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Longitudproblemet i Sverige 1750 – 1815
Denna artikel behandlar hur det svenska vetenskapssamhället och den svenska nautiska professionen engagerade sig i navigationens klassiska problem - longitudens
finnande - mellan åren 1750 och 1815. Artikeln bygger på ett arbete gjort vid Göteborgs universitet 2015. Den kompletterar i någon mening mina tidigare artiklar om
äldre tiders navigation publicerade i denna tidskrift.

Bakgrund

Den vetenskapliga revolutionen resulterade bland annat i nya metoder för att
undersöka och förklara fenomen i naturen och universum. Genom nya metoder
gjordes många viktiga upptäckter inom
bland annat astronomi och fysik under
1600- och 1700-talen.1 Nyfikenheten att
undersöka och förklara fenomen i naturen var påtaglig under denna tid och kan
sägas vara en orsak till att vetenskapliga
akademier i många europeiska länder
kom till. Ny kunskap och nya rön inom
1. Michael S. Mahoney, “Longitude in the
Context of the History of Science”, i William
J.H. Andrews (red.), The Quest for Longitude,
Cambridge 1996, s. 64-66. Johannes Keplers lagar för himlakroppars rörelser och Isaac Newtons allmänna gravitationsteori är några exempel på viktiga upptäckter.

många vetenskapsområden utväxlades
mellan akademierna men fick också
spridning utanför vetenskapssamhället.
Behovet av och nyfikenheten att i Sverige
ta till sig ny information borde knappast
ha skilt sig från andra länders.
Under denna tid ökade handeln över
haven alltmer i omfattning. Handelsmän
i flera europeiska länder, som Nederländerna, Storbritannien och Frankrike men
även Danmark och Sverige, hade förstått
att betydande vinster skulle kunna hämtas hem genom denna handel. Det var
således viktigt att handeln skulle kunna
genomföras utan att drabbas av förlustbringande olyckor eller onödiga förseningar. Det var med andra ord viktigt
att resor kunde göras förutsägbara. Men
navigering av fartyg till havs utom sikte
av land var fram till slutet av 1700-talet
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förenat med betydande svårigheter och
risker. Ett särskilt problem var avsaknaden av att kunna bestämma ett fartygs
position till sjöss i ost-västlig riktning longitud - i förhållande till meridianen
genom någon känd plats som till exempel
Greenwich i England.2 Detta för sjöfarten generella problem kom att engagera
vetenskapssamhällena i de stora sjöfartsnationerna under 1700-talet men också i
Sverige. Royal Observatory i Greenwich
etablerades 1676 enkom för att medverka
till att longitudproblemet skulle kunna
lösas.3 Det astronomiska observatoriets i
Paris tillkomst 1667 förklaras av samma
skäl.4 Ett paradigmskifte uppstod i och
med att lösningar för att bestämma longitud kom fram under 1700-talets senare
del.
Till havs kunde positionen norr eller
söder om ekvatorn - latitud - bestämmas
utifrån höjdmätning av solen eller någon
annan himlakropp vanligtvis när dessa
stod som högst på himlen. Longitud, däremot, måste beräknas fortlöpande under
en resa och osäkerheten om var fartyget
befann sig ökade ju fler dagar fartyget
tillbringade till havs. Ett citat från sent
1600-tal anger att det var mestadels Guds
försyn som gjorde att man nådde fram till
sin avsedda destination utan att drabbas
2. En meridian är en halv storcirkel som går
från jordens ena pol till den andra genom någon
ort som t.ex. Greenwich. Longitud räknas upp
till 180° öster eller väster om en referensmeridian eller i tid ±12 timmar från tiden i referensmeridianen. Meridianen genom Greenwich kallas
nollmeridianen och är sedan länge internationellt accepterad som referens för sjöfarten.
3. Alan Stimson, “The Longitude Problem:
The Navigator’s Story”, i William J.H. Andrews
(red.), The Quest for Longitude, Cambridge
1996, s. 80-81.
4. Derek Howse, Greenwich Time and Longitude, London 1998, s. 29.
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av olyckor:
It is most plain from the confusion all
these people are to be in how to make
good their reckonings and the nonsensical arguments they would make use of
to do it, and disorder they are in about
it, that it is by God Almighty’s providence and great chance and the wideness of
the sea that there are not a great many
more misfortunes and ill chances in navigation than there are.5
Den teoretiska kunskapen om hur longitud skulle kunna bestämmas fanns sedan
lång tid tillbaka. Således lär den tyske
astronomen Johannes Werner 1514 ha visat att den sfäriska vinkeln mellan månen
och någon annan himlakropp skulle kunna användas för att finna longitud.6 Den
nederländske vetenskapsmannen Gemma
Frisius påtalade 1530 möjligheten att
finna longitud genom att med två klockor
mäta tidsskillnaden mellan två orter.7
Också egenskaper i det jordmagnetiska
fältet och kretsloppen av planeten
Jupiters månar skulle vara möjliga att
använda.8 Ingen av dessa teoretiska
kunskaper kunde emellertid omsättas i
praktisk verklighet förrän långt senare.
Lösningar på longitudproblemet söktes
i flera europeiska länder men kanske
främst i Storbritannien och Frankrike.
Ansträngningarna accelererade som
en följd av en omfattande sjöolycka
vid Scilly Islands 1707.9 Det brittiska
parlamentet beslutade 1714 att, vid
sidan av vetenskapsakademin Royal
5. Stimson, i Andrews (red.), 1996, s. 72.
6. Howse 1998, s. 20.
7. Howse 1998, s. 24.
8. W.F.J. Mörzer Bruyns, “Longitude in the
Context of Navigation”, i William J.H. Andrews
(red.), The Quest for Longitude, Cambridge
1996, s. 44-46.
9. Howse 1998, s. 53.

Society, inrätta en särskild kommission
- Board of Longitude - vars enda
uppgift var att medverka till att hitta
enkla och pålitliga lösningar på
longitudproblemet. I kommissionen
ingick bland andra styresmannen
i Royal Society, föreståndaren för
det astronomiska observatoriet i
Greenwich - the Astronomer Royal - och
matematikprofessorer från universiteten
i Oxford och Cambridge.10 Samtidigt
instiftades en prissumma på upp till
20 000 brittiska pund som skulle tillfalla
den person som hittade en praktisk och
användbar lösning för att bestämma
longitud med en stor noggrannhet.11
Prissummans storlek och kommissionens
sammansättning pekar tveklöst på
problemets
dignitet.
Prissummans
storlek kom att entusiasmera många
europeiska vetenskapsmän, också den
svenske vetenskapsmannen Emanuel
Swedenborg,
men
även
många
lycksökare.12 Två praktiska metoder
för bestämning av longitud kom fram
under 1700-talets senare del. Den ena
bygger på användningen av en noggrann
klocka - senare kallad kronometer - och
10. Richard Dunn & Rebekah Higgitt, Ships,
Stars and Clocks, New York 2014, s. 68. På sidan
återfinns en komplett lista på kommissionens
ledamöter jämte regler avseende det instiftade
longitudpriset.
11. Howse 1998, s. 58. Anm: En fascinerande
populärvetenskaplig beskrivning av den brittiske klockmakarens John Harrison livslånga
kamp för att vinna longitudpriset finns i Dava
Sobels Longitude, The True Story of a Lone
Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time, London 1996.
12. Emanuel Swedenborg: Den andlige Columbus, http://runeberg.org/swedenborg/0117.
html (2015-03-17), s. 105. I Sten Lindroth, Vetenskapsakademins historia 1739-1818, del 1:1,
Stockholm 1967, s. 444, nämns ytterligare några
svenska namn.

den andra på vinkeln mellan månen och
någon annan himlakropp. Vinkeln kallas
måndistans.13
Tillgången till praktiska lösningar
för att kunna bestämma longitud ombord innebar ett betydande steg mot säker sjöfart och därmed inte minst bättre
lönsamhet i handelsutbytet över haven.14
Men dessa praktiska lösningar gjorde det
också möjligt att påbörja kartläggning
av landkonturer med stor noggrannhet
som underlag för framtagning av nya och
bättre sjökort. Ett tydligt exempel på detta är den brittiske sjöfararens James Cook
kartografering av Nya Zeeland under sent
1700-tal.15 Svensk sjöfart och inte minst
det Svenska Ostindiska Compagniet, som
på den tiden bedrev handel med Kina,
borde ha varit intresserade att omsätta de
nya rönen i praktisk verklighet.

Syfte och frågeställningar

Många av de idéer och lösningar beträffande longitudproblemet som kom fram
från vetenskapssamhällena i Storbritannien och Frankrike fick stor spridning,
hittade fram till Sverige och många idéer
och lösningar kom att behandlas i Kungl.
Vetenskapsakademin. Men ny kunskap
erhölls också genom brittiska och franska
anvisningar och tabellverk och genom utländska läroböcker. Syftet med denna un13. En redogörelse för användningen av måndistanser framgår av Kent Nordströms artikel
Astronomisk navigation utan kronometer – en
utmaning? i Tidskrift i Sjöväsendet nr. 2 2005.
14. William J.H. Andrews, “Introduction”, i
William J.H. Andrews (red.), The Quest for
Longitude, Cambridge 1996, s. 5. Här pekas
på kortare restider, flexibilitet avseende resors
utförande, ökande transocean handel och skapande av nya marknader.
15. Norman J.W.Thrower,”Cartography”, i William J.H. Andrews (red.), The Quest for Longitude, Cambridge 1996, s. 60.
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dersökning är att visa hur de nya vetenskapliga rönen för att bestämma longitud
mottogs, infördes och användes i Sverige
mellan 1750 och 1815 under antagandet
att båda metoderna för att finna longitud,
måndistanser och kronometer, var etablerade i praktiken vid periodens slut.
Undersökningens frågeställningar är:
•

Hur medverkade Kungl. Vetenskapsakademin till lösningen av longitudproblemet?

•

Hur påverkade utländska anvisningar
och litteratur svensk utbildning och
litteratur och förelåg någon skillnad
mellan svensk militär och civil sjöfart?

•

Användes båda eller enbart den ena
av metoderna och i så fall varför?

•

Kan de nya metodernas praktiska
användning spåras i fartygens journaler?

•

Hur benägen var man i Sverige att
använda nya metoder jämfört med
några av de stora sjöfartsnationerna?

