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av Björn Stenholm
(text och bild) 
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Alexandra Coelho Ahndorils möte med Tycho Brahe

Det kan vara på plats att för läsaren berätta i kort-
het om den danske 1500-talsastronomen Tycho 
Brahes liv. Han föddes i en adlig familj 1546 på 

slottet Knutstorp i Skåne och växte upp hos en farbror. 
Han studerade i utlandet som seden bjöd unga adelspoj-
kar. Vid en vistelse på Herrevadskloster, också i Skåne, 
observerade han ”den nya stjärnan”, en mycket ljus 
himlakropp som under en tid dominerade himlen för 
att sedan försvinna. Han bestämde sig för att ägna sig åt 
astronomin till fullo.

Så småningom, på grund av sina vetenskapliga meri-
ter, förlänades han ön Ven i Öresund av den danske 
kungen Fredrik II. Där uppförde han först ett kombine-
rat slott och observatorium, Uraniborg, och senare ett 
intilliggande observatorium, placerat under markytans 
nivå, Stjärneborg, helt ägnat åt observationer av himlen. 
Där installerades hans epokgörande instrument, vilket på 
den tiden innebar instrument för positionsbestämning av 
himlakropparna. Teleskopet var ännu inte uppfunnet.

Han hade bildat familj med en ofrälse kvinna – som 
han därför inte kunde gifta sig med. De fick åtta barn. 
Men hustrun, Kirsten, påmindes hela tiden om sitt enkla 
ursprung, av såväl Tycho som av andra personer ikring.

Förläningen innebar dock att Tycho Brahe hade vissa 
åligganden som skulle skötas, bl.a. Kullens fyr och det 
kungliga gravkapellet i Roskilde domkyrka. Dessa plikter 
misskötte han dock, vilket åtminstone bidrog till att han 
föll i onåd hos den nye kungen, Kristian IV, och hans 
regering. Detta tvingade honom att lämna Danmark, 
och han kom så småningom till kejsar Rudolf  II:s hov i 

En svensk författarinna debuterar med en roman om 1500-talsastronomen 
Tycho Brahe. Det kan låta som ett vågspel, men romanen har mottagits välvil-
ligt av den svenska litterära världen. ”Man kan inte ana att detta är en debut”, 
skriver en recensent. Populär Astronomi träffade Alexandra Coelho Ahndoril 
på Astronomihuset i Lund för ett samtal om mannen, kvinnan och stjärnorna.

Prag. Där kunde han stanna, och där träffade han Johan-
nes Kepler. Tycho Brahe dog dessvärre kort därefter. 
Kepler fick så småningom tillgång till observationsjour-
nalerna, med vilka han uppdagade planetrörelsernas 
sanna natur. Samtidigt togs de första teleskopen i bruk, 
vilket revolutionerade de astronomiska observationerna. 
Tycho Brahes bidrag blev ändå bestående, kanske mest 
på det observationstekniska området: Han betonade 
observationernas roll; en teori måste kunna bekräftas 
med observationer. Vidare ökade han observationsnog-
grannheten och betonade vikten av att analysera felkällor 
och beräkna hur stora felen i observationerna var för 
att kunna avge användbara resultat. Men ändå skiljer sig 
dagens astronomiska världsbild avsevärt från den han 
konstruerade. Och det liv han förde för mer än 400 år 
sedan känns oss mycket främmande.

När jag träffar Alexandra Coelho Ahndoril i Astro-
nomihusets bibliotek måste jag genast medge, att 

när jag såg anmälningarna av hennes roman i dagstid-
ningen trodde jag att det var en utländsk författare som 
låg bakom romanen ”Stjärneborg”. Men så är det inte.

