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SVENSK-NORSKA GRADftL~TNINGEN l 845-52. 

l. sedan beräkningen af den gradmätning, som åren 
1845-52 utfördes emellan Bottniska viken och Ishafvet, nu 

är afslutad, ser jag mig i stånd att, om än något sent, ut

föra en länge hyst afsigt, att i denna tidskrift meddela en 

öt\ersigt af detta vidlyftiga arbetes gång och de resultat det 

Ienmat. Tidpunkten är kanske ej gynnsam för detta mitt 

företag. Inom det vapen, för hvilket denna tidskrift är be

räknad, gäller detta serskildt, då hela vapnets framtida till

varo här i Iandet synes hotad och de Hestes tankar således 

äro för mycket upptagna af den stora hufmdfrågan, - "vara 

eller icke nr a" - för att finna synnerligt intresse i ett 

ämne, som med denna hufvudfråga ej står i någon slags be

röring och dessutom föga ingriper i det praktiska lifvet. . 

Min artikel har hå afdelningar, den förra innehållande 

en öfversigt af gradmätningarnes historia och en framställ· 

ning ar medlen för dylikas utförande och beräknande; den 

sednare den ifrågavarande mätningens gång och derutur här

ledda resultat jemte några reflexioner öfver frågans nuva

rande ställning, alltsammans dock i största korthet. 
2. Samme man hvars mägtiga snille så mycket bidrog 

att inleda de fysico-mathematiska vetenskaperna på den nya 

\äg, på lnilken de sedan så långt fortskridit, Isak Newton, 

angaf såsom en följd af jordens dagliga rörelse, att dess 

annars sferiska skapnad måste öfvergå till en ellipsoidisk, 

i det genom centrifugalkraftens imerkan jordsferen måste ut
svälla vid eqvatorn och tillplattas ,-id polerna. Fransman

nen Ricl1ers pendelur, som i Cayenne (5° N.) drog sig 2' 

28" i dygnet efter, så att den i Paris (49° N.) begagnade 

pendeln måste förkortas 2 t par. lin., eller omkring fl1~ af 

sin längd, ådagalade riktigheten af denna slutsats, ehuru 

det ur denna och närmast följande pendel-observationer i 
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förstone härledda värde på jordens afplattning märkbart öf

yersteg det af Newton på theoretisk räg uppgifna. Newton 

visade dock snart att det empiriskt funna rärdet i sjelfya 

verket mycket nära öfrerensstäm<le med theorien, i det cen

trifugalkraftens imerkan på pendelns längd Hr tYåfaldig; 

den verkade nemligen såväl omedelbart till att förminska 

kroppars tyngd vid eqvatorn, ln:arest jordytans rerolut.ions

llastig)let är störst, som äfren medelbart genom att förändra 

jordens skapnad och derigenom bringa vid eqvatorn på jord

ytan belägna kroppar på längre afst.ånd från jordens medel

punkt än de närmare polerna sig befinnancle. 
3. Emedlertid hade den praktiska astronomien gjort 

betydande framsteg. Christian Huyghens' tillämpning al' pen

deln hade redan gil'vit instrumenterna ffir tidens mätande en 

dittills saknad noggrannhet. Tubens anbringande på ,·inkel

instrumenterna, det sannolikt af engelsmannen Gascoigne först 

uppfunna, men af fransmannen Picm·d (omkring 1667) till 

allmänt bruk införda trådkorset i tubens ocularpjes samt 

den af Vernier förbättrade noniens atwändande hade gifvit 

observationerna en noggrannhet, såYäl i afseende på inställ

ning som atläsning vida öfverträffande allt hvad som förut 

funnits. Flamsteed hade förbättrat stjernkatalogerna, dan

sken Ole Hömer hade uppfunnit passage-instrumentet, ryktbar 

dessutom genom upptäckten ( 1675) och beräkningen af lju

sets hastighet. Samme skarpsinnige man hade redan då 

föreslagit sistnämnda instruments användande för polhöjds

bestämning medelst dess uppställnin~ i första \Btikalen, en 

observationsmethod som Bessel, den praktiska astronomiens 

omskapare i detta århundrade, återuppfunnit och med fram

gång användt. 
4. Redan för lång tid tillbaka hade gradmätningar 

företagits, men deras ändamål hade enelast varit att finna 

jordens storlek, h vilken, under antagande af någon viss skap

nad på jorden, naturligtvis kunde beräknas, om en astrono

miskt bestämd meridianbåge direkte ·uppmättes i längdmått. 
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Den äldsta kända mätning är den i Egypten af Eratosthenes 

utförda (240 f. Chr.), emellan Alexandria och Syene. se

dan Copernici system blifvit bekant och böJjat Yinna an

hängare, anställdes mot slutet af 1500- och i början af 

1 600-talet af Fernel och Snellius mätningar i nyss uppgifna 

ändamål, likaledes i sednare hälften af sistnämnda århun

drade af Picard, emellan Paris och Amiens. Af hans mät

ning beräknades latitudsgraden hålla 57060 toises (l t. = 
6,5646 sv. f.). Picards mätning fortsattes åt söder af itali

enaren Cassini, en af tidehvarfvets utmärktaste praktiska 

astronomer, som af Ludvig den 14:de blifvit inkallad till 

Frankrike, först 1683 till Bourges och. från 1693 till Col

liouse i Houssillon. Antagande jordens skapnad sferisk, 

fann han graden hålla 57292 toises. Genom jemförelse med 

Picards resultat föranledties Cassini till att antaga det gra

dens längd tilltog åt eqvatorn, d. v. s. att jorden, i stället 

för att vara tillplattad vid polerna, var uppsvälld omkring 

dessa, eller att rotationsexeln var längre än eqvatorns dia

meter. (Se 31.) 
5. Ändamålet med Cassinis sednare mätning var icke 

endast att bestämma jordens storlek, utan äfven att, genom 

under olika polhöjder anställda mätningars jemförande, af

göra frågan om dess skapnad. Gradmätningarne hade såle

des inträdt i ett nytt stadium. Det oväntade resultat, till 

hYilket - Cassini kommit och hvilket han med mycken ifver 

försvarade, stod i strid ej allenast med Newtons lära om 

centrifugalkraften och öfver hufvud med hela hans gravita

tionstheori, hvars enkelhet och klarhet af alla tänkande be

undrades på samma gång den fullständigt förklarade de ile

sta astronomiska fenomen, utan äfven med de af Richer, 

Halley m. fl. anställda pendelförsök, hvilka alla samman

stämde i att hestyrka samma lära, om ock sinsemellan 

skiljaktiga i afseende på jordafplattningens belopp. Med den 

ifver för vetenskaplig forskning som redan blifvit väckt, och 

som under det af många och visst icke utan skäl klandrade 
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"upplysningens tidehrarfa bildar en af tidsriktningens ljus

punkter, var det att förmoda att en så vigtig fråga ej länge 

skulle tillåtas qvarstå i oafgjordt skick. 

6. Initiativet till frågans lösande togs i Frankrike, i 

det 1735 tre af franska vetenskapsakademiens ledamöter, 

Bouguer, La Condamine och Godin, sändes till Södra Ame

rika och följande året fyra andra, Maupertuis, Clairaut, Mon

nier och Camus till Sverige, Inrarest dåvarande astronomire

professorn i Upsala, Anders Celsius, förenade sig med dem. 

Det är klart att, under förutsättning af jordens afplattade 

skapnad och breddgradens deraf beroende olika längd vid 

olika afstånd från eqvatorn, tvenne mätningar på betydligt 

olika Jatituder måste gifra ett best ämdare utslag än två när

liggande. För mätningen af de harizontala vinklame begag

nades vid dessa företag qvadrant, för latitudsobservationerna 

zenit-sektorn, hvilket instrument då för tiden genom Brad

leys ryktbara observationer nmnit ett stort anseende och 

utan tvifvel erbjöd betydande fördelar derigenom att det 

kumle tillverkas af stor radie. Basen för svenska mätnin

gen - namnet "Laponie" som gafs åt trakten var blott 

ett uttryck af tidens kärlek för klingande fraser") - mät

tes på den frusna Torne Elf vid Östra Torne och rar om

kring l k svensk mil lång. Triangelkedjans södra ändpunkt, 

vid Torneå stad, är belägen på 65 ° 51', den norra på ber

get Kittisvaara, vid Torne Elfs venstra strand nära Pello B)' 
' ' 

på 66 ° 48'. Meridianbågens vidd C amplitud) uppgick endast 

-till 57' 29"' med en längd ar 55027 toises, h vara f längden 

af en grad vid Kittisvaaras latitud härleddes vara 57 422 

toises. De båda ändpunkterna antogos ligga på samma me

ridian, hvilket väl icke är fallet, men dock ej betydligt in

verkar på resultatets riktighet. Hela arbetet fullbordades 

under .loppet af 1736. 

*) :Maupertuis s~ges vi(! siu bemk omst lw[va yttrat: "j'ai npluti la 

terre!'' 
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7. Efter många och stora svårigheter fullbordades 17 43 

mätningen i Peru, emellan Cochesque' på O 0 3' N. och Ma· 

ma Tarque' på 3 o 4' S. Basen, 627 4 toises lång, mättes 

rid Jaroque' C0 ° 10' S.) ~Ieridianbågens vidd rar 3o 7' I " , 

dess längd 176940 toises, ltraraf latitudsgraden vid eqva

torn, reducerad till hafsyla11, beräknades Yara 56753 toises 

lång. Det genom jemförelse med det nyss anförda Yärdet 

på samma storhet i polcirkelns närhet funna värdet på jor

dens afplatt.ning rar 2h , eller föga skiljlit från det afNew· 

ton the01·etiskt uppgifna 2 h · Jemförelsen emellan mätnin

garne i Norrbolten och Frankrike gaf deremot 1 h. Åtskil

liga under århundradets sednare del utförda mätningar, af 

abbe La Caille vid Goda Hoppsudden, af Boskowich i Itali

en, af Mason och Dixon i Pennsyhanien, m. fl ., gåfvo vis· 

serligen sinsemellan temligen skiljaktiga resultat, men uLvi

sade dock att afplattningen, eller skillnaden emellan diame~ 

trarne, icke kunde öfrersiiga do af den större eller eqYa

t:ors-diametern. 
Af den ofmn anförda omständigheten att man helt en· 

kelt antagit en mätnings båda ändpunkter ligga i samma 

meridian och således inga. azimuth-obsenationer blifvit an

ställda, synes att begreppet om noggrannhet var långt under 

nutidens. Maupertuis hade ej ens an~ett sig böra rätta sina 

latituds-observationer föt· refraktionen. Dess imerkan var 

väl ej synnerligt stor, då sljernor helt nära zenilh begag

nats, men ändrade dock resultatet med 16 toises C öfrer l 00 

fot), h rarmed Bouguer rättade hans meridinnbåges längd. 