Forskningsöversikt
I den omfattande avhandlingen Grunddragen av den militära undervisningens
uppkomst- och utvecklingshistoria i Sverige till 1792 av Wilhelm Sjöstrand från
1941 beskrivs bland annat utbildningen
vid sjökadettskolan i Karlskrona, etablerad 1756, för den första tiden som denna
undersökning behandlar. Omfattningen
av den nautiska utbildningen berörs men
även sådana ämnen som krävdes för att
sjökadetterna skulle kunna tillgodogöra
sig den nautiska utbildningen. Sådana
ämnen var - och är - matematik, fysik,
astronomi jämte sfärisk trigonometri.
Men även utländska språk studerades och
då främst franska och engelska.16 Den
4

nautiska utbildningens omfattning omkring 1775 sammanfattas:
Undervisningssättet ankommer uppå
informatorn, allenast något visst system
följes som snarast leder till ändamålet.
Men de stycken, som huvudsakligen
böra inpräglas ungdomen av teori, äro
efter de flesta navigationers anledning
korteligen 17
1:o Några de simplaste geometriska,
trigonometriska, geografiska definitioner och figurers konstruerande
samt uträknande, deklinationens och
altitudens finnande och förbättrande,
polhöjds, azimuts och dagtimmens uträknande till kompasstreckens och timglasens rättande.
2:o Redigt begrepp om sjökort och
logg, färdighet att så figuraliter som
efter tavlor igenom uträkning, rutkort
och güntherskala utreda ett seglingsexempel i enkel och koppling, passnings
och besticks sättande i jämna och växande sjökort, loggtavlas, loggboks och
journals hållande, lodets hanterande
och bruk, kunskap om strömkavling och
lovering samt avdrift, pejlingars och
pejlingsexempel uti obliqva trianglar,
begrepp om tidräkningen samt om ebb
och flod, vilket av informationsofficeren
utföres i större eller mindre vidd efter
disciplarnas begrepp och tiden.18
Av denna beskrivning framgår i första
satsen kravet på att kunna bestämma
latitud med astronomiska observationer
eftersom latitud kan bestämmas genom
16

16. Wilhelm Sjöstrand, Grunddragen av den
militära undervisningens uppkomst- och utvecklingshistoria i Sverige till år 1792, Uppsala
1941, s. 356-357.
17. Informatorn i detta fall, ibland kallad informationsofficer, var den militära läraren i ämnet
navigation.
18. Sjöstrand 1941, s. 328-329.

höjdmätning av solen eller någon annan
himlakropp när denna står som högst eller lägst på himlen, det vill säga det som i
citatet kallas altitudens finnande. Latitud
bestämd på detta sätt kallas observerad
latitud. Med begrepp om tidmätningen
torde avses sättet att finna så kallad sann
tid genom astronomiska observationer av
solen. Något krav på att kunna bestämma
longitud med astronomiska metoder eller
genom användning av kronometer framgår inte. Däremot framgår indirekt krav
på att kunna beräkna longitud i andra satsens uttryck ...i enkel och koppling, passnings och besticks sättande i jämna och
växande sjökort, loggtavlas, loggboks
och journals hållande…. Longitud framkommen på detta sätt kallas räknad longitud. Detta tyder på att de nya vetenskapliga rönen om longitudens finnande ännu
inte hade omsatts i den nautiska utbildningen. Frågan som uppstår är när, hur
och om detta inträffade. Detta kan klarläggas dels genom studium av innehållet
i den utbildningslitteratur som användes
dels ur fartygsjournaler för den studerade
perioden. Utbildningslitteraturen borde
kunna visa när teoretiska lösningar och
praktiska metoder för att bestämma longitud blev tillgängliga vid sjökadettskolan.
Journaler från sjöexpeditioner bör återge
noteringar om observerade positioner i
både latitud och longitud och bör visa när
nya metoder för bestämning av longitud
användes i praktiken och vilka metoder
som användes.
Sjöstrand tar också upp den nautiska
utbildningslitteraturen och skriver:
Av respektingivande omfång är den
inhemska produktionen på de sjömilitära vetenskapernas område. Inom
knappast någon annan gren av krigsvetenskapen påträffas ett så rikhaltigt
bestånd av grundläggande läroböcker,

som vad fallet är i fråga om navigationslitteraturen.19
Därpå följer en förteckning av svenska läroböcker författade av bland andra CarlFriedrich Hauswolff 1756, Johan Corvin
1756 - sedermera adlad Nordenankar
- och Lars And. Chierlin 1777.20 Utgivningstidpunkten för Chierlins bok kan
tyda på att de nya rönen inkluderats.
Den belgiske historikerns Christian
Koninckx avhandling The First and Second Charters of the Swedish East India
Company, 1731-1766, som huvudsakligen
behandlar färdvägar, fartygstyper och
laster, lämnar några uppgifter av intresse
för denna undersökning. Koninckx behandlar översiktligt utbildningen av det
Svenska Ostindiska Compagniets sjöbefäl och gör hänvisningar till Hauswolffs
bok om måndistansers utnyttjande.21
Dessa kan ifrågasättas och med hänsyn
till att Hauswolffs bok utgavs 1756 är den
därför i högsta grad intressant.
Sjöstrand tar även upp det vid sjökadettskolan inrättade biblioteket och anger
att både den brittiska vetenskapsakademins Philosophical Transactions och
Kungl. Vetenskapsakademins handlingar
fanns tillgängliga.22 Tillgången till biblioteket tyder på att sjökadettskolan var väl
informerad om nya rön inom bland annat
det nautiska området. Det går emellertid
inte att i detalj avgöra vilken litteratur,
instrument eller handlingar, som fanns
tillgängliga vid sjökadettskolan eftersom
denna drabbades av en brand 1790 där i
stort allt gick upp i lågor.23 Vidare saknas
19. Sjöstrand 1941, s. 59.
20. Sjöstrand 1941, s. 60-61.
21. Christian Koninckx, The First and Second
Charters of the Swedish East India Company,
1731-1766, Kortrijk 1980, s. 416.
22. Sjöstrand 1941, s. 371.
23. Wilhelm Sjöstrand, Kadettskolan i Karls-
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hos Sjöstrand referenser till Örlogsmannasällskapet avseende nautiska spörsmål.
Eftersom sällskapets verksamhet utgick
från Karlskrona från 1784 är det rimligt
att anta att sällskapets verksamhet också
påverkade sjökadettskolan.
I Esbjörn Larssons avhandling Från
adlig uppfostran till borgerlig utbildning.
Kungl. Krigsakademin mellan åren 1792
och 1866 beskrivs översiktligt innehållet
i den nautiska utbildning som förmedlades till sjökadetterna vid Karlberg sedan
sjökadettskolan i Karlskrona nedlagts
1792. Här framgår att såväl matematik
och sfärisk trigonometri som navigation inklusive nautisk astronomi studerades.24 Praktisk utbildning i navigation
erhölls under sjöexpeditioner under sommarhalvåren med undantag för perioden
1807-1815 som en följd av Napoleonkrigen.25 Larsson pekar på svårigheterna
att utföra astronomiska observationer på
grund av vädret och att uträkningarna vid
flera tillfällen stupade på bristande underbyggnad i sfärisk trigonometri.26 Det
finns därför goda motiv att i det kommande arbetet belysa orsaken eller orsakerna
till dessa påtalade svårigheter.
Artikeln Kunskap förenad med dygd.
Sjökadettutbildningen vid Karlberg av
Björn Gäfvert som är en del av jubileumsverket Karlberg: Slott och skola 1.
Utbildning till officer 1792-1992 tar upp
några aspekter på utvecklingen av utbildkrona 1756-1792, Tidskrift i Sjöväsendet nr. 6
1937, s. 395.
24. Esbjörn Larsson, Från adlig uppfostran
till borgerlig utbildning. Kungl. Krigsakademin
mellan åren 1792 och 1866, Stockholm 2005, s.
214.
25. Larsson 2005, s. 209.
26. Larsson 2005, s. 212. Påstående gäller för
sjöexpeditionen år 1846 men likartade förhållanden borde förevarit vid samtliga sjöexpeditioner.
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ningen i ämnet navigation för 1824, alltså
något senare än sluttidpunkten för denna
undersökning. Här anges bland annat:
…sfärisk trigonometri avsåg trianglars
egenskaper och beräkning och att detta
låg till grund för den astronomiska kursen. Astronomin, i sin tur, omfattade
förklaring av astronomiska tabellers
uträkning och bruk, läran om tiden och
dess beräkning, höjd- och azimutalobservationers beräknande och begagnande, latitudens och longitudens finnande, dvs alltsammans, liksom 1798,
hårt knutet till sjömansyrkets behov.27
Det intressanta här är att utbildningen
nu omfattade både ”läran om tiden” och
”longitudens finnande”. Detta tyder på
att innehållet i utbildningen förändrats
någon gång i början av 1800-talet och att
metoder baserade på nya vetenskapliga
rön för att bestämma longitud nu hade
inkluderats. I Karlberg. Kungl. Krigsakademins och Kungl. Krigsskolans historia
1792-1936 ges några ytterligare detaljer.
Här återges beträffande läromedel:
…Under akademins 4 första år trycktes, till större delen å akademins förlag,
följande läroböcker:..Spherisk trigonometri…En Fullständig Cours i Navigationen… 28
Detta ger inte någon direkt ledtråd till om
nya rön inkluderats men tidpunkten för
läromedlens framställning indikerar att
så borde ha varit fallet.
Navigationsskolor fanns i de större
svenska städerna under 1700-talet. Den
27. Björn Gäfvert, ”Kunskap förenad med
dygd. Sjökadettutbildningen vid Karlberg”, i
Erik Norberg (red.), Karlberg: Slott och skola
1. Utbildning till officer 1792-1992, Västervik
1992, s. 147-148.
28. Sigvard Ekstrand, Karlberg. Kungl. Krigsakademins och Kungl. Krigsskolans historia
1792-1936, Stockholm 1937, s. 76-77.

kanske mest kända är skolan i Stockholm
vars etablering skedde redan 1728.29 Någon svensk akademisk forskning om nautisk utbildning för civil sjöfart under den
studerade perioden verkar inte finnas.
Däremot ger verket Navigationsskolornas historia 1841-1941 sammanställd av
dåvarande styresmannen vid Göteborgs
Sjöfartsmuseum Björn Traung en del ledtrådar för tiden före 1841. Traungs arbete
ger för den tid som här studeras inga detaljer på utbildningens omfattning. Däremot finns en inventarieförteckning från
1834, som indirekt indikerar i vad mån
nya rön och ny kunskap tagits omhand. I
förteckningen återfinns bland annat:
…trenne gamla navigationsböcker
av Rajalin, Hauswolff och Chierlin…
en Nautical Almanack för år 1769…en
gammal oktant från 1766…30
Därefter följer en lång önskelista på sådan utrustning och sådana läroböcker
som uppenbarligen inte fanns eller hade
funnits:
…Två kronometrar av Ressels i Altona…Två mässingssextanter med teleskoper…The British Mariners Guide av
N. Maskelyne…Tables Requisites, to be
used with the Nautical Almanac…31
Många läroböcker på önskelistan förefaller ha sitt ursprung i Storbritannien, bland
andra The British Mariner’s Guide, Tables Requisite to be used with the Nautical Almanac och Nautical Almanackorna
i ordning sedan 1812. Dessa verk representerar tveklöst några av de resultat som
kom fram genom Board of Longitude.
Både typen av instrument och böckerna
ovan visar tydligt att skolan kring 1830
29. Björn Traung, Navigationsskolornas historia 1841-1941, Göteborg 1941, s. 37.
30. Traung 1941, s. 53.
31. Traung 1941, s. 54-57.

hade kännedom om kronometerns användning och om månens rörelser för
att bestämma longitud men inget finns
angivet om när i tiden eller hur undervisning i detta avseende genomfördes.
Den nederländska avhandlingen
Zeewezen en wetenschap av Carolus
Davids från 1986 beskriver den nautiska teknikens utveckling. Relevant
för denna undersökning är bland annat en sammanställning Davids gjort
avseende användning av måndistansmetoden för bestämning av longitud på
nederländska fartyg i slutet av 1700-talet. Sammanställningen ger en fingervisning om inte bara när dessa metoder började användas i praktiken utan
också hur frekvent de användes.32 I
avhandlingen Quadrant, Kompass und
Chronometer. Technische implikationen des euro-asiatischen Seehandels
1500 bis 1800 av den tyske historikern
Uwe Granzow beskrivs bland annat
tekniska lösningar för att bestämma
longitud. Granzow har studerat ett stort
antal resor mellan Europa och Fjärran
Östern utförda av brittiska fartyg mellan 1775-1804 där både metoden med
kronometer och metoden med månens
rörelse behandlas, om än översiktligt.33
Genom dessa två arbeten ges en möjlighet till jämförelse med svenska förhållanden vid ungefär samma tidpunkt
som här studeras genom undersökning
av journaler från örlogsflottans expeditioner och från svensk handelssjöfart
32. Carolus Davids, Zeewezen en wetenschap – de wetenschap en de ontwikkeling
van de navigatietechniek in Nederland tussen
1585 en 1815, Leiden 1986, s. 191.
33. Uwe Granzow, Quadrant, Kompass und
Chronometer. Technische Implikationen des
euro-asiatischen Seehandels 1500 bis 1800,
Stuttgart 1986, s. 262-265.
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representerad av fartyg från bland annat
Svenska Ostindiska Compagniet under
den senare delen av den studerade perioden då metoder att bestämma longitud
borde varit tillgängliga. En sådan jämförelse skulle kunna visa om man i Sverige
var lika angelägen som några av de stora
sjöfartsnationerna att använda de nya rönen.
En undersökning av hur de nya vetenskapliga rönen för longitudens finnande
påverkade svensk sjöfart i den studerade
perioden bör därför ge ny kunskap och
komplettera Sjöstrands, Larssons och
Koninckx arbeten.

