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Stjerneforskeren Tycho Brahe 

En studietur våren 2009 til øya Ven i Øresund hvor Tycho Brahe utførte sine astronomiske 

observasjoner på slutten av femtenhundretallet, ga inspirasjon til å trenge dypere inn i den 

danske stjerneforskerens historie. Tycho Brahe ga astronomien et vitenskapelig innhold takket 

være observasjon av en ny stjerne i Kassiopeia. Hans vitenskapelige verk, Nova Stella (1573), 

fikk stor anerkjennelse ute i Europa. 

 

Artikkelen er delvis skrevet på Xristos forskningssenter, Lesvos, sommeren 2009. 

 

 

Den lille (1564) og den store sekstanten (1572)  
 

 

Tycho Brahe med den lille sekstanten på øya Ven. Foto: TP, 2009.

 

Tycho Brahe kom i 1946 tilbake til Ven - denne gang som en tre meter høy statue. Statuen ble 

plassert like ved stedet Uranienborgs slottsbygning stod (1576 – 1597). Vi ser at Tycho holder 

den lille sekstanten, den første han bygde, i sin venstre hånd. Med denne kunne han måle 

vinkelen mellom to stjerner. Han bygde den i all hemmelighet i 1564. 
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I 1572 bygde han en ny sekstant, denne gangen sammen med sin onkel på Herrevads kloster i 

Skåne. Denne sekstanten var større og av den grunn mer nøyaktig. Men den var ikke større 

enn Tycho kunne håndtere den alene. 

 

 

Den store Herrevads sekstanten (1572) i Tycho Brahes" De Stella Nova" (1573)

Tycho Brahe var forutseende, han hadde fått en god sekstant som han behersket og var klar til å 

observere den nye stjernen. Vinkelbeina hadde en lengde på 155cm. Det ene benet kunne han 

skru opp og ned. Sekstanten plasserte han i vinduskarmen og på et fundament inne i rommet, når 

han skulle måle høyden over horisonten når den nye stjernen stod i nord. Han fant at høyden over 

horisonten var på 27grader og 45 minutter. Høyden på nabostjernen, Kappa Kassiopeia, var 26 

grader og 45 minutter, ifølge SkyMap. Med dette instrumentet hadde ikke Tycho mulighet for 

målingen av meridianhøydene. Kassiopeia lå for nær zenit. Av den grunn var meridianhøyden for 

stor for sekstanten. Tycho Brahe benyttet sannsynligvis det samme instrumentet for måling av 

vinkelen mellom stjernene i Kassiopeia. På bildet ser vi buen som tilsvarer en sjettedel av 

sirkelbuen. Skalaen var inndelt i grader og minutter. En grad ble 24 mm lang og et minutt en halv 

millimeter.  
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Kassiopeia og "den nye stjernen" i Tycho Brahes bok Nova Stella (1573). 

 

I boken "De nova stella" fra 1573 viser Tycho Brahe posisjonen til den nye stjernen i forhold til 

de åtte stjernene i Kassiopeia. Den nye stjernen, Nova Stella, dukket opp rett nord for stjernen 

Kappa Kassiopeia. Tycho Brahe har antagelig tegnet stjernene i Kassiopeia etter midnatt, siden 

stjernebildet stod høyt på himmelen, ca. 57 grader over horisonten. Skissen baserer seg på 

målingene med Herrevads sekstanten. Denne sekstanten gikk fort ut på dato. Etter Tychos 

vurdering var sekstanten enkel og billig. 

 

 

Stjerneprogrammet SkyMap viser Kassiopeia 12. november 1572 klokken 01:00:00, ved 

observasjonsstedet Herrevads kloster i Skåne (som ble svensk i 1658). Sirkelen marker posisjonen for 

den nye stjernen i Kassiopeia.  
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Den nye stjernen i Kassiopeia (1572) 
 

Tycho Brahe var på vei fra kjemilaboratoriet til kveldsmåltidet, innenfor murene på Herrevads 

kloster, da han, ved sekstiden 11. november 1572, oppdaget en ny stjerne i Kassiopeia. Tycho 

Brahe dro straks til observatoriet i den gamle klosterbygningen og startet observasjoner med den 

store sekstanten. Han fant etter noen dagers observasjoner at stjernen ikke beveget seg i forhold 

til de andre stjernene i Kassiopeia. Det var altså ingen komet han hadde oppdaget. Han målte 

parallaksen når stjernekula roterte rundt Jorda, men fant ingen. Av den grunn måtte den nye 

stjernen ligge utenfor Månekula og planetkulene. Den nye stjernen måtte altså befinne seg på 

stjernekula. Tycho var forsiktig i sin tolkning av sin oppdagelse. Han mente at den nye stjernen 

var et guddommelig tegn, uten innflytelse på de åtte himmelkulene som teorien til Aristoteles 

baserte seg på. 

