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nu var det 1954!
av Kerstin och Lars olof Lodén

(text och bild)

En solförmörkelse är en storslagen och spännande 
tilldragelse för alla astronomiintresserade än idag. 
Förr gällde detta i särskilt hög grad för yrkesastro-

nomerna. Men i vår moderna tid har deras intresse för 
förmörkelser svalnat betyd-
ligt. Det finns numera bätt-
re, pålitligare och bekväma-
re metoder att genomföra 
de vetenskapliga undersök-
ningar som tidigare verkli-
gen krävde en total solför-
mörkelse.

Vad var det då man skulle 
kunna uträtta vid en sådan? 
I första hand var det studier 
av solkoronan och dess snabba 
förändringar från tid till an-
nan. Det gällde utsträckning, 
polarisation, magnetstruk-
tur, sammansättning och be-
roendet av andra fenomen 
på solen. Vidare kunde man 
titta närmare på kromosfären 
och protuberanserna betydligt 
bättre än vid andra tillfällen. 
Det fanns visserligen redan 
under mitten av 1900-talet 
möjlighet att iaktta de se-
nare vid fullt dagsljus, men 
definitivt inte lika ingåen-
de. Man kunde också undersöka hur strålning av olika 
slag skymdes bort och dök upp igen under de olika fa-
serna. Särskilt intressant var det att man kunde kontrol-
lera relativitetsteorin genom att mäta positionsförändring-
ar hos stjärnor synliga nära solranden. Dessutom fanns 

goda möjligheter till olika geodetiska undersökningar. 
Till dem hörde precisionsmätningar över stora avstånd på 
jordytan.

Sverige var under 1900-talet väl gynnat med flera 
goda solförmörkelser (1914, 
1927, 1945, 1954). Dessa ut-
nyttjades maximalt. Men vi 
skickade också ut flera ex-
peditioner till fjärran län-
der. Omfattande sådana 
sändes till exempel till Bra-
silien och västra Afrika vid 
förmörkelsen 1947. 

Förmörkelsen den 30 
juni 1954 såg ut att bli 
gynnsam för de svenska 
astronomerna. Tiden på 
året var sådan att utsikterna 
för bra väder var goda. För-
beredelserna kan sägas ha 
startat redan efter 1947 års 
utlandsexpeditioner. Erfa-
renheterna från dessa skul-
le nu kunna tas till vara. 
Beräkningarna av de exakta 
kontakttiderna för de olika 
platserna tog mycket lång 
tid. Kom ihåg att detta var 
före datorernas intåg! Alla 
räkningar måste göras med 

logaritmtabeller och (handvevade) räknesnurror. Också 
planeringen av experimenten sysselsatte astronomer och 
verkstadspersonal under lång tid. Frakten av expeditio-
nernas utrustning skedde med järnväg och problemen 
med olika spårvidd måste lösas. Andra länder skickade 

Den 30 juni 1954, alltså för precis femtio år sedan, in-
träffade en total solförmörkelse som skulle komma att 
bli den sista i Sverige för mycket lång tid framöver. Det 
var en stor händelse för såväl allmänhet som yrkesastro-
nomer. Här berättar två personer som var med på den 
tiden, en tid som sannerligen var en annan än dagens.

Solförmörkelsens (månskuggans) väg över södra Sverige, från 
nordväst till sydöst, enligt almanackan för 1954 med dess stän-
digt aktuella skyddsföreskrifter vid solobservationer.
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KERSTIN LODÉN är pensionerad docent i astronomi vid 
Stockholms universitet, och hennes man LARS OLOF LODÉN 
är pensionerad professor vid Uppsala universitet.

En del av den svenska solförmörkelseanläggningen 
i Löttorp på Öland. till höger står Yngve Öhman och 
diskuterar med Lars olof Lodén detaljer i heliostatens 
uppställning på rejäla betongpelare. En heliostat är 
en typ av solinstrument där en rörlig spegel följer so-
lens rörelse över himlen och reflekterar solbilden mot 
ett i övrigt fast monterat teleskop.

också expeditioner till de fjärran belägna och 
exotiska platser som utgjordes av den bohus-
länska skärgården och ett par öar utanför 
Sveriges fastland vid namn Oland och Got-
land. Fastlandet självt ansågs mindre pålitligt 
i meteorologiskt avseende.