– Nej, jag är född i Helsingborg. Familjen flyttade 
sedan till Ödåkra utanför stan, men när jag blev vuxen 
flyttade jag tillbaka till Helsingborg igen. Då bodde jag 
ett tag på Drottninggatan och där hade jag en fantastisk 
utsikt över Öresund med Ven i blickfånget. Men vad 
beträffar mitt namn så har jag fått mellannamnet från 
min mamma som pappa mötte i Portugal när han var 
sjöman. Han tog med sig henne hem till Helsingborg. 



venbor ha framstått som det vackraste de någonsin hade 
sett. Och bönderna som hade bidragit med sina dags-
verken i bygget måste ju verkligen ha vetat med vilken 
möda detta hade byggts upp. Men vad hände egentligen? 
Var han verkligen hatad så till den grad, eller var det så 
att det han uträttade upplevdes som så skrämmande? 
Det kom vetenskapsmän från Europas alla hörn dit 
liksom kungen och andra viktiga personer. Han tycks 
ha varit för modern för sin tid och ändå så gammaldags. 
Han är så kluven. Det är detta jag försöker skildra i 
romanen. 

Romanen handlar i stora stycken om Tychos relationer 
till familjemedlemmarna. Du låter barnaskaran vara 

med och göra observationer i Stjärneborg och du teck-
nar ett livfullt porträtt av hans sambo, den ofrälse kvin-
nan Kirsten, som på något sätt försöker vara den klar-
synta människan som ser den annalkande katastrofen. 
Men vad vet vi egentligen om detta? Vid ett seminarium 
som nyligen ägde rum på Ven med en mängd internatio-
nella Tycho Brahe-experter närvarande, var avsikten just 
att skaffa sig en bild av hur Tycho verkligen var – och 
då även genemot sina närmaste. T.ex. så framställs ofta 
förhållandet mellan Tycho och Kirsten som ett verkligt 
kärleksförhållande. Men i din bok så märks inte mycket 
av detta.

–  Det är ju mer komplicerat än så. Det blir ingen 
intressant läsning att skriva om att allt är bra och lyckligt. 
Det var inte det heller. Jag ville skriva om svårigheterna, 
och i det här fallet om svårigheten för Kirsten att leva 
ihop med Tycho utan att vara lagvigd. Att vara slottsfru 
men ändå betraktas som hora av bondebefolkningen, 
det är Kirstens öde. Och också om det onda samvete 
Tycho har för detta, för han vet att han gör henne illa. 
Hela tiden finns det en mängd saker som sårar henne. 
Hon blir lämnad ensam, i ett vakuum, och hon har ingen 
riktig rang fast hon är slottsfru. Alla har en plats i sam-
hället, utom Kirsten som flyter omkring. Det är kanske 
därför som hon har förmågan att vara klarsynt, hon 
förstår att de kommer att gå under. Och hon har möjlig-
heten att se konsekvenserna av Tychos handlande t.ex. 
gentemot staten. I min roman är det så. Verklighetens 
Kirsten är det förbluffande tyst om. Det är därför jag 
bestämde mig för att ge henne en röst. Hon reflekterar 
själv i boken om att ”jag finns egentligen inte, jag finns 
bara när jag ser mig själv i spegeln. Sedan är jag försvun-
nen”. Och hon är verkligen försvunnen ur dokumenten.

Vad man vet rent historiskt är att hon har funnits som 
person, som mor till Tychos barn naturligtvis, men 

Tycho själv nämner inte henne i sin brevväxling.
– Det är det som är egendomligt när man börjar titta 

närmare på Tycho och hans förhållande till Kirsten. Han 

Mitt efternamn är min mans, och han är faktiskt hel-
svensk. Dessutom är han också författare.

Om jag har förstått saken rätt har du ingen astrono-
misk bakgrund, men ändå har du tagit dig för att 

skriva din debutroman om en person som åtminstone i 
astronomiska kretsar anses vara en gigant. Hur kommer 
det sig att du intresserade dig så mycket för Tycho 
Brahe?

