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Dagen

När jag slog på strömmen till teleskopet gick 
larmet! Det envetna tutandet gav mig just den 
osäkerhetskänsla som det är meningen att 

larm ska ge och jag slog av strömmen igen. Vad betydde 
det här? Jag hade inte hört talas om något larm och 
det gamla teleskopet hade inte haft något. Efter att ha 
tänkt efter gissade jag att det kunde ha med fuktigheten 
att göra. Man vill bli varnad i tid om det skulle komma 
moln eller regn för att undvika att teleskopobjektivet 
blir blött. Mycket riktigt, när jag slog upp observatoriets 
ytterdörr kände jag lukten av moln. Vinden blåste från 
nordost och över calderakanten några hundra meter bort 
bildades tunna molntrasor.

Detta hände före soluppgången den 22 maj 2002. 
Platsen var det svenska solobservatoriet på La Palma och 
det var meningen att de första observationerna med det 
nya enmeters solteleskopet skulle ske. Jag hade anlänt 
i förrgår kväll. Göran Scharmer, föreståndare och dri-
vande kraft bakom teleskopet, var redan där och hade 
tillsammans med systemingenjören Peter Dettori arbe-
tat med att installera den adaptiva optiken under några 
dagar. Denna utrustning, med en spegel som ändrar 
form tusen gånger i sekunden, är nödvändig för att ett 
så stort teleskop ska utnyttja sin potential. Anordning-
arna var inte triviala att ställa in och linjera upp, och min 
första dag på La Palma hade till stor del ägnats åt att 
hjälpa till med injusteringarna.

Annars började historien drygt fyra år tidigare när jag 
förmärkt en viss oro hos Göran Scharmer. Han började 
klottra ned teleskopskisser på baksidan av kollegieblock 

och satte ihop pappersrullar till nya djärva designer. Det 
tidigare solteleskopet som han konstruerat hade varit en 
stor framgång och blivit världsledande i att urskilja små 
detaljer på solen alltsedan det öppnade sitt öga 1985. 
Men konkurrenterna hade blivit bättre, och vid horison-
ten skymtade kommande jätteteleskop som skulle kunna 
ställa oss vid sidan. Det gällde att få fram en ersättare 
i tid i form av ett större teleskop. Hur stort kunde vi 
bygga? Ja, det beror förstås på hur mycket pengar man 
kunde räkna med att få ihop. I ett observatoriebygge står 
själva byggnaden för en mycket stor del av kostnaden, 
så det rimligaste var att satsa på ett så stort teleskop som 
fick plats i den existerande byggnaden. Efter mycket 
utredande och ansökningsskrivande, ritande och CAD-
ande, sågande och svetsande, slipande och polerande, 
testande och målande var så teleskopet klart. Eftersom 
det nya teleskopet har ett dubbelt så stort objektiv som 
dess föregångare så är målet att kunna urskilja detaljer 
som är hälften så stora på solen eller nära en tiondels 
bågsekund. Detta motsvarar mindre än 100 km på sol-
ytan.

 

Det största hindret för att nå detta mål är jordens 
atmosfär, vars oroliga turbulens förvränger bil-
derna och suddar ut detaljerna. Dessa problem 

finns kvar även på en av jordens bästa observations-
platser. För att parera luftoron måste man ta till sådant 
som den nämnda adaptiva optiken. Nu trodde vi att vi 
hade fått ordning på den och det var därför lite frust-
rerande att luften var alltför fuktig. Eller var den det? 

Till höger ses Vetenskapsakademiens magnifika 
soltorn på La Palma. Nedanför ligger William 
Herschel-teleskopets stora kupolbyggnad. Överst på 
soltornets topp syns det nya solteleskopets vridbara 
överdel (bilden ovan) med den 1 m stora inträdeslin-
sen. Solljuset riktas sedan ned genom tornet till ett 
rum i källarplanet, där analysinstrumenten finns.

av Dan Kiselman
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70 procent luftfuktighet är ju inte direkt blött och man 
såg inte längre någon antydan till molnbildning. Vinden 
blåste stadigt från nordost – den absolut bästa vindrikt-
ningen. Vi bestämde oss för att inte vara överdrivet för-
siktiga utan öppnade teleskopet och struntade i larmets 
tutande. Solen togs in i synfältet och vi ägnade en stund 
åt ytterligare tester och injusteringar. (Larmet tystnade så 
småningom när fuktigheten sjunkit.) Vi slog på en av de 
elektroniska kamerorna och lät den gå i fokusmod. Det 
betyder att den bara visar sina exponeringar på en dator-
skärm utan att spara några data.