En stor skara av astronomer hade alltså 
dragits samman i södra Sverige under juni 
månad 1954. Av de svenska expeditionerna 
var två placerade på Öland, en på Gotlands sydspets 
och en på Kosterö i Bohuslän. De öländska var förlag-
da till Löttorp och Persnäs. Eftersom vi själva ingick i 
den förstnämnda är det givet att vi känner bäst till dess 
avsikter och instrumentering.  Den leddes av professor 
Yngve Öhman. Han hade länge intresserat sig för pola-
riserat ljus. Det var därför självklart att studier av sol-
koronans polarisation skulle bli det dominerande insla-
get i vår expedition. Vi minns särskilt två intressanta in-
strument som skulle användas för polarimetri. Det ena 
var en tämligen ordinär, hemmagjord, lådkamera med 
tre objektiv. Framför varje objektiv satt ett polarisa-
tionsfilter anbringade med varsin vridningsvinkel, 0, 60 
och 120º. Genom att jämföra tre samtidigt tagna foto-
grafier skulle man kunna få en bild av hur polarisations-
strukturen såg ut i olika delar av koronan. Som tidigare 
påpekats: detta  var före datoråldern! Alla mätningar på 
bilderna måste göras enbart med ögats hjälp och alla re-
duktionerna ”för hand”.

Det andra polarimetriska instrumentet utgjordes av 
den 25-cm refraktor som en gång varit uppställd på 
Stockholms observatorium på Observatoriekullen i  
centrala stan. Den var bland annat försedd med en sned- 
ställd glasskiva, avsedd att ge en konstgjord polarisation  
för kalibrering. Vi hade även andra spännande instru-
ment att imponera med. Ett av dem var en heliostat, 
som efter förmörkelsen ställdes upp på den av Yngve 
Öhman då nystartade svenska solstationen på Capri. 
Bland instrumenten hos den andra svenska expeditio-
nen på Öland kan nämnas en kamera tänkt att ta korta 
exponeringar av solrandens spektrum omedelbart före 
och efter den totala fasen. Det var en på sin tid mycket 
avancerad metod att mäta exakt tid för de olika kontak-
terna.

Vi ska naturligtvis inte heller glömma de utländska 
expeditionerna. Av de långväga gästerna minns vi 
en belgisk, en finsk, en fransk, två italienska, en 

brittisk-tysk och en östtysk. På andra håll i landet fanns 
en spansk och en schweizisk expedition. Vad vi särskilt 
minns var dr Finlay-Freundlichs stora anläggning för 
mätning av relativistisk avböjning vid solranden. Med 
denna skulle man ta ett fotografi av den förmörkade so-
lens närmaste omgivning på stjärnhimlen. Sedan skulle 
man ge sig till tåls i ungefär ett halvår. Under den tiden 
skulle instrumentet orubbat stå kvar på platsen. Däref-
ter skulle man ta ett nytt foto av fältet, nu på nattetid 
när solen befann sig långt från fältet ifråga. Som det nu 
blev behövdes inte denna andra exponering, så hela an-
läggningen kunde monteras ner och tas hem direkt efter 
förmörkelsen. Detta eftersom vädret svek och det sam-
manlagda vetenskapliga resultatet blev magert. Själva 
såg vi den förmörkade solen endast ett kort ögonblick 
men de flesta exponeringarna hann inte tas förrän moln 
täckte för.

De som aktivt deltog i någon av solförmörkelseex-
peditionerna 1954 är nu alla pensionerade och många 
är inte kvar i livet. Och vi som är det har väl glömt en 
hel del. Att det var intressant, lärorikt och spännan-
de minns vi i alla fall och likaså den trevliga samvaron 
mellan de olika internationella grupperna. Och givetvis 
minns vi den stora besvikelsen över att det hela i stort 
sett blev ett misslyckande vad gäller det astronomiska 
resultatet. En mängd erfarenhet skaffade vi oss emel-
lertid. Nästa totala solförmörkelse över Sverige inträffar 
över Norrland den 16 oktober 2126!                            ♦


