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Lund  
siktar mot 
stjärnorna

■ Det är en småmulen ons-
dag i början av september. 
En rejäl kranbil har parke-
rat utanför astronomiska 
institutionen i norra Lund. 
I kranen dinglar 108,9 kilo 
kalifornisk finmekanik – 
ett Planewave CDK24 f/6.5 
Corrected Dall-Kirkham 
Astrograph-teleskop.

Faktum är att telesko-
pet, likt gangstarapparna 
N.W.A, är straight outta 
Compton – det är nämligen 
i denna beryktade stadsdel 
i centrala Los Angeles som 
firman Planewave har sitt 
huvudkontor. Planewave 
CDK24 har stag i kolfiber, 
sju kylfläktar, ger en ovan-
ligt god bildkvalitet ända 
ut i kanterna och har kos-
tat drygt en miljon kronor.

Vilket förstås är små-
pengar i teleskopsamman-
hang. Men på astronomis-
ka institutionen ser man 
ändå stora möjligheter.

– Det här teleskopet ska 
vi använda både i undervis-
ningen och för samarbeten, 
till exempel med gymnasie-
elever som vill komma hit, 
säger Thomas Bensby, uni-
versitetslektor vid astrono-
miska institutionen.

Lunds stjärnskådartra-
dition är av gammalt da-
tum.

Stadens första  observato-
rium inrättades på Winst-
rupsgatan år 1672 av Uni-
versitetets Professor Cos-
mographus et Ptolemaicos  
Anders Spole. Bara fyra 
år senare drabbade dock 
svenskar och danskar sam-
man i slaget vid Lund, och 
i röran brändes Spoles ob-
servatorium ner.

Först i mitten av 1700-  
talet var ett nytt observato-
rium på plats. Det fick in-
rymmas högst upp i trap-
pan på Kungshuset, vilket 

snart visade sig vara tämli-
gen … värdelöst.

– Idiotiskt nog låg det ju 
precis norr om Domkyr-
kan, som alltså blockerade 
synfältet åt söder, berättar 
Arne Ardeberg, professor 
emeritus i astronomi.

Den moderna  astronomis-
ka forskningen i Lund tar 
sin början 1867, då statliga 
extrapengar gör det möjligt 
att bygga ett nytt observa-
torium på Svanelyckan, 
alltså i hörnet Svane gatan-
Gyllenkroks allé. Det utrus-
tades med ett fyra meter 
långt teleskop, en refrak-
tor med en 250 millimeters 
lins.

När institutionen 1874 
dessutom fick en topp-
modern meridiancirkel – 
ett instrument för att fast-
ställa stjärnors och plane-
ters positioner – började 
det hända saker på allvar.

– Meridiancirkeln var 
världsklass, och Lund kun-
de bland annat deltaga i ett 
internationellt projekt för 
att bestämma stjärnor-
nas rörelse, berättar Arne 
 Ardeberg.

Men den tekniska  utveck-
lingen står inte stilla. Pla-
ceringen i Lunds centrum 
var långt ifrån optimal, 
och trots att observatoriet 
i Stadsparken byggdes om 
och kompletterades med 
nya instrument, stod det 
i mitten av 1950-talet klart 
att något nytt behövdes.

Genom en donation av 
mark av friherren Thure-
Gabriel Gyllenkrok och 
statliga medel uppfördes 
därför en ny observations-
station på höjden Jävan, 
Romeleåsens näst högsta 
punkt.

– Vi hade ett 60 centime-
ters teleskop som på den 

tiden var relativt slagkraf-
tigt. Men läget kunde vi ju 
inte göra mycket åt. Det är 
ju mest moln i den här de-
len av världen.

När institutionen efter 
över 130 år lämnade Stads-
parken och fick ett nytt hus 
nära gamla vattentornet 
i norra Lund stängdes ock-
så Jävan. Men ännu står de 
karaktäristiska domerna 
kvar, tomma på innehåll, 
på Romeleåsen.

Nu var också den  tid i stort 
sett förbi då observationer 
från Lunds horisont kunde 
vara riktigt nyttiga för den 
astronomiska forskning-
en; istället görs numera 
det mesta stjärnskådandet 
från internationella obser-
vatorier på Las Palmas eller 
i Chile där himlen är moln-
fri och sikten inte störs av 
ljusföroreningar. 

Eller så används en ännu 

Astronomen Anna Árnadóttir vid det nya teleskopet på Astronomiska institutionen i Lund.

Kupolen på taket är vridbar och kan öppnas mot himlen. Den skyddar teleskopet från väder 
och vind.

NYTT MILJONTELESKOP

”Idiotiskt nog 
låg det ju precis 
norr om Dom-
kyrkan, som 
alltså blockera-
de synfältet 
åt söder.”

Arne Ardeberg, professor 
 emeritus i astronomi.

