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Förkortningslista 

HBS: Hamburg Bergedorf Sternwarte. 

HBSA: Hamburg Bergedorf Sternwarte Archiv. 

LAMOST: Large Sky Area Multi Object fibre Spectroscopic Telescope. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Den här magisteruppsatsen handlar om den estlandssvenske instrumentmakaren 

och stjärnoptikern Bernhard Schmidt (1879-1935) som föddes på Nargö utanför 

Estlands norra kust. Vid 22 års ålder flyttade han till Mittwieda i Tyskland för att 

studera och från 1926 var han verksam vid Bergedorf Observatoriet utanför Ham-

burg (Hamburg Bergedorf Sternwarte). Han uppfann 1930 ett speciellt optiskt 

system för teleskop som kom att bli banbrytande för teleskoputvecklingen och 

bidrog till nya astronomiska upptäckter. Hans teleskopoptik används än idag. 

Keplers fotometer innefattar den största Schmidtkamera som skickats ut i rymden 

(2009) och ett av världens största teleskop, LAMOST i Kina som invigdes 2008 

bygger på Schmidts optiska teleskopteknik (Wolfschmidt 2011:193). 

Få människor i Sverige känner i allmänhet till Bernhard Schmidt och hans 

uppfinning, förutom astronomer och astro-fysiker. Det finns heller inte så mycket 

skrivet om honom på svenska förutom en del kortare rent tekniska beskrivningar 

av hans teleskop samt en roman. 

En första utgångspunkt i det här arbetet var att jag läste estländaren Jaan 

Kross roman Motvindsskeppet. Romanen är en fiktiv berättelse om Bernhard 

Schmidt och när den kom ut på estniska 1987 (svenska 1997) fanns ingen veten-

skaplig biografi publicerad om honom. Därför var det också svårt att veta vad som 

var historiska fakta och vad som var fiktion i Kross roman. Som läsare blev jag 

fundersam och boken blev en utgångspunkt för att ta reda på mer om vad som 

faktiskt hade hänt och om det fanns något mer publicerat material eller arkiv-

material om Bernhard Schmidt och hans uppfinning. 

Samtidigt besökte jag Estlandssvenskarnas kulturförening i Stockholm. Deras 

arkivgrupp hade fått en donation – en flyttkartong med arkivmaterial från Mal-

lorca efter Erik Schmidts (Bernhard Schmidts brorson) bortgång 2014. Överst i 

lådan låg ett fotografi av två tallar och en stege i vinterskrud. En vacker bild som 

skulle visa sig väsentlig i förståelsen av Bernhard Schmidts bakgrund, person-

historia och ursprunget till hans astronomiska intresse (bilaga 1). 

Dessutom fascinerade Bernhard Schmidts levnadsöde. Han var näst intill 

autodidakt, studieåren i Mittweida avslutade han inte. Han växte upp på en ö i 

Finska viken där befolkningen försörjde sig på fiske, sjöfart och lotsning. Hans 

högerarm amputerades nedanför armbågen efter ett experiment med krut vid 
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15 års ålder. Hur var det möjligt att han med dessa förutsättningar kunde åstad-

komma en så pass revolutionerande uppfinning? 

Jag har tidigare skrivit om estlandssvenskarna och ön Nargö utanför Tallinn 

(Rosen 1985, 1992). I dag när civila åter kan besöka Nargö som varit sovjetiskt 

militärområde i 50 år och mer arkivmaterial finns tillgängligt är det också möjligt 

att koppla ihop Bernhard Schmidts uppväxt på Nargö med hans livsprojekt och 

uppfinningen i Tyskland som senare spreds vidare i Europa och världen. Min upp-

fattning utifrån källmaterialet är att den kopplingen inte har gjorts fullt ut tidigare. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att kartlägga, beskriva och analysera Bernhard Sch-

midts kvarlåtenskap i ett globalt perspektiv. Frågeställningarna som leder arbetet 

lyder: 

1. Vilken typ av kvarlåtenskap finns efter Bernhard Schmidt och var finns den? 

2. Vem förvaltar och ansvarar för materialet? Vem har makten över materialet? 

3. Hur ser tillgängligheten ut och är den global? 

Det här föreliggande arbetet redovisar vad jag hittat av kvarlåtenskap, arkiv-

material och andra spår av Bernhard Schmidt samt var materialet finns. Jag tittar 

också närmare på frågan om förvaltandet av materialet utifrån de tre aspekterna 

bevarande, kunskap och tillgänglighet. 

För att till fullo förstå Bernhard Schmidts vetenskapliga gärning måste vi 

också förstå hans bakgrund, personhistoria och den tid han levde i som präglades 

av en stor upptäckaranda, vetenskaplig utveckling och omvälvande geopolitiska 

skeenden. 

I denna uppsats är således min avsikt att sätta in Bernhard Schmidt i ett sam-

manhang genom att spåra hans kvarlåtenskap som är utspridd i flera länder och 

vid olika institutioner. Jag följer Bernhard Schmidt i spåren av hans liv. 

1.3 Disposition 

Efter det första inledande avsnittet följer i avsnitt två en redogörelse över metod 

och teoretisk ansats samt definitioner av begrepp. I avsnitt tre går jag igenom tidi-

gare forskning och annat publicerat material. Därpå följer en bredare bakgrunds-

beskrivning av Bernhard Schmidts personhistoria, hans verksamhet och den mest 

relevanta geopolitiska kontexten i avsnitt fyra. I avsnitt fem under rubriken ”Kvar-

låtenskap: den utspridda samlingen och andra spår av Bernhard Schmidt” redovi-
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sas kartläggningen och huvudsyftet med den här uppsatsen. Detta avsnitt och slut-

diskussionens analys i avsnitt sex ger också svar på mina frågeställningar och 

återknyter till teoretisk ansats och de mest centrala begreppen. Efter en kortare 

sammanfattning följer käll- och litteraturförteckning. Allra sist i uppsatsen finns 

de bilagor som jag refererar till i texten. 
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2. Metodredovisning och teoretisk ansats 

2.1 Källmaterial 

De källor som används för att beskriva Bernhard Schmidts bakgrund, hans te-

leskop och den tid han levde i samt vid kartläggningen av kvarlåtenskapen är dels 

den forskning och det publicerade material som redovisas i avsnitt tre och dels det 

jag tidigare skrivit om den estlandssvenska kulturen och den tidigare bosättningen 

på Nargö. Viss vägledande information har också inhämtats från de nyckelperso-

ner som visat mig till och i arkiven. En stor kunskapskälla har även det arkiv-

material jag hittat runt om i Europa varit. I genomgången av källmaterialet har det 

också visat sig hur viktigt det är att kontrollera originalkällan för att undvika fel-

aktigheter. 

Min teoretiska utgångspunkt i analysen av materialet utgår främst från James 

Cuno och hans bok Who owns antiquity? Museums and the battle over our ancient 

heritage från 2008. James Cuno tar fasta på John Henry Merrymans triad och hans 

förvaltade perspektiv på kulturarv som utgår från de tre principerna bevarande, 

kunskap och tillgänglighet. Jag använder mig också av Rodney Harrison (2013), 

Stefan Bohman (2010) och i viss mån även Sharon Macdonald (2006), Louise 

Craven (2008) och Wolfgang Ernst (2008). Mer specifikt framgår samtliga mina 

källor i käll- och litteraturförteckningen i avsnitt 8. 

2.2 Metod: Arkivsök Europa 

Tillvägagångssättet för att söka svaren på ovanstående frågeställningar och för att 

kunna kartlägga de spridda materiella spåren av Bernhard Schmidt började med 

informationsinhämtande från ett nätverk av nyckelpersoner. Parallellt med detta 

sökte jag fram det publicerade material som fanns att hitta om honom och hans 

uppfinning och närliggande teman relevanta för ämnet. Efter en genomgång av 

litteraturen hittade jag också ledtrådar till opublicerat material. Sökningar på nätet 

och i digitala arkiv gav också resultat. 

Valet av metod för denna kartläggning blev i de senare delarna rent praktiskt. 

Jag fick helt enkelt besöka de platser där materialet finns. Resorna gick till obser-

vatorier, arkiv och museer i Sverige, Estland och Tyskland. Arkivsök Europa blev 

rubriken på mina fortsatta efterforskningar och sökandet efter spår av Bernhard 
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Schmidt. Informationssökandet och kartläggningen av Bernhard Schmidts kvarlå-

tenskap har pågått i perioder under drygt ett år från våren 2016 till hösten 2017. 

Efterforskningarna har skett i främst fyra steg: 

Sökandet efter för ämnet relevant publicerat material i bibliotek och på nätet. 

Samtal med nyckelpersoner och vägledning till arkiv, museer och observatorier. 

Resor och besök i Sverige, Estland och Tyskland. 

Genomgång och analys av källmaterialet samt gängse litteraturstudier. 

Samtalen hade formen av semi-strukturerade kvalitativa intervjuer där anteck-

ningar fördes och i några fall även ljudinspelningar. Jag har även haft en ganska 

omfattande e-postkorrespondens med nyckelpersonerna. Samtalen har främst varit 

av vägledande karaktär och har endast indirekt används i uppsatsen. 

Resorna till och besöken vid de olika arkiven, museerna och observatorierna 

har ägt rum vid följande datum: 

Estlandssvenskarnas föreningsarkiv: 2016-03-19, 2017-01-25 och 2017-03-25. 

Observatoriet i Kvistaberg: 2017-01-10 och 2017-05-03. 

Observatoriet, arkiven och museet i Bergedorf Tyskland: 2017-02-26 till 

2017-03-01. 

Viimsi muuseum Estland: 2017-09-01. 

Nargö Estland: 2017-09-01 till 2017-09-02. 

Ångström Uppsala universitet: 2017-04-22 och 2017-12-13. 

2.3 Nyckelpersoner och resor 

Efterforskningarna började med att följa kartongen med arkivmaterial från Mal-

lorca i Estlandssvenskarnas kulturförenings arkiv i Stockholm som förvaltar foto-

grafier och föremål från den estlandssvenska kulturen i Estland. Arkivet innefattar 

även Nargöföreningens arkivmaterial. Margit Rosen Norlin och Maj Malmström 

som är medlemmar i Nargöföreningen hjälpte mig med det fotografiska materialet 

och att lokalisera Bernhard Schmidts brorson, konstnären Erik Schmidts änka 

Kerstin Lindahl, bosatt på Mallorca som donerat materialet efter sin make. Jag 

kontaktade henne för att försöka ta reda på om det fanns något mer kvarlämnat 

material efter Bernhard Schmidt och var det i så fall fanns. 

Kerstin Lindahl visade mig vägen till arkiven vid Bergedorf-observatoriet ut-

anför Hamburg (HBS). Tack vare Kerstin Lindahl fick jag också kontakt med 

forskaren Walter Stephani i Kiel, Tyskland som skrivit flera artiklar tillsammans 
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med Dr. Roger Ceragioli om Bernhard Schmidts optiska verksamhet och hans tid 

vid Bergedorfobservatoriet utanför Hamburg. Det visade sig att Walter Stephani 

också ansvarar för digitaliseringen av det material om och av Bernhard Schmidt 

som bevarats i Bergedorf. Vid mitt besök där fick jag också möjlighet att gå ige-

nom observatoriets arkiv över Bernhard Schmidt och besöka det lilla Schmidtmu-

seet som finns där. Jag träffade även Dr. Dietlef Groote, ansvarig för arkivet med 

de fotografiska plåtar av stjärnhimlen (Fotoplattenarchiv) som bevarats, digitali-

serats och används av astronomer över hela världen. Efter resan till Tyskland fick 

jag via e-post kontakt med Dr. Wolfgang Wimmer, senior Manager Corporate 

Archives Carl Zeiss AG i Jena. 

På väg till Bernhard Schmidts barndomsö Nargö i Estland besökte jag även 

Viimsi Muuseum och träffade antikvarie Maivi Kärginen på strandfolkens mu-

seum strax utanför Tallinn. På Nargö fick jag möjlighet att besöka fastigheten där 

hans barndomshem legat med hjälp av den nuvarande ägaren. Det som finns beva-

rat här från Bernhard Schmidts tid är en jordkällare, en brunn och två lotstallar. 

Det nya bostadshuset har byggts på exakt samma plats som det gamla. Även taket 

har en liknande utformning som det ursprungliga. 

I Sverige har jag besökt observatoriet i Kvistaberg tillsammans med förestån-

daren Bengt Edvardsson, astronom vid Ångströmlaboratoriet och institutionen för 

Fysik vid Uppsala universitet. I Kvistaberg har man sedan 1963 ett Schmidtte-

leskop. (Vid denna tid det största i Skandinavien). Vid mitt andra besök till 

Kvistaberg medföljde även astronom Tarmo Oja, tidigare föreståndare för Kvista-

bergs observatorium. Vi träffade då också tidigare observatorietekniker Per-Olof 

Karlsson i Kvistaberg några månader innan han gick bort i slutet av 2017. Obser-

vatoriet i Kvistaberg ligger ca 3 mil sydost om Uppsala och lyder under Uppsala 

universitet. Ny föreståndare sedan 2018 är astronom Eric Stempels, vid Ång-

strömlaboratoriet, institutionen för Fysik vid Uppsala universitet. Flera av ovan 

nämnda personer, knutna till observatoriet i Kvistaberg, har bidragit med kunskap 

kring de tekniska aspekterna av Schmidtteleskopet. 

