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Til OIe Rømers Venner!

Det foreliggende nummeraf 'Meddelelser fra Ole Rømers Vennet'' er foreningens

bidrag til at markere 450-året for Tycho Brahes fødset. Den indledende artikel er

naturligt nok Tychos egen beskrivelse af murkvadranten, der blot var et af de

numgeinstrumenter,somTychoitidensløbanvendtetilatindsamlesine
observationer. Artiklen giver santidig et indtryk af "Uraniborgs" indretning og

derrred en beskrivelse af det" som med rette er blevet kaldt Danmarks første
naturvidenskabelige instiution.
SelvomdenfglgendeartikelomTychosobservationerovenrejendebelyserdisse
håndslaifters lange og kringlede odyss6, fg de omsiderbliver trykt, giver den
dog også læseren visse holdepunkter for at danne sig et indtryk af, hvorfor den
store danske astronoms livslange gerning i Uranias tjenesæ

fik såepokegørende

en betydning for den refie forståelse af vort solsystem.

Artiklen om det igangværende projekt mhp. en udgivelse af Ole Rømers
korrespondance og afhandlinger må af pladsmæssige grunde udskydes til næste
nummer. Pånuværende tidspunktkan dog siges såmegeg

atdeteri god gænge!

Foreningens medlemmer vil for fremtiden ogsåblive informeret via nyhedsbreve,
således at kontgkten ikke er begrænset

til medlemsbladet €n gang om året

Æle medlemmer pnskes: GODT I'[YTÅR!
Med venlig hilsen

?trW
Per Friedrichsen

Formand

Murkvadranten eller den Tychoniske kvadrant
Tyclto Brahe

Vi har ladet lave en meget stor kvadrant, som er fremstillet her ved bogstaverne
BDEC, kaldet "Muralis" eller "Tichonicus" efter den mur, hvortil den er fæstet.
Den er støbt af massivt messing og meget fint poleret. Den er fem tommer bred
og to tommer tyk, og dens omkreds er så stor, at den svarer til en radius af næsten

fem cubiti. Fglgelig er dens grader overordentlig store, så at hvert enkelt minut

i

seks smådele, og den kan altså overalt vise ti
sekunder tydeligt adskilte, så at endog halvdelen heraf, altså fem sekunder, kan
skelnes uden vanskelighed; og det sker altsarnmen ved hjæIp af nogle

af dem endnu kan inddeles

transversalpunkter, der er meget frnt tegnede efter vor sædvanlige fremgangsmåde.
Denne kvadrant er fastgiort til en mur MPQ, hvis plan ganske nøje peger mod syd,
og det er giort med meget stærke slcruer, så at den ikke med magt eller vold kan

fjernes fra sin retæ plads, som i forvejen er bestemt således, at den ganske svarer

himnelske meridiankvadrant fra horizonten til zenith, men således, at den
er lige modsat denne. På en anden mur LMNB, der er vinkelret på den første og

til

den

vender nØjagtigt mod øst og vest, findes der foroven, hvor kvadrantens centrum

er, en messingcylinder, der er forgyldt for ikke at blive beskadiget ved luftens

indflydelse eller på en eller anden måde tilsmudset. Den kan ses ved bogstavet
A i etkvadratisk hul i den sanme mur, som udefra kan åbnes og lukkes ved en
lem, der passer til det, så at man kan sigæ på begge sider af den omtalte cylinder,
når himlen er klar, og hertil anvendes pinnacidierne D eller E. Denne kvadrant
har nemlig to, så at man kan benytte sig af hvilke man vil, eftersom det passer
bedst

til

den hØjde, der skal måles. Hvert af dem har et kvadratisk plan så bredt

som en håndflade, og hertil svarer også den omtalte cylinder ganske nøje med sin

dianeter, så at man kan sigte gennem de parallelle sprækker, der er anbragt på
selve pinnacidierne, på alle fire sider, såfremt man samtidig skal finde både
højden og passagen gennem meridianen; hvis derimod alene højden søges,
foretager obsenatøren, som er afbildet ved R observationen gennem den øverste

og nederste sprække og de tilsvarende sider af cylindren og dikterer den målte
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højde

til

en anden medarbejder, der sidder ved bordet G med et lys, for at han

kan

indfØre den i observationsprotokollen. Men for at tidspunktet for observationen
og selve det øjeblih meridianen passeres, på 6n gang kan konstateres'vogter en

giver
tredje medarbejder, betegnet ved H, på urene I og K, når observ atØrenved F
tegn, og også dette tidspunkt bliver indført i protokollen af ham, der sidder ved
G. Men de omtalte ure er således indrettede, at de ikke blot angiver de enkelte
minutter, men også sekunderne inden for dem, med stØrst mulig npjagtighed og

efterligner himmelomdrejningens regelmæssighed.
Selv om det er vanskeligt at få dem til det, kan man dog ved anvendelse af den
fornødne omhu til en vis grad opnå det, og hvis der har indsneget sig en fejl' kan
man bemærke den og korrigere den. Derfor må der være mindst to af den slags
ure, for at det ene kan rette det andet, dersom det behøves. Vi råder over fire
sådanne, af hvilke det ene, Som er det største, klarer hele sagen ved hjælp af fe
hjul, af hvilke detstørste, somerstøbtaf massivt,rentmessing, har 1200 tænder;

det er nemlig to cubiti i dianeter, hvoraf man kan regne sig til resten. De andre
tre ure er mindre og harbrug for flere hjul; men bygningen af dem skal vi, om Gud

vil, beskrive ved

en anden lejlighed.

Men de billeder, man kan se inden for kvadrantens omkreds, er kun titføjet til
pynt, og for at rurnmet i midten ikke skulle være tomt til lngen nyttei men også
at give en kort forklaring af dem vil ikke være helt af vejen, selv om det ikke
ganske kommer sagen ved. Under bogstavet T er der malet et portftBt af mig,
siddende på en stol ved et bord i en lang fodsid kåbe, i en noget tilbagelænet

stilling, såIedesatjeg s6ækkerdenhØjrehåndudmodcylindren, somomjegville
pege på den, og hviler den anden på bordet ved siden af en bog og nogle andre
genstande, som om j eg på den rråde ville angive for mine medhjælpere, hvad der
skal observeres, og hvortil observationerne skal benyttes. Dette portræt har den
udnrærkede kunstner Tobias Gembertin (som jeg i sin tid havde taget med mig
fra Augsburg til Darunark) udført med stor dygtighed, og det med en så træffende
lighed at den næppe kunne være stØrre. Og hele legemets størrelse og vækst er

gengivetioverensstemmelsemedvirkeligheden.overhovedetvedXerder
opsat en forgyldt messingglobus, inden i hvilken der på en snild måde er anbragt

hjul, hvorved den af sig selv kan løbe rundt og efterligne den daglige omdrejning

og tillige fremstille Solens og Månens lØb i modsatretning set fraekliptikas Poler,

Månen viser sine vekslende faser og forøger eller formindsker sit
Iys. Men Solen, som - foruden sin egen bevægelse - omkring Ækvators akse
så at endogså

drejer sig i sitdaglige løb inden for24 timer, viser tillige dagens enkelte timerog
desuden tiden for dens opgang og nedgang og sine begge passager gennem
meridianen.
Dene kunstfærdige automatiske instnrment, som jeg selv havde udtænkt og ladet

forfærdige på egen bekostning, skænkede jeg underdanigst i året 1592 til Hans
Majestæt, Christian, dengang udvalgtkonge, min allernådigste herre, dahan for
syv år siden i sin alders {ortende år ikke holdt sig for god til i sin nåde at besøge
mig på Uraniborg på øen Hven ledsaget, foruden af den øvrige hofsEr, af re af
de fornemsæ rigsråder, som dengang stod for regeringen; og den har han endnu

sit eje. Men Hans Majestæt den udvalgæ konge skænkede mig til gengæld
allemådigst en guldkæde, et prægtigt kunstværk, af den slagg sonn han dengang

i

plejede atbære, smukt forarbejdet og prydet med hans portræL Oven over denne
globus, som jeg lige har har omtalt, er ved bogstavet V fremstillet en del af

mit

bibliotek. Og ved bogstaverne V og Zhænger der to portrætter, solidt anbragt
inden for en rund ramme. Det ene forestiller Hans Majestæt den mægtige
dannerkonge Frederik II, berømmetig ihukomnelse, det andet Hendes Majestæt

dronning Sophie, hans ophøjede gemalinde, de som altid med kongelig og nådig
gunst har støttet mig og mine arbejder.
Hvad man dernæst kan se malet indenfor, er først foroven ved tallene

