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Nådige Herrar! Mine Herrar!

V etenskaperne hafva, likt andra alster af men-
niskosnillet, blott småningom och steg för steg
framskridit till höjd och fullkomlighet. Uppkom-
na i sin början genom speculativa forskningar öf-
ver ämnen, som i naturen ej synbart tillkånna-
gåfvo orsakerne tillika med deras verkningar, eller
föranledda af föremål, hvilka i practiskt hånseende
egde nåra samband med menniskornas behof, haf-
va de åtföljt Tidehvarfvens tilltagande förädling,
men detta stigande till högre fullkomlighet har
icke alltid skedt med en likformig och afmått gång.
Flere Vetenskaper hafva inom en kortare tidrymd
erhållit en utvekling, som förut i århundraden
endast med svag och tillfällig åtgärd blifvit för-
beredd. Till deras framsteg fordrades icke alle-
nast en lång följd af erfarenhet, upptakter och ob-
servationer, utan hela Folkslag och Stater måste
förut genom locala förhålländen, genom behof och
samhållsfördelar ledas till uppmärksamhet och öf-
vertygelse om deras oumbärlighet och nytta. De
måste uti dem finna ett kraftigt medel att befordra
Nationernes välstånd och borgerliga sållhet.

Från detta medel att uppfylla Samhållsbehof-
ven bör grunden till en hastig och fördelaktig ut-
vekling af flera Vetenskapsgrenar i allmänhet sö-
kas. Det år likväl icke alltid, som den styrande
Makten i ett Samhälle omedelbart verkar till Ve-
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tenskaplig cultur. Under en omtänksam förvalt-
ning af de borgerliga ärenden gör hon oftast nog,
att gifva väckelse och uppmuntran till förvårfvan-
de och spridande af kunskaper, som fordra indi-
viduelt bemödande. Nationens tilltagande välmå-
ga sätter hennes medlemmar i stånd, att obero-
ende af lifvets omsorger uppoffra sig åt yrken,
hvilka i början omärkligt bereda hennes upplys-
ning, och bragta till fullkomlighet, slutligen ut-
göra hennes prydnad.

Det gifves således enskildta förhållanden och
företag, som i vissa tidsskiften påskyndat Veten-
skapernes framsteg. Vi hafve sett Mån, begåf-
vade med djup forskningsförmåga, upparbeta och
bestämma de theoretiska grunderna för menskliga
kunskaper; andre åter, lifvade af nit och verk-
samhet för deras practiska utöfning, icke beräkna
enskildta uppoffringar, då fråga varit om deras
tillämpning till allmänt vål och spridande af kän-
nedom uti förut mindre utredda delar af dem.
Vårt Fädernesland har icke saknat dessa snillen,
Lärde och Patrioter, och denna Academie har lån-
ge varit den föreningspunkt, från hvilken de ut-

bredt gagnande kunskaper, och medverkat till den
grad af litterär odling, hvaraf närvarande tid ut-
märker sig.

Under ett jemnt och oafbrutet framskridande
till sin åsyftade och efter hvarje tidskiftes lynne
lyckligen ernådda bestämmelse: beredandet af en
practisk vetenskaplig cultur, har Kongl. Acade-
mien uti dess Handlingar intagit och för efterkom-
mande förvarat de forskningar och rön, hvilka
sårskildt omfatta hvarje Lårdomsgren, dess uppar-
betning och förädlande. Men Hon har åfven velat
lemna tillfällen till framställande af nyttiga Förslag
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och egnat sin uppmärksamhet åt Vetenskapernas
Historia. I fordna tider, då dessa ånnu saknade
utveckling, blef åfven kännedomen om deras öden
uraktlåten. Under tilltagande .framsteg har deras
Historia alltid egt ett oskiljaktigt sammanhang med
sjelfva ämnet och ofta gifvit anledning till låro-
rika betraktelser, likt en stor man, hvärs barn-
dom framflyter obemärkt, men som genom ädla
bedrifter och inflytelse på menniskoslågtets vål, på-
kallar Håfdatecknarens och efterverldens beundran.
Utom det kunskapen om Konsters och Vetenska-
pers Öden framställer menskliga Snillets gång; vi-
sar huru det alltid stråfvar till högre upplysning,
huru uppfinningar efterhand från det ena århun-
dradet till det andra utveklas och fullkomnas; in-
gifver den åfven begår och väckelse till nya forsk-
ningar, samt meddelar näring och krafter att följa
deras ofta mödosamma bana. Genom berömliga
efterdömen uppmanas samteliga Lårdomsidkare att
bilda sig efter framfarna mönster, att upphinna
deras fullkomlighet och, om möjligt, öfvertråffa
dem.

Tidigt lifvad af Edra efterdömen, M. H. in-
togs jag, oförfaren och föga bevandrad på Veten-
skapernes våg, uti Eder lysande krets, då mina
obemärkta bemödanden ånnu borde aflågsna hop-
pet om denna åra. Der kallades jag af Eder be-
vågenhet till det Hedersrum, på hvilket jag i dag,
enligt Academiens lagar och plågsed, vägar fram-
ställa några anmärkningar om den tillvext, Fäder-
neslandets Geographie vunnit under loppet af de sist
förflutna femtio åren och en ofversigt af den
Geographiska Litteraturens närvarande tillstånd i
Sverige.
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Redan i forntiden ansågs det för vanåra att

vara okunnig om sitt Fädernesland, och det har
gifvits få sanningar så allmänt yrkade och ofta
upprepade, som angelågenheten för hvar bildad
verldsborgare att närmare känna den del af Jor-
den, der han såsom medlem af samhållet njuter
dess förmåner och beskydd. Denna kännedom
blir för honom ett ånnu ftörre åliggande, om han
tillika såsom Embetsman, Vetenskapsidkare eller
Krigare innehar en befattning, som förbinder ho-
nom att bidraga till Statens fördelar och välgång,
I de flesta Länder har likväl denna grundsacts
blifvit utan verksam utöfning, nästan intill vår
samtid. Det synes, som man väl insett vigtea
deraf, men man har måhända betraktat dess til-
lämpning från en oriktig synpunkt. Håfderne för-
vara minnet af de stora företag, som af Europas
mågtigare Stater redan för secler tilbaka blifvit ut-
förda, till upptäckande af nya Verldsdelar, Län-
der, Folkslag och Naturalster. Man kan ej miss-
känna den vidsträckta nytta, Verldskunskapen och
Vetenskaperne hemtat af dessa kostsamma och
stundom förvånande upptäcktsresor. Europas Be-
herrskare tycktes dock hafva glömt de ämnen
och föremål, som nårmast omgåfvo dem. Under
tåflan, att genom inkräktandet af obekanta och af-
lågsna länder utvidga sitt herravälde eller befordra
Handelen och öfverflödet, hafva de lemnat foster-
jorden utan uppmärksamhet och åsidosatt begag-
nandet af inhemska natursförmåner. Spaniorerne
upptäckte Amerika och underkufvade södra delen
deraf för trehundrade år sedan , då likväl trakter
af deras moderland ånnu ligga ouppodlade. Verlds-
fararen Cook affattade goda Chartor öfver de nyss
upptäckta lånderne, då de som funnos öfver Eng-
land behofde stora förbättringar.
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Sverige har icke någonsin deltagit i dessa
namnkunniga expeditioner *). Hindradt af sin be-
lägenhet och tillåfventyrs återhållet af bristande
förmåga, har det ej kunnat ingå i företag af så
vidstråckt omfattning och så ringa vigt för dess
sjelfbestånd. Det år en åra för vårt Fädernesland,
att man deremot, under beredandet af economiska
anstalter och författningar, som förutsätta känne-
dom om Landet, tidigt började tänka på utvägar,
att både undersöka och beskrifva dess förmåner
och att på Charta afbilda dess utseende. Ett
Landtmåteri-Contor inrättades mot slutet af i7:de år-
hundradet, lika mycket för att upparbeta Rikets
Geographie, som att befordra dess Kammarverk
och Landtbruk. Den Geographiska Vetenskapens
oden voro likväl omvexlande efter tidernas skick,
ömsom omfattade med varm och sorgfallig om-
vårdnad , ömsom lemnade utan uppmärksamhet
och understöd. Den gräns och utsträckning jag
förelagt mina anmärkningar om Svenska Geogra-
phiens sednare framsteg, tillåta mig ej, att hår
återkalla minnet af dess fordna tillstånd. Den för
sin tid och efterverlden förtjente Ofver-Directeuren
Faggot har uti tvånne Tal **) inför denna Kgl.
Academie framställt Svenska Geographiens ocri

Landtmåteriets Historia. Han slutar sin berättel-
se med en tidpunkt för 50 år tillbaka, och jag
vill försöka en fortsättning af densamma till när-
varande tid. #)

*) Såsom sädan kan man ej med skal anse den år 1627 vid
Delavare floden anlaggda Coloni, under namn af nya
Sverige.

"*) HSllna den a5 Julii 1747 orh den 3o April 1760.
a) I Veteoskapernes Historia, liksom i den Politiska, torde

man fä indela förlndringarn? och händelsernas lopp efter
vissa märkliga Tidskiften. Undersökningen om lärdomens
tramstep vinner derigenom i dubbelt afseende: att både re-
digare anställas och au Unna en måttstock, hvarefter dess
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Vid betraktande af de ämnen och bidrag,

som höra till Geographiens bearbetning och full-
komnande, finner man otvunget, att alla Samlin-
gar, underrättelser och resultater, tecknade eller
handskrefna, hvilka inneslutas i offenteliga eller
enskildta förvaringsstållen, icke egenteligen ut-
märka framsteget af denna Vetenskap. Detsamma
bör bedömas efter den allmånlighet man gifver
dessa bidrag, och efter deras användande till upp-
lysning och kunskapens förkofran. Det andra tid-
skiftet af Svenska Geographien framställer sig mera
fördelaktigt genom ett fortsatt bemödande att an-
ställa mätningar, undersökningar och resor, ån att
genom deras kungörande bibringa allmän känne-
dom och nytta. De ofullständigt eller allsicke
]begagnade~resultaterne af dessa mätningar och ob-
servationer voro dock af så stort varde, att de
i anseende till inflytelse på Geographiens vidare
fullkomnande i framtiden icke böra förbigås oan*

märkta. JVlen jag vill först anföra, hvad af dem
blifvit anvåndt till utgifvande af Chartor och Be-
skrifningar före år 1789.

Om det stundom händer, att Vetenskaper och
fria Konster, sedan de genom lyckliga omståndig-

tillvext lämpligast kan bedömas. Jag fruktar ej att miss-,
taga mig, da jag fördelar Scenska Geographiens och Chart-
•vlsendets tillstånd i tre Perioder. Den första börjar med
den bekanta fordna Geographen And. Bureils och slutar
vid ar 1740. For;e hans tid funnos väl Chartor ofver de
Nordiska LSnderne, men alla utgifne af utländske Författa-
re och så litet enliga med sanha figuren,., att de knappt
förtjena nämnas, mycket mindre förblandas med de inhem-
ska. Med Kongl. Vetenskaps Academiens stiftning synes
de{ andra Tidskiftet ingå och fortfara till omkring 1789,
då denna kunskapsgren begynte erhålla större allmånnlighet
och omfattning. Tunelds B-skrifnin/i ofver Sverige gjor-
de en epok i den egentliga Geographien , och Chartornas
yftre utseende vittnade om Svenske Konstnårernes lyckliga
anlag, ehuru deras mra varde sSllan svarade emot den
temligen fördelaktiga gravyren. Det ar sednare hälften af
detta tidskifte, och det tredje från 1789 *»U nlrvarande
jid, som utgöra foremålen for denna berättelse.
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heter erhållit en riktning till högre fullkomlighet,
småningom gå åter tillbaka och tyckas förlora nå-
got af den höjd de redan vunnit, så får ett och
annat återtaget steg under deras framskridande icke
alltid anses såsom ett kännemärke, att de redan
nått sin våndningspunkt. Svenska Chartverket eg-
de icke vid år 1760 ett till åfventyrs mindre för-
delaktigt skick, ån 15 år tidigare, då gynnande
anstalter lofvade detsamma en varaktigare fram-
gång. För att finna, huruvida detta tillstånd var
en följd af det framfarna, torde en flyktig ofver-
sigt af händelsernas lopp få förutsättas.

Sedan Rikets Ständer 1734 tillstyrkt, att ett
understöd till Chartors utgifvande öfver Svenska
Landskapen skulle anslås, och Kongl. Maj:t i an-
ledning deraf beviljat en summa af 300* D:r S:mt.
som sedermera ökades med 7000 D:r jemte det
befallning gafs, att Landtmateri-Contoret borde
besörja om verkställigheten, blefvo Chartorna öf-
ver Målaren, Upland, Södermanland, Nerike och
Westmanland utgifne från 1739 till 1745. Men
behofvet af instrumenter samt anställande af A-
Stronomiska observationer och nödiga mätningar
fordrade större utgifter, ån genom de anslagna
medlen kunde bestridas, hvarigenom utgifvandet
af flere Chartor mötte oöfvervinnerliga hinder; och
det må anmärkas såsom ett ofördelaktigt drag af
då varande styrelsen, att den till och med åter-
fordrade de gjorda förskotten, ämnade att hefråm-
ja Fäderneslandets kännedom och åra. Desse blef-
vo likväl sedan afskrifna, utan att nya utvägar
öppnades till Verkets förmån. Man begagnade
således icke mer de införskrifna Instrumenterne.
Personer, som redan hunnit förvårfva sig någon
skickelighet i Chartors sammansättning, voro utan
arbete och understöd. Ledde af fallenhet och in-
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individuelt nit, fortsatte dock desse utgifvandet af
Chartor för egen rakning, under Landtmäteri-Con-
torets inseende b). Men åfven desse tyckas snart
hafva blifvit återhållne från företag, som medför-
de så ringa uppmuntran, och det förflöt en tid af
nåra 20 år, på hvilken ingen Charta af mera ut-
märkt egenskap blef allmånn-gjord och denna kun-
skapsgren råkade derunder i ett slags förfall.

Det år merendels ett nåra samband mellan
Vetenskapernas öden och de borgerliga händelser-
na. Man kan antaga för ganska sannolikt, att de
inhemska omskiften, som gjorde denna tid märk-
lig i Svenska Historien, egde inflytande på Geo-
graphiens vidare fortgång, och att dess få idkare
drogos från sitt yrke genom uppmärksamheten på
det allmåffna tillståndet. Troligen bidrog hårtill
åfven den förändrade riktning man gaf medlen
och sättet till Landets kännande, samt den nya
synpunkt, ur hvilken deras tillämpning betrakta-
des. Grundläggningen af Hushållsförfattningar
fordrade andra underrättelser och begrepp om lands-
orteme, ån de som kunde bibringas genom Char-
tor, och denna tid utmärker sig fördelaktigt ge-
nom resor, som anställdes till inhemtande af kun-
skap om landets naturalster och hushållning, ge-
nom beskrifningar, hvilka öfver sårskildta orter

utgåfvos och genom mätningar af flere slag, till
grund för nya och förbåttrade Chartor i framtiden.
Geographien undergick således blott en förändring
i sattet att upplysa och gagna.

I detta skick varade Chartkunskapen till in-
emot slutet af i7Öo:talet. Beskrifningame och

£) Så hafvt Chartorne öfver Sverige, Skåne, Stockholms Stad
och Stockholms belägenhet tillkommit, hvilka utgåfvos af
Ingenieurerne vid Landtm.-Contoret, emellan aren 1747
och 175Z.
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resorne som af sårskillda Författare utgåfvos, åt-
följdes vanligen af smärre Chartor, för att unge-
färligen vågleda låsaren. Några större Chartor ut-
kommo ej förr ån 1769, då Landsh. Frih. P. A.
Örnsköld utgaf en öfver Medelpad, som dock
ej svarade mot utförligheten af de hjelpemedel,
hvilka tyckas hafva funnits vid dess sammansätt-
ning. Samma upplyste befordrare af hushållnin-
gen i Westernorrlands Lån besörjde åfven om ut-
gifvande af en Charta öfver Ångermanland, Medel-
pad och Jämtland år 1771, hvilken öfver så föga
kända landsorter var för sin tid ganska god c).
Några år förut hade Landsh. Gr. Bjelke låtit
sticka en Vågcharta öfver Nyköpings Lån och
Landsh. Gr Gyllenborg en dylik öfver Stock-
holms Lån 1773, begge hörande till de af dem
utgifna Vågvisare öfver nämnde Lån. Så beröm-
vård dessa Herrars åtgärd i sig sjelf var, inskränk-
tes den endast till de orter, hvilkas Styresmän de
voro och egde således icke anspråk på en vid-
sträcktare Geographisk förtjenst.

Men vid denna tid öppnade sig en ljusare
utsigt för ett mera planenligt utgifvande af Land-
skaps Chartor. Kallad af både nit for saken och
sin befattning såsom Embetsman, började Prem.
Ingenieuren *) N. Marelius gifva sin verknings-
krets inom Landtmåtöri-Contoret en större utsträck-
ning. Han hade förut såsom en af de befullm^k-
tigade från Svenska sidan bevistat Riksgrånfens
uppgående mellan Sverige och Norrige, bvarvid
han i synnerhet förestått de delar af förrättningen,

c) Den af Frih. S. G. Hermelin utgifna Clurta Sfver detta
Hofdingdome är blott en copia af denna, med nSgra till—-
läggningar.

*) Slutligen caracteriserad ©fver-Directeur.
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som fordrade vetenskaplig handläggning d). Se*
dan Kongl. Landtmateri-Contoret hunnit smånin-
gom, dels genom försäljning af de åldre Chartorne
och dels genom tillfälliga medel, samla en liten
fond til nya Chartors utgifvande, värdet Marelii
åliggande att sammandraga och författa originaler-
ne till dem. Det var likväl mera hans oförtrutna
nit för verkställigheten håraf, ån tillgången till
obetydliga medel, som underhöll en temligen jemn
fortsättning af detta arbete; ett bevis, huru myc-
ket utförandet af nyttiga företag beror på indivi-
duel förmåga och skicklighet. Landtmåteri Conto-
ret hade långe varit overksamt uti befordrandet af
Geographien, då det åndtligen drog fördel af Ma-
relii insigter och arbetsamhet. En nitisk För-
fattare räknar mindre på en tillfällig och enskild,
belöning, ån han uppmuntras af tillfredsställelsen
att hafva gagnat samtiden. Marelius förvårf-
vade sig en fortjent aktning och ett slags rykt-
barhet för sin tid e).

Likväl må detta loford öfver Marelii för-
tjenster icke heller sträckas utöfver hans tid. Långt
ifrån att vilja ingå i en omständlig granskning af
hans Arbeten, torde ået dock tillåtas mig att bi-
foga några anmärkningar om deras beskaffenhet.

</) Hans Beskrifning ofver denna Grans, tillika med de un-
der matningen gjorda Breddobservationer, äro införda i Kgl.
Vet. Acad. Handlingar fsr 1771 och 1772.

e) De af Kongl. Landtm.-Contoret utgifna och af Marelius
författade Chartor aro följande:
1. Sj*n Vettem, 1773.
2. Sioarne Venern och Vet tern , 1774.
3. Spdra Delen af Sverige, 1778,
4. Ostergothland, 177g. #

5. Skaraborgs Hofdingdome 1780.
6. Elfsborgs Hofd. 1783.
7. Cartetads Håfd. 1783.
8. Stockholms och Upsala HSfdingedomen 1785.
«!• Jönköpings, Kronobergs och Blekings HSfdingedomen

1778. Alla i vanligt Landcharte Foimat.
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Med sin ihärdighet och sina theoretiska insigter
förenade Marelius icke det skickliga handlag,
som nödvändigt fordras och år ett våsendtligt vil-
kor vid Chartors författande. Också år den sålU
synta egenskapen, att vara en skicklig practisk
Astronom och Geometer, samt tillika äga en full-
komlig färdighet i den åstetiska utöfningen af Chart-
ritningskonsten, icke hvar mans sak. Kanske
hade han ej heller jemnt följt framstegen af denna
kunskap, eller bildat sig efter mönster, som de
med honom samtida utländske Geographer fram-
gåfvo. Men ånnu mera förlorade Chartorne i vär-
de genom den liknöjdhet, hvarmed han synes haf-
va ansett all slags detalj och noggrannhet. Han
vore mycket att ursäkta, om de tillgångar han be.
gagnade och de källor, ur hvilka han hemtade
sina underrättelser, varit ofullständige j men öfver
de fleste af de Landskap, dessa Chartor afbilda,
voro redan i början af i7oo;talet goda Chartor sam-
mandragne vid Landtmateri-Contoret, till hvilka
han hade fri åtkomst och dem han åfven nyttjade.
Dessa innehålla ett vida större antal af föremål,
ån han på sina Chartor, åfven med yttersta sorg-
fållighet sammansatta, kunnat anbringa., och lik-
väl begagnade han deraf knappt hälften af hvad
den antagna scalan bordt medgifva. Derigenom
förringade tidens Geograph en stor del af den åra,
han eljest genom verksamhet och nit förvårfvat,
och förtjensten af hans bemödanden var endast
den, att tills vidare någorlunda ersatta den all-
männa bristen på Svenska Landskaps Chartor.
Den redan något framskredna ålder, i hvilken han
började lägga hand vid företag, som fordra ung-
domens liflighet,, torde åfven tjena till hans ur-
skuldande och tillåfventyrs voro de allmänna be-
greppen om Geographiska Chartor hos oss så litet
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-ctveklade, att man emottog åfven medelmåttiga
försök med anseende af fullkomnadt arbete.

Af Special Chartorne, som i denna sednare
hälft af perioden utkommo, hörde de Heste till to-

pographiska Beskrifningar. Bland de serskildt ut-
gifna utmärkte sig Ingenieuren J. Brodins Char-
tor öfver Stockholms och Upsala Städer, samt
Ståderne i Östergöthland och Vermeland, författa-
de åren 1769, 1770 och 1771; de af Ing. P.
Årre stuckna tre Chartor öfver Trollhättan, samt
Chartorne öfver Finska Viken /) och Åland, som
af Landtmateri-Contoret utgåfvos åren 1788 och
1789. Dessa kunna med skål räknas bland denna
tidens vackrare Chartor, som ännu pryda sitt rum
i Samlingar. v

Svenska Chartverket synes således icke hafva
framskridit i samma förhållande, som flera andra
kunskapsgrenar, hvilka i allmänhet under denna
tid med hastig och märkbar framgång upparbetades.
IVlen deremot utgåfvos Beskrifningar öfver Riket
och dess Landskap, som i brukbarhet och rikhal-
tiga underrättelser vida öfvertråfFade Chartorna och
hafva åfven genom nyare i denna våg utkomna
arbeten ej förlorat sitt värde. Assess. E. Tu-
nelds Classiska Geographiska Verk öfver Sveri-
ge upplades för fjerde gången 1762. 1773 utkom
femte upplagan, nästan alldeles å nyo utarbetad,
och den 6:te 1785, utgifven af Ass. C. G. Gör-
vell , ånnu mera tillökt och förbättrad. De fle-
ste Landskaps-Beskrifningar vi nu ega, författades
under dessa 30 åren g). Att de alla icke hafva

/) En ny Uplaga af den 1741 utgifna Chartan utelemnan-
de af Specialerne ofver FSstninrarne kring denna Hafsvik.

