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Tycho Brahe havde samlet 
en række fremragende assi-
stenter omkring sig på Ura-
niborg i dette forskningscen-
trums godt tyveårige virke-
periode.  Grundstenen blev 
lagt i 1576, samme år som 
Tychos nære ven Johannes 
Pratensis døde, og dets funk-
tioner ophørte i 1597, året 
efter Christian IV blev kronet  
som konge. Samme år måtte 
Tycho drage ad Wandsbeck 
til for aldrig mere at vende til-
bage til Danmark. 

En af Tychos mest frem-
ragende assistenter og lær-
linge på Hven var matemati-
keren Elias Olsen fra Mors. Vi 
kender ikke hans nøjagtige 
fødselsdata, men han må 
være født omkring 1545-50. 

Vejen til Hven var lang 
for den begavede bondesøn 
fra Jylland. Han måtte gå via 
borgerskole og latinskole i 
Viborg for dernæst at komme 
ind på universitetet i Køben-
havn. Uraniborg på Hven 
fungerede da som en avan-

ceret overbygning på uni-
versitetet, nærmest hvad man 
i dag ville se som et forsk-
ningskandidatur.

Elias Olsen Morsing, lati-
niseret til Elias Olai Cimber, 
var over 30 år gammel, da 
han kom til Uraniborg. Det 
var i 1583, året før bygnin-
gen af Stjerneborg påbe-
gyndtes. Han var snart en af 
de mest betroede blandt den 
række af betydelige astrono-
mer fra hele Europa, som 
fandt vej til Hven. Uraniborg 
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står  efter ni års byggeri og 
instrumentmageri fuldt ud-
bygget i 1585 med alle in-
strumenter og bygninger, her 
inklusive eget trykkeri og pa-
pirmølle. 

Astrologisk dagbog
Den første bog, der blev 

trykt på Uraniborgs trykkeri 
var Diarium Astrologicum, en 
serie beregninger og obser-
vationer af astronomisk, 
astrologisk og meteorologisk 
natur. Bogen var  i trykken 
efter en del vanskeligheder 
med at skaffe papir nok, da 
en ny komet dukkede op den 
10. oktober 1585.  Denne fik 
derfor en helt selvstændig 
sektion i bogen, som lå fær-
digtrykt den 1. januar 1586 
og blev udgivet i 2000 ek-
semplarer. Bogen havde Eli-
as Olsen Morsing som forfat-
ter, selv om forskere i dag 
mener, at Tycho selv stod for 
hovedparten af indholdet. 
Dog ved man, at Morsing 
førte en omhyggelig meteo-
rologisk dagbog fra 13. april 
1583 til 5. april 1589. Især de 
astrologiske betragtninger 
sidst i værket om den nye 
komets virkninger vil man 
gerne tilskrive Tycho Brahe. 

Bogens udfærdigelse var 
tilskyndet af kong Frederik II, 
og Tycho sendte eksempla-
rer rundt til sine lærde ven-
ner i Europa. Flere, blandt 
andre  Brucaeus og Hage-
cius, skrev tilbage, at det var 
klogt af ham ikke at anføre 
sig selv som forfatter til et  så 
åbenlyst astrologisk værk. 

Årsagen til denne reaktion 
var, at pave Sixtus V året før, 
dvs. i 1585, havde lyst astro-
logien i band.

Elias Olsen Morsing nåe-
de i sin levetid kun at publi-
cere dette ene værk, som er 
et af de første danske eksem-
pler på systematiske meteo-
rologiske optegnelser. Des-
uden findes fra Tychos hånd 
meteorologiske optegnelser 
fra 1582 til 1597, hvor han 
måtte forlade landet for aldrig 
at vende tilbage. 

Octotropos
Astrologisk teknisk, så 

anvender dagbogen ikke de 
sædvanlige tolv huse, men 
kun otte. En opdeling, der 
nævnes helt tilbage hos ro-
meren Manilius i hans fem 
bøger om astrologi, Astrono-
micon, fra  første århundrede 
før Kristus, På latin kaldes 
princippet octotropos, hvor 
den tolvdelte kreds hedder 
dodekatropos. Tycho Brahe 
og hans folk anvendte tilsy-
neladende begge opdelings-
metoder, men til forskellige 
formål. Eksempelvis anvend-
tes dodekatropos i horosko-
perne for Frederik II’s tre søn-
ner, Christian, Ulrik og Hans. 

