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Nya Tycho Brahe-museet 
på Ven invigt 

På en kudde av ädlaste guld-
brokad bars en nyckel fram 
(bilden till höger), varmed 
kronprinsessan Victoria smi-
digt och lätt öppnade dörren 
till det nya Tycho Brahe-mu-
seet. Efter öppnandet (bilden 
till vänster) tackade sålunda 
landshövdingen Bengt Hol-
gersson (mannen till höger) 
för prinsessans insats, medan 
Göran Nyström från Lands-
krona kulturförvaltning nöjt 
tittar på. Kommunfullmäkti-
ges ordförande Gösta Nilsson 
till vänster ger tecken åt trum-
petarna att spela sin fanfar.

av Björn Stenholm (text och bild)

Det nya museet är inrymt i den avkristnade Allhelgonakyrkan på 
Ven, som är belägen strax intill Uraniborgsområdet på öns högsta 
punkt. Den är helt nyinredd, men vissa inslag från kyrktiden finns 
kvar. Det var ju trots allt de himmelska rikena som Tycho Brahe ut-
forskade, menar man.

På bilden till vänster ses större delen av utställningsrummet. 
Längs väggarna finns skärmar som beskriver Tychos liv och verk-
samhet i skilda avseenden. Rummet domineras dock av några nya 
kopior av Tychos instrumentet, skickligt tillverkade av en firma i 
Tjeckien.  På bilden ovan ses en detalj, höjdskalan med sikte, på den 
stora stålkvadranten som Tycho använde i Stjärneborg.

Äntligen var det dags! Den 29 april kom den svenska 
tronföljaren, kronprinsessan Victoria, till Ven och 

öppnade dörren till det nya Tycho Brahe-museet, inrymt 
i Allhelgonakyrkan, varvid museet förklarades invigt ef-
ter år av utredning, planering och konstruktionsarbete.

Under senare år har åtskilligt gjorts för att uppmärk-
samma den store astronomens verksamhet på Ven. Träd-

gården har restaurerats,  Stjärneborg har öppnats för be-
sökare och inretts med bildspel och nu har även museet 
vuxit i de nya lokalerna. 

Tack vare dessa saker har besökarantalet vuxit kraftigt 
under senare år och denna ökning förväntas fortsätta i 
och med det nya museet. Tycho Brahes Ven börjar äntli-
gen närma sig den ryktbarhet ön förtjänar.                   ♦