I sökandet efter bevarat material kring Bernhard Schmidts liv och verk fick 

jag kontakt med hans syster Olga Wallenius (f. Schmidt), barnbarn Lauri Valleala 

i Finland som också är ordförande i släktföreningen Wallenius. Det visade sig att 

Olga Wallenius son Einari Valleala hade sparat en del material efter sin mor. 

Jag har även besökt Ångström laboratoriet i samband med dess 20-

årsjubileum och Öppet hus den 22 april 2017 och samtalat med astronomer, fysi-

ker och astrofysiker där. Vid Nobelpristagarnas besök i Uppsala den 13 december 

2017 tog jag del av föreläsningarna i fysik då Kip Thorne, Rainer Weiss och 

Barry Barish talade. Under hösten 2017 införskaffade jag ett amatör-teleskop för 

att kunna bilda mig en uppfattning om teleskopets konstruktion och om hur själva 

observerandet av stjärnhimlen fungerar. 
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2.4 Teoretisk ansats och begrepp 

Utgångspunkten för det här arbetet är att ta reda på om det finns något kvarlämnat 

och bevarat material efter Bernhard Schmidt som rör hans person och uppfinning 

samt kartlägga var det finns. Utifrån denna kartläggning tittar jag närmare på vem 

som förvaltar och ansvarar för materialet och hur tillgängligt det är samt belyser 

de geopolitiska faktorer och skeenden som påverkat det. 

Jag utgår då främst från de tre principer kring ägande och förvaltande som 

James Cuno tar upp i sin bok Who owns antiquity? Museums and the battle over 

our ancient heritage (2008). James Cuno utgår främst från arkeologiska artefakter 

äldre än 150 år i sina exempel, men hans analys kan även tillämpas på andra for-

mer av kulturarv. I sitt resonemang kring kulturarv och ägande tar han upp juris-

ten John Henry Merrymans triad eller tre principer för förvärv och förvaltande 

som han förordar. Dessa är bevarande, kunskap och tillgänglighet. James Cuno 

menar att genom att utgå från dessa tre principer eller faktorer flyttas fokus från 

ägande till förvaltande vilket James Cuno anser vara mer relevant i diskussionen 

kring vårt gemensamma kulturarv (Cuno 2008:13). 

Om vi utgår från de tre principerna var och en för sig, kan det se ut så här: 

Bevarande: Bevaras materialet och finns det resurser för att förvalta och ansvara 

för det? 

Kunskap: I vilken utsträckning sprids kunskap och information om materialet? 

Tillgänglighet: Hur tillgängligt är materialet för allmänhet och forskare? Har det 

global räckvidd? 

I min kartläggning och analys av Bernhard Schmidts kvarlåtenskap kommer jag 

att utgå från dessa tre principer. I fråga om de arkivhandlingar som skapats kring 

honom och hans uppfinning, anser jag att det blir relevant att fokusera just på för-

valtandet. I synnerhet eftersom det leder vidare till ansvarsfrågan och bevarandet 

samt den avgörande frågan om tillgänglighet som i sig innefattar möjligheten till 

forskning, vetenskapliga fakta och spridning av kunskap om materialet. Jag tittar 

också på frågan om tillgänglighet ur ett globalt perspektiv och om det har global 

räckvidd. Jag försöker även resonera något kring det globala kulturarvet och den 

globala individen. 

Det finns flera begrepp som blir relevanta att ta upp i det här sammanhanget. 

Jag har hittills talat om material och kvarlåtenskap utifrån ett mer generellt per-

spektiv. Med begreppet ”kvarlåtenskap” i paritet med tyskans ”Nachlass” avser 

jag ”det man lämnar efter sig” eller mer exakt ”sammanfattningen av de ägodelar 

som en person lämnar efter sig vid sin död”. Översätter vi ”Nachlass” så betyder 

det ”en samling manuskript, anteckningar, korrespondens som någon lämnar efter 

sig”. Med material avser jag handling (synonymt med dokument) i betydelsen 
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”allt som förmedlar information”. I det här fallet kan det handla om personliga 

tillhörigheter, brev, dokument, fotografier och föremål. Wolfgang Ernst tar också 

upp begreppet kvarlåtenskap i sin bok Sorlet från arkiven. Ordning ur oordning 

(2008:70-71) där han menar att en kvarlåtenskap inte är ett arkiv utan en samling. 

Övriga teoretiska begrepp som är relevanta här är: samling, samlande, arkiv, 

arkivbildare, personarkiv, personmuseum, kulturarv, kulturarva, globalt kulturarv 

och global individ/kosmopolit. Dessa definieras nedan. 

Samling 

En samling uppstår när någon medvetet har samlat information om något speciellt 

(Appelquist 2000:13). Sharon Macdonald (2006:82–83) skiljer på begreppen 

samla (collecting) och samling (collection) där samla innefattar intentionen att 

skapa en samling medan samlandet innebär mer än att bara samla ihop saker – det 

förutsätter också en uppsättning objekt som tillsammans formar en meningsfull 

helhet. 

Arkiv 

De handlingar som tillkommit i en arkivbildares verksamhet men som inte nöd-

vändigtvis förvaras på samma ställe. Enligt Appelquist (2000:13) är arkivens 

främsta roll minnesskapande över mycket långa perioder. Han konstaterar också 

att den som har informationen har makten. 

Arkivbildare 

Den i vars verksamhet arkivhandlingar skapas. En arkivbildare kan vara en en-

skild person. Det avgörande är att det har skapats arkiv i en urskiljbar verksamhet 

med viss varaktighet (Appelquist 2000:13). 

Personarkiv 

Ett personarkiv är sällan genomtänkt eller planerat när det byggs upp, istället är 

det något som samlats ihop av en persons privata och kanske offentliga verksam-

het (Fries Markiewicz 2012:16). 

Personmuseum 

Stefan Bohman definierar i sin bok Att sätta ansikte på samhällen. Om kanon och 

personmuseer (2010:15) personmuseer som ”en presentation av en enskild person, 

marknadsförd i personens namn, i en egen lokal, öppen för allmänheten under i 

alla fall vissa delar av året”. 

Kulturarv 

Kulturarv kan definieras på många sätt och begreppet utvecklas hela tiden. Enligt 

Rodney Harrison är kulturarv ett mycket brett begrepp där nästan allt kan uppfatt-
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tas som kulturarv från det solida till det flyktiga (från det materiella till det imma-

teriella). Han menar också att kulturarv är en process där det förflutna skapas i 

nuet. Kulturarvets roll kan vara ”to keep the past alive in the present for the fu-

ture” (2013:3-5). Han menar också att kulturarv finns i nuet och återspeglar 

nedärvd och samtida omsorg om det förflutna (2013:14). Rodney Harrison formu-

lerar även teorier om kulturarvsprocessen utifrån aktör-nätverksteorin (2013:32). 

Kulturarva 

Verbform av kulturarv som beskriver processen där vi alla kan vara aktörer och 

skapa kulturarv i nuet (Qaisar Mahmood i ”Idévärlden” SVT 2 2018-02-25). 

Globalt kulturarv 

Kulturarv relevanta för hela mänskligheten. 

Global individ/Kosmopolit 

Ett 1800-tals ideal som beskriver en medborgare av världen och av universum 

eller en medborgare av kosmos (”Citizen of Cosmos”) som James Cuno beskriver 

begreppet (2008:124). Enligt James Cuno är kosmopolitanismen fokuserad på 

gemenskap (vi är alla grenar av samma familj gentemot vilken vi alla är lika för-

pliktigade) medan nationalismen begränsar vår vision av världen och kosmopolit-

anismen expanderar den. 
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3. Tidigare forskning och annat publicerat 
material 

3.1 Vetenskapliga verk 

Det enda större vetenskapliga verk om Bernhard Schmidt som publicerats är Bar-

bara Dufners (numera Ohnesorge) avhandling i historia vid Hamburgs Universitet. 

Den heter Den Himmel fest im Blick. Eine wissenschaftliche Biografie über den 

Astro-Optiker Bernhard Schmidt (2002). Avhandlingen finns bara på tyska och är 

en genomgång av hans liv och framförallt hans optiska verksamhet i Tyskland. 

Med denna vetenskapliga biografi kom Barbara Dufner på sätt och vis att fullfölja 

det arbete som Arthur Arno Wachmann påbörjat redan på 1950-talet. Avhandling-

en är till stor del baserad på arkivmaterial främst från Bergedorf och Mittweida. 

Författaren använder få samtida källor. 

Några mindre verk utgavs även på 1970- och 1980-talen av fysikern och est-

ländaren Peeter Müürsepp. Häftet Bernhard Schmidt utgavs av Valgus förlag i 

Tallinn 1976 på ryska och ytterligare ett häfte Die Jugendjahre von Bernhard 

Schmidt und sein Briefwechsel mit dem Potsdamer Observatorium kom ut på 

tyska 1982. Författaren var vid denna tidpunkt verksam vid Institut für Physik. 

Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR i Tartu, Estland. 

Bernhard Schmidts kollega Arno Arthur Wachmann vid Bergedorf planerade 

att skriva Bernhard Schmidts biografi. Han samlade in ett omfattande material 

även från brorsonen Erik Schmidt men istället för en biografi blev det en rad artik-

lar som publicerades i vetenskapliga tidskrifter i Tyskland, USA och Sverige. Ar-

tikeln ”From the life of Bernhard Schmidt” publicerades 1955 i Sky and telescope 

(Vol XV, No.1), “Ur Bernhard Schmidts liv” kom översatt till svenska samma år i 

särtryck ur Populär Astronomisk tidskrift (häfte 3-4). Artikeln ”Das Leben des 

Optiker Bernhard Schmidt” publicerades i Sterne und Weltraum (2 maj 1962) och 

i samband med Bernhard Schmidts dödsdag kom artikeln ”Zum 30. Todestag von 

Bernhard Schmidt” i Naturwissenschaftliche Rundschau (nr 12. December 1965). 

Författaren ger i dessa artiklar en bild av Bernhard Schmidts tid i Estland, de upp-

finningsrika åren i Mittweida och hans optiska verksamhet vid Bergedorf observa-

toriet utanför Hamburg. 

På svenska har ytterst lite publicerats om Bernhard Schmidt, men i Gunnar 

Welins bok Astronomi för alla (1985) finns några sidor om optiska teleskop där 
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Welin på ett pedagogiskt sätt beskriver hur ett Schmidtteleskop fungerar. Gunnar 

Welin nämner på några få rader Bernhard Schmidt och presenterar honom som 

estländare (1985:35). 

På senare år har även Gudrun Wolfschmidt vid Zentrum für Geschichte der 

Naturwissenschaft und Technik vid Hamburgs universitet publicerat några veten-

skapliga artiklar som ”Bernhard Schmidt and the Schmidt telescope for mapping 

the sky” i Baltic Astronomy (Vol. 20, 2011). Hon är även redaktör för boken Ko-

meten, Sterne, Galaxen – Astronomie in der Hamburger Sternwarte zum 100 

jährigen Jubiläum der Hamburger Sternwarte in Bergedorf (2014) där det finns 

ett kapitel med rubriken ”Optiken für die Hamburger Sternwarte. Bernhard Sch-

midt und Richard Schorr – Zeugnisse und Ergebnisse einer Zusammenarbeit” för-

fattad av Roger Ceragioli och Walter Stephani. De båda författarna har även skri-

vit om digitaliseringen av arkivet i Bergedorf i boken Astronomie in Franken Von 

den Anfängen bis zur modernen Astrophysik (2015) med Gudrun Wolfschmidt 

som redaktör. 

Bland de tidiga vetenskapliga artiklarna som handlar om Schmidtteleskopet 

kan nämnas “Bernhard Schmidt and his reflector camera: An astronomical contri-

bution to radiology” av Paul C Hodges publicerad i The American Journal of Ro-

entgenology and Radium Therapy Vol. LIX, No.1, January, 1948. På senare år 

även den vetenskapliga artikeln ”Schmidt Telescopes: Their Past, Present and 

Future” av Russel D. Cannon i Astronomical Society o the Pacific Conference 

Series vol.84. 1995. 

Bernhard Schmidt publicerade inte många artiklar men den viktigaste och 

mest citerade är ”Ein lichtstarkes komafreies Spiegelsystem” i Central Zeitung für 

Optik und Mechanik (1931). Artikeln skrev han strax efter att han färdigställt sin 

uppfinning. 

I biografier över andra astronomer och astrofysiker går det också att hitta in-

formation om Bernhard Schmidt och hans teleskop. I Donald E. Osterbrocks bio-

grafi över Bernhard Schmidts kollega Walter Baade, Walter Baade. A Life in 

Astrophysics (2001) skildras deras samarbete, Walter Baades och Edwin Hubbles 

observationer och upptäckter med Schmidtteleskopet. I boken Miss Leavitts stjär-

nor. Om kvinnan som upptäckte hur man mäter universum av George Johnsson 

från 2006 finns inte så mycket information om Bernhard Schmidt men ett längre 

avsnitt om hur Walter Baade och Edwin Hubble går vidare med Henrietta Swan 

Leavitts storartade upptäckter och de teleskop som fanns vid observatoriet i 

Mount Palomar. Även Ejnar Hertzsprungs biografi av Dieter B. Herrmann Ejnar 

Hertzsprung Pionier der Sternforschung (1994) skildrar den långvariga bekant-

skapen med Bernhard Schmidt och hans optiska kunnande. Biografin berättar 

också om uppförandet av den tidens största Schmidt-teleskop som uppfördes 1960 

i Tautenburg (Thüringen, dåvarande Östtyskland) av den optiska firman Carl 

Zeiss för Karl Schwarzschild observatoriet. 
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I astronomen Jochen Schramms verk Sterne über Hamburg. Die Geschichte 

der Astronomie in Hamburg utgiven av Hamburgs Kultur- und Geschichtskontor 

(1996) finns flera kapitel som handlar om Bernhard Schmidt ”Ich bin ein jünger 

der Finsternis”, ”Der Schmidtspiegel” och ”Die Nachkriegszeit”. 