Källmaterial

Undersökningens källmaterial består av
arkivmaterial från Krigsarkivet, Sjöhistoriska Museet och Ostindiska kompaniets digitala arkiv jämte svensk nautisk
litteratur från den studerade perioden.
Arkivmaterialet från Krigsarkivet omfattar journaler från örlogsflottans fartyg.
Antalet journaler enbart från örlogsflottans station i Stockholm består av 107
handskrifter för tiden 1789-1814.34 Merparten är från tiden efter 1805. Det är
för denna undersökning varken önskvärt
eller rimligt att granska samtliga. Ett urval har därför gjorts av journaler från de
större fartygen där det är mer troligt att
återfinna noteringar om observerad longitud och bruk av kronometer än i de mindre fartygens journaler. Därutöver har
urvalet begränsats till ungefär en journal per vartannat kalenderår. Journaler
från fartyg från örlogsflottans stationer
i Karlskrona och Göteborg bedöms inte
bidra med andra uppgifter än journalerna
från Stockholm. Genom detta urval återstår 8 journaler, som bör ge en tillräcklig
34. Inga egentliga loggböcker finns från tiden
före 1795.
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uppfattning om örlogsflottans eventuella
användning av nya metoder för att bestämma longitud.
Arkivmaterialet från Sjöhistoriska
Museet består av tre journaler från resor
mellan 1788 och 1799 jämte Gustaf Klints
Föreläsningar i Navigation från hans tid
som informator vid Krigsakademin vid
Karlberg och David Sjöbohms Navigation från 1785.
För den civila sjöfarten har i undersökningen använts efterlämnade journaler
från Svenska Ostindiska Compagniets 3.e
och 4.e oktrojer mellan 1766 och 1806.35
Journalerna är digitaliserade och åtkomliga via Ostindiska arkivet vid Göteborgs
Universitet. Eftersom inga spår av nya
medel eller metoder för att bestämma
longitud sannolikt kan spåras i journaler
tidigare än 1775 kommer urvalet att bestå
av 6 journaler för tiden 1778-1797 av de totalt efterlämnade 12 journalerna för tiden
1766-1806.36 Arkivhandlingarna måste
anses vara autentiska och tillförlitliga
och därmed inte vara behäftade med
några källkritiska problem.37
Litteraturen, som används som källor i
undersökningen, består av Kungl. Vetenskapsakademins Handlingar och Örlogsmannasällskapets Handlingar. Därutöver
används sådana svenska läroböcker i
navigation, som kan antas ha använts i
undervisningen vid sjökadettskolan och
35. Eskil Olán, Ostindiska Compagniets Saga,
Göteborg 1920, s. 118-120. Den 3.e oktrojen
skedde mellan 1766 och 1787 och den 4.e mellan
1787 och 1806. Under dess genomfördes 39 respektive 31 resor från vilka endast 12 journaler
finns bevarade i det ostindiska arkivet.
36. Senaste journalen i arkivet är från skeppet
Gustaf III från resa 1798.
37. Koninckx 1980, s. 117, Koninckx har bedömt journaler från Svenska Ostindiska Compagniet som tillförlitliga och inte funnit anledning att utföra någon speciell källgranskning.

vid Krigsakademin. En förteckning över
de flesta av dessa böcker framgår av en
artikel i Forum Navale sammanställd av
Oscar Tegnander.38 I och med att sjökadettskolan avvecklades torde det efter
branden kvarvarande bokbeståndet ha
överförts till Krigsakademin och sedermera kompletterats.39 Inte heller den litteratur som används som källor torde
medföra några källkritiska problem.

Metod och
tillvägagångssätt

Undersökningen görs från ett sjöfartshistoriskt perspektiv med kvalitativ metod.
Den teoretiska utgångspunkten är att
sjöfarten strävade efter ökande professionalism och därför var benägen att införa
nya rön i praktisk verklighet. För att få
fram svaret på undersökningens huvudfråga och svaren på de detaljerade frågeställningarna kommer följande angreppssätt att användas.
Undersökningen består inledningsvis i
att kartlägga verksamheten i Kungl. Vetenskapsakademin avseende akademins
medverkan i lösningen av longitudproblemet. Detta sker genom granskning av
akademins handlingar i den studerade perioden. Därigenom kan man både identifiera vilka utländska idéer som påverkade
akademin och vilka andra diskussioner
akademin förde beträffande longitudproblemet. På så sätt erhålls underlag att
förklara akademins verksamhet i detta
avseende och att påvisa om akademins
verksamhet hade någon praktisk betydelse för sjöfarten.
Därnäst undersöks i tidsordning svenska och utländska läroböcker för att finna
38. Oscar Tegnander, Kungl. Sjökrigsskolans
äldre bokbestånd, Forum Navale nr. 17, Uppsala
1960, s. 49-52 upptar böcker i ämnet navigation.
39. Sjöstrand 1941, s. 371.

ut när i tiden nya metoder för att bestämma longitud jämte tillhörande nya krav
på journalföring framställs. Härigenom
erhålls underlag att beskriva hur utländsk
nautisk litteratur påverkade den svenska
och därmed även svensk utbildning åtminstone på en teoretisk nivå. Denna del
av undersökningen ger även underlag att
beskriva och förklara eventuella skillnader mellan militär och civil sjöfart och
visa hur angelägen den nautiska professionen i Sverige var att ta till sig nyheter.
Vidare undersöks om och i vilken
omfattning de nya metoderna för att bestämma longitud användes i praktiken
på svenska fartyg. Detta görs genom att
i utvalda journaler undersöka förekomsten av positionsangivelser och bruk av
kronometer. Antalet undersökta journaler bedöms vara tillräckligt från statistisk
synpunkt för att svara på den generella
frågan om och när nya metoder infördes
i praktiken och hur frekvent dessa användes.
Avslutningsvis jämförs uppgifter från
svensk nautisk litteratur och utbildning
jämte uppgifter ur svenska journaler
med motsvarande uppgifter i de tidigare nämnda nederländska och tyska avhandlingarna för att påvisa om Sverige
avseende nya medel och metoder var i
paritet med dessa länder. Slutsatserna
ger därefter underlag för att besvara undersökningens huvudfråga, det vill säga
antagandet att båda metoderna för att bestämma longitud var i praktisk användning i Sverige i slutet av den studerade
perioden.

Undersökning

Vetenskapsakademins medverkan i
longitudproblemet
Detta kapitel ska handla om de insatser
Kungl. Vetenskapsakademin gjorde för
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att medverka till longitudproblemets lösning. Akademins tidigaste insatser för
sjöfartens nytta publicerades i olika astronomiska kalendrar fram till början av
1750. Förebilden var den brittiska The
Mariner’s New Calendar och den franska
Connoissance des Temps.40 Efter 1750
skedde utgivningen sporadiskt och avslutades 1763 med en almanacka beräknad
för Karlskrona meridian.41 Ett exempel
på en sådan är den så kallade Hiorters
kalender från 1749. I denna återfinns en
sammanfattning av hur akademin då såg
på longitudproblemet:
…Intet problem i navigation är mera
nyttigt, och intet är mera svårt än at
noga finna hvar ett Skepp är på Sjön i
anseende till Öster eller Wester om en
viss Meridian...42
Den kanske mest betydelsefulla ansträngningen Kungl. Vetenskapsakademin bidrog med till longitudproblemet
handlade om utnyttjande av jordmagnetismen. Ledande i detta arbete var ledamoten Johan Wilcke, som påbörjade sin
verksamhet i början av 1760-talet och
vars stora intresse kretsade omkring hur
att utnyttja magnetisk inklination för sjöfartens bruk.43 Genom en magnetisk nål
fritt rörlig i vertikalplanet skulle nålens
avvikelse från horisontalplanet - den så
kallade inklinationen - kunna omvandlas till att visa longitud. Från mätresultat
från åtskilliga platser på jorden skulle or40. Lindroth, del 1:2 1967, s. 858.
41. Lindroth, del 1:2 1967, s. 860.
42. Olav Petr. Hiorter, Astronomisk Calender
för Året 1749. Sjöfarande och Svea-Länders
afmätare till tjänst och för Upsala Meridian,
Stockholm, avsnitt VII.
43. Johan Wilcke, Försök til en Magnetisk
Inclinations-Charta, Kungl. Vetenskapsakademins Handlingar för juli, augusti och september
1768, s. 202.
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Figur 1: Första sidan ur Hiorters Astronomisk Calender 1749.
ter med samma inklination kunna sammanbindas och åskådliggöras grafiskt på
ett sjökort. Sammanbindningslinjerna
kallas isokliner. Genom samtidig mätning av en himlakropps meridianpassage
och nålens avvikelse skulle ett fartyg
därigenom kunna bestämma och markera
sin position i både latitud och longitud.
Idén att använda jordmagnetismen för
att bestämma ett fartygs position till
havs var inte ny. Den hade utvecklats
av bland andra den brittiske astronomen
Edmond Halley i början av 1700-talet
och resulterat i en karta där orter med
samma magnetiska variation - så kallade
isogoner - hade ritats in.44 Samtidigt
44. Thrower, i Andrews (red.), 1996, s. 58.
Magnetisk variation är skillnaden mellan riktningarna till magnetisk och geografisk nordpol.