– Jag har redan sagt att jag hade sundsutsikt från min 
bostad. Då hade jag verkligen Ven framför mig. Ven har 
alltid varit en mystisk, magisk plats där mitt i Öresund. 
Det är fantastiskt att den ligger där den ligger, den före-
faller vara mycket nära men ändå avlägsen. Detta var en 
inspirationskälla. En annan var en metallplatta i Maria-
kyrkan i Helsingborg, ett epitafium, en minnesplatta 
uppsatt av Tycho med anledning av hans förstfödda 
barns död vid tre års ålder. Där framträder den familje-
käre poeten Tycho. Det är uppenbarligen en sörjande far 
som har skrivit den texten. Samtidigt så lever myten om 
Tycho som bondeplågaren, den lede mannen, som kom 
till Ven och tvingade bönderna att uppföra egendomliga 
och främmande byggnadsverk. Han är för mig en gåta 
som person, och därför tog jag honom till mig.  Han 
fanns där på sin ö och skapade anmärkningsvärda verk. 
Han tyckes mig vara en så målinriktad vetenskapsman 
som försökte skapa något som var för stort för sin tid, 
för stort för sitt land, för stort för sin ö. Han verkar 
besatt av sin tävlan till odödligheten. Men han har som 
adelsman kvar en fot i det feodala samhället. Kanske var 
det därför han blev bondeplågare.

Nu vet vi inte om han verkligen var det. Det är kanske 
trots allt bara en myt med stark livskraft. Men man 

kan naturligtvis förbluffas över att hans verk så snabbt 
raserades när han tvingades lämna ön.

– Ja, det är fascinerande. Uraniborg raserades så 
gott som omedelbart. Detta slott måste ju för de flesta 

28    POPULÄR ASTRONOMI ∙ JUNI 2003

En av Alexandra Coelho Ahndorils inspirationskällor: Epitafiet i 
Mariakyrkan I Helsingborg, där Tycho Brahe i poetiska ordalag 
sörjer sin förstfödda.
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måste verkligen ha älskat henne! Han skulle ju kunna ha 
gift sig med en adelsdam och haft Kirsten vid sidan om. 
Det hade antagligen varit tänkbart och kanske till och 
med accepterat socialt sett. Men han ville bara leva med 
Kirsten trots att han inte kunde gifta sig med henne, för 
då skulle han förlora sin sociala ställning. Släkten ställde 
kravet på honom att han aldrig fick gifta sig med henne. 
Det skulle omöjliggöra hans verksamhet överhuvudtaget 
och det var naturligtvis ännu värre. Inte för Kirsten men 
för honom. Detta skulle vem som helst uppleva som ett 
väldigt dilemma. Denna konflikt måste ju mala mellan 
dem under årens lopp. Vad är starkast, kärleken till mig 
eller till vetenskapen och så vidare. Kirsten måste också 
förstå att utan vetenskapen är Tycho inte längre Tycho.

Om han inte vore det, då skulle han kanske ha skött 
sina åligganden! Man kan faktiskt fundera på hur 

det kommer sig att han inte lyckades utföra de tämligen 
enkla, organisatoriska sysslor som han ålades när han 
fick förläningen Ven.

– Javisst är det märkligt att han inte kunde det. Han 
måste ha varit en god organisatör, han var det i alla 
fall på det vetenskapliga området. Då borde han lätt 
ha kunnat organisera dessa uppgifter också och det 
behövde då inte bli särskilt betungande. Och då skulle 
forskningsverksamheten fått flyta fram ostörd. Och Kir-
sten hade fått ro.

Du skriver att Tycho försöker ge sig iväg flera gånger 
för att besöka platserna han är ålagd att sköta, men 

han kommer bara inte iväg, han förmår inte kliva i båten 
som ska ta honom till Kullen. Det kan ju hända att det 
klarnar upp och då måste han vara i Stjärneborg tillsam-
mans med sina studenter.