I dag er denne ottedelte 
kreds gledet ud af brug. For 
vore dages astrologer ville en 
dansk oversættelse af  Elias 
Morsings værk derfor give en 
fascinerende indsigt i renæs-
sancens teknik og især i den 
meteorologiske astrologi. En 
gengivelse af de mange uge-
horoskoper eller rettere må-

nefasehoroskoper vil i dag 
ikke frembyde noget  seriøst 
problem. For datiden var de 
imidlertid noget af en bedrift, 
da de blev trykt fra træsnit 
(xylografi), undertiden med 
indlagte blytyper.

Rejser
Året før, i 1584, var Elias 

blevet sendt på en betroet 
mission til Frauenburg, den 
by hvor Nicolaus Copernicus 
virkede indtil sit dødsår, som 
er året 1543, hvor han nåede 
at udgive sit afgørende  værk  
De revolutionibus orbium 
coelestium. Hele formålet 
med rejsen var at undersøge 
en afvigelse i Solens deklina-
tion, som Tycho havde op-
daget i Copernicus bereg-
ninger. Det viste sig, at Ty-
chos målinger var de korrek-
te, idet hans målemetoder 
var mere nøjagtige end Co-
pernicus’.

Anders Sørensen Vedel
1542-1616

De sidste år af Morsings 
liv fungerede han med den-
ne ekspertise som geodæt og 
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kartograf for Tychos 
ven, Anders Sørensen 
Vedel, under dennes sy-
stematiske indsamling af 
folkeminder og egnshi-
storie overalt i landet. 
Undervejs observerede 
og beregnede Morsing 
for første gang en del 
byers og lokaliteters 
polhøjder.

Funktioner
Elias Olsen Morsing 

var med andre ord en 
yderst betroet medarbej-
der på Hven. Han var 
en flittig observatør med 
et mangesidigt talent. 
Han fungerede som 
både astrolog, astro-
nom, matematiker og 
meteorolog samt lærer 
for de nye assistenter, 
der med jævne mellem-
rum tiltrådte som hjæl-
pere på forskningscen-
teret. Moderne forskere 
mener, at han introdu-
cerede flere gode folk 
fra sin hjemegn for Ty-
cho Brahe. Heriblandt 
Kristen Sørensen fra 
Longborg, latiniseret til 
Longomontanus.

Elias Olsen Morsings vir-
ke hos Tycho varede kun syv 
år. Den 11. marts 1590 kl. 
23.30 døde han ganske 
pludseligt på Hven. Elias ud-
åndede i armene på vennen 
Christen Longomontanus 
blot en uges tid før den store 
begivenhed, hvor Tycho den 
20. marts 1590 fik besøg af 
kong James IV af Skotland.  ■ 

Kilder
- Recent Aquisitions, Lynx 2, no-
vember 2005
- Tycho Brahes trykkeri på Hven, 
En bibliografisk-boghistorisk Un-
dersøgelse af Lauritz Nielsen,  
Valdemar Pedersens Bogtrykkeri,  
København 1946 

- On Tycho’s Island, Tycho Brahe 
and his assistants 1570-1601, af 
John Robert Christianson, Cam-
bridge 2000 
- On the revolutions of Heavenly 
Spheres (eng. ed.) af Nicolaus 
Copernicus. [org. 1543] New 
York 1995 
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FAGHISTORIE
Claus Houlberg

Denne artikel vil søge at af-
dække den tekniske bag-
grund for Tychos horosko-
per. Denne viser sig at være 
særegen på tre måder. Dels 
ved for en stor del at basere 
sig på Fuldmånecyklens 
kors, dels benyttes både et 
ottehus- og et tolvhussystem 
og endelig anvendes Cam-
panus’ hussystem til bereg-
ningerne. Artiklen går ikke 
ind i tydningen, det må vente 
til en anden lejlighed, men 
ser alene på teknikkerne.

