
Några av sveriges största teleskop står oanvända. hur kommer det sig?

av Katja Lindblom
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i juninumret av Populär Astronomi skrev vi om hur 
nordiska solforskare flitigt nyttjar sina observatorier 
och teleskop. 

Men det finns även de teleskop som inte alls an-
vänds, utan lämnas åt sitt öde att rosta och förfalla. 
Vad har de att berätta om dagens astronomi, och gårda-

gens? Vi börjar med lite bakgrund.
År 1608 fick holländaren Hans Lippershey patent som 

uppfinnare av det första linsteleskopet. Till en början var 
det tänkt att användas främst i militära syften för att redan 
på avstånd kunna upptäcka annalkande fiendetrupper, 

men den enkla refraktorn fick snart andra användnings-
områden.

När Galileo Galilei redan följande år, 1609, vidareut-
vecklade Lippersheys uppfinning och blev den förste att 
upptäcka planeternas klotform, innebar det en vetenskap-
lig omvälvning. Med hjälp av sitt primitiva teleskop kunde 
han finna svaren på många av de frågor som gäckat dåti-
dens astronomer, och sedan dess har ett av astronomins 
främsta strävanden varit att hela tiden fortsätta att glänta 
på våra fönster mot kosmos, medelst större och bättre tele-
skop. Idag begränsar sig våra teleskop inte till det optiska; 

teleskopen

efter stjärnorna
som längtar
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utöver refraktorerna (linsteleskopen) och reflektorerna 
(spegelteleskopen, för vilkas uppkomst Isaac Newton fick 
äran 1668) kan vi skryta med exempelvis radioteleskop, 
röntgenteleskop, infrarödteleskop och UV-teleskop och de 
behöver inte nödvändigtvis vara markbundna. De bästa 
teleskopen vi har kretsar som extra ögon och sensorer mot 
universum i omlopp kring vår planet, där de inte störs 
av jordatmosfären eller strålningen från våra städer och 
elektriska apparaturer. 

Teleskopen är våra viktigaste instrument i utforskning-
en av kosmos, inte minst för den glade amatörastronomen 
som tillbringar långa nätter iakttagandes stjärnhimlen, och 
för forskningsinsituten är det viktigt att kunna bruka så 
bra och effektiva teleskop som möjligt.

Varken Galileo eller Newton hade någonsin kunnat till-
låta sina teleskop att förfaras på ett sådant vis, och även om 
utvecklingen gått framåt sedan deras tid kan man sannerli-
gen fråga sig vari logiken ligger när man lägger ut tio- och 
hundratusentals kronor på någonting som bara får stå och 
samla damm. 

Teleskopet som flyttade från Chile till Lund

Givetvis finns det ett uttalat syfte med varje teleskopinköp.  
När man i Lund beslöt att använda det gamla vattentornet 
på universitetets campusområde såg man en möjlighet att 
inte bara fortsätta bevara det arkitektoniska landmärket 
utan även en chans att faktiskt utnyttja det i astronomiska 
syften. Detta kom sig som följd av att man redan långt tidi-
gare börjat planera förflyttningen av Lunds astronomiska 
institution, och den rimliga följdfrågan blev vilket stort 
teleskop som skulle kunna placeras där. Dainis Dravins 
vid Lunds universitet berättar om hur händelseförloppet 
senare utvecklade sig.

– Vid denna tid höll ESO i Chile på att omorganisera 
sitt observatorium på La Silla och ett par av de äldre 
teleskopen skulle inte längre behövas. Ett av dessa var CAT 
(Coudé Auxiliary Telescope), ett specialiserat 1,5-meterste-
leskop för stjärnspektroskopi som designats av Torben 
Andersen, tidigare verksam vid ESO men då verksam 
vid institutionen i Lund, och som i Chile använts av flera 
bland institutionens astronomer. ESO erbjöd detta tele-
skop i stort sett gratis, dock skulle mottagaren ombesörja 
transporten, berättar Dainis Dravins.

Man ville utrusta teleskopet med en spektrograf till 
förmån för examensarbeten och undervisningsprojekt 
samt för experiment inom adoptiv optik, men nu har snart 
sju år förflutit utan att någonting har hänt. CAT-teleskopet 
står där det står och trots att det har börjat rosta finns inga 
planer på att upprusta det. 

