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Knut Lundmark blev professor
_______

Utnämnd till innehavare av astronomiprofessuren i Lund.
________

Professor Knut Lundmark

K. m:t har i lördagens konselj utnämnt och förordnat docenten vid universitetet i 
Upsala fil. Dr Knut Lundmark att vid universitetet i Lund vara professor i astronomi.

Utgången av denna befordringsfråga är synnerligen marklig och måste hälsas som en 
seger för de sakliga synpunkterna, då den utnämnde hade stödet av sakkunnig 
majoritet och då även den fungerande kanslern vid Lunds universitet, biskop Edv. 
Rodhe, mot konsistoriets flertal förordat doc. Lundmarks utnämning. Den nye 
professorn intager som bekant en mycket ansedd plats bland samtiden astronomer 
överhuvud.

Prof. Lundmark är född 1889 i Älvsby förs., blev fil. D:r i Upsala 1920 och s. å. 
docent i astronomi där, efter att sedan 1913 ha varit amanuens vid observatoriet. Vid 
Lick-observatoriet och The Carnegie Institute i Amerika var han anställd 1921-23. 
Hans vetenskapliga produktion är synnerligen omfattande.



Jag har ju beräknat få vistas halvtannat år därute, förklarar professorn, och får väl nu 
stanna där, så länge vederbörande i Lund tillåta det.

Professor Lundmark  till Kalifonien i nästa månad.

Professor Knut Lundmark reser i början av februari till U.S.A. för att under 
halvtannat år göra en del omfattande studier vid företrädesvis kaliforniska 
observatorier. Resan företages med stipendier från Letterstedtska och Lennanderska 
fonderna.

Förra gången jag besökte dollarlandet – 1921-23 – var jag anställd ett år vid Mount 
Wilson, säger p:of. Lundmark vid en intervju med St. D. Jag är alltså inne i 
förhållandena varför tiden nu kan utnyttjas effektivare. De kaliforniska observatorier, 
vid vilka jag störst tiden skall arbeta, äro Mount Wilson, beläget vid Pasadena, en 
förstad till Los Angeles, vidare Lickobservatoriet vid S:ta Clara-dalen c:a 5 mil från 
San Francisco och Lowell-observatoriet på den storslagna Volorado-platån. I första 
hand kommer studiet av de ”anagalaktiska nebulosorna”, ett namn jag givit en rad 
som nebulosor oegentligt betraktade stjärnsystem. Vilka mycket nära likna den 
Vintergata där vi utgöra ett nog så intressant stoftgrand.

Den andra huvuduppgiften utgörs av en del spektralanalytiska undersökningsar av 
dessa anagalaktiska objekt. Dessa nebulosor röra sig med en genomsnittshastighet av 
omkring 1.200 km, i sekunden. Medelst spektralanalytiska bestämningar kan man 
studera storleken av rörelsen i riktning emot eller från oss, medan vinkelrörelsen 
möjligen kan härledas ur äldre data. De spektralanalytiska iakttagelserna äro även av 
mycket stor vikt för bestämningen av vilka stjärnor det är, som sammansätta dessa 
stjärnsystem. Vidare funderar prof. Lundmark på att vid Lowellobservatoriet komma 
med i arbetet på utforskande av våra egna grannplaneter.

Prof. Lundmark framhåller slutligen att det nya Stockholmsobservatoriet kommer att 
få så stora instrument – särskilt ett spegelteleskop med 1 meters öppning – att vi 
framdeles icke skola behöva räkna med Amerikafärder för att få material till studiet 
av nebulosorna.