8. Gradmätningarnes andra stadium kan llär anses af

sl.utadt. Skilltladen emcllao detta och d.et följande ligger 

dock ej, såsom dess skillnad från det föregående, i det ef

tersträfvade målets beskaffenhet, utan i de begagnade hjelpmed

lens. Qv~ulranten och zenith·sektorn, medelst llYilka Bradley 

upptäckt och utredt aberrationen och nutationen och sålunda 

gjort sitt namn odödligt i astronomiens historia, hade spelat 

ut sin roll .och efterträddes af instrumenter, byggda på hel' 
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andra grunder. Astronomiens "fundamenta", eller de qran
titeter, hvilka måste tillämpas till observationernas angif
velser innan dessa läggas till grund för slutliga beräknin
gen, hade blifvit skarpare bestämda. Kalkylen hade utyeck
lats och andra fordringar på noggrannhet hade uppstått. 

Frågans återupptagande åvägabragtes dock mindre af 
dess rent vetenskapliga intresse än af ett praktiskt behof. 
Det påskyndades af den stora verldshändelse, hYarmcd 1 S:de 
århundradet slutades och som utöfyat ett så genomgripande 
inflytande, omedelbart eller medelbart, ej blott på de poli
tiska och sociala förhållandena, utan äfven på de yeten
skapliga. 

9. Tanken att till enhet för längdmåttet begagna en 
af naturen gifven oföränderlig storhet hade redan omkring 
medlet af 1600-talet blifvit framställd af Huvohens som 

.o ' 
dertill föreslog sekundpendeln. Här är ej stället att utveckla 
begreppet och tillämpningen af det s. k. "naturmåttet", icke 
heller förslå författarens förmåga och insigter dertilL Nå
gra ord om vanskligheterna vid dess bestämmande torde dock 

_ llär finna en lämplig plats. Jag följer härvid BesseL ( Po
puläre Vorlesungen ii ber wissenschaftl. Gegenstände ). 

I de aldra flesta fall framgå sökta storheter icke ome
delbart utan de för deras sökande anställda observationer. 
Stundom erhållas väl omedelbart nr observationerna storhe
ter, af hvilka slutresultatet genast kan beräknas, men ännu 
oftare måste till observationernas angifvelser rättelser eller 
korrektioner dessförinnan tillämpas. Dessa sednares bestäm
mande är ofta en Yida kinkigare uppgift än sjelt\a hufntd
observationen. H äraf kommer att slutresultatet stundom ä t· 
behäftadt med Yida större fel än observationen. Hefraktio
nen ät· inom astronomien ett exempel härå. För att draga 
full fördel af skärpan i en obsenation, som gifvit mig stjer
nans höjd inom l", måste jag äf\·en känna dess refraktion 
med åtminstone någorlunda samma noggrannhet. Likartadt 
är förhållandet vid bestämning af sekundpendelns läng(l. 
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Den lättaste delen deraf är att få pendeln att göra jemnt 
86,400 svängningar på dygnet. Svårare är att uppmäta den
na pendels längd. Aldrasyårast är · att bestämma de små 
korrektioners yärde, lnilka måste tillämpas för att gif\·a 
slutresult.atet errorderlig noggrannhet. 

Hade Huyghens förslag genast mnnit bifall och den af 
honom uppgifna pendellängden antagits såsom mått-enhet, 
så skulle man snart funnit att denna endJst gällde för eu 
Yiss uppgifven ort, och att således ej sekundpendeln i all
mänhet, utan den för Paris, blifYit lagd till grund för det 
U[Jpgjorda måttsystem.et. Oettas allmännyttighet hade redan 
derigenom fått en svår stöt. Efter den snillrike och skarp
sinnige Borda's nlQt slutet af 1700-talet anställda försök. 
skulle man dessutom funnit att Huyghens bestämning var fel
aktig äfYen för Paris. Bortias bestämning af pendellängden 
för Paris, likasom den af engel'lmannen Kater enligt en icke 
mindre sinnrik method (renversionspendeln) för London något 
sednare gjorda, ar, hvad sjelfva uppmätningen beträffar, riktig 
inom några få tusendelar af en linie, men de ur dem härledda 
resultaten äro felaktiga på lika många hundradedelar. Anled
ningarne härtill äru tvenne. Den ena, uppgifven af Laplace, 
ligger i den alltid i någon mån föreYarande ofullkomligheten 
i skarpkanten å de eggar, kring hvilka pendeln sYänger. Den 
andra, funnen af Bessel, beror af den omgif\ande luftens i.p
fiytelse på sYängningstiden. Häraf synes, att om Bordas pen
dellängd antagits såsom måttenhet, denna nu ytterligare måst 
underkastas en jemkning. Ingen säkerhet finnes för att ej 
ännu andra felkällor framdeles upptäckas, ll\ilka skulle g·öra 
det nödvändigt att ytterligare jemka deu nu antagna läng
den, på hvars oföränderliga beståud -- enligt Bessels egna 
ord - blott den kan tro, som ej förmår sträcka sin blick 
1,1t<nu den experimenterantie konstens nuvarande tillstånd. 

10. När frågan om ett naturmått åter kom å bane, 
föreslogs väl först dertill seknndpendeln, men den komitte, 
.som fått sig uppdraget att utarbeta tl et nya mått- och Yigt-
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$YSlemet, ansäg ett för frägan främmande element - tiden 
- ingå i denna storhet. I stället antogs derföre medehärdet 
af tiondedelen af en lat_ituds-sekund enligt den antagna cen
tesimal-delningen af cirkeln, eller tiomilliondelen af jord
qvadranten. Denna nya enhet benämndes "metre", hvaraf 
systemet fått sitt namn. I sin helhet har det tre serskilda 
egenheter, hvilka sins emellan ingalunda hafva något ovil
korligt sammanhang. En af dessa är tiodelningens uteslu
tande antagande. Den andra är sammanhanget emellan mått 
och vigt, i det till vigt-enhet antagits en viss rymd vatten 
vid en viss temperatur. Den tredje är antagande af natur
måttet metern såsom enhet. Dessa tre serskilda saker hafva 
stundom ansetts stå i ett beroende af hrarandra, hvilket 
,klarligen ej finnes till. 

Den första åtgärd att vidtaga var naturligtvis bestäm
mandet af den nya mått-enhetens längd i förhållande till den 
gamla, representerad af den materiella måttstång ( etalon), 
hvilken blifvit begagnad såsom enhet för baserna till grad
mätnitlgarne i Peru och Norrbotten, och hvilken således tje
nade till utgångs-storhet vid beräknande af jordens storlek 
och skapnad. Denna jernstång af en toise's längd, - den 
ryktbara "to is e de Perou" - utgör på sätt och vis grund
storheten för alla längdmått, då dessa sedermera blif\"it 
bestämda genom jemförelse dermed. Metern antogs till 

443,2959 pariser-linier enligt Pern-toisen vid en temperatur 
af 13° R, (16°,25 C.), hvilken längd fastställdes den 19 
Frimaire , år 8, C den 9 Dec. 1799), sedan systemet redan 
förut (den 18 Germinal år 3 eller den 7 April 1795) blifvit 
genom lag antaget. Hururida naturmåttets idee genom me
terns antagande till mått-enhet blifvit verkliggjord, skall längre 
fram beröras. (31-32.) 

11. Med de framsteg astronomien uneler sednare hälften 
af 1700-talet gjort, är det klart att man ej kunde antaga 
de gjorda gradmätningarne ega den noggrannhet som med 

' ' 
numera till buds stående medel kunde ernås. llradley hade 
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med zenithsektorn och qvadranten uträttat. stora ting. l\lan 
kunde dock ej annat än inse, att sjelfra gmndsatsen för dessa 
Instrumenters sammansättning var oriktig. Oaktadt all om· 
sorg vid förfärdigandet, oaktadt all på en noggrann under
sökning af instrumentet nedlagd möda, måste alltid ofull
komligheter qvarstå eller vid dess fortsatta begagnande in
ställa sig, och hvilka ej på något sätt omedelbart gåfvo sig 
tillkänna. Främst bland dessa brister står alhidadens excentri
citet, eller att medellinien af dess axeltapp rj går noggrannt 
igenom elen graderade cirkelns medelpunkt. Arren om vid 
instrumentets förfärdigande denna fullkomliga noggrannhet 
blifvit träfl'acl, kan den dock omöjligen länge bibehålla sig. 
Den enda omedelbara utväg att finna och eliminera excen
tricitetens nrkan, så\äl som de genom små brister i den 
delade cirkelbågens rundning och indelning uppkommande 
fel, var att till grundform för vinkelmätnings-instrument i 
allmänhet antaga cirkeln, i stället för en del af en sådan. 
Genom alhidadens förseende med flera nonier, ställda två 
och två diametralt mot hvarandra, måste icke blott excentri
citetens verkan elimineras utan äfren inflytandet af de andra 
nyssnämnda bristfälligheterna väsendtligt förminskas. 

Ehuruväl nu cirkelformen antogs för det Yinkel-instru
ment, som en tid bortåt tycktes vilja uttränga alla andra, 
skedde sådant dock hufntdsakligen i afsigt att tillintetgöra 
delnings- och afläsnings-felens inflytande. lltvägen dertill var 
den s. k. repetitions-principen, angi!\en af Tobias Mayer, men 
först af Borda praktiskt utförd. Det Yar med ett instrument 
af hans konstruktion som den gamla franska gradmätningen i 
början af innevarande århundrade omgjordes af Mechain och 
Delambre, lnanid den utsträcktes till DUnkirchen i norr och 
ön Formentera i söder, innefattande 12° 22' i stället för 8° 
20'. Denna båge jemförd med Norrbottens-bågen gaf en af
plattning af 1 h, jemfönl med Peru-bågen 3h, en skiljak· 
tighet allt för stor för att kunna lemuas åsido i en fråga af 
sådan vigt som den förevarande. 
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12. Omsfädigheterna medgäfvo ej förnyandet af Peru
bågens uppmätning, ty det revolutionerade Frankrike låg i 
sä godt som oafbruten strid med Spanien, livars kolonier 
ännu ej lösryckt sig från moderlandet, eller rättare styfmo
derlandet. Med Sverige öppnades deremot underhandlingar 
hvilka hade till följd att Norrbottens-bågens ommätning be
slutades. Utförandet uppdrogs åt .löns SYanberg (då veten
skapsakademiens astronom, sedermera matheseos professor i 
Upsala) och Johan Öfrerbom ( öfver-ingeniör Yid landmäteri
kontoret.) Under sommaren 180 l utsåg o dess e triangelpunk
terna och ombesörjde signalernas byggande. Den 1736 mätta 
bägen förlängdes åt norr till Paktavaara, beläget vid Torne 
och Muonio elfyars sammanflöde ; åt söder till .Malören, det 
yttersta af skären utanför elfrens mynning. Den nya bägens 
vidd blef härigenom l o 37' i stället för O 0 57' (se 5.) 