_£■) Ehuru dessa aro lika allmänt kända som med nytta be-
f>agmde, vill jag dock hsr anföra de förnämsta hland dem.
iJeskrifnwg ofver Österg&ihlanJ h af Bäoocman ,

Norrk, 17G0.
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lika förtjenst, behöfver knapt erinras. Författare
af skiljaktiga gåfvor och insigter ega hvar och en
sitt sått att betrakta och framställa de förekom-
mande ämnen, och en någorlunda likformig plan
för dylika afhandlingar har så mycket mindre
kunnat följas, som det intill närvarande tid icke
varit beståmdt, hvad som egentligen hörer till er»
geographisk beskrifning, eller bör derifrån utslu-
tas. En och annan af dem förråder brist på den
urskillning, som måste leda valet af ämnen och
uppgifter, och man finner deras arbeten ofia be-
mängda med gissningar och sagor, med den bio-
graphiska och etymologiska slendrian, som ty vårr
långe gifvit en ofördelaktig stämpel åt Svenska
topographiska Skrifter. Blott några få kunna från
detta omdöme undantagas. Strödda speciella bidrag
till Landets Geographie och Statistik utkommo
dels i Kongl. Vet. Acad. Handlingar och i de för
henne hållne Tal, dels i Academiska Afhandlin-
gar och periodiska Skrifter.

Resa genom Dalarne, af A. Hulphers, Westrrås 1763.Beskrifning ofver Malmohus Hofdingdöme, af J. L. GiLt-
BEhG, Lund 1765.

D.o of^er Christianstads Hfifd- af J. L. Gillrerg, Lund 1767.
D.o öfver Öland och Norra Mötet, af P. Åstrand, utgif-

ven af af S. L GaHm, Upsala 1768-Wermeland i sitt ämne och i «in uppodling, af E. Ekman,
Upsala 1765.

Beskrifning otver Wermeland, af E. Fernow , 3 Delar, G5-
theb. 1778 och 1779.

D:o ofver Upsala, af J. B. Busser, 2 Delar ,Ups. 1-69-7^.
D:o ofver Tunalans, Sevede och A spelands Härad i Cal-

mar Lan, af M. G. CRceLiue, 1774-
D:o öiver Småland, af S. Rogberg och E. Ruda , Carls*

krona 1770.
Om Medelpad, af A. HiuPHERS , WesterSs 1771.
Om Jämtland, af D:o Dro 1775.
Om Herjedalen, af D:o Dro 1777.
Om Ångermanland, af D:o D.o 1780
Om StSdeme i Vestmanland, af D:o D:o 1778.
OmStademei Södermanland, af D:o D:o 1783.
Beskr. om Mälaren, af J. FischerstßoM, Stockh. J785.
Beskr. om Staden Örebro, af J. F. Bagge, Stockh. 1785.
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Jag har i korthet omrört det förnämsta, som
rörer Chartkunskapen och Topographien i Sverige
under sednare hälften af detta tidskifte, i afseende
på hvad deraf blifvit genom tryck och gravering-
allmånn-gjordt. Ifrån dessa ämnen föres uppmärk-
samheten otvungit på de utvägar man vidtagit,
att befordra det vigtiga och oumbärliga biträde,
Geographien hemtar af Astronomien och den högre
Geometrien, samt till betraktande af de förbere-
dande anstalter, genom hvilka landets sanna låge
och skapnad skulle i framtiden närmare bestäm-
mas.

Det behöfver icke erinras, mycket mindre be-
visas, att Astronomien år grunden till Geogra-
phien, att denna utan biträde af den förra aldrig
kunnat stiga till den visshet hon nu eger och ån
mera skall ernå, så långe man fortfar att arbeta på
dess fullkomnande. Från en sann och grundlig
kännedom om Jordklotet ända till en utförlig af-
matning af den minsta provins, beror allt på A-
stronomiska och Geometriska kunskaper, utom
hvilkas utöfning man vore i okunnighet så vål om

Jordens råtta storlek och figur, som om det sanna
laget och utseendet, af hvarje ort, hvaraf dess yta
upptages. Den som besitter åfven de första och
enkla begreppen i dessa begge Vetenskaper, skall
ej misskänna deras oskiljaktiga förbindelse med
Geographien.

Det betydligaste hinder för Svenska Chartver-
kets framsteg för och under denna tid, var bri-
sten på de hjelpmedel, Geographiens grundveten-
skaper meddela. Man hade fa genom Astrono-
miska observationer bestämda stållen , att efter dem
grundlägga Chartorne, och ett ringa antal goda
mätningar af större utsträckning kunde hvar-
ken ersätta denna brist eller gifva tillräckliga för-



15

eningspunkter till Specialchartomes sammansättning.
Men dessa hinder började dock småningom att blif-
va undanröjda. Omkring medlet af det sist för-
flutna århundradet inträffade gynnande omständig-
heter, som bidrogo att gifva den allmänna Geo-
graphien ett nytt ljus och spridde en välgörande
verkan jemvål till vårt Fädernesland. Utrönandet
af Jordens figur och storlek hade redan förut sys-
selsatt Astronomerne och de Naturkunnige. Bland
andra orter blef åfven en trakt af Sverige föremå-
let för en lärd beskickning, till anställande af en
Gradmätning vid Torneå år 1736. Blotta be-
stämmandet af Jordklotets skapnad och deraf hår*
ledda uppgifter öfver gradernas storlek, var ea
oskattbar vinst för Verldskunskapen och Geogra-
phien. Detta föranledde till en annan icke min-
dre våsendtlig fördel, Astronomiens allmännare
tillämpning och användande att finna Orternas la.
gen på jordytan, deras Geographiska Bredd och
Längd. Dessa för Geographien vigtiga bemödan-
den voro i jemn fortgång vid den tidpunkt, då
Kongl. Vetenskaps-Academien stiftades, och det
blef en bland hennes första omsorger att uppbyg-
ga och inråtta ett Observatorium. Hon fullbor-
dade detta år 1752 och frambar dermedelst en hyl-
lande gård åt den Vetenskap, som tillåfventyrs
innefattar de mest sublima och aflågsne föremål,
till hvilka menniskosnillet hunnit sträcka sina forsk-
ningar. Tidigt upptog hon i sitt samfund Lan-
dets Geometrar och Astronomer, och den tillgång
på nödiga instrumenter, Academien redan förbe-
redt, gaf en och annan af dem anledning, att bi-
draga till Geographiens riktande med nya upp-
gifter.

Före år 1760 voro likväl de genom obser-
vationer härledda resultaterne för fa, att med er-
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forderlig säkerhet utsätta belägenheten och omfån-
get af ett så vidstråckt Land som Sverige In-
nan denna åtgärd kunde sträckas till serskilda or-
ter, fordrade nödvändigheten att först närmare be-
stämma de tre i Riket befintliga observationerna
uti Stockholm, Upsala och Lund, för att i dem
ega gifna hufvudpunkter, till hvilka de framdeles
skeende observationerne borde hänföras. Af de
förut anställda hade man anvåndt blott ett slag
till beräknande af Orters längder, nemligen bort-
skymningar af Jupiters månar. Dessa iakttogos
sorgfälligt af alla Astronomer, till detta ändamål H) t

och så föga tillfredsställande ån utslagen voro,
ansågs methoden långe för den mest fördelaktiga.
I Sverige biefvo, utom observationerne, långderne
af Götheborg, Hernösand och Torneå derigenom
bekanta i), men icke med noggrannhet, emedan
sattet fordrar många förnyade observationer, om
ett någorlunda godt resultat skall vinnas. De fle-
ste observationer till geographiskt behof bestodo så-
ledes uti bestämmandet af orternas Bredder, men
åfven dessa voro icke så talrika, som behöfdes för
ett vidstråckt Land k).

Men om också observationerne på Jupiters
Månars bortskymningar kunde med temlig fördel
anställas på Observatorier, så var dock detta sått
att finna orternas långdskillnad icke lått verkstålldt
på andra stållen. Med förutsättning, att motsva-

rande

H\ Det var åt förbättringar och fullkomnandet af denna me-
thod, som Vet.-Academiens oförgStlige Secreterare P. Vaß-
gbntin uppoffiade sina bemödanden.

i) Några andra genom endast enkla observationer gjorda
bestämmelser förtjena knapt nSmnas.

A) De anställdes i synnerhet af Etvivs, GadoUN, HEL-
L.ant, Marelius, Planman, och Justander. Hvarken

lnstrumenternes skick eller begreppet om behoflig noggran-
het tillåto denna tiden ett skarpt bestammande af Breddeme.
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rande observationer gjordes på de förra, borde
en observatör uppehålla sig minst ett år pä hvart
och ett af de sednare, för att af flere iakttagna
phenomener härleda ett sannolikt resultat. Man in-
ser snart, huru långsam och dyrköpt denna utväg
skulle blifva, och Astronomerne började derfore
vara betänkta på tjenligare methoder till vinnande
af ändamålet. Den namnkunnige Franska Astro-
nomen La Landa var den förste, som försökte
att af Solförmörkelser /) uträkna längder, och fann
en likståmmighet mellan utslagen, som vida öf-
vertråffade hvad man förut genom den åldre me-
thoden erhållit. Till bekräftande af denna upp-
täckts nytta, gåfvo de under loppet af i76o:talet
tätt inträffande phenomener flerfalldiga anledningar.
Stjernkunnige Lärde utskickades till aflågse orter,
åfven utom denna verldsdel, att iakttaga Solför,
mörkelsertje åren 1761, 62, 64, 65, 66 och 69,
samt Planeten Veneris gång framom Solen 1761
och 6g. Resultaten af deras observationer medförde
stora fördelar åt den Astronomiska Vetenskapen,
och den allmänna Geographien riktades med vig-
tiga bestämmelser. Observationerne på Jupiters
Månar fortsattes ännu oafbrutet, men de nåra på
hvarandra följande Solförmörkelserne, föranledde
till allmännare bruk att af dem beräkna långt säk-
rare utslag. Deras användbarhet bepröfvades ge-
nom erfarenheten och methoden blef af alla erkänd
såsom för sin tid den båsta.

1) Jemte observationer p8 Jupiters manar begagnade man sig
till längdens finnande afven af Månffirmorkclser, och ar-
nu i sednare tider har man af dessa sökt härleda några
utslag. De obestämda xnomenter, som genom detta sla_<s
observationer erhållas, gBra dem mindre tjenliga till ända-
målet, och om nlgon gSng ett lyckligt resultat af dem
kunnat vinnas, bör d-etta tillskrivas mera tillfälligheter,
an methodrns duglighet.
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Kongl. Vetenskaps-Academien tog en betyd-

lig del i de lärda undersökningar, till hvilka nämn-
de händelser gåfvo anledning. Genom hennes
försorg reste Prof. Mallet i Upsala tvånne gån-
gor till Pello, beläget åfvanför Tornéå, och Prof.
Planman i Abo inställde sig tre gånger i Kaja-
na. De som förestodo Observatorierna,^ antyddes
om tillbörlig uppmärksamhet och på andra stållen,
såsom Abo, Hernösand, Carlskrona och Landskro-
na, observerades af derboende idkare eller älskare
af Vetenskapen. Solförmörkelserne åren 1764 och
1769 voro i synnerhet mårkbaré och blefvo all-
månt iakttagne. Genom Prof. Lexell's bear-
betande och uträkningar *) erhöll Svenska Geo-
graphien flera pålitliga Ortsbeståmmelser. Solför-
mörkelserne åren 1775. 78' 87 och 88 gåfvo ån-
nu åfven ämnen till hårledande af geographiska
längder. Af dessa har Prof. Prosperin uträknat
och meddelat flera utslag **). Laget af Skara, der
ett Observatorium denna tiden inrättades af Rect.
Falck, ökade antalet af de säkrare Ortsbestå^n-
melserne.

Då den practiska Astronomien, i brist på de
förbättringar och den förfining genom de mecha-
niska konsterne, som blifvit följden af sednare ti-
ders uppfinningar, ännu icke medgaf ett beqvå-
mare sått att bestämma Långderne, och de bekan-
ta methoderne svårligen kunde användas når och
på hvad ställe som hålst, hade man bordt vara
orntånkt, att genom trigonometriska mätningar af-
fatta läget af de vidsträckta trakter, som upptogo
mellanrymderne af de redan fastställda hufvudpunk-
terne. Man räknade förmodeligen på en skynd-

•) Vet. Acad. Handl.
**) Astronom. Jarbisgh i8o4»
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sammare gång af de genom Landtmåtare bestridda
affattningar till economiskt ändamål, .men åfven
desse fordrade ett oumbärligt biträde af andra mät-
ningar, som omfattade landet i sin vidd. Men,
vi böre ej förebrå den framfarna tiden för en för-
summelse, som lika mycket drabbar den närvaran-
de. Det år anmårkningsvårdt, att i Sverige icke
en enda Triangelmåtning öfver de inre delarne af
landet blifvit utförd.

Det gafs likväl en serskild gren af kännedo-
men om Fäderneslandet, som tidigt påskyndades
af nödvändigheten. Icke något land i Kuropa,
hvilket i anseende till dess belägenhet år i tillfäl-
le att idka Sjöfart, eger så genomskurna kuster
och i följd deraf så invecklade farvatten, som Sve-
rige. Bland allmänt nyttiga inrättningar, hvilkas
vidmakthållande öfverstiga enskild förmåga och så-
ledes höra till en vaksam Regerings omsorger,
kunna med skål de räknas, som blifvit vidtagna
till Sjöfartens säkerhet. Med Lotsverket, som har
de Sjöfarande^ vågledande, uppsigter öfver Bakar
och Sjömärken samt farledernes utvisande för än-
damål , förenades frän början åfven åliggandet, att
besörja om en nogare undersökning och kännedom
af Skårgårdarne, för att efterhand samla ämnen til
goda Sjöchartör w). Det vär likväl icke att förmo-
da, det de vid Lotsverket anställde Embetsmån
skulle besitta erforderliga insigter ien sak, som
förutsätter vetenskaplig underbyggnad, eller nitål-

fn) Förut hade Lots-Directeuren N. Stuömcrona utmärkt
sig genom utgifvande af Sj6koit. Hans så kallade Grad-
chartor öfver Östersjön aro allmSnt kända. Före honom
var P. Gedda namnkunnig, men den förres verksamhetinträffade pi en tid, då hvarken observationer eller mat-
ningar gåfvo några hjelpmedel till företaget. Hans i brist
deraf felagtiga Chartor funnos snart ctjenliga till ända-
målet.
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ska för ett göromål, som af Staten icke under-
stöddes genom några dertill anslagna medel. På-
minnelser om nödvändigheten af anskaffandet af
nya och förbåttrade Sjökort hade flere gångor blif-
vit gjorda inför Rikets Ständer, och de hade vid
1756 års Riksdag den verkan, att Stånderne hos
Kongl. Maj:t framställde denna angelågenhet, med
underdånig hemställan om verkställighet. I anled-
ning deraf låt Konungen den 12 Jan. 1757 till
Amiralitets Collegium utgå Nådigt Bref, som
grundlade de i Sverige sedermera företagna hydro-
graphiska förrättningar, öfver hvilka bemålte Col-
legium befalltes hafva inseende.

Det dröjde ej långe innan man skred till
utöfning af de nya observationer och mätningar,
på hvilka en förbättrad Sjö-Atlas, öfver Svenska
Kusterne borde grunda sig. Under öfverlåggnin-
gen om sättet och utvågarne att bringa saken till
verkställighet, synes Amir.-Collegium hafva skiljt
densamma i tvånne delar: astronomiska och trigo-
nometriska observationer samt hydrographiska och
geodåtiska mätningar. Det insåg håruti föremålet
från en rigtig synpunkt. Så mycket ån framgån-
gen berodde af en klokt fattad plan, hvarefter ar-
betet borde utföras, som ock af kunnige personers
nit, hvilka detsamma skulle uppdragas, var dock
den förra ej lått att uppgöra på en tid, då man
saknade tillräcklig erfarenhet om detta slags för-
rättningar, och i det sednare fallet kunde ganska
få träffas, som dertill eg4.e erforderliga egenskaper.
Amir.-Collegium vände sig derfore till Mathes. Prof.
Strömer i Upsala, (hvilken nyss förut blifvit
anbefalld att utarbeta förslag til en Cadetscholas in-
rättande i Carlskrona,) för att af honom inhemta
råd och få anvisning på skickelige mån till utfö-
rande af den astronomiska detaljen, då deremot



21

Officerare vid Flottan och Lots-Staten kunde be-
sörja om de hydrographiska göromålén. Genom ho-
nom lärde Collegium känna Observatorn, seder-
mera Professorn, N. Schenmark i Lund, hvil-
ken på hemställan hos Kongl. Maj:t erhöll Nådig
befallning, att anställa en Triangelmåtning och
nödiga observationer öfver Rikets vestra kust, ett
vårf, som han började 1758 och fortsatte i tre år,
från Svinesund vid Norrska gränsen ända till Cini-
britshamn «). Några år förut hade Gadolin **),
såsom Observatör vid Finska Landtmåteri-Com-
missipnen, medeLt Triangelföljd från Abo till
Grisselhamn sammanbundit Svenska och Finska
Kusterne, och hans efterträdare Justander fort-
satt densamma till Sveaborg, under de år, som
Schenmark bestämde kusterne af Kattegat och
Öresund. Det år troligt, att denna fortsättning
åfven påskyndades genom serskildt uppdrag i af-
seende på det hydrographiska ändamålet. Arbets-
methoden vid nämnde Commission undergick den-
na tid en total förändring och det uppehåll i fort-
gången af Finlands Geographie, som var följden
deraf, tyckes ej hafva påkallat någon skyndsam-
het med denna mätning. Efter sin befordran till
Math. Professor i Lund 1763^, fick Schenmark
ej mer tillfälle att fortfara med kusternes trigono-

n) Det larer hafva blifvit Prof. StrSmer. uppdraget, eller
ock hade han af vetenskapligt nit sjelfmant åtagit sig. att
hsfva inseende ofver denna och påföljande Trigonometriska
fo*råttningar; åtminstone var han närvarande, da Grund-
linierne måttes vid Strömstad, Lund och Ctrlskrona.
Scheumarks TriangelmStning finnes införd i Vet. Äcad.
Handl. fSr 1765, 177^ och 1780, den enda af sådana mat-
ningar hos oss, som blifvit genom tryck bekantgjord, och
tyckes i följd deraf ega ansprlik på pålitlighet; men nyare
6fver densamma anställda granskningar hafva bevisat mot-
satsen»

**) Slutligen Biskop i Ahfo.
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>

metriska affattning, utan den verkställdes, dels
'samtidigt med hans förrättning och dels sedermera,
af Officerare vid Amiralitetet, från Cimbritshamn
till Calmar; och lårer härvid Lectorn vid Cadet-
Corpsen i Carlskrona, Zegolstrom, besörjt om
utråkningarne. Från Calmar uppgick Lieut. (nu
mera Contre-Amiralen) Hr L. Wollin en Trian-
gelrad till Landsort 1767; en annan från Sfgnil-
skår vid Åland till Jungfrun i Hälsingland 176g,
och slutligen från Landsort till Understen i Ore»
grunds Skargård 1773. o.)

Under fortsättningen af Triangelmåtningarne
verkställdes de geodåtiska och hydrographiska af
dertjll tid efter annan commenderade Officerare
eller Embetsmån vid Lotsverket. Början gjordes
med Blekings Skärgård, som afmåttes på isen från
år 1758 till 1763, och sedan företogs mätningen
af Calmarlåns Skärgård med Oland, hvilken va-

o) Man skulle billigt förmoda, att genom dessa långvariga
och kostsamma matningars bestämmelser for Kusternes san-
na sträckning botdt frambringas, hvilka i tillkpmnianda
tider skulle göra all vidare åtgärd ofverflodig. De gjorde
vll tillfyllest for då varande Sndamål, att generelt grund-
lägga de tillSmnade Sjökorten, hvilka sedan utglfvos i så
liten måttstock, att äfven större lel icke blefvo på dem
märklige. Men till rattande af de Specialmatningar ofver
Skårgårdarne, som efterhand anställas, aro de otillräcklig?
och måste derfore göras orn. Också har utSfningen af den
trigonometriska vetenskapen nu mera blifvit genom förbät-
trade verktyg ~ocTi methoder så fullkomnad, att de äldres
arbetpp jike ypfyjla saratidens fordringar. Härtill kommer,
att det mesta af dem g|tt fSrlpradt, hvarfore en ny 6f-
versigt cch granskning af dem icke ar möjlig. Mr,n svnes
haTva varit belåten med erhållandet af blotta"Triano;elchar-
torije och ansett både Protocoller och utfakningar fsr onö-
diga att förvaras. Det ar likval icke tlen graphiska fram-
ställningen, som vjtgor det vasendtlig^ af en Triangelmat-
ning; dess v§rde ligger förnämligast i siffran, och då den
»r forlojr?td, tjenar det Sfriga till intet. Fullständiga Hand-
lingar finnas endast ofver den trakt, som innefattas me' 1 an
Landsort och Understen , samt ofver mStningen frSn Ål>o
till Grisselhamn. Allt det andra, hvaraf det vigtigaste for-*
kommit, beslår blott i fragmenter,
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jrade fråri 1768 till 1773 , åfven på. isen. Som-
rarne användes till pliktningar och till förbättrande
af de förut upptagne contourerne, vid hvilket sed-
nare dock föga eller intet synes blifvit tillgjordt.
Ofver dessa mätningar hade C. Walman i CarJ?-
.krona inseendet, och förtjena icke loford af syn-
nerlig pålitlighet. Af båttre beskaffenhet åro der-
'emot de, hvilka under Capitainen (sedermsra Of-
versten och Lots-Directeuren) G. A. Lejon ankars
befäl utfördes öfver Ostergöthlands och Söderman-
lands Skärgård £ren 1774, 7^ och 76, samt öf-
ver Skargården mellan Grisselhamn och Söderhamn
fråii 1778 till 1781. Åfven blef Sjön Venern af-
fattad a^f Landtmåtare mellan 1761 och 1771,
hvilkas Chartor sedan öfversågos och förbåttrades,
samt Sjön medelst pliktningar undersöktes, åren
.1782, 83, 84 och 85? af Capitainen S. Melan-
der (adlad af Huss) p).