Novilunium
Det første horoskop, der 

tydes i hans første værk, De 
Nova Stella, fra 1573. er ho-
roskopet for opdagelsen af 
den nye stjerne. Dette inde-
holder flere ejendommelige 
træk. Først og fremmest er 
det slet ikke et horoskop for 
opdagelsen af den nye stjer-
ne, Stella Nova, som den 
kaldes på latin. Derimod er 

det et novilunium-horoskop, 
dvs. et horoskop for den ny-
måne, der kom umiddelbart 
før opdagelsen. Det drejer sig 
helt konkret om nymånen, 
den 5. november 1572, hvor 
Tychos opdagelse skete den 
11. november. Stedet er 
fortsat Herrevad Kloster nær 
Ystad i Sverige; et len, hans 
onkel, Steen Bille, havde 
overtaget nogle år efter refor-
mationen. Årsagen til valget 
af nymånen som ‘fødselstid’ 
for Stella Nova forklarer Ty-
cho med henvisning til astro-

logen Halus, det latiniserede 
navn for araberen Al-Biruni, 
hvis værk fra 1029, Book of 
Instruction in the Elements of 
the Art of Astrology  benytte-
de denne teknik, netop hvor 
en begivenhed var vanskelig  
eller umulig at datere præ-
cist.

Allerede her ved vi en 
del om Tycho, idet han virker 
som en belæst herre, der 
kender sine klassikere. En 
mulighed han har haft, fordi 
han lever århundredet efter 
Gutenberg, som i 1450 ud-
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gav sin Bibel i 180 eksem-
plarer som den første masse-
producerede bog i europæ-
isk historie. Den derpå føl-
gende opblomstring af bog-
trykkerkunsten, hvor det kun 
tog 30 år for den første bog-
trykker at nå til Danmark, før-
te til oprettelsen af biblioteker 
rundt om i Europa. Disse 
biblioteker blev kernen i op-
rettelsen af mange nye uni-
versiteter i hele sidste halvdel 
af 1400-tallet. Københavns 
Universitet fra 1479 var et af 
dem. Tychos dannelsesrejse 
rundt til en håndfuld af disse 
universiteter i løbet af 1560-
erne gav ham lejlighed til at 
få kendskab til astrologiens 
klassikere. Vi ved eksempel-

vis, at den berømte afhand-
ling Mathesis, skrevet af Fir-
micus Maternus i år 337 e. 
Kr., blev optrykt i 1501 af sel-
veste Aldus Manutius, man-
den, der opfandt kursivskrif-
ten. På denne måde blev 
også de arabiske klassikere 
fra  år 700-1000 gradvist til-
gængelige i bibliotekerne. 
Præcist hvilke af disse vær-
ker, Tycho navnlig drog sin 
lærdom fra, er stadig et om-
råde, der kalder på sin for-
sker at få belyst.

Nymånehoroskopet 
lægger sig i forlængelse af 
den teknik, som Tycho de-
monstrerer sit mesterskab i 
senere i det første værk, hvor 
appendiks rummer intet min-

dre end 100 (hundrede) ho-
roskoper. Langt hovedparten 
er opstillet som rene månefa-
sehoroskoper, de såkaldte 
syzygia-horoskoper. 

Syzygia
Begrebet syzygia dæk-

ker astronomisk over en si-
tuation, hvor Jorden, Solen 
og Månen står (stort set) på 
linie, hvilket kun sker ved ny-
måne og ved fuldmåne. Sy-
zygia omfatter derfor Solens 
og Månens konjunktion og 
opposition i horoskopet. Når 
dertil lægges deres kvadrater, 
som på latin kaldes Quadra-
tures, så opstår Månekorset, 
som helt tilbage til f. eks. Ar-
chimedes benævnes Syzygi-
as et Quadratures. Dette 
Månekors viser sig at være 
nøglen til Tychos mange ho-
roskoper. 

Ejendommelighederne i 
hans teknik stopper ikke her, 
for disse månefasehorosko-
per i hans første værk ind-
skrænker sig ikke til måne-
korsets fire arme, de inddra-
ger også midtpunkterne 
(halvkvadrater og sesquikva-
drater), så der på en måned 
opstilles otte syzygiahoro-
skoper. Appendiks rummer 
tolv månedstavler med hver 
otte syzygiahoroskoper, hvil-
ket giver i alt 96 horoskoper, 
beregnet og tegnet af Tycho. 
De blev derpå snittet som 
træskærerarbejde (xylografi) 
af Lorentz Benedicht til tryk-
ningen i København . Et 
kæmpearbejde, og hvert 
eneste horoskop er forsynet 
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med en kort tydning som en 
astrologisk almanak eller 
Prognosticon Astrologicum, 
som er titlen på Johanns Pra-
tensis værk, trykt syv år tidli-
gere.