För följande års arbeten erhöllos till biträde matheseos 
adjunkten i Upsala Holmqvist och lektorn i Åbo Palander. 
Beräkningarne utfördes af Svanberg och 1805 utkom i Stock
holm hans "Exposition des operations faites en Laponie pour 
la determination d'un are du meridien en 1801-2-3." 

Cirkelns centesimaldelning är der öfverallt begagnad. Vid 
anförandet i denna artikel af mätningens resultat, hafva dessa 
städse blifvit reducerade till sexagesimal-delning. 

I slutet af 180 l ankom till Stocldwlm den af Lenoir i 
Paris för expeditionen förfärdigade repetitions-cirkeln samt 
~n måttstång af jern, två meter lång, hvilken af Delarnbre 
blifvit omsorgsfullt jemförd med Peru-toisen. I böJjan af 
~nästpåföljande Januari afreste Svanberg med sina kamrater 
.till Torneå. Den 22 Febr. börjades basens uppmätning från 
:Samma ändpunkt vid Niemis By (på elfwns högra strand 
()mkring 6 mil från Torneå stad) hvarifrån Maupertuis utgätt. 
Mätningen fortgick på den frusna elfren till den 11 Aprll, 
då norra ändpunkten nåddes vid Poike Torneå, på ,landttun
gan emellan Torne elf och Tengeli elf, hvilken sednare vid 
det ryktbara berget Avasaksas fot kastar sig i den förra, 
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Basens längd reducerad till halfsyf.an och 0° C. är 14551,116 

m:s = 7413,4!l19 tois. = 48673 sv. fot. Dess medelhöjd 
öfver Bottenvikens yta är 48,58 m. = 164 sv. fot. 

Under loppet af sommaren och hösten fullbordades så
väl vinkel-observationerna å de 23 triangelpunkterna som 
polhöjds- och azimuth-bestämningarne vid ändpunkterna Mal
ören och Paktavaara. 

Mätningens resultat anföras här i korthet. Malörens 
latitud befanns 65° 31' 30", 26, Paktaraaras 67° 8' 49",83. 

Bågens vidd var således l o 37' l 9" ,57 och dess längd 
fanns 180827,68 m. = 92779,70 tois. Genom jemförelse 
med Peru-bågen erhälles såsom värde på jordens afplattning 

3 h; med den franska 30
1
7 ,.-; med den i Hindostan af Lamb

ton utförda (vidd l u 34' 56'' medellatitud 12° 32') 30
171"2 • 

Svanberg angifver (sid. 192) såsom sannolikaste värdet ah 
och härleder eqvators-radien = 6376162 m. = 3271452 

tois = .21475770 sv. fot (jfr. 31.) 
13. Krigen och statshvälfningarne under innevarande 

århundrades första lirtionden lade hinder i vägen för dylika 
vetenskapliga företag i allmänhet. Icke såsom hade forsk
ningens ande inslumrat; den hade trärlom fått en ökad lif
lighet och längtade efter tillfällen att få visa sin ungdom
liga kraft. Knappt hade också Europa 1815 hunnit ett freds
tillstånd, som lofyade åtminstone någon varaktighet, förrän 
vetenskapliga företag af större omfång afhördes från flera 
europeiska länder. Parry och Franklin framträngde bland 
polarhafrens ismassor. Expeditioner företogos till de flest& 
aflägsna eller mindre noga kända haf och länder, dels 'i rent 
vetenskapligt ändamål, dels i afsigt att äfren bana väg för 
den hrite mannens företagsamhet säsom nybyggare, köpmaq 
och industri-idkare. Till arbeten af förenadt vetenskapligt 
ocll ekonomiskt syfte höra äfren de triangelmätningar, hvilk& 
under de påföljande åren anställdes i åtskilliga länder, ut. 
görande dels fortsättningen af äldre mätningar, dels nya fö
retag, men de flesta egentligen ämnade att utgöra grund..,. 
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stommen till de serskilda rikenas topografiska kartYerk. 
Här må nämnas mätningarne i Holstein af Schumacher, l 
Hanover , af Gauss, i Ryssland af Y On Tenner, i Hindostan af 
Everest. I Sverige utfördes dylika af vetenskaps-akademiens 
astronom, professor S. A. Cronstrand, biträ_dd af fältmät
nings- (sedermera topografiska) -corpsens officerare. 

Ehuru vid åtskilliga af dessa mätningar ej den vid 
egentliga gradmätningar vanliga omsorg blifYit på vinl{elmät
ningarne använd, äro de dock ganska väl amändbara till 

samma ändamål som dessa. Det genom förekommande fel 
hos de horizontela vinklame förorsakade felet i slutresultatet 
- meridianbågens längd emellan två paraleBer - är nem
Iigen i allmänhet vida mindre betydande än det som ,-idlåder 
bågens vidd eller amplitad, till följe af felaktighet i latituds
observationerna. Ett fel i latitud af 1" motsvarar nemligen 
ett fel i längdmått af 104 fot, ett felbelopp man sällan har 
att befara i en triangelkedja, förutsatt att basen är riktig 
och att man från samma bas ej fortgått alltför långt, eller 
under oförmånliga omständigheter, såsom med tYära öfver
gångar från små till stora trianglar, eller med mycket spets
vinkliga sådana. Dessutom erbjödo dessa mätningar stundom 
bågar af betydlig vidd, så att de kunde sönderdelas i flera 
genom å flera punkter anställda latituds-obsenationer. För 
att göra dem användbara behöfdes således i de flesta fall 
endast att anställa sistnämnda observationer samt att under
kasta baserna en noggrann pröfning. Sådant allt har vid en 
del redan blifvit gjordt, men återstår vid andra till större 
eller mindre del att göra. 

t 4. Innan vi gå vidare må några ord sägas {lm de för
bättrade hjelpmedel som numera stodo till buds, isynnerhet 
då samma slags instrumenter fortfarande hufvudsakligen be
gagnas. - Bordas repetitions-cirkel, ehuru sinnrikt uttänkt och 
reducerande delnings- och atl.äsnings-fel till försvinnande stor
heter, hade dock ej gifvit så goda resultat som man förmo
$t. Detta häntydde på något konstant fel, härrörande af 
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instrumentets konstruktion, ett fel som upprepade<; hvarje 
gång den mätta vinkeln repeterades. .Man fann orsaken här
till ligga dels i svårigheten af axlames centrering, dels i de 
många rörelser instrumentets delar hade att vid observatio
nerna genomgå, under det dock tyngdkraftens verkan på dem 
naturligtvis alltid bibehåller sin riktning. Bordas cirkel kunde 
användas till obsenationer i alla riktningar, såväl till vink
lame mellan triangelpunkter som till stjernhöjder. Tilläm
pande grundsatsen om arbetets fördelning, gjorde man nu
mera ett särskildt instrument för höjden eller zenitMistansen 
(meridian-cirkeln), ett annat för horizontela vinklar ( theodo
liten); der man förenat båda till ett s. k. universal-instru
mentet, finnas dock alltid serskilda cirklar för de olika än
damålen. I stället för att Bordas cirkel ger vinklarue emel
lan två triangelpunkters signaler, ger theodoliten omedelbart 
samma vinkel projicierad på horizontal-planet. För öfrigt 
förekomma de nämnda instrumenten i detaljerna ganska olika, 
såsom med tubens axel rät eller bruten, med nonier eller 
mikroskop för afläsning, med eller utan inrättning för repe
tition. Denna sker dock på dessa instrument på väsendtligt 
olika sätt mot med Bordas cirkel. Repetition amändes stun
dom med fördel, men man bör då göra sig förvissad om 
att instrumentet i sin helhet ej rubbats genom alhidadens 
och den graderade cirkelns upprepade nidning. Detta sker 
medelst en vid instrumentets fot anbragt s. k. säkerhetski
kare eller "spion", h vilken, före obsenations-seriens början 
inriktad på något föremål, angifver om någon rubbning in
träffat. Å theodolithen plägar en liten höjdcirkel finnas för 
tubens påriktning på stjernor vid azimuth-observationer, å 
portativa meridian-cirkeln en gradering i fotskifvan till lätt
nad vid instrumentets orientering. 

I förbigående må äfven nämnas den af Gauss konstrue
rade heliotropen, lnilken är synnerligt lämplig såsom sig
nal, i synnerhet på långt afstånd. Den består af en liten 
spegel, hvjlken medelst en enkel inrättning kan riktas sä 
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att solljuset återkastas i åstundad riktning. Det bland poj, 

kar nnliga upptåget att ''sätta solen i synen på folk" har 

här blifvit användt för vetenskapligt ändamål. Jag har med 

blotta ögat på 6 mils afst.ånd sett ljuset från en sådan spe

gel af endast några qvadrattums yta. 
Hvad basmätningsapparater beträffar, hafva dels förbät

trade konstruktioner antagits, dels me tallernas utvidgnings

förhållanden vid olika temperatur blifvit noggrannare be

stämda. Man har i allmänhet på sednare tider mindre af

sett basernas längd, än möjligheten att med slörsta nog

grannhet mäta dem. Man har derföre så godt som öf\"ergif

vit det här i Sverge förr vanliga bruket att mäta baser på 

något fruset vatten, då det är ovedersägligt att ett så grann

laga arbete svårligen kan utföras väl af genom köld stela 

fingrar, hvarjemte mätstängernas längdförändring natur! igtvis 

vid strängare köld är underkastad större ovisshet än vid 

vanliga temperaturer. Härtill kommer den alltid förhanden

varande möjligheten af en rubbning i isens läge, stundom 

svår att ens upptäcka, ännu svårare att uppskatta. 
15. Inom beräkningsmethodernas område hade vid bör

jan af detta århundrade äfren en uppfinning blihit gjord, 

hvilken haft ett betydande inflytande på alla de vetenskaps

grenar inom hvilka storheter skola härledas ur obsenationen, 

som endast kunna vara ett annalkande till sanningen. Det är 

den användning af sannolikhets-kalkylen, hvilken under namn 

af "minsta-qyadrat-methoden" vunnit en så ''idsträckt til

lämpning. Första uppfinningen deraf tillhör den ryktbara 

franska mathematikern Legendre, ehuruväl vid samma tid 

äfven gjord af den icke mindre ryktbara Gauss i Göttingen, 

som framställde dess fullständiga användande i sitt 1809 ut

komna verk "Theoria motus corporum coelestium." Legen

dre har äfven genom sitt theorem om sferiska öfverskottet 

i betydlig mån förenklat triangelnäts beräkning. Några ord 

om miusta-qvadrat-methoden och dess tillämpning å en tri

angelmätnings beräkning torde möjligen kunna intressera en 
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och annan af denna artikels läsare. Jag måste dervid för

utsända några allmänna anmärkningar. 