Det synes, som skulle det ej hafva ingått t

första planen, att de hydrographiska undersöknin-
garne, borde sträcka sig åfven öfver Bottniska Vi*
ken, emedan Kongl. Maj:t i anledning af Stånder-
nes besvär vid 1765 års Riksdag, befallte Amir.
Collegium, att genast och utan uppehåll besörja
om utarbetandet af ett pålitligt Sjökort öfver den-
na Hafsvik. Sak^n var i brjst på dertill behöf.
liga grundämnen icke så. snart verkställd^ och en
.så ovillkorlig befallning kunde ej annat ån sätta
bemålte Collegium i någon förlågenhet. Det råd-
frågade åter Prof. Strömer, hvilken höll före,
att vid ett Sjökort öfver Bottniska viken.icke be-
> •■*? 1. ■ . 1 ■

• -p} Ofver Stockholms SkSrgård egde man redan förut en ge-
nom Gen. - Direct. Bar. Gripenhjelms försorg affattad
tjehligt god Charta, och for Kusterne al Bohuslän , Halland
och Skåne Ifnfijde man sig med gamla , i det mesta opå-
litliga Chartor.
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höfde användas samma noggrannhet, som med an-
dra hydrographiska arbeten, utan föreslog, att Ob-
servatorn Mallet hvilken i alla fall skulle år
1769 resa till Torneå att der observera Planeten
Veneris gång framom Solen, kunde vid detta till-
fälle åfven anställa nödiga observationer långs med
Bottniska Vikens kuster. För öfrigt ansåg han,
att Landtmåtare-Chartor och de pliktningar, om hvil-
ka A mir.-Collegium sjelft skulle besörja, voro till-
räckliga hjelpmedei till ett sådant Sjökort. På.
Collegii tillstyrkan bifölls förslaget af Konungen,
men fiågon verkställighet måtte ej hafva följt der-
på, emedan hvarken anledning finnes, att Mal-
lét under sin resa gjort andra observationer, ån
dem, som föreföllo i afseende på det nämnde phe-
nomenet, eller någon serskild Charta öfver Bottni-
ska Viken utkommit förr ån långt sednare, i för-
ening med det nya Svenska Sjö-Atlas q).

Med förut anförda tillgångar af långe fort-
satta undersökningar och mätningar hade åndteli-
gen utgifvandet af en Sjö-Atlas bordt blifva både
möjligt och lått. Tiden och omståndigheterne lå-
ra dock ånnu icke varit förenliga med utförandet
af ett si vigtigt företag, och man erfor, att just
de observationer, som skulle göras öfver Bottni-
ska Viken hindrade arbetets framgång. Det år
troligt, att Amir.-Collegium, efter Prof. Strömers
frånfålle, anlitade Vet. Acad. Secreterare P. Wär-
gentin om råd och biträde håruti. Visst år åt-
minstone, att denne, till matningars anställande i
Norrbotten, föreslog Professoren vid Arméens Flot«
tas Sveaborgs Escadre, nu Ofversten N. G. af

q) Underrättelserne rörande de Sldre hydrographiska f6re-
tagen har jag hemtat ur några ännu förhanden tärande
strödda och ofullständiga Handlingar.
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ScHULTeN. Men vid samma tid, omkring 1782,
blef det vice Amiralen Joh. Nordenankar , så-
som tjenstgörande General-Adjutarit för Flottorne,
uppdraget att näst Amir.-Collegium. lägga en verk-
sam hand vid "det långe förberedda Sjöcharteveri
kets befordrande. Secr. Wahgkntin meddelade
honom sitt förslag om möjligheten och sättet att
få Botniska Vikens läge beståmdt, och kort der-
efter blef Prof. SCHULTéN anmodad att åtaga sig
denna befattning. Han bereste år 1783 en del af
kusterne, för att om dem inhemta en föregående
kännedom, och började 1784 Triangelmåtningen
ifrån Jungfruskår i Åländska Skärgården, en för-
ut genom Gadolins matning bestämd station.
Förrättningen fortsattes åren 1785 och 1786 rundt-
omkring Norrbotten anda till Jungfrun och Iggön,
der en äldre mätning af Wollin vidtog r).

Jag hay i korthet framställt Svenska Geogra»
phiens öden från 1760 till 1789 och öfvergår till
en för densamma mera lysande period. De lång-
samma och oafbrutna steg, med hvilka den hittills
framskred, påföljdes nu af en hastigare och för
dess riktande mera bestämd fortgång. Men icke
allenast denna hastiga gång och antalet af de ut-
komna arbeten visade vetenskapen i så ojemförligt
ljus mot det framfarna, utan dess ökade fullstån-
dighet afgjordes åfven genom inra värdet och red-
barheten af dessa arbeten. Att likväl påstå, det
Chartkunskapen hos oss redan nått den höjd hon
kan hinna, eller som år svarande mot samtidens
anspråk och dess fullkomlighet i flere andra Lån-

r") Af denna förrättning finnes blott Triang^icliartan Sfrlg.
Alla dertill horande utraknirigar och resultater skola» efter
berättelse, gått förlorade i den stova brand, som ofvergt» k
Carlskrona år 1790.
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jäer,vore att förråda egenkårlek eller okunnighet. Tro-
ligen år dock den tidpunkt ej så aflågse, då en .sådan
fullkomlighet i denna våg skal i samma mån öfver-
tråffe närvarande tids alster, som dessa höja sig öfver
alla hittills gjorda försök. Man kan anse de företag
till Geographiens befordran, vi nyss omtalat, så-
som förberedelser till dess vidare förkofran , och
sannolikt hade denna långe uteblifvit, om icke äm-
nen och medel förut varit samlade. Det kom så-
ledes an på att begagna och använda desamma.

Bland observationer och matningar, fom fort-
sattes under de förflutna 30 åren, egde i synner-
het de hydrographiska den full?tåndighet, att med
utgifvandet af nya Sjökort icke lårige borde drö-
jas. Det tillkom, såsom redan blifvit nåmndt,
Amir. Collegium, och efter dess upplösning, den i
Stockholm nedsatta Förvaltningen af Sjö-Arenderne,
att hafva inseende öfver arbetet och befrämja dess
fortgång. Så mycket ock förstberördé Verk be-
römligen vakat öfver verkställigheten af Sjömåt-
ningarne, torde man likväl få förutsätta, att den
collegiala formen i de economiska årendernes be-
drifvande icke var lämplig för företag af så veten-
skaplig egenskap, som författandet af Sjökort. De-
ras slutliga utgifvande och tillsynen deröfver upp-
drogs derfore Amiralen J. Nordenankar, en
man, som med en högre befattning i staten, förenade
kunskaper och nit för utförandet deraf, samt egde en
flörre verkningskrets att gifva det behörig framgång.

Början gjordes med ett Sjökort öfver Venern
på tvånne blad, med serskilld Special, hvilka ut*

kommo år 1789, och vid samma tid utgafs åf-
ven första Chartan af Sveriges Sjö-Atlas, ett Verk
som sedan med oafbruten skyndsamhet fortsattes
till år 1797, då n Blad deraf voro fullbordade,
omfattade hela östersjön, Cattegat och Bålterne.
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Med dessa Chartor, som både i anseende till inre
värde och fördelaktigt utseende voro öfver all jem-
förelse med hvad man förut hos oss frambragt j
denna våg, begynte ett nytt Tidskifte i Svenska
Chartkunskapens Historia. De emottogos med ett
utmärkt och vålförtjent bifall af inhemske och ut»
landningar. En utvidgad kännedom om vånjt Ku-
ster och mångas räddning från de faror, Jivilka
ofta åro oundvikliga i okända farvatten, skola fåni-
ge återbåra en tacksam gård åt minnet af den man,
som var första befordraren af detta Verk s),

Bristen på skicklige personer till Sjökortens
sammansättande och uppritning torde i början, da
företaget var nytt och mindre vanligt, icke varit
lått att afhjelpa. Att detta dock snart lyckades,
visade de utkomna Chartorna, Det behöfves blott

sJ Som dessa Chartor redan b*rja efterhand gå ut, vill jag
här bifoga en forteckning ofver dem:
i. Generat- Charta t\ll Sveriges Sjo-Atlas , första Delen

Stnckh. 1797.
2. General Charta till Sveriges Sjo-Atlas , andra Delen»

Stockh. 1795.
5. Pass-Charta ofver Bottenviken, Stockholm, 1790.
4. Pass Charta ofver Norra Delen af Botten-Hafvet ,

Stockh. 1791. .

5. Pass-Charta ofver Norra Delen af Östersjön, Ålands-
Haj medSSdra Delen af Botten-Hafvet, S,ockh. 1791a

6. Pass Charta Sfver Finska Viken, Stockholm, 1791-
-7. Chatta ofver Medlersta Delen af bstersjSn, förf. af

Eric Klint, Ofverste, Stockh. 17.--
-8. Pass-Charta ofver Sydöstra Delen af Östersjön , Stock-

holm , 1.7 —

9. Pass-Charta ofver Balterne, Sundet och Sydvästra
Delen af Östersjön, Stockh. 1 ?By.

10. Pass-Charta ofver Cattegat , Stockh. 179?.
li. Special-Charia ofver kusten från Söderhamn till

Stockholm , Stockh. 17 —

Tiil^ dessa kan läggas* följande, till den första samlingen
hörande Charta,

Special-Charta Sfver Pater-Noste^r Skåren , &c. författad
cch utgifven af E. Klint,, Ofverste, m. m., Carls-
krona 1795«Alla föregående Chartor aro stuckna af Gravoreme F.
AKRELL och B. ÅKERLAND.
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tillfällen och uppmuntringar att gifva redan ut-
vecklade talanger, eller anlag dertill, en väckelse,
och man skall snart se egenskaper framkallade,
med hvilka man, ledd af egen drift och förmåga,
beträder en förut icke upparbetad bana. Amir.
Nordenankars nit och alfvarliga föresats, att
hinna ett långe önskadt mål, måste naturligtvis
upplifva andra till deltagande och tåflan. Han
fann uti Ofversten, m. m. E. af Klint en nitisk
medarbetare, hvilken besörjde om Chartornas con-
struerande och utarbetning.

Om det kunde antagas, att vid detta Verk
ingenting vidare var i framtiden att uträtta, for-
drade dock dess underhållande en jemn tillsyn.
Allmänheten borde alltidräkna på tillgång af Char-
tor och tillhörigheterne behörigen vårdas. Vid
den tidpunkt då arbetet begynte nå sin fullbordan,
skiljde Amir. Nordenankar sig från sin tjenste-
befattning och flyttade på landet. Han kunde så-
ledes icke hafva omedelbart inseende deröfver,
utan måste derom anlita andra, hvilka måhända
ej nog uppmärksamt och sorgfälligt följde sakens
oafbrutna gång* De äldste Plåtarne började ock
redan blifva nötte, så att någon anstalt var nödig
att påtänkas, hvarigenom Verket skulle bibehållas
och fortsåttas.

Det bör ej förringa en högaktad Mans för-
tjenster, att hans arbeten kunna med tiden vara
förbättringar underkastade. Vid nya företag år
första steget det svåraste; en väl utförd grundlägg-
ning gör fortsättningen lättare, och den erfarenhet
man derunder förvårfvar, leder till nya upptäckter
och förbättringar. Svenska Sjöcharteverket blef så
till sågande skapadt af Nordenankar ,

och egde
den fullståndighet ett Arbete såsom det första i
sitt slag kunde ernå, men detta nyttiga bidrag till
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Sjöfarandes rättelse borde icke inskränkas endast
inom Östersjön. Fördelen af Sjökort öfver utländ-
ska Haf och Farvatten, utgifna i vårt egit Land,
var både vigtig och lått beräknad, åfvensom våra
inhemska Segelleder behöfde genom speciela Char-
tor tydligare framställas. Det förra var verkeligen
påbörjade vid den tid, då det nyss fårdigtblefna
Sjö-Atlas saknade nödig tillsyn. Dåvarande Ca-
pitainen vid Örlogs-Flottan *) Gust. af Klint,
en bland dem, hvars lyckliga anlag under förfat-
tandet af de förra Sjökorten utvecklades och bilda-
des, utgaf 1797 en Charta öfver Nordsjön, med
föresats att dermed fortfara öfver de andra Haf-
ven, som omgifva södra Delen af Europa. Etit
förslag, att till honom upplåta Sjöcharteverket på
20 år, ingafs till Kongl. Maj:t och bifölls den 26)

Mars 1798. Han skulle, med förbehåll att vårda
och förbättra Plåtarne, få till sin fördel begagna
den inkomst, som genom Chartornas försäljning
kunde inflyta, med flere ömsesides stadgade vilkor.
Ett hinder för Verkets möjliga förbättring och ut-
vidgande var således undanröjdt och ett förlag
dertill anskafTadt, som ej betungade Statsverket.
Arbetet har sedermera drifvits med det eftertryck,
att 39 nya Sjökort, dels öfver utländska haf och
kuster, dels specialer öfver inhemska farvatten,
blifvit utgifna. Af det enligt planen blifvande an-
talet återstå ännu 19 O*

*) Contre-Amiral i&i4.
*) De af Hr Amir. a* Klint till slutet af 1814. utgifnst

Sjökort aro följande:
Nordsjön, Stockholm 1797 (N:o ii.)
Norra Delen af Nordsjon, Stockh. jBos (N:o ,5).
Nctrdostra Delen af Nordsjon, samt Skagerrach , Stoctli.'

1803 (N:o 14).
Stidra Jjelen af Nordsjfin med Haojden. Stockholm

1799. (N:o 18.)
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Ett för Sverige så hedrande som för hvarjé
Sjöfarande oumbärligt Verk påföljdes snart af ett
annat, beståmdt att bibringa en lika fullständig
kännedom om Landet, som det förra redan gjort
i afseende på Kusterne och farvattnen. Om dessa
under framskridandet bredevid hvarandra, gåfvo
denna kännedom en förökad tillvext och ledde till
samma ändamål, Fäderneslandets gagn; voro dock
sättet och medlen till dess vinnande olika. Det
iörra, långe förberedt, påbörjades på Statens
bekostnad af en man, som blef dertill kallad
genom offentligt uppdrag; det sednare alstrades
af Patriotismen och fortsattes af en enskild befor-
drare af vetenskaper och medborgerliga kunska-

Brittiska Öarne , Stockh. iBo3. (N:o 19J.
Engelska Kanalen , Franska Bugten , Portugisiska SjSn

samt en del af Medelhafvet , Stockh. 1798. (N:o a3}«
Engelska Kanalen, Stockh. 1801. (N:o 24).

Uppgående Grunden jemte Öppningarne til S:t Ge-
. orges , Bristols och Engelska Kanalerne , Stockh. 1801.

(N:o 2j>
Franska Bugten, Stockh. Igo4« (N:o 26).
Nordvestra Kusten af Spanien och Portugal, Stockh.

iBos. (N:o 27). eGibraltars Sund med dertill graneande delar af Atlan-
tiska Oceanen och Medelhafvet, Stockh. 1801. (N:o 28^.ifcohus Bugten, Stockh. 1806. (Litt. A.)

hstra Delen af Cattegat, Siockh. iBos- (L. I?.)
Sundet mellan Sverige och Danmark med na/gransande

delar af Kattegat och Östersjön, Stockh. iBo4. (L. C.)
Håno Bugten, Stockh. (L. D.)
Calmar Sund och Öland, Stockh. ;Bi3. CL. E.)
Kusten från Calmarsund till Landsort, Stockh. 1813.

(L, F-)
Gottland, Stockh. 1812. (L. G.)
Stockholms Skargård samt Ålands-Haf, Stockh. igH*

Ålands- och Åbo Skargårdar , Stockh. iBrs. (X. I.)
Westra Delen af Finska Viken, Stockh. 1809. (L. K.}
Östra Delen af Finska Viken, 2 blad , Siockh. 1810. (L. L.)
Cutlands Kust, med ingången till Rigiska Viken, Stockh.

iSi/i. (L. O.)
Dessutom oro Chartorne N.q 6, 7, 8, g, och 10 bland

de af NokdEnankar utgifna 3 nyo omstuckna.
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per. Det torde ej behöfva nämnas, att jag hår
menar Hr Bergs-Rådet och - Riddaren Friherre S.
G. Hermelins Charteverk öfver Sverige.

Så vanligt det år, att bearbetandet och odlin-
gen af vetenskaperna bero på individueltbemödande,
så sällsynta åro deremot stora enskilda uppoffrin-
gar till deras befordran. Det år märkvärdigt, att
Sverige, hvars geographiska kännedom, redan för
längre tider tillbaka, varit föremål för Regerin-*
gens omtanka, likväl skulle hafva att tacka en
privat mans åtgärd och frikostighet for den utveck-
ling och rigtning vissa delar af denna kunskaps-
gren erhöllo.

Hr Friherre Hermelin hade långe med
varmt nit för litterära ämnen deltagit i denna Kgl.
Academies göromål och gjort sig af henne förtjent
genom forskningar af de alster, naturen så rikligen
och mångfaldigt nedlagt i jordens sköte. Minera-
logien gjorde genom Cronstedts och Wallerii
bearbetande stora framsteg och dessa författares skrif-
ter vunno ett classiskt anseende i den lärda verl-
den. Frih. Tilas förenade härmed åsigten af
jordytans yttre former, lämpad til Sveriges geolo-
giska och physiska beskaffenhet. IVlen det gafs
ännu en vigtig synpunkt, ur hvilken stenrikets
alster borde betraktas. Det var icke nog, att de
till mångfaldighet och egenskaper voro kända; de
kunde åfven förädlas och användas till Samhållets
rikedom och gagn. Till dessa ämnen rigtade Frih.
Hermelin i synnerhet sina undersökningar, och
fördes dervid otvunget på tillståndet och upphjel-
pandet af de näringar, som hafva Metallernas för-
ädling till föremål.

Det år visserligen en vid åtskillnad mellan
åsigterne att befrämja Bruksrörelsens uppkomst och
det vetenskapsnit, som föranleder och bidrager till
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utgifvande af goda Chartor ofver Landsorteme.
Men då Geographien betraktas i sin vidstråktaste
bemärkelse, i hvilken hon innefattar vissa delar af
Statistiken, hörer åfven kännedomen om befintliga
nåringsanstalter till hennes område. Ingen närings-
gren kan af sig sjelf ega bestånd utan hjelpsamt
biträde af en annan. Förenade genom inbördes
samband med hvarandra utgöra de grundvalen för
Statens välmakt, och såsom sådana åro de ett huf-
vudföremål för Statistiken; men deras trefnad be-
ror åfven af locala förhållanden, och om några lä-
rorika slutsatser skola hemtas genom jemförelse af
deras olika tillstånd i serskilda Landsorter, ingår
i beräkningen deraf en noggrann kännedom om
Landets läge, dess vidd, naturliga beskaffenhet,
odling och productionsförmåga. Hr Frih. Her-
melin hade redan fästat en tidig blick på dessa
föremål, då han 1771 uti ett Tal för Kongl. Vet.
Academien framställde Näringarnas olika tillstånd
i Landsorteme, ett af de förnämsta bidrag til Sve-
riges Statistik, som denna tiden kan uppvisa. Vig-
tigare befattningar afhollo honom emedlertid från
ytterligare åtgärd i en kunskapsgren, som förutsät-
ter et mödosamt anskaffande af de hjelpmedel och
uppgifter, på hvilka ett mera utförligt statistikt
arbete måste grunda sig. Under ett fortsatt bemö-
dande att samla sådana, låt Hr Frih. Hermelin
år 1795 Herrarne A. Svab och C. Wallmak
anställa resor i Vesterbotten och Lappmarken, för
att erhålla nödiga underrättelser till en geographisk
beskrifning och Special-Statistik öfver dessa Land-
skap. Korrt derpå utgaf Hr Frih. Hermelin en
efter åldre matningar och observationer sammansatt
Charta öfver nämnde Landskap, ansenligen för-
bättrad genom de under resan samlade detaljer.

Såda-
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Sådana Voro anledningarne och upphofvet till
ett sedermera utkommit Charteverk öfver Sverige.
Med utgifvandet af den första Chartan förenade Hr
Frih. Hermelin i början icke någon bestlmd
afsigt eller plan, att dermed fortfara för hela Ri-
ket. Framgången berodde på de upplysningar,
som ån vidare skulle samlas till de under arbete
varande beskrifningarne, hvilka voro ämnade att
åtföljas af dylika 'Chartor öfver andra delar af
Landet, egentligen för att i geologiskt och mine-
rographiskt hånseende sprida en allmännare kun-
skap. Hr Frih. Hermrlin erfor dock snart, att
det' fordrade både tid och en oberäknelig möda att
bringa tillsamman alla de efterrättelser i economi-
ska och statistiska ämnen, som ur spridda och fö-
ga i ordning bragta källor skulle hemtas, men att
deremot bidragen till båttre geographiska Chartor
voro dels allmännare förberedda och mera till-
gängliga, dels kunde lättare ökas, der dugliga
uppgifter saknades. En omständligare topographisk
kännedom om orterna var dessutom oumbärlig vid
anordnandet af en physisk och statistisk beskriv
ning. — Lifvad af den patriotiska anda * som ej
räknar någon uppoffring för stor, då den åsyftar
Fäderneslandets heder och gagn, eller befordrar
en saknad tillvext i någon, vetenskapsgren, och
öfvertygad om de brister i vår Geographie, till
hvilkas snara afhjelpande icke en gång ett aflågse
hopp gaf anledning, gick Hr Frih. Hermelin
ett företag till mötes, som tycktes öfverstiga en
privat mans förmåga. Én lycklig förening af ve-
tenskapliga insigter, af sannt medborgerligt nit
och oberoende utvägar till medel satte honom i
stånd ätt öfvervinna de svårigheter, som på en
förut obanad väg skulle inträffa.

%
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På en så ädel föresats följde en ofördröjd

verkställighet. Inom tvånne år, från 1795 tl^
1797, voro en General-Charta öfver Sverige och

fyra Landskaps Chartor öfver de norra Orterne
utgifna, tillika med ett Titelblad för denna första
Afdélning af Verket. Åren 1798 och 179.9 ut-
kom andra Afdelningen, innefattande sex Chartor
öfver Finland, med serskildt Titelblad.

Om Chartorna öfver de Norrländska Land-
skapen, jemte geographiskt interesse, åfven med-
förde nyhetens behag, så utmärkte sig dessa egen-
skaper hos dem öfver Finland i en öfvertråffandé
grad. Jag har i det föregående endast anmårk-
ningsvis nämnt om Finland och icke serskildt an-
fört, hvad i afseende på denna Landsorts* Geo-
graphie blifvit företagit. Återhållen af de ännu
icke glömda eller upplösta enskilda förbindelser
jag eger till detta Land, har jag i det längsta
velat spara att kalla tillbaka ett smärtsamt minne
af en stor Samhållsförlust. Vi hafve för icke lån-
gesedan öfverlefvat den händelse, då en politisk
söndring af vårt Fädernesland utgjorde en sorglig
epok i Sveriges geographiska Historia. En ifrån
åldre tider underkufvad nation, hvilken under lop-
pet af århundraden icke känt det tvång, som van-
ligen följer inkräktaren, utan i broderlig förening
med sina Svenska medborgare framskridit i upp-
lysning oc;h cultur, rycktes från den Stat, hvars
lyckliga eller oblida öden hon delat. Men lem-
nom de obehagliga intrycken håraf, och ätervån-
dom till vårt ämne! Anstalterne till förvårfvan-
de af en båttre kännedom om Finland hafva så
nära sammanhang med dem som vidtogos i Sveri-
ge, att de hår ej böra förbigås oanmårkta.