I snart fyra sekel har det skådats mot 
 stjärnorna i stan. Det är en historia med 
strålande framgångar – och några riktiga 
svarta hål.
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Astronomen Anna Árnadóttir vid det nya teleskopet på Astronomiska institutionen i Lund.

NYTT MILJONTELESKOP

bättre utkikspunkt: tele-
skop placerade i rymden.

Det gamla vattentornet 
– bredvid den nya institu-
tionen – fick dock teleskop-
drömmarna att vakna till 
liv hos en del av forskarna. 
I Chile fanns ett stort tele-

skop som höll på att rang-
eras ut, och som svenskar-
na kunde få köpa i stort sett 
gratis.

Sagt och gjort:  teleskopet 
packades ner, fraktades till 
Sverige, lyftes upp i domen 

högst uppe i vattentornet … 
och så hände inte mycket 
mer. Pengar saknades för 
att installera speglar och 
styrsystem och för några år 
sedan plockades mekanis-
men ner, utan att någonsin 
används i Lund.

Ytterligare ett missöde 
inträffade en stormig vin-
ternatt 2015. Då blåste me-
tallkupan på gamla vatten-
tornet ner och landade på 
observationsplattformen 
på den närbelägna insti-
tutionens tak, där den för-
störde både ett radiotele-
skop och ett undervisnings-
teleskop.

Arbetet med att skapa 
ständigt mer kraftfulla tele-
skop är en livaktig och viktig 
underdisciplin inom astro-
nomin. Och här har faktiskt 
forskare från Lund – bland 
dem Arne Ardeberg – varit 
drivande sedan början av 
1990-talet. Men i början var 

det trögt för deras vision om 
ett enormt, samfinansierat 
europeiskt teleskop.

– De andra astronomerna 
log mest åt oss när vi pre-
senterade våra idéer. Vi var 
”those swedes”, som man 
knappt behövde ta på all-
var.

Idag är dock  projektet – 
som fått det passande nam-
net European Extremely 
Large Telescope –på väg 
att uppföras i norra Chile. 
EELT kommer att kosta 
runt tio miljarder kronor 
att bygga, men får i gen-
gäld en spegel på svindlan-
de 39 meters diameter och 
blir därmed världens störs-
ta teleskop när det står fär-
digt år 2025.

Dagen efter lyftet i Lund 
får vi kliva upp och titta på 
teleskopet på plats, högst 
uppe i astronomihuset. En 
och en halv miljon kronor 

har det kostat, pengar som 
donerats av en fond. Det är 
ju inte småpengar – men 
ändå skulle man kunna 
köpa flera tusen Plane wave 
CDK24 f/6.5 Corrected 
Dall-Kirkham Astrograph-
teleskop för de pengar som 
läggs på EELT.

Men det nya teleskopet 
ska snarare ses som en bro-
byggare, ett sätt för stu-
denter och gymnasister 
att kunna göra egna obser-
vationer och projekt – och 
i bästa fall lockas fortsätta 
inom naturvetenskap och 
astronomi.

Anna Árnadóttir,  astronom 
och ansvarig för planetariet 
på Vattenhallen Science 
Center, vrider om ett reg-
lage som får hela kupolen 
på astronomihusets tak att 
långsamt rotera. Så öppnas 
en lucka i taket och ljuset 
flödar in.

– Det går att titta direkt 
i teleskopet. Men det går 
också att fjärrstyra. Vilket 
är bekvämare, för det kan 
nog bli rätt kallt här uppe. 
Kupolen kan inte värmas 
upp, varmluften stör ob-
servationen, berättar Anna 
Árnadóttir.

Ytterst är det nya tele-
skopet en slags investering 
i framtiden, förklarar hon.

– Det är så viktigt att ut-
bilda nästa generations ast-
ronomer. Här kan de lära 
sig arbetet från grunden, 
säger Anna Árnadóttir.

TEXT: ESKIL 
FAGERSTRÖM
eskil.fagerstrom 
@hd.se

Observatoriet i Lunds stadspark, invigt 1867. Ännu tjugo år 
efter det att Universitetet lämnat byggnaderna, är inte deras 
framtida användning klar.
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FAKTA

Lunds teleskop
historia

1 År 1672. Winstrupsgatan, 
hörnet mot Sankt Pet-

ri  kyrkogata. Byggs av professor 
Anders Spole.

2 1749. Kungshuset, 
 Lundagård.

3 1867. Svanelyckan (hörnet 
Gyllenkroks allé-Svane-

gatan). Professor Axel Möller.

4 1962. Jävan, vid Kläg-
geröd på Romeleåsen. Carl 

Schalén professor.

5 2006. Sölvegatan. Köps in, 
men tas aldrig i bruk.

6 2019 Sölvegatan. Ett 
teleskop med spektrograf 

installeras, främst för undervis-
ningsbruk.

Lunds universitets observatorium på Jävan på Romeleåsen 
invigdes med tal av professor Carl Schalén 1966.
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