– Efter flytten från Chile installerades speglarna aldrig 
och inte heller styrsystemet, säger Dravins’ kollega Len-
nart Lindegren.

Praktiska observationer är alltjämt en viktig del av 
verksamheten, om det är Lindegren och Dravins överens, 
men för att berika studentprojekt finns det numera andra 
medel, bland annat via arkiv från större observatorier. 
Teleskopanvändningen kan man träna på vid ett flertal bra 
sommarskolor. Det finns alltså inte längre något behov av 
1,5-metersteleskopet. Dessutom, förklarar Dainis Dravins, 
har att institutionens tekniska och administrativa personal 
kraftigt reducerats med fem heltidstjänster. 

– Det finns nu inte längre personal som realistiskt till 
fullo skulle kunna iordningställa och driva ett sådant 
teleskop. 

Vad som kommer att hända med CAT-teleskopet på sikt 
vet inte astronomerna i Lund.

Observatoriet som stängdes: Jävan

Vad som är mer definitivt är att Lunds universitets gamla 
observatorium på Jävan inte kommer att tas i bruk igen. In-
för flytten till det nya astronomihuset 2001 beslutades det att 
Jävans observatorium hade gjort sitt – observationsövning-
arna skulle istället ske från taket på det nya astronomihuset, 
där även en ljusavskärmad plattform ställdes i ordning 
medan Jävan avvecklades, berättar Dainis Dravins.

–Från det nya astronomihuset görs observationer för 
såväl undervisning som popularisering. Bland annat har 
det anskaffats ett nytt radioteleskop, medan ett solteleskop 
just nu håller på att uppgraderas.

– Ute på Jävan så står kupolerna fortfarande kvar,  men 
om och hur de kommer att användas i framtiden vet vi inte. 
Byggnaderna ägs inte av universitetet, förklarar Dravins. 

Idéer har funnits om att utnyttja den vackra platsen 
uppe på Romeleåsen som en fältstation för naturstudier. 

– Men frågor om detta är något som andra myndigheter 
har att utreda. säger Dainis Dravins. 

motsatt sida: teleskopet Cat i sin kupol vid la Silla-observatoriet 
i Chile. Sedan teleskopet flyttades till Sverige har det aldrig 
använts. i bilden på sidan 48 syns dagens Cat-kupol längst upp på 
vattentornet vid astronomihuset i lund.

Övergivet: jävans observatorium i Skåne.
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Flyttas ned från bergstoppen: Frostviken

I Jämtland hittar vi ett observatorium som fått flyttas 
närmare folket. När Frostvikens observatorium flyttades 
med helikopter ned från sin bergstopp i de jämtländska 
skogarna under hösten 2012 innebar det en stor fördel 
för besökarna. De behövde inte längre transporteras 
medelst bandvagn eller skoter för att få sig en närmare 
titt på stjärnhimlen, och då observatoriet återinvigdes i 
oktober samma år, på den betydligt mer lättillgängliga 
campingen i Gäddede, hoppades man på en helt annan 
aktivitet än tidigare. 

I början såg det lovande ut, och man trodde sig snart 
kunna komma igång med verksamheten, men bristen på 
personal gjorde att så inte blev fallet. Även på nätet har 
nyheter angående observatoriet lyst med sin frånvaro. 
Idag jobbar Forum Frostviken med att finna och utbilda 
personal på observatoriet, berättar astrofotografen Göran 
Strand, som bland annat höll i en teleskoputbildning för 
Frostvikens befintliga personal. 

– Ett stort problem har varit att hitta någon som kan 
ansvara för och driva observatoriet. Detta har också fått till 
följd att den nya hemsidan inte uppdaterats på länge. 

Det är snarare personalbristen än de ekonomiska medlen 
som tryter, då de inför den stora turistsatsningen har inves-
terat i en hel del utrustning, bland annat en ccd-kamera. 

– Planen är att koppla samman teleskopet med plane-
tariet för att kunna styra teleskopet och även projicera det 
teleskopet ser med hjälp av den nyinköpta kameran, säger 
Göran Strand. 