Då Regeringen omkring medlet af förra åt^
hundradet sökte att genom nyttiga författningar
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uppmuntra Landtbruket och befordra dess upphjel-
pande, fastade hon i synnerhet sitt ögonutlrke p»
Finland, hvars förfallna, eller rättare försummade,
odling påkallade en snar åtgärd; icke för det, a*s
samma omtanka var ofverflodig i fleta Svenska
Landsorter, men måhända insåg man, att en ha-
stigare verkan hår kunde påräknas. Också torde
man hafva förutsett, att en från första grund på-
börjad economisk reglerirtg var Mttare verkställd i
en ort, der en förment rättighet att få besitta ett
obeståmdt och vidsträckt utrymme icke lade hin-
der i vågen, som troligen skulle möta annorstä-
des, hvarest en genom åldre privilegier och ur-
gammal håfd stadgad eganderått svårligen kunde
häfvas. Som det likväl ej var möjligt att vidtaga
något våsendtligt håruti utan kunskap om beskaf-
fenheten af ett Land, hvarom n?an hade förvånda
och oriktiga begrepp, gjordes början med en geo-
graphisk affattning öfver dess serskilda delar. Er-
farenheten visade likväl snart, att denna för Geo-
graphien förträffliga åtgärd skulle fördröja det
egentliga ändamålet, Storskiftsförråttningarne, och
det var dessutom mycket sannolikt, att de fleste
ditskickade och för sin tid utmärkt skicklige Landt-
måtare, redan hunnit inhemta nödig kännedom
om sina stationer, hvarföre man upphörde med
Landets allmänna affattning och skred till verk-
ställighet af den specie^a mätningen och Storskifts-
delningen, som sedan påskyndade odlingen med
nåstan förvånande steg. Ejnedlertid frambragies
en mängd goda Chartor öfver Socknarne och det
gafs ingen Provins i Sverige, som i afseende på
fullständig afmåtning kunde jemföras med en stor
del af Finland. Det mesta af dessa kostbara ma-
terialier var redan samladt och för handen om-
kring början af 1770-talet, och låga dock så lån-
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ge obegagnade, då den allmänna Uppmärksamheten
var så fördelaktigt fästad på Finlands uppkomst w).

Det förfallna tillstånd, hvaruti nåringarne och
åkerbruket i Finland befunnos efter 1742 års krig med
Ryssland, var otvifvelaktigt en fölgd af fientliga och
härjande infall, med hvilka Landet blifvit hemsökt.
Kanske kunde det ock sågas, att man i ett mindre
upplyst tidehvarf afpolitiska orsaker ansåg välståndet
derstådes för likgiltigt. Hvarföre skulle man befor-
dra odlingen af en ort, som alltid var tummel-
plats för krigiska uppträden, eller genom ökade
producter och rikedom ådraga den en mäktig gran-
nes afundsamma uppmärksamhet? Under tilltagan-
de upplysning kunde en så falsk grundsats likväl
icke hafva bestånd. Det år naturligt, att ett Land,
som odladt och befolkadt eger i öfverflöd alla lif-
vets förnödenheter, lättare kan försvaras, ån ett
annat, som suckar under vanmagt och brist.
Tillåfventyrs ingick denna grundsats också i be-
räkningen af ändamålet med Näringarnas upplif*
vande i Finland, men det förekom dessutom en
annan synpunkt, ur hvilken en noggrann känne-
dom om Landet borde betraktas. Belägenheten
deraf såsom gränsort och förmur för Sverige for-
drade en skarpsynt undersökning i militåriskt hån-
seende.

Efter freden mellan Sverige och Ryssland i
Åbo 1743, använde Regeringen mycken sorgfål-
lighet att bereda och stadga Finlands försvarsverk.

ii) Den Sr 1775 till Konung Gustaf 111 ofverlemnade Char-
ta ofver Finland hade hufvudsskligen^ fSr andamål att
lätta. Landets indelning i nya HSfdingdomen, men hade,
ehuru icke fullständig och correct, fortjent att tillsvidare
göra* allmän. Åndtligen utgaf Landtmateri-Contoret 1793
en Charta 6fver Heinola (Kymmenegårds) Hofdingdome,
som utom den Sr 1789 utkomna Ch&rttn, fcfm Åland, vac
dea enda öfre* «n Fin*k Provins.
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En följd deraf var anläggandet af Sveaborg, hvars
verkställighet updrogs den oförgätlige Fältmarskal-
ken Grefve Ehrrnsvard. Denne store man
yrkade tidigt på nödvändigheten af en militårkk
recognoscering af Finland, hvilken dock för mel-
lankomna hinder i de så kallade partietiderne
stadnade vid blotta förslag. Men Kon. Gustaf
111 inrättade straxt efter antrådet till Regeringen,
under förordnandet om andra till Landets försvar
nyttiga anstalter, en serskild Recognoscerings Stat,
som i början delad i tvånne Brigader under Ofver-
starne Sfrengtportens och Nordencreutz's
Befäl sedan sammanslogs till en Corps under Gene-
ral-Maj. af Klerkers inseende*). Undersöknin-
garne börjades på de trakter, hvilka lågo närmast
gränsen, såsom mest angelägne att blifva först
kände, och fortsattes sedan med oafbjruten verk-
samhet, så att några år före den olyckliga tid-
punkt, då Finland upphörde att vara en Svensk
besittning, hela Kymmenegårds, södra hålfterne af
Kuopio och Tavastehus Höfdingdömen samt. östra
delen af egentliga Åbo Lån voro med all topogra-
phisk noggrannhet recognoscerade v). Med detta

*) Jemf. Krigsinanna SSllskapéts Handlingar 1798.
f) Det ar utom åmnet, att här falla ett utförligt omdöm»

öfver dessa Arbeten, De voro kända och värderade af
hvarje upplyst och bildad krigsman , som sgde närmare be-
fattning med dessa orters forsvar. Om den stil, som rå-
der i teckningen, icka uppfyller närvarande tids fordringar,
så miste man besinna, att Chartritningskonsten under till-
tagande märkliga förbättringar sedermera erhållit en be-
stämdhet, hvilken såsom outvecklad ännu dl icke kunde
användas. Nåstan ofverallt grundades fältteckningen på de
©fver Socknarne befintliga Landtmåtare-Chartor, hvilkas
omfattning och hufvudf6remål bibehollos, men förbättra-
des och riktades medelst detaljerade tillaggningar. Sam-
mansättningen af dessa till en Charta ofver si stor vidd
som den recognoscerade delen af Finland, skulle således
Utan tillhjelp af astronomiska observationer och trigono-
metriska matningar ej annat an blifva mycket, osäker ock
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företag förenades åfvfejr till slut SjÖrecognösterlto-
gen, hvilken likväl ej fortsattes med samma fram-
gång som den fötra och uppnådde icke heller på
långt når samma pålitlighet, emedan inga nya
mätningar dervid gjordes, utan de gamla endast
rättades. Nästan alk dessa mångfaldiga och rika
tillgångar till nya Chartor öfver Finland lågo på
sina förvaringsstållen obegagnade, tills de blefvo
ett mål för Hr Frih. Hermelins åtgärd och äm-
nen till ett nytt ljus, som genom honom spriddes
éfver förut föga kända orter.

Till grundläggning af Chartor öfver ett så
vidstråckt Land Voro de genom astronomiska ob-
servationer 'fastställda punkter i allmänhet nog
få*), men som den korrt efter för Svenska Geo-
graphien inträffade tidpunkt ånnu ej var inne, då
sådana både lått och skyndsamt kunde erhållas,
borde detta icke fördröja Chartornas utgifvande.
Till inhämtande af nådiga upplysningar och råt-
■« in il.li i i I I1 'I1 IM ' iiHii 'i "" ' i. i in 'ii. ii

felaktig. Men begreppet om militeriska thartor förutsatte
den tiden ic?ke nlgon synnerlig noggrannhet i constructio-
nen •, en sorgfållig afbildning af jordytan och dess förän-
dringar uppfyllde andamUlet.

•) I sammanhang med andra i Sverige .gjorda Ortsbestam-
melser blefvo desse anställda af Gaoolin, af ScnvLTeK,
PjlanMan och Justander, samt finnas införde flerestades
i Vet. Aoad. Handlingar. De fSrut allmangjorda Sjökor-
ten tjente till bestämmande af Kusterne, och några fasta
punkter in i landet gåfvo orterna ett någorlunda riktigt
läge. Likväl mS anmärkas att just desse Sjokort föran-
ledde till ett betydligt fel,'» hvars rättande mßste lemna»
till framtiden. Af antingen felande eller bristande upp-
gift r hade Finska Vikens Kust mellan Åbo och LovisaSlif it utdragen vid pass io minuter, eller nära i mil,
längre österut, an den borde vara. Jemforelsen mellan
Sp?cialchartorn© och SjSkortet, hvilka fsr detta afstlnd
icke stSmde ofverens, gnf anledning till denna opptSckt,
som af brist pä ytterligare bevis måste anses slsom en
sannolik förmodan, tills sednare observationer bekräftade
verkligheten deraf. Emedlertid var Sjökortet det enda au-
tentika document, efter hvilket laget af denna Kast-kundf
Utsatta*. Jemf. V. A» Hafldl, iBos.
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telser, hvilka i betydlig mån bidrog© att öka Char-
tornas fullståndighet, anställdes en vidlyftig och
kostsam resa i Finland år 1797.

Då Hr Frih. Hermelins företag i början
icke omfattade den vidsträckta plan, som sederme-
ra blef antagen och följd, kunde tillgång till pub-
lika förvaringsstållen af Chartor och underrättelser
någorlunda umbäras. Men ju mera det erhöll en
större utsträckning, desto nödvändigare blef be-
hofvet deraf. Bland offentliga Samlingar äger i
synnerhet Kongl. Landtmåteri Contoret det rikaste
förråd af obegagnade ämnen för Rikets Geogra-
.phie och Charteverk, men det var icke utan om-
vågar tillgängligt för någon, åfven med den mest
oegennyttiga och ädla föresats att gagna det all-
männa. Det skulle innebära en stor orättvisa mot
tidevarfvets upplysning, om man ansåge detta ute-
slutande såsom en följd af personlig motvilja, eller
att samtiden ickevvar fri från fördomen, att såda-
na Samlingar borde hållas hemliga. En gammal
författning, som icke tillåt någon enskild att utan
tillstånd begagna dem, stadgad i de tider, då den-
na fördom hade nåra gemenskap med en kortsynt
politik, var likväl ännu ej upphåfven och måste
således efterlefvas. Hr Frih. Hermelin anhöll
derfore hos Kongl. Maj:t om tillstånd att få fritt
tillträde till så väl Landtmåteri-Contorets som an-
dra publika Samlingar af Chartor, åfvensom om
uteslutande rättighet, att på 15 års tid utgifva
Landskaps Chartor öfver Sverige, enligt den an-
tagna planen. Beviljandet håraf var den minsta
uppmuntran, hvarmed Regeringen kunde nnder-
stödja patriotismen. Den som genom enskilda upp-
offringar ville göra sig fortjent af Samhållet, särde-
les i en litterär våg, borde val icke genom olämpli-
ga författningar hindras från en så ädel afsigt, och
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då detta medförde större kostnad, ån att en dere-
tnot svarande ersättning, mycket mindre nlgon
vinst, var att påräkna, var vål icke intrång att
befara. Egentliga fördelen af ett privilegium var
förbudet emot införsel af dessa Chartor från utri-
kes Orter, i den händelse att de der skulle blifva
efterstuckna #).

Efter fullbordandet af Chartorna öfver Norr-
land och Finland, låt Hr Frih. Hermelin före-
taga utarbetandet af dem öfver Landskapen i egent-
liga Sverige. De redan utkomna Chartorna hade
framställt Rikets aflågsnare trakter i ett nytt ljus, och
förberedt allmånheteng väntan, i afseende på de
mera bebodda orterne. I mån derefter ökades åf-
ven anspråket på en utvidgad fullståndighet, Land-
skapen i midten och södra delen af Riket voro
förut genom åldre Chartor någorlunda kånda; de
nya borde derfore vida öfvertråffa dessa i nog-
grannhet och geographiskt varde samt således grun-
da sig på omständligare uppgifter. Åtskilliga £

förra tider vid* Landtmateri-Contoret sammandrag-

ar) Man kan anse K. Landtmäteri-Contorets i Forfattftingarne
/grundade rättighet , att ensamt utgifva Chartor ofver Sven-
ska orter, hafva upphSrt vid denna tid. Fordom, dl det
ej var tSnkkart, att ett sådant foretag kunde utföras af er»
privat, miste Regeringen befordra Landets kännedom ge-
nom en offentlig inrättning och under dess vård ställa uft-
gifvandet af Chartor, såsom ett fimne, hvarmecj inger»
obehörig hade sig att befatta. Men med tidernas ombyt-
ta skick och den geographiska vetenskapens framsteg, ha?
Sfven opinionen i detta fall undergått förändring* Det Sr
en afgjord sanning, det författandet af goda Chartor forut-
•atter så mänga förenade vetenskapliga insigter, att denna
kunskapsgren med skal kan göra anspråk på lika fri och
obehindrad utSfning , som alla andra, med hvilka menni-
»kolorstSndet sysselsätter sig, och Sr si likartad med hvar-
je annat bemödande af litterär egenskap, att ett serskildt
tillstånd dertill synes vsra oförenligt med den rådande
upplysningen, Och om man ville medgifva möjligheten af
missbruk i denna vag, så har en vaksam Styrelse utvägar
att förekomma dem.
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na Chartor, dem Marelius så flygtigt begagnade
vid sina Arbeten, tycktes väl vid första påseendet
lofva tillräckliga åmneri, men dessa skulle under
mödosamma resor beriktigas, hvarigenom dock fel-
aktigheter af flera slag icke kunde afhjelpas. Hr
Frih. Hermelin fastade derfore sin uppmärksam»
het på andra utvägar att ernå en åsyftad nog-
grannhet.

Uti Kgl. Landtmateri-Contoret förvaras om-
kring 30000 Specialchartor öfver Byar, Hemman
och serskilda lågenheter, tillkomna sedan denna
inrättnings början genom de i Orterna verkställda
Landtmåtareförråttningar. Dessa för äganderätten
vigtiga Handlingar, utgöra tillika den rikaste käl-
la för Rikets Geographie och Statistik. Då Sve-
riges vidsträckta område och locala beskaffenhet i
de flesta af dess delar tillåfven-tyrs aldrig medgif-
va möjligheten af en generel geographisk afmät-
ning, finnes väl ingen efter vårt lands omständig-
heter lämpligare method att erhålla goda Chartor
deröfver, ån att först sammandraga Landtmåtar-
nes Arbeten och sedan införa den topographiska
detaljen genom recognoscering på stället, samt be-
siktiga dem medelst astronomiska och trigonome-
triska observationer. Ett lika våsendtligt bidrag
åro dessa Handlingar för Statistiken, då fråga år
om areala vidden, om beloppet af odlad jord och
beskaffenheten af den ännu icke odlade eller od-
lingsbara, om Jordens natur och förhållande till
hemmantalet, m. m. y)

y) Emot brukbarheten af LandtmSteri-Contorets Handlingar
till dessa andamål kan man «6ra den invändning, att affatt-
ningén af all jord i Riket icke ännu ar så framskriden eller
fulländad, att någonting sammanhängande ooh helt deraf
kunde frambringas. Dessutom aro Landtmatarnes förrätt-
ningar anställde pä så olika tider, att det Sr omojeligt
bestämma en giften epok, till hvilken uppgiften;; och re-
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Så mycken kostnad, möda och tidsutdrågt
sammandragandet af förenämnde Specialer till Char-
tor öfver Socknar, Hårad och Höfdingdömen tyck-
tes förutsätta, beslöt dock Hr Frih. Hermelin,
att derigenom gifva sitt Chartverk all möjlig nog*
grannhet. Han understöddes dervid af Landshöfa.
och Ofver-Direct. Hr Frih. af Wetterstedts
upplysta nit och beredvillighet att befordra sina af-
sigter, och arbetet, som i början föreföll nästan
afskråckande, lättades sedan genom vana och er-
farenhet om nödvändigheten deraf. De flesta af
Chartorna öfver Svea och Götha Rikets Landskap
grunda sig på dylika sammandrag, hvilka seder-
mera granskades och rättades under serskilda resor
i hvart Lån.

På en tid af 10 år voro 16 Chartor utkom-
na. De öfver Malmöhus, Christianstads och Cal-
mar Höfdingdömen återstodo ånnu, då Landsh.
Hr Frih. af Wetterstedt under Riksdagen
1809, med Hr Frih. Hermelins bifall, till
Stånderne ingaf ett förslag, att detta Charteverk
skulle för en bestämd summa af Staten inlösas och
förenas med Kgl. Landtmateri-Contoret, för att der
vårdas och på det allmännas bekostnad fortsåttas.
Då Stånderne efter öfverlåggningar derom icke

sultaten skulle hänföras och ett sannolikt eller comparafift
förhållande härledas. I geographiskt hanseende ar detta
inkast af föga vigt. Det gifves några Landskap, som Sro
fullständigt afmatta, och i de fleste återstSr ej mer, an
att bristerne lätt kunna fyllas genom recognoscering och
undersökningar, på stället.

_

Till Statistiskt behof åter aro
de val icke si rakt iSmpliga, men det tinnes ock in^entjenligare utväg att erhålla kannedom om JorHarnes vidd
och beskaffenhet, ån att hämta den ur Landtmatarnes be-
skrifningar. Om af dem gjordes tabellariska sammandrag ,

kunde forjndringarne sedan efterhand införas, enligt ärli-
gen inkommande nya underrättelser, och det bristande er-
9§ttas genera analogiska slutsatser.
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funno förslaget antagligt, förenade sigivånne Pa-
triotiske mån, Ofverste-Kammar-Junkaren Hr Frih.
Bonde och Ofversten Hr Frih. AdelsvÅrd, att
for enskild räkning inlösa Verket och bidraga till
dess fullbordande. Efter den sednares kort derpå
timade frånfålle ingick hans Måg, Majoren Hr
Frih. Fr. Hjerta, i sin Svårfaders gjorda anbud,
och Hr Frih. Hermelin öfverenskom seder-
mera med desse Herrar, att sjelf behålla en tre-
djedel. Summan af det åsatta värdet deltes uti
150 Actier, och som man insåg nyttan af att in-
bjuda åfven andra för saken nitiske medborgare till
deltagande, utfärdades dessutom 50 Actier emot ser-
skild lösen. Håraf uppkom således ett Bolag,
som under namn af Geographisk Inrättning nu me-
ra fortsätter utgifvandet af Chartorne öfver Sve-
rige, a)

z) Det af Frih, Hermelin utgifna Geogr. Verk fifver Sve-
rige innehåller följande Chartor.

Första Afdelningen :

Titelblad.
1. Sverige, med tillgransande Länder, Hans Maj:t Kon.Gustaf IV Adolph i underdånighet tillegnad af S. G.

Hermelin , Stockholm 1797.
2. Westerbotten och Svenska Lappmarktn ; på Bergs-Rå-

det Frih. S. G. Hermelins anstalt och omkostnad, ef-
ter äldre och nyare Chartor, samt observationer vid enresa år f7gs af Ak*. Swab, Bergmästare &c, och Clas"Wallman, Marckscheider. Af den sistnämnde vidaretillökad 1796.

3. Ångermanland, Medelpad och Jimtland, efter denaf Landsh. Frih. P. A. Ornsk6ld år 1771 utgifna Char-
ta, med tillaggningar af S. G. Heumehn 1797.*• Herjwdalitn , författad efter den af Landsh. och Com,Gr. F. A. U. CroksTEdt lemnade Charta och eft^r ob-servationer vid en resa St 1796 af A. Svtab och P. M.

robsahm. PS Bergs-Rådet Frih. S. G. Hermelins an-stalt och omkostnad utgifven 1797.5. Gestrikland och Heleingland, sammandragen underLandsh- och Commend. Gr. F. A. U. Cronstedts in-seende af Ingen. Oi. Insulander Sr 1796. tJtcifren afFnh. S, G. Hermelin. (1797).
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ga
Hr Frih. Hermelins bemödanden att ntvid.

kännedomen om Landskapen inskränkte sig icke

Andra Afdelningen :

Titelblad-
6. Svea Rike och Norra Delen af Sverige , utgifven af

Geogr. Inrättningen 181 i. Förf. af C. P. Hallström-
7. Stockholms HSfdjngdome, efter meddelta Chartor och

underrättelser af Öfv. Ståthållaren och Landsh. m. m. Gr.
S. af Ugglas, och etter nyare mätningar, resor och
Astron. observationer, förf. af C, P. Hallström , 1802
utgifven af Frih. S. G. Hermelin.

8. Upsala HSfdingdome, utgifven af'Frih. S. G. Herme-
lin Psrf. af C P. Hallström.

9. Nyklpingi HofdingdOme^ utgifven af Frih. S. G. Her-
melin , Förf. af C. P. Hallström.

10. Westerås HSfdingdOme , utgifven af Frih. S. G. Her-
melin. Efter äldre Chartor, med rSttelser och tillagg-
ningar under resor af Bergmfst. C. A. Hjort af Ornas
orh efter nyaste Astion. observationer förf, af C. P.
Hallström t 800.

11. Örebro HSfdingdome, utgifven af Frih. S. Q* Her»
Melin. Efter sammandragna geom. matningar och flere
Orters åren 1798, 1801 och 1802 astronomiskt bestämda
lägen f*rf. af C. P. Hallström 180j.

fjj. Stgra Kopparbergs Hofdingdome eller Dalarne, ut-
gifven af Frih. S« G. Hermelin, förf. af C. P. H£ll-
strSm 1800.

13. Kopparbergs, Siters , Nåsgårds och Wester-Bergs-
lagent FSgderier, i Stora Kopparbergs Hftfd. utgifven
af Frih. S. G. Hermelin. Förf. afC. P. HallstrSm 1800.

Tredje Afdelningen:
Titelblad.
)4. GStha Rike eller Södra Delen of Sverige , utgifvea

af Frih. S, G. Hermelin. Efter äldre och nyare Char-
tor samt Astron. observationer förf. af C. P. Hall*
STRÖM 1807.

15. Carlstads HlfdingdOme eller WSrmeland , utgifvfta
af Frih. S. G. Hermelin, Efter nya Astron. observa-
tioner och sammandrag af geom, matningar förf. af C«
P. Hallström 1808 2 blad.

16. Skaraborgs HOfdingdtme, utgifven af Frih. S. G.
Hermelin. Efter geom. Chartor, nyaste Astron. ob«
servationer och under resor gjorda rättelser förf. af C»
G. Forssell IRO7. ,

17. Elfsborgs Hofdingdome, utgifven af Frih7 y S. G.
Hermelin. Enligt nyaste Astron. observationer samt
tmder resor förbättrade äldre geom. Chartor, förf. af
G. G. Forssell 1808.

18. Gotheborgs och Bohusläns HSfdingdSme , utgiften af
Frih» S. G Hermelin. Förf. af C. G. Forssell 1806.
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allenast till deras graphiska framställning. De ut-
sträcktes, i oskiljaktigt sammanhang dermed, åfven

19. Halmstads HSfdingdome, utgifven af Frih. S- G. HerJ
melin. Förf. efter getym. Chartor samt under resor
gjorda matningar och observationer, af C. G. For*-*.
sELI 1807.

30. jSnkSpings, Kronobergs och Blekings HofdingdSmeni
utg. ai Frih. S. G- Hermelin. Efter åldre Chartor och
af Capit. C. G. Forssell under resor gjorda rättelser
förf. af C. E» Hallström Igop.

ai. QstergSthland, utg. af Frih. S. G. Hermelin. Efter
den af Förste Landtm. M. "WallbeßG sammandragna
Charta och enligt nyaste ortsbestSmmelser f6ri« af C. J_\j
Hallström 1810.