3.2 Skönlitterära alster 

Den estniske författaren Jaan Kross publicerade 1987 romanen Vastutuulelaev 

som 1997 gavs ut på svenska med titeln Motvindsskeppet. Titeln syftar på en an-

nan av Bernhard Schmidts många uppfinningar – ett skepp som med vindkraft kan 

segla mot vinden. Boken är en fiktiv berättelse över Bernhard Schmidts liv och 

verksamhet. Jaan Kross definierar boken som en biografi i romanform och förtyd-

ligar i förordet ”Mellan bokens pärmar behandlas historiska fakta och uppdiktade 

fakta som de vore lika sanna” (1997:5). 

Bernhard Schmidts brorson Erik Schmidt har skrivit två mer omfattande 

böcker om sin farbror. Den första kom 1995 på engelska och heter Optical illu-

sions. The Life story of Bernhard Schmidt the great stellar optician of the twenti-

eth century. Några år senare kom Minu Onu Bernhard Schmidt (Min Onkel Bern-

hard Schmidt) som enbart utgavs på estniska 2002. Den sistnämnda har jag tagit 

del av genom översättningar av vissa stycken. Innehållet i Minu Onu Bernhard 

Schmidt är till vissa delar detsamma som i Optical illusions. Sommaren 2017 kom 

en nyutgåva av Minu Onu Bernhard Schmidt i form av en extra bilaga till den 

estniska veckotidningen Maaleht som en del i en serie biografier om framstående 

estländare (Reinholdsson 2017:10). 

Båda dessa verk av Erik Schmidt kan förmodligen också ses som en respons 

och reaktion på Jaan Kross roman. Bernhard Schmidts släktingar och inte minst 

Erik Schmidt upprördes av att Jaan Kross tillät sig att fabulera och spekulera kring 

Bernhard Schmidts leverne och död. Vid denna tid fanns heller inget större veten-

skapligt verk att söka faktakunskaper i. Erik Schmidt ville förmodligen med sina 

böcker försöka förmedla en mer sann och verklighetstrogen bild av sin farbrors 

liv. 

I båda dessa böcker av Erik Schmidt beskrivs Bernhard Schmidts uppväxt på 

Nargö och hans uppfinningar. I Optical illusions ägnas de sista två kapitlen åt 

myter och legender om Bernhard Schmidt vilka är ganska många och ”The 

Wachmann papers”. Det sistnämnda kapitlet åsyftar det material som Bernhard 

Schmidts kollega astronomen Arthur Arno Wachmann i Bergedorf samlade på sig 

under åren för den tänkta biografin som han aldrig skrev. Dessa dokument över-

lämnade sedan Arthur Arno Wachmann till Erik Schmidt. 

Erik Schmidt har även skrivit boken Naissaare põlised perekonnad (1996) där 

han beskriver nargöfamiljernas släkthistoria från 1700-talet. 
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I boken Berättelser från Nargö (2001) skildrar Margit Rosen Norlin livet på 

Nargö i text och bild. Boken innehåller ett rikt bildmaterial och ett kortare avsnitt 

om Bernhard Schmidt. 

3.3 Tidningsartiklar 

På 1950-talet skrevs flera artiklar om Bernhard Schmidt och mest om hans te-

leskop, både vetenskapliga och mer populärvetenskapliga. I National Geographic 

(1950) skriver F. Barrows Colton ett längre reportage om hur man vid den här 

tiden på Palomar observatoriet i USA kan kartlägga stora delar av universum med 

hjälp av ”The Big Schmidt” under rubriken “Mapping the Unknown Universe”. 

I svensk press återfinns artikeln ”Tysk expedition prisar sin lycka vid förmör-

kelsen” i Stockholms Dagblad den 6 juli 1927 i samband med HBS expedition till 

Jokkmokk 1927 då Richard Schorr, Walter Baade och Bernhard Schmidt observe-

rade solförmörkelsen där under några sommarveckor. På senare år finns en artikel 

i Svenska Dagbladet (11 januari 1980) av Åke Wallenquist, astronom vid Uppsala 

Universitet, som beskriver Bernhard Schmidt som ”Det ensamma geniet” och 

jämför honom med Einstein i samband med 100-års minnet av Bernhard Schmidts 

födelse. 

I samband med att kometen Halley passerade jorden 1985 fotograferades ko-

meten den 18 september av professor Tarmo Oja vid Kvistaberg utanför Uppsala 

med observatoriets Schmidtteleskop. Detta beskrivs under rubriken ”Svenska ast-

ronomer fångade märklig himlakropp på bild” i Expressen den 22 september 

1985. Dagens Nyheters vetenskapsredaktion har den 21 maj 1989 ett längre repor-

tage om ”Påvens stjärnkikare” som beskriver Vatikanens astronomer och deras 

Schmidtteleskop vid Albanosjön söder om Rom. 



 19 

4. Bernhard Schmidts liv, verk och kontext 

4.1 Nargöbo 

Bernhard Schmidt föddes 1879 i Södra byn (Stoorbin) på ön Nargö (bilaga 2) ut-

anför Tallinn vid Estlands norra kust, en av flera öar längs den estniska kusten 

som sedan 1200-talet till och från befolkats av svenskar. I slutet av 1800-talet 

levde närmare 200 personer på Nargö varav drygt hälften var svenskar (Rosen 

1985:85). Befolkningen livnärde sig främst på fiske, lotsning, sjöfart och jakt. 

Hans mor Maria Schmidt var öns barnmorska och fadern Karl Konstantin 

Schmidt var fiskare och lots. Han var också ön sekreterare i kommunala ärenden. 

De fartyg från världens alla hörn som var på väg in till Tallinn passerade Nargö 

och fick lots av nargöborna som genom denna syssla fick en utblick mot världen. 

Många nargöbor gick också till sjöss och Bernhard Schmidt växte upp i en marin 

miljö. 

En av öns lotsutkikar fanns på den Schmidtska gården i Södra byn på ön. Det 

var två stora tallar som stod nere vid grinden ganska nära boningshuset. Mellan de 

båda tallarna låg en regel och där fanns en lång stege. På en plattform i utkiken 

fanns havskikaren som fungerade både dag och natt och där satt Bernhard och 

spanade ut över himmel och hav, vilket skildras av Margit Rosen Norlin 

(2001:43). 

Att kikaren och utblicken över himmel och horisont var en viktig del av livet 

på ön framgår tydligt i Erik Schmidts (1995:25) skildring av sin farbror Bernhard 

Schmidt och livet på Nargö: 

The men on Nargö lived somehow with their backs turned towards the land, always watchful 
of the changes on the sea, ready to shin up the pilot’s ladder and from there, with the spy-
glass turned toward the far horizons, view the seas for approaching vessels, fishingboats un-
der way, flotsam, game or even shipwrecks. 

Bernhard Schmidt gick i den svenska 4-åriga folkskolan på ön och det sägs att han 

var ett nyfiket barn som tidigt började experimentera. Erik Schmidt berättar uti-

från sin far August Schmidts utsagor om hur Bernhard tidigt i livet tillverkade en 

egen kamera av en dragspelsbälg och en kikarlins och hur han sedan framkallade 

bilderna i bastun (Erik Schmidt 1995:42). 

När Bernhard Schmidt är tio år avlider hans far Karl Konstantin. Vid 15 års 

ålder experimenterar Bernhard med krut och spränger bort två av fingrarna på 
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högerhanden. På ett sjukhus i Tallinn amputeras armen tio cm nedanför armbågen 

(Erik Schmidt 1995:45). Ett år efter olyckan 1895, konfirmeras han i den svenska 

St. Mikaels församlingen i Tallinn och flyttar sedan till fastlandet och Tallinn 

permanent. Han bor till en början inneboende hos sin faster Aline Grünberg och 

får anställning hos Sjöräddningskåren (Baltic Salvage Company) där han sköter 

den nattliga telegraftjänsten. Han arbetar också extra hos en fotograf där han retu-

scherar fotografier. 1898 får han arbete som konstruktör och ritare på Volta ma-

skinfabrik i Tallinn. 

Under denna ungdomstid i Tallinn ägnar han sig åt sina optiska intressen och 

gör också astronomiska observationer. Hans namn omnämns nu i den astrono-

miska tidskriften Die Astronomische Rundschau och i februari 1901 är han en av 

upptäckarna av Nova Persei. Förmodligen hade han vid denna tid ett egentillver-

kat femtums teleskop för sina observationer (Erik Schmidt 2002:46-61). 

Bernhard Schmidt lämnade Tallinn och Estland 1901 och flyttade till 

Mittweida i Tyskland för att studera på den tekniska högskolan Teknikum, efter 

en kort sejour vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Mittweida ligger nära 

staden Jena – forna dagars optik-centrum och säte för den internationella optik-

firman Carl Zeiss. På Teknikum hade även hans kusin Artur Grünberg studerat till 

tågförare (Erik Schmidt 2002:65). Kanske var det också så Bernhard Schmidt fick 

kännedom om skolan. 

De första två åren i Mittweida studerade han på heltid vid Teknikum med 

goda resultat och hyrde där ett litet studierum. Han kom senare också att hyra en 

gammal kägelbana där han installerade sin optiska verkstad där han var verksam 

på dagarna främst med att slipa optiska linser. I en närliggande park hade han ett 

eget mindre observatorium där han utförde observationer och testade de optiska 

instrumenten på natten. Det tredje och sista studieåret på Teknikum avslutade han 

inte enligt Barbara Dufner (2002:36). Då hade hans uppfinnariver förmodligen 

tagit över och han började samarbeta med olika större observatorier och astrono-

mer i Europa vilket gjorde att han nu kunde börja försörja sig på sina optiska arbe-

ten (Dufner 2002:45). Under åren i Mittweida sökte han även patent på flera av 

sina andra uppfinningar som bland annat ett vidvinkelperiskop, ett böjligt optiskt 

system (gastroskop) och motvindsskeppet (Arthur Arno Wachmann 1955:133-

135, Barbara Dufner 2002:107-153). 

Bernhard Schmidt tillbringade 25 år av sitt liv i Mittweida. De sista åren var 

han verksam vid observatoriet i Bergedorf utanför Hamburg. Bernhard Schmidt 

gifte sig aldrig och fick heller inga barn. Hans stora uppfinning stod klar 1930 och 

han avled år 1935. Han är begravd på kyrkogården i Bergedorf med utsikt över 

observatorieparken. 

Under alla år i Tyskland gjorde han flera hemresor till Nargö. Att kartlägga 

dessa har varit svårt eftersom det inte finns några personliga dokument som privat 

korrespondens eller dagböcker bevarade efter honom. Utifrån bevarade fotografier 
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och telegram går det dock att med säkerhet säga att han återvände till Nargö vid 

minst sex tillfällen, kanske var det många fler (bilaga 3). 

4.2 Världsmedborgare 

Bernhard Schmidt kom att bli kosmopolit. Hans modersmål var svenska men han 

kunde också tala estniska. På Nargö där de flesta försörjde sig på fiske, lotsning 

och sjöfart kunde man också hjälpligt ta sig fram på andra språk som engelska, 

tyska och franska. I perioder lärde man sig även ryska i skolan på ön. Bernhard 

Schmidt bar ett ryskt pass (han föddes i ett Estland som under hans levnad var 

ryskt fram till självständigheten 1918). När Estland även av andra länder erkänts 

självständigt 1921 ansökte han om estniskt pass vid det estniska konsulatet i Ber-

lin vilket beviljades. Där framkommer också att han konfirmerats i den svenska St 

Mikaelskyrkan i Tallinn 1895. (Bernhard Schmidt passansökan daterad 2 juli 

1921. HBSA). 

Det mesta tyder på att han själv kallade sig estländare fast vi med dagens ter-

minologi också skulle kunna benämna honom som estlandssvensk. Efter hans död 

och fortlöpande beskrivs han dock ibland i litteraturen som tysk eller att hans far 

var tysk. Detta beror troligen på att han var verksam större delen av sitt liv i Tysk-

land och för att han hade ett tyskt klingande namn. Namnet säger dock ingenting 

om identitet, etnicitet eller nationalitet i det här fallet. På Nargö hade befolkningen 

på 1700-talet ofta namn efter fadern eller gården men olika namnreformer kom 

också att påverka namnen under årens lopp. Om släktnamn i Estland skriver 

Raimo Raag (1999:176): 

När Estland efter första världskriget blev självständigt hade drygt en tredjedel av alla estniska 
släktnamn främmande prägel. [...] Sina släktnamn hade esterna fått så sent som mellan 1816 
och 1835, det vill säga efter det att livegenskapen upphävts. Dopfäderna var inte esterna 
själva, de som skulle bära namnen, utan vanligen balttyska godsherrar. Detta förklarar den 
höga andelen rent främmande namn. 

Enligt den muntliga traditionen som nedtecknats av Erik Schmidt (1995:15) ska 

en av familjens anfäder ha varit smed till yrket, på tyska ”schmied”, som blev till 

familjenamnet Schmidt under 1800-talets namnreform. Tyska var för övrigt det 

administrativa språket i Estland ända fram till 1880-talet (Raag 1999:54, 79). 