Octotropos
En tredje ejendomme-

lighed er, at Tycho til samtli-
ge disse små syzygiahoro-
skoper vælger at benytte det 
antikke ottehussystem,  octo-
tropos og ikke det allerede 

dengang helt almindeligt be-
nyttede tolvhussystem, dode-
katropos, som vi kender og 
anvender med største selvføl-
ge den dag i dag. Historisk 
står vi dermed over for et 
tydningsteknisk mysterium: 
Hvordan aflæste Tycho disse 
otte huse? Langt størstedelen 
af Tychos astrologiske tekster 

foreligger alene på latin og 
er endnu ikke oversat til 
dansk. Den eneste pålidelige 
kilde, som har alle disse tek-
ster med, er danskeren J. L. E. 
Dreyers monumentale arbej-
de, Tycho Brahes samlede 
værker, Opera Omnia i fem-
ten bind. Heri findes også 
det værk, som Tycho lod ud-
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Tycho Brahes månedstavle for juli med otte syzygiahoroskoper, 
optegnet i ottehussystem og med Campanus’ beregningmåde. 
Kilde : Appendiks i værket De Stella Nova fra 1573.



sende 13 år senere under sin 
assistent Elias Olsen Mor-
sings navn, Diarium Astrolo-
gicum et Meteorologicum fra 
1586, 

Bogen er udgivet et år 
efter at paven lod astrologien 
lyse i band. Lærde folk i Eu-
ropa roste Tycho for ikke at 
lade et så astrologisk værk 
gå i eget navn. Bogen inde-
holder 48 syzygiahorosko-
per, fire for hver måned, med 
en ganske udførlig tydning 
med særlig henblik på vejrli-
get. Historiker og astrolog 
Ove von Spaeth har foreslå-
et, at disse vejrforudsigelser 
sammenholdes med de vejr-
optegnelser, der foregik på 
Hven i samme periode. Hvil-
ket ville være en fascineren-
de opgave at stille sig til un-
dersøgelse af de anvendte 
teknikkers effektivitet og af-
dækning af eventuelle 
mangler.

Otte og tolv huse
Indtil en oversættelse fo-

religger og ikke-latinkyndige 
kan granske Tychos tyd-
ningsarbejde nærmere, må 
vi stille os tilfredse med at 
studere de tilgængelige kil-
ders ord om ottehussyste-
mets oprindelse og natur. En 
del kilder citerer August 
Bouché-Leclercq, den fran-
ske historiker, der i 1890-
erne var den første, der un-
dersøgte astrologiens historie 
videnskabeligt. Hvilket han 
blev hånet en del for af sine 
samtidige fagfæller. Han 
hævder i sit værk L’histoire 

de la Divinité dans l’Antiqui-
té, at ottehussystemet udvik-
lede sig til tolvhussystemet. 
Senere studier af de græske 
kilder har imidlertid afsløret, 
at de to systemer levede side 
om side. Marcus Manilius fra 
ca. 50  f. Kr. nævner dem 
begge, og den væsentligt se-
nere Firmicus Maternus fra 
300-tallet e. Kr. nævner dem 
også som klart adskilte. Vi 
må derfor formode, at de har 
haft hver deres funktion og 
hver deres distinkte brug.

Dette afspejles i, at Ty-
cho anvender begge teknik-
ker, men til forskellige formål. 
De små syzygiahoroskoper 
med deres ottehusdeling er 
tilsyneladende mest til alma-
nakkerne, dvs. til meteorolo-
gisk brug, mens nativiteter 
(personhoroskoper) anven-
der tolvhusdelingen. Hvis 
man betragter Novilunium-
horoskopet, så vil man se det 
helt særegne, at det er lykke-
des Tycho at kombinere beg-
ge systemer i samme tegning. 
Et ejendommeligt faktum, 
som vi ikke kan erindre, at 
nogen har påpeget tidligere. 
Ganske omhyggeligt har han 
ikke blot beregnet positionen 
for de sædvanlige to mellem-
liggende husspidser i hver 
kvadrant, men minsandten 
også for en linie igennem det 
midterste hus, nemlig otte-
husdelingens midterlinie for 
hver kvadrant.