32. Gottland eller Wisby HSfdingdSme, utg. af Frih. S.
G. Hermelin. Förf. af C. P. Hallström iBos.

a3. Malmohus eller Christianstads Höfdingdömen eller
Skåne, utg. af Geogr. Inrättningen. Föif. »t C P. Hah«i
strÖm 1812, 2 blad.

Fjerde Afdelningen:
Titelblad.
StorfurstendSmet Finland, utg. på Frih. S. G Herme-

lins anstalt och omkostnad. Sammandragen och förfat-
tad äf C. P. Hallström 1799.Vtedborgs HSfdingdSme, på Frih. S. G. Hermelins an-
stalt och omkostnad, förlattad enligt serskildo Chartor
och anmärkningar under resor af G. P. Hallström 1798.Wasa HSfdingdome^, utg. af Frih. S. G, Hermelin. Förf,
af C. P. Hallström 1798.

Savolax och Carelens eller Kuopio HSfdingdome, utg."
af Frih. S. G. Hermelin. Förf. af C. P. Hallström
1799- _. ,Nylands och Tavastehus samt Kymmenegårds Hofding-
dSmen, utg. af Frih. S. G. Hermelin. Fötf. af C. P.
Hallström 1798.

Abo och BjSrneborgs HSfdingdSme, utg. af Frih S. Q»
Hermelin. Förf. af C. P. Hallstäom 1799.Till hela Samlingen hörer ett generelt Titelblad, som til-

lika upptager en förteckning ofver Chartorne. 1 början
Utgjorde de öfver Finland andra Afdelningen, men åro nu
mera att anses såsom ett Bihang till detta Verk. Vid slutet
aflßi4var Chartan öfver Calmar Lan Snnu icke flrdig.

Då det varit mig uppdragit, att författa de fleste af
dessa Chartor, samt anställa dertill hörande observationer
och undersökningsresor , torde det afven vara mitt åliggan-
de, att dels Vederlägga, dels förklara de anmärkningar,
som vid dem blifvit gjorda eller vidare kunde anföras.

i:o Utllndska Recensenter hafva med skal erinrat, att tid
längdens beräknande första Meridianen genom Fetrö icke
bordt antagas 190 65' 45" vesterom Paris , »tan jemnt
såsom nu allmänt af Geographeme brukas. Enligt de $ld«
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till ett ämne, som ensamt förmått grundlägga ett
varaktigt minne af hans förtjenster mot vetenska-

sta uppgifterne skulle meridianskillnaden mellan Paris och
ferro vara 190 53' 45", och det med sådan visshet, att
K. Ludvig XIII år 1654 förordnade, det denna beräk-
ningsgrund för längden borde af Franska Geographer iakt-
tagas. De afveko dock snart derifrån. Redan de I'lsxe
och d'ANviLLE utsatte första Meridianen i rundt tal 200 v.
Iran Paris; de öfrige följde deras exempel, och sluteligen
har man allestädes, utom i England och Spanien, antagit
samma grund, ehuru laget af Ferro, enligt nyare observa-
tioner icke inträffar noga hvarken med den ena eller an-
dra uppgiften. I Sverige räknades längden på de äldre
Chartorna från Upsala Meridian, men sedermera från den
genom Ferro, med skillnad af 19° 53' 45" från Paris, för-
modeligen på Vetenskaps Academiens autoritet, i hvars
Handlingar denna bestSmmelse af våra namnkunnigaste
Astronomer stadgades. Efter densamma blefvo Sfven _Nor-
»enankars Sjökort utlaggda. Såsom nybörjare och mindre
erfaren var det mig icke tillständigt att ändra det antagna
jåt-tefr, tills efterhand förvlrfvad bekantskap med den^ geo-
graphiska vetenskapens sednare framsteg, berättigade mig att
afvika från en sats, som var grundad endast på gammal
hafd. PS Chartorna öfver Norrland, Finland och Svea

Rike ar första Meridianen räknad 190 53' 45" ▼. fr.
Paris, men på dem öfver Götha Rike jemnt ao°.

3:0 Invändes, att Chartorne icke Sro i samma Scala. For
lättare jemförelse ar det visserligen beqvfimt, att Provins-
cbartor öfver ett Rike hafva lika mattstock, men för
Landskap af så skiljaktig vidd, som de Svenska, Sr detta
icke görligt. Om man jemförer ytterligheterne, det då-
varande "Westerbottens Län ai3i qvadr. mil och Bleking
af 27 qv. m. skulle en Charta öfver det förra blifva nära
80 gångor större; och hvarmed vill man dä uppfylla den-
samma öfver ett föga bebodt och otillräckligt kandt Land,
för att gifva den en comparativ fullstahdighet med Char-
tan öfver det sednare? Så mycket Länens inbördes vidd
tillåtit, har samma Scala blifvit nyttjad för serskilda trak-
ter i Riket. —• På den anmärkning, att ett visst och i
rundt tal exnrimeradt förhållande till naturliga storleken
icke blifvit iakttagen, svaras, att d*enna förträffliga läro-
sats långt ifrån att ännu vara allmänt använd, icke var
bekant hos oss, di de första Chartorna utgåfvos. Vid
de nyare ar den deremot begagnad. Foröfrigt må erinras,
•tt hvar Charta innefattar ett helt för sig; fullstandighe-
ten är olika efter tillgången på materialier, Landets vidd
och derefter lämpade mängd af föremål.

3:o När Chartorna öfver till hvarandra gränsande Län jem-
föras, komma grlnålinierne icke allestädes ofverens, ett
fel som sorgfälligt, bordt undvikas» JJett* bM? d»«* oitt
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perna. Vi erinre oss, att blott fa och ett emot
Landets vidd icke svarande antal af Ortsbeståmel-
melser voro att tillgå, då han började sitt Charte-
verk. Bristen var i synnerhet kånbar, hvad d©
inre delarne af landet beträffar, och utom dess af-
hjelpande hade man åfven med de bästa Specialer
ej kunnat råtta felaktigheterne i det hela. Det var
icke ett lått och i hast verkstålldt foretag, att

varit oundvikligt. Hvar Charta grundar sig på de Specia-
ler underrättelser, som öfver den ort hon föreställer
kunnat erhållas.; men det har mer ån en gång hindt, altsäkrare uppgifter rörande gransorna och trakten omkring
dem varit att tillsa vid utarbetandet af Chartan öfver nästa
Landskap. Naturligtvis borde då de bättre källorna be-
gagnas, om ock olikheter med en annan redan utgifven
Charta blefvo en följd deraf. I den enda händelse hade
olagenheten varit undviklig, att ämnena till alla Chartor
förut skulle varit anskaffade , innan man skred till utarbet-
ning , men detta hade hindrat ders successiva utgifvande.
Ett vant öga urskiljer snart det felaktiga och i allmänhet
eger en sednare utkommen Charta företräde framför en
äldre.

4:0 På dessa Chartor finna9hva,ken berg, skogar eller mossar
utmärkte, föremål, som deflesta Svenska Landskap hafva i
öfverflöd; men detta öfverflöd förutsätter, att en stor del af
Chartorna då måst fyllasmed dylika föremål. Man fordrar,
att å' minstone rådande Bergstrakningar icke få saknas på en
god Charta. Hvilka aro likväl de mera vidsträckta och sam-
manhängande Bergsryggar, som förekomma t. ex- i den
södra hälften af Riket. Man fcrblande ej Bergsryggar med
Landthöjderne, som åtskilja serskilda vattenaystemer; de
sednare Sro många och till en dtl anmärkningsvärda, men
ingen af den höjd och beskaffenhet, ait den kunde såsom
topographiskt föremal Den största, hvilken de-
lar vattnen åt Östersjon och Westerhafvet, uppnår ej 500fots höjd öfver hafsytan, och ar på de flesta trakter lika
bebygd som det öfriga Landet. Bergen aro i allmänhet
spridda. utan annat sammanhang ån den likartade egen-
skapen af deras beståndsdelar, och i jemförelsc med berg
i andra Länder blott små kullar. En sann framställning af
jordyrans yttre former, kan ej heller möjligen uttryckas
med den ringa kSnnedom vi om dem för närvarande ega.
I geologiskt nänseende aro deremot Landt- och Bergs-
höjderna afvigtigt interesse. Mera undersökta an hittills
skulle de troligen lem na ovSntade resultater till bestäm-
mande af Landets Climat, rådande jordoråner och en i
följd deraf förbättrad cultur.
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genom de hittills bekanta methoderne bestämma sa
många orters längd, som nödvändigt fordrades*
Men användandet af den för Geographien vigtiga
uppfinning, att medelst Chronometer hårleda läng-
der, började, genom förut lyckligen utfallna försök
och deraf stadgad erfarenhet om dess nytta, blifva
allmänt vid den tid, då Hr Frih. Hermelin be-
slöt fortsåtta utgifvandet af Chartorna öfver Sverige,
och han fattade snart den föresats, att åfven hos
oss införa och begagna denna förträffliga method å).

Chro-

d) Det svåra problemet, att på ett enkelt och lätt men sä-
kert satt finna orters långdskilinad, var ännu icke nog upp-
löst, för att fjikalla A*.tronomerne från ytterligare utveck-
lande deraf. Afven Regeringarne togo nåra del deri, så-
som ett medel att befordra Sjöfarten, Solförmörkelserne
»nslgoJ val bast egnade till dttta ändamål, men de in-
träffade sällan och kunde således icke når som haldst gtf-
va elementer till längdberåkning, särdeles pä sjön, der
man ofta behofde denna utväg att bestämma Skeppets läge»
Man föreslog och begynte anställa matning af distancer
mellan Månen och Solen eller Fixstjernorna, men detta
sått förutsatte en noggrann kannedom om Månens thtfori
och rörelse* Det berodde således vasendtligen på goda
Mån-Taflot att finna längden till Sjöss. TilJ uppgörande
af sådana företogo sig D'ALEMBEkT, LA Grange

, Euler,
Clairabt» och Tob. Maybr djupa analytiska undersök-
ningar , dem den sistnämnde tillika pröfvade och rättade
genom mångfaldiga observationer, samt till följd af d< m
utgaf Tabeller, hvilka vunno det uppseende, att de 1765
belöntes med 3000 L. Sterl. af Longiiuds Commissionen i
London. Men så val denna, som alla andra njethoder att
observera Längden bero ovilkorligen a£ en saker tidsbestäm-
melse, och denna åter af goda och jemntgående Ur. Pen-
deluren voro långt' förut bragta till fullkomlig het, men
naturen af deras mecbanism tnedgaf livårken t Igon förflytt-
ning från. en ort till en annan med bibehållande af en
orubbad gång , eller deras användande på sjöresor, under
hvilka man i synnerhet saknade utvägar att mata tiden.
Ur som drefvos med fjedérkraft borde i detta afseende blif-
va de Renligaste; den vanliga sammansättningen lofvade
likval ingen pålitlighet utan stora förbättringar i konsten
att förfärdiga dem.

> Parlamentet i England och Vetenskaps Academien i Pa-
ris, utsatte ansenliga belöningar för goda och profgiltiga Sjö-
ur i anledning hvaraf* flera berömde Konstnärer foresatte
sig att tafla derom, Urmakarne Ls Rot och Skrthoud i
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Chrönometer och Spegel-Sextant blefVö från Eng-

Paris ingåfvo slutligen &ina arbeten, hVUka efter anställda
försök funnos sS fullkomliga, att den förre erhöll dubbla
belöningen och den sednare iiftids pension. — Sedermera
hafva dock de Franska Langduren icke vunnit särdeles för-
troende. I England var man mera nogräknad med detta
vigtiga ämne, till mindre formon för i"en person, som
der id gjorde sig namnkunnig, an för fullkomnandet af
hans uppfinning. Sedan Haßßlsow genom förlåtdi^ande
af förträffliga SjrJur, hvilka utstodo ei^vida strängare pröf-
ning, än man begärt,, hade gjort sig fortjent till den der-
fore utsatta belöningen af 20000 L. Sterl. hvaraf han lik-
väl icke erhöll stort mer ån hälften, begynte åfven Ur-
makarne Arnold och Kendal att på de af Harrison upp-
gifna grunder sammansatta dylika ur, blar.d hvilka dert
Sednares i synnerhet förtjente allmänt bifall. Möjligheten
af goda Sjöurs förfärdigande var således algjord, och män-
ga upprepade försök öfvertyga om deras ofelbara nytta pä
långvariga Sjöresor.

Den ena upptäckten föranleder merendels till en annan.
Längdens finnande medelst säkra Ur borde kunna ..ske med
lika förmon på landet, som på sjön. Storleken och sam-
mansättningen af de egentliga Sjöuren tillåto dock icke
en beqvam transponering till lands och de talte ej
heller den olikhet i rörelse, som ett åkdon Iger i jem-
förelse med ett seglande skepp. Det hade lyckats en
Konstnär i London, Mudge

, att uppfinna en ny inrättning
af oro som metlgaf en forminskning af Urets volume anda
till vidden af ett större Fickur, och att till densamma an-
bringa en compensation för temperaturen. Omkring med-
let af 1780-talet, då Grefve Bruiil i egenskap af Sachsisk
Minister vistades i London, uppmuntrade han, såsom kän-
nare och befordrare af Astronomien, Urmakaren Jos. Eme-
RY, född i Sveitz, att förfärdiga Ur af denna inrättning,hvilka Sedan blifvit så fördelaktigt kända under namn af
Chronometrar. Grefve Bruhl anställde sjelf resor i Eng-
land , för att pröfva dem, och vid sin återresa- genom Paris
till Tyskland, bekräftade han med ftera nya resultaier de-
ras förvånande noggrannhet och de stora fördelar Geogra-»
fdiien skulle hemta af ett omsider funnet sått, att mej
atthet och pålitlighet bestamma långderne. Baron vonZach på Seeberg vidGotha, underlåt ej att genom vidare

försök best'rka denna vigtiga omständighet, samt att kun-
göra och på det högsta recommendera den nya methoden.

I förening hårmod arbetades afven på förbättrande af Instru-
menterne till afmatande af.de himmelska föremålens höjder
och synbara afstånd fiån hvarandra, verktyg, hvilka med
egenskapen af den möjligaste noggrannhet bord-é afven haf-
va den, att vara förbara pch lätt handterliga. Redan 173*hade Hablkv uppfunnit sådana under namn *f Spegel-Stx-
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land anskaffade /), och den första resan till ob-
servationers anställande skedde 1798. De haf-
va sedermera nästan alla år blifvit fortsatta, dels
genom Hr Frih. Hermelins och Geographiska
Inrättningens forsorg, och dels af SjomåiningsCorp-
sen, som åfven eger dylika Instrumenter. Mer
ån hundrade orter aro till bredd och långd be-
stämda med erforderlig pålitlighet, ibland dem
inånga medelst fleråriga observationer bekräftade,
och några med sådan framgång, att båttre ofver-
ensståmmande utslag genom de strängaste astrono-
miska methoder icke erhållas 0).,

»■ I Till m 1 , ,

tanter och Octanter , tjenliga egentligen till observationer
på sjön, men de behöfde förbättras och erhålla nödig
brukbarhet till observationer åfven på landet. I denna del
utmSrkte sig framfor andra den namnkunniga Instrument-
makaren Ramsden i London, som icke allenast bragte
Sextanterne till den högsta grad af fullkomlighet, utan ock
genom bruket af artificiel Horizont gjoide dem ytterst be-
qvama for observationer till lands.

S) Denna Academiens Ledamot, Hr Bergmäst. Broling, vi-
stades då i London, och anmodades om biträde med dessa
Instrumenters beställning. Valet af en skön Spegel-Sextant
af Ramsden och en Chronometer af Arnol-d, den bastå,
som då kunde fås, rättfärdigade hans kända insikter i de
mechaniska Konsterne och hans fina urskillning i bedöman-
det af detta slags tillverkningar.

t) För dem, som ännu till afventyrs ville draga pålitlighe-
ten af chronometriska bestämmelser i tvifvelsmål, må föl-
jande profstycken tjena att derom in&ifva en fördelaktigare
tanke •

Örebro i tid vester från Stockholms Obs.
179S --

- ö n' ao".oi ScHULTév.
1801 — — ai,so Hallström.
1802 — — 12,69 H.
,805 — — 20,8ö H.
igoi —

— 11,01 Sch.
1800 — — at, 7) H.
180G — —' ai,oB H.

Calmar i tid v. fr. Stockholms Obf?
1804 Of 6' 4g"oo Hallström.
XBO7 — — 49,72 Forssell.
1810 — — 4g,74
1812 — — 48,77 £ Hällström.

*Bi4 —
— *JJ,n^
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Tid efter annan har Sverige egt Vetenskaps-
idkare, hvilka gjort sig kånde genom forskningar

Gotheborg, Nya Warfvet, i tid v. fr. Stockh. Obs.
iBo3 O t 24' ss",Go^

1804 - - 35,a , > Sc«ULTC*-
34,30

Resultaten af jemförelserne. mellan chronometmka och tri-
gonometriska bestämmelser utfalla i allmSnhet lika förmån-
ligt. Det ar klart, att allt härvid ankommer på en god
och bepröfvad chronomeier. Stundom inti&ffa vsl oför-
klarliga anomalier i dess gång, men dä ma man ock ej be-
gagna de ovissa utslagen.

I sammanhang med ämnet torde några anmärkningar rö-
rande Längden af Stockholms Observa'oiium har så myc-
ket mindre vara ofverJlödiga, som alla observationer blif-
vit beräknade fr*n dess Meiidian, hvars slutliga faststäl-
lande således ar for vår Geographie ett angeläget föremål.
Kort efter fullbordandet af denna inrättning var dess för-
sta Föreståndare sorglaliig om att bestämma Geographiska
laget deraf, ett för hvarje valbestalldt Observ&torium nöd-
vändigt vilkor. Genom mångfaldiga observationer fann
Wargentin bredden vara 590 20' 3i". (V. A. H. 1769),
hvilken dock sedermera blifvit ökad med 3'', genom an-
bringande af de förbättringar , till hvilka nyare elementer
kunnat föranleda (S- Cronstrand V. A. H. 1811). Der-
emot har längden varit andringar underkastad. Afven den
fanns af Wargentin, medelst Jupiters MSnars förmörkel-
ser, i det närmaste lika ined hvad man nu antager den att
vara, neml. 1' 2' si" i tid öster frän Paris, (V. A. H.
i 761); men de af Lexell.i anledning af Solformörkel-
serne 1764 och 1769, uträknade resuhnter gåfvo längden
3 och 4 tidssekunder större. (V. A. H. 1773). Det fö-
retrade denna metbod egde framför den förra, stadgade an-
seendet af den nya uppgiften, ehuru ett af par Solför-
morkelser barledt utslag icke var något bevis för pålitlig-
heten, desto mindre, som LexELL och Rumowsky flere-
stades uti Petersb. Vet. Acad. Handl., af både dessa ech
sednare Solförmorkelser, beräknat denna längd 1 2'si".
eller ja". Emedlertid förblef den hos oss vid 1 3.' 56" ,

tills 1798 och följ. aren Tidskrifterne Allgem. Geogr. Ephe-
meridtu och Monatl, Correspondenz spridde nytt ljus
häri. Alla har observerade Solförmorkelser och Stjernors
bortskymningar af Månen uträknades^ å nyo af A-stronomer-
ne TriesNeckf.r och Wurm samt infördes i dessa Skrif-
ter. Medeltalet af dessa resultater gifver Stockh. Observ.
LSngd till i

1 2' 5i",80 eller i rundt tal Isi". Det drog
dock ut nSgra år, innan man ville antaga denna sä rick-
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och arbeten i Petrographien, och ehuru ingen med
en geologisk ofversigt omfattat hela landet, hafva
dock serskilda orter blifvit temligen undersökta.
Nödvändigheten att låra kanna vissa Malmfält på-
kallade ett närmare utforskande af deras beskaffen-
het, och Sveriges Flotstrakter, spridda utan sam-
manhang mellan de vidsträckta Gneusfålten, ädro-
go sig framfor dessa de naturkunniges uppmärk-
samhet. Redan von Linng beskref några af dem.
Sedermera hafva Hrr Frih. Hermelin, Gejer,
Hisinger och Hjelm genom utförligare un-
dersökningar bestämt Flötslagrens beståndsdelar och
utsträckning. Men de Special Chartor, som ofver
dem funnos, framställde dem endast i isoleradt
skick; begrepet om deras låge i hånseende till
kringliggande bergstrakter, samt allmänna egen-
skapen af de jord- och bergarter, hvaraf de om-
gåfvos, kunde af dessa icke inhemtas. Val voro
underråttelserne i detta fall ej nog tillräckliga; Hr
Frih. Hermelin ville dock begagna hvad redan
blifvit samladt, till utgifvande af mera generela
petrographiska Chartor ofver de märkvärdigaste or-
terne. De utkommo mellan åren 1800 och 1804.

tiga uppgift, som den för närvarande kunde erhållas. Nu mera
ar den allmänt gällande och skall troligen genom uträkning
af de sednaste observationerne stadfastas. .— Med laget af
Observatorierne i Upsala och Lund ar det sämre beskaf-
fadt. Man bibehåller Sn samma bredd för Upsala, som
Celsius bestämde iy36 (Memoires ptésentés, IV Band )
och Schenmark antog bredden af Lund sådan som dm
observerades af Picard 1671 , (Voyage, &c- Par Mr
Picard i6»o). Hvarken Instrumenter eller raknings-ele-
menter tillåto dessa tider någon erforderlig noggrannhet,
och sedermera har ingen bf fattat sig med nyare observa-
tioner. Langd-rne behofva ock en nåimare undersökning-
Den af Lund torde lik al y i an»eende till granskapet inedKöp nhamn, få anses temligen bestämd, afven genom geo-
datiska matningar. En dylik sammanbindning mellan Up«
sala och Stockholm återstår Innu.
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.Då en allman geologisk kännedom af* Fädernes-
landet ännu år foga utvecklad och bearbetad, men
troligen i en framtid skall utgöra ett vigtigt äm-
ne till nya undersökningar, tjena dessa Chartor
till en nyttig ledning dervid z).

Betraktandet och undersokningarne af de phy-
siska märkvärdigheter, som jordytan framter i af-
seende på utsträckningen, relativa höjden och in-
ra beskaffenheten af de förnämsta Bergsryggar
hafva i vår tid mer ån förr sysselsatt Geologerne.
I början ansåg man dem for isolerade foremål,
liksom tillfälligtvis danade att oka naturens mång-
faldighet och bidraga till en del af hennes verk-
ningar och behag, fin nogare forskning af så väl
deras beståndsdelar, som riktningen af deras läge,
ledde småningom uppmärksamheten på deras in-
bördes sammanhang, och ju mer fullkomnade
Chartor ofver Länder man erhöll, desto verkliga-

l) De af Frih. Hermelin utgifna Petrographiska Chartor sro
följande:

Petrogr. Charta ofver Södra delarne af Sverige och Nor-
r ige , 1804.

D:o öfver Nerike , iBo4.
* D:o öfver mediersta delen af Goiharike, iBo4.