16. Så snart man kommit ifrån observationskonstens 

barndom och de denna tillhörande grofva approximationerna, 

angifva ofta sjelfm de omedelbara observationsdata att ingen 

enskild observation, annat än helt tillfälligtvis, kan anses 

fullkomligt riktig, utan att hvar och en är behäftad med 

större eller mindre fel, härrörande af olikartade orsaker och 

beroende af tillfälliga förhållanden. Vi tala här endast om 

de tillfälliga felen, ej om de konstanta, hvilka sednare vid 

lna1je förnyad observation likformigt återkomme, antingen 

de nu bero på instrumentet eller obsen·ation eller någon 

utom dem liggande orsak. Såsom exempel på dylika kon

stanta fel må nämnas indexfel, bristande paraBelism eller 

vinkelrät ställning emellan instrumentets delar der såtlan 

borde förefinnas, vana att vid reflexionsinstruments begag• 

nande göra bildernas iangering för knapp eller för grof. 

Dylika fel måste genom obsenationernas lämpliga anvisning 

bortskaffas, och just härvid visar sig förnämligast observa

torns insigt och skicklighet. De rent tillfälliga felen kunna 

a priori antagas vid observationers tätare upprepande ej 

ständigt falla åt samma håll, utan gifva det sökta värdet 

än för litet, än för stort, den umler bestämning varande 

riktningen än åt ena, än åt andra sidan om den rätta. Er

farenheten bekräftar denna sats, äfvensom alt dessa fel un

der gifna förhållanden endast undantagsvis öfverskrida ett 

visst gränsvärde. Långt ifrån att förevaron af sådana smärre 

observationsfel skulle tala emot noggrannheten hos de an

ställda observationerna, kan man snarare säga att frånvaron 

af dem utvisar att de medel man begagnat ej äro tillräckligt 

skarpa. Mäter man t. ex. en vinkel med ett instrument, hvars 

delning blott angåfvo graden, får man sannolikt vid tlppre~ 

pad mätning samma värde på vinkeln ; kan man deremot 

afläsa hvar tionde sekund, blifva alläsningarne sannolikt icke 

sammanstämmande. Icke destomindre måste dock hvar och 
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en anse det med den sednare erhållna resullatet villa nog

grannare än det med den förra. 
17. Elementar-algebran lärer, att om Yid eqvationerg 

n1ed flera obekanta lösning ett bestämdt resultat skall kunna 

erhållas, måste antalet oberoende eqvationcr Yara lika stort 

med antalet obekanta. Likaså måste vid storheters sökande 

på observationsväg lika många serskilda observationer an

ställas som antalet okända storheter man vill bestämma, så

vida ett resultat, mer eller mindre noggrannt, skall erhållas. 

Vill jag t. ex. med sextant bestämma solens diameter, be

höfves endast en observation, förutsatt att instrumentets ln

(]exfel är kändt. Vill jag äfven bestämma indexfelet, måste 

två obsenationer anställas, lämpligt anordnade för det mål 

jag har i sigte. Upprepar jag dessa olika observationer fle

ra gånger, erhållas genom deras kombination panis flera 

resultat, sinsemellan mera eller mindre skiljaktiga. Jag har 

således för mig flera uppgifter än som nödvändigt behöhas 

för ändamålets ·vinnande. Problemet är hvad man kallar öf

verbestämdt. I stället för ett värde på det sökta har jag 

fått flera. 1-IYilket af dessa är det rätta? 
. För så enkla fall som det exempelvis anförda, ger sun

da förståndet genast svar på denna fråga. Då nemligen de 

tillfälliga felen kunna likaväl öka som minska resultatets 

siffervärde, så måste det arithmetiska medeltalet af · samtliga 

värdena vara storhetens sanna värde närmare än något ar 

de serskilda värdena. Den mathematiska analysen ger sam

nta utslag. Men vid många frågor är saken ej så lätt. Uti 

det anförda exemplet kunna, ja måste de med samma in

strument anställda serskilda observationerna anses ingå med 

samma voteringsrätt i afseende på slutresultatet. Men vid 

många andra tillfällen är sådant ej fallet. slutresultatet 

måste utletas genom sammanställning af observationsdata af 

ganska olika värde och följaktligen med olika voteringsrätt 

Dessutom kunna de sökte storheterna ligga så att säga in

snärjda i hvarandra. Deras beräknande ur uppgifterna må-
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ste då ske samfäldt. Sät!et att gå till yäga härvid lärer oss 

m i nsla-qvad rat-methoden. 

Då det problem sonl skall lösas i allmänna ordalag ly· 
der: "Inilket af de olika Yärden, som m de gifna observa· 

tionerna kunna för h rar och en af de sökta storheterna här· 
ledas, har för sig den största sannolikheten?" så inses att 

fråga är om ett maximum. Den analytiska fol'mel, som ut

trycker det sökta, visa r att sannolikheten är störst när sum· 

man af de serskilda felens qvadrater är minst. Häraf me

thotlens namn. Med fel menas här skilnaden, positiv eller 

negativ, emellan det sannolikaste \ ärdet och de serskilda 

Yärc!ena. Felels qvatlrat blir naturligtvis alltid ett jakadt 

tal. Utom det sannolikaste värdet ä de sökta storheterna 

erhålles äf\en det sannolika fel, Inarmed det är behäftadt, 

eller de gränser utom hrilka slutresultatet icke kan fallå, 

s1hida nemligen det beror af tillfälliga obsenationsfel. 

Nr1got slags afhandling om nämnda method medgifYer 

naturligtsis ej denna artikels historiska beskaffenhet och 

syfte. Jag har endast velat antyda de altlra enklaste grun

derna, från hvilka man måste utgå för att kunna fatta det 

följande, och till åter mig att till förtydligande i korthet an

föra huru de tillämpas på en triangelmätni ng. 
1 s. H var och en känner alt för en plan triangels upp

lösning erfordras att känna tre af dess sex elementer -

tre sidor och tre vinklar -· och deribland minst en sida. 

llvm·je triangelmätning gåt· ut på aU genom ohsen·ation af 

vinklarne i en kedja trianglar, undan för undan sammanhän

gande genom en gemensam sida, och sedan en sida i en af 

dessa - en bas - hlifrit direkte uppmätt, kunna beräkna 

sidorna i alla de öfriga. Då man sålunda städse får en sida 

i den till uträkning förevarande triangeln bekant, skulle 

det vara nog att mäta tYå af triangelns vinklar, alldenstund 

man från dem kan sluta till den tredje. Denna tredje vin

kel skulle dock tydligen blifva behäftad med ett fel, lika 

med summan af dem som i de trå uppmätta förefinnes, om 
8 
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lnilket fels belopp man är alldeles obekant. Detta före
kommes genom att äfven mäta den tredje vinkeln, då de tre 
viuklarnes summa, jemförd med Inad den borde vara, ger 
en ledning för bedömandet af ohserrationsfelens belopp. f 

en rätlinig triangel är denna summa l 80 9 • Rlen på jordytan 
bildade trianglar äro ej, strängt taget, plana utan sferiska; 
summan af vinklame måste således öfverstiga 180°. Det 
öfverskjLJtande beloppet, beroende af triangelns yta, är dock 
alltid ganska litet och för dess finnande behöfves endast en 
ungefärlig beräkning af triangeln. l de största i praxis 
förekommande trianglar går detta s. k. sferiska öfverskott 
ej öfver 20", i ingen af den Svensk-Norska mätningen öf

ver 8". 
De tillfälliga felen hos med thcodolith uppmätta vit1K

lar, emellan de vid trianglames spetsar uppförda signalerna, 
härröra såYäl af instrument-tubens felaktiga pårikining på 
de serskilda signalerna som af orikiig afläsning. Båda sla
gen fel äro alldeles oberoende af vinklames storlek. Det 
slutliga felbeloppet måste således lika fördelas på triangelns 
tre vinklar, såvida ej serskilda orsaker annat föranleda. 
Dessa orsaker äro att en vinkel blif;-it mätt flera gånger 
eller under förmånligare omständigheter än de andra, att 
dess värde således har en större inre pålitlighet och dess 
sannolika fel således är mindre, lnadan äJ\en dess andel i 
felsumman måsre nra mindre. Minsta-qYadrat-methoden an
Yisar huru förd elningen skall göras. 