 Erik Schmidt hävdar vidare att anfadern Jürgen Matzsohn (1728-1805), även 

kallad ”Vana-Jüri”, härrör från Borgå-trakten i södra delarna av Finland. Andra 

författare nämner också Borgå-trakten (Aman 1992:609) och Finland (Müürsepp 

1982:6). I Erik Schmidts skildring av nargöbornas släkhistoria (1996) och hans 

släkträd (1995:ej paginerat) framkommer att familjen sedan 1700-talet har varit 

bosatt på Nargö, varvid kan antas att Bernhard Schmidts far härstammar från Fin-
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land. Folkomflyttningar kring Östersjön har förekommit sedan lång tid tillbaka 

framförallt mellan Estlands norra kust och Finland (Rosen 1985:55). 

Det ovanstående står i kontrast till Gudrun Wolfschmidt (2011:187) som i en 

vetenskaplig artikel skriver att Bernhard Schmidts far var tysk, med referens till 

Babara Dufner (2002), Erik Schmidt (1995), Peeter Müürsepp (1982) och Arthur 

Arno Wachmann (1962). Men vid kontroll av originalkällorna stämmer detta inte. 

Dufner (2002:18) anför att Erik Schmidt starkt tar avstånd från att något ”tyskt 

blod” skulle ha funnits i familjen. Dufner skriver också att Bernhard Schmidt själv 

alltid betonade sin estniska härkomst. Inte heller Müürsepp eller Wachmann styr-

ker Wolfschmidts påstående. Båda författarna förklarar uppkomsten av familje-

namnet och Müürsepp (1982:6) bekräftar ursprunget från Finland. Wachmann 

skriver dessutom angående släktnamnet: ”So wurde aus dem Esten Matts wohl ein 

Schmidt, aber niemals ein Deutscher”(1962:30). 

Avsikten här är inte att avgöra frågan om Bernhard Schmidts ursprung. Jag 

vill främst lyfta fram vikten av att kontrollera originalkällorna samt ifrågasätta 

Wolfschmidts påstående eftersom jag inte hittat något belägg för det hon säger i 

någon av de källor som hon anger. 

Bernhard Schmidt kom tidigt att göra sig ett namn med gott rykte vad gällde 

slipning av optiska linser och tillverkning av paraboliska speglar och spegelte-

leskop för olika observatorier i Europa, inte minst vid observatoriet i Potsdam där 

astronomerna Karl Schwarzschildt och Herman Karl Vogel var verksamma i bör-

jan av 1900-talet (Arthur Arno Wachmann 1955:131). Vid denna tid var även den 

danske astronomen Ejnar Hertzsprung verksam i Potsdam och han blev senare 

direktör för observatoriet i Leiden i Holland (Herrmann 1994:92). Bernhard och 

Ejnars samarbete kom att bli livslångt oberoende av var i Europa de befann sig. 

Efter första världskriget kontaktades Bernhard Schmidt av astronomen Ri-

chard Schorr, direktör vid observatoriet i Bergedorf utanför Hamburg som ville 

anställa honom. Men Bernhard var tveksam till fasta anställningar. Han ville vara 

en fri man vilket Paul C. Hodges också påpekar i en artikel (1948:126): “He scor-

ned regular employment, including flattering offers from the great German optical 

houses”. 

Han fortsatte dock att samverka med observatoriet i Bergedorf under årens 

lopp och så småningom (ca 1926) flyttade han gradvis dit fast då som ”frivillig 

medarbetare”. Förutom Richard Schorr fanns där också astronomerna Arthur Arno 

Wachmann och Walter Baade. I observatoriets regi reste Bernhard Schmidt på två 

solförmörkelseexpeditioner, en till Jokkmokk i Sverige år 1927 och en till Chebo 

på Filippinerna år 1929 (bilaga 4). Dessa två expeditioner skildras av Jochen Sch-

ramm (1996:213). Han beskriver också hur Bernhard Schmidt strax efter hem-

komsten från Filippinerna färdigställer sin uppfinning Schmidtteleskopet. 
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4.3 Uppfinningen 

Schmidtteleskopet eller det koma-fria reflektorteleskopet som det kallades i bör-

jan, stod klar 1930. Bernhard Schmidt befann sig då på Bergedorfobservatoriet 

utanför Hamburg och drog säkert nytta av den kreativa miljö och de tekniska möj-

ligheter som ett observatorium har att erbjuda vilket också Barbara Dufner påpe-

kar (2002:322). Drivkraften, uppfinningsrikedomen och envisheten att arbeta dag 

och natt med att slipa optiska linser intill perfektion och att finslipa instrumenten 

för astronomiska observationer hade han dock med sig sedan tidigare. 

Jag anser att med stor sannolikhet påverkade hans uppväxt på Nargö också 

hans senare vetenskapliga gärning. Livet på ön, den maritima kulturen, avsakna-

den av elektricitet och alla dagar och nätter i lotsutkiken högt upp i tallarna 

hemma på gården med kikaren som en av öns viktigaste redskap, bidrog till en 

nyfikenhet och en önskan att se längre bort. Detta blev senare också en drivkraft 

för att utveckla optiska linser och instrument som möjliggjorde observationer av 

stora ytor med god skärpa över hela fältet. Man skulle kunna tro att en förlorad 

högerarm innebar begränsningar eller så var det tvärt om. Kanske det sporrade 

honom och utvecklade andra förmågor. 

Den allra första prototypen konstruerade han i Bergedorf (bilaga 5). Den finns 

fortfarande kvar, numera nedplockad i observatoriets källare tillsammans med 

olika mätinstrument och andra bevarade föremål som han använde för att testa 

sina olika optiska lösningar för teleskop. 

Den största finessen med Schmidtteleskopet var att Bernhard Schmidt lycka-

des lösa problemet med det sfäriska bildfelet (aberrationen), något som många 

astro-optiker försökt men inte lyckats med (bilaga 6). Astronomen Åke Wal-

lenquist beskriver detta i en artikel på sidan 5 i Svenska Dagbladet den 11 januari 

1980: 

Den mest geniala lösningen på problemet fann Bernhard Schmidt under sin verksamhet på 
Hamburgobservatoriet. [...] Schmidt slipade nu en mycket tunn lins (’korrektionsglas’) där de 
yttre delarna verkade som en spridningslins och de centrala delarna som en samlingslins. Be-
räkningarna var gjorda så att när korrektionsglaset placerades i strålgången till den sfäriska 
spegeln alla strålarna träffades i samma fokus så att det sfäriska bildfelet blev upphävt. 

Astronomen Gunnar Welin (1985:36) beskriver hur Schmidtteleskopen främst 

används som himmelskameror för fotografering av stora ytor och att de kan göras 

mycket ljusstarka. När Gunnar Welin skrev sin bok fanns det största Schmidtte-

leskopet vid Karl Schwarzschild-observatoriet i dåvarande Östtyskland. I dag 

finns det största i Kina – LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fibre 

Spectroscopic Telescope). 

Bernhard Schmidt avled 1935 och de tekniska lösningarna till hans uppfin-

ning släpptes fria och publicerades (Erik Schmidt 1995:149 och Wolfschmidt 

2011:189). En form av ”open access” för att använda nutida språkbruk. Han fick 
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själv aldrig uppleva eller skörda frukten av sin uppfinnings framgångar. Både Erik 

Schmidt (1995:126) och Gudrun Wolfschmidt (2011: 190) berättar att det blev 

kollegan och astronomen Walter Baade från Bergedorfobservatoriet som förde 

Bernhard Schmidts uppfinning ett steg vidare och över Atlanten. Walter Baade 

flyttade från Tyskland till USA 1931 och arbetade först vid Mount Wilson obser-

vatoriet och senare även vid Palomarobservatoriet i Kalifornien där även Walter 

Adams och Edwin Hubble var verksamma. Erik Schmidt (1995:144) beskriver 

också hur Walter Baade en kort tid innan Bernhard Schmdt avled, försökte få ho-

nom att komma över till USA som konsult i arbetet med att uppföra det första 

Schmidtteleskopet där. Så blev inte fallet. 

Det var vid Palomarobservatoriet som man 1948 uppförde den s.k. ”Big Sch-

midt” som kom att göra stora kartläggningar av stjärnhimlen under namnet ”The 

Palomar sky survey”. Enligt Donald E. Osterbrock som skrivit Walter Baades 

biografi Walter Baade A life in Astrophysics (2001:128–129) så var det Baade 

som satte Bernhard Schmidts namn på kartan: 

However, though in Germany the telescopic system he had invented had been called ”the co-
ma-free reflector”, Baade from the moment he came to America in 1931 consistently referred 
to it as the “Schmidt telescope” or the “Schmidt camera”. That name stuck, and after a few 
years it came into use in Germany as well as in English-speaking countries. 

Detta och vad teleskopet kunde användas till framkommer delvis även i artikeln 

”Mapping the Unknown Universe” av F. Barrows Colton i National Geographic 

från september 1950. Där beskrivs “The Big Schmidt” på sidan 401: 

This is the telescope that is mapping the Universe. It is named for its inventor, Bernhard 
Schmidt, an eccentric German genius who devised a new system of optics of great benefit not 
only to astronomy but also to television and X-ray work. Actually the Big Schmidt telescope 
is a wide-angle camera. It is doing something that has been impossible until now – taking 
photographs of very large areas of the sky which are clear and sharp all over. 

Schmidtteleskopet bidrog till att kartlägga stora delar av stjärnhimlen som resulte-

rade i en ny himmelskarta ”The Sky Atlas” enligt Russel D. Cannon (1995:8). 

Astronomerna kunde vid den här tiden också på ett bättre sätt mäta avstånd i uni-

versum och göra mer avancerade beräkningar av universums storlek. Vid Mount 

Palomar och Mount Wilson observatorierna kunde Walter Baade, som arbetade 

sida vid sida med Edwin Hubble, med observationer av Andromedagalaxen be-

lägga en ny avståndsskala (Osterbrock 2001:96-97,162). 

Enligt Russel D. Cannon (1995:9) utfördes dessa observationer genom att an-

vända Schmidtteleskopet i kombination med det nya Haleteleskopet vid Mount 

Palomar. 

I boken Miss Leavitts stjärnor. Om kvinnan som upptäckte hur man mäter 

universum beskriver George Johnson (2006:114-115) dessa upptäckter och hur 

universums storlek fördubblades över en natt: 
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När det nya 5-meters teleskopet hade kommit på plats vid Mount Palomar 145 km sydöst om 
Mount Wilson, riktade Baade in det mot Andromeda för ett närmare studium [...]visade sig 
Andromeda vara dubbelt så avlägsen som Hubble räknat med. Och likaså var avstånden till 
allt annat. 

Eftersom astronomi är en teknikberoende vetenskap och stora upptäckter kräver 

välutvecklade tekniska innovationer och instrument (Rådbo 2015:31), fick Sch-

midtteleskopet en allt större betydelse först bland astronomerna på observatorier-

na i USA och i Europa men senare även i andra delar av världen som Chile, Au-

stralien och Kina. Optikerfirman Carl Zeiss var ett av de företag som kom att ut-

veckla Bernhard Schmidt teleskopteknik genom åren: ”Die Entwicklung und der 

Bau von Schmidt-Teleskopen haben bei Carl Zeiss eine lange Tradition”, berättar 

Hans-Joachim Teske, chef för Carl Zeiss Astro-avdelning (Dufner 2002:319). 

När de tekniska lösningarna för Bernhard Schmidts teleskop-uppfinning 

släpptes fria efter hans död kom de att användas och utvecklas av bland andra 

astronomen Yrjö Väisälä från Finland och den ryske astro-optikern Dimitri Maks-

utov som 1941 tog patent på en liknande konstruktion: ”Maksutov based his de-

sign on the idea behind the Schmidt camera” (Wikipedia, den engelska versionen, 

gå till: Maksutov telescope [2017-12-08]). Maksutov bidrog senare till byggandet 

av Sovjetunionens största teleskop, 6-meters (236 inch) teleskopet (BTA) som 

numera är placerat i Kaukasusbergen. Enligt en artikel i Starscan Johnson Space 

Center Astronomical Society (vol 20, no. 2, feb 2004:6) så var det viktigt att te-

leskopet blev större än teleskopet i Palomar som var på 5-meter (200 inch). Kapp-

löpningen mellan öst och väst och vem som hade störst teleskop hade börjat. 

Hela denna expansiva teknik- och kunskapsutveckling efter andra världskriget 

inom astronomi, astro-fysik och fysik var tätt sammankopplad med Albert Einste-

ins utveckling av sin allmänna relativitetsteori (från 1915) och den s.k. ”kosmiska 

konstanten” samt olika teorier om universums storlek och expansion. Stephen W. 

Hawking menar att ”Upptäckten att universum utvidgar sig är en av nittonhundra-

talets stora intellektuella revolutioner” (1989:51). De nya astronomiska upptäck-

terna banade senare väg för satellituppskjutningar, rymdkapplöpningar, månland-

ningar, Mars-sonderingar och nu senast mätinstrumentet LIGO för gravitationsvå-

gor (Föreläsning Kip Thorne, Rainer Weiss och Barry Barish Ångström UU 2017-

12-13). 

Som en del av det astronomiska kunskapssamhället var Bernhard Schmidt un-

der sin levnad verksam bortom sin tids nationsgränser medan den politiska värl-

den vid denna tid ägnade sig åt gränssättning och negativ nationalism. För att för-

stå hans livsberättelse måste vi därför också titta närmare på det historiska sam-

manhang som han befann sig i både vetenskapligt och politiskt. 
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4.4 Geopolitisk kontext 

En djupdykning i Bernhard Schmidts liv och verk och sökandet efter hans kvarlå-

tenskap visar på ett sammanhang där två världskrig, ekonomisk depression, sovje-

tisk ockupation och kallt krig mellan öst och väst samt den vetenskapliga utveckl-

ingen under 1900-talets första hälft spelar stor roll. 

