, hjalp Sophie
Brahe sin broder med at
opstille horoskoper m.m..
Derefter førte hun en
omflakkende tilværelse,
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mest i udlandet, hvor hun
bl.a. stillede horoskoper for
adelige og andre
højtstående personer.
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forsøg (fremstille guld af
uædle metaller). I 1602 blev
hun gift med Erik Lange til
Engelsholm. Han døde
1613.

Hun lærte en rig adelsmand
– Erik Lange – at kende og
var forlovet med ham i
mange år.
Han brugte imidlertid
størstedelen af sin store
formue på alkymiske
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Hendes breve vidner om en
høj åndsudvikling og er
hovedkilde til datidens
adelshistorie.
Hun døde i Helsingør i 1643
og er begravet ved siden af
sin første mand i Thotsfamiliens kapel ved Torrlösa
nær Eriksholm.

Sophie Brahe rejste før
1626 tilbage til Danmark og
bosatte sig i Helsingør. Her
levede hun sine sidste år,
optaget af udarbejdelse af
adelige slægtsbøger.

Da jeg for mange år siden læste om Sophie Brahe og hendes kendskab til astrologien,
slog det mig, at det var første gang, jeg havde læst om en kvindelig astrolog i den
tidsperiode og tidligere. Ellers var det kun mandlige navne på astrologerne.
DERFOR betragter jeg Sophie Brahe som
VERDENS FØRSTE KVINDELIGE ASTROLOG

og derfor har vort Nyhedsbrev fået navnet
SOPHIE

juledagene kan få en
motionstur til et besøg på
museet, hvor vi byder på
småkager og et lille glas vin.
I stedet for torsdag 1. januar
holdes der åbent torsdag 8.
januar fra kl: 16:00 til 19:00.
Vi her på museet takker alle for
året der er gået. En speciel tak
for alle de fine donationer, der
er indkommet i løbet af året.
Dette gælder både bøger og
effekter.
Ekstra åbent hus:
Vi holder åbent hus tirsdag den
30. december 2003 fra kl.
14:00 til 18:00. Så man efter

Astrologisk dag !
Vidste du at astrologerne bliver
fejret hver jul ?
Det er selvfølgelig de Tre
Hellige Kongers aften den 6.
januar der er tale om.
I nogle lande giver man f.eks.
hinanden gaver på denne dag.
Måske skulle vi tage den
tradition til os.

Donationer
Benja Frederiksen har doneret
en ny computer til museet.
Det drejer sig om en Power
Macintoch G3 / MacOs 8.0
som erstatter vores gamle Mac
Performa 6400. Hvilket
bevirker at museet ifølge Claus
Houlberg, er godt kørende.
Og i den anledning fik vi også
to donationer fra Claus
Houlberg. En Mac OS 9 - det
seneste styresystem på dansk
samt en pakke med Virtuel PC
4.0 (Windows 98), som
bevirker at museet endelig kan
køre astrologiprogrammerne
Argus og Regulus på Mac'en.
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Paul Mahler Dam
”Vi kom fra stjernerne”

Det astrologiske boghjørne
Nye bøger
Tony Allan:
”Alverdens profetier fra
oldtid til nutid”.
Bogen fører gennem en
enestående rejse med 4000
års profetier, forudsigelser,
profeter og seere, både
historisk, geografisk og
religiøst.
F.eks. Oraklet i Delphi,
Nostradamus, Jules Verne og
tarotkort. Endvidere mindre
kendte personer fra bl.a. Kina
og Afrika samt
nordamerikanske indianere. Et
helt kapitel er helliget
forudsigelser af fremtiden
baseret på videnskab i stedet
for religion.
Stort format. Lademanns
forlag. 160 sider.
249 kr.
Christian Borup:
”Astrologi for nysgerrige”.
Ud over en introduktion til den
grundlæggende astrologiske
anatomi lærer man, hvad en
ascendant er, hvilken
tankegang der ligger bag den
astrologiske psykologi, samt
en nem indføring i, hvordan
principperne bag
horoskoptydningen foregår.
Indeholder desuden et nyt
"selvtolkningssystem”, særligt
udviklet af Christian Borup.
Aschehougs forlag. 192 sider.
249 kr.

En unik og meget original bog
som tager udgangspunkt i
oldtids-astrologien og fører den
frem til nytiden med genial
kombination til de 22 hebræiske skrifttegn, fiksstjernerne
og tarotkortene.
Man får virkelig lyst til at
efterprøve systemet i ens eget
fødselshoroskop.
Det er et godt oplæg til en
kommende astrologisk
forskning om emnet.
Forlaget Sophia. 126 sider.
159 kr.
Claus Houlberg
”Horoskopets 12 tegn”
2001 udgav forlaget Galaxen
12 små bøger som omhandlede de 12 tegn. Materialet
havde sin oprindelse fra 12 af
de i alt 42 radioudsendelserne
om astrologi, som Radio Lotus
fredag aften den 7. august
1987 kl. 23.00 gik i luften med.
Nu er disse 12 små bøger
blevet samlet til et værk. De
små bøger er geniale som
mandelgave, medens det
samlede værk vil være oplagt
som årets julegave.
Bogen er næsten et must, hvis
man beskæftiger sig med
astrologi. Man får en god
beskrivelse af de enkelte tegns
psykologiske egenskaber,
samt den åndelige dimension,
set ud fra den esoteriske
astrologi. Samlet giver dette en
langt bedre forståelse for de
enkelte tegns tolkning og
tilhørsforhold.
Efterskriften er unik. Her får vi
nemlig en beskrivelse af hvad
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der ligger til grund for
radioudsendelserne og den
senere udgivelse af bøgerne /
bogen. Og så kan det jo give
en astrolog tårer i øjnene, når
man ser, at ved hvert sidetal
står det respektive tegn som
siden omhandler. Flot !
Forlaget Galaxen. 320 sider
320 kr.
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i hver måned kl. 16-19,
eventuelt efter nærmere aftale.