Men hur storskaliga de övergripande planerna på ob-
servatoriets verksamhet är återstår att se. 

Stockholms nya storstadsteleskop

I Stockholm lades Saltsjöbadens observatorium ned 2001 
och delar av verksamheten flyttades till AlbaNova, vilket 
2007 försågs med ett enmetersteleskop som omedelbart 
tog plats som ett av landets största optiska teleskop. 
Många ställer sig nog frågan hur klokt och fruktsamt 
det egentligen kan vara att ställa upp ett optiskt teleskop 
mitt i Stockholm med alla dess ljusföroreningar, men 
den ursprungliga tanken bakom AlbaNova-teleskopets 
användningsområde var rent miljömässig. Man ville med 
hjälp av laserteknik studera storstadens halter av ozon 
och koldioxid. 

Så långt hann man emellertid inte. Nu är det tveksamt 
om teleskopet någonsin kommer att användas i detta syfte, 
då den största eldsjälen bakom projektet, Lars-Erik Berg, 
har gått i pension. Lars-Erik Berg ansökte om laserutrust-
ning för att kunna utföra mätningar med tekniken lidar 
(ett sätt att mäta bland annat avstånd genom att belysa 
olika mål med laser och sedan analysera reflektionen). 
Men den delen av hans ansökan beviljades inte – han fick 
pengar endast för enmetersteleskopet. 

I källarplanet vid AlbaNova Universitetscentrum finns 
ett stort laserlaboratorium, och Berg berättar att de försök-
te utforma spegelsystem för stråltransport från laserlabbet, 
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Visningar och studentprojekt men ingen miljöforskning:  
albanova-teleskopet i Stockholm.

upp genom byggnaden och upp till observatoriet på sju 
plan längre upp. Men problemen visade sig bli för stora, 
med alltför många reflexioner och säkerhetsproblem.

Göran Olofsson, professor vid astronomiska institutio-
nen i Stockholm, menar dock att man inte helt har släppt 
tanken på att använda teleskopet för just lidar-experiment, 
exempelvis i syfte att mäta luftföroreningar.

– I det sammanhanget är ju teleskopet stort och stads-
ljuset inte något bekymmer. Men för att något sådant ska 
komma igång så krävs ett starkt vetenskapligt intresse och 
rätt mycket pengar, säger han. 

Även om AlbaNova-teleskopet inte gör några lidar-
mätningar det dock ingalunda inaktivt. Teleskopet 
används både i undervisning och i schemalagda visningar 
för allmänheten. Mitt inne i staden går det bra att titta på 
månen och planeterna, och teleskopet har även använts 
för att mäta ljusstyrkan hos supernovor och pulsaren i 
Krabbnebulosan. 

– Vi har ju en bra ccd-kamera som används vid labo-
rationer och även en fibermatad echellespektrograf som 
jag hoppas ska komma igång framöver, tillägger Göran 
Olofsson.

Succé med små medel: Sandvreten

Andra som spanar efter supernovor med sina teleskop är 
föreningen Uppsala Amatörastronomer vid Sandvretens 
observatorium. För dem har det gått riktigt bra i både be-
märkelsen att upprätthålla en livskraftig astronomifören-



ing samt dra maximal nytta av den befintliga utrustningen. 
Faktum är att Sandvretens observatorium är ett av landets 
mest flitigt använda, och Lars Hermansson, vice ordföran-
de i föreningen, berättar att hemligheten ligger i att de har 
blivit begåvade med många väldigt aktiva, intresserade och 
initiativrika medlemmar. Den sociala sammanhållningen 
i klubben är god, vilket uppmuntrar medlemmarna till ett 
högre engagemang. 

På Sandvreten ägnar man sig åt en rad olika observa-
tionsprojekt, och i april detta år blev några medlemmar 
först i Sverige med att observera gammablixten GRB 
130427A i stjärnbilden Lejonet, det första objekt i sitt slag 
som observerats i Sverige av amatörastronomer. I övrigt 
ägnar man sig åt studier av exoplanetpassager, asteroidock-
ultationer och fotometri av ”dåligt observerade stjärn-
hopar” som Lars Hermansson uttrycker det. Inte sällan 
händer det att de bidrar till vetenskapliga artiklar inom 
internationell forskning. 