Under hans levnad (1879-1935) präglades vetenskapssamhället av stor upp-

täckariver och kunskapsutveckling. Detta var en expansiv tid då utforskandet av 

vår planet tog fart med vetenskapliga expeditioner till de mest avlägsna platser på 

vårt jordklot (Frängsmyr 1989:35). Samtidigt som detta kunskapsmässiga världs-

perspektiv utvecklades tog också ett allt intensivare intresse för stjärnhimlen och 

planeterna fart. Något som i och för sig pågått sedan Galileo Galilei för första 

gången riktade sin hembyggda kikare mot natthimlen år 1609 (Rådbo 2015:52). 

Men nu gick teknikutvecklingen snabbare med flera nya astronomiska upptäckter 

som följd. Kring förra sekelskiftet var till exempel solförmörkelseexpeditioner 

mycket populära som studieobjekt och gav upphov till många nya astronomiska 

forskningsresultat vilket utförligt beskrivs av Jochen Schramm (1996:158-186). 

I detta tidsmässiga sammanhang befann sig Bernhard Schmidt, främst verk-

sam i Europa. Ett Europa som härjades av krig. Första världskriget slog hårt mot 

alla och han som befann sig i Tyskland med ett ryskt pass blev internerad i drygt 

sex månader (5 september 1914 - 22 mars 1915) som ”fientlig utlänning” och där-

efter satt under polisbevakning med utreseförbud under nästan hela krigstiden. 

Upplevelsen kom att prägla honom för resten av livet enligt Dufner (2002:74-81). 

Bernhard Schmidts optiska verksamhet blir förstås också lidande under denna tid 

eftersom han inte kunde besöka de olika observatorierna i Europa då. Även hans 

hemland Estland drabbas av första världskriget. Nargö blir en rysk militär bas och 

öborna beordras lämna ön (Rosen 1985:16). I Estland utkämpas 1918-1920 ett 

frihetskrig som leder till en självständighetsförklaring den 24 februari 1918 men 

fredsfördraget dröjer till den 2 februari 1920 (Lindström 2007:47-48). 

I början av 1920-talet råder det inflation i Tyskland, marken faller i värde och 

Bernhard Schmidts ekonomi försämras avsevärt (Dufner 2002:162). Den ekono-

miska depression som i början av 1930-talet drabbar USA drabbar även Tyskland. 

De astronomiska institutionernas ekonomi går på sparlåga, han får färre uppdrag 

och har svårt att sälja sina tjänster och optiska instrument. Kanske är det delvis 

därför som han också flyttar till Bergedorfobservatoriet på Richard Schorrs för-

frågan 1926. De dåliga tiderna fortsätter dock att påverka Bernhard Schmidts 

verksamhet. Inte ens hans stora uppfinning går att sälja när den står klar 1930 trots 

det låga priset på 5 500 mark enligt Arthur Arno Wachmann (1955:138). 

Den ekonomiska depressionen i Tyskland ger också grogrund och jordmån åt 

den nationalsocialistiska politiken som 1932 ger Hitler makten. Hans diktatoriska 

maktövertagande 1933 gör att många människor flyr landet, även många verk-

samma inom vetenskapsfält som astronomi, astro-fysik och fysik som till exempel 
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Albert Einstein som vid denna tid innehade en hedersstol vid observatoriet i Lei-

den. De vetenskapliga institutionerna i Tyskland påverkas på flera sätt av Hitlers 

maktövertagande vilket beskrivs av Jochen Schramm (1996:239). 

De sista fem åren i Bernhard Schmidts liv blir svåra inte bara politiskt och 

ekonomiskt. Hans mor avlider 1930, hans syster Olga året därpå och flera andra 

nära familjemedlemmar går bort under denna period. Förmodligen blir hans sista 

resa hem till Nargö i samband med moderns begravning vintern 1930. Hans när-

varo framgår av fotografier från begravningen. Året därpå flyttar hans kollega 

Walter Baade till USA. 

Bernhard Schmidt avlider 1935 efter en arbetsresa till observatoriet i Leiden 

Holland där han träffat Ejnar Hertzsprung. När Bernhard Schmidt återvänder till 

Tyskland och Bergedorf är han förkyld och förvirrad. Några dagar senare avlider 

han av lunginflammation (Dufner 2002:294). Alla omständigheter kring hans död 

är inte klarlagda. 

Så när andra världskriget inleds 1939 är Bernhard Schmidt död men i sökan-

det efter hans kvarlåtenskap blir det också relevant att titta på åren efter hans död. 

Framförallt det som händer hemma i Estland och på Nargö. 

Redan 1939 ockuperas Nargö av ryska trupper (ön ligger militärstrategiskt i 

inloppet till Tallinn) och invånarna beordras återigen att lämna ön 1940 (Aman 

1992:609). När kriget vänder och tyskarna invaderar Estland 1941 tillåts öborna 

flytta tillbaka. (Rosen 1985:18). 

När fronten står vid Narva 1944 och den ryska armén åter närmar sig flyr 

nargöborna igen. Denna gången för gott. De flesta flyr med några få tillhörigheter 

i egna fiskebåtar med sikte på Sverige (Rosen 1985:20). När Estland ockuperas av 

Sovjetunionen blir Nargö sovjetiskt militärt område i 50 år (1944-1994) utan till-

träde för civila. De hus och byggnader som fanns kvar efter den estlandssvenska 

befolkningen förstörs, kyrkogården vandaliseras och kyrkan används som hölada. 

Inte förrän några år efter Sovjetunionens fall kan civila åter besöka ön som då är 

full av militära rester. Endast en kyrkoruin och några jordkällare visar på den tidi-

gare bosättningen. 

Denna slutna 50-års period i Estlands historia har påverkat både Bernhard 

Schmidts kvarlåtenskap och det som har skrivits om honom under denna tidspe-

riod. Ingen har kunnat besöka hans födelseplats och alla nargöbor hade flytt och 

var skingrade på olika platser i Sverige och andra delar av världen. Dessutom har 

arkiven inte varit tillgängliga för alla och det har därför varit svårt att få en samlad 

bild av hans personhistoria och bakgrund. 

 I viss mån påverkas också Bernhard Schmidts historik och kvarlåtenskap av 

det faktum att Tyskland efter kriget delades i öst och väst och det kalla krig som 

följde. Mittweida där han bott så länge hamnade i Östtyskland och Firman Carl 

Zeiss kom till exempel att finnas på två ställen dels i Jena (öst) och dels i 

Oberkochen (väst). 
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Eftersom Bernhard Schmidt kom att tillbringa de sista åren av sitt liv vid Ber-

gedorf observatoriet utanför Hamburg i Tyskland är det också där vi återfinner 

den största samlingen av arkivmaterial. 
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5. Kvarlåtenskap: den utspridda samlingen och 
andra spår av Bernhard Schmidt 

5.1 HBSA Bernhard Schmidt samling skåp 32 Tyskland 

På observatoriet i Bergedorf ca två mil sydost om Hamburg i Tyskland finns idag 

den största samlingen av arkivmaterial efter Bernhard Schmidt. Arkivet förvaras i 

biblioteksbyggnaden på övervåningen i skåp 32. Där finns i princip enbart materi-

al kopplat till honom. 

I skåp 32 finns fem hyllplan med pärmar, mappar och lådor med främst origi-

nalmaterial. Arkivhandlingarna utgörs av tekniska ritningar, matematiska uträk-

ningar, patentansökningar, olika typer av korrespondens som brev (dock inga brev 

av privat karaktär), egenhändigt tillverkade vykort och telegram, fotografier, lä-

karjournaler, sjukhusprotokoll, begravningsakter samt en fysisk cigarrlåda med 

mindre optiska linser inlindade i silkespapper. 

Bernhard Schmidt skrev många brev framför allt till olika direktörer och pro-

fessorer vid olika observatorier. Åtminstone är det dessa brev som finns bevarade 

och i ett av dem skriver han till Ejnar Hertzsprung vid observatoriet i Leiden och 

beklagar sig över allt brevskrivande: ”Alle Briefschreiberei ist sowieso eine 

grosse plage bei mir” (Brev från Bernhard Schmidt till Ejnar Hertzsprung daterat 

den 29 maj 1935. HBSA). Förutom brev verkar telegram och vykort också ha va-

rit ett format som Bernhard Schmidt valde när han korresponderade. Han tillver-

kade sina egna vykort för hand med sina fotografier av månen tagna 1917 som 

motiv (HBSA). 

Sedan år 2015 finns i skåp 32 även större delar av Bernhard Schmidts brorson 

Erik Schmidts samling av material om sin farbror. Allt detta material finns fortfa-

rande kvar i den transportlåda som materialet skickades i från Mallorca där Erik 

Schmidt var bosatt fram till sin död. Materialet donerades till HBSA. Denna låda i 

skåp 32 innehåller även de så kallade ”Wachmann papers” som Arthur Arno 

Wachmann skänkte till Erik Schmidt 1988. Dessa dokument omnämns också i 

Erik Schmidts bok Optical illusions (1995:140-150). 

På annan plats i arkivet finns material som berör observatoriets verksamhet i 

sin helhet och där ingår även material om Bernhard Schmidt som till exempel i 

olika dokument kring de båda expeditionerna 1927 och 1929 där han medverkade. 

Detta finns inte i skåp 32. 
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I många år har Hamburg Bergedorf Observatoriet också haft ett museum över 

Bernhard Schmidt i en separat byggnad på observatorieområdet. Sedan några år 

tillbaka har detta dock flyttats ned i huvudbyggnadens källare och visas på förfrå-

gan (Hamburger sternwarte – Universität Hamburg > Öffentlichkeit> Schmidtmu-

seum [2017-12-28]). 

I det lilla källarmuseet finns först och främst hans första prototyp av teleskop-

uppfinningen samt flera optiska linser, en sfärometer och andra instrument som 

han använde i sin optiska verksamhet och vid olika experiment, fotografier och en 

stråhatt som inte är original. Bernhard Schmidt inköpte en stråhatt på Chebo i Fi-

lippinerna 1929 som syns på flera fotografier från solförmörkelseexpeditionen och 

i hans verkstad, men originalhatten finns inte bevarad. I ett annat källarutrymme 

på observatorieområdet finns flera stora oslipade glaslinser som han hade tänkt 

arbeta vidare med. 

Inga privata ägodelar eller dokument som till exempel pass, privata brev eller 

kläder som hans hatt och rock finns bevarade. Dessa har förmodligen gallrats bort 

på ett tidigt stadium och det som ansetts värt att bevara har varit sådant material 

som hört till den professionella verksamheten. Detta är också det vanligaste tillvä-

gagångssättet vid värdering och urval av dokument som tillhör en verksamhet 

kontra personliga dokument och minnen, vilket också Caroline Williams påpekar i 

sin artikel ”Personal papers:Perceptions and Practices” (Williams 2008:57). 

Samtliga dokument och fotografier som bevarats här efter Bernhard Schmidt 

håller nu på att digitaliseras av Walter Stephani. Tanken är att materialet ska läg-

gas ut på internet och bli tillgängligt i framtiden. I dagsläget kallas det planerade 

arkivet ”Digitales Archiv Bernhard Schmidt”. I inledningen till det digitala arkivet 

över honom, som jag tagit del av på ett USB-minne (36,9 GB fördelat på 718 

mappar och 9 633 filer), förklarar Walter Stephani hur arkivet är upplagt. Ord-

ningen för till exempel brev består av ett signatursystem i form av datum, antal 

sidor och information om det är en fram- eller baksida. Varje adressat har en egen 

kronologisk ordning. Denna ordning gäller för allt daterat material. Det material 

som donerats av Erik Schmidt märks genomgående med ”ES”. 

I genomgången av systematiken till det digitala arkivet konstaterar Walter 

Stephani att det är ett överlag mycket omfångsrikt material bestående av korre-

spondens, brev, dokument, fotografier, teckningar, beräkningar och konstruktions-

skisser. När arkivmaterialet läggs ut på nätet är i skrivande stund oklart. Hur arbe-

tet med digitaliseringsprojektet ser ut beskrivs också i en artikel av Ceragioli och 

Stephani (2015:612) där de även konstaterar att nästa steg är att konstruera en 

plattform på internet. 
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5.2 HBSA Fotoplattenarchiv Tyskland 

På observatoriet i Bergedorf finns också ett större arkiv i en separat byggnad mitt 

emot biblioteket bestående av fotografiska plåtar med bilder av stjärnhimlen och 

astronomiska objekt tagna vid olika tidpunkter med olika teleskop. Arkivet där Dr 

Detlef Groote är chef innehåller en samling av totalt 45.000 fotografiska plattor 

(fotografier) av stjärnhimlen tagna med olika teleskop från den 1 december 1911 

till slutet av 1990-talet. Ett 50-tal av dessa fotografier är tagna av Bernhard Sch-

midt under hans tid vid Bergedorf och många flera är tagna av andra observatörer 

med några av hans olika teleskop t.ex. The original Schmidt mirrortelescope, the 

Large Hamburg Schmidt telescope, the small Schmidt mirrortelescope, the ESO 

Schmidt telescope och Uppsala Schmidt telescope (i Kvistaberg). 