Dito öfver Skåne, iBo4.
Plan och Profil-Chartor ofver Stora Kopparbergs Gruf-va, sammandragne på Frih. S. G. Hermelins anmodan,

efter förutgjorda matningar, af C. WalLman, 6 Blad.
Ådeljorss Guldgrujvor och Malmfält uti Alsheda Socken i

Småland, afmåtte år 1786 af A.NT. Swab.
Svappavara Koppar och Jern-Grufvor i Torneä Lappmark.
Gellivara Jernmalmsbcrg, af C. M. Robsahm, 1800.

Dessa bagge höra rill Frih. Hermelins försök till Mi-
neralbistoria ofver Lappmarken och Westerbetten 1804.Till Hr V. Hisinokrs Skrifter uti K. Vet. Acad. Handl. höra
följande Chartor:

Petrogr. Charta öfver Skaraborgs Lån, 1797.
D:o öfver Halle och Hunneberg, 1797.
D:o öfver Gpttland, 1798.
D:o öfver Öland, 1802.
D:o Flotserne uti Rattviks, Ore, Orsa, Mora och So-

phia Magdalena Socknar, itiob.
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re blef ofvertygelsen derom. Suomarnes ursprung
ifrån de rådande höjdeme och deras lopp åt mot-
satta sidor till de kringliggande hafven, Länder-
nas form och sträckning parallelt med bergåsarne
och fortsättningen af oar i samma riktning; lem-
na nu mera intet tvifvelsmål om höjdernas sam-
manhang på jordytan. Ätt de stundom blifva
mindre märkbara och förlora sig, vederlägger icke
grundsatsen otn deras gemenskap. Höglåndta och
ofruktbara trakter bära alltid spår af deras fortsätt-
ning. Ifrån dem utgå större och mindre förgre-
ningar af lika beskaffenhet, men mera oafbrutna
och spridda på längre afstånd från hufvudryggarne.

Såsom sådana hafva sednare tiders Topogra-
pher börjat att både uti beskrifningar och Chartor
framställa dessa naturföremål; ehuru de i anseende
till oändligheten af omvexlingar i deras yttre for-
mer icke kunna noggrannt bestämmas och afbildas.
Ett prof på tillämpningen af denna lära till Fä-
derneslandets Geographie och naturliga beskaffen-
het år den af Majoren vid Fåltmåtnings-Corpsen *)
Hr C. Akrell år 1811 utgifna Charta ofver
Sverige. Den dertill horande beskrifningen år ett
förträffligt bidrag till kännedomen om Sveriges
höjdsträckningar och af dem inneslutna Vattensy-
stemer, och Statistiken, så vanvårdad hos oss,
har deruti blifvit riktad med nya och lårorika
uppgifter.

Till foretag af större omfattning i den topo-
graphiska vägen horer åfven den samling af Char-
tor ofver Städerna, som Ingenieuren Hr N. G.
Werming utgifver. Allmänheten väntar med
nöje fortsättningen af denna i sitt slag vackra

"*) Nu ofverste-Lieutenanten.
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samling, som märkligt bidrager till kännedomen af
Städernas topographie 2).

I samma mån som den förflutna perioden af
20 år utmärker sig framfor de framfarna genom
större Chartverk, har den åfven varit fruktbar på
strödda Chartor ofver Svenska och Utländska Orter.
De forras inflytelse på beredandet af allmänhetens
smak for Chartkunskapen spridde sin verkan också
till befrämjandet af de sednare. Man såg gerna,
att hvarje afhandling af topographisk egenskap åt-
följdes af en Charta, och tillfälliga anledningar
bidrogo till utgifvande af de öfriga. Bland dessa
utmärka sig några af särdeles fortjenst; de fleste
aro, likt andra stroarbeten, af blandadt värde j).

si) Följande aro de hittills utkomna Chartor öfver belågen-
heterna af Svenska Stader:

1806. Sodertelge.
1808. Åbo, Helsingfors med Sveaborg och "Wasa; dess-

utom Fahlun, Strengnås, Mariefred och Kongelf i litet
format.

1809. Götheborg och Torne?.
1810. Norrköping, Mariefred, Nyköping, Fahlun, Asker-

sund , Philipstad , Carlstad, Christinehamn och Söder-
köping.

1811. Söderhamn, Hnddiksvall *, Kongelf, Säter, Linkö-
ping, Marstrand och Rödesund.

1812. Gefle, Umeå, CarlJohansstad, Nora, Linde, Warr
berg o«h Lidköping.

iBi3. Grenna , Oscarstad, Sigtuna, Mariestad , Carlskrona
och Falkenbfrg.

iBi4. Piteå, Strömstad och Wennersborg.
3) En fullständig förteckning p| gravende Chartor ofver

Svenska orter finnes i i:sta Delen af H->f-R. C. G. Warm-
hoi_.tz's Eibliotheea Hist. Sveogoth. £Temf. afven LuaEK^s
Schved, Gelehsamkeits Archiv.) Men som den slutar med
1783, torde det for samlare t>ch älskare af det geofitapbi-
ska studium icke vara utan interesse att ega fortsättning
deraf till närvarande tid. SvSrigheten att erhålla under-
rättelse om redan utgångna Chartor må tjena till ursäkt,
om någon har skulle saknas. Utom de förut anförda are
de öfriga, så vidt jag känner, dess* ;

Öfver Svenska Orter.
1. Charta ofver belägenheten af Laka. åiliar ach till-

höriga ägor. &c. V- A. H. 1785.
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Innan jag skrider till anförandet af de geo-
graphiska och typographiska Skrifter som de sed-

2. Charta ofver Prästfjerden i Mataren, V. A. H. \^Qi.
3. Ch. Sfver Medevi Hälsobrunn , med dess belägen-

het uti Östergothland, Aska Härad och Nykyrka Soc-
ken. På anmodan af Hr Kammarh. M. OD£NcRAN'rz
uppmätt och författad år 1784 af Fr. Ekmansson. Hor
till Cnatttngii Dissert. om Medevi Brunnar, 1785.

4. Ch. ofver thet Capit. och Prof J. Mei.dercb.eutz till
Nybyggen fSrlänta Vpodlings District kring Melder-
steins Bruk i Westerbotten. Hor till: MeldersteinS
Bnik, dess Privilegier och formoner, Bcc. af Em. Ek-
man ,i7gs. 9

5. Plan-Charta ofver Orebro-Stad, förf. år 1784 af Ord.
Ing. E. Nyberg; transporterad 1786 af F. A. "Wih-
LTNGEN.

6. Ch. ofver Örebro Stads Belägenhet, sammandragen af
C. Beckman 1753. Denna och föregående höra till
Bagges Beskrifning om Örebro.

J. Ch. ofver Frälsehemmanen Skurup, Hylteberga ,

Sandåhra, SaritslSf och Ångemollan, af C. G. Wad-
man 1783; uti Lasn. i Blandade Åmnen.

$• Geogr. Ch. ofver Belägenheten af Garphytte Bruk
samt L*eke Bergslag, författad af ö. Åkerren. Hör
till J. A. FahLroths Hist. Beskr. öfver Garphytte Jern-
och Al"tiverk, 1786.

g. Ch. Sfver Gerresta och en del af Albo Härad i
Skåne. V. A. H/1786. •

10. Geom. Charta ofver Gestrikland , sammandragen un-
der Landshöfd. och Commend. Gr. F. A. H. Cronstedts
inseende af Hrr Ingenieurer Lenjeus och Lake 178g.

11. Westerbottens Hofdingdome och dertill hörande
Lappmark, transporterad 178^ af J- E. TÖRNSTéw.
Riksgränsen tillsatt år X7S9 af C. H. Back efter de af N.
Marel7 tt s utgifna Chartor 1771.

32, Ch. ofver Gestrikland, sammandragen 1791. Denna
och föregående höra till Hulphers's Beskrifn. öfver
nämnda Landskap.

j3. Ch. ofver Söderfors Ankare- och Stångjerns-Bruk,
1791. Hor till J. Lundströms Beskr. om Söderfors.

14. Ch, ofver Bleking. Hör till N. H. SjÖborgs Beskrifn.
(Sfver Bleking, 1792,^3.

i5. Landsvägarne genom SSdra delen af Sverige , af G.
F. Linnerhjelm L7q2.

x6. Ch. ofver Hven , Hör till G> 1. Billbergs Disp. de
Insula Hvena 1795,

17. Plan af Stockholm med dets Malmar, af Fr. Akrell,
179S , litet format.

18. Väg-Charta ofver Gefleborgs Län, af 01. iNSUiAHDIKj
»796. Hor till Vägvisaren ofver detta Lsn.
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nare aren utkommit, och till en på dem grundad
6fversigt af det skick, hvaruti denna del af Lit-

19. Ch. ofver Stromsholms Slussverks Canal utg. genom
Landsh. och Commcnri. S. af Ugglas's föranstaltande,
1796. På samma blad^. Ch- ofver en dd af Westman-
länd , söm visar belägenheten af SitSmsholms Sluss-
verks Canal.

20. Ch. ofver Stromsholms Slussverk , 1796 ?

al. Ch ofver Calmar Län och Öland, till utgifvande
befordrad at A. Sparrman, &c. 1796- t

32. Situations-Charta Sfver Kaga och Kärna Församlin-
gar uti Linköpings Stift, (af M. "Wallberg, 1797).

a3. Plan-Charta Sfver Stapelstaden NorrkSping, 1798.
a4. Ch. ofver Motala Ström ifrån Wettern till Bråviken,

Denna och förgående hora till H. O. Sundelii Norr-
köpings Minne, 1798*

25. Trollhättan med dess Canal och Slussar, af C.
Akrell, 1798- I ajquatinta.

3.6. Barsta Hamn i Ångermanland , afmStt 1^99.
3.7. Plan-Charta ofver Trollhättan, med dess nya Canal

och Slussar; efter pålitlig geometrisk afmåtning förf. och
utg. af Fred. Akrell , 1800. 'På samma blad: Göta
Elf-

3g. Ch. ofver Staden Fahlun och Stora Kopparbergs-Gruf-
va, fåif. åren 7780, 1781 och 178a af L. H. Htlle-
strÖm. Transporterad 1800. Stora Kopparbergslagets
resp. Ledamöter i ödmjukhet tillegnad af C. Linderberg.

29. Ch. ofver Sverige, copierad och utg. af Fr. Akrel*«
1801. Utgafs rätteligen 1789 och bifogades till 6:te Upl-
af TuneLds Geographie. Nu mera begagnas den till
Djurbergs Atlas Juvenilis.

30. Väg-Charta genom Upsala Hofdlngdome , upprättad St
iB»i af C. H. Back ; Hör till Wågvisaren genom Up-
sala Lan.

3i. Ch. ofver Luleå Lappmark, samt Ltxieå, Råneå,
ofver och neder Calix Socknar i Westerbottens HSfd.
med derinom belagne Bergs-R. Frih. S. G. Hermelins
Bruks och Odlings Districter. Efter serskilda Chartor
och under resor gjorda observationer författad af C. M.
Robsahm ISOI.

32. Carte du Cours des Fleuves de Torned, de Muonio
et d'Alten , et d'une partie des cötes de la mer gla-
ciale. Hör till A. F. Sköldebrands Voyage pittores-
que au Cap Nord, 1801.

33. Plan af Carlbergs Slott och Trägård. Hör till Krigs-
Vet. Acad. Hindl. iBo3. (af A. C. .Akrell).

34. Nya Kopparbergs Bergslag i Örebro Hofd. utg. af
Frih. S. G. Hermelin,

_

iBo4 (förf. af C. P. Hallström.)
35. Grythytte Socken i Örebro Hofd. utg. af Frih. S. G.

Hermelin , iBo4. (foi£. af C. P. Hallström).
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teraturen befinner sig, vill jag i korthet omnämna
de offentliga anstalter, hvilka blifvit vidtagna, att

36. Ch. ofver Elfdals Socken, med delar af kringliggande
Sacknar i öster Dalame, förf. år iBo4, att visa belä-
genheten sf der befintliga och då kSnda Porfyrberg, af
Geschv. E. HagstrÖm, V. A. H. iBo4.

37. Plan af Stockholm, Konungen i underdånighet tilleg-
nad af C. Akrell, iBos.

38. Ch. ofver Ostergothlands Nordvestra Del, efter pf-
liteliga matningar förf. af M. Wallberg, iBos.

3g. Sammandragen Aflagnings Charta ofver Segelleden
mellan Wenern och Wettern ; uppi vederbörlig befall-
ning förf. af ii. Schwf.de a..

40, Sammandragen Afvagnings - Charta ofver Segelleden
mellan Wettern och Slätbaken, förf. af J. S. von
Sc*ultz« Denna och föregående höra till Frih. von
Platrns Afhandl. om Canaler genom Sverige, 1806.

4t. Wäg-Charta ofver Norra Delen af Sverige samt
Nofrige, af ,C. P« Hagstrom

, 1806
42. Ch. Sfver Segellederne fiån Landsort till Stock-

holm, så val genom den vid Södertelje tillåmnadf Ca-
nal , som förbi Dalarö och Waxholm ; förf. i Kongl.
Landtm. Contoret af C. E. Enagrius och N. Kjer-
KEH , 1807.

43- Ch. Sfver en del af Lapp ska Fjällen , förf- af G-
Wahlenberg

, 1807, Hör till dess berättelse om mat-
ningar och observationer för att bestämma Lappska Fjäl-
lens Högd och Temperatur.

44. Plan af Carlskrona. (P. E. AspegreV 1808).
1809 års Riksgränt mellan Sverige och Ryssland, af
N.G. Weriyung; tillika med plan af Torneå Stad.

45. Östra Grufvorne i Norbergs Socken.
46. Grängesbergs Malmfält.
47. Biskopsberget; denna och begge föregående, uti V.

Hisingeks Sami. till en Mineral-Geographi öfver Sve-
rige 1808.

48- General-Charta Sfver Gotha Canalen, föreslagen till
sammanbindande af Wenern och Wettern med Östersjön.
På Konungens ailernädigste befallning, utstakad under
Ofversten och Ridd. Frih. von Plåtens inseende af
Tu. Telford 1808. Sammandragen och författad dels
efter egna dels efter andra äldre och nyare matningar
och undersökningar af Carl och Jacob Forssell 1810.

49. Ch. ofver Landivägarne i Norrige. Carte des Che-
mins de Post en Svede, af C. Akrell iBju.

50. Ozie Härad. Hör till Prof. N. H. Sjöborgs Samlin-
gar till Skånes Historia och Beskrifning.

si. Trollhättan, Hor till: A trip to TrollhSttan, iBi3.
bz. Vattudrafeen och LandsvSgarne emellan och omkring

Ståderne i Wermeland, af IV. G. Wärmimw iBi3.
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for framtiden allt mera fullkomna kännedomen om
Fäderneslandet. De aro nya, icke i afseende pä

33. Landsvägarne mellan Städerne och Stockholms, Up-
sala, Nyköpings, Westerås, Örebro och Fahlu Hofd.af N. G. Werming iBi4.

, Ofver Länder och Orter utom Sverige.
i. Charta ofver Kgl. Svenska Amtet Neuenhloster med alla

underliggande Gårdar och Byar. V. A. H. 1780.
2. Ch. ofver Förenade, Americanska Staterne, uti Hist.

Biblioth. 1784.
3. Situations Charta ofver Svenska Arméens operationer

i Ryssland 1788.
4. Situations Charta Sfver trakten omkring Nyslotts Fäst-

ning, recogn. under kriget 1788 af O. P. v. Fieanut.
5. Laitasilda Pass K Q. C. v. Fuandt).
6. Ch. ofver Finska Viken, med deromki ing belägna Pro-

vincier, Bcc. förf, uti Kongl. Landtmåt.-Contoret 1788.
7. Ch. ofver 1789 års Fälttog i Finland, af Roos.
8. Plan af Bataillen uti Svensksund den 24 Aug. 1789emellan Kongl. Svenska Arméens Flotta Scc. och den

Kejsérl. Ryska Skargårds Flottan, &c.
9. Plan af Sjöslaget vid Svensksund d. g fttlii 1790

der under Konungens eget Befäl Aiméens Flotta seg-
rade &:c.

10. Ch, ofver Situationerne vid Wärrelä fWarålS). Sven-
ska och RysKa Arméens Lager samt de hlr å omse si-
dor anlagda Forskansningar och Batterier år 1789 och
1790, då Freden slöts har sistnamde år.

11. Carte de la PolynWsie, ou ia cenquieme partie de la
Terre, par Dan. Djurberg, nouvelle edition 1790,
beaucoup ameliorée.

12. Ch. ofver Canalerne och utloppen emellan öarne
från S:t Barthelemy till Dog och Prickle Pear, efter
de sednaste observationer utlagd 1792 och dedicerad
till Kongl- Vet. Äcad. af Sam. Fahlberg. — På sam-
ma blad : Special-Charta ofver Inloppet och Hamnen
Carenage samt Staden Gustavia.

l^-lFransosernes Krigs-Theater , Har.dCharta till Post-Tid
ningen. (G. Broliijg} 1793.

i4. Ch. ofver Heinola (S.ymmenegirds) Hofdingdhne
i Storfurstendömet Finland; efter geometr. och irigon.
matningar ogh observationer under Kammar-Ra<let och
Öfver-Direct. E. af Wettkrstedts inseende författad
i Kongl. Landtm—Contoret. Stockh. 1793.

15. Ch. ofver S:t Barthelemy. Konungen af Svpviga
Gustaf IV Adolph i underdånighet tillägnad af Förf.
Sam. Fahi.berg 1801*

16. Preussisk manoeuvre vid Entenfang.
17. Kyro Pass; d:o Mylly och Härkasilda Pass på sam-

ma blad.
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föremålet, men på sattet att gifva foretagen en
oafbruten framgång. Matningar och undersoknin-

18. Porosalmi Pass.
19. Anjala Pass.
20. Cavalleri-träffning vid Rohenitz i Bohnten.
3i. Trakten omkring Breslau, ('utan titel^.
32. Embuscaden af Spigelberg uti Pomern.
23 Trakten omkring S:t Michels Kyrka i Finland. Den-

na och föregående 7 Chartor höra till G. Adlerspar-
res Krigs-Samlingar i794-iBo4.

24. Plan af Slaget på Köpenhamns Redd d. 2 April igoi.

£C. Akrell).
a5. Ch.-ofver Köpenhamns Redd. (C Akrell 1812.)
36. Ch. ofver Hafvet Marmora, copierad efter den som

finnes i Le Chevaliers Resa, 1802.
37. Slätten af Ephesus, (utan titel}.
28. Ch. ofver Thraciska Bosphoren.
2,9. Ch. Sfver Svarta Hafvet eller Pontus Euxinus.
30. Eratostenis Verlds-Charta.
3i. Carte de Constantinople. Denna och 5 föregående

Chartor höra till: Resa till Propontiden och Svarta Haf-
vet, af I. B. Le Chevalier, öfvers. af E. Berg-
stedt 1802.

32. Ch. Sfver Kemi Lappmark. Pa Frih. S. G. Her-
melins anmodan, enligt astronomiska observationer, for-
fattad under en resa omkring NordCap i Kemi Lapp-
mark 1802 af G. WahlEnberg. Hörer till Be.skiif-

ningen om Kemi Lappmark.
35. Situations-Charta ofver Trakten omkring Finska

Arméens Lägerställe Lill Luolais Malm, jemte Ta-
vastehus Stad, recogn. 1802 af Maj. O. Gripenberg.

34. Ch. Sfver Köpenhamn. Uti underrättelser om Kö-
penhamn af Ange lin iBu6.

35. Väg-Charta ofver Finland ,utg. af K. Landtm.-Conto-
ret 1806. ('förf. af C. P. Hallström).

36. Preusten, Schlesien, Brandenburg samt Sachsiska
Polen , af D. Djurberg 1807.

37. Nejden omkring Danzig, af D. Djurberg 1807.
3g. Plan-Charta ofver Dahzig och Weixelmundr, af D.

DinRBER* »807.
3g. Plan ofver Stralsund med dess Fästningsverk , ("1807%
40. Verlds-Charta, af G. J. Billberg, enligt Bowles's four

sheet Map of the World, med tillagg, 1808.
4i. Charta ofver Norrige, sammandragen och graverad af

E. Åkerlanij 1808.
*2. Ch. Sfver Själand, med gränsande Kuster, af N. G.

Werming, 1808. c
43. Special-Charta Sfver Rågervik 1808 (af E. Åkerland).

På samma blad en del af Finska Viken, utan titel.
44. Ch. Sfver affären i GrSnvikssund d. ?o Ang. 1808 Sce.

afm£tt, ritad, graverad och utg. afO. J. Hagjslsxam.
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gar till militåriskt och hydrographiskt ändamål
hafva långe förut, såsom redan i det foregående
år anmärkt, blifvit verkställda, men blott af vissa

o.

45. General-Charta Sfver de rörelser, som jSregingo Sla-
get vid Preuss. Eylau d. 8 Febr. 1807.

46. Plan af Bataljen vid Gross Aspern emellan Fran-
ska och Österrikiska Arméerna d. 21 och 22 Maj 180g.

47. Plan af Bataljen vid Deutsch Vagram emellan.
Franska och Österrikiska Arméerna d. 5. och 6 Juli 1809.

48. En del af Irmfloden, futan titel).
49. Plan af vid Marengo. Denna och 4 före-

gående Chartor uti Krigs Vet. Acad. Handi. för 1808,

1809 och 1810.
5o» Plan af Slaget vid Enzersdorf d. 6 Juli 1809, utg,

af N. G. Werming.
b\. Ch. ofver Batavien oeh Konungariket Holland, ef-

ter sednare indelningen af Departementer, utg. af E«
Åkjkrland 1809.

52. Ch. Sfver Svenska Pomern med Riigen, utgifven
N. G. Wermins 1810..

53. Ch. ofver Canarie Öama , efter Bory de S:t Vin-
cent iBo3.

54. Special-Charta Sfver Neder Egypten, efter B. Nouet.
55. Ungern, Dalmatien, Croatien ,

Slawonien, Syrmien
och Siebenburgen, efter nyaste .observationer 1808.

56. Ch. ofver Ön Riigen.
57. Special-Charta ofver Sydvestliga delen af Schvéitz.
58. Ch. ofver Floden Missouri, el ter Perrin du Lac.

Stockholm 1811.
59. Plan af Kejserl. Recidence Staden S:t Petersburg.
60. Plan af Paris.
61. Plan af Constantinopel och dess grannskap. Denna

och föregående 8 Chartor höra till Archiv af nyare Re-
sor till Lands och Sjöss, 18:0 och 1811.

62. Sydvästra delen af Östersjon, med Öresund och Bal-
terne ,afN. G. Werming 181a.

63. Det af Ryssland , som upptager Trakten mellan och
omkring Petersburg ochMoskau, af G. Werming 1812,

64. Europa, af D. Djurberg. iBi3.
65. Ch. ofver Tyskland, sammandragen och graverad

af £. Åkerland. Ny upplaga 1813. Norra Delen.
66. Tyskland, Södra Delen , af E. Åkeri and iBi3.
67. Belägenheten af Leipzig, 18j4 (E. Ak.erla.nd).
68. Trakten omkring Leipzig, (rund) iBi4.
69. Plan af Bataljen vid Leipzig; hör till Berättelsen

derom af C. Akrell 1814,
70. Plan-Charta ofver Staden. Fredrikshald, samt dertill

horande Fästningsverk, af D. Djurberg 1814,
TI. Plan-Charta Sfver Hamburg. På samma blad: /?£<*

lägenheten af Hamburg. {E- Aksb.la.Nd).
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dertill efter behof och omständigheter forordnade
personer, hvilkas befattning endast varade på obe-
stämd tid. Följderne deraf voro afbrott i forrått-
ningarne och föränderliga planer i utförandet. Till
forekommande af dessa ölägenheter borde ständiga
Corpser inråttas,, som med fortsatt åtgärd och en-
het i verkställigheten skulle fullfölja arbetet.

