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nering publicerat avhandlingen »Ad theoriam cometarum addita
menta». Tjansten betecknades som adjunkt och innebar en lon av 
90 tunnor spannmal. Angstrom tjanstgjorde liven som examinator 
i studentexamen, som da endast skedde vid universitetet. Han vi
karierade ocksa som professor i astronomi under nagot ar. 1845 
gifte han sig med Augusta Carolina Bedoire, dotter till brukspa
tron Henrik Bedoire och Carin Henrietta Littorin. Anders Jonas 
son Knut skriver i minnesteckningen over sin far att eftersom bru
den inte medforde nagon egen formogenhet i boet; »sa syntes 
Angstrom allt fortfarande fa god anvlindning for den fadernearfda 
fomojsamheten.» 

Yid nagra tillfallen under 1850-talet vikarierade Anders Jonas 
Angstrom for Adolf Ferdinand Svanberg under dennes sjukdom. 
Efter Svanbergs dod 1857 utnlimndes han slutligen till professor i 
fysik 1858, en professur som han innehade till sin dod 1874. 

Slutet av 1700-talet och bo1jan av 1800-talet klinnetecknades 
av en kraftig utveckling inom den klassiska fysikens alla grenar. 
En mlingd nya upptackter och ron skedde inom termodynamik, 
optik, te1moelektricitet, elektricitetsllira och magnetism. Ang
strom hade djupgaende kunskaper inom de fiesta av dessa fysi
kens omraden. Han overtog i nagra fall matningar och projekt fran 
sina foretrlidare, men han provade liven nya vligar tills han fann 
sin egen specialitet, spektroskopi. Det kan vara lampligt att forst 
droja vid hans mlitningar av jordens magnetfalt, jordlagrens tem
peratur och vlirmets Iedning. 

Jordmagnetiska miitningar och astronomi 

Redan pa Fredric Rudbergs tid fanns i Uppsala ett start intresse 
for mlitningar av det jordmagnetiska faltet. Rudberg anskaffade 
lampliga matinstrument och uppforde pa egen bekostnad ett litet 
jarnfritt observatorium soder om slottet. Hans kollega i astronomi 
Gustaf Svanberg studerade 1833-35 i Tyskland, dar han i Got
tingen fick kontakt med Karl Friedrich Gauss. Denne hade till
sammans med Wilhelm Weber bildat »Gottingen Magnetischer 
Yerein», en sammanslutning for jordmagnetiska mlitningar. Man 
hade organiserat mlitningar vid ett 40-tal fysikaliska institut och 
astronomiska observatorier runt om i varlden, inbegripet Uppsala. 
Pa vissa avtalade dagar gjorde man varje ar matningar av det jord
magnetiska faltet till bade riktning och styrka. I Uppsala inrattade 
Svanberg ett magnetiskt observatorium i norra slottstornet. Detta 
visade sig emellertid inte vara lampat for absolutmlitningar, varfor 
han uppforde ett nytt, jarnfritt hus vid observatoriet. Det ersattes 
1864 i sin tur av linnu ett jlirnfritt hus i nlirheten av den kemiska 
institutionen. Det huset, som senare flyttades narmare Villavagen, 
revs forst 1953 for att llimna plats at nya fysikinstitutioner. 

Magnetiska matningar ansags i forsta hand hora hemma inom 
astronomin, vilket ar anledningen till att Anders Jonas Angstrom 
som observator hos Svanberg kom i kontakt med dem. Matningar
na intresserade honom och redan under en resa 1843 besokte han 
Johann von Lamont i Miinchen, nagot som ledde till livslang kon
takt och vanskap. Genom att under rnng tid undersoka jordmagne-

tismen hade Lamont lyckats visa att stomingar i magnetfaltet hade 
en period av omkring elva ar, dvs. samma period som variationen 
i solfllickamas intensitet. For sina mlitningar hade Lamont utveck
lat nya instrument. Angstrom inkopte ett sadant instrument, som 
han utnyttjade under sin aterfard till Uppsala. Han planerade att i 
Sverige kartlagga det magnetiska faltet, och han gjorde matningar 
over magnetfaltets inklination och absolutintensitet pa flera plat
ser i landet. Nagra observationsresultat blev aldrig tiyckta, men 
hans verksamhet inspirerade milnga till fortsatta magnetiska mat
ningar, vilka pagick in pa 1900-talet. Angstroms kunskap om 
jordmagnetism medforde ocksa att han av Kung!. Yetenskapsaka
demien fick i uppdrag att bearbeta de magnetiska observationer, 
som foretagits ombord pa fregatten Eugenie under en vlirldsom
segling 1851-53. Den ansvarige observatoren hade avlidit strax 
efter hernkomsten och Angstrom var den ende som tillrackligt be
hlirskade omradet. Emellertid var joumalema delvis ofullstandiga 
med avseende pa olika korrektioner, varfor bearbetningen tog av
sevard tid. Resultatet forelag inte i tryck forran 1874, samma ar 
som Angstrom av led. 

Anders Jonas Angstroms arbeten inom ren astronomi ar inte 
manga, men de vittnar om att han var val insatt i denna vetenskap, 
och att han visste att havda egna asikter inom aktuella omraden. 
Har kan namnas en uppsats om Halleys komet, samt ett studium 
av retardationen hos Enckes komet. I en artikel »Om ethems mot
stand och smaplanetemas attraktioner» opponerade han sig mot 
en teori enligt vilken kometens inbromsning orsakades av en 
»eter», som uppfyllde varldsrymden. I stallet forklarade han feno
menet som en inverkan av smaplanetemas gravitation. Aven om 
Angstrom inte ville forklara kometers inbromsning med en eter ar 
det helt klart att han i ovrigt delade den allmanna uppfattningen 
om denna allestades nlirvarande eter. I sitt forsta storre optiska ar
bete beskriver han hur ljusstralamas snabba oscillationer vid ab
sorption i ett medium vlirmer detta och dli1med slitter materialets 
mMelar i en pendelrorelse om an med langsammare takt. Dessa 

pendelrorelser (varmesvangningar) skulle enligt Angstrom i sin 
tur · formedla en v agrorelse tillbaka till etem, i vilken strain in gen 
sedan skickas vidare. Man hade linnu ingen uppfattning om stral
ningens natur och visste inte att den (liven i vakuum) bestar av 
snabbt svangande elektriska och magnetiska falt. 

Jordtermometrar 

Ett annat forskningsfalt, som Anders Jonas Angstrom »lirvde» 
fran sina foretradare rorde vlirmelaran. Under 1830-talet hade 
man tagit initiativ till gemensamma skandinaviska naturforskar
moten i medicin och naturvetenskap med ett forsta mote i Gote
borg 1839. Yid det tredje naturforskaimotet i Stockholm 1842 re
dogjorde Angstrom for en undersokning over varmets overgang 
fran en metal! till en annan. Denna tiycktes senare i Poggendorffs 
Annalen der Physik 1853 under titeln »Einige Beobachtungen in 
Betreff der Warme und deren Theorie». I en fotnot anger Poggen
dorff att Angstroms uppsats tyvlirr varit honom obekant i 10 ar, 
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