Redan 1984 började HBS skanna de fotografiska plåtarna och sedan 2010 har 

arkivet och Dr Groote fått tillgång till mycket effektivare utrustning (Epson Ex-

pression 10000 XL). Han beräknar att samtliga 45 000 fotografier av stjärnhimlen 

ska vara färdigskannande om ca 10 år med nuvarande resurser. Redan nu kan man 

söka i det digitala arkivet på adressen http://plate-archive.hs.uni-hamburg.de 

Enligt Dr Groote är det främst tre grupper som använder arkivet i dag – fors-

kare inom astronomi, vetenskapshistoriker och amatörastronomer. Inom samtliga 

fält blir det idag relevant att kunna studera tidigare fotograferade observationer av 

stjärnhimlen. Även observatörernas loggböcker skannas och finns tillgängliga för 

alla på nätet. 

Arkivet är indelat i två sektioner. Först är det indelat efter de olika teleskopen 

där varje fotografisk plåt har ett nummer och där följer mer information om varje 

objekt samt tidpunkt för observationen. Dessutom finns en arkivsektion där logg-

boken finns med olika anteckningar gjorda av observatören. Därifrån kan man gå 

direkt till den aktuella plåten. 

Bergedorfs Fotoplattenarchiv har ambitionen att bli upptaget på UNESCO:s 

lista över världsarv (Hamburger Sternwarte> Universität Hamburg> platearchive> 

project [2017-04-28]). 

5.3 Erik Schmidts privata samling Mallorca 

Erik Schmidt var son till Bernhard Schmidts yngre bror August Schmidt. I slutet 

av sitt liv levde August med sin son som var verksam som konstnär på Mallorca. 

De dokument, fotografier, brev och få föremål kring Bernhard Schmidt som fanns 

i familjens ägo donerades 2015 till tre olika institutioner. Som nämnts ovan ham-

nade merparten av materialet vid Bergedorf observatoriet utanför Hamburg i 

Tyskland men visst arkivmaterial skänktes också till Sverige och Estland. 

http://plate-archive.hs.uni-hamburg.de/
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5.4 Estlandssvenskarnas föreningsarkiv Sverige 

I Stockholm finns Estlandssvenskarnas kulturförening och deras arkiv. Arkivet 

innehåller material kring de öar och orter i Estland där det fram till andra världs-

kriget bodde en svensk minoritet och innefattar även Nargöföreningens arkiv-

material. Arkivgruppen förvaltar nu även den låda med arkivmaterial som done-

rats av Erik Schmidt. Lådan innehåller material som rör både Erik och Bernhard 

Schmidt. Materialet innefattar främst familjefotografier, fotografier från Nargö 

och vardagslivet på ön, några fotografier som Bernhard Schmidt tagit samt böcker 

och artiklar om Schmidtteleskopet. 

5.5 Viimsi Muuseum Estland 

I Viimsi kommun strax utanför Tallinn i Estland ligger Strandfolkens museum 

eller Rannarahava muuseum som det heter på estniska. Även hit donerades 

material om Bernhard Schmidt från Erik Schmidt och hans familj på Mallorca, 

främst en rad målningar av konstnären som ställdes ut i museet under sommaren 

2017 bland annat en målning av Bernhard Schmidts barndomshem med lotstallar-

na och bastun i förgrunden. Till utställningen hörde också två montrar där man 

ställde ut kopior av material om Erik och Bernhard Schmidt. 

Mycket av arkivmaterialet kring Bernhard Schmidt som finns här är fotogra-

fier och kopior av dokument. Enligt den förteckning jag fått av museiantikvarie 

Maivi Kärginen rör det sig om: Korrespondens mellan Bernhard Schmidt och Ri-

chard Schorr (direktör vid observatoriet i Bergedorf), korrespondens mellan Bern-

hard Schmidt och Karl Schwarzschild (direktör vid observatoriet i Potsdam), sex 

stycken månfotografier tagna av Bernhard Schmidt, häften och artiklar om Sch-

midtteleskopet, porträttfotografier, patentdokument samt moderna teleskoptid-

ningar (E-post Maivi Kärginen 2018-01-16). Museet har även samlat in flyktfö-

remål som till exempel fisknät och fotografier från de estlandssvenskar som idag 

är bosatta i Sverige. 

5.6 Dokument Carl Zeiss Archiv Jena Tyskland 

Den optiska firman Carl Zeiss finns sedan 1989 och efter murens fall i 

Oberkochen (forna Västtyskland). Arkivet finns kvar i Jena (forna Östtyskland) 

där firman grundades 1846. Eftersom firman både utvecklat och producerat Sch-

midtteleskop sedan 1930-talet fram till 2004, då de upphörde att tillverka astro-

nomiska instrument, finns i arkivet i Jena också dokument som berör Bernhard 

Schmidt (E-post 2017-06-01 från Dr. Wolfgang Wimmer, senior manager 

corprate archives Carl Zeiss Jena). 
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Till vissa delar är arkivet också sökbart på nätet men enbart på tyska: 

www.zeiss.de/archive. 

I arkivet finns en mängd dokument som främst berör utvecklingen av Bern-

hard Schmidts uppfinning och tekniska aspekter på denna. Vid en sökning på hans 

person fick jag med hjälp av Dr Wimmer och hans assistent Stefan Lux möjlighet 

att beställa fram några av dessa dokument: Kurzbiographien von Wissenschaft-

lern. Vorschläge für neue Strassennamen in Oberkochen, Bernhard Schmidt -

Gedanken über ein Genie, Bernhard Schmidt und die Astronomie mit Schmidtspi-

egeln, Sonderdruck 2004 ”Bernhard Schmidt telescope” Hochschule Mittweida. 

Enligt Walter Stephani försvann och förstördes stora delar av Carl Zeiss arkiv 

efter andra världskriget och i samband med delningen av Tyskland men även i 

samband med murens fall 1989 (E-post 2017-05-29 Walter Stephani). 

5.7 Olga Wallenius privata samling Finland 

Bernhard Schmidts syster Olga Schmidt gifte sig med William Wallenius i Fin-

land. När deras son Einari Valleala avled 2013 efterlämnade han en kista med en 

mängd dokument, fotografier, brev och vykort efter sin mor Olga. Olgas barnbarn 

Lauri Valleala som också är ordförande i släktföreningen Wallenius i Finland, 

håller nu på att gå igenom dokumenten och fotografierna i denna kista som bland 

annat innehåller flera fotoalbum från Nargö och familjen Schmidt varav jag tagit 

del av ett tio-tal fotografier. 

Eftersom Olga Schmidt flyttade från Nargö redan på 1910-talet för att gifta 

sig i Finland är sannolikheten större att något är bevarat här i Finland än bland de 

nargöbor som flydde under första och andra världskriget och bara fick med sig det 

viktigaste i sin flyktpackning. 

5.8 Outforskade potentiella arkiv: Mittweida, Kross och 

Baade 

Bernhard Schmidt var bosatt i Mittweida i Tyskland i minst 25 år av sitt liv. Enligt 

referenser i Barbara Dufners avhandling om honom från 2002 finns också en del 

arkivmaterial i Mittweida Stadsarkiv. Det har jag inte besökt än. 

Dessutom kan det finnas material om honom bevarat efter Jaan Kross efter-

forskningar i samband med hans roman från 1987. Jaan Kross var en av Estlands 

största författare och förmodligen är han också en arkivbildare. De många inter-

vjuer, arkivbesök och förmodade anteckningar han gjorde kring Bernhard Schmidt 

skulle kunna finnas i något arkiv i Estland. Jag har inte sökt vidare där än. 

http://www.zeiss.de/archive
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Uppenbart är dock att Bernhard Schmidts kollega vid Bergedorf, astrofysikern 

Walter Baade som flyttade till USA 1931, hade några lådor som innehöll material 

om Bernhard Schmidt i ett magasin, som han refererar till som ”The Schmidt pa-

pers”. Erik Schmidt nämner detta i sin bok Optical illusions (1995:146). Där cite-

rar han ett brev från Walter Baade till Arthur Arno Wachmann som efterfrågat 

material om Bernhard Schmidt i samband med invigningen av HBS stora Sch-

midtteleskop 1955 och författandet av en biografi. Walter Baade skriver: 

I wonder, however, if the question of the Schmidt-papers and photographs is that urgent. Be-
cause I really cannot imagine that you have the intention to present us with a biography of 
Schmidt of acceptable standard at the inaugural ceremony. That would not fit into the scheme 
of German thoroughness. What is expected from you, is a picture of Schmidt, who he was and 
how he loved and lived. That there are great gaps – and Schmidt himself saw to it that they 
would be there – is of no importance and can only bother the narrow-minded historian, who is 
helpless when no material is available. 

Vem som gjort översättningen av brevet framgår inte. Originalbrevet är på fyra 

handskrivna sidor, författat på tyska och skrivet på brevpapper märkt ”Mount 

Wilson and Palomar Observatories”. (Brev från Walter Baade till Arthur Arno 

Wachmann. Daterat den 2 juni 1955. HBSA). Huruvida Walter Baades material 

om Bernhard Schmidt ”The Schmidt-papers” finns kvar i något arkiv idag är 

oklart i dagsläget. 

5.9 Några av världens Schmidtteleskop 

Efter Bernhard Schmidts död släpptes ritningar och beräkningar för teleskopkon-

struktionen fria att använda. Det första Schmidtteleskopet byggdes i Bergedorf 

och stod klart 1930 (The original Schmidt mirror telescope). Detta kopierades 

senare och kallas The small Schmidt mirror telescope II. År 1936 uppfördes ett 

Schmidtteleskop vid Palomarobservatoriet i USA och 1948 byggde man ett ännu 

större teleskop där kallat ”The Big Schmidt”. Även i Bergedorf uppfördes ett 

större Schmidtteleskop 1954 (The large Hamburg Schmidt telescope). Detta flyt-

tades dock till Calar Alto observatoriet i Spanien 1974 på grund av Hamburgs 

ökande ljusföroreningar. 

Det för sin tid allra största Schmidtteleskopet uppfördes 1960 i Türingen, då-

varande Östtyskland, vid Karl Schwarzchild observatoriet. En geografisk place-

ring som Ejnar Hertzsprung för övrigt förhöll sig aningen skeptisk till och hoppa-

des att teleskopet skulle bli tillgängligt för världens alla astronomer (Herrmann 

1994:187). Några år senare (1963) fick Sverige sitt första Schmidtteleskop i 

Kvistaberg som då var det största i Skandinavien. I början av 1970-talet uppförde 

ESO (European Southern Observatory) ett större Schmidtteleskop i Chile vid La 

Silla Observatory. Även i Australien finns ett Schmidtteleskop som byggdes 1973 

(UK Schmidt telescope). 
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I Keplers fotometer som skickades ut i rymden 2009 sitter en Schmidtkamera 

och ett av världens största teleskop från 2013 LAMOST i Kina bygger på Bern-

hard Schmidts optiska teleskopteknik. (Wikipedia, den engelska versionen, gå till: 

Schmidtcamera [2017-12-04] och Hamburger Sternwarte - Universität Hamburg > 

platearchive > telescopes [2017-05-02]). 

Några av dessa teleskop är idag mer museala än operativa även om de fortfa-

rande fungerar. Ett sådant är Schmidtteleskopet i Kvistaberg som förvaltas av 

Ångström och Uppsala Universitet (bilaga 7). Där har än man idag visningar efter 

förfrågan från bland annat grupper av amatörastronomer och skolor. 

5.10 Andra spår av Bernhard Schmidt 

Gatan där Bernhard Schmidt bodde i Mittweida, Tyskland under många år hette 

ursprungligen Mittelstrasse men sedan 1958 heter gatan Bernhard Schmidtstrasse. 

På fasaden till huset där han hyrde ett rum finns sedan många år också en minnes-

platta som berättar att han bott och arbetat där med texten: ”Through his outstan-

ding invention he widened the view of science into the universe and attained 

world-wide fame”(Erik Schmidt 1995:124). 

I början av 1980-talet fanns förslag på att även en gata i Oberkochen, dåva-

rande Östtyskland, skulle bära hans namn men så blev till slut inte fallet. Bland 

övriga förslag på namn fanns Albert Einstein, Max Planck, Isaac Newton, Tycho 

Brahe med flera (”Kurzbiographien von Wissenschaftlern. Vorschläge für neue 

Strassennamen in Oberkuchen” PM av Dr. Wolfgang Pfeiffer daterad 18 februari 

1981. Carl Zeiss archiv Jena). 

I Estland blev Bernhard Schmidt frimärke år 2004 och 2017 uppfördes ett 

kontorshus vid flygplatsen i Tallinn som kallas Bernhard Schmidti maja (maja = 

hus). På Nargö finns sedan 2010 också en minnessten alldeles utanför tomten till 

hans barndomshem. Söker man på Nargö på Google Maps och klickar på kartan 

över Nargö så visas också var på ön hans barndomshem låg. Under den sovjetiska 

ockupationen av Estland sattes även en minnestavla upp på själva huset på Nargö. 

Minnestavlan och huset finns inte kvar idag. 