Figur 2. Wilckes isoklinkompass
hade Halley utfört försök att mäta
den magnetiska inklinationen. Wilcke
refererar till brittisk verksamhet och
motiverar sitt intresse för inklinationen:
Början och första anledningen, at åter
utur mörkret framdraga Magnetiska Inclinationen, af Herr WHISTON, så väl
genom de, år 1720, uti London, med flera och til en del mycket långa Nålar, anstälda Försök …att medelst Magnetiska
Declinations- och Inclinations Observationer förenade, finna Geographiska
Longituden på sjön…En tanke som är
mindre orimlig, än svår at verkställa.45
Även om användning av magnetnålens
inklination för att finna longitud inte
var något nytt menar Wilcke att problemet var ofullständigt utrett vid denna
Variation kallas även missvisning eller magnetisk deklination.
45. Wilcke 1768, s. 197.

tidpunkt. En förbättring för longitudens
finnande skulle kunna uppnås i en karta
som visade både isogoner och isokliner:
…at på en gång föreställa hela Magnetsystemen på et äfven för de sjöfarande
omedelbart nyttigt sätt, uti de bekanta
Declinations-Chartorne, af hvilka den
sista och nyaste för 1750 år i Upsala utgifven, under Herr Professor Strömers
inseende av Herr Zegollström…46
Intresset för detta sätt att finna longitud fanns inte bara i Storbritannien utan
även i andra europeiska länder med vilka
Wilcke kommunicerade och erhöll mätresultat för framställningen av sin isoklinkarta. Men också några av dåvarande
Svenska Ostindiska Compagniets fartyg
utnyttjades av Wilcke för insamling av
mätdata som skeppet Stockholm Slott
1766-1767 47, skeppet Finland för att prova av Wilcke framtagen ny mätutrustning
1771-1772 48 och under en resa med skeppet Sophia Magdalena 1774-1775.49
Uppenbarligen hyste Wilcke inledningsvis stora förhoppningar om metodens bärkraft men hans intresse verkar
46. Wilcke 1768, s. 204.
47. Carl-Gustaf Ekeberg, Observationer på
MAGNET-NÅLENS INCLINATION, Gjorda under Resan till och från Canton, Åren 1766 och
1767, Kungl. Vetenskapsakademins Handlingar
för juli, augusti och september 1768, s. 225-228.
Se även Olán 1920, s. 118.
48. Carl-Gustaf Ekeberg, OBSERVATIONER
gjorde med Inclinations Compassen, på en Sjöresa ifrån Götheborg till Canton i China och
därifrån tilbaka, åren 1770 och 1771, Kungl. Vetenskapsakademins Handlingar för juli, augusti
och september 1772, s. 262-275. Se även Olán
1920, s. 118.
49. Carl-Gustaf Ekeberg, OBSERVATIONER
Gjorde med Inclinations-Compassen, under en
Sjö-resa til och från Canton i China, Kungl. Vetenskapsakademins Handlingar för oktober, november och december 1775, s. 306-313. Se även
Olán 1920, s. 118.
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ha minskat allteftersom tiden gick. I en
kommentar till resan till Kanton 17711772, där ny mätutrustning provats, skriver Wilcke avslutningsvis:
De anstälda profven bevisa sakens
möjelighet: och som så ganska mycket
härvid ännu är oförsökt, kan man ej än
göra sig bästa hopp, at ändamålet genom ytterligare flit och fleras åtgärd,
omsider skal kunna vinnas.50
Vad man här kan ana är en tilltagande
pessimism om metodens bärkraft och implicit akademins avtagande intresse att
fortsätta lägga kraft på utveckling av metoden. Något intresse i akademin att aktivt fortsätta med utvecklingen av isoklinkartor kan inte spåras efter 1777. Detta
år synes Wilcke göra sin sista inlaga i
detta ärende i akademins handlingar och
anför att metoden med magnetnålen varit
sjöfararnas ledstjärna och som sådan bidragit till utökad sjöfart och handel men
att nya upptäckter förefaller mer lovande:
…men tyckes, sedan dess gemenskap
med atmospheriska himmelen och det
som däruti föregås, blifvit af de nyare
uptäckt, ännu lofva oss mera; om på
dess tysta språk och minsta rörelser
vändes all den upmärksamhet, som dess
besynnerligheter nogsamt förtjena…51
Wilcke förefaller att med viss tveksamhet
ha accepterat att intresset inriktats mot
dessa nya upptäckter men menar också
att man inte, vid denna tidpunkt, kunde
vara säker på tillförlitligheten hos den
50. Johan Wilcke, Om Magnetiska Inclinationen, med Beskrifning på tvänne InclinationsCompasser, Kungl. Vetenskapsakademins
Handlingar för oktober, november och december
1772, s. 306.
51. Johan Wilcke, Om Magnet-Nålens årliga
och dageliga ändringar i Stockholm, Kungl.
Vetenskapsakademins Handlingar för october,
november och december 1777, s. 274.
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nya metoden, alltså metoden med månens
rörelser. Han beklagar att utvecklingen
av metoden med isokliner avbrutits innan
den utvecklats färdigt.52
Frågan som då uppstår är varför intresset upphörde. Den huvudsakliga
förklaringen torde vara den som Wilcke
anger. Han torde avse den astronomiska
metoden att med hjälp av månens rörelse finna longitud eftersom denna sedan
1767 fanns tillgänglig och anpassad för
sjöfararnas behov.53 Men det minskande
intresset kan också förklaras av svårigheterna med att kontinuerligt behandla
aktuella mätdata eftersom jordmagnetismen är i ständig förändring och att
inklinationens förändring inte kunde förberäknas särskilt noggrannt. Mätningar
var alltså nödvändiga och kontinuerlig
insamling av data skulle kräva betydande
resurser. En kompletterande förklaring är
att mätningen av inklinationen på grund
av mätinstrumentens ofullkomlighet inte
kunde göras tillräckligt noggrann med
följd att longitudvärdena blev osäkra,
något som Wilcke också pekar på i sin
artikel i akademins handlingar 1772.54
Den enda världstäckande isoklinkarta
som verkar ha kommit fram är Wilckes
förtjänst, vilket uppmärksammats av annan forskning.55
Strax efter att Wilcke påbörjat utvecklingen av sin metod gjorde akademiledamoten Fredric Mallet en resa till London
52. Wilcke 1777, s. 274.
53. Tables Requisite to Be Used with the Astronomical and Nautical Ephemeris. London 1766,
innehåller anvisningar för att beräkna longitud
med hjälp av vinkeln mellan månen och någon
annan himlakropp. Den första brittiska nautiska almanackan från 1767 innehöll tabellerade
måndistanser för att underlätta navigatörens
räknearbete.
54. Wilcke 1772, s. 306.
55. Thrower, i Andrews (red.), 1996, s. 59.

Figur 3. Wilckes isoklinkarta
för att studera bland annat Harrisons kronometer och andra nya rön beträffande
longitudproblemet. Resan gjordes 1765
och redovisades i akademins handlingar
samma år. Mallet skriver att en kronometer, här kallad sjöur, borde vara det mest
fördelaktiga hjälpmedlet för att finna
longituden till sjöss.56 Men Mallet förefaller ändå inte att vara helt övertygad eftersom han också kommenterar metoden
med månens rörelse:
Den bekante Astronomen MAYER har
uträknat Taflor för Månans gång så
noga, at man genom anstälte observationer uppå dess afstånd ifrå Fix-stjer56. Fredric Mallet, BERÄTTELSE Om HARRISONS Försök att finna Longituden til Sjös,
Kungl. Vetenskapsakademins Handlingar för
januari, februari och mars 1765, s. 16.

nor kan finna Longituden, och Commissionen gillade aldeles denna method
under d. 18 September 1764. Med både
undersökningen om Taflornas visshet,
de anstäldte försöks lyckeliga utgång,
med sina tillhörige omständigheter och
Herr WITCHELLS method att lätta de
svåra räkningar, som därvid böra brukas, äro mig icke ännu kunnige: likväl
är otvifvelaktigt, at denna Praxis är
mycket vidlöftigare, än med HARRISONS Sjö-Ur.57
Artikeln visar att den svenska veten57. Mallet 1765, s. 16-17. George Witchell var
verksam vid Royal Naval Academy i Portsmouth och var en av flera medverkande till att
utforma för navigatören förenklade metoder för
beräkning av longitud med hjälp av månens rörelser.
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skapsakademin ville hålla sig väl informerad om nya rön i detta område. I en efterföljande kommentar till Mallets artikel
skriver akademin att beskrivningen av
Harrisons sjöur förtjänar en plats i akademins handlingar.58 En rimlig slutsats är
därför, trots sjöurets ofullkomlighet vid
denna tidpunkt, att akademin insåg dess
fulla framtida potential.
Frågan om longitud hade emellertid
behandlats i akademin innan Wilckes
och Mallets insatser. I ett tal i Kungl.
Vetenskapsakademin 1756 redovisade
ledamoten Mårten Strömer kopplingen
mellan astronomin och styrmanskonsten. Häri tog Strömer upp bland annat
möjligheten att använda månen för att
bestämma longitud men ansåg att metoden hade brister på grund av att månens
position inte kunde förberäknas tillräckligt noggrant.59 I en artikel i akademins
handlingar 1758 utvecklar den mångårige
sekreteraren Pehr Wargentin problemet
med att finna noggranna geografiska positioner till sjöss. Efter att ha diskuterat
olika lösningar för longitudens finnande
som användning av månförmörkelser och
planeten Jupiters månar konstaterar Wargentin att ingen av dessa lämpar sig för
bruk ombord. Han pekar också på ofullkomligheten i dåtidens sjökort.60 Därefter
utvecklar Wargentin sin syn på hur longitudproblemet bäst skulle kunna lösas:
Det enda sättet vore det enfaldigaste
och tillika det fullkomligaste, som nå58. Mallet 1765, s. 17.
59. Mårten Strömer, TAL om förbindelsen
imellan astronomin och styrmanskonsten hållit
för KONGL. VETENSCAPSACADEMIEN vid
Praesidii afläggande Den 23. October 1756, s.
19.
60. Pehr Wargentin, Om den Geographiska
Longituden, Kungl. Vetenskapsakademins
Handlingar för juli, augusti och september 1758,
s. 170-172.
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gonsin lärer kunna upptänkas, om allenast konsten at göra Ur vore bragt till
den högd, at man vore viss, det Uret på
några månader ej skulle draga sig så
mycket som en minut ifrån Tempus medium, sedan det en gång blifvit ställt.61
Genom att medföra ett noggrannt ur ombord som alltid visade tiden i en referensmeridian skulle longitud kunna bestämmas genom att jämföra tiden på den plats
fartyget befann sig med urets tid. Tidsskillnaden representerar aktuell longitud. Wargentin förordade alltså samma
lösning som den klockmakaren Harrison
utvecklade till fullkomlighet ett tiotal år
senare.62 Som ett alternativ för navigatören visade Wargentin på en metod att erhålla ungefärlig longitud genom att mäta
skillnaden i tid mellan en soluppgång eller solnedgång från ett dygn till nästa.63
I artikelns fortsättning uttrycker Wargentin vissa tvivel på sjöuret, inte på
grund av dess potential utan på grund
av det befarade höga styckepriset, och
beskriver metoden med månens rörelser
som den, trots allt, kanske säkraste och
mest pålitliga metoden för att finna longitud vid denna tidpunkt.64 Avslutningsvis
pekar Wargentin helt korrekt på de bristfälliga sjökorten och ifrågasätter varför
de europeiska sjöfarande nationerna, som
tjänat mycket pengar på sin handel, inte
intresserat sig för att göra goda sjökort.
Genom sådana skulle, menar Wargentin,
navigationen kunna transformeras från
att behöva lita på försynen till en fulländad konstart.65 Akademin skulle under
den studerade perioden komma att utföra
åtskilliga mätningar av svenska orters
61.
62.
63.
64.
65.