Det har långe varit en på erfarenheten grun-
dad sanning, att Chartor och kännedom om Län-
der ej kunna umbäras vid forefallande krigsforrått-
ningar, och en lycklig eller vidrig utgång af dessa
har ofta berodt af goda eller bristande insigter i
Topographien. Fordom använde man härvid blott
resultaten af Geographernes underrättelser och ar.
beten; en militär behofde då på sin höjd ett sä-
kert öga och någon färdighet att afteckna fältet,
når serskildta tillfallen det fordrade. Om theore-
tisk underbyggnad och praktisk bildning var säl-
lan fråga. Men i samma mån, som konsten att
fora krig, jemte alla dess delar, begynte byggas
på vetenskapliga grunder, måste åfven all topo-
graphisk skiljaktighet inhemtas genom bestämda
lärosatser och vana i utSfningen; och då det icke
var förenligt med hvarje krigares detalj eller anlag
att deri vinna en fullkomnad kunskap, insåg man
nödvändigheten af att antaga och förordna vissa
personer, som i egenskap af militårisk Corps en-
dast borde befatta sig med topographiska föremål.

Recognoscerings Brigaden i Finland och For-
tißcations Staten i Sverige hade förut med beröm-
vård ifver arbetat i denna våg, men ändamålet in-
nefattade blott locala kännedomen af de närmast
grånsorne belägna orter och undersökningen af
vissa för Arméens förrättningar betydliga pass.
Hvarken det hela i sin vidd eller vetenskaplig
åtgärd togs dervid i betraktande. En förbättrad
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och utvidgad plan för arbetet och varaktigheten af
dess fortgång, voro fordringar, som ej långe bor-
de lemnas ouppfyllda. General-Majoren G. W.
af Tibell ingaf derfore förslag till inrättan-
de af en Fåltmåtniogs -Corps, hvilket af Kongl.
Maj:t bifölls och stadfåstades den 4 April 1805,
och förordnades bemålte General till Chef för
densamma. Utom Corpsens bestämmelse att åt-
följa Staben och förråtta Ingenieurs tjenst i krigs-
tider, år dess åliggande, att uppmäta och affatta
en utförlig på astronomiska observationer och tri-
gonometriska operationer grundad Militår-Charta öf-
ver hela Riket, åtföljd af topographiska, militåri-
ska och statistiska Beskrifningar, m. m. Bland
Corpsens hittills fullbordade arbeten aro recogno-
sceringen och upprättandet af en Charta öfver \Ve-
sterbotten 4).

4) Nu mera Sr Faltmatnings-Corpsen förenad med Fortifica-
tions Staten, under gemensamt namn sf Ingenieur-Corps.
Den i sig sjelf föitrSffliga planen, att genom en följd af
Stora Trianglar sammanbinda och bestamma vissa huf-
vudpunkter, att ifrån dem utgå med llere smärre, för att
tjena till rättelse och grundläggning för den speciela af-
fattningen och att slutligen medelst geodatisk matning upp-
taga detaljerne, torde likval i sin vidd icke vara lätt verk-
ställbar. Ett med skog nåstan ofverallt bevuxet Laad,
som dessutom, få stSllen oberäknade, icke upptages af
rådande höjder, tillåter ej bcqv;lmligen någon trigonomet-
risk operation af st rre omfattning. Åfven den geodstiska
afmatningen af vidstrackfa och glest bebodda Landskap tor-
de i matningen möta oförutsedda svårigheter, eller åt-
minstone framskrida så långsamt, att en utförlig Charta
ofver hela Riket icke hunne fullbordas pä fleie mansåld-
rar. Till vinnande af hade lättnad och skyndsamhet i ar-
betet kunna derfore medel begagnas, som för narvaranda
synas vara de enklaste och snarast ledande till andamålet.
Medelst sammandrag afbefintliga Laudtntatare-Chartor skulle
Stum.Chartor öfver större eller mindre trakter beredas och
desse sedan rattas och nppfylas med nödiga detaljer ge-
nom recognoscering. Triangelmatningar böra derjemte an-
ställas allestädes der de af locala omständigheter gynnas
och i annat fall hufvudpunkter bestämmas genom astrono-
miska, chronometrijka och pyrotecliiuska observationer.
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Några år sednare inrättades Mven en Sjömåt»

nings-Corps, bestämd att ega lika befattning vid
Flottornas operationer, som den förra i afseende på
Arméens, och som åfven i sin mån skulle bidraga
till Geographiens framsteg. Den stadfåstades af
Kongl. Maj:t genom utfärdad Instruction den 24
Febr, 1809. Med Corpsens föremål, att genom
nya matningar och undersökningar bereda en nog-
grann kännedom om kusterne och farvattnen, for-
enades åfven inseendet öfver Lotsverket och an-
dra till Sjöfartens befrämjande vidtagna anstalter.

Jag har förut historiskt framställt fortgången
af de åldre hydrographiska förråttningarne och ar-
beten i Sverige. Det utkomna Sjö-Atlas innehåller
resultaten af dessa forskningar, och det skulle
vid första påseendet tyckas, som icke mycket vore
ogjordt i denna våg; men det år merendels natu-
ren af dylika företag, att de med hvarje steg till
förbättring förråda närvarande brister och visa be-
hofvet eller möjligheten af ett vidare fullkomnande.
Väl gåfvo de åldre måtningarne behöfliga ämnen
till utarbetning af generela Sjökort, men en spe-
ciel kännedom om kusterne, i synnerhet betraktad
ur en militårisk synpunkt, kunde af den aldeles
icke hemtas j"). Icke heller hade en stor del af

Skär-
Om den yttersta noggrannhet genom dessa utvägar ej kan
vinnas, skall dock den grad af fullstSndighet ernås, som
ar förenlig med Sveriges locål och tillräcklig för ändamålet.

S) Man behöfver blott kasta ögat på de åldre hydrographi-
' ska SpecialChartorne och man skall snart ofvertygas om de-

ras stora bristfSllighetér, och burti litet de svara emot
tidehvarfvets fordringar. Anställda af måhända nitiska",
men för ämnet hvarken theoretiskt eller praktiskt bildade
personer, bar de astampeln af Charteringskonstens barndom.
De dertill hqrande Triangelmatningar Sro dels ofullständi-
ga och dels felaktiga. Bevisen till mitt omdöme lirfgi i
de äldre Chartor och Handlingar, som finnas i Sjömat-
nings-Archivet. Man betrakte dem fördomsfritt och döme
sedan om nödvändigheten af förnyad anstalt till vinnande
af dugligare arbeten.
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Skårgårdarne ännu undergått någon omständlig
afmåtning. Ofver Kusterne af Cattegat och Öre-
sund, ifrån Norrska gränsen till Bleking, och af
Norrbotten, ifrån Söderhamn till Torneå, saknades
helt och hållit goda SpecialChartor, ehuru deras
låge förut blifvit faststålldt genom Triangelmåt.
ningar. Vigten af en noggrann kännedom om de
förra föranledde till Kongl. Majas Bref af den
18 Nov. 1803, hvarigenom Professoren, seder-
mera Ofversten N. G. af ScHULTeN anbefaltes
att besörja om och hafva inseende öfver en ny
mätning af Bohuslåns Skärgård. Biträdd af Offi-
cerare vid Flottorne verkställde han densamma
åren 1803 och 1804, ifrån Svinesund till War»
berg. — Kort derefter fick Ofversten af Schul-
TeN sig uppdragen en dylik befattning med af-
måtandet af Stockholms Skärgård. Som bekant år,
hade denna Skärgård redan i början af förra århun-
dradet blifvit afTattad af Gen. Dir. Baron Grifen-
hjklm, hvars arbetf för den tiden väl egde myc-
ken förtjenst, men var icke användbar till hydro-
graphiskt behof. Den nya mätningen verkställdes
åren 1805 och 1806. Ä.r 1807 afmåttes sydvä-
stra delen af Åland, en förrättning, som året der-
på afbröts af kriget med Ryssland.

Detta krig 'hindrade fortsättningen af måtnin-
garne de begge följande åren. De politiska följ-
derna af ett så olyckligt krig skola långe förvaras
i sorgligt minne, men jag vill hår återföra upp-
märksamheten på en omständighet, som närmare
rörer förevarande ämne. Då beskaffenheten af våra
kuster fordrar ett helt annat sått att försvara dem,
ån genom en Orlogsflotta i öppna Sjön, eller en sorg-
fållig bevakning till hindrande af landstigning
och öfverraskande anfall, hafva vi med inråttan-

5
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det af en Skargårds Flotta sökt vinna detta ända-
mål. Det år klart, att ett fördelaktigt användan-
de af en sådan Flotta beror i alla händelser af en
fullständig kännedom om Skårgårdarne samt att
förvårfvandet och utvidgandet af denna kunskap
således eger ett oskiljaktigt sammanhang med Flot-
tans förrättningar och säkerhet. Hittills hade un-
dersökningarne öfver kusterne varit endast en följd
af tillfälliga uppdrag, och företagen förnyade el-
ler afb-rutna efter förekomna anledningar. En be-
stämd plan hade aldrig blifvit uppgjord eller fast-
ställda grunder utstakade, hvarefter arbetet borde
utföras och erhålla en låmplig enformighet i det
hela. Hvarje dertill brukad individ följde vanligt-
vis det sått att bemärka föremålen och uttrycka
detaljerne, som var enligt med hans anlag eller
bildning, och icke altid vidtog den ena, der den
andra slutat. Lågger man till allt detta den oordentli-
ga och försummade vård, hv^rmed Chartorna och
Samlingarne handhades, hvilka likväl kostat Staten
betydliga utgifter och åsyftade allmänt gagn, sam-
manstämde flere förenade orsaker till påskyndande
af en inrättning, vid hvilken det skulle åligga
vissa personer, att efter gifven föreskrift, på ve-
tenskapliga och hydrographiska grunder, afrnåta
och på Charta afbilda de ånnu icke undersökta
delarne af våra Skärgårdar, efter behof förbättra
eller omgöra de åldre arbeten, att samla alla de
underrättelser, handlingar och beskrifningar, som i
hydrographiskt afseende åro nödvändiga samt u»i
ett SjöCharte-Archiv förvara och vårda desamma.
Till detta ändamål stiftades Sjömåtnings-Corpsen
1809, hvaröfver Ofversten af Schultcn för-
ordnades till Chef samt att tillika vara Öfver-
Lots-Directeur. Liksom Fåltmåtnings Corpsen i
krigstider år införlifvad med General-Staben, böra
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Officerare vid Sjömåtnings Corpsen åtfölja Flottor-
na och gå deras Befålhafvare tillhanda med de
upplysningar, som omständigheterna fordra. —- Se-
dan denna Corps inrättande har Skärgården från
gamla Grisselhamn till Söderhamn blifvit dels
ånyo undersökt, och dels de åldre deröfver varande
Chartor öfversedde och förbåttrade åren 1810 och
iBH' O

Bland de i Sverige befintliga stora Insjöar,
som åro föremålet för den inländska Sjöfarten, har
Wenern, såsom förut år anmärkt, undergått be-
hörig undersökning. Målaren, omgifven af Rikets
bäst odlade och frugtbara Landskap, afmåttes re-
dan på 1690-talet och långt förr ån man tänkte
på åen förras affattande, hade man en i koppar
stucken Charta öfver den sednare. En ny mät-
ning öfver denna vigtiga och mycket befarna In-
sjö, kunde dock ej umbäras, men hade kanske lån-
ge blifvit utan verkställighet, om ej fråga derom
väckts under Riksdagen i Gefle 1792. Borgare-
Ståtidets Ledamöter från Staderna omkring Måla-
ren och från Örebro förnyade då den redan flere
gånger förut gjorda anhållan, att farlederne uti
Målaren måtte nogare afmåtas och undersökas samt
med prickar förses. Det år föga sannolikt, att
Sökanderne härvid åsyftat Sjokorts utgifvande öf-
ver Målaren. Egentliga ändamålet var att, sedan
läget och antalet af prickarne voro bestämde, få
dem jemnare fördelta till underhållande af Ståder-
ne, emedan stridigheter om denna skyldighet dem
emellan uppstått.

C) År 1812 afmStfes Östergöthlands SkargSrd; lBi3 Kusten
af Sklne, från Kullen till Falstetbo, och iSi4_ förrätta-
des en Triangelmatning öfrer Blekings SkSrgård.
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Straxt efter Riksdagens slut anbefaltes Ofver-

sten Le jonankar, att gå i författning om Måla-
rens afmåtning och den påföljande sommaren an-
vändes till pliktningar och rattande af de åldre
Chartorne. Capitainen af Huss (Melander)
som anförde arbetet, insåg dock snart otillräcklig-
heten af denna åtgård och föreslog en alldeles ny
matning. Densamma blef bifallen och fortsattes
åren 1793 och 1794, s^ att endast den närmast
Stockholm belägna delen återstod. Men dervid
stadnade ock arbetet för den gången, och hade tro-

ligen långe blifvit ofullbordadt, om icke den man,
hvars patriotiska företag nyss förut ådragit sig vår
uppmärksamhet, åfven i detta afseende omfattat
ett tillfälle att öka sina förtjenster för Fädernes-
landets Geographie. Hr Frih. Hermelin erfor
under utarbetandet af Chartorne öfver Landskapen
i Svealand behofvet af en god Charta öfver Må-
laren. På gifven anledning anhöll han derfore hos
Kongl. Maja att på egen bekostnad få låta afmå-
ta den återstående delen af denna Insjö, med vil»
kor att få begagna altsammans deraf till Landskaps-
Chartorna och åfven utgifva de tillåmnade Sjö-
korten öfver Målaren. Kongl. Maja som håruti
med särdeles välbehag insåg det nit, Hr Frih.
Hermelin ådagalade medelst sina för det Allmän-
na nyttiga afsigter, behagade genom nådigt Bref
af d. 19 Junii 1797 icke allenast lemna bifall till
hans ansökning, utan åfven skänka honom de re-
dan färdiga Chartorna och tillåt, att Kronans Far-
tyg, Instrumenter och Manskap skulle vid denna
mätning få nyttjas, samt att Capit. af Huss, tilli-
ka med de Officerare han hade af nöden, finge
efter öfverenskommelse med Hr Frih. Hermelin
förråtta densamma. Verkställigheten håraf skedde
om sommarea 1798» °ch förvaras de nya Char-
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torna öfver Målaren bland Geagr. Inrättningens
Samlingar, men Sjökorten hafva ånnu ej hunnit
utgifvas 7).

Det har förhållit sig i Sverige, såsom i an-
dra länder, att Geographiska Beskrifningar öfver
så vål hela Stater som deras serskilda delar varit
allmänna, innan dessas graphiska afbildning på
Charta blifvit med erforderlig noggrannhet fram-
ställd. Man skulle deraf draga den slutsatsen, att det
år lättare att beskrifva ett land, ån författa en
Charta deröfver. I åldre tider, då man var belå-
ten med blott ungefärliga uppgifter öfver Landets
naturliga beskaffenhet, dess former, utsträckning
och vidd, men deremot uppfyllde beskrifningarne
med historiska, genealogiska och antiqvariska märk-
värdigheter #), kunde dessa lått frambringas utan

y) Man må ej förestalla sig, att Mälarens fullkomliga aftnSt-
ning och undersökning härmed blifvit fullbordade. Det
var vanligt, att vid de äldre Sjömatningarne afse blott, ett
ändamål, det hydrographiska, och denna åsigt af sådana
matningar var ännu 1798 oförändrad. Man undersökte i
allmänhet endast sjelfva farvattnen och hamnarne , samt
upptog blott de tillstötande stråndernes cöntourer, men
uraktlåt merendels allt hvad som låg utom kretsen af des-
sa föremil. Så tillgick det åfven vid Målarens afmatning.
Heln trakter, der inga allmanna segelleder framgå, lemna-
des ovidrörda, och den topograph'ska detaljen blef alldeles
försummad- Om en fullständig Charta öfver denna så be-
hagliga som vigtiga Sjö skall utgifvas, mitte en förnyad
trigonometrisk och topographisk affattning nödvändigtföruteå.

$) Haraf följer dock icke bestamdt, att alla dessa märkvär-
digheter skola ur Topographierna utslutas. En vigtig hi~
storisk håndelse kan hafva egt ett kraftigt inflytande pä
hela Ortens uppkomst eller forfall, medverkat till dess
eultur och invåaarnes hyfsning; man upptager blott tiden
och resultaterne. Händelsernas orsaker och ordning lemnas ät
Hafdatecknaren. Msn, som genom stora och nyttiga före-
tag gagnat och gjort sig förtjente af orten, böra visst näm-
nas och hedras, men med deras härkomst, sis.-t och "des
m§ Genealogen befatta sig. I allmänhet »ro Sveriges
fornlemningar så få, så litet upplysande och af föga bety-
denhet, att i de flesta ortsbeskrifningar om d^m intet h!i.r
att saga, utan kunna saklöst öfveriatas åt Fornforsks-
rens gissningar.
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topographiska insigter. Med tiderna har denna
kunskapsgren, jemte de fordringar man dervid fä-
stat, undergått förändringar. Statistiken utgör nu
en vigtig del af Geographien, och den grundar
sig mycket på en fullständig topographisk känne-
dom om lånderne, hvilken åter icke utan matnin-
gar och Chartor kan inhemtas. En brukbar och
pålitlig Landsbeskrifning förutsätter således goda
Chartor af flera slag, och då de statistiska ämne-
na skola samlas ur spridda källor och underrät-
telser, torde en beskrifvande framställning af ett
La^nds beskaffenhet, naturliga förmåner, invånare,
näringsgrenar och borgerliga styrelse hafva flera
svårigheter framför en verklig afmatning eller skick-
ligheten att af strödda affattningar sammansätta en
hel Charta. Det förra fordrar urskillning och en
critisk behandling; vid det sednare har man na-
turen för ögonen, hvilken man efter bekanta me-
thoder och med i våra dagar fullkomnade verktyg
afbildar.

Svenska Geographiska Litteraturen synes un-
der loppet af de sist förflutna 25 åren icke hafva
framskridit i samma förhållande, som flera andra
kunskapsgrenar och ån mindre kunna i framsteg
jemföras med mängden och värdet af de utkomna
Chartorna. Jag lemnar oafgjordt, huruvida den-
na brist hårledt sig af väntan på Chartornas full-
komnande och utgifvande, af för ringa bekantskap
med tillståndet och framstegen af detta lårdomsyr-
ke i andra Länder, eller af liknöjdhet hos Na-
tionen för utspridandet och emottagandet af kun-
skaper om Fäderneslandet. Om man kan antaga,
att antalet af topographiska skrifter uppgår förhåll-
ningsvis till det belopp, som framfarna tider al-
strat, så måste man dock beklaga, att få af dem
i val af ämnen och deras planenliga anordnande ut*
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märka sig för de åldre, eller förråda nyare åsigter,
genom hvilka dessa arbeten skulle närma sig ett
mot tidehvarfvets anspråk svarande skick.

Sjunde upplagan af den såsom classisk ansed-
da Tunelds Geographie öfver Sverige utkom
åren 1792-94, kort efter den sjette, men så rin-
ga förbättrad emot denna, att de nästan kunna ta-
gas för en och samma upplaga. Likväl år Beskrif-
ningen om Finland i den sista alldeles omarbe-
tad 9), och lemnar de andra delarne i fullståndig-
het vida efter sig. Men åfven denna upplaga år
redan utgången, och det må väl icke mera falla
någon in att vilja förnya densamma. Det bör
för ingen del förringa Tunelds förtjenster för
Sveriges Geographie, att hans arbeten som under
en tidrymd af 50 år egt classiskt varde, för när-
varande hvarken svara emot behofvet eller kunna
anses enliga med godkända och stadgade grunder,
på hvilka all geographisk forskning och framställ-
ning bör hvila. Ett nyare verk öfver Sverige,
författadt af Rect. Djurberg, har vål sednare
utkommit, åren 180^-08, i 4 Band, men åfven
detta torde icke uppfylla de fordringar man fäster
vid en Riks-Geographie. Bland vilkoren dervid
aro uteslutandet af vissa egenheter hos Författaren
att gifva benämningar och uppgifter annat förhål-
lande ån de verkligen hafva; sorgfälligt iakttagan-
de af underrättelsernas samtidighet (synchronism},
utom hvilken de ämnen, som röra Landets stati-
stik, icke kunna redigt fattas eller comparativa
slutsatser af dem hemtas; ett med urskillnmg an-
stålldt val af de föremål som höra iill Geogra-
phien, och framför allt, jemnhet i gnderråttelserne?

9) Af tanzli-Rådet och Prof. H. G. Porthan i Åbo.
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meddelande, så att de i det ena ämnet eller
för den ena orten icke åro öfverflödiga, då de
brista för de andra. Till dessa fordringar höra
åfven en critisk granskning af uppgifternes pålitlig-
het, med angifvande af kållome ur hvilka de blifvit
tagna; undvikande, så vidt möjligt år, af miss-
tag och ensidiga begrepp, samt en hos Författa-
ren mera allmän vetenskaplig bildning, ån man
verkligen tror vara nödig för en Geograph. Ef-
ter mitt omdöme finnas dessa vilkor blott till en del
eller ofta alls icke uti sistnämnde arbete iakttagna.
Utgifvandet af en fullständig Riks Geographie år
derfore en from önskan, som måste lemnas till
framtidens fullbordande, och ett företag, hvilket i
anseende till många ånnu saknade uppgifter och
overkställda undersökningar torde möta flera svå-
righeter.

De sednast utgifna Beskrifningar öfver Sve-
riges serskilda orter innehålla vål i allmänhet goda
materialier iTopographien och Statistiken, men dem
fattas måhända dels fullståndighet, dels enhet och
plan i ämnenas behandling. Några få 10) , hvil-
kas författare röja ljusare åsigter af den topogra-
phiska litteraturens nyare framsteg, kunna fråa
detta omdöme undantagas. Men i et land, der
man synes vara föga bekant med utländska mön-
ster i denna våg, der ingen critisk litteratur rensat
förutfattade meningar, stadgat en allmän och sakenlig
plan eller utstakat grånsorna och formen för dy-
lika skrifter, samt, såsom en följd af allt detta,
hvarje författare blifvit ledd af sina individuela
begrepp, kan det vål ej heller ånnu med skål
väntas någon fullkomlighet håri //}.

/o) BLnd dessa må nämnas Hr Doct, C. Wahlenbergs f*r-
traffl ga Beskrifning om Kemi Lappmark, Stockh. iBo4 40,

il) De förnämsta nyare topographiska Beskrifn. årc följande:
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Bland de geographiska ämnen, som hittills

blifvit minst utredda och således påkalla framti-
dens åtgärd och forskningar, år kännedomen om

Samlingar till en Beskrifning Sfver Norrland,
Om Westerbotten , .af A. A. Hulphers, West. 1789,8:0.
Om Gestrikland, af D:o "Westerås 1793, 8:0.
Om Westerbottens Städer, af D:o *797» 8:0.