I Estland uppfördes även musikdramat ”Valgustatud pimedusejünger” (”An 

enlightened disciple of darkness”) av kompositören Dominy Clemens med Bern-

hard Schmidts liv som tema år 2013. I Sverige pågår även ett filmprojekt om ho-

nom som startade 2017 och beräknas vara klart i slutet av 2018. Arbetstiteln på 

den 28 minuter långa filmen är ”Längre bort – en film om astro-optikern Bernhard 

Schmidt” i regi av filmfotograf Peter Östlund och Kristina Rosen. 
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6. Slutdiskussion 

6.1 Bevarande, kunskap och tillgänglighet: analys av kart-

läggningen 

Den utspridda samlingen och andra spår av Bernhard Schmidt speglar hans liv och 

de sammanhang han var verksam i. Merparten eller uppskattningsvis 95 procent 

av det bevarade material efter honom som jag hittat finns vid Bergedorf observa-

toriet utanför Hamburg (HBS) som lyder under Hamburgs universitet. Det är 

också här som de flesta originalen finns. Ytterst lite och mest kopior finns i Sve-

rige, Estland och Finland. Mitt fokus här blir därför att närmare analysera materi-

alet som finns i Tyskland utifrån ett förvaltande perspektiv och de tre aspekterna: 

bevarande, kunskap och tillgänglighet. 

Kartläggningen visar att vid HBS finns två arkiv och ett museum som förval-

tar material kring Bernhard Schmidt. Där finns arkivet som jag benämner Bern-

hard Schmidt samling i skåp 32 (HBSA) och där finns arkivet med de fotografiska 

plåtarna (Fotoplattenarchiv). Därutöver finns ett mindre personmuseum (Sch-

midtmuseum). 

När jag granskar dessa två arkiv och museet utifrån John Henry Merrymans 

triad så som den presenteras av James Cuno (2008:13-15) i fråga om bevarande, 

kunskap och tillgänglighet och utgår från HBS förvaltande roll ser det ut så här: 

6.1.1 Bernhard Schmidt samling i skåp 32 

Bevarande 

Det faktum att arkivet över Bernhard Schmidt finns i anslutning till ett större arkiv 

som är beläget i ett bibliotek på ett observatorium som hör till Hamburgs universi-

tet kan på sätt och vis och i bästa fall vara en garanti för att materialet hanteras, 

vårdas och bevaras på bästa sätt. En större institution bör i alla fall ha bättre kom-

petens och större resurser att bevara ett arkiv än till exempel ett mindre förenings-

arkiv. 

HBS planerade inte sitt arkiv över Bernhard Schmidt från början och har med 

andra ord egentligen inte förvärvat materialet i strikt mening. De har heller inte 

som det verkar medvetet samlat på material kring honom utan mer kommit att 

förvalta det som blev kvarlämnat i hans hyresrum och optiska verkstad vid Berge-
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dorf efter hans död 1935. Här ser vi också hur en kvarlåtenskap per automatik blir 

en samling som sedan blir ett arkiv. Kanske ett unikt undantag (som blivit till uti-

från extraordinära omständigheter) från Wolfgang Ernst (2008:70-71) tes om att 

en kvarlåtenskap inte är ett arkiv utan en samling. 

De skriftliga källor som berör Bernhard Schmidts kvarlåtenskap använder alla 

olika begrepp för att beskriva materialet: ”Nachlass von Bernhard Schmidt” 

(Dufner 2002:328), ”his archive material” (Wolfschmidt 2011:193) samt ”Die 

Sammlungen” och ”Bernhard-Schmidt-Archiv” (Ceragioli och Stephani 

2015:617,619). Kanske visar detta på den organiska process som en kvarlåtenskap 

kan befinna sig i. Ingen av dessa källor använder begreppet personarkiv vilket 

troligtvis kan förklaras med skillnad i praxis mellan olika länder. 

Det som förmodligen ansågs vara viktigast att rädda och bevara från allra 

första början var de tekniska konstruktionerna och matematiska beräkningarna 

gällande uppfinningen som han förvarade i sitt hyresrum alldeles utanför grindar-

na till observatoriet. Erik Schmidt beskriver i sin bok Optical illusions (1995:149) 

hur direktören vid Bergedorf Richard Schorr går igenom två byrålådor med pap-

per i Bernhard Schmidts hyresrum alldeles efter hans död och hittar fem olika 

beräkningar för kurvorna till teleskopets korrektionsplatta som senare också pub-

licerades. Dokumenten från Bernhard Schmidts hyresrum placerades senare i skåp 

32, enligt Erik Schmidt. 

Inga privata tillhörigheter som pass eller privata brev har bevarats. Dessa har 

förmodligen gallrats bort på ett tidigt stadium. Kanske är det så som Caroline Wil-

liams påpekar i sin artikel om personliga dokument att det personliga har ansetts 

mindre arkivmässigt och mindre tillförlitligt än dokument som uppkommit i en 

organisations verksamhet (Williams 2008:60). Inga privata ägodelar eller doku-

ment skickades heller hem till Nargö. Det var inte aktuellt eller ens praktiskt möj-

ligt eftersom Bernhard Schmidts föräldrar och några av syskonen vid denna tid-

punkt var avlidna, en av systrarna hade flyttat till Frankrike och brodern August 

var till sjöss på ångaren Merisaar. 

Barbara Dufner (Ohnesorge) konstaterar också i det finstilta i slutet av littera-

turförteckningen till sin avhandling att övervägande delen av Bernhard Schmidts 

kvarlåtenskap befinner sig på HBS och tillfogar ” ’Privates’ hat Bernhard Schmidt 

nicht hinterlassen” (2002:328). 

Arkivet har under åren också fått några donationer och senast (2015) en kar-

tong med material om Bernhard Schmidt från Erik Schmidt som även inkluderar 

tidigare nämnda ”The Wachmann papers”. Med tanke på arkivets omfattning kan 

man med fog konstatera att Bernhard Schmidt var en arkivbildare. 

Kunskap 

I nuläget innan digitaliseringen är klar är arkivet över Bernhard Schmidt en näst 

intill dold källa. Undantaget är förstås att mycket av källmaterialet i Dufners (Oh-
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nesorge) avhandling kommer härifrån och likaså Ceragioli och Stephnis senaste 

artikel (2015) som beskriver arkivet. Allmänhet och forskare som besöker arkivet 

kan dock med hjälp av bibliotekarien få hjälp att ta fram materialet på plats. Jag 

fick full tillgång till arkivet vid mitt besök och även ta del av det skannade materi-

alet som överfördes till ett USB-minne. Merparten av materialet är på tyska. 

Tillgänglighet 

När digitaliseringsprocessen är klar och arkivet lagts ut på nätet kommer det att 

vara globalt tillgängligt. En begränsande faktor finns dock eftersom stora delar av 

materialet är på tyska som idag inte behärskas av lika många människor jämfört 

med till exempel engelska. 

6.1.2 Arkivet med de fotografiska plåtarna (Fotoplattenarchiv) 

Bevarande 

Sedan 1984 har man vid HBS arbetat med att bevara de cirka 45.000 fotografiska 

plåtarna där varje plåt är en unik observation av stjärnhimlen. Enligt Dr. Groote 

som är ansvarig för arkivet är den beräknade livslängden för en fotografisk plåt ca 

100 år. Eftersom de äldsta plåtarna är från 1911 har det varit väsentligt att bevara 

dem på annat sätt. Att skanna samtliga plåtar är nu arkivets målsättning och Dr. 

Groote räknar med att digitaliseringsprojektet kan vara helt klart om cirka tio år 

med nuvarande resurser. 

Kunskap 

Redan idag finns en websida med de fotografiska plåtar som skannats hittills. 

Dessutom är observatörernas loggböcker som följer varje plåt också skannade och 

sökbara. Det digitala arkivet används idag av astronomer och andra intresserade 

världen över. Arkivet marknadsför sig också på olika sätt bland annat genom de-

signade visitkort. 

Tillgänglighet 

När digitaliseringsprojektet är helt klar om cirka tio år kommer arkivet med samt-

liga 45 000 plåtar att vara globalt tillgängligt. Om målsättningen att bli ett 

UNESCO världsarv blir verklighet bör arkivet rimligtvis uppmärksammas än mer. 

6.1.3 Schmidtmuseum 

Bevarande 

I nuläget ligger HBS personmuseum över Bernhard Schmidt i princip i malpåse. 

Observatoriet förvaltar fortfarande de föremål som finns bevarade efter hans verk-

samhet där. Även här rör det sig alltså inte om ett medvetet insamlande av föremål 



 39 

med intentionen att skapa en samling. Det som Sharon Macdonald (2006:82) kal-

lar ”collecting” utan mer en samling (”collection”) av föremål som förvaras och 

bevarats efter honom. Dessutom är flytten av museet från den separata byggnaden 

i observatorieparken till källarvåningen under biblioteket kanske inte den optimala 

bevarandemiljön. Vid mitt besök konstaterar jag att det i själva verket är fråga om 

en källarskrubb och att det mesta ligger lite huller om buller. En stråhatt (ej origi-

nal) har också placerats på väggen intill ett fotografi av Bernhard Schmidt där 

originalhatten finns med på bilden. Stråhatten har förmodligen placerats där för att 

ge en känsla av närvaro eller ”genius loci” som Stefan Bohman benämner försö-

ken att skapa känslan av att personens ande svävar i rummet (Bohman 2010:80). 

De viktigaste föremålen ligger dock i en monter men förevisas på ett ganska ama-

törmässigt sätt. Kanske nöjer man sig idag med att fortsätta bevara föremålen som 

i en räddningsaktion av det förflutna men har inte längre samma ambition att visa 

upp dem för allmänheten. Kanske har museet spelat ut sin roll. 

Kunskap 

Det är svårt att se att museet i sin nuvarande form har förmågan att sprida någon 

större kunskap om Bernhard Schmidt och hans uppfinning. Kanske finns det inte 

heller någon större efterfrågan. Intresset för vetenskap och upphöjandet av veten-

skapspersoner har ju inte ökat med tiden. Snarare tvärt om, vilket också Stefan 

Bohman konstaterar i sin bok Att sätta ansikte på samhällen. Om kanon och per-

sonmuseer. Han påpekar där, utifrån svenska exempel, att vi har få museer över 

vetenskapsidkare vilket han förklara med att vi främst vårdar vår kulturella identi-

tet framför en politisk eller vetenskaplig (2010:21). 

Tillgänglighet 

Jag konstaterar att tillgängligheten är begränsad i synnerhet med tanke på museets 

placering i källaren. Dessutom upplyser HBS på sin hemsida att museet numera 

visas endast vid förfrågan. Detta faktum påverkar med största sannolikhet också i 

vilken utsträckning människor besöker museet. 

Sammanfattar vi slutsatserna av kartläggningen kan vi konstatera att merpar-

ten av materialet finns i Tyskland på observatoriet i Bergedorf som har en förval-

tande roll. Observatoriet tillhör Hamburgs universitet. Här finns arkivet över 

Bernhard Schmidt, arkivet med de fotografiska plåtarna och det lilla Schmidtmu-

seet. Tillgängligheten till de båda arkiven är god fast mycket av materialet är på 

tyska, vilket innebär en begränsning. Båda arkiven är inne i en digitaliseringspro-

cess. Museet däremot är inte lika tillgängligt där det för tillfället huserar i ett 

mindre källarrum. 

I sin förvaltande roll är det HBS som lyder under Hamburgs universitet som 

har makt och ansvar över Bernhard Schmidts kvarlåtenskap vilket också säkert 
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påverkar professionaliteten vad gäller bevarandet jämfört med om materialet 

hamnat i ett mindre ideellt drivet föreningsarkiv. 

6.2 Geopolitiska faktorer, global tillgänglighet och globalt 

kulturarv 

Bernhard Schmidts slutstation blev HBS, det var här han avled 56 år gammal och 

det var här i sitt hyresrum alldeles utanför grindarna till observatoriet som han 

hade sina privata dokument och ytterst få ägodelar. Det var här hans uppfinning 

förverkligades och det var här man tog beslutet att släppa beskrivningarna till upp-

finningen fria efter hans död genom att publicera dem. Detta innebar i förläng-

ningen en global spridning av Schmidtteleskop som fortfarande pågår. Det är 

också med deras resurser och goda vilja som materialet om Bernhard Schmidt nu 

digitaliseras och görs globalt tillgängligt för allmänhet och forskare även om vi 

inte vet exakt när digitaliseringsprojektet är helt klart. I dagsläget saknas en platt-

form på internet. 

Om denna globala arkiv-trend där det samtida arkivet är en digital on-line da-

tabas, skriver Thomas Götselius i förordet till den svenska upplagan av mediear-

keologen Wolfgang Ernst bok Sorlet från arkiven. Ordning ur oordning (2008:8): 

Arkivet så som det tar form idag är inte nationellt och låter sig inte uppsökas på paradgatan i 
någon huvudstad. Tvärtom är det en virtuell ort som står att söka överallt där en dator låter sig 
anslutas till internet. 

Att besöka arkivet vid Bergedorf observatoriet och att vara på plats blir trots allt 

en större upplevelse där de små detaljerna i materialiteten blir väsentliga i förstå-

elsen av människan Bernhard Schmidt. Det är här som jag upptäcker att han till-

verkade egna vykort av sina månfotografier och med stor noggrannhet valt ut ett 

specifikt utsnitt av månens yta (Mare Imbrium och Mare Vaporum med omnejd). 

I arkivet ligger flera sådana oanvända och ett avsänt vykort. I det digitala arkivet 

syns inte hantverket och blir där en månbild i mängden, vilket tyder på att något 

kan gå förlorat vid byte av medium. Detta påpekar bland andra Ulrika Kjellman 

(2009:222). 

Att vandra omkring i observatoriemiljön där han bodde, besöka hans grav och 

verkstad samt arkiven och det lilla källarmuseet gör ändå att människan bakom 

teleskopet blir mer påtaglig. Observatoriet blir då paradgatan som fortfarande är 

möjlig att besöka. 