1,2,3,4

nogle af mine instnrmenter, som er afbildet ddr; og så nedenfor dette bjæIkeværk

fremstilles mit arbejdsrum, hvor der ved 5 og 8 står nogle borde, hvorved mine
medarbejdere plejer at sidde beskæftigede med at regne eller med andre herhen

I det virkelige arbejdsrun var der fire

sådanne borde. Jeg

plejede nemlig at holde mindst seks eller oue, rmdertiden

ti eller lolv sådanne

hørende arbejder.

medarbejdere, som jeg skaffede mig fra alle kanter, fonrden nogle drenge og
yngre mennesker af samme slags. Mellem disse borde

vd 6 og7 ser man bagved

midt i det runde arbejdsrun, den meget storc messingglobus på
seks fod i dialneær, som jeg senere på rette sted skal afbilde og forklare. Endelig
ses nedenunder alt dette ved tallene 9, 10. 1 I mit kemiske laboratorium, som helt
en sØjle, der står

og holdent lå i en kælder underjorden; heri havde jeg ladetindrette 16 kemiske

ovne af forskellig slags og forrr. Thi også 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 små bekosminger. På 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 så den
i virkeligheden, etbillede ikkealenepådensrenerace, menogsåpådens sporsans
og dens trofasthed. Her har du således det hele billede fremstillet i al korthed"

for

i

re

så vidt det var muligt at gengive det

så

lille en målestok. Det har jeg fået

udmærkede kunstnere til atmale. Mitporræthar den omtalte maler fra Augsburg

udført. Bygningsværkerne og det, der findes inden for dem, har min arkitekt
Johannes Steenwinkel fra Embden fremstillet. Men det der er malet oven over
det, en fremstilling af landskaberog bjerge, hvorman ogsåkan se solen gåned,
har den kongelige Kronborg-maler Johannes fra Antrverpen føjet til. Thi hver

af

de tre omtalte kunstnere har udmærket sig frem for de andre netop i det, som han
er mester for. Endelig er der foroven ved RS en indskrift over porrætæt og hele

maleriet" som du kan se.
Denne store kvadrants anvendelse gfu ud påmed størsæ nØjagtighed atbestemme
stjernernes højde inden for en sjenedels minut, idet man sigter gennem et af

pinnacidieme ud ad den øverste og den nederste sprække og ved siden af begge
cylindrens flader, der svarer til disse, og idet man allæser selve højden på
kvadrantens ydre flade efter stillingen af deue pinnacidium. Man kan også finde

Øjeblikket for passagen gennem meridianen på begge sider på 6n gang, ved
pinnacidieme og ved cylindren, ood benynelse af denøjagtige ure, som jeg har

talt om. Men hvorledes man af den givne højde og det Øjeblik, da en stjerne
passerermeridianen,kanbestemnedenspladsmedbenyttelseaf solensgang, det
er velkendt af astronomerne. Jeg har næret meget stor

tillid til denne kvadrant,

når det giatdt at bestemme Solens gang ud fra dens højde

i meridianen, idet

cylindrens lcvadratiske skygge faldt ind i det ene pinnacidiums indre i et ligeledes

kvadratisk rum, der nøjagtigt optog og runmede i sig denne skygge. Ikke desto
mindre harjeg også rådfØrt m ig med andre store kvadranter, for at der ved så fine
underspgelser ikke skulle opstå den mindste mistanke om fejl.
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Tycho Brahes observationer
En tekst- og billedmosaik
Per Friedricluen
"Bgger har deres skæbne" siger et latinsk mundheld (Habent sua fata libelli), men
det gælder i mindst lige så høj grad for håndskrifter, og det gælder i særlig grad

for Tycho Brahes obserryationer, hvis omskiftelige historie skal skitseres

i det

fglgende. Ikke blot var de genstånd for de fleste vesteuropæiske astronomers
u

svækhede inæresse i fl ere hundrede år efter Tychos dpd i I 60 1, men de blev også

den dire}te anledning til, at endnu en dansker slog ind på den asEonomiske
løbebane og på forunderlig vis

fik sin skæbne knyttet sarrmen med disse

observationer: Ole Rømer.
Da Tycho 15 år garunel forlod Danmark for æ tage på den obligate studie'rejse

til udlandet, var det først og fremmest for at studerc jura. Det skulle

hans

howresterpårejsen, den 20-årige Anders Sørensen Vedel, være gamnt for- Som
bekendt kom det

til at gå anderledes.

Ælerede på sin fØrste tur

til

udlandet

studeredeTychoasfonomiskebØgerogforetogobsenrationer,nårhanshornnester

ikke kunne Lægge sig hindrende i vejen. Af afgørende betydning blev det for
Tychos forhold til astronomien, at der i august 1563 fandt en konjunktion sted
mellem Saturn og Jupiær, og at Tycho måue konstatere, athan med tidens bedste
asfonomiske tabeller, de Alfonsinske og de Pruteniske, kun tilnærmelsesvisvar

måfe konkludere,
at kun regelmæssige observationer kunne skaffe det n@vendige gnrndlag for
i sUnd til

at bestemme tidspunktet for konjunktionen. Tycho

npjagtige observationer

til veje. Tychos

egen første nedfældede obserrration

stammer fra dete tidsnrm: den Z4.august 1 563. Den fØrste obsenration på Hven
foretager Tycho 22.februar 1576, og den fglges sidenhen op af et systematisk

tilretælagt program, der omfatter obsemationer af solen, Månen, planeterne,
fikss$ernerne, kometer, supernovurer osv. Langt hovedparæn af dette projekt
finder sted på Hven fta Uraniborg og Stjerneborg ftem til Tychos afrejse fuaøen
omtaing påsketid 1597 .Hvordan Tycho med ston omhu og opfindsomhed og på
baggrund af indhøsæde erfaringer hele tiden forbedrer sine instrumenter er en
historie for sig (1), ligesom listen over de numge medarbejdere indeholder stof

ll

til en tilsvarende lang beretning (2). Her skal det forsØges atkaste lys over hidtil
upåagtede eller svært tilgængelige oplysninger om de mange bind observationer,

som Tycho bragte med sig, da han

- twnget af omstændighederne - drog

udenlands og via Rostock, Wandsbeck og Wittenberg endelig kom til Prag og
ansættelse hos kejser Rudolf II. Det er et bidrag

fik

til historien om den omtumlede

skæbne, der blev observationerne tit del efter Tychos dØ4 dels som håndskrifter

og dokumenter betragtet, men også med et blik på observationernes betydning
som astronomiske data.