Äldre och nyare märkvärdigheter vid Stora Kopparberget,
samlade af E. Hammarström , Fahlun 1789, 3 Del. 8:0.

Söderfors Ankarbruks-Historia, förf. af J. Lundström,
Ups. 1791, 4:o.

FSrsSk till en Beskrifning Sfver Nora och Lindes Bergs-
lagers Fögderi i Örebro Hsfdingdorne , Örebro 1 791, 8:0.

Blekings Historia och Beskrifning , af N. H. Sjöborg,
Lund 1792 , g3

, 8:0.
Beskrifning ofver Kongl. Lust-Slotten Drottningholm och

China, af A. Björklund, Storkh. 1796, 8:0.
Norrköpings Minne, af H. O. Sundélius, Norrk. 1798,

2 Del. 8:0.
Stockholm, af J. Elers 1800-01, 4 Del 8:0.

Skånes Historia och Beskrifning, afN.H. Sjöborg, Lund
IROI - i4, 4 Haft. 8:0; fortsattes.

Berättelse om Elfdals Porphyrverk i Öster-Dalarne, af
P. J. Hjelm, Stockh. 1802, 8:o>

Utkast till en beskrifning om Enontekis Socken i Tor-
nen Lappmark, af E. J. Grafe, uti V. A. H. iBo3-04.

Btskrifning Sfver Norra delen af Stockholms Län, af
Fr. W. Radloff, Ups. iBo4-.05, 2 Del. 8:0.

Forsuk till en beskrifning ofver Ljusnar sberg eller nytt
Kopparbergs Socken; Skrift som vunnit högsta Priset
1811; förf. af E. G. Hammarström, Örebro iSn, 8:0.

Anteckningar om Värends Härad i Småland, af D. As-
peli», Jsnk. 1810; blott I Häfte utkommit.

Kort beskrifning Sfver Staden Fahlun och Stora Kop-
parbergs Grufva, af C. Lindesberg, iBo4, 8:0.

Description des Cataractes et du Canal de Trollhätta
en Suede, avec un precis historique , par A. F. Skjol-
debrand , Stockh. iBo4 , 8:0.

Socken-Beskrifning Sfver Visnum och Kil i Wermeland,
af A. Hedrcn , Carlst. 1811 , 8:0.

Beskrifning ofver Asleds FSrsamling i Skaraborgs Län ,

af N. Salander. Stockh. 1811, 8:0.
Beskrifning ofver Hångsdala FSrsamling i Skaraborgs

Län, af J. F. Melmn, Stockh, 1812 , 8:0.
ForsSk till en Beskrifning ofver Skara Stift , af P. E.

Lindskog
, Skara 1812 &c. t Häften. Fortsattes.

Härtill komma åtskilliga vid Universiteteme utgifna topo-
graphiska Dissertationer, StSrre och mindre strödda
Skrifter sf statistiskt innehall kunde »iVen tillaggas ,

m«; de hora ej omedelbart till fSrevarande ämne*
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Fäderneslandets physiska beskaffenhet ett af de
vigtigaste. Allmänna uppgifter ofver Bergstråck-
ningar, Vattendrag, Climatet, Jordmånerne och
Vextligheten förekomma vål strovis i Landskaps-
beskrifningar och serskilda afhandlingar, men vi
sakna dock en utförlig och på nyare undersöknin-
gar grundad kunskap om dessa foremål, en kun-
skap lika våsendtlig och oumbärlig for Geogra-
phen, som for Naturforskaren och Rikshushållaren.
Observationer ofver Väderlekens forhållande och
Luftens temperatur åro vål hår och der gjorda, men
for få och isolerade att kunna leda till säkra slut-
satser. De lårdomsidkare, som besökt och beskrif-
vit våra märkligare Bergs- och Flotstrakter, hafva
icke betraktat dem i geologiskt och geognostiskt
sammanhang med det hela, och ån mindre sträckt
forskningarne till Landthojdernes gång och beskaf-
fenhet samt jordmånemes af dem ofta beroende
förändringar och olika bördighet. Vi bore dock
hoppas att en mera allmän uppmärksamhet måtte
hädanefter lemnas åt kännedomen af Rikets natur-
liga Geographie, och det nya ljus, som i våra
kunskaper hårom börjat uppgå, skall med tiden
vitan tvifvel vidare klarna och utspridas. Redan
åro de nordligaste trakternes höjd ofver hafsytan
samt deraf i allmänhet härrörande temperatur och
vextlighet bestämda. Sverige, som uti Botan.
Demonstr. Hr Dr G. Wahlenberg eger en
bland tidehvarfvets mest verksamma och ofortrut-
na Naturforskare, skall troligen en dag se hans un-
dersåkningar sträckas till de medlersta och södra
delarna af Riket iz).

ii) Följande Hr Dr Wahlenbergs for Geographien vJg'iga
arbeten fBrtjena har i synnerhet upptagas :

Beskrifning om Kemi Lappmark, förut anföra.
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Ehuru Sveriges mångfaldiga och skona utsig-
ter egentligen icke åro foremål af geographisk
egenskap, fortjena de likväl såsomen carakteristik
af Landet mycket afseende. Framställda genom
målande och sanna beskrifningar eller genom de
tecknande konsterne, utmärka de locala skiljaktig-
heter eller foretråden och hafva åtminstone i hi-
storiskt hånseende den nyttan, att for tillkomman-
de tider förvara landets och orternas fordna utseen-
de. Om de i sednare åren utgifna arbeten i
denna våg ej kunna i prakt och mångfald jemfo-
ras med de utländska, vittna de dock om upp-
märksamhet och känsla for Sveriges ömsom leen-
de och romantiska natur. Den anmärkningen må
likväl vara tillåtlig, att de flesta, i forhållande till
de fria Konsternes framsteg och skick i våra da-
gar, åro långt under hvad Svecia antiqua Se ho-
dierna var for hundrade år tillbaka ij).

Men icke allenast de Skrifter och Afhandhn-
gar, genom hvilka kännedomen om Fäderneslan-
det befordras och sprides, utmärka framstegen eller

Berätjelse om Mätningar och Observationer for att be-
stämma Lappska Fjällens hSjd och temperatur vid
6;° Polhöjd, förrättade år iBoG, Stockh. 180S, 4:o.

Flora Lapponica, Berlin 1812, 8:0 (Inledningen).
Flerestades i K. V. Acad. Handl. om undersökningar afSpringkällor till utrönande af Jordens temperatur , samt

anmärkningar om särskilda Orters vextlighet
Såsom analogt med ämnet må afven nämnas: Beskrifning

om Areskutfjället i Jemtland, af C. J. Hartman, V.
A. H. iBr4.

13} Hit hora:
Voyage pittoresque au Cap Nord, par A. F. Skiölde-

brand , Stockh. iBoi , tvarfolio msd 60 Plancher.
Voyage pittoresque au Cap Nord, par A. F. Skjoldk-

rrand, nouvelle edition , sans Gravures, Sth. igoö, g*o.
Bref under Resor i Sverige , Stockh. 1797, 4:o
Nya bref under Resor i Svjerige, Stockh. iSo6 4:o beg-

ge af J. C. LrNNERHJELM.
Till dessa kan läggas den af Hr J. F. Martin utgifna Sam-

ling ».f Svenska Vuer, några strödda och mindre utsig-
ter oberäknade.
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den ståndpunkt, hvari denna lårdomsgren nu be-
finnes. Den geographiska Litteraturens tillstånd
hos oss bor åfven bedomas efter de mer eller min-
dre fullständiga och talrika bidrag, som vi äga
eller frambringa till vinnande af kunskaper om
fremmande Länder, Folkslag och Jordklotet i all-
månhet. Man kan beqvåmligast indela dem i
tvånne slag: Resebeskrifningar och egentliga Geo-
graphier samt Topographier. Långt förr ån sy-
stematiska Geographier voro författade och utgifna
i Sverige, hade man Resbeskrifningar, dels ofver-
satta från utländska Auctorer och dels författade på
vårt eget språk af utrikes resande Landsmän, så-
som Kalm, Osbeck, Ekeberg, m. fl. Till
dessa kommo i sednare tider Thunbergs och
Sparrmans Resor, BjörnstÅhls Bref, m. m.
Men for ofversåttningar oth sammandrag af nyare
Resbeskrifningar hafve vi att tacka Hr Prof. Dr
Ödmann, hvars fortjenster att befordra denna del
af Litteraturen åro vida åfver mitt loford 14). De
hafva efterhand utkommit från 1783 till närvaran-
de tid. Om de i upplagornas vidd och prakt-
fullhet ej kunna jemföras med urskrifterne, bor
man besinna, att dyrbara och kostsamma Verk
icke bära sig i Sverige. Det får ej nekas, att
Chartor och Kopparstick göra Resbeskrifningar mera
fattliga och interessanta, men håldre ån umbära
alltsammans, må vi nqja oss med de redbara
kunskaper sjelfva beskrifningarne meddela. Några
sa vål Resor som Lands- och Ortsbeskrifningar
hafva dessutom af andra blifvit ofversatta. För-
söket att genom ett periodiskt arbete under namn af

jf) Forteckning ofver de af Hr Dr Ödmann utgifna Resbe-
skrifningar finnes i Frih. sh. Rosenhanes Praesidii-Tal i
K. V. Äcad. d. *3 Ftbr. iBos, sid. 532 och f6ij.
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Archiv för nyare Resor till Lands och Sjöss, bi-
bringa Nationen de sednaste underrättelser om
Folkslag och Länder, synes hafva misslyckats.
Utgifvandet deraf tog sin början igio, och Iårer
redan upphört. Med båttre val af ämnen och en
sorgfålligare redaction hade företaget säkert kommit
att äga en varaktigare fortgång.

I den allmänna Geographien hafva Rect. Hr
D. Djurbergs Verk gjort en epok i Sverige.
Det var i sanning en himmelsvid skillnad emellan
Hubners enfaldiga Geographier, dem vi i öfver-
såttning förut nödgades bruka, och Hr Djur-
bergs sakrika arbeten, meddelta på modersmålet.
Ar 1776 utkom början under titel af Sammandra-
gen Geographie, och sedermera hafva tid efter an-
nan Geographier af större och mindre omfattning,
samt några af dem i förnyade upplagor blifvit
utgifna. De vitsorda om en outtröttlig arbetsam-
het, om flitigt samlande af materialier och om en
temligen jemn följd af de förändringar, som tider
och omskiften förorsaka i Låndernes politiska form.
Men Geographien år i våra dagar icke mer blott
ett register öfver Länder och Orter, och om Hr
Djurbergs arbeten höja sig öfver denna egen-
skap, må det likväl utan förringande af hans väl-
mening och nit vara sagdt, att de förråda brist på
vilja och kanske förmåga att critiskt behandla sitt
ämne, och en benägenhet att synas egen och ny.
I samma mån, som detta stöter den redan bildade
Geographen och Låsaren, missleder och förvillar
det nybörjaren. Den sunda critikens gissel har
förgåfves hemsökt denna Författare, och för en
rättskaffens Svensk år det smårtande, att i utländ-
ska lärda Tidningar finna Hr Djurbergs skrif-
ter hafva gifvit anledning till ömsom löjliga och
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bittra anmärkningar om den geographiska Littera-
turens tillstånd i Sverige jj").

Genom förenämnde Resbeskrifningar och
Geographier har den del af Svenska Allmänheten,
som ej ägt tillfälle att af utländska originalskrif-
ter erhålla fullständigare underrättelser, varit istånd-
satt att följa fortgången af de i sednare tider an-
ställda upptäcktsresor och föråndringarne i Stater-
nes borgerliga form och Folkslagens öden. Den
har deremot nödgats i denna våg sakna nästan
allt det biträde, man vid det geographiska studium
så väsentligen hemtar af goda Chartor. Att hon
då och då blifvit förekommen med några Chartor
öfver utländska orter, har hårrört mera af tillfällig-
heter och speculation, ån alfvarlig föresats att bi-
bringa Nationen en sann framställning af fremman-
de länder. En allmän Atlas år hos oss ett behof,
för hvars tillfredsställande vi ej kunna annat ån
se framtiden till mötes.

Fér omkring 40 år sedan utgaf Gravören A.
Åkerman i Upsala en Atlas Juvenilis, men blot-
ta Titeln af detta Arbete gifver tillkänna, att det
var åmnadt för den elementåra undervisningen i
Geographien. Under den icke obetydliga tid, som

15) Slsom prof på nyhetsbegSr och för§nd<rlighet ml anfö-
ras, att ien af Geographierna kallas ett Höfdingdöme i
Finland Juringo Lan, i en annan Tommola , sedan Heinol»
och slutligen Kymmeneland. Vid intet enda af dessa namn har
Hr Djurberg trSffat det ratta. Det heter allmänt bäde i
tal och skrift Kymmenegårds Lan. Exemplen af detta slag
Sto mångfaldiga. Afvikelser från benämningar, stadgade
genom bruket eller den styrande magtens myndighet, aro
alltid otillbörliga och missledande Uti Företalet till Be-
skrifningen om Sverige bar Hr Djurberg meddelat for-
teckning öfver sina utgifna Geographiska Arbeten och Char-
tor. Sedermera b;fva ett Geographiskt Lericon och Be-
skrifninpen om Konungariket Norrige utkommit, jemte
några strödd* Chflrtor, hvilka redan i det föregående Iro
upptagna.
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sedermera framflutit, blefvo plåtarne fornötte och
åfven sjelfva Chartorna så litet enliga med länder-
nas närvarande geographiska och politiska skick,
att de längre ej kunde anses tjenliga för ändamå-
let. Bland det mest redbara af Hr Rect. Djur-
bergs förtjenster för Geographien år, att han de
sednare åren efterhand substituerat nya Chartor i
stället för de allt mer obrukbara af Åkerman ut-
gifna. Denna Samling äger mycket företräde fram-
för den gamla, ehuru vid Chartornas beskaffenhet
åtskilligt kan vara att påminna. Men vid ett ar-
bete, som, egnadt åt ungdomens första undervis-
ning, måste vara tillgängligt för måttligt pris, bör
man ej fasta stränga fordringar i afseende på elegance
och utförlighet. Likväl kan denna Atlas för in-
gen del uppfylla behofvet vid de högre Lårover-
ken och ån mindre tjena till ledning för Embets-
mannen, Vetenskapsidkaren och öfverhufvud hela
den bildade Allmänheten. Det år en anmärknings-
värd omständighet, att då nästan alla grenar af
Litteraturen blifvit hos oss dels ursprungligen be-
arbetade och dels riktade med de i andra Länder
gjorda upptäckter och forskningar, den delen af
Geographien, som omfattar allmänna Chartkunska-
pen likväl år vanvårdad och försummad. En och
annan i landet befintlig Atlas eller strödda Char-
tor af tysk tillverkning, och några engelska prakt-
Chartor hos samlare eller mera förmögna medbor-
gare, kunna alldeles icke sprida denna kunskap el-
ler lätta dess förvårfvande. Utgifvandet af en
Svensk Verlds Atlas förutsätter dock både tillgång
till förlag och nödiga insigter, tvånne erforderlig-
heter, som så sällan förena sig att tillvågabringa
företag af större omfattning. Så mycket ock Na-
tionaläran, denna för hvarje Samhålle ömtåliga och
angelägna anda, derigenom skulle befordras, lårer
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det ej vara att förmoda, det ett så beskaffadt före»
tag blefve understödt af publika medel.

Dessa, M. H. åro de ofullkomliga teckningar
af Svenska Geographiens sednare öden och fram-
steg, med hvilka jag vid detta tillfälle vågat sys-
selsätta Eder ynnestfulla uppmärksamhet; men ehu-
ru de i anordningen och utförandet röja en oför-
faren hand, äger dock sjelfva ämnet alltid ett vär-
digt rum bland denna Academies föremål. Det
skulle tillåfventyrs synas innebära någon förmå-
tenhet, att inför Eder vilja ur Vetenskapernes Hi-
storia föredraga händelser, dem J sjelfve öfverlef-
vat och således kunnat beledsaga med Edra upply-
sta anmärkningar och omdömen. En framställning
af de bidrag, genom hvilka geographiska känne-
domen af Fäderneslandet blifvit utvidgad, samti-
dig med de medborgare, som genom sina uppoff-
ringar och bemödanden påskyndat dess framsteg ,

och med loppet af de händelser, hvilkas inflytande
på denna kunskapsgren vi ånnu icke kunna för-
utse, behöfver blott i det fallet en ursåg.t, att den
göres för ett Samfund, som upptagit Vetenskapen
bland sina yrken och medverkat till dess utöfning
och förkofran. Erinrora oss likväl de ändamål,
Academien åsyftar med sina arbeten. Hon anstäl-
ler icke undersökningar, för att af dem draga en-
skilda fördelar. Det år hennes samtid, som hemtar
frugten af den upplysning och de kunskaper hon
sprider; det år åt efterkommande hon öfverlem-
nar och förvarar resultaterne af sina forskningar.
Om det år ett dyrbart åliggande för hvarje med-
lem, att följa framstegen af den vetenskap han id-

kar
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kar och genom egiia bemödanden otvidga dess
grånsor, så har han åfven förbindelser att uppfyl-
la emot efterverlden, som gör anspråk på känne-
dom om de företag och medel, genom hvilka dess
odling blifvit utvecklad och fullkomnad. Jag år
den förste, som inser bristerne af min inskränkta
åtgärd att anteckna fortgången och tillståndet af
vår geographiska Litteratur, men jag har sökt
godtgöra dem genom uppräknandet af de förtjenster,
vi hafve att tacka för ökad kunskap om Fädernes-
landet; jag har omtalat de Patriotiske Mån och Lär-
de, hvilka genom sina uppoffringar blifvit ett fö-
remål för den medborgerliga erkänslan. Och om
åfven jag stundom framburit en ringa gård åt be-
främjandet af denna kunskap, så må berömet i he-
la sin vidd återfalla på de befordrare af Fädernes-
landets åra och gagn, som uppmuntrat mig med
sina efterdömen och omfattat mig med deltagande.

Mine Herrar.
Förbunden af min pligt att åtlyda Stadgarne

Och af en djup vördnad för Eder bevågenhet, gick
jag att emottaga den hedrande befattning, till
hvilken Edert förtroende kallade mig. Förmäten
nog att finna mig smickrad af åran att införlifvas
i Edert lysande Samfund, har jag ansett lyckan att
der uppträda i egenskap af Ordförande så oförmo-
dad som oförtjent. Academiens odödlige Stiftare
hafva insett fördelarne af den jemnlikhet, som ej
tillåter hvarje Vetenskap eller dess idkare andra
företråden ån de, hvilka bestämmas af de förras
större inflytelse på Samhållets vål och Nationens
cultur, och af de §ednares bemödanden och förtjen-

6
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ster att bidraga dertill. Måhända har åtnjutandet
af dessa jemnt fördelade råttigheteter då och då
föranledt till nya vetenskapliga alster, hvilka mo-
tade af fördomarne sannolikt förblifvit okända.

Jag återlemnar nu den värdighet, jag bland
Eder innehaft. Det år tillåfventyrs öfverflödigt
att utbedja mig Edert benägna öfverseende med
min hafda förvaltning, om eljest ett passift, på in-
sigter och erfarenhet blottadt deltagande uti Acade-
miens angelägenheter, förtjenar denna benämning.
J hafven sjelfve under Edra öfverlåggningar gran-
skat de ärenden som förekommit och afgiort de be-
slut, hvilka i anledning af dem blifvit tagna.
Edra sammankomster hafva icke behöft ledning
af en Ordförande, som sjelf föga förfaren på Ve-
tenskapernas våg måste hemta uppmuntran och
kraft af. det ljus J spriden. Tillåten mig endast,
M. H , att få hembära Eder min vördnadsfulla er-
kånsla för den bevågenhet och ynnest, med hvil-
ka jag af Eder blifvit omfattad. Tcke stolt af
denna lycka, ty en ädel stolthet förutsätter med-
vetande af förtjenst, men förödmjukad deraf går
jag att återtaga det obemärkta rum, ifrån hvilket
Eder godhet befallte mie framträda till det heders-
stålle, som så ofta innehafts af Academiens störste
Mån, Om jag i min inskränkta krets blir någon-
gång satt i tillfälle att framföra ett offer åt veten-
skaperne, så ansen det mera så?om en följd af
vördnad för Eder och af kårlek för Edert föremål,
ån ett åsyftadt bemödande att bidraga till Fäder*
neslandets kännedom.
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Secreterarens Svar,

JLyJ-in Herre. Det var sednare århundraden
jorbeliållit, att gifva ät. kannedomen om Länder
och deras Invånare en vidd, hvars omfång de
gamle icke kunde fåreställa sig. Nya Verldsde-
lar hafva blifvit upptäckta, obekanta Hafgenom-
seglade och otaliga af Européns Folk liksom
täfiande skyndat, ofta icke utan förvånande äf-
ventyr, att utforska Natur , Belägenhet , Climat
och Seder af längst bort belägna trakter af
Jorden.

Billigt må deras Resebeshrifningar sägas
hedra vårt tidehvarf-, och Gcographen, som med
granskande äsigt af olika tider och omständighe-
ter rådfrågar dessa vittnen, for att derefter
göra utkast till den målning han egnar åt nå-
gon, kanhända stundom mindre bekant del af
det klot vi bebo, har anspråk på lika håg plats
som Häfdatecknaren.

Åfven utan egentligt samband med den
physiska och statistiska Lärdomen betraktadt,
äger Geographens yrke ensamt en stor fårtjenst;
det är liksom en principlära for de andra, och
sjelf understodt af snillets högsta kraft, äfven
som af en lycklig uppfinningsgåfvas medel , for-
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ttiå? det
t genom sitt biträde endast, att höja till

mycken fullkomlighet.
Min Herre! J hafven genom det Tal ? hvil-

ket Kongl. Academien nu med nöje afhört , lem-
nat Henne del af Historien om geographiska
Litteraturens fordna och närvarande tillstånd i
vårt Fädernesland, cch hvilken kunde göra det
mer upplysande än J, Min Herre, som genom
Edert eget bemödande sa utmärkt ökat de kun-
skaper vi i vår tid kunna berömma oss af alt

äga ; ett bemödande söm försäkrar Eder lika visst
om vår och efterkommandernes erkänsamhet , som
Vetenskapens berömde Idkare utom Rikets gränsor
längesedan gifvit Eder deras sjelfkrafda bifall.

Nu åter, ej mindre genom utmärkande af de
tidpunkter , da denna K. Academie lyckligen kunnat
bidraga till Vetenskapens och det Allmännas båt-
nad, än genom Eder åtgärd att värdigt förkla-
ra minnet af de högtförtjente Medborgare, som
ädelmodigt uppoffrat egna fördelar till béfordrihg
af Samhällss åkernes förädlade skick, hajven J ock-
så visat Edert varma nit för Academiens ära.
Hon är Eder derfore förbunden, så väl som för
den lifliga andel J tagit i Hennes ärenden, me-
dan klubban hvilat i Eder hand. Måtte Acade-
mien mycket sent sakna Edert gagnande biträ-
de, — en så upplyst medarbetare får Samtidens
och Efterkommandes Väl!


