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I år er det Astro no mi ens År, og der for vil de nordjyske ama tør- {
ast ro no mer i 2009 give NORD JYSKEs læ se re mu lig hed for et ind-
blik i de res fa sci ne ren de hob by mel lem him mel og jord.

Fle re gan ge i lø bet af året vil NAFA skri ve en ar ti kel om, hvad  {
der sker på stjer ne him len. I dag hand ler det om den be røm te 
dan ske astro nom Ty cho Bra he, som le ve de 1546-1601. Han var 
langt for ud for sin tid, og hans ob ser va tio ner var grund la get for 
man ge af de astro no mi ske op da gel ser, der blev gjort se ne re 
i his to ri en.

Man kan læse mere om NAFA på in ter net ad res sen  {
www.nafa.dk.

FAK TA
NAFA SKRI VER I NORD JYSKE

Af Per Rieffestahl, Nafa
redaktion@nordjyske.dk

Astro no mi ens år er ikke slut end-
nu. Det bli ver vi jævn ligt min det 
om. I slut nin gen af au gust i år 

var der stort astronomitræf på øen 
Hven midt i Øre sund, hvor sven ske og 
dan ske astro no mi-or ga ni sa tio ner lok-
ke de ama tø rer og pro fes sio nel le til tre 
dage med astro no mi ske læk ker bis ke-
ner.

Der var alt fra work shops for be gyn-
de re med de res ny ind køb te te le sko per 
til fore drag om de sid ste nye land vin-
din ger in den for stu di et af su per no va-
er. 

ESO’s nye sto re te le sko per i Chile, 
hvor Dan mark er med, fik også nog le 
ord med på ve jen af Claus Mad sen fra 
ho ved kvar te ret i Mün chen. Han for tal-
te om den ne euro pæ is ke or ga ni sa tions 
fø ren de po si tion i ver den in den for 
jord ba se ret astro no mi.

Ho ve der ne var øre og krop pe ne mø-
re efter de tre dage med ny vi den og 
det spæn den de sam vær i nat te ti mer ne, 
hvor stjer ner og pla ne ter blev stu de ret. 

Vej ret ar te de sig, som det skul le. 
Sjæl dent har så man ge ty per kik ker ter 
i for skel li ge stør rel ser og yde ev ne væ-
ret sam let på det te sted, som med god 
grund be trag tes som det før ste egent li-
ge vi den ska be li ge forsk nings cen ter i 
his to ri en: Ty cho Bra hes U ra nien borg 
og Stjer ne borg.

Hven er jo Ty cho Bra hes ø.
På hans tid var Skå ne og der med og-

så Hven dansk. Den dan ske kon ge Fre-
de rik den Anden skæn ke de den dan ske 
adels mand og astro nom øen i 1576. 
Han vil le for enh ver pris hol de på den 
kend te astro nom, som hav de over ve-
jel ser om at rej se uden lands. 

Det øn ske de Kon gen ikke.
Det gav pre sti ge for en re gent at have 

en be rømt hed som Ty cho Bra he i sit 
land.

Ty cho Bra he fik for ud en øen også 
pen ge og hjælp til at byg ge sig en bo lig, 
som han ind ret te de som bo lig og ob-
ser va to ri um.

Her kig ge de han på stjer ner i tyve år.
Han hav de in gen kik ker ter, for kik-

ker ten var ikke op fun det end nu. Det 
ske te først nog le år efter hans død i 
Prag i 1601. 

En af grun de ne til, at vi fej rer astro-
no mi ens år nu er jo net op, at Ga li leo 
Ga li lei for 400 år si den be gynd te at 
bru ge kik ker ten i astro no misk øje med.

Man har spe ku le ret me get på, hvad 
Ty cho Bra he kun ne have op nå et af re-
sul ta ter, hvis han hav de haft en kik kert 
til hjælp. 

På Hven byg ge de han ind vik le de in-
stru men ter, som hjalp ham til at be reg-
ne stjer ner nes po si tio ner.

Hver gang han var helt sik ker på, 
hvor en stjer ne be fandt sig i for hold til 
de an dre, blev stjer nen ind gra ve ret på 
en stor mes sing-glo bus, som fore stil le-
de him len.

Den ne glo bus var en af de få ting, der 
blev be va ret efter hans død.

Den stod i Run de tårn i man ge år, 
men blev øde lagt un der Kø ben havns 
brand i 1728.

Astro no mi ens pio ner 
Midt på øen op før te han slot tet Urani-
enborg og se ne re, lidt der fra, Stjer ne-
borg. 

Stjer ne borg lå halvt ned gra vet i en 
høj for at und gå rys tel ser un der må lin-
ger ne med hans man ge fine in stru-
men ter. 

På Uranienborg hav de han et ke misk 
la bo ra to ri um og sin bo lig, hvor han og-
så kun ne mod ta ge for nem me gæs ter. 

Chri sti an den Fjer de var som fem ten-
årig på be søg hos den be røm te vi den-
skabs mand. Den kom men de kon ge be-
und re de Ty cho Bra hes in stru men ter 
og fik som gave en lil le me ka nisk glo-
bus, som vis te So lens og Må nens be væ-
gel ser.

Det er in te res sant at tæn ke på, at alle 
Tychos nø jag ti ge må lin ger af Mars’ be-
væ gel ser se ne re fik stor be tyd ning for 
astro no men og ma te ma ti ke ren Jo han-
nes Kep ler, som fandt frem til lo ve ne 
for pla ne ter nes ba ner og has tig he der.

Uden Tychos op teg nel ser vil le op ga-
ven for Kep ler have væ ret nær mest 
umu lig.