Wargentin1758, s. 173-174.
Wargentin 1758, s. 175
Wargentin 1758, s. 175-176.
Wargentin 1758, s. 241-242.
Wargentin 1758, s. 247 och s. 249.

longitud och komplettera den gradmätning, som utfördes 1736-37, för att få
fram underlag till nya och noggrannare
sjökort till sjöfartens nytta.66
Slutsatsen måste bli att akademins
direkta medverkan för att lösa longitudproblemet på ett för sjöfarten praktiskt
sätt upphörde efter Wilckes förtjänstfulla
insatser. Frågan som då måste ställas är
varför inget ytterligare intresse fanns.
Den troligaste förklaringen är att akademins största och viktigaste intresse var
att skapa förutsättningar för bättre kartor över Sverige och där sjökorten endast
utgjorde en del. Akademins verksamhet fokuserades därför mot att förbättra
kunskapen om jordens storlek och form.
De kompletterande gradmätningarna i
Tornedalen 1799 pekar på detta. Här ser
man också att kronometrar kommit i bruk
för att bestämma longitud - åtminstone
på land.67 Men ansträngningarna bestod
också i att noggrant fastställa många
svenska platsers korrekta geografiska belägenhet i latitud och longitud. För detta
behövde man inte använda samma metoder som utvecklats för sjöfartens behov.
Metoden med måndistanser var enligt
Svanberg behäftad med en betydande
svaghet då ett litet mätfel resulterade i ett
stort fel i longitud.68 Pålitligare resultat
torde ha erhållits genom mätning av tidpunkterna när Jupiters månar försvinner
66. Nathaniel Schultén, Några Svenska Orters
Latitude och Longitude, Genom Chronometer
observationer determinerade, Kungl. Vetenskapsakademins Handlingar för april, maj och
juni 1799. Även andra akademiledamöter deltog
i dessa undersökningar.
67. Jöns Svanberg, Berättelse öfver resan till
Pello företagen på Kungl. Vetenskaps Akademins
bekostnad,
Kungl.
Vetenskapsakademins
Handlingar för oktober, november och december
1799, s. 279.
68. Svanberg 1799, s. 280-281.

bakom respektive kommer fram bakom
planeten. Däremot gav akademins insatser naturligtvis indirekt stöd till sjöfarten. Genom ny kunskap om jordens form
och storlek skapades förutsättningar för
framtagning av förbättrade sjökort både
för hemmafarvatten och globalt genom
akademins samarbete med sina utländska
motsvarigheter.
Utländskt inflytande på läroböcker
och undervisning i Sverige
Den förste föreståndaren vid Stockholms
navigationsskola var Carl-Friedrich
Hauswolff, som innehade denna befattning till 1768.69 I Koninckx avhandling
tas verksamheten vid skolan upp och så
även den lärobok Hauswolff sammanställde och som gavs ut 1756. Koninckx
ger en del motstridiga uppgifter. Först
anges att Hauswolff i sin bok inte utvecklade något nytt utan enbart gav en
systematisk presentation av metoder och
tillvägagångssätt, som redan var i bruk.70
Något senare återges med hänvisning
till not 88:
The calculation of longitude at sea still
remained one of the main problems.
While awaiting the invention of a practicable chronometer it was necessary
to make do with fixed tables of lunar
distances. These were first published by
Tobias Mayer of Württenburg in 1753,
but by 1756 had already been incorporated in the tract by Hauswolff mentioned above. The tables enabled longitude at sea to be corrected.71
I not 88 förklaras att om månens rörelser
bland stjärnor är känd så ger månens position uppgift om tid. En genomgång av
Hauswolffs bok visar emellertid att var69. Traung 1941, s. 39-40.
70. Koninckx 1980, s. 415.
71. Koninckx 1980, s. 416.
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ken anvisningar för måndistansers utförande eller de Mayerska tabellerna finns
med. Dessa sändes till Board of Longitude först 1755.72 Det är alltså tveksamt
om Hauswolff hade tillgång till dessa
vid tidpunkten för bokens utgivning.
Koninckx kan förvisso ha rätt i att Mayer
utvecklade sina första tabeller omkring
1750.73 Men Koninckx har sannolikt tolkat
tabellen Tafla om Tidskillnaden mellan
Sol och Måne 1755 felaktigt som en tabell
över måndistanser.74 Inte heller Koninckx
motivering tager således kl: 5 P:M: min
Departure kan visa att måndistanser
skulle ha använts. Den visar snarare
på det sätt navigatören bestämde sin
longitud från en observerad, känd plats
i land som utgångsposition för succesiv
framräkning av sin position ute till havs.
Vidare saknas hos Hauswolff anvisningar för kronometer och dess utnyttjande för att bestämma longitud. Inte
heller anvisningarna i boken om journalföring påvisar att de rönen - måndistanser
och kronometer - var kända 1756.75 Hade
något av de rönen verkligen använts skulle exemplen i journalföringen indikerat
uppgifter om observerad longitud. Exemplen visar endast räknad longitud. Av
detta följer att Hauswolffs lärobok inte
innehåller några uppgifter om nya rön för
navigationen.
72. Derek Howse,”The Lunar-Distance Method
of Measuring Longitude”, i William J.H. Andrews (red.), The Quest for Longitude, Cambridge 1996, s. 154.
73. Sjöstrand 1941, s. 9.
74. Carl-Friedrich Hauswolff, Theorien af NAVIGATION, Eller Styrmanskonsten, utmärkt
genom de första och lättaste Grunder af Mathematiquen, jemte nödige Regler, Figurer och
Tabeller, hvilka uti Practiquen bruklige äro,
STOCKHOLM 1756, s. 71 i tabellbilaga.
75. Hauswolff 1756, anvisningar s. 482-485, exempel s. 486-496.
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Figur 4. Första sidan i Hauswolffs
lärobok.
Johan Corvins lärobok i styrmanskonsten är samtida med Hauswolffs men volymmässigt betydligt mindre. Detta kan
möjligen indikera att boken var avpassad
för en enklare sorts utbildning i ämnet.
På samma sätt som Hauswolffs bok finns
inget som visar att Corvin noterat några
nya rön utom möjligen den rekommendation han gör att utnyttja en så kallad
reflexionskvadrant för mätning av himlakroppars höjder.76 Inget i Corvins bok
anger således någon text om användning
av kronometer eller om månens rörelser
för att finna longitud. Sjöstrand anger att
Corvins bok skulle läggas till grund för
undervisningen vid sjökadettskolan enligt en instruktion från 1783, en tidpunkt
76. Johan Corvin, Inledning till Styrmanskonsten med Dertil nödige koppastycken samt
Uträknings-Taflor, Stockholm och Upsala 1756,
s. 181. Anm. Hänvisningen till Philosophical
Transactions torde avse den så kallade Hadleys
reflexionskvadrant.

Figur 5. Första sidan i Chierlins
lärobok.
då flera utländska verk redan publicerats
som beskriver de nya metoderna för att
finna longitud.77 Enligt Sjöstrand bygger
Corvins bok på en brittisk förlaga från
1730.78 Man måste då fråga varför Corvins bok föreskrevs för undervisningen
vid sjökadettskolan nästan trettio år efter sin utgivning. Den sannolikaste förklaringen är att någon annan lärobok på
svenska då inte fanns tillgänglig men det
går heller inte att utesluta att författaren
själv, med goda kontakter inom det sjömilitära etablissemanget, kunnat påverka
valet. Nästa svenska lärobok gavs ut 1777
efter initiativ från dåvarande överståthållaren i Stockholm Carl Sparre.79 Den
77. Sjöstrand 1941, s. 303.
78. Sjöstrand 1941, s. 302.
79. Lars And. Chierlin, En sjömans dagelige
assistent eller Anvisning uti de nödvändigaste Stycken af NAVIGATIONS WETENSKAPEN med dertill nödige Figurer och Tabeller,
Stockholm 1777.

är sammanställd av Lars And. Chierlin,
som efterträdde Hauswolff som stadsmatematicus och föreståndare för navigationsskolan i Stockholm 1768, och ersatte
Hauswolffs och andra äldre böcker, som
var utgångna.80 Även Chierlins bok bygger på en brittisk förlaga:
Den mycket begärlige Engelska Sjö-Boken: The Seamans daily Assistant kal�lad, har, till efterfölgd härvid, egentligen blifvit utvald och föreskrifven; men
noga översedd och felrättad.81
Den brittiska förlaga Chierlin hänvisar
till är skriven av Thomas Haselden som
var matematiklärare vid Royal Navy. Det
går emellertid inte att finna ut vilken av
Haseldens utgåvor - den från 1761,1763,
1768, 1769 eller1772 - som använts. Vilken utgåva som använts spelar emellertid
knappast någon roll då samtliga utgåvor,
inklusive de senare från 1769 och 1772
ändå inte innehåller något om de nya metoderna. Detta bekräftas av Chierlin då
han anger att positionen dagligen räknas
fram och förbättras genom latitudbestämning med hjälp av solen:
På ”långt Far-vattn” slutes gemenligen Dags-Räkningen vid Middagstiden,
emedan man då, igenom Solens observerade högd, kan förbättra den sanna;
hvarföre ock alla seglade Courser och
Distancer, ifrån den Middagen till den
andra sammankopplas, at därigenom,
efter Räkning, finna den påkomna latituden och longituden, hvilka sedan, genom Observationen, förbättras, på sätt
som förmält är.82
Vid granskning av Chierlins bok framkommer att inga anvisningar för måndistansers utförande eller för användning av
80. Sjöstrand 1941, s. 61.
81. Chierlin 1777, företal s. 2.
82. Chierlin 1777, s. 159.
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kronometer finns med. Inte heller anvisningen för och exemplen i journalföring
visar att longitud bestämdes.83 Det kan
inte uteslutas att Chierlin kände till de
nya vetenskapliga rönen och de brittiska
anvisningarna i The British Mariner’s
Guide från 1763, Tables Requisite från
1766 och The Nautical Almanac för året
1767 eller senare utgåvor men funnit att
metoden med måndistanser var för komplicerad för att införas eftersom hans lärobok var anpassad mot i synnerhet våra
Coepvaerdie-Styrmän, hvilka ofta icke
hafva råd och tillfälle at gå något långt
uti Theoretiska kunskaperne.84 Detta bekräftas indirekt i Chierlins kommentar
till den allmänna utbildningsnivån hos
dåtidens navigatörer i den svenska handelsflottan:
Äfven vises den lätta Arbetsmetoden uti
Journals hållandet på Sjö-Reses, som
i synnerhet är afpassad för de mindre
kunnoge Navigateurer vid coopvaerdi
Flottan.85
Den första svenska skrift som behandlar
måndistanser är David Sjöbohms Navigation från 1785. Denna är en handskrift
och verkar inte ha publicerats. I kapitlet
Underrättelser om Longitudens finnande
på Sjön, Genom månens observerade distance från solen eller en stjerna beskriver
David Sjöbohm den franske astronomen
Jean-Charles de Bordas sätt att kalkylera
måndistanser.86 Sjöstrand kommenterar detta så att man vid sjökadettskolan
studerade principer för longitudens finnande 1780 med tillhjälp av ephemeris
83. Chierlin 1777, s. 160.
84. Chierlin 1777, företal s. 1.
85. Chierlin 1777, företal s. 2.
86. David Sjöbohm, Navigation, Carlscrona
1785, s. 156-166. På sidan 167 återfinns ett komplett räkneexempel baserat på Bordas metod.
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av franskt ursprung.87 Det franska inflytandet i David Sjöbohms bok torde även
kunna förklaras av att fransmannen Leveques Guide des Navigateurs från 1779
innehåller regler för Bordas metod.88
Även fransmannen Dulagues lärobok
Leçons de Navigation, som utgavs 1784
och som borde ha funnits vid sjökadettskolan, innehöll regler för måndistanser
baserade på Bordas beräkningsmetod.89
Att det franska inflytandet i Sverige inledningsvis kan ha varit väl så stort som
det brittiska framgår även av Gustaf
Klints föreläsningsanteckningar i navigation vid Krigsakademin vid Karlberg
1793. Också Klint beskriver Bordas metod men gör även en hänvisning till den
brittiska anvisningen Tables Requisite
beträffande beräkning av månens höjdparallax, en av flera delberäkningar i
metoden med måndistanser.90 En intressant fråga är varför David Sjöbohm och
i synnerhet Klint använt den franska beräkningsmetoden och inte någon av de
brittiska. Förklaringen kan möjligen vara
att dessa nautikers personliga smak bestämde valet eftersom samtliga metoder
för måndistanser, alla utgående från den
sfäriska trigonometrins cosinus-teorem,
fordrar omfattande och tidskrävande
beräkningar innan longitud kan bestäm87. Sjöstrand 1941, s. 62. Anm. Ephemeris är
en astronomisk almanacka och här torde åsyftas den franska Connoissance des Temps pour
l’Année Bissextile 1780, Paris 1777, som förutom
tabeller över måndistanser också inkluderar en
beskrivning av Bordas metod på s. 261.
88. M. Leveque, Le Guide du Navigateur,
Nantes 1779, s. 307.
89. M. Dulague, Leçons de Navigation, Rouen
1784, s. 327-348, varav ett räkneschema baserat
på Borda metod finns på s. 348. Jämför Tegnander 1960, s. 51.
90. Gustaf Klint, Föreläsningar i Navigation,
1793, s. 413.