Johannes Kepler
Sit første brev til Tycho afsendte Kepler 13.12.1597, men da var denne draget
udenlands, og brevet når f6rst Tycho i begyndelsen af malts 1598. Kepler
udbeder sig Tychos mening om sit værk "Mysterium Cosmographicum", og
Tycho svarer bl.a. i et brev dateret 1.4.1598:

"I det omfang jeg kan støtte dine brydsomne gøremål i denne

sag,

vil

du på

ingen

måde finde det vanskeligt at gØre mig tilpas, især hvis du besØgermig på et eller

andettidspunkt, nu dajeg opholdermig i Tyskland. Jeg erkommethertil framit
fædreland med hele min fanitie for at undgå, at en stor asfonomisk skat, der er
sarnlet sagmen gennem så mange år og har kostet sved og penge, at den ikke skal

til ansigt
på en rar og behagelig måde. Farvel. Skrevet i Wandsbeck kun en halv mil fra
ødelægges. Her kan du diskutere den slags ædle emner med mig ansigt

Harrburg påRanøaus slot, hvorjeg nu bor. Da også mine asEonomiske apparater
og hele mit bibliotek er blevet bragt hertil fra Damrark, er jeg ikke mindre
interesseret i himmelske spørgsmål end tidligere." (3)
Inden længe skulte de to astronomer få lejlighed til at udveksle meninger direlre
og på tomandshånd. De mødtes 3 . febnuar 1600 ca. 30 km uden for Prag på slotæt
Benatzky, som Tycho havde fåetanvist som bolig og arbejdssted i sin nye stilling

somkejserlig maæmafikerforKejserRudolf II. Keplerfik dog ikke uden videre
adgang til Tychos numge obsenrationer, således somhan havde hilbet. Desuden
bevirkede forskellige upraktiske forhold samt misforsåelser mellem ham og
Tycho, at Kepler allerede i april 1CI0 opstillede en udfØrlig liste over fordele og
ulemper ved, athan fortsaEe sit samarbejde med Tycho. Han slaiverbl.a.:
"Tycho har de allerbedste observationer, der fungerer som materiale for deue
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JOTTANNBS KEPLBR (1s71-1630)
Stik af Jakob von Heyden 1620ll
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bygningsværk, der skal rejses, håo har også medhjælpere' og hvad man ellers
måtte ønske sig. Kun 6tmanglerhan: Arkiækten, somkan udnytte alt, hvadhan
har hos sig. For skønt han har et meget frugtbart og nærmest arkiæktonisk

intellekt, så har den enorme variation og sandheden, der skjuler sig dybt i
enleltfænomenerne, indtil nu holdtden såomhyggelige Tycho tilbage, eftersom
alderen nu sniger sig ind på ham og svækker hans intellekt og hans kræfter, eller
også

vil han inden for få år blive

så svækket" at han

vanskeligt vil kunne udføre

dette alene. Derfor, hvisjeg ikke Ønskeratbliveafskfuetframåletmedminrejse,
gøre etaf to: Enten må jeg afskrive hans observationer for mig selv (dette
vil han ilifte acceptere, og med fuld ret. Dette ernemlig hans skatkaflImer, på det

må

jeg

har han brugthele sit

liv og så mange kræfær), eller

også må jeg sammen med

ham arbejde på fuldendelsen af arbejdeu.." (4)

Detblev som bekendt det sidst næulte alternativ, Kepler valgæ atrealisere, og
da Tycho dør 24. oktober 1601, bliver Kepler udnævnt til hans efærf6lger i
stillingen som kejserlig matematiker. Han skal nu færdiggøre projektet med de
"RudolfinskeTabeller"alene,menhanharstadigvækikkeuindskrænketrådighed
over Tychos observationer. Tychos arvinger 9Ør nemlig hele tiden krav på at
blive inddraget i besluuringer om deres anvendelse, og fgrst i 1604 kommer der
en slags kontrakt i stand mellem parterne, så Kepler kan hellige sig sit egentlige
asronomiske arbejde og undgå den tidrØvende, spidsfindige korresp,ondance og
de ØrkestØse forhandlinger. I et brev tit David Fabricius den 7. februar 1604
skriver Kepler om Tychos svigersØn Franz Tengnagel, inden denne borgfred er
bragt i stand:
"Jeg kan ikke give dig nØjagtige oplysninger om, hvordan det står

til mellem

Tychos arvinger, fordi Tengnagel holder mig væk. Han er som en hund i en
krybbe: Den æder il&e selv hø, men lader heller ikke andre komme til. Hån får
1000 gylden hvert år. Nu ønsker han at silre sin indkomst ved hjælp af min
forskning . På betingelse af at han giver mig en

S

erdedel af disse tusind, var jeg

villig til at stille mit arbejde til ådighed for ham og at være ansvarlig over for
kejseren. Men da han helt alene vil oppebære de tusind gylden, så er jeg ... nødt
til at arunode om et honorar til mig selv. Jeg giorde det samme' da jeg
præsenterede værket om optilc Mars-efemeriderne og den reviderede udgave af

t4

Mane-tabellerne den første januar. Da Tengnagel så dette, hævdede han mod
bedre vidende, at jeg gdelagde Tychos beslutninger og erklærede, at han ikke
han
ønskede at forsyne mig med observationer. Men den egentlige grund er, at
vil lægge hindringer i vejen for mig for at få tid til selv at finde på noget. Han
hævder, at han håber at opnå noget

til sig selv; men han er meget upålidelig og

lader et ord falde hist og her om, at alt detæ ikke lige er, hvad han har tænkt sig.
Jeg sværger højtideligt, at jeg ikke vil foretage mig noget mod hasr eller hans
honorar. Men jeg ønsker lidenskabeligt at få fat

i disse observationer,

som jeg

begærer, og forsvaremigmedpræciseerklæringerogforklaringerioverensstem-

melse med de sande kendsgerninger over for alle beskyldninger, sost sæftes

i

omløb...." (5)
Som det vil ses af brevet, havde Kepler i nogle år efter Tychos dØd fuldt op at gøre

med at bruge tid og kræfter på skærrrydsler med Tychos

aninger. Stridens

genståndvarTychosobservationer,ogarvingernevarreprzesentsretafTengnagel.
Den 8. juli 1604 bliver det i en konrakt mellem Kepler og Tengnagel udfprligt
præciseret, hvor numge observationer, Kepler må have til rådighed ved udarbejdelsen af de 'Rudolfinske Tabeller", og

i hvilke tilfælde Tengnagel har

vetoret (6). Det nedfældes endvidere, at Kepler udelulftende skal hellige sig
udarbejdelsen af tabelleme og ikke samtidig må arbejde med ander Det sidste
overholder Kepler ikke, for

i 1609 offentliggør

han sit hovedværk "Astronomia

Nova", der er en genial demonstration af, hvad Tychos observationer Iøn bruges
til i de rette hænder af den rette mand. Årursinders spekulative fa.stholden ved,

ubewivleligt bevæger sig i ideelle cirkelbaner, afløses nu af Keplers
empirisk funderede påvisning af, atplaneterbevæger sig i elliptiske baner. Lige
så lidt i deue epokegørende værk som i sine øwige hovedværker Lægger Kepler
at planeter

skjul på athan byggerpåTycho Brahe og dennes observationer! Æres den, som
æres

bør!