For mere detaljeret at 
kunne følge Tycho i hans 
astrologiske arbejde er det 
nødvendigt at afgøre, hvilket 

hussystem, han anvender. 
Placidushuse, som vi anven-
der i dag, kan det jo ikke 
være, eftersom den italienske 
munk Placidus de Tito først 
blev  født efter, at Tycho var 
død og borte. Tycho kunne 
have brugt Regiomontanus-
huse, for Johan Müller fra 
Königsberg, der blev latinise-
ret til Regiomontanus, var 
kun få årtier ældre end ham. 
Imidlertid benytter Tycho et 
endnu ældre system,nemlig 
Campanus-systemet. hvilket 
faktisk er det, Regiomontanus 
systemet er en reaktion på el-
ler korrektiv til.

Campanus
Den italienske matema-

tiker Giovanni Campano de 
Novarra, latiniseret til Johan-
nes Campanus Novarilius, 
levede i 1200-tallet og blev af 
sin samtid regnet for en af de 
helt store matematiske bega-
velser. Den samtidige Roger 
Bacon anser ham for at være 
en af de fire største i sin tid. 
Campanus blev født i Byen 
Novarra, godt 40 km vest for 
Milano og endte som kapel-
lan for pave Urbanes IV. Han 
døde i byen Viterbo uden for 
Rom. Ud over at være mate-
matiker var Campanus tillige 
en flittig astronom, filosof og 
astrolog, som skrev adskillige 
værker. 

Det ville ikke være uri-
meligt at antage, at han var et 
af Tychos betydelige forbille-
der for Campanus’ hussy-
stem er både enkelt og smukt 
i sin rumgeometri. Man kan 
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som udgangspunkt sige, at 
alle hussystemers rumgeo-
metri principielt blot bunder i 
forskellige opfattelser af, hvil-
ken storcirkel, der kan jævnt 
tolvdeles. Denne deling bli-
ver projiceret ned på eklipti-
kas plan, som er horoskopets 
plan, ved hjælp af nogle an-
dre storcirkler (se ill.). 

Et af de ældste hussyste-
mer, kaldes Porphyrius. Det 
er som Campanus’ baseret 
på horoskopets kvadranter, 
men Porphyrius’ delings-
princip  var en jævn deling af 
selve ekliptika, hvilket vil sige 
direkte i horoskopets plan. 
Det kan ikke gøres enklere 
og var godt et par tusinde år 
senere udgangspunktet for 
Michel Gauquelins forskning 
og skabelsen af hans berøm-
te Gauquelinzoner, som de 
senere blev benævnt. 

Campanus vælger imid-
lertid at lade udgangspunktet 
være den primære vertikal, 
dvs. den storcirkel, der rum-
mer både zenit og Ascen-
dantaksen. Årsagen er, at 
langs denne storcirkel er MC 
-aksen og Asc-aksen altid 
vinkelret på hinanden. Der-
med bliver husdelingen gan-
ske enkel, hvad enten man 
vælger et ottehus system  via 
en halvering af kvadranterne 
eller et tolvhussystem via en 
tredeling af disse.

En interessant detalje er, 
at Campanus var en anset 
astronom med adgang til en 
vældig spansk samling antik-
ke himmeltabeller, i dag kal-
det Toledo-samlingen. Kø-

benhavns Universitet har år 
2002 fuldført en katalogise-
ring af, hvad der i dag findes 
i denne samling, og slår man 
op under Campanus, viser 
der sig et betydeligt antal ta-
beller. Heriblandt en stor del 
syzygia-tabeller, hvilket kun-
ne lede tankerne hen på, at 
også Tychos anvendelse af 
syzygia-horoskoper har væ-
ret inspireret af Campanus. 
Denne tese mangler at blive 
grundigere efterprøvet .  ■  

Kilder
- Tychonis Brahe Dani Opera 
Omnia, Tome i, [red. J. L. E. Dre-
yer], Havnia 1913. Genoptrykt i 
Amsterdam 1972
- Tycho Brahes trykkeri på Hveen, 

En bibliografisk-boghistorisk Un-
dersøgelse af Lauritz Nielsen,   
København 1946
- Astrologisk Leksikon, Thomas 
Beck. København 1996
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