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Figur 2
Tycho Brahe og hans slægt. Portrætstik af Jacob de Gheyn i

Epistolarum astronomicarum Liber I (Hven 1596).
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nemført med en målbevidst beslutsomhed, der gjorde Tycho til en af 
de første heltidsforskere i Europa. For denne sags skyld gav han ikke 
alene afkald på et professorat ved Københavns Universitet, men også 
på at blive dettes vicekansler for frit at kunne følge sin videnskabelige 
bestemmelse, uhindret af akademiske pligter inden for hovedstadens 
snævre rammer, hvor det også ville have været vanskeligt at gennem-
føre et stort ob ser va  tionsprogram.

Fra første begyndelse var Tycho klar over, at astronomiens genop-
rettelse var betinget af forbedrede instrumenter og der for måtte blive 
en kostbar affære. Det blev altså tvingende nødvendigt at finde de for-
nødne midler til støtte for en videnskab, hvis sociale og økonomiske 
konsekvenser først gradvist var ved at gå op for en initiativrig tidsal-
der, der behøvede nye navigationsmetoder og forbedrede principper 
for korttegning for at befordre den europæiske ekspansion hinsides 
verdenshavene. Her kronedes hans bestræbelser med virkeligt held. 
Allerede som 23-årig lykkedes det ham i 1569 at over tale to velha-
vende borgere i Augsburg i Tyskland til at gøre det muligt for ham at 
udskifte de små og grove håndinstrumen ter fra hans studentertid med 
en permanent monteret kvadrant af træ, der var så stor, at de enkelte 
bueminutter kunne afl æses på skalaen (figur 3). Instrumentet havde en 
radius på 18 fod (mere end 5 meter) og var så tungt, at tyve velvoksne 
mænd næppe kunne løfte det i stilling. [5] Dets imponerende dimen-
sioner modsvaredes dog ikke af dets mekaniske egenskaber, eftersom 
det ikke var ophængt i sit tyngdepunkt, men i top punktet for vinklen, 
hvorved stabiliteten forringedes. Efter kun fem års tjeneste gik instru-
mentet i 1574 til grunde i en storm, men dog ikke før det havde forsy-
net Tycho – der nu var tilbage i Danmark – med observationer af den 
supernova, han så den 11. november 1572 og selv observerede med 
mere primitive midler (figur 4). Det følgende år lagde Tycho grunden 
til sin hurtigt voksende europæiske berømmelse med sit skrift De Nova 
Stella (Hafniae 1573), hvori det nye og sære fænomen blev indgående 
beskrevet.[6] Fra nu af stod alle døre åbne for ham, og det kunne se 
ud til kun at være et spørgsmål om tid, før han ville forlade Danmark 
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Figur 3
Augsburg-kvadranten 1569 - 1574.

Efter Astronomiae instauratae mechanica (Wandsbeck 1598).
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for stedse for at mod tage en vellønnet stilling ved et eller andet uden-
landsk hof eller universitet.

Dette blev dog forhindret takket være en tysk astronoms indgriben. 
Det var landgreve Wilhelm IV af Hessen, som ad diplomatisk vej op-
fordrede kong Frederik II til at sørge for, at Tycho fik gode arbejdsvil-
kår i sit hjemland. Som følge heraf tilbød kongen i 1576 Tycho “vort 
Land Hven, med alle vore og Kronens Bønder og Tjenere, som derpaa 
boende ere, med al den Rente og Rettighed, som der af gaaer og afgives 
til os og Kronen, at have, nyde, bruge og beholde, kvit og frit, uden al 
Afgift, udi hans Livs Tid, og saa længe han lever og haver Lyst, hans 
Studia mathematices at continuere og forfølge”. [7] Dette kunne lade 
sig gøre, fordi øen ikke hidtil havde været i nogen adelsmands eje; efter 
den feudale statsteori betød det, at den i virkeligheden var kongens, som 
kunne give den til hvem han ville. At øens bønder dermed blev skatte-

Figur 4
Den nye stjerne 1572 (ved I) i stjernebilledet Cassiopeja.

Efter De Nova Stella (Hafniae 1573).



12

Figur 5
Uraniborg Slot og dets grundplan.

Fra Astronomiae instauratae mechanica.
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pligtige til Tycho, har næppe gjort ham velkommen blandt den lokale 
befolkning, af hvilken nogle forlod øen i protest, indtil kongen forbød 
dette. Senere fik han tildelt flere ejendomme og andre ind tægtskilder, 
således at hans årlige indkomst kom til at svare til mere end én procent 
af statens samlede budget. Ingen forskningsgren i Danmark har siden 
været så velaflagt.

Observatorier og instrumenter

Tychos accept af dette usædvanlige tilbud satte ham først i stand til at 
opføre Uraniborg Slot, hvis opførelse begyndtes i 1576 og afsluttedes i 
1580 (figur 5). Det var en to-etages bygning i renaissancestil, påvirket 
af Palladius’s Villa Rotunda. Bygningen havde en længde på ca. 100 
fod og en bredde på ca. 50 fod og var omhyggeligt indrettet til flere 
forskellige formål. Der var et bibliotek til Tychos bø ger og den store 
himmelglobus (figur 6), et alkymistisk laboratorium, beboelse for fa-
milien, tre store værelser til fornemme gæster, og otte loftskamre til 
de studerende og assistenter, der i et antal af omkring 40 opholdt sig 
hos ham gennem årene. Et instrumentværksted var sammen med boli-
ger for håndværkere og tjenestefolk anbragt i særlige bygninger. Slot-
tet var desuden forsynet med nogle udvendige balkoner af træ, under-
støttet af søjler, og to tårne med udfoldelige pyramidetage, altsammen 
til opstilling af de instrumenter, som gennem årene i en stadig strøm 
forlod værkstedet.

Blandt disse instrumenter mærker vi os først en lille kvadrant med 
en radius på kun to fod, som Tycho lod udføre i 1576-77. Den udviste 
ad skillige nye træk, der til trods for instrumentets ringe størrelse gjor-
de det mere nøjagtigt end noget tidligere. Traditionelt bestemtes syns-
linien til en stjerne ved, at man sigtede til den gennem to huller boret 
i to plader an bragt vinkelret på hver sin ende af en lang lineal eller al-
hidade. Dette var ikke hensigtsmæssigt: gjordes hul lerne store, blev 
sigtelinien ikke nøjagtigt bestemt; men lavede man dem små, blev det 