Figur 6. Sidan 422 ur Klints anteckningar. Beräkningen visar hur sann måndistans enligt Bordas metod sker med hjälp
av logaritmer.
mas.
En annan förklaring kan vara de matematiska svårigheter som är förknippade
med åtminstone en av de brittiska metoderna, den som utvecklats av Richard
Dunthorne, och som ingår i Tables Requisite från 1766.91 I en anmärkning publicerad i Örlogsmannasällskapets Handlingar
1787 utvecklar professorn vid sjökadettskolan Carl-Gustaf Bergström dessa svårigheter, som uppkommer vid beräkning
av måndistanser överstigande 90 graders
vinkel på grund av begränsningen i dåti91. Tables Requisite to be used with the Astronomical and Nautical Ephemeris, London 1766,
s. 64-67.

dens trigonometriska tabeller. Bergström
pekar på risken att göra felaktiga uträkningar.92 Tyvärr gör Bergström sig själv
skyldig till två allvarliga felräkningar i
sin inlaga, något som knappast kunde ha
undgått skickliga läsare av hans inlaga på
den tiden. Det är alltså högst troligt att åtminstone Klint funderat på denna svårighet och funnit att den franska metoden,
trots allt, var enklare att lära ut.
Ytterligare en förklaring för det franska intresset kan inte uteslutas. Den första
utgåvan av Tables Requisite 1766 trycktes
i 10 000 exemplar men försäljningen verkar ha gått trögt inledningsvis, trots ett
förmodat stort behov från sjöfartens sida.
År 1784 var fortfarande omkring 7000
exemplar osålda.93 En slutsats av detta
skulle kunna vara att den första utgåvan
av Tables Requisite inte kom till Sverige
förrän i slutet av 1780-talet. Detta antagande styrks av att Bergström gjorde sina
anmärkningar på just 1766 års utgåva av
Tables Requisite trots att en andra och
förbättrad utgåva fanns utgiven 1781. Två
utgåvor av Tables Requisite fanns således
utgivna flera år innan David Sjöbohm
sammanställde sin handskrivna lärobok
och Klint sina föreläsningsanteckningar.
Vad man alltså här ser är att inflytandet på svensk undervisning kom från
både Storbritannien och i synnerhet från
Frankrike innan någon svensk lärobok
med de nya metoderna för att finna longitud ännu publicerats. En trolig förklaring
till att det franska inflytandet var större
än det brittiska kan spåras i sjökadettskolans timplan för språkundervisning. I de
92. Carl-Gustaf Bergström, Anmärkning vid
Herr Dunthorne’s Regel, at corrigera Månans
observerade distance ifrån Solen, eller en
Stjerna, Örlogs-Manna-Sällskapets- Handlingar, Stockholm 1787, s. 39-41.
93. Dunn & Higgitt 2014, s. 112.
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totalt sju olika klasserna lästes franska i
sex klasser medan engelska endast lästes
i tre.94
Den första svenska läroboken i navigation som innehåller anvisningar för hur
att utnyttja månens rörelser för bestämning av longitud publicerades 1795. Författare är Fredric Sjöbohm, som utbildats
vid sjökadettskolan och som var lärare
där fram till tiden då verksamheten flyttades till Karlberg.95 I kapitlet Att finna
longituden på Sjön hänvisar Fredric Sjöbohm först till den brittiska nautiska almanackan och därefter att nautiska almanackor också gavs ut i Frankrike.96 Man
kan redan av dessa korta anmärkningar
ana att det brittiska inflytandet nu blivit
större än det tidigare franska. Det brittiska inflytandet framgår ännu tydligare
av den beräkningsmetod som Fredric
Sjöbohm beskriver och som ursprungligen publicerats i Tables Requisite av
1781 års utgåva. Denna innehåller två alternativa beräkningsmetoder uppkallade
efter sina upphovsmän: Lyons och Dunthorne.97 Dessa båda arbetade med bland
annat framtagning av den brittiska nautiska almanackan vid Royal Observatory
i Greenwich. Fredric Sjöbohm beskriver Lyons metod. Om Fredric Sjöbohm
hämtat sin metod från Tables Requisite
1781 eller om han hämtat metoden från
senare brittiska böcker med motsvarande
uppgifter går knappast att klarlägga. Lyons metod finns också i John HamiltonMoores lärobok från 1782 och Fredric
94. Sjöstrand 1941, s. 356-357.
95. Sjöstrand 1941, s 325.
96. Fredric Sjöbohm, Exempel uti Navigation.
Med därtil hörande Taflor och Logarithmer,
Carlskrona 1795, s. 76.
97. Tables Requisite to be used with the Astronomical and Nautical Ephemeris, London 1781,
s. 28 och s. 32.
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Sjöbohm kan mycket väl ha hämtat metoden därifrån.98 Hamilton Moores bok var
sannolikt tillgänglig vid sjökadettskolan
då Fredric Sjöström sammanställde sin
bok.99 Även i Fredric Sjöbohms sätt att
determinera longituden kommer det brittiska inflytandet fram eftersom intervallet tre timmar för tabellerade måndistanser används, ett intervall som brukats i
den brittiska nautiska almanackan från
första utgivningsåret 1766.100
Nära samtidigt med Fredric Sjöbohm
utgav Fabian Casimir Roswall sin första utgåva av en serie läroböcker. Också
Roswall var utbildad vid sjökadettskolan
i Karlskrona men arbetade som lärare
vid Krigsakademin i Karlberg.101 Hans
första utgåva publicerades 1796. Redan
på bokens första sida finner man förklaringen till Ekströms utsaga i verket om
Karlberg: Kungl. Krigsakademins och
Kungl. Krigsskolans historia 1792-1936
att fyra böcker tryckts på Krigsakademins bekostnad. Roswalls första bok var
uppenbarligen en av dessa.102 Roswall inleder kapitlet Om Longitudens finnande:
Det kan ej undfalla en aldrig så litet
upmärksam at genom räkning är Longituden underkastad stora fel fastän man
genom Altituds Observationer har den
aldrasäkraste controll på Latituden,
och det är Franska vettenskaps Academin samt i synnerhet Engelska Longituds Commission, som sjöfarten har att
98. John Hamilton-Moore, The Practical Navigator and Seaman’s New Daily Assistent, 7th
Ed., London 1782, s. 235.
99. Tegnander 1960, s. 50-51.
100. Fredric Sjöbohm 1795, s. 81.
101. Sjöstrand 1941, s. 310.
102. Fabian Casimir Roswall, EN SJÖMANS
DAGELIGA HJELPREDA Eller Korrt Sammandrag Af En Practisk Theori uti StyrmansKonsten, Stockholm 1796, försättssidan. Jämför
Ekstrand 1937, s. 77-78.

tacka för de framsteg hitills kunna vara
gjorde til Longitudens närmare determinerande.103
Av citatet är det uppenbart att brittiska
influenser nu överstigit de franska. I kapitlets inledning kommenterar Roswall
också användningen av kronometer, här
kallat et godt Ur, som hjälp att finna longitud men ger senare en intressant upplysning om kronometerns ofullkomlighet:
Emedan et urverk, huru godt det än må
vara, är underkastat slitning samt svårigheter vid Reparation, och förmörkelser i Jupiters Drabanter icke heller
altid äro gagnelige, så gifs på Sjön intet
annat sätt til Longitudens finnande beqvämligare än observation på Månens
Distance från Solen eller någon Stjerna
nära Djurkretsen; varande Månen härtil tjenligast, dels emedan han nästan
dageligen kan synas, dels emedan han
gör sit Periodiska omlopp på så kort tid
och har därföre en snäll rörelse.104
Roswalls uppfattning om kronometerns
svagheter representerade sannolikt den
svenska nautiska professionens uppfattning vid denna tidpunkt. Det brittiska
inflytandet kommer också fram i Roswalls val och beskrivning av metoder för
att beräkna måndistanser. Roswall pekar
på att många av dåtidens främsta astronomer medverkat till att utveckla beräkningsmetoder anpassade för sjöfartens
behov. Roswalls motivering till sina val
är att de valda metoderna är de, som är
enklast att utnyttja. De två metoder Roswall valt är dels Lyons från 1781, alltså
samma som i Fredric Sjöbohms bok, dels
en metod utvecklad av engelsmannen
Witchell.105 Roswall kan ha hämtat denna
103. Roswall 1796, s. 132.
104. Roswall 1796, s. 135.
105. Roswall 1796, s. 135, s. 143 och s. 140.

metod från Tables Requisite 1781 eller
från John Robertsons Elements of Navigation från 1786.106 Vidare framgår, igen,
det brittiska inflytandet av Roswalls sätt
att omvandla måndistans till tid genom
användningen av de tidigare nämnda tretimmars intervallen. Sättet överensstämmer med Fredric Sjöbohms och är alltså
baserat på den brittiska nautiska almanackans tabeller.107
Nästa utgåva av Roswalls bok, som publicerades 1806, lämnar ingen ny information om longitudens finnande jämfört
med 1796 års utgåva. Vid undersökning
av Roswalls tredje utgåva från 1811 framkommer ny och intressant information. I
bokens inledning skriver Roswall att han
nu introducerar Bordas beräkningsmetod
på grund av dess enkelhet och elegans
jämfört med många andra metoder.108
Att Roswall ändrat sig och nu förordar
Bordas metod kan säkert ha en förnuftig förklaring. Kanske Roswall kommit
fram till att Bordas metod trots allt var
enklare och lättare att lära ut än andra beräkningsmetoder, en slutsats som också
Klint verkar ha delat.
Av undersökningen ser man att de sjömilitära skolorna i Karlskrona och Karlberg relativt snabbt tog till sig metoden
med månens rörelser för att bestämma
longitud. Klints föreläsningsanteckningar och Sjöstrands kommentar att epheJämför Mallet 1765, s. 16-17.
106. John Robertson, The Elements of Navigation containing Theory and Practice, with the
necessary Tables and Compendiums for finding the Latitude and Longitude at Sea, London
1786, del 2 s. 110.
107. Roswall 1796, s. 140 och s. 146.
108. Fabian Casimir Roswall, NAVIGATION
ELLER EN SJÖMANS DAGLIGA HJELPREDA,
Innehållande Kort Sammandrag AF En Praktisk
Teori i Styrmanskonsten, Stockholm 1811, företal s. 2.
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meris med franskt ursprung använts 1780
pekar på detta. Beträffande metoden med
kronometer visar undersökningen att
dessa skolor var väl medvetna om metoden som sådan men intog en avvaktande
hållning till införandet. Roswalls syn på
kronometerns svagheter kvarstod i tredje
utgåvan av hans bok.109 Undersökningen
visar också med vilken fördröjning i tid
som de nya rönen togs om hand. För kronometern, som ännu inte vunnit intrång
i praktiken, är fördröjningen från Harrisons kronometer, den fjärde i ordningen
och som vann longitudpriset 1767, mer än
45 år. Förklaringen är rimligen att kronometrar inte kunde serietillverkas på ett
ekonomiskt fördelaktigt sätt och med tillräcklig noggrannhet före 1815.110 Denna
syn delas av Charles H. Cotter, som menar att det var först i mitten av 1800-talet
som kronometrar fick en bred användning.111 För metoden med måndistanser
ser förhållandet annorlunda ut. Här ser
man en fördröjning från 1767, året då den
första utgåvan av Tables Requisite gavs
ut, på drygt tio år. Man var alltså högst
benägen att så snabbt ta till sig nya idéer
och metoder förutsatt att dessa uppfattades bärkraftiga.
Men hur var förhållandena inom den
civila sjöfarten och hur lyhörd var man
där att ta till sig de nya rönen? Undersökningen visar att detta är svårt, kanske
omöjligt, att reda ut. Däremot finner man
vissa indikationer hos Sjöstrand, som
anger att utbildningen vid navigationsskolan i Stockholm följde innehållet i