En liknande upplevelse är det också att träda in i det enda bevarade bygg-

nadsverket på Bernhard Schmidts födelseplats på Nargö - en jordkällare med det 

innersta kalkstenstaket fortfarande intakt. Där får jag mitt ”genius loci” moment 

för att använda Stefan Bohmans uttryck (2010:80). 



 41 

Samtidigt kan konstateras att i nuläget är mannen bakom teleskopet fortfa-

rande relativt anonym. Till viss del har Bernhard Schmidt uppmärksammats både i 

Estland och Tyskland men nästan inte alls i Sverige. Det finns källor till kunskap 

men de är relativt osynliga om man inte vet var man ska leta. Det finns också en 

rad geopolitiska skeenden och faktorer som påverkat Bernhard Schmidts person-

historia och som till viss del fortfarande är av betydelse. 

Det som skrivits om honom har givits ut på olika språk, främst på tyska men 

även på ryska, estniska och engelska. Ytterst lite finns publicerat eller översatt till 

svenska. Mycket arkivmaterial är på tyska och till viss del på estniska och ryska. 

Dessutom är flera av de verk som skrivits om nargöborna och deras historia end-

ast utgivna på svenska eller estniska. Detta gör att mycket historiskt och nutida 

faktaunderlag inte är tillgängligt för alla språkområden och det blir också svårt att 

få en samlad bild. 

En annan barriär eller tillgänglighetshinder är det faktum att Estland har varit 

ett slutet land under flera decennier och att man inte kunnat besöka Nargö under 

50 år (1944-1994) och främst använt sig av andrahandskällor vad gäller Bernhard 

Schmidts bakgrund och liv på Nargö. Många skrönor, muntliga berättelser och 

historier som är svåra att verifiera har också förts vidare genom åren. 

Sovjetunionens näst intill 50-åriga ockupation av Estland har skapat vita 

fläckar på historiens karta, vilket fortfarande påverkar perspektiven på det för-

flutna i denna region. Detta historiska glapp har i förlängningen också påverkat 

skildringen av Bernhard Schmidts personhistoria, bestämmandet av hans nat-

ionalitet och lokaliseringen av hans kvarlåtenskap. Vid hans bortgång fanns 

knappt några nära familjemedlemmar kvar på Nargö och mindre än tio år efter 

hans död hade hela öns befolkning flytt till Sverige och andra delar av världen. 

Nargö raderades från kartan i 50 år och i Tyskland byggdes en mur mellan öst 

och väst. Det är sannolikt att Bernhard Schmidt kan ha hamnat i kläm mellan öst 

och väst, både under sin livstid och efter sin död. Han var född i Estland (som då 

var en del av Ryska riket) med ett ryskt pass och konfirmerad i svenska S:t Mi-

kaels församling i Tallinn men flyttade till Tyskland vid 22 års ålder. I 25 år var 

han bosatt i Mittweida som senare kom att ligga i Östtyskland. Arkiven i öst har 

inte alltid varit tillgängliga och har även till viss del förstörts eller försvunnit. 

Kalla krigets tävlande om vem som hade störst teleskop ledde senare till rymd-

kapplöpningar mellan öst och väst. Det framstår som att Bernhard Schmidt haft en 

mer framträdande roll i öst. I Mittweida uppkallades en gata efter honom 1958 

(Erik Schmidt 1995:124). I Oberkochen fanns 1981 hans namn som förslag till 

namn på en gata även där, enligt en PM av Dr. Wolfgang Pfeiffer (daterad 18 feb-

ruari 1981. Carl Zeiss arkiv Jena). 

De geopolitiska faktorerna har påverkat skrivningen av hans bakgrund och 

personhistoria och därmed säkert också till viss del bidragit till den relativa ano-

nymiteten åtminstone i Sverige. Dessa faktorer har förmodligen även bidragit till 



 42 

att man under årens lopp i olika källor fortsatt att kalla Bernhard Schmidt eller 

hans far för tysk, vilket inte är korrekt. 

Däremot tror jag att Bernhard Schmidt själv såg sig som något av en kosmo-

polit, och egentligen inte var så fokuserad på nationalitet eller nationsgränser även 

om han både som person och i sin verksamhet kom att påverkas och begränsas av 

dem i synnerhet under första världskriget. Hans verksamhet var global och hans 

fokus var stjärnhimlen och planeterna. 

Bernhard Schmidt fick aldrig själv uppleva uppförandet av alla Schmidtte-

leskop som med tiden fick global spridning och gav oss en bredare utblick i uni-

versum med nya astronomiska upptäckter som följd och en ny himlakarta. 45.000 

fotografiska plåtar av stjärnhimlen tagna med framför allt hans teleskop finns idag 

bevarade och snart digitaliserade och används av astronomer och astro-fysiker 

världen över. Arkivet där de förvaras aspirerar på att bli världsarv. När sedan per-

sonarkivet över honom blir tillgängligt för alla kan vi konstatera att Bernhard 

Schmidts kvarlåtenskap, avseende både hans uppfinning och person har fått global 

räckvidd. 

Jag vill därför mena att både Bernhard Schmidts teleskopuppfinning och hans 

personhistoria tillhör vårt gemensamma globala kulturarv. Dessutom blir relevan-

sen påtaglig när astronom Marie Rådbo (SR P1 ”Studio ett” 2018-01-26) konsta-

terar att stjärnhimlen är vårt äldsta kulturarv. Därmed blir ju också alla de som på 

olika sätt bidragit till att utforska stjärnhimlen och universum också en gemensam 

global angelägenhet. 

6.3 Kulturarvsaktör och ”Kulturarva” 

Under arbetets gång med den här uppsatsen och vid läsningen av Rodney Harri-

sons teorier kring kulturarvsbegreppet utifrån aktör-nätverksteorin (2013:31-32), 

infinner sig insikten att den här uppsatsen om Bernhard Schmidt i sig är en del i 

processen att skapa kulturarv och är därmed en kulturarvsaktör. 

Som tidigare diskuterats ser Rodney Harrison på kulturarvsbegreppet som en 

dialog och en kreativ process där olika aktörer (mänskliga eller inte) är delaktiga i 

skapandet av kulturarv. En process som också blivit en svensk verbform ”kultur-

arva” genom Qaisar Mahmoods myntande av detta nya ord och nya sätt att för-

hålla sig till kulturarvsfrågan (SVT 2 ”Idévärlden” 2018-02-25). Qaisar Mahmood 

som är verksam på Riksantikvarieämbetet anser att kulturarv borde vara en ange-

lägenhet för alla och att alla har rätt att kulturarva. Han ser på kulturbegreppet 

som en rörelse och betraktar arv som något som överförs mellan människor. Uti-

från detta resonemang menar han att kulturarv är något som tillhör oss alla. Kul-

turarvet blir då allas ansvar och allas rätt, vilket i slutänden även gör kulturarv till 

en makt- och demokratifråga (Sveriges museers hemsida > stafettbloggen > 2012 

> 10 > Qaisar Mahmood > alla har rätt att kulturarva). 
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Qaisar Mahmoods resonemang återknyter tillbaka till James Cunos (2008) de-

finition av världsmedborgaren och ”citizen of cosmos” där han menar att vi i vår 

egentliga världsgemenskap har samma ansvar och rättigheter gentemot vår planet 

med omnejd. 

Kanske Bernhard Schmidt på sätt och vis personifierar den globala individ el-

ler ”citizen of cosmos” som James Cuno beskriver det utifrån 1800-talets ideal 

och den tid då Bernhard Schmidt var verksam som global aktör. 

Redan tidigt hade han blicken riktad längre bort, när han satt där högt upp i 

lotstallens utkik på Nargö och spanade ut över himmel och hav med faderns havs-

kikare. Om natten blinkade Nargö fyr liksom stjärnorna och dygnet runt passerade 

fartyg från världens alla hörn i Finska viken på väg bort mot St. Petersburg eller in 

i farleden mot Tallinn. Fartyg med exotiska namn som på olika sätt förde med sig 

en fläkt av världen och ibland behövde lots. Faderns berättelser efter avslutad 

lotsning och kanske med en kaptensgåva från fjärran land gav Bernhard Schmidt 

redan som barn en utblick i världen. Nargö var inte en isolerad ö, snarare en port 

till Tallinns hamn och en del av en global marin transportled samt en militärt stra-

tegiskt viktig plats. 

Med denna marina bakgrund och med havskikaren som utgångspunkt var det 

kanske inte så märkligt att Bernhard Schmidt tog klivet ut i världen och tidigt in-

såg behovet av att finslipa och utveckla observationsinstrumenten oavsett om ob-

jekten var fartyg, stjärnor, novor eller planeter. För att sedan med stor arbetsiver, 

nyfikenhet och envishet ägna resten av livet åt att slipa optiska linser, konstruera 

och optimera instrumenten för att med skärpa över hela fältet, kunna se bortom 

horisonten och mycket längre bort ut över stjärnhavet. 
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7. Sammanfattning 

Den estlandssvenske astro-optikern Bernhard Schmidt (1879-1935) uppfann Sch-

midtteleskopet 1930. Han levde och verkade i en vetenskapligt expansiv och poli-

tiskt turbulent tid. Bernhard Schmidt föddes på ön Nargö utanför Tallinn i Estland 

och flyttade vid 22 års ålder till Mittweida i dagens forna Östtyskland för att stu-

dera, men kom att leva och verka de sista åren av sitt liv vid Bergedorf observato-

riet utanför Hamburg i Tyskland. Inom astro-optiken uppfann han 1930 ett nytt 

optiskt system för teleskop (Schmidtteleskop/Schmidtkamera) som bidrog till nya 

astronomiska upptäckter. Ritningarna till hans uppfinning släpptes fria och publi-

cerades efter hans död 1935 och därmed fick Schmidtteleskopet global spridning. 

Att få en samlad bild av Bernhard Schmidts liv och verk är till vissa delar 

komplicerat eftersom en rad geopolitiska faktorer påverkat hans personhistoria 

och kvarlåtenskap. De tryckta källor som finns att tillgå är skrivna på tyska, ryska, 

estniska och engelska men i stort sett inget på svenska förutom några i huvudsak 

tekniska beskrivningar av hans uppfinning. Den tid han levde i var en politiskt 

omvälvande tid och under första världskriget internerades han som fientlig utlän-

ning i Tyskland. Hemma på Nargö tvångsevakuerades befolkningen och ön blev 

en rysk militär befästning. Under andra världskriget flydde nargöborna till Sverige 

och Nargö blev en sovjetisk militärbas i 50 år (1944-1994). 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att kartlägga om det finns 

något otryckt material eller annan kvarlåtenskap bevarad efter Bernhard Schmidt i 

museer och arkiv i Europa. För att genomföra denna kartläggning har jag därför 

besökt olika observatorier, museer och arkiv i Sverige, Tyskland och Estland i 

olika perioder under cirka ett års tid. I analysen av denna kartläggning utgår jag 

främst från förvaltandet av materialet och de tre aspekterna: bevarande, kunskap 

och tillgänglighet utifrån James Cunos (2008) teoretiska synsätt. Jag tittar också 

på frågan om tillgänglighet ur ett globalt perspektiv och försöker även resonera 

något kring det globala kulturarvet. 

Den största mängden arkivmaterial, det första teleskopet från 1930 och några 

av de få föremål som Bernhard Schmidt lämnade efter sig finns vid Bergedorf 

observatoriet i Tyskland som lyder under Hamburgs universitet. Där finns ett ar-

kiv över honom, ett litet Schmidtmuseum som innefattar hans första teleskop och 

ett större arkiv med 45.000 fotografiska plåtar av stjärnhimlen och astronomiska 

objekt tagna med flera av de olika Schmidtteleskopen i världen. Båda arkiven be-
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finner sig i en digitaliseringsprocess och när den är avslutad kommer materialet 

om Bernhard Schmidt att vara globalt tillgängligt. Redan idag används de fotogra-

fiska plåtar som skannats hittills av astronomer och astro-fysiker världen över. Det 

lilla museet verkar dock ligga i malpåse, tillfälligt nedflyttat i ett källarrum. 

Även om Schmidtteleskopet fått global spridning och arkiven i Bergedorf di-

gitaliseras och görs globalt tillgängliga så är mannen bakom teleskopet fortfarande 

relativt anonym. Jag vill dock mena att både uppfinningen och Bernhard Schmidt 

som person tillhör vårt gemensamma globala kulturarv liksom alla de gör, ano-

nyma eller inte, som bidragit till kunskap om och utforskandet av stjärnhimlen, 

vårt äldsta kulturarv. 
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Bilaga 1: Lotstallarna 

 

Lotstallarna vid Schmidtska gården på Nargö 1937. Foto: Erik Schmidt 
(Nargöföreningens arkivmaterial efter Erik Schmidt).  
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Bilaga 3: Bernhard Schmidt på Nargö 

 

Bernhard Schmidt (t.h.) hemma på Nargö 1910-tal (HBSA). 
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Bernhard Schmidt solförmörkelseexpedition, Chebu Filippinerna 1929 (HBSA). 
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Bilaga 5: Det första Schmidtteleskopet 

 

Det första Schmidtteleskopet Bergedorf 1930 (HBSA). 
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Bilaga 6: Ritning över korrektionsglas 

 

Bernhard Schmidts ritning över korrektionsglas 14 december 1934 (HBSA:ES) 
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Bilaga 7: Schmidtteleskopet i Kvistaberg 

 

Schmidtteleskopet vid observatoriet i Kvistaberg 2017. Foto: Kristina Rosen. 