 

Den 26 år gamle danske vitenskapsmannen hadde oppdaget en ny stjerne på stjernekula, en 

oppdagelse som førte til endring av den tradisjonelle forståelsen av Universet. Oppdagelsen slo 

sprekker i teorien til Aristoteles som mente at stjernekula til alle tider ville være uforanderlig, en 

tenkning som hadde dominert den vestlige tenkningen i nesten 2000 år. 

 

Tycho Brahe observerer sammen med sine venner den nye stjernen  

(Camille Flammarion, Paris 1884). 
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Bildet av supernovaen i Kassiopeia i Tycho Brahe museet på Ven. Foto: TP, 2009. Ifølge gresk 

mytologi var Kassiopeia dronning av Etiopia. Hun regjerte sammen med kong Kefeus. Dronningen 

var svært innbilsk, og hadde klart å fornærme havguden Poseidons døtre, havnymfene, ved å påstå at 

hun var vakrere enn dem. Som straff sendte Poseidon havuhyret Cetus for å terrorisere Etiopias kyster. 

 

 

Supernova Type Ia  

I dag vet vi at den nye stjernen i Kassiopeia var en supernova Type Ia eksplosjon. Det var den 

hvite dvergen i et dobbeltstjernesystem som ble vekket til liv igjen. Masse fra kompanjongen som 

eksploderte da den hadde økt til 1,4 solmasser, ble overført til den hvite dvergen. Astronomene 

benytter Type Ia supernova nå som avstandsmåler i Universet. Den nye stjernen har fått navnet 

Tychos Supernova.  

 

 

Supernovaresten slik den ser ut i dag, mer enn 400 år etter eksplosjonen. Foto: NASA. 

Vi ser en ekspanderende sky (grønn og gul) som sender ut røntgenstråling (Chandra X-ray 

observatory). Vi ser energirike elektroner (den sirkulære blå linjen) i front av skyen som også sender 

ut røntgenstråling. De røde feltene er kalde støvskyer som sender ut infrarød stråling (Spitzer Space 

Telescop). De hvite områdene i forgrunnen er synlig lyse (Calar Alto observatoriet i Spania). 
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Boken ”De nova stella” (1573) 

Tycho Brahe fortalte om den nye stjernen til den danske professor Johannes Pratensis. 

Professoren oppfordret Tycho til å publisere sine oppdagelser, men vitenskapsmannen fra Skåne 

avslo fordi bokskriving ikke var en aktivitet for adelsmenn. Våren 1573 fikk professoren 

stjerneforskeren på andre tanker, ved å sende Tycho noen artikler skrevet av observatører i 

Europa. Ved gjennomlesning fant Tycho Brahe så mange feil at han bestemte seg for å skrive en 

bok om den nye stjernen. Boken ”De nova stella” vakte stor oppsikt i de astronomiske kretsene i 

Europa. Tycho var ønsket som foreleser i astronomi ved universitet i København. Men også her 

avslo astronomen i første omgang. Han mente at det var under en adelsmanns verdighet å 

undervise ved et universitet. Tycho Brahe dro så til København 23. september 1574 og 

gjennomførte sin første forelesning. Dette kunne han gjøre fordi Fredrik II hadde godtatt at 

adelskap og forskning kunne forenes. 

 

 

Fredrik II, kongen av Danmark og Norge fra 1559 til 1588 

 

Fredrik II klarte ikke å realisere sine militære planer under den nordiske syv års krigen (1583-

1570) og å beseire svenskene. Krigen krevde store økonomiske ressurser, og kongen måtte bringe 

orden i de danske statsfinanser. Kongen tredoblet tollen for de skip som passerte Øresund, og 

adelen måtte bære en større del av de økonomiske byrdene. Han klarte til slutt å få den danske 

økonomien på fote igjen og fortsette å være den sterkeste staten i norden. 