Två år efter att Uppsala Amatörastronomer bildades 
1980 föddes idén att bygga ett större teleskop. Detta, 
som kom att bli en 45-centimeters Newtonreflektor, 
stod klart 1985, lagom för att kunna visa upp Halleys 
komet. I slutet av förra decenniet fick föreningen ett 
41-centimetersteleskop till låns av Uppsala universitet 
genom dåvarande astronomiprefekten Claes-Ingvar 
Lagerkvist och kollegan Johan Warell, som var både an-
ställd på universitet och ordförande i UAA, att förvalta 
tills vidare, men då hade man ingenstans att ställa det. 
Det löste Uppsalas händiga amatörastronomer genom 
att helt enkelt bygga en utfällbar ”låda” som nu inhyser 
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Flitigt använda teleskop: Sandvretens observatorium utanför 
Uppsala.

det datorstyrda 41-centimetersteleskopet. 
– Det tog mindre än ett år att bygga klart hela lådan, 

men den fungerar som den skall och sluter helt tätt från 
damm, pollen och insekter, säger Lars Hermansson.

Teleskopet brukas numera uteslutande för astrofotogra-
fering. Att bygga lådan var inget dyrt projekt och telesko-
pet hade de som sagt redan, men hur finansieras driften 
och verksamheten av sällskapet? Delvis av medlemsavgif-
terna, förklarar Hermansson.

– Vi har mellan 60 och 80 betalande medlemmar och vi 
har ibland även fått bidrag från Planetariefonden. Sedan 
betalar vi ju bara 125 kronor per år för själva marken, så 
utgifterna är egentligen ganska små.

Ekonomi och personalbrist: Westerlundteleskopet

Ekonomin är tyvärr en av de allra vanligaste faktorerna till 
varför entusiasmerande observatorieprojekt så småningom 
tvingas lägga ned. Johan Warell, nu ordförande i Svensk 
AmatörAstronomisk Förening (SAAF), forskade tidigare 
vid astronomiska institutionen i Uppsala och var i många år 
delansvarig för planering och drift av institutionens nya tele-
skop, det 90 cm stora Westerlundteleskopet. Han berättar att 
det inte är särskilt svårt att finansiera inköp av teleskop eller 
annan utrustning, men att sedan tillsätta avlönade tjänster i 
syfte att underhålla projekten är desto svårare. 

Under sin tid på astronomiska institutionen arbetade 
Johan Warell bland annat med ett observationsprojekt 
rörande planeten Merkurius, och till sin hjälp hade han 
det så kallade Westerlundteleskopet, som är av samma 
typ som AlbaNova-teleskopet och som köptes in 2003 i 
utbildningssyfte. Teleskopet, som namngavs efter uppsa-
laastronomen Bengt Westerlund, har dessutom nyttjats 
av examensarbetande astronomistudenter i försök att 
upptäcka nya exoplaneter, samt till studier av variabler. 
Under senare år har Westerlundteleskopet använts mer 
sällan, och Johan Warell är osäker på hur framtiden kom-
mer att se ut. 

– Det är tråkigt att teleskopet används i så liten utsträck-
ning, men problemet är fortfarande att det inte finns någon 
fast tjänst som innebär att teleskopet omhändertas, säger han.

En positiv utveckling är att en fibermatad högupplöst 
spektrograf är under färdigställande som kommer att 
möjliggöra spektroskopiska observationer av stjärnor, ett 
av institutionens huvudsakliga forskningsområden. 

Engagemang och samarbete

Universitetsteleskopen i Sverige är liksom andra runtom 
i världen inte lika viktiga för forskningen som de en gång 
var. Det gör att observatorier som vid första anblick ser ut 
som tillgångar kan bli snarare bli en ekonomisk belastning. 

Men Sandvretens observatorium, AlbaNova-teleskopet 
och Frostvikens nedflyttade teleskop i Gäddede tycks visa 
hur samarbeten över gränser – och lite kreativitet – kan 
göra det möjligt för åtminstone några stora teleskop att 
fortsätta hålla ett öga på de svenska himlarna. 
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