Hauswolffs bok.112 Det ligger då nära till
hands att anta att också Chierlins bok
användes när Hauswolffs bok inte längre
var tillgänglig. Någon skillnad mellan
den sjömilitära och civila utbildningen
borde inte ha förelegat fram till i början
av 1780, vilket i någon mening bekräftas
av att både Hauswolff och Chierlin hade
sin bakgrund i örlogsflottan. Ett undantag från utbildningen vid skolor i land
förekom inom det Svenska Ostindiska
Compagniet, som i huvudsak utbildade
sitt eget sjöbefäl ombord.113 I Traungs
gedigna verk om navigationsskolornas
historia finner man den första indikationen på att vetskap om nya rön fanns
i samband med att han beskriver avsaknaden av böcker och utbildningshjälpmedel, inventarium sådan det bör bliva,
vid skolan i Stockholm 1834.114 Vad som
däremot inte framgår av Traung är om de
nya rönen överhuvudtaget användes i den
studerade perioden. Däremot är det klart
att både måndistanser och kronometerns
användning skulle bli föremål för undervisning enligt ett riksdagsförslag 1827 att
inrätta statliga navigationsskolor för den
civila svenska sjöfarten.115 Intressant att
notera är att det uppenbarligen fanns ett
motstånd mot överdrivna teoretiska kunskapskrav.116 Möjligen kan detta ha varit
en anledning till att det skulle dröja till
1841 innan de statliga skolorna inrättades.117
Den rimliga slutsatsen blir att den sjömilitära verksamheten var betydligt mer
intresserad av att ta till sig nyheter och att
införa nya metoder jämte att upprätthålla

109. Roswall 1811, s. 114.
110. John B. Hattendorf, The Oxford Encyclopedia of Maritime History, Oxford 2007, volume
2, s. 413-414.
111. Charles H. Cotter, A History of Nautical
Astronomy, London 1968, s. 52.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
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Traung 1941 , s. 38..
Traung 1941, s. 35.
Traung 1941, s. 54.
Traung 1941, s. 70-71.
Traung 1941, s. 71, fotnoten.
Traung 1941, s. 75.

hög kvalitet i utbildningen, åtminstone
teoretiskt, än som var fallet inom den
civila sjöfarten. Förklaringen till detta
är rimligen att både sjökadettskolan och
senare Krigsakademin använde ett stort
antal akademiskt utbildade lärare.118
Fartygsjournaler
I detta avsnitt ska ett antal fartygsjournaler undersökas för att identifiera eventuella noteringar av observerad longitud.
Fartygsjournaler vid denna tid innehåller
dagliga noteringar om fartygens navigering såsom tillryggalagd distans (vägsträcka) det senaste dygnet, styrd kurs,
kompassens variation jämte positionsangivelser i form av räknad eller observerad
latitud och räknad longitud. Om nya metoder för att bestämma longitud använts
bör detta återspeglas i fartygens journaler
som en notis om observerad longitud. På
liknande sätt som att föra in tidpunkt och
resultat från astronomisk observation av
solens eller någon stjärnas meridianpassage för bestämning av latitud bör således journalerna också innehålla notiser
om eventuell användning av kronometer
eller av måndistanser. Den första omgången journaler kommer från den sjömilitära verksamheten. Urvalet framgår av
kapitlet om källmaterial. Journaler från
följande år och fartyg har undersökts:
•
1795 fregatten Diana,
•

1799 fregatten Jarramas,

•

1801 skeppet Dristigheten,

•

1803 skeppet af Chapman,

•

1805 fregatten Ulla Fersen,

•

1807 fregatten Sprengtporten,

•

1809 fregatten af Chapman,

•

1811 fregatten Vladislaf,

•

1814 fregatten af Chapman.

118. Sjöstrand 1941, s. 361-366.

Fartygen seglade i Östersjön och Västerhavet. Inga notiser om observerad longitud återfinns i journalerna. Seglingarna
skedde relativt nära land och detta kan
vara en förklaring till att notiser saknas.
Det var tillräckligt att anteckna uppgifter om räknad longitud. En annan och
troligare förklaring är att de nya rönen
ännu inte kommit i praktisk användning.
I en artikel i Vetenskapsakademins handlingar från 1801 framgår att mätningar av
Gotlands utsträckning i ost-västlig riktning och Gotska Sandöns belägenhet genomförts med kronometer från det fartyg
Krigsakademin utnyttjade för sin sommarexpedition detta år.119 Av fregatten
Ulla Fersens journal från 1805 framgår
att fartyget använts av Krigsakademin
och att sjökadetterna, i journalen kallade
observatörer, utfört någon form av observationer som skulle kunna vara måndistanser, som sannolikt dokumenterades på
särskilt sätt.
Nästa grupp journaler, som granskats
är:
•
1799 skeppet Allmänna Bästa.
•

1788-89 fregatten Amicitia.

•

1792-95 skeppet Victoria.

Inte heller dessa innehåller några notiser
om observerad longitud. Däremot är journalerna från Amicitia och Victoria förda
med stor detaljrikedom och stor omsorg.
Detta kan möjligen förklaras av att dessa
fartyg seglade mellan Sverige och Medelhavet och därför ansåg sig behöva en
större noggrannhet avseende notiserna i
119. Nath. Gerh. Schultén, Försök at genom Astronomiska och Chronometriska Observationer närmare bestämma Östersjöns
bredd, Gottlands rätta läge och flera
orters geographiska belägenhet, Kungl.
Vetenskapsakademins Handlingar för oktober,
november och december 1801, s. 274-275.
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journalerna.
Från Svenska Ostindiska Compagniet
har sex journaler undersökts från resor
mellan Cadiz och Kapstaden. Denna del
av resorna tog åtskilliga dygn utom sikte
av land och mestadels i gynnsamt väder,
som möjliggjorde astronomiska observationer. Av detta följer att observationer
av måndistanser borde återspeglas i journalerna förutsatt att sådana utförts. Undersökningen har omfattat följande journaler vari varje sida motsvarar ett dygns
noteringar:
•
Skeppet Terra Nova mellan 18 mars
och 16 maj 1778 av sammanlagt 61
sidor.120
•

Skeppet Finland mellan 27 februari
till 21 april 1778 av sammanlagt 53
sidor.121

•

Skeppet Cron Prins Gustaf mellan 2
mars och 18 april 1782 av sammanlagt 47 sidor.122

•

Skeppet Sophia Magdalena mellan
21 april och 10 juni 1781 av sammanlagt 50 sidor.123

•

Skeppet Gustaf III mellan 21 april
och 16 juni 1791 av sammanlagt 51
sidor.124

120. http://www.ub.gu.se/samlingar/
handskrift/ostindie/bildvisning/djvu.
xml?id=45&doc=45&page=1 (2015-03-17), s.
59-120.
121. http://www.ub.gu.se/samlingar/
handskrift/ostindie/bildvisning/djvu.
xml?id=166&doc=166&page=1 (2015-03-17), s.
53-103.
122. http://www.ub.gu.se/samlingar/
handskrift/ostindie/bildvisning/djvu.
xml?id=46&doc=46&page=1 (2015-03-17), s.
73-120.
123. http://www.ub.gu.se/samlingar/
handskrift/ostindie/bildvisning/djvu.
xml?id=164&doc=164&page=1 (2015-03-17), s.
70-120.
124. http://www.ub.gu.se/samlingar/
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•

Skeppet Gustaf Adolph mellan 14
maj och 16 juni 1797 av sammanlagt
50 sidor.125

Inget i dessa journaler innehåller några
anteckningar om observerad longitud genom måndistanser eller kronometer. Vad
undersökningen av journalerna således
visar är att ingen av de nya metoderna
för longitudens finnande har använts.
Slutsatsen måste bli att dessa nya metoder sannolikt inte användes ombord på
svenska fartyg före 1815. Däremot visar
undersökningen att kronometer använts
vid något enstaka tillfälle för vetenskapliga undersökningar. Att måndistanser
använts för utbildning av kadetter från
sjökadettskolan mellan 1780 och 1792
och därefter vid Krigsakademin är troligt
även om det inte återspeglas i undersökta
journaler.
Jämförelse med Storbritannien och
Nederländerna
Detta avsnitt ska handla om hur de nya
rönen kom till användning i England och
Nederländerna och avslutas med en jämförelse med svenska förhållanden.
Det dåvarande engelska ostindiska
kompaniet spelade enligt Granzow en
betydande roll för införandet av nya metoder att bestämma longitud. Uppenbarligen skedde detta under visst hemlighetsmakeri. Kompaniets sjöbefäl tvingades
till att genomgå en längre utbildning än
normalt just för att lära sig att bemästra
metoder för att bestämma longitud genom måndistanser så tidigt som under
handskrift/ostindie/bildvisning/djvu.
xml?id=46&doc=46&page=1 (2015-03-17), s.
69-120.
125. http://www.ub.gu.se/samlingar/
handskrift/ostindie/bildvisning/djvu.
xml?id=48&doc=48&page=1 (2015-03-17), s.
50-100.

den senare delen av 1760-talet.126 För
att underlätta navigatörens omfattande
beräkningsarbete införde kompaniet
förtryckta beräkningsformulär 1768.127
Tiden för räknearbetet nedbringades från
fyra timmar till cirka 30 minuter genom
detta.128 Den första kronometern togs i
bruk ombord redan 1775. Nya förtryckta
loggböcker med anteckningsfält för
”longitude by account, by chronometer
and by lunar tables” användes av
kompaniets fartyg från 1790. Granzow
menar att det i någon mening var
anmärkningsvärt att kompaniet tog på sig
denna ledande roll.129 Det naturliga hade
kanske varit att Royal Navy skulle varit
ledande. Detta torde kunna förklaras
med att kunskap om longitudbestämning
innebar en konkurrensfördel för
kompaniet vad avsåg handeln med
fjärran länder. En alternativ förklaring
kan vara att kronometern var ett dyrbart
hjälpmedel.130 Kompaniet såg tidigt
fördelen med kronometern trots det
höga priset. Intressant att notera är
också att den öppna inställningen till
att använda nya medel och metoder i
det engelska ostindiska kompaniet stod
i skarp kontrast till etablissemangets
uppfattning. Detta representerat av
det brittiska vetenskapssamhället, och
126. Granzow 1986, s. 262-263.
127. Dunn & Higgitt 2014, s. 123 jämte figur
nr. 19.
128. Howse, i Andrews (red.), 1996, s. 156.
Anm. Tiden 30 minuter torde ha gällt för en
skicklig navigator. Vanligen torde beräkningsarbetet tagit mer än en timma även vid användning av beräkningsformulär. Beräkningarna,
oavsett metod, var omfattande och utfördes med
hjälp av logaritmer. Risken att räkna fel torde ha
varit påtaglig.
129. Granzow, s. 263.
130. Hattendorf 2007, s. 414. Priset anges till
60-80 guineas.

