Einar H. Guðmundsson

Rasmus Lievog og stjarnmælingarnar í Lambhúsum
Skömmu eftir stofnun Konunglega danska vísindafélagsins, árið 1742, hófust á þess vegum
rannsóknir á ýmsum sviðum náttúruvísinda vítt og breitt um Danaveldi. Einn þáttur í starfseminni voru nákvæmar hnattstöðumælingar sem skiptu Dani miklu vegna nýlenduumsvifa,
siglinga og kortagerðar. Stjarnmælingar af ýmsu tagi gegndu lykilhlutverki í þessu sambandi
og voru stjarnmælingamenn sendir víða um lönd til hnattstöðu- og landmælinga, þar á meðal til
Íslands. Einn hinna fyrstu sem hingað kom í þessum tilgangi var Niels Horrebow og átti hann
hér stutta dvöl í kringum 1750. Árið 1772 var svo stofnað embætti stjörnumeistara hér á landi
og var Eyjólfur Jónsson guðfræðingur og stjörnuskoðari skipaður í embættið. Eyjólfur dó hins
vegar þremur árum síðar og kom því ekki miklu í verk enda var aðstaða hans til stjarnmælinga
takmörkuð.
Að frumkvæði Thomasar Bugges, prófessors í stjörnufræði við Kaupmannahafnarháskóla, var
norski guðfræðingurinn og stjörnuskoðarinn Rasmus Lievog skipaður eftirmaður Eyjólfs árið
1779. Hann kom til Íslands sama ár og hóf mælingar, fyrst á Bessastöðum, síðan í embættisbústað sínum, Lambhúsum, og að lokum í sérstökum stjörnuturni sem reistur var við Lambhús
árið 1783. Auk starfa við stjarnmælingar gerði Lievog veðurathuganir og fylgdist með stefnu
jarðsegulsviðsins. Hann teiknaði einnig nákvæma uppdrætti, meðal annars einn af Reykjavík
árið 1787.
Tækjakostur Lievogs var fremur rýr og mörg mælitækjanna voru gömul og úr sér gengin. Samt
sem áður voru mælingar hans vandaðar og þær standast fyllilega samjöfnuð við mælingar samtímamanna hans annars staðar, þó að léleg skilyrði til stjörnuathugana hafi oft gert honum erfitt
fyrir. Sérstaklega ber að geta athugana hans á myrkvum Júpíterstungla en niðurstöður þeirra
mælinga eru enn nýttar. Hluti þeirra er nú varðveittur í miklu gagnasafni rannsóknastofnunarinnar JPL (Jet Propulsion Laboratory) í Kaliforníu, en hún er rekin í samvinnu Tækniháskóla Kaliforníu (Caltech) og Geimferðastofnunar Bandaríkjanna (NASA). JPL–stofnunin
hefur meðal annars umsjón með ómönnuðum geimferðum Bandaríkjamanna til rannsókna á
sólkerfinu.
Lievog fluttist af landi brott árið 1805 og lögðust stjarnmælingar þá af í Lambhúsum. Tengdist
það meðal annars upphafi strandmælinga árið 1801. Mörgum árum síðar gerði Björn Gunnlaugsson tilraun til þess að halda áfram mælingum Lievogs, en af því varð þó ekki vegna
tækjaskorts og áhugaleysis danskra stjórnvalda.
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