Utom den ur vinkel-observationerna omedelbart framgå
ende anledningen till en ojemn fördelning af felsumman, 
finnes äfven en annan medelbart framgående och af mera 
invecklad beskaffenhet. Se här dess enklaste forn1. Om en 
triangel abc har sidan be gemensam med en annan bed, 
bilda naturligtvis de fyra punkterna abcd en fyrsidig figur, 
bvars diagonal den gemensamma sidan är. Men nu kunna 
vid stationerna a och d, utom vinkeln emellan b och c, äf
lCU några eller alla ViiJ,klarne emellan diagonalen ad och 
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figurens sidor Yara observerade. Den fyrsidiga figuren är då 
på ett annat sätt delad i två trianglar med en gemensam 
sida, och man kan, utgående från sidan ah, på två olika 
Ytigar komma till sidan cd*). Vore nu alla Yinkel-observa
tionerna fullkomligt riktiga, skulle naturligtYis de båda vär
dena på cd yara lika. Detta inträffar dock sällan eller al
drig. .l.Vlen då öfrerensstämmelse häruti måste anses som ett 
Yilkor för resultatets riktighet, så böra de oberoende vink
Jarue rättas sålunda, att Yilkoret uppfylles :Man har såle
des Yid felens fördelning två slags viikor att fylla, det ena 
att yinkelsumman inom IIYa1je triangel blir 180° + sferiska 
öfrerskottet, det andra att de på olika Yägar funna värdena 
på en triangelsida blifra irlentisk3. Det förs ta uttryckes ge
nom de s. k. vinkel-eqYationerna, det sednare genom si
do-eqyationerna, hvilka båda slags eqYatloner, sa.mfätdt 
lösta enligt minsta-qradrat-methodens fö reskrifter, lenina de 
sökta rättelsema till llvmje omedelbart nr observationerna 
härledd riktning. Dessa rättelser tillämpas innan vinklame 
begagnas för beräkning af triangelsidornas länge!. De nämnda 
eqvationernas uppställande och lösning föranleda vid en 
längre triangelkedja mycket vidlyftiga räkneoperationer. Det 
är dock egentligen sidoeqYationerna som inveckla räkningeni 
Fullständig anvisning om allt härtill hörande finnes i Bes
sels, "Gradmessung in Ost-Preussen", eller i hans lärjunges 
Baeyers "Kilstenvermessung." Det sistnämnda · är kanske det 

för vanlig praktik bäst beräknade. 
Vicl en långt fortsatt mätning beror resultatets noggrann

het i sin helhet af många omständigheter. Basens längd 
och noggrannhet, vinkelinstrumentets godhet och skickliga 
amändande, signalernas beskaffenhet, trianglarnes· antal och 
skapnad in~·erka lwar för sig, ehuru ej alla på lika sätt. ;.~ 

:Minsta-qvadrat-methoden möjliggör en jemförelse, enligt 
bestämda grunder, emellan olika obsenationer och dei·as re
sultat, något som måste vara att a!'gjordt föredraga for dei1 
"') E~ upprilad figur visar detta lli tteligen. 
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lösliga , nästan blott på gotityeke stödda sammanställning 

man förut kunde åstatlkomma. Oaktadt alla de inrändnin

gar methoden Yid sitt första framträdand e uppkallade, ha1· 

den dock stä tlse gjort sig allt mera gällande och tillämpas 

numera Yill behandlingen af de fl esta frågor hYilka stå un

der dess c!ormä1jo. 
19. Denna artikels fö rsta afdelning är nu afslutad. Vi 

öfrergå till dess egentliga föremål , den Svensk-Norska mät

ningen. Anledningarne till ar·!J ete ts företagande, dess utfö

rande och de erhållna resultaten skola efter lirarand ra fram

ställas. 
De alltsedan 1816 i Hyssland under general 1011 Tenners 

och professorn rid Dorpats universitet, Strnwes, ledning fort

gående triangelmätningarne hade redan l 830 hunnit att om

fatta en båge af 8 °, emellan Be lin (N. 52" 2') oeh ön !log

land i Finska viken (N. 60° 5'). Företagna ursprunglige n 

för topografiskt ändamål lenmalle de dock materialler äl\en 

till en vidlyftig gradmätning, i synnerhet sellan de på l 830-

talet fortsatts genom Finland och 1844 hunnit till Torneå 

(N. 65 ° 56'). Professor Struwe hat! e tmder tiden (1 839) 

lenmat sin plats i Dorpat och blifrit föreståndare för det 

präktiga obsenatoriet vid Pulkova, nära Petersburg. 

Numera verkliga statsrådet Struwe företog 1 844 en resa 

till Stockholm för att med svenska ntenskapsakademien 

rådgöra om meridianbågens fortsättande från Torneå norrut 

ända till Ishafrets strand. Hans framställning vann bifall 

och de förberedande nndersökningarne företogas följande 

året. Friherre F. J. Wrede och d. v. kaptenlöjtnanten C. B. 

Lilliehöök afreste i Juni till Norrbotten för att undersöka 

terrängen; Yetenskapsakademiens astronom, professor Selan

der följde dem i Juli. Sedan nämnde personer intygat för

slagets utförbarhet, beslöts att ar·!Jetet l 846 skulle taga sin 

böljan. Utförandet uppdrogs åt Selander. Trå norska offi

cerare, kaptenerne Klonman och Lund, företogo samtidigt 

enahanda undersökning emellan Hammerfest och Noro-es o-räns 
t:J o 
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mot Finland i närhd.en af Koutokeino. Oen frejdade Chri

storer IIansteen lick sig in::;eendet öf\er lleana del af arbe

tet uppdraget. 

Hyska retenskapsaJ.:ademien hade 18-14 beslutat att de 

ryska mälningarne lJ orcle 1it söder utsträckas till Donau. Ar

betet dermed hörjades 1 843, under YOn Tenners ledning, och 

fortgick till 18,10, slutande Yili Staro-:\'ekrassowska nära Is

mail (N. 45° 20'.) 

20. Innan jag öf1ergår till redogörelsen för arbetets 

gäng, må ni1 gra ord förutsändas om naturen och beskaffen

heten af de trakter mätningen genomgår, inskränkande jag 

mig dervid till hvad som är nödigt för att gifYa ett begrepp 

om de omständigheter, hvarunder den utförts "'). 

Kustlandet kring Torne Elfs mynning är flackt och sankt. 

stora kärr och myrar, dels bevuxna med starr eller busk

skoo- dels visande endast mossa och åtski lJ·da genom små 
o' 

bernknallar och flacka åsar af sten och grus, bilda det ut-
o o 

märkande draget i det föga inbjudande landskapet. Asarne, 

förr beYäxta med stor skog, äro numers så afskalade, att de 

flesta knappast erhjnda gärdsehirke. Landsvägen till -Öfver

Torne följer elfren och alla gästgif\aregårdarne ligga nära 

dennes strand. Förr höll sig vägen på åsarnes kammar, 

slingrande i många små krökar, men drogs på 1840-talet 

på många ställen tvärt öfrer de mellanliggande myrarne. 

De stora grafrar som för detta ändamål måste upptagas, 

dels å ömse sidor om vägen, dels ned till elfren, hafva i 

betydlig mån lättat lie vidlyftiga afdilmings- och odlings

företag, som sedermera hedrlfvits Jill stor fördel för traktens 

klimat och afkastning. .Jag har 1850 sett rågskörden stå 

vacker på mark som 1846 lm· enelast mossa, tlverglJjörk och 

hjortron. 

*) Här må anmä rk~s betydelsen af llV t; ra iiuska ord: joki = c:r, 
järwi = sjö, waara (eller wuori) = be rg, koski = fors . 
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Maupertuis mötte sommaren 1736 på Nhavaara (3 mil 

från 1-Iaparanda) en lappflicka vallande renar. Sranberg 

gjorde 1801 många försök alt i stället för Nivaraara finna 

en vestligare belägen punkt lnilken gåf\"e mindre spetsiga 

trianglar, men skogen hindrade sädant. Vi mötte l J 847) 

ingen svårighet i denna viig, sedan skogen numera sköfla!s. 

21. Fem mil från kustea blifra bergen högre och om

sluta en bred dal, inom hvilken elfven utbreder si o· bildande 
"'' åtskilliga fl ata holmar, I.JenJXna med det frodigaste gräs. 

Vid Öfver-Torne (7 mil från kusten) är landskapet ganska 

pittoreskt och skulle vara ännu Yackrare om ej skogen på 

höjderna blifvit så grundligen sköflad. Elfvens yta ligger 

här omkring 160 fot öfrer Östersjön och en del berg resa 

sig till 7-800 fots höjd. Det ridthekanta Arasaksas spels 

är 811 fot öfver nämn~la vatten. Bergens höjd tilllager öf

verhufvud oupphörligt norrut. Fjellet Jedki, det högsta af 

dem som i hela svensk-norska mätningen · begagnats till sig

nal punkt, är beläget på ön Seiland, nära llammerfest. Det 

är 3590 fot (547 tois.) högt, och går således 6-700 fot 

öfver snögränsen. Aljik, den sydligaste af de norska punk· 

terna, är omkring 2000 fot (306 tois.); Stuor OiYi, på hög· 

sta Iandryggen emellan hafven, 1800 ; fj ell klumpen Ounas

tuntm·i något öfver 2000 ; Pullinki (l O mil från H aparanda) 
930 fot hög. 

Torne Elfs båda stränder, från dess utlopp ti ll ett par 

mil ofvanom Öfrer-Torne, äro ganska tält bebyggda. Flera 

betydande byar finnas och folket är i allmänhet rälbergadt. 

Finska språket begagnas nästan uteslutande, äfven af dem 

bland allmogen, hvilkas namn och utseende rödja deras 
svenska härkomst, 

Trakten em~llan Öf\er-Torn~ och det Yid Ton~·e o~;h 
Muonioelfrars sammanflöde belägna KengiR bruk, smnt några 

mil norr om denna punkt, till omkring 67:de parallelen, är 

i allmänhet skogig och genomskuren af många vattendrag 

ocll myrar. De ej synnerligt höga bergen äro för det me-
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sta af i ögonen föga fallande skapnad, utan bilda ofta en

dast fl acka åsar, stundom !J nuxna med hög timmerskog. I 

ea på grusåseH llinemaara fälld fura har jag räknat 376 

sa l'r·ingar öth m.ånga antlra höll o 250 --300. 
Elfn~ns stränder äro här rida glesare bebyggda och när 

n1an aflägsnar sig från dem kommer man in i Yidsträckta 

och högst oländiga rildmarker, i hrilka byar och gårdar 

O']est Jio·o·a strödda. Myra rne äro stundom spångade der vä-
o bD 0 

oen från byarne till kyrkan går fram. Spångarne best.a 
·"' dock för det mesta endast af löst liggande stockar eller 

·sLörar, på llvilkas slippriga rundning man får balansera sig 

:fram. De t är i denna trakt de största svårigheterna ocli 

1Jesyärligheterna mött:, såsom längre fram skall Yisas. 