End nu se ne re, i 1700-tal let, fik man 
også god brug for Tychos no ta ter om 
stjer ne po si tio ner. Selv om de var fo re-

ta get uden brug af kik kert, var de utro-
ligt nø jag ti ge. 

Der for kun ne man bru ge dem til 
sam men lig ning med ny ere po si tions-
be stem mel ser og blandt an det se, at 
stjer ner ne også be væ ger sig på him len. 

Det vil sige, at stjer ner ne har en 
egen-be væ gel se, og ikke kun en til sy-
ne la den de be væ gel se på grund af Jor-
dens ro ta tion og kreds løb om So len.

Også den fran ske kon ge, Lud vig den 
14. var me get op sat på at be nyt te Ty-
cho Bra hes op teg nel ser.

Der for send te han en fransk astro-
nom til Hven. Han skul le sam men med 
den dan ske Ole Rø mer måle ti der på 
Ju pi ters måne Io for der ved at fin de 
frem til den nø jag ti ge læng de grad for 
Uranienborg og Stjer ne borg.

Så kun ne man nem lig fin de for skel-
len på læng de gra den der og i Pa ris og 
der ef ter be nyt te Tychos næs ten et hun-
dre de år gam le po si tions be stem mel-
ser.

Gen nem det te ar bej de fik Ole Rø mer 
se ne re en si de ge vinst ved at op da ge ly-
sets has tig hed. 

I Eng land var man i 1700-tal let så 
op ta get af at kun ne be stem me læng de-
gra der til søs, at Par la men tet ud lo ve de 
en svim len de sum til den, der kun ne 
fin de den bed ste og sik re ste me to de til 
at gøre det te.

Astro no mer ne kon cen tre re de sig om 
den så kald te måneafstandsmetode, 
som imid ler tid kræ ve de, at man kend-
te til Må nens be væ gel ser i de tal jer og 
li ge le des til stjer ner nes po si tio ner.

Igen kun ne man tage ud gangs punkt i 
Ty cho Bra hes po si tions be stem mel ser 
og byg ge vi de re på dem.

At det så var en ge ni al ur ma ger, John 
Har ri son, der efter et halvt år hun dre-
des stæ digt ar bej de fik pri sen, er en an-
den sag.

Ty cho blev be ta get som dreng
Som tolv år ig op le ve de Ty cho Bra he en 
sol for mør kel se.

Som fem ten årig var han vid ne til en 
kon junk tion af pla ne ter ne Jupiter og 
Sa turn.

I 1572 så han en su per no va.
Og i 1577 en ko met!
Det var blandt an det dis se be gi ven-

he der, der greb af gø ren de ind i hans 
liv.

Selv føl ge lig var det et held, at su per-
no va en i 1572 vis te sig i net op hans le-
ve tid.

Mås ke var det i det hele ta get lidt hel-
digt, at han ob ser ve re de så man ge 
astro no mi ske fæ no me ner.

Man ge ting er til fæl dige. Men der er 
nu ofte en grund til, at man er hel dig.

Og hvis man ikke læg ger nak ken til-
ba ge og kig ger op på nat te him len el ler 
dag him len, ser man al drig et stjer ne-
skud, en ko met el ler en su per no va. 

Man op da ger slet ikke, at der fo re går 
no get der op pe - over ho ve det på én.

På Hven vi ser sta tu en af Ty cho en 
mand med ho ve det lagt til ba ge sku en-
de op på him len!

Når Ty cho Bra he fik no get ud af sit liv 
som astro nom, var det, for di han in ter-
es se re de sig så bræn den de for, hvor-
dan ver den er ind ret tet.

Det var også, for di han var flit tig. Ved 
skri ve pul ten – og bag sine selv la ve de 
in stru men ter: armiller, seks tan ter og 
ok tan ter.

Lidt sør ge ligt var det, at han skul le 
ende sine dage i ud lan det.

Han ra ge de uklar med Chri sti an den 
Fjer de om kring mis lig hol del se af en 
mæng de plig ter, han hav de som her re-
mand.

Ty cho Bra he for lod Hven i 1597.
Den 15. marts sam me år fo re tog han 

sin sid ste ob ser va tion på øen.
Han lig ger nu be gra vet i Teyn-kir ken 

i Prag.
Ty cho Bra he er ble vet gra vet op nog-

le gan ge, og man skal mås ke til det 
end nu en gang i den kom men de tid.

Grun den er, at man ger ne vil fin de 
ud af døds år sa gen.

Man ge teo ri er har væ ret på spil. Den 
mest sand syn lige er nok, at han på drog 
sig en kvik sølv for gift ning un der ar bej-
det i sit ke mis ke la bo ra to ri um.

Det vig tig ste er dog, at hans ar bej de 
gav an led ning til så man ge be tyd nings-
ful de forsk nings re sul ta ter in den for 
astro no mi en se ne re hen.

Det er ikke uden grund, at øen Hven 
vog ter over hans min de! 

Ty cho Bra he 
- den sto re dan ske astro nom

DEL TA GER NE I work shop pen prø ve de iv rigt de fire te le sko per.STA TU EN AF Ty cho Bra he min der de be sø gen de om den be-
røm te astro nom, der var en sand pio ner.

EN SIDE fra bo gen ”Astronomiæ instauratæ Mechanica” som Thyco Brache skrev og hvor i han nøje be skri ve sine fine in stru men ter til ob ser ve re stjer ner nes 
pla ce ring og be væ gel ser. Her en ”Quadrans Muralis” el ler mur-kva drant i fem tom mer ren mes sing. 
På lin ket http://kortlink.dk/6x7c kan man læse hele bo gen med hans egne ord.

STJER NE TRÆF: Øen Hven midt i Øre sund lag de 
nat te him mel til da dan ske og sven ske 
ama tør ast ro no mer mød tes på den be røm te ø 