Kepler vil frykke obsenationerne
Mens Kepler arbejder på "De Rudolfinske Tabellet'', fors6ger jesuitæn og
astronomen Cbristian Scheiner i slumingen at 162l viaærkehertug Leopold af
Øsrig at få Tengnagel til at udlevere Tychos observationer, men uden held.
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MCOLAUS COPBRNICUS

(147 U1543)

Både Tycho Brahe og Kepler beundrede ham!
1654 (Foto: Ole Askman)
Stik fra Gassendis
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Samme år anmoder kej ser Ferdinand II herurgen af Wiirtemberg om at få Kepler

til

til Linz i l620,ligeledes
oplysningerer det nærliggende atkonkludere, atder

at udlevere observationerne, som han har taget med

uden held (7). Ud fra disse

her er tale om to forskellige sæt observationer. Kepler har haft de originale, mens

Tengnaget har haft de redigerede observationer, som Dreyer omtaler (8)-

Da Kepler er færdig med manuskriptet

til "De Rudolfinske Tabeller"

i 1624

begynder de trælsomme forhandlinger med Tychos anringer om udforrmingen

af tiælblad og indledning, og samtidig foreslfu han, at Tychos observationer
bliver Urykt Det fremgår af et brev til Tychos spn, Jprgen Brahe, af 17-8-L628Heri udtrykker Kepler håbet, at observationerne snart kan rykkes og spørger i
den forbindelse, om obsenrationerne fra 1600 og 160l er i lØrgert Brahes
varetægt, eller om de befinder sig hos Snellius' enke. Snellius har ne-mlig trykt
dem i 1618 (9). På dene tidspunkt har han også taget kontakt til Albert Curtius,

rektor for jesuitærkollegiet i Dillingen i Øsuig, og forhØrt sig, om denne vil
medvirke ved udgivelsen. Efter Keplers dØ i 1630 henvender Curtius sig til
Keplers enke, Susætn4 men hun nægter at udlevere noget som helst med
henvisning

fl,

at hun som arving efær Kepler stadig har penge tilgode hos

l0). Den sanme besked får kejserens kommissærer i L634 ( I I ). Da den
nye kejser, Ferdinand III, er kommet på tronen i 1637, henvender Keplen spn'
Ludwig Kepler, sig med sine lykpnslrninger og en oplysning om, at han er i
kej seren

(

besiddelse af Tychos observationer.

I den derpå

fØlgende breweksling peger

Ludwig Kepler endnu engang på det økonomiske mellemværende, der resterer
mellemkejseren og den Keplerske familie. Desuden tilbyderhan at være udgiver
af observationerne, når de engang skal trykkes (12).Da Ludwig opholder sig i
Italien for at erhverve sin doktorgrad

i

1638, skriver han et brev

til Galilei og

orienterer også han om Tychos obsenrationer! (13). I l644har Ludwig Kepler
slået sig ned i Kcinigsberg sør læge, og han opbevarerpå dette tidspunktbåde
farens efærladte håndslcrifter og Tychos observationer-

Petrus Gassendi
Da den franske filosof og astronom Petrus Gassendi (1592'L655) begyndte at
sanle oplysninger sammen til sin Tycho Brahe-biografi, skrivshan ogsåtil Ole
19

Worm

i håb om, at dennes Svoger' Longomontanus'

kan meddele nogle

førstehandsindtryk af sin læremester Tycho Brahe! Desværre va.r svogeren
afgået ved dØden tre dage før, men Ole Worrr og i nogen gradJ@rgen From giver
oplysninger om deres landsmand ( l4). Johannes Hevelius kan meddele Gassendi,
at han har undret sig over, at Curtius skulle være ved at forberede fykningen af

Tychos observationer. Hevelius har nemlig set dem hos Ludwig Kepler
Konigsberg

i

1648. Da Gassendi udgiver sin Tycho-biografi

i 1654, sender

i

han

via Ole Worm fire eksemplarer til den danske konge, Frederik den III's kansler
Peder Reetz, der talfter med følgende brev:

'Monsieur
a estd absente prds d' vn an et demy å cause
de la peste dont cette Ville a estd miserablement affligde, vn paquet
m' a estd rendu par les heretiers du feu D. OLAUS WOnMIUS (qui

Au retour de la Cour qui

durant ladite maladie contagieuse est nort d'vne fiewe chaude)
dans lequel il y auoit quatre exemplaires du Liure qu' il vous a pleu
metEe en lumiere de la Vie de TYCHO BRAHE. C'est vn bonheure, Monsieur, å ma patrie d'esfie obligde å vn Estanger si
celebre Cornme VouS, de l'hOnneur, qu'auec ledit Liure vOuS lui
faites, et å moy particulierement y estant interessd par proximitd
de sang. Les Exemplaires ont distribuez selon le contenu de votre
lettre, et le Roy mon Maistre a eu pour fort agreable celuy que ie
luy ay offert de vostre parl Mais deuant de finir ma lettre, i' ay creu
deuoir å vostre curiositd c€t auis, å scauoir que sa Majest€ mon Roy
aparrry d'auftes etrares Manuscrits I' Autogfaphe des Obsenrations
dudit TYCHO BRAHE, lesquelles seront imprimdes icy, å quoy
ie n'ajousteray plus rien que I'asseurance de I'estime que ie fait de
vostre meriæ et le desir que i'ay de vous tesmoigner que ie suis
veritablement
Monsieur
vostre res-humble et tres-affectionne seruiteur REETZ.
De Kopenh4guen ce29.Iuillet, Styl. Ver 1655". (15)
Tychos observationer skal trykkes i Danmark
Også fra anden side bekræftes det, at Tychos observationer er kommet tilbage til
Tychos fædreland og skal trykkes. Detkan læses iRasmus Bartholinskorresp'ondance med italieneren Vincenzo Viviani, der bl.a. i et brev at25.2.1656 får at
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Titelkobberet snlkket af G. Coeler efter forlæg af Kepler, lJlm 1627
(Foto: Ole Askmån)
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TYCHO BRAHE
"Historia Coelestis",1666 (Foto: Ole Askman)
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vide, at observationerne befinder sig

i København

(16)' Det bliver for øvrigt

Bartholin selv, derkommer til at forberede trykningen nogle år senere. Den 20.

modtager han observationerne af kongens bibliotekar, Peder
Schumacher, og afleverer en specificeret kvinering, hvori samtlige bind med

juni 16&

observationer remses oP:

"Kiendes jeg Underskrevne D. Erasmus Bartholin Med. og Mathes. Prof. P. at
have anna6met efter Kgl. Mayts. allern. Befalning efærfplgende Tychonis
Brahei Manuscripa.
Observat. Astro. Annor. 1577-81 in 4to uno Vol.
Observat. Planetar. in A. 1595. folio, uno Vol.
Obsenrat Planet. Ann. 1596 et97 ad. d. 10. Mart. de occasione inæmlptar-

Obsenrat et discessu; uno Vol. fol.
solstitio hybe'rno præsedenæ fuinum
1599. Item Observ. Anni 1598 uno Vol. fol. - - - 1600 et 1601 in Bohemia in Arce

Observat. Asgonomicæ factæWitæbergæ,

a

Benatica et Pragæ. fol. uno Vol.
- - - Ann. 1590 - 94 fol. uno Vol.
- - - Ann. 1587 - 90 usque ad26.Jan. et una 14. Nov. curr aliquot Obsenrat.

fixarum plurium annomm uno Vol. fol.
- - - 1582 - 86 uno VoL fol.
Observal Cometæ An. 1596 et Skartek in folObservar Comel An. 1590, et Skartek in folObserv. 7 Cometanrm An. 1577.80. 82. 85. 90. 93.96. wende Exemplaria' det
ene et Parket, det andet indsyet i Pergament' in 4toObservat Asron. i et Parket in 4to, folia 193 tiulus: Collectanea ex Observal

Fris et Regiomontani.
Obs. Astron. udi et Parket in 4to folia277;Titulus: Observationis solis die

27.Febr.
Astr.
et Parket in 4o folia 218. Tiurlus: Observationes astronomicræ AnObs.
1593. Januarius.

Observ.