22. Ofranom Matarenge gästgifraregård \id Öf\'er-Torne 

fanns ej på 1840-talet någon sommarlandsräg. Vintervägen 

är upphuggen genom skogen, men ej banad. Man färdas 

I()Jll sommaren i båt, som jemte folk erhålles frå n de vicl 

elf\en belägna g.ästgifvaregårdarne. På hela Yägen 1'rån Ma· 

tarange ti'll Karasuando, en slräcka af 34 mil, finnas endast 

.ett par ställen ln-arest man kan för något längre stycke ro 

,emot strömmen ; den ojemförligt största delen måste båten 

'f:ltakas upp längs s[J:anden, In-arvid en karl står förut i bå· 
1;en en eller t\å akterut, efter båtens storlek. I de många 

oel~ strida forsarna måste ofta de medrörda sakerna bäras 

förb i och båten med en tross dragas nppl'öre; slnnclom får 

·man draga äfren bålen långa stycken på land, öfwr stenar och 

klipphällar. NaturligtYls går de tta sätt att färdas ej sym~er: 

JiO't fort, men man kan dock Ya nligen hinna 6- 8 nu! I 

,d;gnet om elfren ej är alliför strid, såsom Yid de båda flö

·dena i medlet af Juni och början af Juli, Yid lnilken sed

-nare tid Torne Träsk plägar bryta upp. Med samma karlar 

har jag en gång på aderton timmar färdats sju mil, mc~ 

detta var på den minst strida delen af elfyen. Jtlan kan eJ 

annat än beundra strandboernas skickligilet och utliållighe.t 

vid detta ansträngande arbete. 
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Vid färden utföre elfl'cn brukar man vanligen lega båt 
och folk för längre stycke, stundom för hela Yägen frän 
1\Iuonioniska till Öf\er-Torne, och kan då inrätta sig tcmli
gen beqvämt. Utföre forsame hålles båten under ans!räno·d 

o 

rodd midt i starkaste streken. Man måste noga akta sig 
för att komma in i de Yåldsamma idorna på sicloma om 
streken, ty i deras skumvågor sjunker båten genast. Fin
name uttrycka sig ganska riktigt när de säga att Yattnet 
derstädes är för liilt för båten. Till roder begagnas en 
kort bred åra, medelst en Yidja fästad vid båtens uppstående 
akterstäf. Vid några af de större forsarne, såsom vill den 
just under polcirkeln belägna Kattilakoski (Kittelfor3en), är 
särskild lots anställd. 

De på elfven begagnade båtar äro långa, smaln, flat
bottnade snipor, med mycket uppspringande stäfvar. Helin
game äro mycket låga och förhöjas vid färd ulföre elfven 
med fastnajade sqvättbord. Utmärkt Yäl beräknade för strida 
elfvar äro dessa båtar ej synnerligt lämpliga på större Yat
ten. De äro stundom så nätt arbetade att de skulle göra 
heder åt hvilken båtbyggare som helst. I Kolare och Kih
langi byar vid Muonio Elf träffas i synnerhet skitkliga båt
byggare. 

Ofvanom Kengis fortsätter skogsregionen ungefär till 
Palojokis infall i l\'Iuonio Elf och iill den enstaka liggande 
fjellklumpen Ounastunturi. Granskogen slutar här och tal
lame blifva hopkrympta. Björken växer ännu temligen hög 
längs Yattendragen. Många och stora kärr och myrar finnas 
väl öfYerallt, men när man hunnit ur den eaentli()'a skoo-s-

"' b b 

trakten blir vandringen i allmänhet vida mindre mödosam 
' i det man träffar långa sträckor härd Yä g öfrer hedar oth 

emellan flata kullar, täckta af renmossa och beströdda med 
björkbuskar. Vattendragen omgifras vanligen af täta och 
Yidlyf'tiga snår af Yidebuskar, genom llYilka man endast med 
yttersta mölla kan bana sig Yäg. Inom den nordliga delen 
af skogsregionen finnas temligen höga och räl markerade 
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berg, In il kas kala toppar erbjudit synnerligen lämpliga sig
nal punkter, ehuru stundom besl'ärliga att uppnå och flera 
mil allägsna från menniskoboning. Intet enda af f'jellen i 
denna trakt. når snögränsen, här belägen omkring 3500 fot 
öf\er hafvet. Efter snörika Yintrar qYarligger dock ofta en 
eller annan enstaka drifra i mot solen skyddade håligheter. 

23. Muonioniska by, på ryska sidan af elfyen straxt 
norr om 68 °, omkring 700 fot ö fr er hafvet och skjutsYägen 
31 mil från kusten, är ett slags hufvudort i denna trakt. 
Här, likasom i den en mil högre upp belägna Yli-Muonio 
hy, trälfas några välbehållna gårdar. På de öfriga nio mi
len till Karasuando hy och kyrka på svenska sidan, träffas 
Kätkäsuando by, den enstaka gården Songamuotka samt 
Palojoensuu kapell och hy på ryska, Kuttainens by på sven
ska sidan. De flesta gårdarne i dessa byar, äro mycket 
torftiga; jordbruket inskränker sig till några små täppor 
med korn och potates. Boskapsskötsel och fiske utgöra de 
llufvudsakliga näringsfången. Tjärbränning, längre ned be
dri!\en i stor skala, förekommer här endast undantagsvis. 
En mil of1anom Karasuando ligger, på srenska sidan, den 
öfversta gården vid Muonio Elf, Maunu kallad. Endast en 
eller annan gård träffas afsides från elt\en, och denna ål' 
vanligen af den torftigaste beskaffenhet. I Läppäjäni gård, 
belägen vid öfra kanten af tallregionen, omkring 1200 fot 
öfver hafvet, och bestående af två hushi'tll, funnos dock 
tjugosju utmärkt vackra kor, alla snölnita och kulliga. Myc
ket snygga stugor och en hel bordsenis af dc mest välsku
rade träkärl gåfyo stället ett visst tycke af prydlighet. En 
af slättagårdarne vid Ounasjärvi, äfren nära kanten af tall
reo-ionen hade en häst, åtta kor, treUio får ,;och åttio re-

o ' 
nar. Två mil trån Läppiijärvi, ej långt från triangelpunk-
ten, KerstiYaara, ligger en enstaka gård, Näkkelä, hvars 
innevånare Yid vår ankomst dit på flera månader ej haft en 
brödbit, ulan .lefrat uteslutande på Ji sk. Ett par i trasiga 
renskinnsplagg nödtorftigt hliljda barnungar derstädeg på-
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minde lifligt om figurerna af Pescheräher i Kings och FHz
Roys resor, der de suto inkrupna i en björkbacke sugande 
på halfruttna, torra fi skar. 

Egentliga fjell-lappar träffas ej sommarliden i de nejder 
den svenska bågen genomgår; endast en eller annan skogs
lapp plägar hållas invid f}ellklumparne kring lUuonioniska. 
Hans renhjord bestar Yanligen till en stor del af nybyggar
nes körrenar och renkor, hvilka han åtagit sig att unrler 
sommaren valla. Vid sjöarne trälfas fiskarlappar, stunden!. 
medförande smärre renhjordar. 

Ur de . många i dessa trakter befintliga sjöarne hemtar 

befolkningen en hufnulsaklig del af sin föda. l\'Ied "fisk" 
menas här egentligen sik, elwruväl äfyen gäddan förekom
mer ymnigt. I åar och bäckar träffas i mängd harreu 
och forellen (stenbiten), h vilka dock ej utgöra föremål för 
egentligt fi ske, som här berlrifyes lmfvudsakligen med not. 
Man forslar om vintern båtar till någon sjö, hYarifrån man 
lätt kan draga dem till andra, och fortsätter ofta sålunda 
en lång rad igenom. 

I skogsregionen träffas tjädern och hjerpen så långt 
granen växer, ingendera dock synnerl-igt talrik; orren är 
sällsynt. Man kan stnndom vandra hela dagen l skogen utan 
att uppstöta något Yildt. Dalripan hackar ända upp till 
björkgränsen, fjellripan i videbuskarue ofvanom densamma. 
Änder och vildgäss öfverflöda i de ödsliga nejdernas vatten. 
Under tre veckors vistande på signalpunkten Stuor -Oivi 
( 1850) ihjälslogo våra karlar femtio gäss, alla i ruggning 
warande hannar, deraf vid en jagt tjugosju. Lomens bölande 
bte höres nattetid vidt Clch brecH o1nkring. Brockfogeln pi
'}ler i 11Varenda liten my1· på fjellsluttningarne och hedarne. 
tiaren går så långt han finner buskar att gömma sig i. 

~jellräfven, Ilen vanliga räfren, ·vargen och järf·ven äro 
ltemligen allmänna, men man får sällan se dem sommartiden. 
Vildrenar har jag endast två gånger sett. Björnen är ej 
s ällsynt i skogsregionen men går endast undantagsvis of,an-
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om den, och då rör att spisa hjortron i (jellmyrarne. För 
renhjordarne . är han ej det ringaste farlig, Yargen Sa myc

ket mera. JärfYen plundrar ona nybyggarens visfhus och 
lappens s. k. stabur eller stolpbod. 

När man vid Karasuando lenmat elfven för att öfrer den 
emellan Sverige och Norge inskjutande delen af ryska lapp
marken färdas norrut, har man större delen af vägen hård 
mark, så att man kan färdas till häst,. l n il k et i skogsmar
ken är så godt som ogörligt. På lJögsta landtryggen, som 
bildar gränsen emellan Norge och Hyssland, tryter björken, 
men träffas vid Alten-elfven åter frodig tillika med en ocl• 
annan tall. Omkring Kontoke ine kyrka och by rid nämnd~ 
el f ( 69 o) ligga de triangelpunkter, A tji k och Bälgatsvaara, 
hrllka förena srenska delen af bågen med den norska. Emel
lan Koutok.elno och Hammarfest är landet, utom sjclfra kqst
remsan, ännu mindre l.JelJodt än kring Karasuando, och fjel~ 

len äro, såsom nämndt, betydligt högre än de inom Sverige 
belägna. Flera signalpunkter derslädes ligga ofranom snö
gränsen, så att obsen-erandet å dem rarit mycket besvärligt. 
Man kan i denna trakt nästan öfrerallt färdas till häst. 
Norr om Alten ligga de flesta signalpunkterne på öarne \ld 

Norges kust. 