Fem år etter syvårskrigen (1575) dro Tycho Brahe av sted. Han ville finne et sted som egnet seg 

for observasjoner. Han kom tilbake til Knutstrup i slutten av 1575. Av alle de stedene han 

besøkte var Basel best egnet som observasjonssted. Her ville han slå seg ned og fortsette sitt 

vitenskaplige arbeide. Han hadde planer om å selge en del av Knutstorp som han hadde overtatt 

etter farens død i 1571 og kjøpe et gods i Basel.  

Tycho Brahe mottok på Knutstorp et brev 11. februar 1576 fra kong Fredrik II. Kongen hadde et 

ønske om å treffe stjerneforskeren umiddelbart. Tycho dro til kongens jaktslott Ibstrup på 

Sjælland. Her fortalte han om sin flytteplan til Basel. Kongen likte ikke planen til 
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stjerneforskeren og ville at vitenskapsmannen skulle slå seg ned i Danmark. Han fikk tilbud om å 

slå seg ned på øya Ven i Øresund. Øya Ven ligger i horisonten rett syd for Helsingør. Kongen 

hadde øya Ven og Tycho Brahe i tankene da han besøkte Kronborg slott (1574-1585) i 

byggeperioden. Fra Kronborg kunne kongen se øya Ven i horisonten rett syd for slottet. "På 

denne øya kunne vitenskapsmannen observere i fred og ro" tenkte kongen. 

 

 

Helsingør og Kronborg slott i bakgrunnen sett fra øya Ven (2009) 

Tycho Brahe måtte tenke over tilbudet og søkte råd i København. Professor Pratensis mente at 

dette tilbudet fra kongen kunne han ikke svare nei til. Tycho Brahe godtok tilbudet og reiste 22. 

februar til Ven. Han måtte se på forholdene der ute i Østersjøen. Under besøket observerte han 

konjunksjon mellom Mars og Månen, kanskje et tegn på at Ven var rett observasjonssted? 21 mai 

1576 fikk Tycho Brahe øya Ven av Fredrik II og ble øyas lensherre. Øya hadde 40 

husholdninger, et innbyggertall på 250 og egen kirke, Ibbs kirke.  

 

 

 

Uraniborg, et renessanseslott (1576 – 1597)  

Grunnsteinen ble lagt allerede 8. august 1576. Det tok 4 år å bygge observatoriet. Observatoriet 

fikk navnet Uraniborg etter Urania, en av de ni musene i den greske mytologien. Urania skulle 

måle og granske universets mysterier. Hun studerte stjernene og så inn i framtiden.  
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Urania av Simon Vouet (Wikipedia). 

 

Tycho Brahe bygde et renessanseslott på Ven. Hovedbygningen var kvadratisk med sidelengde 

15,5 meter og høyde 11 meter. På utsiden av hovedbygningen plasserte han to sirkulære tårn, et 

nord og et syd for hovedbygningen. Det nordlige tårnet hadde kjøkkenet i første etasje, det 

sydlige tårnet hadde biblioteket i første etasje. I andre etasje var måleinstrumentene plassert. 

Første etasje i hovedbygningen var inndelt i fire like kvadratiske rom. Ett av rommene disponerte 

familien Tycho Brahe, astronomene som besøkte observatoriet disponerte de tre andre.  

Andre etasje var inndelt i tre rom, ett stort og to små like store rom. Det store rommet var 

reservert for konger og dronninger. Modellen viser to små tårn fundamentert på pilarer.  
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Modell av Uraniborg, Tycho Brahe museet i den tidligere Allhelgonakyrkan 

 

 
Illustrasjon av Uraniborg som viser kjellerplanet med kjemilaboratoriet  

og en plantegning av første etasje. 
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Under byggeperioden ble Tycho Brahe 18. mai 1577 valgt til rektor ved universitet i København., 

et valg som viser at Tycho Brahe hadde stor anseelse i det akademiske miljøet. At en person som 

ikke var professor ble valgt som rektor var oppsiktsvekkende. Stjerneforskeren takket nei. Han 

ville benytte hele sin tid til byggingen av Uraniborg og kunne ikke avbryte sin nye 

observasjonsserie av Solen som han startet 14. desember 1576. 

