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ASTRONOMI 

VOrldsalltets spegel 
De vetenskapliga framsteg som gjordes inom astronomin under 1800-talets 

senare del byggde bland annat på fotografiska bilder. De praktiska svårigheterna 
förblev länge stora och först när torrplåten kom i allmänt bruk skedde ett 

genombrott. Det blev möjligt att avbilda månytan, solens korona, stjärnhimlen 
och nebulosor. Tack vare fotografier kunde avstånd och olika processer 

registreras och mätas. Astronomin blev en mer exakt vetenskap. 

är det blev teoretiskt möjligt att fotografera 
himlavalvet på 1840-talet hade kikare och te-
leskop utvecklats under ett par hundra år. 
Dokumentationen av det som iakttogs med 
traditionella astronomiska instrument hade 
dock varit bristfällig. Konstnärer hade förmedlat 

stjärnkartor och vyer i form av skisser, teckningar och målningar. 
I fotografins inledande skede gjordes försök att fånga månen, 

planeterna och stjärnhimlen med hjälp av daguerreotypin. Proble-
men var stora och resultaten mindre tillfredsställande. Ljussvag 
optik och okänsliga plåtar krävde timslånga exponeringstider och 
motiven var dessutom i ständig rörelse till följd av jordens rota-
tion. En del framgångsrika försök gjordes dock och exempelvis 
togs den första bilden av solens korona sommaren 1851. 

Inte heller kollodiumprocessen innebar något reellt genombrott. 
Trots det genomfördes försök som visade att den astronomiska 
fotografin erbjöd många fördelar. Med stöd av fotografier gjordes 
både positionsbestämningar och mätningar av avstånden mellan 
enskilda stjärnor och deras ljusstyrka. 

FÖRST MED 1870-TALETS torrplåt kunde astronomerna i större 
omfattning avbilda astronomiska fenomen. Ett årtionde senare 
utvecklades de fotografiska metoderna vid observatorier i både 
USA och Europa. Två huvudtyper av instrument användes, spegel-
teleskop och refraktor. 

Det senare instrumentet kallades också fotografisk refraktor, 
en linsförsedd tubkikare i mäktigt format som kombinerades med 
en kameraenhet. Den stora pjäsen hade en speciell upphängnings-
anordning, två mot varandra verkande axlar som på mekanisk 
väg följde stjärnhimlens långsamma förskjutning. 

Instrumentet kompletterades med särskilda riktmedel som 

När nya observatorier byggdes sökte sig 
astronomerna bort från besvärande stadsljus 
och andra miljöfaktorer som hindrade studier 
av himlavalvet. I Stockholm uppfördes det nya 
observatoriet i Sa ltsjöbaden sydost om staden. 
Anläggningen invigdes sommaren 1931 . 
Foto Okänd fotograf 
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Den stora refraktorn vid observatoriet i 
Treptowparken i Berlin togs i bruk i september 
1896, här på ett fotografi från 1911. Linsens 
diameter var 68 centimeter och hela 
konstruktionen vägde 130 ton. 
Foto Okänd fotograf 
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astronomen använde under den tid exponeringen gjordes, ibland 
mer än tio timmar. Finjusteringar utfördes med stöd av ett hårkors 
som riktades mot en lämplig fixstjärna. Detaljerade och välexpo-
nerade negativ blev möjliga, gärna i format 20x25 centimeter eller 
större. Det gick nu att studera avlägsna objekt som tidigare knappt 
varit skönjbara för ögat, exempelvis ljussvaga nebulosor. 

DE FLESTA STÖRRE astronomiska observatorier världen över 
fick tillgång till den här typen av utrustning och intresset för 
astronomi ökade. En rad nationer satsade betydande belopp på 
att utveckla forskningsområdet och under 1880-talet ökade även 
instrumentens kapacitet. 

I Sverige inleddes 1889 arbetet med att förnya Uppsalas 
astronomiska observatorium med en "astrofysikalisk refraktor". 
Ett dubbelt instrument installerades och linserna, med diametern 
33 respektive 36 centimeter, tillverkades av den välkända optiska 
firman Steinheil i Miinchen. Den totala kostnaden uppskattades 
till 63 500 kronor. 



Helsingfors astronomiska observatorium skaffade våren 1888 
en "stor refraktor med fotografisk apparat" till en kostnad av 
84 000 finska mark. Ett par år senare stod anläggningen klar för 
"uppsättning af den stora refraktor, som skall användas vid den 
internationella fotograferingen af stjernhimmeln, hvari äfven 
detta observatorium deltager". 

Också i Stockholm och Oslo, dåvarande Kristiania, byggdes 
liknande verksamheter upp. Våren 1897 rapporterades från 
Stockholms observatorium: "Iakttagelserna med observatoriets 
refraktor för bestämning på fotografisk väg af vissa stjernors 
afstånd ha fortsatts, så att omkring 300 fotografier af stjern-
himmelen nu föreligga." 

u N DE R Fö LJA N DE årtionden intensifierades ansträngningarna 
att kartlägga de delar av universum som var synliga från jorden. 
Från att ha varit utpräglade nationella projekt förvandlades ast-
ronomin till en internationell angelägenhet. Fotografin utgjorde 
en väsentlig stödteknik i det arbetet och fick en nyckelroll inom 
astronomin. 

Avancerad kamerautrustning, förbättrat negativmaterial och 
förfinad bildkvalitet tillät exakta tolkningar och resulterade i 
nya upptäckter. Fotografierna distribuerades även mellan olika 
samarbetsparter på respektive kontinent till gagn för forskningen 
på både norra och södra halvklotet. 

Ny teknik utmanade så småningom den äldre typen av optiska 
instrument. Urbaniseringen och förtätningen av många städer 
innebar också att astronomiska institutioner flyttade sin verksam-
het till mer ostörda miljöer, gärna högt belägna och med klar 
natthimmel. De traditionella observatorierna förlorade i betydelse 
och ersattes av filialverksamhet på avlägsna platser, till exempel i 
Sydamerikas bergstrakter. 

EFTERKRIGSTIDENS UTVECKLING inom rymdfarten revolutionerade 
den optiska astronomin. De amerikanska och sovjetiska rymd-
programmen erbjöd nya möjligheter att ostört kunna blicka ut i 
universum. I stället för att behöva tränga igenom atmosfären från 
jordytan placerades teleskop och andra mätinstrument i stabila, 
viktlösa och störningsfria banor runt jordklotet. 

Det kraftfulla Hubble-teleskopet av spegeltyp sändes upp 1990 
och är fortfarande i bruk efter 25 år. Den 2,4 meter stora spegeln 
ger extremt högupplösta och utomordentligt skarpa bilder av ett 
slag som tidigare inte var möjliga. 

Dessa avbildningar förmedlas inte med analog fotografi. Den 
tekniken har ersatts av digitala processer som även är grunden för 
många senare former av astronomi, exempelvis radioastronomin. 
Ändå var det analog teknik i form av TV-kamerans videosignaler 
och vanlig rullfilm i en Hasselbladskamera som dokumenterade 
människans första steg på månen sommaren 1969. • 

Allmänhetens intresse for astronomi ökade 
i takt med nya vetenskapliga rön. Populära 
framställningar efterfrågades och den fotografiska 
näringen fick en ny marknad, exempelvis denna typ 
av roande bilder med rörlig stjärnhimmel avsedd 
for laterna magi ca. Okänd tillverkare. 

Pedagogiska bilder avsedda for skol bruk var en 
gångbar artikel. Hären bild på glas for laterna 
magica. Den såldes på 1880-taletavfotofirman 
Horne & Thornwaite i London. 
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