24. Vi el den o fr an ( 19) nänmtla förberedande unde·r. 
sökningen utsåges signalpunkter från Fuglenres å Qralö till 

trakten af Kengis, nedanom hrilken afsigten Yar att begagna 
de af Sranberg och Maupert.uis am·äntlå punkterna. Då si
dorna i de SYanbergska trianglarne äro betydligt kottare än 
i de af de nyutsedda punkterna bildade, mötte ' öfrergången 
från dessa till de förra betydande sYårigheter i 'denna m)'c. 
ket skogiga och oländiga trakt, som sakna-r .framstående 
höjder. Efter många och långa vandi·ingar lyckades det 
dock 18,19 alt på ett tillfredsställa ude fätt lösa uppgift.en, 
likväl med öfvergif\ande af de nordligaste af Svanbergs 
punkter. 
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Det egentliga arbetet börjades l 846. Den l Juli an
lände professor Selander och förf. till Muonioniska, som un
der denna sommar var vårt högc1Yarter. Signalerna på de 
utsedda punkterna voru redan genom kontrakt uppförda , se
dan virke under vintern forslats till de ofvannom skogsregi
onen belägna. Planen för sommarens fälttåg uppgjordes 
så, att Selander från Muonioniska hegaf sig till Ounastunturi, 
hvarifrån han, efter förrättade obsenationer, skulle fortsätta 
sin väg till Ounasjärvi, dit jag i förväg begifvit mig med 
våra förråd. Derifrån skulle vi uppföre elfvarne Voundisjoki 
och Peurasjoki färdas till den på högsta landryggenliggande 
temligen stora sjön Peurasjärvi. Medan Yid derefter obser
verade på den omkring en mil från denna sjö belägna punk
ten Kerstivaara, skulle våra karlar draga båten öfver land 
in i den lilla KiYijärvi, från hvilken en bäck rinner ned i 
Alten-elfven. På denna sista skulle vi fortsätta till Kouto
keino för att observera å de nyss nämnda punkterna Häl
jatsvaara och Atjik, derefter öfver land tåga till Karasuando, 
nnder vägen obsenerande på Stuor Oivi, och slutligen upp
före Muonio Elf återrända till Muonioniska, hvarvid den nära 
elfven belägna punkten Pajlasraara äfren skulle afslutas. 
Alla de nordligaste punkterna hade sålunda Yarit undanstökade. 

Ogunstig väderlek omintetgjorde helt och hållet denna 
plan. Sedan Yi köpt en ny och stark båt, begaf jag mig 
den 4 Juli med 2 man och vårt matförråd uppföre Muonio El f 
till Palojeki (6 mil), for Yidar~ omkring en mil, Palojeki 
uppföre och så in i den lilla ån Sotkajoki. Sedan vi upp
före denna med mycken möda släpat båten sju till åtta tim
mar, kommo vi in i en liten sjö. Från en gård Yid den en 
fjerdingsväg från denna liggande sjön Mnotkajärvi lånades en 
tjur, som spändes för båten och drog den öfver det flacka, 
mossiga näset emellan sjöarne. Vidare for jag utföre en 
liten bäck med strida forsar och kom så ned i den temligen 
stora Ounasjärvi, vid norra ändan af f]ellklumpen Ounas
tunturi. Vid sjöns norra strand ligga trenne gårdar, l-lätta 
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kallade. En obegagnad stuga i en af dem gaf mig en dräg· 
Jig bostad. Under ett nästan oafbrutet regnväder yäntade 
jag här till den 12, sysselsfiltande mig, under de få uppe· 
hållstiderna, med att skjuta änder och meta foreller. Då 
Selander ännu ej afhördes, begaf jag mig straxt på efter· 
middagen nämnde dag uppåt fjellet för att uppsöka honom. 
Efter en ytterst ansträngande vandring i det af snömassor 
uppfyllda och af djupa dalklyftor genomskurna fjellet, hvar
est allt Yar så insvept i moln att Yi emellanåt måste gå ef
ter kompass, anlände jag fram emot midnatt till den på fjel
lets sydligaste topp uppförda signalen. Ingen menniska syn· 
tes, tältet var nedtaget och låg hoplindadt i en skrefva. 
Vi lJegåfi'O oss derföre ned i skogen Yid bergets fot för att 
hvila och Yid en stockeld torka Yåra genomblöta plagg. Föl-

' jande dagen anträffades Selander, som, då vädret något för-
bättrats, begifvit sig från sitt gömställe i skogen upp på 
fjellet. Inga obserYationer kunde dock erhållas. Efter ett 
par dagars sträfvande mot det oblida klimatet på detta vind
omsusade ställe, tvang oss ånyo inbrytande oväder att åter 
söka skydd i skogen. Get10m undanqvistning förvandlades en 
slokig lummig gran till en skäligen tät och beqväm koja, i. 
lnilken vi tillbragte vår tid till den 22 Juli i ett ,far 
niente", h vilket dock ingalunda förtjenade kallas ,dolce., 
l.Jnder de få afbrotten i regn- och blåsvädret vandrade vi 
väl upp på f]ellet, men några ordentliga ohsenationer stodo 
ej att få. 

Årstiden rar nu för långt framskiden för att medgifva 
den uppgjorda pl anens utförande. Vi bröto derföre på af
tonen den 22 Juli upp till Muonioniska, efter att hafva sändt 
bud till Hätta om förrådens återforslande, och det beslöts 
att under denna sommar obsen'era å de närmare Muanioni
ska liggande punkterna. Till medlet af Augusti afslutades 
signalerna Pessinki och Ollostuntnri, under återstoden af 
månaden gjordes en del observationer på Lumivaara och 
Kinraskero, hvarefler återstoden af sommaren användes till 



118 

att i Kengistrakten söka sammanLindningspunkter emellan de 
sistnämnda båda och de nordligaste inom SYanbergska mät
ni·ngen. 

25. Följande året ( 1847) Leslöts att oö1~ja med de 
nordligaste punkterna. På fem dygn tillryggalade vi de 24 
milen från Öfver-Torne till I\iuonioniska, onlnaqe här under 
ett par dagar våra förberedelser och anlände den. 4 Juli till 
Ka1:asuando. Vi legde här två hästar för att forsla vår tross 
till Koutoheino. Vid en temperatur af + 3 ° begåfvo vi oss 
den 6 Juli i väg. Under de påföljande tio dagarna obser
ver~des vid Stuor Oivi; vädret var de första af dessa dagar 
m;cket svårt, med storm, regn ·och snö, In il k a gjorde vi· 
standet i den öde och skoglösa trakten mycket oangenämt. 
lläljatsvaara, vår nordligaste punkt, expediemdes sedan på 
ett par dagar och den 22 voro vi tillbaka i Karasuando. 
Under återstoden af månaden afslutades äfven Pajtasvaara. 
Derifrali begåfva vi oss dels till fots, dels i båt öfrer de 
ofvan n.ämda gårdarna Läppfijärvi och Näkkeiä till Kersti
vaata1 som innan medlet af Augusti afslutades, hvarpå vi 
fortsatte färden i omvänd ordning emot hvad förra året var 
ämnadt, i det vi från Kerstivaara ställde vår kosa åt södei·. 
Från Hätta-gårdame vid Ounasjäni fora vi utföre den i Kemi 
Elf 'fallande Ounasjoki och kommo den 14 upp på Ounas
tuntm·i. Under denna och följande dag erhöllo vi fullstän
diga ohse1'vationer på denna aflägsna och svårtillgängliga 
punkt, som förra sommaren uppehållit oss tre fruktlöst till
bragta veckor . . Det var dock ett ansträngande arbete. En 
våldsam norelvest svepte iskall kring fjelltoppen. Med stel
fl'usn~ .fingrar och rinnande ögon sträfvade vi oafbrntet, 
stundJio·en allösande lwarandra vid instrumentet. Det var med 

o o 

innerlig tillfredsställelse vi efter välförrättadt arbete pa af-
toriqvistell' den 15 togo afsked af denna förargelse-klippa 
och utbytte dess bistra klimat mot det milda och angenäma 
i dalen bredvid. Följande dagen återsåga vi Muonioniska 
efter sex veckors frånvaro , hvarnnder vi arslutat fem de 
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kinkigaste punkterna. ,~terstoden at' sommaren användes 
åter på undersökningar i Kengistrakten. 

Under dessa två somrar hade äfven vinkelmätningarna å 
de norska punkterna, utom Bäljatsvaara och A 1jek, blifvit 
afslutade af kapten Klouman, som dervid haft stora besvär· 
tigheter att genomg.å. 

2G. Under året 18 48 IIviiade arbetet. De nordligaste 
punkterna voTo nu undangjorda och vid cie sydliga kund.e 
arbetet börjas tidigare på året än förr varit möjligt. · Jurii' 
och större delen af Juli månader 1849 förfiöto under fort
satt letande efter användbara öl\ergångspunkter oeh under• 
sökningar för finnande af lämplig lokal för basmätningen .. 
Under Augusti observerades vid punkterna Ylinenvaara, Ker
rajopukka, Pullinki, Niemiraara, Horrilankero och Avasaksa; 
under förra hälften af September Yid Perravaara, Kakama
vaara, HuUaperi och Torneå kyrka. Hela denna sonimars 
expedition erbjuder för öfrigt intet anmärkningsvii'rdt eiler 
underhållande. Oländiga trakter och djupa myrar, besvär~ 

- uga vandringar och tallösa my~gsYärma r , se der nästan de· 
enda, men så mycket tätare tillsammans återkommande äm
nena för dagbokens anteckningar. 

2'7. ~Iätningen af de horizontela vinklanie var nu un
dangjord, med undantag af några smärre kompletteringar på 
ett par punkter. Första målet för l 850 års expedition var
Stuor O i vi, h varest polhöjds- och azimuth-obsenationer skulle· 
anställas. Genast efter Yår ankomst dit den 5 J.uJi helsad.es: 
Yi af det vid denna tidpunk, såsom det syn.es, ~edvanliga. 

orädret. Den 23 afslutades obserYatiOllerna. 