 

 

Uraniborg renessansehage 
 

Tycho Brahe tok utgangspunkt i den greske Euklidske geometrien fra antikken (300 f. kr) under 

planleggingen av hagen rundt slottet. Det er gjenfødelsen av antikkens geometri som førte til at 

hagen ble kalt for en renessansehage. (Det greske ordet renessanse betyr gjenfødelse). Hagen var 

kvadratisk med vold langs de fire sidene. I hjørnene der voldende møtes i øst og vest bygde han 

en port utformet som et lite hus. Det vestlige porthuset var hovedinngangen. I det nordlige hjørnet 

bygde han et hus for tjenestefolket og et boktrykkeri i det sydlige hjørnet. Vollene var fem meter 

høye og skulle beskytte hagen for vær og vind. De var også et symbol for styrke og makt. Hver 

voll hadde en bastion utformet som en halvsirkel. Her var det ingen kanoner på vollen, men sted 

for lysthus bak bastionen. Slottet lå på en sirkelformet plass i sentrum av hagen. Sirkelen, den 

perfekte geometriske figuren, symboliserte himmelen og kvadratet Jorden. At sirkelen og 

kvadratet ble valgt som sentrale elementer i hagen, var ingen tilfeldighet. Han ville vise at Jorden 

og himmelen hadde en gjensidig tilknytning til hverandre. Blomstene og urtene ble satt i grupper 

som symboliserte stjernene. Tycho planet også 300 trær av forskjellige sorter. 

 

 

Renessansehagen rundt Uraniborg med geometriske figurer somvar styrende i utformingen av haven 

Willem Janszoon Blaueus Atlas, 1662. Foto: Lunds universitet) 

 



 

11 

 

Renessansehagen i dag 

Besøker man Tycho Brahe museet i dag vil man få et inntrykk av hvordan hagen rundt Uraniborg 

så ut. Det er ikke kjent hva slags planter som den gangen ble plantet. 

 

 

Den delen av hagen som er ferdig restaurert (Foto: TP / UiA) 

 

 

 

Bildet av en plantegruppe som skal symbolisere en stjerne. Foto: TP, 2009. 
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Østre delen av hagen er snart ferdig. Foto: TP, 2009. 

 

 

En vakker liten detalj, ”Kongeblomsten”. Foto: TP, 2009. 

 

 

 

Den store murkvadranten (1582) 
 

Instrumentet var en bue av messing. Det hadde en radius på 194 cm og var boltet fast i 

vestveggen på det sydvestlige rommet i første etasje. Instrumentet fikk navnet murkvadranten 

fordi den var plassert på en murvegg.  

Transversalskalaen (8 cm bred og laget av messing) gjør det mulig å avlese stjernehøyden med en 

nøyaktighet på 10 buesekunder. En messingsylinder stod i kvadrantens sentrum. Sylinderen var 

plassert i et kvadratisk vindu på øst/vest-veggen. På den bevegelige siktearmen nærmest øye var 
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de to parallelle spaltene plassert. Siktelinjen var sentrert så stjernen kunne sees gjennom begge 

spaltene. Når solen ble målt, justerte man skyggebildet av sylinderen mellom de to spaltene og 

avleste solhøyden.  

 

 

Murkvadranten i Uraniborg og renessansemaleriet på veggen inne i kvadranten (1582) (Mechanica) 

 

Med dette instrumentet kunne stjerneforskeren bestemme høyden når solen (stjernen) stod i sør 

(meridianhøyden). Han kunne også bestemme observasjonstidspunktet. Han benyttet fire klokker 

som han selv hadde konstruert, konstruksjonen tok utgangspunkt i Jordens rotasjonstid.  

 

 

Målemetoden for stedets breddegard 
 

I Astronomiae instauratae mechanica [Mechanica, 1602] beskriver Stjerneforskeren selv hva 

bildet på veggen innenfor kvadranten skal formidle. 
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”Under Bogstavet T er der malet et Portræt af mig, siddende paa en Stol ved et Bord i en lang 

fodsid Kaabe, i en noget tilbagebøjet Stilling, saaledes at jeg strækker den højre Haand ud mod 

Cylindren, som om jeg vilde pege paa den, og hviler den anden paa Bordet ved Siden af en Bog 

og nogle andre Genstande, som om jeg paa den Maade vilde angive for mine Medhjælpere, hvad 

der skal observeres, og hvor til Observationerne skal benyttes…. Og hele Legemets Størrelse og 

Væxt er gengivet i Overensstemmelse med Virkeligheden” 

På veggen under bokhyllen er der malt en globus på jul, den skal løpe rundt og etterlikne Solens 

og Månens rotasjon rundt Jorden. Over globusen fremstilles en del av biblioteket. Og under 

biblioteket henger to protretter. ”Det ene forestiller Hans Majestæt den mægtige Danerkonge 

Frederik II, det andet Hendes Majestæt Dronning Sophie, hans ophøjede Gemalinde, de, som 

begge altid med kongelig og naadig Gunst har støttet mig og mine Arbejder”. 