Ast.

et Parket in 4to fol. 210. cui titulus de latere A F.,

WrZ Pmblema

Obs. Astron. et parket in 4to foha l7L,reene og skrevne tilsammen. Titulus'
exstructio Theoriæ Solis per observationes LunæObser. Astnon. An. 1563 Lipsiæ etc. ad A.1574 uno Vol. in 8vo." (17)
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Barthotin fårseks studenter sommedhjælp tilkritiskatgennemgåobservationerne, deriblandt Ole Rømer, der på dette tidspunkt er "domesticus" i Bartholins
professorbolig. Man får et levende indtryk af projektets omfang ved at læse
Bartholins brev til Peder Schumacher i begyndelsen af L669 (18). At gennemgangen

af observationerne tralc længere ud end beregnet, skyldtes den om-

stændighed, at Bartholin blev opmærksom på Curtius' udgivelse af den redigerede version af observationerne. Den, som var blevet skrevet af efter de

originale protokoller og ordnet systematisk med hvert himmeltegemes data for
sig. "Historia Coelestis", som Curtius kalder udgaven, kommer i to bind. Det
L666.Bartholin vælger observationerne for fuet 1582 og
sanmenligner oplysningeme hos Curtius med sine "egne" obsenrationer. Det er
et langsommeligt og tidrøvende arbejde, som resulterer i værket "Specimen

førsæ

i

1656, det andet

i

recognitionis nuper editanrm obsenrationum Tycho Brahe..." i 1668- Året efter
er det sallede projekt kommet så langt, at Bartholin kan bede sin ven, lægen
Laurits Foss, at forhØre sig i Holland om mulighederne forat fåobservationerne
trykt, og denne sender fglgende rapport til Bartholin:

"Excellentissime Dni Professor, Fauter et Amice plurium

honorando,
Saa snartjeg kom til Amsterdan erindredejeg mig min skytdighed
angaaendis hans anbetroede befalninger, huorpaa dette tiener til
tiensfftittigst suar. Monsieur Blaew gifrter ingen difficultet udj at
trycke Brahi opera et obsenrationes, alleeniste førend hand kand

gifwe nogen endelig resolution begierer hand ittdex operum
imprimendorum maa hannem ofuerskickis; iæm aarene som
Brahi obseryationes begyndis och endis Paa; item huilcke de aar
ere som hos os findis, och hawis udj den første edition; iæm udj
huad forrr och p aahrnd cottditiotur nandwille hafire dem tryckt;
iæm at hannem motte ofuerskickis it arch derudaff udslcefvet for
at see huorledis materien er udj henseende til trycken' enten den er
med mange tall, figurer eller desliige; huormange bøggerpapir det
er ungefer tilsammen, oCh endeligen huorr snart mand wille det
slarlle føris udj werck; hourpaahandwill wiide sig fuldkommeligere
at re solvere. Och umseetjeg gaff hannem suar paa nogle benefete
poster saa wiitjeg der umb war informeret' sixa siuntis hand dog at

finde bedre fornØjelse der umb naar hand junds wiide dette
tilsanen udj een forrt, for distobedre at fatte sin resolution.
26

TYCHO BRAHRS FEM OBSERVATIONSSTEDER
I midten: Uraniborg. Øverst til venstre: Rantzaus slot i Wandsbeck.
Øverst til højre: Slottet i Benåtky. Nederst til venstre: Belvedere i Prag.
Nederst til højre: Jakob Curtius' ejendom i Prag
"Historia Coelestis", 1666 (Foto: Ole Askman)
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Imidlertiid hafuer jeg ingen anden Bogtrygcherr tiltalet der omb,
indtiil jeg saa nogen fuldhommen endelighed paa dette...." (19)
Æle anstrengelser for at få Tychos observationer trykt viser sig imidlertid at være
forgæves.Christian5.kommerpåtroneni 1670,ogsåbliverprojektetskrinlagt!
Picard og Rømer
Håbet om at få observationerne trykt bliver dog vakt til live allerede et år senere.
Da kommer den franske astronom Jean Picard som er udsendt af "Det Kongelige

FranskeVidenskabernesSelskab",

tilDanmarkforatfastslåUraniborgsnøjagtige

beliggenhed. Da han renrnerer til Paris

i IlTzmedbringer

han de fem

foliobind'

som indeholder Bartholins reviderede og gennemrettede version af Tychos
observationer, så de kan blive trykt i Paris (20). Rømer medbninger for kontrollens
skyld Tychos originale observationsprotokoller. Først godt og vel otte fu senere
bliver der tåget initiativ til at lade observationerne trykke. Det fremgår af "Det
Kongelige Franske Videnskabernes Selskabs" mØdeprotokol, der for lørdag den
14. december 1680 registerer:

"Hr. Picart rapporterede til Selskabet, hvad hØjvelbårne Colbert
besluttede den 13. i denne måned angående trykningen af Tycho
Brabes manuskripter, som skal trykkes i folio med typen St.

Augustin i 6n sPalte.* QL)
Fomrodenttig har det været RØmers forestående hjemrejse til Danmarlq der har
henledt opmærksomheden på observationerne. Allerede i november 1680 vidste
Colbert, at Rømer ønskede at vende hjem. Det fremgår af et brev fra Toinard
John Locke af 3.113.L1.1680:
"Colbert er stærkt utilfteds med, at Rømer har bedt om lov

til

til at

rejse..." (22)
At Colbert var utilfreds bekræftes endvidere af den danske ambassadØr Just Høgs
indberetning til Christian 5. at 14.1.1681.:
"Oluf Rømer haffuer endelig effter lang besuærlighed och mØie
bragt sig saa wiit fri herfra at hand i den indkommende uge, agter

atbegiffve sig paareysen. Jeg erulyckelig -bleffuen fortienstfor
at haffue debaucheret ham her aff tienisæn, huorrffin' som hand
heel hØyt her har waaret esimeret, jeg hos den gam I e Colbert ickun
liden tack fortiener - Men E<lers Kongl. Maj.ts tieniste och
befalning gaar for ald anden consideration;..i' (23)

28

Det blev Picar4 som skulle sørge for at føre Colberts ordre om trykning ud i livet,
efter at Rømer var rej st fra Paris engang i slutningen afjanuar måned i I 68 I . Men
kun godt 60 sider blev trykt. FØrst i 1696 søger man fra dansk side at få rede på"

hvor Tychos observationer er blevet af.

Wolfen og Rostgaard
Christian 5.'s livlæge og biblioækar Christian V/olfen skriver i l696til Frederik
Rostgaard, derpådettetidspunktopholdersigpåstudierejse i Paris, oginstruerer
ham om at finde frem til Tychos observationer. Forløbet af disse undersøgelser

fremgfu af følgende breweksling samt et par supplerende aktstykker:

J.E. Wolfen til F. Rostgaard
18.12.1696 (Uddrag)
'Eftersom jeg sidder i ledelsen for dette biblioælq og jeg kender Dem både som
en stor ynderaf skpnlitærannog som en ho undersåtaf kongen, tvivlerjeg ikke
om, at De med et smerteligt mishag vil erfare, at alle Tycho Brahes manuskripter,

i folio og 7 bind eller pal*er i kvarto, der indeholder
observationeraf stjerner, planeterog kometerfraåret 1577 til 1601, atalledisse
manuskripter, ved den franske konges matematiker, br. Picarts indrængende
som består af 7 bind

bønner, er blevet {ernet fra det omtalte bibliotek, og uden at man har beholdt en
enestekopi,iåret l672attu.RØmerfØrttilParisforddreftersigendeatbliverykr

i det kongehge trykkeri. IfØlge den ordre, som vor konge har udstedt derom, og
rfølge den kvitæring, som hr. RØmer har afgivet i den forbindelse, serjeg, at ite
omtalæ manuslaipter - efter at man har benyttet sig af dem -bør sendes tilbage.
SeIv om jeg ikke ve4 om der nogensinde er urykt nogen af dem, så er der ikke
desto mindre gået mere end24 år. Hans lvlajestæt mener, at nurn med fØjekarr
forlange dem tilbage og har givet mig ordre til at skaffe oplysninger om dem. Jeg
ved ingen bedre athenvende mig til end Dem, min herre, som jo interesserersig
for så meget, og son derfor også uden fvivl kender nogen på Observaoriet (for
jeg forestiller mig, at det snarere er d€r, at det er nødvendigt at søge de mtalte

manuskripær end på ' Bibliotåque Royald'), og jeg er overbevist otrl, at hvis De
engagerer dem på samme måde i denne sag, som De ellers har for vane, såvil
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PARISER.UDGAVENAFTYCHOBRAruSOBSERVATIONER
cA. 16Sa 1. SIDE
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TYCHO BRAIIES EGENHÆNDIGE OBSERVATIOI{ER
CtvtÅt rcr oRMø RKEL sEN I 4.6.1 s92)
(Foto: Ole Askman)
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FREDERIK ROSTGAARD
Stik efter maleriet På "Det
32

(167

t-r7 4s)

ise Bibliotek"

jeg inden længe være lige

så

godt informeret derom, som jeg er om dekobbenttlq

som jeg tog mig den frihed at skrive

til Dem om."