Till gradmätningen ha de detta ·år ko!nmit ett nytt före
tag, nemligen en höjdmätning fi·ån Rottenviken. till Ishafvet 
för utrönande af höj dskillnaden emellan. dessa hafs vatten:-· 
speglar. Under nedresan från Stuor O'ivi fortsattes de derf. 
från bötjade observationer af för ändamålet erforderliga ze
nith-distanser. Några luckor i vinkelobservationerna vid 
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ett par triangelpunkter fylldes, Yid de trå återstaenl]e punk

terna Poljukkaraara och Ollosraara olJsenerades under sista 

delen af Augusti; polhöjds- och azimnths-obsenationer an

ställdes i Haaparanta. En tredje medarlJel are l!ade detta år 

tillkommit:, nemligen astronomiLe professorn Yid Lunds uni

versitet J. M. Agardh. 
Den norska bågen, emellan Stuor Oivi och Fuglen<.es 

var riu färdig till 1Jeräkning. Under l84G och J 847 hade, 

såsom omnämndt är, alla Yinkel -obsen:at ionerna blifvit af

slutade, Basmätningen utfördes l 850 rid Alten af magister 

LindhAgen (då anst älld rid Pulkora olJserYalorium) och kap

ten Klouman, med en nämnda olJsenalorium tillhörig bas

apparat, hrilkens normalstång (e tal on) bliflit omsorgsfullt 

jemförd med en i PulkoYa befintlig noggrann kopia af den 

ofvaQ (10) nämnda ''Toise de Pc',rou." Denna kopia har af 

Franco is Arago 1Jlifrit (J 82 J) jemfönl med originalet, och för

klarar han att ett fel der å af 0,02 millimeter, eller 4 u 0\; 0 0 af 

stängens hela längd, ej skulle undfallit hans uppmärksamhet. 

Efter basmätningens slut anställde Lindhagen virl Fug

lenres polhöjds- och azimuth-observationer under det Klou

man olJserveracle Yinklarna i de trianglar, ln ilka förena den 

endast 1155 toises långa basen med den 14147 toises långa 

sidan Nuppivaara - Loditshjokki i det egentliga triangelnätet. 

2S. Sommaren 1851 undangjordes dc för sYenska bå

gen återstående arbeten. Basen mättes på renstra stranden 

af Torne El f, vid Rahtula by micHemot Matarengi, af Selan- . 

der och Lindhagen, biträdda af herr Wagner (amanuens Yid 

Pulkora obscnatorium) och mig. Samma apparat användes 

härvid som Yid den norska basen. Basens längd är 1520 

toises eller omkring 9977 sv. fot. Den mätles tYå gånger 

(Aug. 5 -12 och 13- l 9); skillnaden emellan de båda re

sultaten uppgår endast till 0,00179 toises (0,0118 fot eller 

litet ö fy er en dec.-linie), d. v. s. ungefär H 1iu 0 u af hela 

längden. Andpunkterna äro utmärkta genom sina hål i me

talldohbar, inslagna i stora, på förhand nedgräfda stenblock, 

})vilka efter mätningens slut öfvertäcktes med jord. 
(Forts.) 
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ans Is en vid Stockholms station audit" 

G. A. lUöllersten är förordnad att såsom o·eneralJ,no"nstr'oren 
kolnml·s ·· J f' · ,. b mo-s-

saue oc l attwlakaren i S·t Cl . .. . . b 

tor ,J. O . o o • ma fol samhng, dok-
.. . Benzow att sasom generalmönstringsläk . . 

trad a kommendören rid flottan m m A. . E ~~e b r
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mnevarande års generalmönstring med andra di t :.kt , 
flottans båtsmanshålL s II et af 

S. d. Sekundlöjtnanterne vid fl· ott'a11 0 \'T Nr d 
· • '1 • or ensk'öld 

C. E. de Champs beviljad 3 års tjenstledio'het .J t ocli 
t. 1· b Jem e re-

ses rpenc mm af 1 00 L. hvardera för inträde i . .· . 
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D Il ,. o • w ros statwn c J 
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och ar l :ste bataljonsläkaren dokto 1 .11 . b"' .. J, 
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att under tiden tjensten besti·ida. · 

S. d. Skeppso,ossebrigo,arne i r .1 k . .. 
o o v ai s l ona aro befriade f o 

att taga lots, näi·. de från dervarande inre redd utse r~ 
och samma dag dit återvända hva .· . . g 

. ,~ .. ' lJemte ett belopp af 
l I dr :JO o re rmt om da()'en må för h .· k 
b . f d .. . o vaiJe s eppsgosse-
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· · tt ottans kammarladdnincrsaevär skall tl 

1 P . • •• o b ' u enmas för 
f e P <l Gottland mrattade skjutskolors behof. 
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Den 6 Maj. Den office r af konslruktionsld\rt·n , som fi'tt.t sig 
anbefalldt tillsynen öfver byggandet af 2:ne kanonslupar 
vid Bergsund, och som till April månads slut åtnjutit ett 
arvode af 60 rdr pr månad, skall ifrån den 1 i\laj !ill 
Oktober månads utgång, då kommunikation sjöledes såsom 
billigare är att tillgå, åtnjuta ett anode ar ,10 rdr pr månad. 

Den 20. Att det af öfverfältläkaren doktor S. Mörck till 
Carlskrona stations sjukanstalter skänkta bibliotltek får 
emottagas och uppställas inom någon af de nya sjukhus
byggnaderna vid stationen samt alt stationens öl\erfältlä
kare skall äga tillsynen öfver detsammas vård. 

(Generalorder.) 
Den 7 April. Kaptenen Yid flottan L. li. S. Pantzerhjelm 

eller, om hinder för honom skulle inträffa, någon annan 
lämplig officer af flottan må genom t. f. befälhal'vande 
amiralen i Carlskrona kommenderas att under kaptenen 
m. m. C. Klemans sjökommendering förestå inspektörsbe
fattningen öfver de å rikets kuster inrättade räddnings
stationer för sketlpsbrutna, börande dock riksstate ns 5:te 
hufvudtitel ej drabbas af de ökade utgifter, som af ifrå
gavarande åtgärd må föranledas. 

Den 14. Att, vid den för instundande sommar tillämnade 
sjömätning i Stockholms skärgård, Nynäshamnen, mecl 
dertill från sjön ledande fanatten, må först till uppmät
ning företagas, såvida icke väsendtliga hinder för den för 
mätningsexpeditionen uppgjorda plan simile derigenom 
uppstå. 

Den 26. Att, af vid Stockholms station iill rustning anbe
fallrl en bataljon kanonjollar, fyra sådam skola utbytas 
emot två landstigningskanonslupar, ln·illm i dessas ställe 
klargöras. 

Den 29. Konetten Lagerbjelke skall ef!er he mkon1sten till 
Carlskrona afmönstas samt klargöras ånyo för att näst
kommande September kunna utgå på den deu 14 sistlidne 
Februari i Nildn anbefalcla exp edition. 
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S. d. Konellen Svalan, lJriggen Nordenskjöld samt skoner
tame Falk och Aktiv skola inmönstras den 6 nästkom
mall(Je Juni. 

S. d. Skonerten J'Aigle skall inmönstras den 6 instundande 
JLmi samt de genom generalorder till rustning anbefallda 
S kanonjollar och 2 landst igningskanonslupar jernte till
hörande chefsfartyg och kanonångslupen Svensksund, den 
l O nästkommande Juni. 

Den 2 illaj. Ynglingarne E. Kleen, O. v. Feilit.zen, G. Ceder
schjöld, O. Norrbom, C. Wimermark och L N. Höök Ilaf
va tillåtits att såsom extra kadetter på egen kost åtfölja 
briggen Nordcnskjöld under dess förestående expedition, samt 
ynglingarne E. I-Iaasum, E. Vijkander, G. Lundström, T. F. 
Lysholm och J. G. Ahl!Jerg i samma egenskap åtfölja kor
Yetten Svalan. 

Den 5. Ynglingen F. Franzcn har erhå!lit tillstånd att så
som extra kadett på egen kost medfölja briggen Norden
skjöld. 

Den 6. Underlöjtnanten Yid marinregementet, Ulfsparre har 
erhållit 3 månaders tjenstledighet från den 15 Juni för 
att till helsans skötande vistas utrikes. 

Den 13. Premierlöjtnanten vid flottan , Nordvall har erhållit 
tillstånd att under nu löpande semester såsom befälharvare 
å Svenska handelsfartyg idka handelssjöfart samt från den 
l Oktober 3 års tj enstledighet för samma ändamål. 

Den 26. Kaptenlöjtnanten Yid flottan och ridll. C. P. Virgin 
har erhållit nådigt tillstånd alt emottaga och bära honom 
af Drottningen af StorlJritaunien och Irland tilldelad medalj. 

Den 28. Kanonångslupen Srensksund må ställas till Kong! 
fönaiLn ingens af sjöärendcua förfogande i och för utlägg
ning af fyrfartyget Finngrundet och af åtski lliga lJOjar 
samt för samma bojars upptagande och fyrfartygets hem
bogserande nästkommande hös!. 
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FÖRÄNDRINGAR INOM KONGL. MAJ:TS FLOTTA. 
Befordringar. 

Den 6 Maj. Till underlöjtnanter vid marinregementet : 
fanjunkarne W. J. E. von Heidenstam och frih. C. A. Wrede. 

Den 20 Maj. Till sekundlöjtnanter: utexaminerade ka
dettkorporalerne frih. G. G. L. Palmsierna och E. B. flollsten . 

Den 27 l\Iaj . Till sekundlöjtnant: utexaminerade ka
detten H. G. Westman. 

Den 3 Juni Till kommendörkapten : kaptenen A. Ad
lersparre; till kapten: kaptenlöjtnanten s. A. C. Lagerberg; 
till kaptenlöjtnant: premierlöjtnanten C. G. Lindmarl> ). till 
premierlöjtnant: sekundlöjtnanten R. Th. Norden. 

Den 12 Juli. Till stadsråd och · chef för sjöförsYarsde
partementet, samt till kontreamiral : f. d. stadsrådet grefve 
B. von Platen. 

Förordnande. 
Den 25 April. Till chef för Södra Lotsdistriktet: f. d. 

kommendUrkaptenen Yid Kgl. flo ttan A. (;. Nordens!i)ölrl. 
Den 12 Juli. Till befälharvande amiral vid flottans sta

tion i Carlskrona: stadsråd et, chefen för sjöförsYarsdeparte
mentet, kontreamiralen C. M. Ehnemarli. 

Afskcd. 
Den 4 April. KommendörkaiJtenen, ridd. af K. SYärdsor

den och K Norska S:t Olafsorden A. G. Nordensl>iöld ). t. f. 
chefen för Södra Lotsdistriktet, f. d. kommendören vid flot
tan, ridd. af K Svärdsorden J. 111. il'Jelander. 

Den 25 April. sekundlöjtnanten O. W. Lager·crantz. 
Den 13 Juni. Kaptenlöjtnanten, riddaren af K. Svärds

orden, L. H. Coulew·. 

Dödsfall. 
Lotslöjtnanten, chefen för Öregrunds lotsfördelning C. R. 

Nymalm, den 9 Maj . 

--••or---