Under instrumentene i det sydlige tårnet ser vi inn i biblioteket og noen av hans medarbeidere 

rundt bordene. ”I det virkelige Arbejdsrum var der fire saadanne Borde. Jeg plejede nemlig altid 

at holde mindst sex eller otte, undertiden ti eller tolv saadanne Medarbejdere, som jeg skaffede 

mig fra alle Kanter…” Vi ser den store messing globusen bak søylen. I kjelleren under jorden i 

det samme tårnet ser vi det kjemiske laboratoriet. ”Thi ogsaa dette Studium har jeg lige fra min 

Ungdom interesseret mig stærkt for, ikke mindre end for Astronomien, og jeg har dyrket det med 

stor Flid og med ikke smaa Bekostninger”.  

”Paa sidste Plads ved mine Fødder, ved Tallet 12, ligger der en af mine jagthunde, som var 

meget trofast og havde en fin Næse. Den er afbildet i den Skikkelse og Størrelse, hvori man saa 

den i Virkeligheden, et Billede ikke alene paa dens ædle Race, men ogsaa paa dens Sporsans og 

dens Trofasthed”. Hunden var trolig et symbol på stjerneforskerens forhold til vitenskapen, alltid 

trofast og på jakt etter nye utfordringer. Motivet er malt (1587) av flere berømte kunstnere. 

 

 

En ny sikteanordning 
 

Det var vanlig på den tiden at man brukte to like store parallelle plater montert på en siktearm. 

Sentralt i platene var der laget to sirkulære hull. Denne siktanordningen ble unøyaktig for stjerner 

som lyste svakt, observatøren klarte ikke å se disse stjernene gjennom hullene. Tycho Brahe 

forbedret denne metoden og erstattet plata som var plassert lengst fra øyet med en sylinder (eller 

et kvadrat). Plata nærmest øyet ble erstattet med en plate med to parallelle spalter. Avstanden 

mellom spaltene var lik diameteren på sylinderen. Retningen til stjernen ble avlest når samme 

stjerne ble sett gjennom begge spaltene. 

 

I boken Mechanica skriver Tycho Brahe følgende: 
 

”Og det undrer jeg mig virkelig over, at de tidligere Astronomer ikke har lagt Mærke til, saa at 

de ikke paa anden Maade har raadet Bod paa denne Ulempe. Da en udmærket Astronom [Paul 

Wittich] for nogle Aar siden for at se paa mine Instrumenter efter en lang Rejse var kommet paa 

Besøg hos mig og havde gjort sig bekendt med denne saare bekvemme Metode til at iagttage 

Stjerner gennem Sprækker anordnede paa denne Maade, udstødte han et jubelraab og forsikrede, 

at han nu havde lært en Ting at kende, som han tidligere i mange Aar forgæves havde sukket 

efter, og han lykønskede sig selv til, at han alene af den Grund ikke var kommet forgæves til 

Danmark, og senere, da han kom til Kassel, anvendte han, saa godt det lod sig gøre, denne 

Metode paa Landgrevens Instrumenter…” 
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Siktearmen med dobbeltspalt og sylinder. Tycho Brahe museet på Ven. Foto: TP, 2009. 

 

 
 

Den nye og den gamle sikteanordning (SmartSketch/TP) 
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Den store himmelglobusen (1584) 

 
 

 

Det tok 25 år å bygge den store himmelglobusen. 

 

Tycho bestilte den store himmelglobusen hos en håndverker i Augsburg 1570. Den var omtrent 

150 cm i diameter og lagt av tre. Tycho lot trekulen tørke i fem år i Augsburg og hentet den 

deretter hjem til Danmark. På Ven forbedret han globusen ved hjelp av mange lag med skinn. 

