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"Stjärnkikare
 
Mörka stjärnklara nätter a.rbetar man febrilt, och vetenskap

liga journaler följer resultaten med stort intresse. Internatio
nella astronomer vallfärdar hit. ' 
~ Visste ni att ett av världens allra förnämsta spegeltele

skop ligger på Kvistaberg, Mälaridyllen strax bortom Bro 
kyrka. Det är Uppsala universitet som äger observatoriet, där 
professor Åke Wallenquist är observator. 

Låt oss gå tillbaka i tiden till natten är inte bra för stjärnåikä
år 1919, då en av de sista renäs- rens kamera. 
sansmänniskorna, konstnären och Att köpa ett teleskop utifrån 
vetenskapsmannen, Nils Tamm skulle' kosta dryga tre miljoner 
bodde här på egendomen Kvista- kronor. Att bygga ett eget skulle 
berg. Med en förmögen familj' kosta tredjedelen, men ta lång tid. 
bakom sej kunde han ägna sej - Det tog också hela tolv år och 
åt sina intressen: astronomi, resor, - blev klart' år 1964. Då hade det 
.målning och radiotelegrafi. Intres- nya observatoriet stått färdigt i 
set för stjärnorna dominerade, tio år. Bit för bit hade det nya te-
och han lät bygga ett av sin tids leskopet kommit på ·plats. Gamle 
förnämligaste amatörastronomiska doktor, Tamm väntade också. Men 
observatorier. Från Kvistaberg han fick inte vara med till arbe
upptäckte han år 1936 två explo- tets fullbordan. Han dog år HKi7, 
,derande stjärnor, "novor". Det över 80 år g"ammal. 
väckte uppmärksamhet i veten
skapliga kretsar. Tjugo ton 

Men doktor Tamrn ville längre: år Det är ett s k Schmidt-teleskop,
 
1944 skänkte han Uppsala univer ett teleskop ined en sfärisk spegel
 
sitet egendomen Kvistaberg på 100 som tydligt kan fotografera ett
 

stort område av himlen i en eitda
hektar, observatoriet, och en stor 
exponering. Det är det tredj e i stor

.summa pengar för att man skulle lek i hela världen.
 
bygga ett modernt stort spegelte


StjäI'nkamerans optik är in
leskop på platsen. Den gåvan togs byggd i en sju och en halv meter 
tacksamt emot. Förhållandena vid lång tub. Den sfäriska spegeln vä
universitetets egna' observatorium ger 650 kg' och hela instrumentet 
i Uppsala var inte de bästa. En totalt tjugo ton. Trettio motorer,
studentstad där många flitiga lam 190 ledningar på tillsammans tre 
por brinner sent och lyser upp kilometer går' åt för att astrono
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" tog tolv år att bygga
 

", 

Professor Åke Wallenquist visar de vidsträckta område";' som doktor Nils T~mm donerade till 
Uppsala universitet. I bakgrunden det lilla observatoriet som användes 'medan man väntade 

på att det nuvarande, längst bort på bilden, skulle bli klart att tas i bruk. 
men med den väldiga kolossens Men visst är det skillnad. Vid det runda rummet. På ett litet 
hjälp skall' kunna rikta in kame- Uppsalas filialobservatorium i Au- skriv-bord, ligger ett skrivbords
ran mot främmande galaxer och stralien får man 2000 plåtar om underlägg från 1916. Det sitter 
flytta universum tre gånger när- året! spindelväv på det gamla telesko
mare. pet. ' 

Den fina optiken är synnerligen Bäst på månen I väggen vid ingången till det 
känslig för temperaturväxlingar. nya observatoriet bryter en myc-
Därför håller man i det närmaste - Idealet vore förstås ett ob- ket knagglig tegelsten den jlimna 
samma temperatur inne i observa- servatorium på månen, säger pro- ytan. På plattan nedanför läser 
toriet som utomhus. Strax före fessor Wallenquist. ' Där slipper vi att detta ,var en av byggstenar
jul häromåret steg temperaturen man atmosfären med dess oro och na i Uranienborg, slottet på ön 
mycket plötsligt' ca tjugo grader störningar. Ven, där Tycho Brahe en gång 
från -17. Då flöt det kondense- Trots de besvärliga förhållan- studerade universum. 
rade vattnet på instrument och dena uträttas värdefullt arbete 
golv, och en orolig professor Wal- vid Kvistaberg. Hit kommer licen- James Bond-miljö 
lenquist fick, tillbringa julafton tiander och doktorander från Upp

Uppe l kupolen står man plötsmed att göra ren den dyrbara sala ner på klara kväUar för att 
ligt i en främmande värld. Tanspegeln. ' fotografera sina avhandlingar. 
ken går till miljön kring vår BjälDels studeras ljusfördelningen in te James Bond. Det stora rundaDåligt klimat om galaxer (främman<:1e vinterga golvet är rött, den jättelika kupotor), dels olika om~j\den av vårProfessor Wallenquist har ar len som ossvälver sej över grön.vintergata för att fqpsölta kommabetat på många observatorier runt Det enorma sominstrumentet lu

om l världen, bl a l Kalifornien underfund med dess byggnad. tar sej lite snett mot rymden krämOch mycket mer som är svårbeoch på Java. På Kvistaberg har vitt. Vid' sidan kontrol1bord..Ett 
han varit sedan år 1948; , gripligt för lekmannen. otal knappar att trycka på. Knap

Åtskilliga avhandlingar byggerSverige har ett mycket dåligt par som lyser rött, grönt. Det su
på rön från Kvistaberg.klimat ur astronomisk synpunkt, sar, spinner, när små motorer för

säger han. Fotograferingen kan Vi går upp från den Trrnrnska mår tjugotonsbjässen att röra sej 
bara ske under klara mörka nätter villan, där professorn har sin tjäns på sin väldiga sockel. Kupolen 
när inte månsken stör. Sommar tebostad ,och där bibliotel< och in dundrar när den sakta och jämnt 
nätter är för ljusa. stit:,:tioo! 'um och övernattnIngs rör sej' tills dess långsmala fönster 

- Det blir, få tillfällen, suckar rum lir lIevarade i bästa jugend passar det optiska ögat. 
professorn. Kanske 100 fotogra Det är kallt och mörkt här uppestil, upp mot kullen där observato
reringar på et tår, tagna vid tio i denna främmande miljö där medrierna ligger; Det lil1a skära till 
femton tillfällen. I år har hösten vetandet börjar inrikta sej på' devänster, som har stått här sedan 
varit god, på sju kvällar i septem oändliga världar som kameran i1919. Det är något av ett museum 
ber har man fått 30 plåtar. nu. teleskopet uppfattar. Miljoner ljus

- Varje plåt räcker för fem års Doktor Tamms gravurna är in år bort. ' 
studium, säger man. murad i den vitmenade muren i GUNILLA BLOME 