Teleskopet är en refraktor, dvs. det har en lins längst fram. På bilden syns den i nedfällt läge. 
Linsen är över 1 m i diameter, med en effektiv fri öppning på 96 cm. Det gör teleskopet till 

världens näst största refraktor, några centimeter efter den hundråriga bjässen vid Yer-
kesobservatoriet. Men ovanligt nog är objektivet en s.k. singlett, alltså en enkel lins 

gjord av syntetisk kvarts. Redan de allra första teleskopmakarna upptäckte 
att sådana linser ger kraftiga färgfel, eftersom blått och rött ljus bryts olika 

mycket. Följden blir att det man tittar på omges av kraftiga färgade 
ringar – det går inte att fi nna ett gemensamt fokus för de olika fär-

gerna. Ett vanligt sätt att lindra färgfelen är att göra objektivet 
som en dublett med två linser av olika sorters glas. Men det 

blir inte perfekt och dessutom är det förstås dyrare än 
en enkel lins. De fl esta teleskopbyggare löser pro-

blemet på Newtons vis: med speglar istället för 
linser behandlas alla färger lika. Speglar 

går också att tillverka i mycket större 

Bäst som vi satt och glodde på den sa Göran 
Scharmer: Det ser ju riktigt bra ut! Och så slog 
han om kameran så den började spara sina bilder. 

Det var påpassligt gjort, den allra första bilden som spa-
rades visade sig vara den allra bästa bild av solen som 
någonsin tagits. När vi stängt teleskopet inför natten och 
gick igenom bilderna stod det klart att allt slit och alla 
pengar inte hade varit förgäves. Teleskopet gjorde vad 
det skulle och levererade skarpare bilder än vad någon 
levande människa sett tidigare! Ett överväldigande bevis 
kan beskådas på nästa sida.                                           ♦

På ritningen till höger syns linsen högst upp i soltornet i en vridbar kon-
struktion som kan rikta in den mot varje punkt på himlen. Efter linsen 
sitter två stora planspeglar som skickar ner ljuset i tornet till botten av 
vakuumtanken A. Vid  B fi nns Schupmannanordningen. Slutligen 
kommer ljusstrålen ut genom ett litet fönster i form av en lins vid A. 
På det optiska bord som fi nns där nedanför i källaren sitter en styrbar 
spegel, vilken stabiliserar bilden, följd av den dyrbara adaptiva spegeln C. 
Därefter är det fritt för observatören att montera upp fi lter och kameror 
som passar observationsprogrammet. Man vill ofta observera vid fl era 
våglängder samtidigt för att få så mycket information om solatmosfären 
som möjligt. Helst vill man kunna göra spektroskopi och polarimetri 
också – vid Stockholms observatorium är vi i färd med att utveckla en 
spektrograf  som också ska kunna göra spektropolarimetri. Polarimetrin 
är viktig, eftersom ljusets polarisation bär med sig information om mag-
netfältens styrka och riktning i solatmosfären. 

Det fantastiska soltele-
skopets konstruktion

dimen-
sioner och alla stora 
moderna teleskop är spegelteleskop. 
Men för solteleskopet är situationen lite annorlunda, efter-
som man vill göra det lufttomt för att undvika varmluft i strålgången. En 
vakuumbehållare måste ha ett fönster, och det kan lika gärna slipas som 
en lins. Färgfelen korrigeras med en anordning bestående av en negativ 
lins och en konkav spegel. Denna optiska konstruktion är en hundraårig 
uppfi nning av den tyske optikern Ludwig Schupmann (1851–1920). 

Bilden till höger: Solfl äckar i den aktiva regionen 10030 den 
15 juli 2002. I den trådiga penumbra som omger solfl äc karnas 
mörkaste delar syns strukturer som aldrig tidigare setts. Expo-
neringstid 13 ms. Bilden är egentligen tagen i grönt ljus.
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