Rostgaard til Toinard
30.1.1697

"Min Herre
Jeg harmodt4getetbrev fraen af mine venner i Tyskland, som eren storynder

af litæratur og især matematik, og deri beder han mig om /jeblikkeligt at søge
oplysninger om, hvad der er blevet af Tycho Brahes manuskripter, som er blevet

br4gttilParisafabbedPicart,ogatgivehanefterretningderom.Jegeroverbevist
om, atjeg illke vil kunne tilfredsstille min ven bedre end ved at sende ham den
afslcift, somDe,...attillademigatkopiereDeresnoæsbog...meddenpræcision,
som er så karakæristisk for Dem, alt hvad der er ngdvendigt at vide om
manuslaipterne og deres skæbne. Men ulykkeligvis kunne jeg ikke finde den
omtalte afskrift igen, som uden

wivl

er gået tabt, med mindre den en dag

bliver

fundet igen mellem de papirer, som jeg har sendt til Danmark med mine bøger.
jeg er tvunget til at sØge hjælp hos Dem, min herre, idet jeg meget ydmygt
bederDem om at vise den godhed - som svar på dene brev - at give mig endnu
Så

kopi af aniklen fra Deres notesbog, som omhandler de omtalæ manuskripter.
De ville derrred berede mig en ilfte ringe glæde, min herre, og jeg vil forsøge ved
en

enhver lejlighed at give dem beviser på min respelt og på min iver for at være

til

Deres feneste, min Hene, idet jeg med oprigtig lidenskab forbliver
Deres meget ydmyge og meget æftødige

FR
Paris, den 30. januæ 1697
Jeg vil tage mig den frihed, min herre, at sende bud hen

kI. 9 for at få Deres svar."
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til Dem i morgen tidlig

Udateret aktstYkke
sandsynligvis Toinards afskrift af sin notesbog' som Rostgaard anmoder
om i brevet af 30. januar 1697
.,Tycho Brahe, som dØde 24. oktober 1601, har efterladt syv bind observationer
i folio og desuden syv i kvarto sammen med et i oktav, som han førte med sig på
rejserne, da han var ung. Obsenrationerne deri begynder

i

1564. Man ser d6r en

tegning af et enkelt åbent kompas, som han betjente sig

af' foruden andre

instrumenter til at måle stjernernes afstande.
Disse manuskripter blev bragt til Kepler, så han kunne udarbejde de Rudolfinske

tavler, og deraf komrner det, at de flere steder er kommenteret med hans
hfurdskrift. Æle disse store mænd var ilike altid lige omhyggelige.
Kongen af Darunark tilbagekøbte dem

fraludvig Kepler, som fik sekshundrede

ecus.

Hr. abbed picard som i fuet 1670 efter kongens ordre havde væretpå øen Hven,
hvor før i tiden Uraniburg lå for atkontrollere Tycho Brahes observationer, hatrt
betroede kongen af Danmark disse manuskripter med henblik på at de skulle
trykkes i Louvre, hvilket ikke er sket. Hr. Olaus Rømer, som hr. abbed Picard
havde tåget med fra Danrnark, havde truffet en aftale med sin herre kongens
asrbassadØr om at vende tilbage til København, og han frk behændigt de omtalte
manuskripter fra abbed Picæd og bragæ dem hjem til Danmark. Jeg så dem med
glæde og ærbødighed den 8.

juli

1680."

Brev fra Rostgaard til Wolfen
1. februar 1697 (Uddrag)
..Hvad

angår de manuskripter, som De har beordret mig

til

at forhøre

mig om, så

har jeg nu fået alt at vide, hvad man kan ønske sig, det er allerede længe siden,
jeg har
og det er fra en meget god kilde. Jeg er vendt tilbage for to dage siden, og

fået det bekræftet, som ilum har fortalt mig, via en afskrift nedskrevet af den
selvsamme person, som er en stor kender af litterannen. Men da der i den omtalte

afslaift omtales en af vore ansete personer, harjeg ment, atdetvarpassende, fØr
jeg sendte Dem en redegØrelse derom, at bede om Deres mening om de
nødvendige forholdsregler, som det ville være nødvendigt at foretage såvel for
34

for ikke at tiltrække fiender;
selv om det kan være, atrcdeg$elsen, som man har givetmig, ikke skulle være
fuldstændig rigtig. Og således beder jeg Dem, min herre, om ikke at sige noget
at varetage kongens og fædrelandets interesser, som

til nogen om dette og at pripcisere over for mig, hvad De vil have, atjeg skal gøre
herefter."

Wolfen til Rostgaard
6. april 1697 (Uddrag)
"Angående T. Brahes manuskripter og det, som De har bedt mig om at få at vide,
så

mente j eg, efter moden overvej else, at det var min pligt at tale om det med hans

excellence hr. Knut og at vise ham Deres brev. Efter at have taltmed kongen gav
han mig det svar, at hans majestæt gnskede, at De skal sende den redegørelse

hertil, som De omtaler, og at De ikke skal Sgte hverken det ene eller det andet,
da De er en af hans majestæts tro undenåtter, som vil oplyses herom. De ved nu,
hvad De skal EØre i denne sag. Jeg skal sige

til Dem, at hans

majestæt naerer

følelser for dem, som er meget fordelagtige, og De må refærdigvis tro, atjeg ikke

vil

undlade, når lejligheden byder sig, at bekræfte dem ved alt, hvad

anstændigheden og Deres fortjenstfulde handlinger tilsigermig at sige om Dem."

Wolfen til Rostgaard
13. juli 1697 (Uddrag)
"Angående Tycho Brahes manuskripter, så har kongen beordret hr. von Jessen
at skrive derom til hans excellence von Meyerkrone, og selv tror jeg, athan
gøre det i dag. Herefter har jeg kun at takke Dem for den

vil

ulejlighed De har giort

Dem i denne sag, og at bede Derr at insistere over for br. ambassadøren, for at
den afsluttes til kongens behag og i overensstemmelse med, hvad alle dette lands
videnskabs,mænd Ønsker."

Ambassadør Meyercrone til geheimeråd von Jessen
4. oktober 1697 (Ny stil - Uddrag)

"Efter at have modtaget en ordre fra hr. von Ponchartrain til hr. de la Hire om at
udlevere Tycho Brahes manuskripter til mig, har jeg afsluttet denne sag, og jeg
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senderkopien af kvitteringen, som jeg udstedte påantalletaf bindog bøger, som
den omtalte de Hire har overdraget mig, og jeg står til disposition for hans majestæt

til

at følge hans ordrer. Efærsom hr. von Rostgaard

kenderhr. de la Hire ud-

mærket, og han tidligere har taget disse manuskripter i øjesyn, så har jeg været
meget tilfreds med, at han var til stede for at være lige så forsikret om, at det hele

blev overdraget mig, og at der ikke manglede noget. Men det må bemærkes, at
observationerne for året 1593 ikke befinder sig derimellem, og ligesom hr. de la
Hire har meddelt denne oplysning til en af sine venner, hvad han rent faktisk har
gjorq harjeg nedfældet dette skriftligt for at sende det vedlagt til information for
Deres Excellence, eller hvad De måne finde det hensigtsmæssigt at anvende det

til."
Redegørelse fra Ole Rømer

til hr. Wolf (Udateret)