Etter restaureringen ble den stående i to år. Tycho ville i denne perioden undersøke om globusens 

beholdt sin kuleform selv om temperatur og fuktighet forandret seg i løpet av året. Den bestod 

prøven og kulen ble deretter dekket av messingplater. Dette arbeidet ble utført med stor 

nøyaktighet. Skjøtene mellom platene var knapt synlige. Ett år etter messingplatene var laget, ble 

himmelens ekvator (ekvatorsirkelen), ekliptikken og vårjamdøgnspunktet gravert inn på 

globusen. Både ekvatorsirkelen og ekliptikken hadde en strek for hvert minutt og 

transversalpunkter. Deretter ble de viktigste stjernebildene tegnet. I de påfølgende årene ble 

stjernene (i alt ca 1000) gravert inn med riktig posisjon. Globusen var ferdig i 1595, 25 år etter at 

byggingen startet. 

 

 ”Skønt dette lange Tidsrum kan synes at være kedeligt, har det dog medført ikke ringe Fordel, 

nemlig at det altsammen kunde blive fuldført med større Sikkerhed, Fuldstændighed og 

Rigtighed; hvis det bliver gjort godt nok, er det ogsaa hurtigt nok” (Tycho Brahe, Mechanica) 

 

Over globusen monterte stjerneforskeren en ”himmel” av silke (grønn skjerm) som han heites 

opp og ned, silken dekket globusen når den ikke var i bruk. Globusen ble plassert i slottets 

bibliotek og hadde en høyde på nesten tre meter. 

Horisontringen og den bevegelige vertikalsirkelen gjennom senit. På den brede horisontringen 

skrev Tycho følgende. ”Stjernehimmelen er et formidabelt kunstverk, lykkelig er dem som forstår 

denne kunsten”. Stjernens høyde over horisonten og azimuth (kompasskursen) ble avlest på 

henholdsvis den bevegelige vertikalsirkelen (stjernehøydesirkelen) gjennom senit og på den 
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brede horisontringen. Stjernehøydesirkelen hadde også en inskripsjon på latin som oversatt til 

norsk lyder: ”Denne mekaniske delen åpner himmelen for de av Jordens innbyggere som er i 

stand til å begripe dens hensikt”.  

 

”En saa stor Globus saa solidt og fint udarbejdet og i alle Retninger korrekt, tror jeg ikke at 

noget Menneske til Dato har konstrueret og fuldført nogetsteds i Verden; man tilgive mig, hvis 

jeg bruger for store Ord” (Tycho Brahe, Mechanica) 
 

 

 

Avlesning av stjernens koordinater 
 

Polens høyde over horisonten (eller stedets bredde) avleses på meridiansirkelen (denne sirkelen 

kalles også for deklinasjonssirkelen). Den store himmelglobusen på bildet over er innstilt på 

breddegraden 45 grader. Globusen vries til stjernen kommer under deklinasjonssirkelen, og 

deklinasjonen avleses. Rektascensjonen er vinkelen mellom ekvinoktum (vårjamndøgnspunktet) 

og deklinasjonssirkelen. Denne vinkelen avleses på ekvatorsirkelen.  

 

”Men den har paa Grund af sin Størrelse det Fortrin frem for de andre, at man kan udføre alt 

med den med den største Nøjagtig hed, ja lige paa Minuttet. Saaledes kan man her ad mekanisk 

Vej, med saare ringe Ulejlighed og uden besværlige Beregninger, bestemme alle Enkeltheder, 

som vedrører Læren om Himlens Rotation og Observationer af Himmellegemerne med Hensyn til 

Ecliptica og Æquator og hvilke som helst andre himmelkredse” (Tycho Brahe, Mechanica) 

 

 

Prins Christian besøkte øya Ven i 1592. Tycho Brahe viser stolt sine forskningsresultater til prinsen. 

Historisk bilde utført av C.W. Ekersberg i 1831, Planetarium i København. Foto: TP, 2009. 

Christian, i sin Alders fjortende Aar ikke holdt sig for god til i sin Naade at besøge mig paa 

Uraniborg paa Øen Venusia (Hven)... (Tycho Brahe, Mechanica) 
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Stjerneborg 

 

 

Nordsiden av Stjerneborg i dag. Foto: TP, 2009. 

 

Det framgår i Tycho Brahes bok Mechanica hvorfor han startet byggingen av Stjerneborg i 1584: 

 

” Min Hensigt hermed var dels, at jeg her vilde anbringe nogle af de vigtigste Instrumenter 

sikkert og fast, for at de ikke skulde blive udsatte for Blæstens forstyrrende Indflydelse og være 

bekvemmere at benytte, dels at jeg kunde skille mine Medhjælpere fra hinanden, naar der var 

flere hos mig, og lade nogle af dem anstille Observationer i selve Slottet, andre i disse Kældere, 

for at de ikke skulde staa i Vejen for hinanden eller konferere deres Observationer med hinanden, 

inden jeg ønskede det.” 