– Ja, motståndet 
förefaller totalt när det 
gäller att sköta de världs-
liga åliggandena. Han 
är ingen tjänare, han är 
vetenskapsman. Han 
har förmåga att hålla 
reda på alla observationer, att resultaten förs in i tabeller 
och kataloger. Han är på något sätt manisk i sina försök 
att kontrollera himlavalvet, han träder nästan in i Guds 
ställe. Han tycker sig också vara lite förmer än kungen, 
eftersom han inte lyder honom. Och därför är det bara 
en som står över honom och som han vill ha erkännande 
av och det är Gud. Han vill att Gud ska se sig om och 
säga: ”Detta gjorde du bra, Tycho! Ingen annan förstod 
sig på detta, men det gjorde du.” 

En sak som jag funderat på är att du kallar din roman 
”Stjärneborg” och inte ”Tycho Brahe” eller någon 

annan titel med Tycho i. Tycho är sannolikt mer känd än 
hans observatorium. Vad är skälet till ditt val av titel?

– För det första är det en roman och inte en biografi. 

Jag var lite förskräckt inför utgivningen, att en massa ast-
ronomer skulle säga: Vad är det här för en biografi? Det 
är ju populärt med historiska biografier nu, Gustav Vasa, 
Karl Knutsson, den heliga Birgitta osv. Men den reak-
tionen uteblev till min stora lättnad. Men det egentliga 
skälet till titeln är att boken rör sig ganska symmetriskt 
kring uppförandet av Stjärneborg som sedan förloras. 
Stjärneborg är i romanen både en reell och en symbo-
lisk plats. Det är naturligtvis ett observatorium, men det 
representerar också Tychos dröm att förstå världsord-
ningen. Dessutom är namnet poetiskt. Poeten i Tycho 
kommer fram igen. För honom är det ingen skillnad 
mellan vetenskapen och konsten.

Tycho Brahes världsbild med jorden i världens cent-
rum visade sig inte stämma, den förblev hans egen. 

Men hans observationer kom i Johannes Keplers händer 
och ledde till att den heliocentriska världsbilden (med 
solen i centrum) slog igenom med kraft. Nu vet vi att 
inte heller solen är världens centrum, världens centrum 
finns antagligen inte alls.

– Det är intressant att vi nu i vår tid betraktar hans 
vetenskap som icke-bestående, samtidigt som man i alla 
tider har trott att den vetenskap man omger sig med 
just då är sann. Vi måste bära i minnet att vår världsbild 
kanske senare kommer att visa sig vara fel! Vetenskapen 
är verkligen inte beständig, den åldras i den takt med 
vilken man får nya mätinstrument.

Vad beträffar astronomers uppfattning om världsbil-
den så tror jag inte att de nu hävdar att vår världsbild 

kommer att vara beständig.
– Det är intressant att vår tid accepterar att det inte 

finns en ordning som vi kan överblicka. Vad har det 
gjort med oss? Vi har 
haft fruktansvärda 
krig i vår tid. Vi har 
någonstans gett vika för 
tanken att det finns ett 
kaos, en gåta i världs-
alltet som vi inte kan 

omfatta. Vi kan inte omfatta evighetstanken med våra 
hjärnor och det har kanske gjort något med oss. Vi har 
blivit så ensamma i skapelsen. Vi har kunnat ta oss ut i 
rymden men vi har ändå inte lyckats förstå rymden till 
fullo. Eller är det så att rymden har slutat vara mystisk 
för oss? Dessutom bor vi numera företrädesvis i upp-
lysta städer, där vi inte längre ser så mycket stjärnor. De 
är inte längre så påträngande. Stjärnhimlen har försvun-
nit för den moderna stadsmänniskan. En oerhörd förlust 
som vi ännu inte förstått vad den innebär.

Så avslutar Alexandra Coelho Ahndoril. Hennes roman 
om Tycho Brahe innehåller många intressanta trådar att 
dra i för den som så önskar. Till hösten kommer den 
även på danska.                                                            ♦

” Stjärnhimlen har försvunnit 
för den moderna stadsmän-
niskan.