"Angående det, som siges i redegørelsen af 4. oktober 97, at Rømer har taget en
kopi af T. Brahes observationerforåret 1593 med sig, såerdetikke sandsynligt,
atman skulle overlade et af Tychos manuskripter i hans hænder, fordi man efter
ordre fra hr. Colbert inddrog dem alle ved hans afrejse 1681. Her fplger vedlagt
en specificeret oversigt over dem. Desuden er Rømer forvisset om at have set
bindet med de omtalæ observationer på Observatoriet i Paris i året 1686, at han
udtrykkeligt befandt sig d€r for at se manuskripternes tilsund, og idet han
gennemgik dem alle efter specifikationen, fandt han ikke nogen mangel.. For

gvrigt hører det omtalte bind ikke til blandt de originale manuslcripær eller
"kladdeme'n, som man kalder det, men blandt kopieme i "Biblioth0que de
I'Empereur". Hvortil man må forrrode atnogen harhaftadressen, såmart kunne
returnere det, hvilketilum kunne blive oplyst om med tiden.
Vores original er komplet uden den, og originalen for år 1593 nrde befinde sig

i sjette bind, som

er markeret med et

NB i specifikationen, og således er tabet af

kopien uden konsekvenser. Imidlertid kunne man insistere på tilbageleveringen
af den, hvis man finder det passende, eftersom Rømer aldrig nogensinde har

i
fiernet eller tilbageholdt nogen af de omtalte manuskripter, hvilket man aldrig
ham
gældsbevis
eller
et
Iivet ville have givet ham lov til uden at afkræve
kvittering."
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(Den originale redegØrelse er skrevet af hr. Rømer)

Rømers specifikation over Tycho Brahes manuskripter

Vedlagt foranstående redegØrelse

til Wolf

"specification paa Tyge Brahes manuscripter.

1. Observar astron.: Aa$ L577,78,79,80, 81 in4to
2. Observ. planet. An. 1595 in fol.

3. Obs. planet. an. 1596, 1597 ad l0 Mart. in fol.
4. Obs. astronom. factæ Wiæberg. a solstit. Lyb. 1599 item
an. 1598 in fol.
5. Obs. astr. an. 1600

&

1601 in arce Benat. Bohem. in fol-

NB.

NB.

6. Obs. Asr. fuin. 1590,9t,92,93,94in fol.
7. Obs. astr. 1587, 88, 89 &.90 ad 6 Janv. & 14 Novemb.
cum observ. fixanrm plurium annorum in fol.

8. Obs. astr. 1582 83, 84, 85, 89 & 90 in fol.
9. Obs. astr. ann. 1563 Lips. etc. ad an.1574 in 8vo
@isse ere alle indsiede i pergament, ere 7 foliantet

en quarg och

en Octav och ere deriblant det aar 1586 omskiønt det er udelat

i specificationen, hvilket skulle efterseeis, item om 1593 tegnet
NB. findes paå sit sæd)

l. Obs. Cometæ an. 1596 charteq in fol.
2.
3. 4.

Obs. Comeu ann. 1590 chartec in fol.

Observ. 7 Cometanrm 1577,80, 82, 85, 90, 93,96 to exemplaria in 4to

5. Observ. astr. paqvet in 4to fol ta 193 Tit Coll. obs. Frisic. et Regiomont

6. Obs. astr. paquet in 4to fol. ?ll7 Tit. Obs. O n febrNNB. 7. Obs asr. paquet in 4to fot. 218 Tit. Obs. ann. 1593
8. Obs. Astr. paqv.in 4to fol. 210 Tit. de lat. AFper 2 proll
9. Obs. ilstr. paqv. in 4to fol.l7TTit. exste Theoriæ Ois
(det tegnede NNB. er det som erborte och sinis mig
det varheftit sammen)
(Den originale specifikation er skrevet af Rømer)"
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Rostgaards erklæring om Tycho Brahes manuslcipter
vedlagt iVleyercrones brev

til von Jessen af 4.10.1697

"Tycho Brahes ægte renskrevne numuskripter befinder sig på "Bibliotåque de
I'Empereur". De, som erpåObservatoriet, hvor originale de end er, erkun denne
store mands ktadder. Disse er tige så gode som som dem på "Bibliotåque
Imperiale", og da de blev betroet hr. Kepler til at arbejde med, skete der det, da

manvilleadskilledet, somblevoverdragettil"Bibliotdquelmperiale", fraTycho
Braheskladder(somtilhørte Keplersarvingerognogen tidefærblev solgtaf dem
tildenDanskeMajestæt), athæfterne, somindeholdtTychoBrahesobservationer
for året l593,blev blandet sammen med kladdeme og på et senere tidspunkt bragt

til Danmark. Fordi observationerne fra

det pågældende år blev forlagt på en

måde, somjeg skal komme ind på vidste man ikke, hvor de var blevet af, og man

var tvunget til - efter tusind undersøgelser og frugtesløse klagø (som man kan
læse i begyndelsen af anden del af "Historia Coelestis" om Tycho Brahe) at
erstatte Tycho Brahes observationer - som man med bestemthed troede var gået

tabt, og som stadigvæk manglerden dag i dag i

*Bibiothåque Imperiale" - med

"Observationes Hassiacas" for det omtalte år 1593. Da Tycho Brahes observationer blev bragt til Paris i l672,var observationerne for det pågældende år også
deriblandt, men i dag befinder de sig ikke længere blandt de andre Tycho Brahe

manuskript€r, som erpå Observatoriet, for hr. RØmer bragte dem med sig, da han
vendte hj em til Dannark ca I 68 I. Men man opbevarer en kopi på Observatoriet.
Paris, den 4. oktober 1697, ny stil
(Denne oplysning er skrevet af Frederik Rosgaards kopist)"

Som det vil bemærkes, var det netop observationerne for året 1 593, atRØmer blev

mistænkt for at have t4get med hjem fra Paris. Det ligner mere end et tilfælde, at

Hirq på et
eller andet tidspunkt kopierer, og som sidenhen btver trykt i 'Mdmoires de
I'Acad€mi€' i 1757 og L763.Det kunne jo tænkes, at de la Hire havde forlagt
det er de selvsamme observationer, som Rømers kollega Philip de la

bindet efter at have kopieret det?
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Tychos observationer kommer hjem for anden gang
De originale observationsprotokoller bliver udleveret af de Ia Hire til den danske
ambassadør Henning Meyercrone i 1697, mens Rasmus Bartholins gennemretæde

i

Paris. Først i maj 1707 bringer Meyercrone
observationsprotokollerne hjem til Danmark (24).Dreyer mener, at tidspunkæt
for deres tilbagevenden ikke er tilfældigt. Observationerne er nemlig endnu
engang gået i glemmebogen, og fØrst nedenstående brev til Rømer fra England
Iige i begyndelsen af 1707 minder om deres eksistens:

version bliver tilbage

"Til den berØmmelige hr. Roemer
hilsner fra Francis Robartes, christopher wren, Isaac Newton,
David Gregory og John Arbothnot.
Berømmelige hr.,
Eftersom vor fremragende landsmand Flamsteed i en netop afsluttet
periode på redive årmed den stønste omhu og dygtighed foreog
sine observationer af fiksstjernerne, planeterne, kometerne, Solen