 

19 

 

 

Plantegning av Stjerneborg (1584-) (Mechanica) 

 

Det østlige kjellerrommet (G) inneholdt den astronomiske sekstanten (radius 155 cm). 

Stjerneforskeren benyttet denne til å finne stjerneposisjonene. I nord var trappen (A) ned til 

Tycho Brahe sitt arbeidsrom (B). Rommet var dekorert med bilder av stjerneforskeren selv og 

andre astronomer. Han plasserte den store ekvatorialarmilleren i den sydlige kjelleren (C). På 

taket kunne man studere et bilde av universmodellen til Tycho Brahe. På en liten tavle ved siden 

av universmodellen skrev stjerneforskeren: ”Om det er så?” 

I de fem kjellerne anbrakte Tycho de viktigste instrumentene. Disse var plassert på fast grunn og 

skjermet for vinden. Med andre ord flyttet forskningen fra Uraniborg til Stjerneborg. I portalen 

ned til observatoriet skrev han følgende: ”Verken makt eller rikdom vil bestå, kun kunsten og 

vitenskapen vil bestå.” (oversatt fra latin) 
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Museumsguiden forteller om den hybride universmodellen til Tycho Brahe fra 1587.  

Modellen er også avbildet på taket i det rommet multimedia forestillingen vises. Foto: TP, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den triangulære astronomiske sekstanten (1582) 
 

Den astronomiske sekstanten ble primært brukt til å måle vinkelavstanden mellom stjernene, men 

ble også brukt til å måle planethøydene. Planetene sett fra Ven fikk aldri en større høyde enn 60 

grader. Tycho var veldig fornøyd med denne sekstanten. ”Den løste Opgaven eksakt uden 

Usikkerhed”, som han selv uttrykker det i sin bok Mechanica. Tycho Bahe overdriver litt her. 

Han har selv konstruert transversalinndelingen som gir en usikkerhet på ett bueminutt.  

 

Tycho bygde tre sekstanter av denne typen. Den ene plasserte han i det sydlige observasjonstårnet 

på Uraniborg. Den andre ble hengt opp på veggen i Stjerneborg nordvestlige krypt og var laget i 

messing og kunne tas med på reise til utlandet eller plasseres på observasjonsplassen over jorden. 

Den tredje var laget av tre og den viktigste sekstanten og var fast montert i den sydøstlige 

krypten. Buen og sikteanordningen var lagt i messing. Sekantens sider var 155 cm. Sekstanten 

var festet til en globus laget av kopper (diameter 52 cm). Globusen kunne vris i alle retninger, 

noe som var nødvendig når observatørene (to stykker) skulle finne planet mellom de to stjernene. 
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Tro kopi av sekstanten (bak monteren med modell av Uraniborg), 

som Tycho Brahe benyttet til posisjonsmålinger, er utstilt i Tycho Brahe Museum i Allhelgonakyrkan 

på Ven. Foto: TP, 2009. 
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Detalj av Tychos transversalinndeling (Wennberg, 2007; figuren til venstre) 

 

Alle sekstantene til Tychos hadde transversalinndeling som sørget for en avlesningsnøyaktighet 

på ett bueminutt. Figuren viser at transversalinndelingen har en prikk for hvert bueminutt. 

Streken står her omtrent midt mellom to prikker, derfor 23,5 bueminutter mer enn 32 grader. 

. 

 

 

Etter Ven 
 

Utviklingen av vårt moderne verdensbilde startet på øya Ven i Øresund.  

 

I 1600 flyttet Tycho Brahe til Praha. Samme år ble Johannes Kepler assistent for Tycho Brahe. 

Sammen fortsatte de observasjon av Mars i Praha. Tycho Brahe hadde sin siste observasjonsdag 

11. november 1601, på dagen 29 år etter han observerte "den nye stjernen" for første gang. 
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Vedlegg 

 

 

 

Den triangulære astronomiske sekstanten fra 1582 (Tycho Brahe, Mechanica) 

 

 

Tycho Brahe Planetariet i København informerer (TP, 2009). Foto: TP, 2009. 