möjligen Royal Navy, hade inställningen
att kronometrar alltid skulle vara i
reserv för den föredragna metoden att
bestämma longitud genom måndistanser.
Kronometern ansågs inte ännu vara
ordentligt utprovad.131 Det var kring 1800
då kronometrar blev tillräckligt billiga för
att börja användas mer generellt. Trots att
kronometern var både enkel att använda
och noggrann ansågs den heller ännu inte
tillräckligt tillförlitlig vilket betydde att
ett fartyg medförde flera kronometrar
för säkerhets skull men också att
kronometerns
pålitlighet
frekvent
kontrollerades genom måndistanser.132
Davids har studerat ett betydande antal
journaler från nederländska fartyg avseende olika typer av nautiska noteringar.
För perioden 1741-1795 har Davids undersökt 220 journaler varav 55 stycken
för tiden 1788-1795 då måndistansmetoden började användas. I dessa 55 journaler återfinns noteringar om måndistanser,
alltså uppgifter om observerad longitud,
i sex stycken. Flertalet noteringar kommer från det holländska ostindiska kompaniets fartyg från resor till Fjärran Östern.133 Vad man här ser är att metoden är
under introduktion i detta tidsintervall.
Tyvärr finns ingen information om när i
tid inom intervallet noteringar gjorts. Det
är rimligt att anta att flertalet noteringar
skett sent i intervallet. Davids har även
undersökt journaler från nederländska
örlogsfartyg på resor till Fjärran Östern
mellan 1802 och 1810 och funnit sammanlagt 11 noteringar om måndistanser
131. Jonathan Betts, “Arnold and Earnshaw:
The Practical Solution”, i William J.H. Andrews
(red.), The Quest for Longitude, Cambridge
1996, s. 319.
132. Howse, i Andrews (red.), 1996, s. 159
133. Davids 1986, s. 190-191 jämte tabell 8.2.
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i 14 olika journaler.134 Detta indikerar att
måndistansmetoden använts under cirka
80 % av resorna, vilket bekräftar att
metoden var införd i praktiken omkring
1810. Kronometrar på nederländska örlogsfartyg började användas för prov och
försök 1799. De inledande proven visade
att kronometern av brittiskt ursprung
hade oregelbunden gång och även stoppade från tid till annan.135 Mellan 1795
och 1815 gjordes försök med ett 15-tal
kronometrar av både brittiskt och franskt
ursprung.136 Detta pekar på att man inte
ansåg tiden mogen att på bred front införa kronometrar före 1815. Men även det
höga priset för en kronometer var enligt
Davids en avhållande faktor främst för
handelssjöfartens fartyg.137
Om en jämförelse görs med svenska
förhållanden utifrån vad undersökningen
tidigare visat kan en del slutsatser dras.
Införandet av metoden med måndistanser
i svensk litteratur och undervisning skedde 10-15 år senare än i Storbritannien och
Nederländerna. När det gäller det praktiska utnyttjandet av metoden låg Sverige
långt efter dessa länder. Utredningen har
inte kunnat visa hur långt efter. Också
när det gäller införande och bruk av kronometer låg Sverige långt efter både Storbritannien och Nederländerna men inte
heller här har utredningen kunnat visa
hur långt efter. I Roswalls fjärde utgåva
från 1824 uttrycks fortfarande tveksamhet till användningen av kronometrar.138
Detta pekar på att kronometrar kom i all134. Davids 1986, s. 255-255.
135. Davids 1986, s. 184.
136. Davids 1986, s. 261, tabell 9.3.
137. Davids 1986, s. 184 och s. 259.
138. Fabian Casimir von Roswall, NAVIGATION eller En Sjömans Dageliga Handbok uti
Styrmanskonsten jämte Alla nödiga Tabeller,
Stockholm 1824, s. 159-160.
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Fabian Casimir Roswall 1824. Vid tillfället överste vid Kejserliga Amiralitet på
Sveaborg.
mänt bruk på svenska fartyg en bra bit in
på 1800-talet.

Sammanfattning och
resultat

Möjligheten att kunna bestämma ett fartygs position i longitud fanns inte förrän
i slutet av 1700-talet. Genom nya metoder
för att finna longitud skapades förutsättningar för en säkrare sjöfart än tidigare.
Detta påverkade handeln över haven. Resor kunde planeras och restider avkortas.
Lönsamheten i handeln ökade. Den teoretiska utgångspunkten för denna undersökning har därför varit att den svenska
nautiska professionen borde ha varit angelägen att införa och använda nya metoder så snart kunskap om dessa erhållits
och metoderna ansetts praktiska och tillförlitliga. De nya rön som kom fram under 1700-talets senare del borde därmed

återspeglas i det svenska vetenskapssamhällets verksamhet, i svensk nautisk
litteratur och undervisning och i fartygsjournaler. Undersökningen har antagit att
nya rön borde ha varit i allmänt bruk på
svenska fartyg 1815. Som underlag för
att besvara antagandet, undersökningens
huvudfråga, har ett antal frågeställningar
utretts och besvarats.
Den första frågeställningen har behandlat Kungl. Vetenskapsakademins
medverkan i lösningen av longitudproblemet. Akademin borde på samma sätt
som dess brittiska och franska motsvarigheter varit angelägna att hitta lösningar.
Undersökningen visar att akademin var
väl införstådd med svårigheterna att hitta
metoder för att finna longitud. Akademins inledande verksamhet handlade om
att genom systematisk kartläggning av
det jordmagnetiska fältet finna longitud
genom magnetisk inklination. Metoden
prövades i praktiken på några av Svenska Ostindiska Compagniets fartyg men
övergavs sedan metoden med månens rörelser introducerades. Denna ansågs mer
tillförlitlig. Akademins medverkan kom i
stället att koncentreras till att bestämma
jordens storlek och form och olika orters geografiska belägenhet och därmed
skapa underlag till förbättrade sjökort.
Genom detta kom akademin att indirekt
medverka till longitudproblemets lösning
och till säkrare sjöfart.
Den andra frågeställningen har behandlat hur utländsk litteratur, som beskriver nya metoder för longitudens
finnande, påverkat svensk litteratur och
svensk undervisning. Här visar undersökningen att det franska inflytandet vid
sjökadettskolan och Krigsakademin, åtminstone inledningsvis, översteg det brittiska. Förklaringen till detta kan vara en
fråga om författares personliga preferen-

ser men också att språkundervisningen
vid dessa skolor bestod i franska snarare
än i engelska. Undersökningen indikerar
också att de olika beräkningsmetoderna
för att finna longitud med måndistanser
var besvärliga och tidskrävande. Slutsatsen är att den sjömilitära verksamheten
tog till sig nya rön ganska omgående och
omsatte dessa i svenska läroböcker och
i undervisning. Däremot ger undersökningen inte någon uppfattning om eller
hur den civila sjöfarten tog till sig nyheter. Trots detta går det inte att utesluta att
de nya rönen kan ha lärts ut på civila navigationsskolor även om detta förefaller
mindre troligt. Således pekar undersökningen på en skillnad mellan sjömilitär
och civil utbildning sannolikt beroende
på en väl organiserad utbildning och god
kunskapsnivå hos lärare vid både sjökadettskolan och Krigsakademin.
För att få en bekräftelse på att de nya
metoderna för att finna longitud verkligen användes på svenska fartyg har ett
antal journaler granskats för att hitta
noteringar om observerad longitud. De
granskade journalerna innehåller inga
sådana noteringar. Förklaringen till detta
torde vara att många av fartygen seglade
i Östersjön och i Västerhavet där behovet
av att bestämma longitud inte var så stort
på grund av närheten till land. Men även
för de fartyg som seglade mellan Sverige
och Medelhavet respektive Sverige och
Fjärran Östern saknas noteringar om observerad longitud. Här torde förklaringen
vara att den civila nautiska utbildningen
ännu inte omfattade metoden med måndistanser och att det fanns en skepsis mot
nya metoder. Av detta följer att de granskade journalerna från 18 fartyg inte kan
bekräfta att longitud verkligen bestämdes
med någon av de nya metoderna. Slutsatsen är därför att de nya metoderna sanno27

likt inte använts på några svenska fartyg
vid den studerade periodens slut.
Frågeställningen om Sverige var i
paritet med de stora sjöfararnationerna
Storbritannien och Nederländerna ger
ett nytt perspektiv på hur angelägen man
var i Sverige att praktisera de nya rönen.
Resultatet från jämförelsen kompletterar
därigenom resultatet från undersökningen av fartygsjournalerna och ger ytterligare stöd för att besvara undersökningens huvudfråga. Avseende användning av
måndistanser var Sverige senare än dessa
båda länder, i synnerhet mycket senare än
Storbritannien. Vad gäller bruk av kronometer visar undersökningen att sådana
kommit i tidigt bruk av engelska ostindiska kompaniet men att båda länderna avvaktade med införandet på grund av högt
styckepris och bristande tillförlitlighet,
något som också verkar ha skett i Sverige.
Syftet med denna undersökning har
varit att visa hur de nya vetenskapliga
rönen för att bestämma longitud togs
omhand, infördes och användes i Sverige
mellan 1750 och 1815 under antagandet
att båda metoderna, måndistanser och
kronometer, var etablerade vid periodens
slut. Resultatet visar emellertid att antagandet, undersökningens huvudfråga,
inte kunnat verifieras då båda metoderna
sannolikt kom i allmänt bruk först efter
1815. Slutsatsen verkar rimlig utifrån
jämförelsen med brittiska och nederländ-
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ska förhållanden. Om undersökningens
resultat återkopplas till forskningsöversikten framkommer att det franska
inflytandet var betydligt större än det
brittiska vid både sjökadettskolan och
Krigsakademin. Detta stora franska inflytande återspeglas varken hos Sjöstrand
eller hos Larsson. Vidare saknas hos både
Sjöstrand och Larsson hur det utländska
inflytandet påverkat innehållet i svensk
nautisk litteratur och därmed också utbildningen vid dessa skolor, något som
denna undersökning visar. Varken Sjöstrand eller Larsson beskriver något om
hur bestämning av longitud förmedlades
i undervisningen vid skolorna. Eftersom
metoder för detta inte bara var nya utan
också besvärliga borde detta ha återspeglats eller åtminstone antytts. Även detta
framkommer i denna undersökning.
Också Koninckx påstående att metoder
och nödvändiga tabeller för longitudbestämning med hjälp av månen fanns i
svensk nautisk litteratur i början av den
studerade perioden har kunnat vederläggas. Således har undersökningen producerat ny kunskap och kompletterar
därigenom tidigare forskning. Undersökningens resultatet borde kunna stimulera
till fortsatt verksamhet som till exempel
att kartlägga hur frekvensen av förlisningar förändrades när de nya metoderna
kommit i allmänt bruk.
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Figurförteckning
Figur 1: Första sidan ur Hiorters Astronomisk Calender för året 1749.
Figur 2: Wilckes isoklinkompass (Vetenskapsakademins handlingar för 1768, sida
288).
Figur 3: Wilckes isoklinkarta (Vetenskapsakademins handlingar för 1772, sida 382).
Figur 4: Första sidan i Hauswolffs lärobok från 1756.
Figur 5: Första sidan i Chierlins lärobok från 1777.
Figur 6: Sidan 422 ur Klints anteckningar. Beräkningen visar hur sann måndistans
enligt Bordas metod sker med hjälp av logaritmer.
Figur 7: Fabian Casimir Roswall 1824. Vid tillfället överste vid Kejserliga Amiralitet
på Sveaborg (ur läroboken från 1824).
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