og Mfuien på Royal Greenwich observatory, og eftenom han
denrdover ved beregninger har kortlagt positioneme for næsten
3000 fiksstjerner, fem planeær, komeærne og Månen (ved beregning havde reducerer dem til etiptika), har Hans Kongelige Hgjhe.4 Prinsen af Darrmark, som opholder sig her iblandt os, r4get
skridt til - på egen bekostrring - at hindre, at er så omhyggeligt og
detaljeret værk gårfuldstændigt tabt - for selv om Hans Kongelige
Højhedbehagteral litteratur som værdig t'rl sin kongelige protektion,
så omfatærhan med særlig og penonlig inæresse den matematiske
videnskab og er vant til at fremme dens udbredelse overatt i
verden. Derfor har Prinsen med karakteristisk kongelig generøsiæt
givet ordre til, at Flansteeds undersØgelser skal trykkes mhp.
offentliggØrelse og har overdraget dette hverv til dem, der har
underslaevet dette brev. Disse astronomiske tabeller vil bestemt
fylde to folio-bin4 hvoraf vi håber at have det første færdigt
(eftersom tres (halvreds) ark allerede er urykO fØrMikkelsdag (fø
næste vinter er forbi), og vi håber at sende til Dem" ædle herre, et
eksemplar af det til indlemmelse i Deres biblioæk. Imidl€rrid
anmoder (Ønsker) Ilans Kongelige Hpjhed, derharbragti erfaring,
at Tychos egenhændige observationer er blevet indlemnet i Hans
Majestæt Kongen af Danrnarla biblioæk, indtrængende om, at en
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så stor skat ikke længere holdes skjult, men at disse observationer,
eller i det mindste så mange, som kunne tjene til astronomiens pryd
(fuldendelse), og som enten slet ilke er urykt endnu, eller som er

trykt mangelfuldt, at de trykkes stunmen med Flamsteeds. Vi
beder Dem om denne gunst, for at De kan lade os vide, hvad og
hvilken slags disse Tychos observationer i muruskriptrorm er,

hvor mange år de omfatter, efter hvilken metode de blev slcevet,
og hvilket forrrål de hovedsageligt har for øje ( hvilket formål de
nu tjener), og hvadDe mener om atoffentliggøre enten allesammen
eller nogle af dem (eller hvilke fordele der er forbundet med at
offentliggøre dem). Hvis det viser sig, at De netop nu er i Deres
besiddelse, er vi vis på at få en omfauende viden om dem talftet
være Deres elskværdige velvilje; men hvis De illke har adgang til
dem i gjeblikket, vil De så være så venlig at meddele os, hvad De
måtte have af erindring om dem. Deres velkendte velvilje og
lærdom og især Deres enstående viden om astronomi har foranlediget os til at skrive temmelig frit til Dem. Hvad De end måtte svare
på detæ bnev, dersom De finder det for godt, så send det til Mr.
Hook, selaetær hos Hans Kongelige Højhed Prinsen, så det kan
fremsendes til Sir Isaac Newton, præsident for Royal Society (den
ærede hr. Francis Robartes)." (25)

Det er denne skrivelse, Dreyer omtaler i et brev til Hans Ræder den27 .7 .L925:
"Medens jeg var i Cambridge, benyttede jeg I-ejligheden til at efterse etpar smzu
Tychoniana, i Universitets Bibliotheket Jeg saa det i min Bog p. 375 omtalte

Brev fra Newton til Roemer eller rettere Kladden og fik et Photografi deraf.
Hoslagt var et enkelt Blad med Overskrift Catalogus Manuscriptorum Tychonis
Brahe. Det var en Forægnelse over Observationsbindene, i kronologisk orden;...
man har vist i London faaet denne Liste fra Paris, Kladden til R0mer havde inæt

Datum, men der var ogsaa et Brev fraDr Arbuthnot, dateret July 30 1706 uden
Udskrift, men sikkert til Newton, hvoraf fremgaar, at man allerede dengang
taenkte paa at faa fat

i Tycho's Observationer. Jeg troer, at det var denne

Forespdrgsel fraEngelsk Side, der gav Stridet til atman i lT0T fik Haandslaifæme

tilbage fra Paris til Darunark..." (?6)
Om Rømer svarede på Newtons brev, vides ikke. Tychos observationer blev
hvert fald ikke

rykt af englænderne, og der skulle
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i

gå mere end 200 fu, før en

TYCHO BRATIES GEOCEI{TRISKE SYSTUVI \MJER TT'NGERE
END copERNrcus'SYSTEM pÅ una.r.ilAs vÆcr
J.B. Riccioli:

"

novum", 1651

4t

samlet udgave af dem begyndte at se dagens lys. Planen om at udgive Tycho
Brahes saglede værker og herunder også hans observationer blev til i 1911, da

filologen Lis Jacobsen og "Det Kgl. Biblioteks" overbiblioækar Carl S. Petersen
stiftede 'Det Danske Sprog- og Litteraturselskab", og projektet, som i sin
endelige form omfattede 15 bind, hvoraf bindene X - XItr indeholder Tychos
observationer, blev undfanget onsdag 12. apnl1911. Lis lacobsen fortæller:
"Jeg var meget i tvivl om, hvad man burde foreslå Hagemann (27), og gik derfor
fra Havnegade over på Det kgl. Bibliotek for at søge råd hos Cad S. Petersen,
såLledes som jeg havde giort det før og kom til at gøre det så mange gange senere.
"Det er jo storartet", sagde Cad S., da han havde hørt min beretning om besøget
hos Hagemann, "lad os få den udgave af Tycho Brahe, som man så længe har
savneL" Om aftenen sad vi på biblioæket og regnede og regnede. Vi nåede til det
dengang astronomiske taI40.000 kr., og selv om tallet for så vidt passede godt
(28) og tilbyde
ti1 indholdet, blev vienigeom, atjeg skutle gåoptilPeterNansen

ha6 udgaven mod er tilskud af halvdelen af beløbet. Næste dags forniddag
stillede jeg i Klareboderne. Handelen blev afsluttetmed tilsagn om et tilskud fra
Gyldendal på 16.0001a., hØjere kunnejeg ikke nå; jeg ræsonnerede også, at det

ikfte lsnne være afgØrende, om nuln bad Hagemann om 20.000 eller 2.000'
begge tat lå vist garrske udenfor, hvad vi kunne vente at fii. Jeg foreslog derfor
beregne den mere beskedne udgave af de gamle danske
adelsviserfra 16. og 17. århundrede; resultatetaf vortregnestylfteblev, atdenne
udgave måtte kunne gennemfgres med et tilskud på 7.500 kr. Det lod sig hØre!

C.S.P., at

Da jeg

vi skulle

til den aftalæ tid kom

op

til G.A. Hagerulnn, fremføræ jeg kun dene

forslag. H4gemann svarede, at en viseudgave som den foreslåede interesserede
hatrr, og athan godtkunne tænke sig atbekoste dens udgivelse. Jeg takkede

hart

meger og rejste mig for at sige farvel; men da jeg stod med hånden på klinken,

jeg hjertet op i livet og sagde, at der var egentlig en anden opgave,som jeg
troede i langt højeregrad ville have hans interesse, men den krævede et meget
skØd

stØre tilskud. "s æt Dem ned og fortæl mig, hvad det er." Så fremsatte jeg planen
om den store Tycho Brahe udgave. Hagemann spurgte: "Hvor meget skal dez så
koste?" Jeg svarede noget ængstelig:

"24.W kr." Han så på mig

smnlrfte blik og udtalte disse otd: "Det bliver altså 31.5N lcr."
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med sit valme

I

Da jeg gik ned ad Eappen, havde jeg en mærkelig uvirkelighedsfornemmelse:
drpmte jeg, oller varjeg vågen?" (29)

Deue var optakten til, at Tycho Brahes observationer omsider blev tryLt efær
mere end 300 år og efter mange forgæves forsØg på at realisere den store opgave.
I årene 1913

til

1929 lykkedes det omsider for astronomen J.L.E. Dreyer bistået

af filologen HansRæderat udgive Tychos samlede værker, der sammenfattende

velkan siges atværeenkvalificeretbesvarelsepådetspgrgsmåI,

somblev stillet

adskillige århundreder tidligere:

"Kun med nød og næppe kan vi gøre

os en

forestilling om det, der findes herpå

jorden, og med besvær finder vi ud af, hvad der ligger lige for hiinden; men hvem
kan da efterspore det, som er i Himmelen?" VISDOMMENS BOG 9,16
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HYEII 1578
Vignet fra Tycho Brahes observationer (Foto: Ole Askman)
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