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Kort Underretning
om det

Dansse Fodmaal, samt Forssiellen mellem 
Dansse og Geographisse Mile,

C. Hee.

§. I.

C&or at maale eller at bestemme de Tings Størrelser, som forefalde i Naturen, 
O enten de hvile og ansees i Samling og forffiellig Beliggenhed, eller de ere 
udi Bevcegelse og stadig Afvexling, den ene i Henseende til den anden, da har 
man udvalt trende Slags Maal, Fodmaal, Timemaal og Gradmaal, og 
saa forffiellig, som end Fodmaakt med sine mindre Inddeelinger i Tommer og 
Straae synes at vare fra Grader, Minuter, Seconder og Tercer, samtTimer 
inddeelte i TimeMinuter, Secunder rc. Saa maa man dog,'som oftest, re
ducere Did kil Grader, og Grader til Fod, Slien, Favne, eller Milemaal, og 
!tr det endog den behorige Forhold mellem Did, Grader og Fodmaal, hvorpaa 
de fieeste Verkftykkers Oplosning udi Astronomien, Geographien og Naviga
tionen grunde sig.

§. 2.
Det er vel «stridigt, hvad Geometrien teret' om Maal i Almindelighed, at, 

efterdi Konsten at maale er intet andet, end at sammenligne Seorrelsen og 
Strikningen af nogen sammensat Ting med en amagen Storrelse, som ansees 
som Unite eller Maalestok, for at erfare, hvor mange gange Stokken cllerFoden 
indeholdes i den Langde, som stal maales, Qvadrat-Foden i det Plan, som op
tages, Cubic-Fvden i den Krop, hvis Indhold ssa! bestemmes, saa bliver det 
dog udi et hvert Land vilkaarlig at antage for Maalestok, hvad Lcrngde man vil, 
for derved af de mindre Maal at bestemme de ftørre, og ved dennem at finde 
Størrelsen af det, som stal opmaales; Jmidlertiiv vilde dog det, som ved frie 
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___ Kort Underretning om det Danske Fodmaal, rc. 133 
Val kand antages af hvert Folkeslag, vcere i Commercen og almindelig Levnet 
af storste Beqvemmelighed, om Fodmaaler var antagen af en bestandig Srer- 
relfe over all, hvilket den store Hugenius i jtn Tiid forestog, da han, for at 
give en almindelig Maalestok, recommanderede Lcrngden af et Second pendu
lum, hvis bestandige Srorrelse er noget nar 3 Franske Fod 8. s lin. hvoraf 
en tredie Deel formeentes ar kunne give et almindelig Fodmaal, fom blev det 
samme, og kunde findes over hele Jordkloden hos os og vore Efterkommere. 
Men et saadan Fodmaal vilde endda ep vare bestandig, deels formedelst For
andringen af Varme og Kuld, deels formedelst de centrifugiske Krcrfter, fom 
reise sig af Jordens Omvcrlcning omkring sin Axel, og dcrfore er storre ved 
Æqvator end paa Parallelerne mellem Æqvator og nogen af Polerne, hvilket 
bevidnes af det bekiendle Experiment som Richergiot’De paa Aen Cayenna, hvor 
han maatke forkorte der Parisiffe Second pendulum hen mod 2 lin., for ar faae 
det til at siaae Seconderne paa forbemeiDte Ae, og endnu noyagtigere af de 
Franske Academisters Arbeyder, fom have havt ar giere med Jordens Figur. 
Men da denne Forskiel mellem Æqvator og 6 a 67° Graders latitude neppe be
drager sig ril o. 7 af en Linie, da blev en saadan Forskiel hos Naboer ncrstm 
ukiendelig, ikke desto mindre vil det uden Tvivl gaae med Hugenii almindelige 
Fodmaal, som der gik med det af den beromre Leibnitz foreflagne almindelige 
Tungemaal.

§. 3.
Z Mangel af Fodmaalers Overeensstemmelse udi forffiellige Riger og Lan, 

de er der fornoden at vide, hvad Forhold der ene Lands Maal har til der andet, 
vg der ikke allene for Commercens ffyld, hvor alk maa uddeeles efter Vcrgr og 
Maal, men endog for Videnffabernes Befordring, hvorved som oftest udfor, 
dres, arve Forsog som ere gierte efter er Lands Maal, maa reduceres, for at 
blive brugbare i et ander Land, hvorfore der er hoyligst fornsden, ar er hvert 
Land bestemmer sine Maal paa der noyeste, da der ellers vil verre ugiorlig at 
faststrrre, hvad Forhold der er mellem et Lands ubestemte og ustadige Maal til 
et ander Lands fastsatte og bestemre Maal.

§- 4.
Den Danffe Fvd?r her, som paa andre Steder, enten Atbepds-Foden, 

eller Decimal-^txv, hvilke ere af lige Srorrelse, men nf sorskiellig Jnddeeling, 
Arbevds-Foden deeles som scrdvanligr i 12 Tommer, eller Toll, og Tommen i 12 
Linier eller Srraae. Vecimal-Foden deeles derimod i 10 Tom., Tommen i 
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134 _______ Kort Underretning
1 o Lin., Linien i io Scrupler. To Danste Fod glor en Alen, zAlenenFavn,
2 Favn en Node, 2000 Roder 4000 Favn = 12000 Alen eller 24oooFod 
en Mül, vmendstiont et saadant Milemaal, med mit Vidende, ey ved nogen 
trykt Forordning er bestemt. Men hvad Forandring vores Danste Fodmaal 
har verret underkast, inden det har faaer dec bestandige Maal, det nu haver, 
er eir Sag, som ey er saa almindelig bekiendt, at det jo kand behove nogen 
Oplysning, helst da man merker, ac een og anden af de navnkundigste Skri* 
bencere antage den Danste Fod efter en anden Srorrelft, end den nu hos 06 btu* 
gelige, og dec saaledes som den formodentlig brugtes i Dannemark næsten for 
et heelc Seculum. Den vidtberomte Cafllni siger udi det bekicndte Skrift over 
Jordens Figur og Storrelse, at naar Pariser Foden inddeeles i 12 Tommer, 
Tommen i 12 Linier og Linien i 10 mindre Partier eller Points, hvilket giver 
den Franste Fod 1440 £)ec(e, da indeholder den Danste Fod 1404 af samme 
Deelr, saa at den Danste Fod efter en saadan Forhold stulde vcrre 36 Points 
eller Deele mindre end den Franste. Udi Connoiflance des Mouvements ce- 
leftes, som udgives af den beromte Mr. la Lande , findes udi den for ncest af
vigte Aar 1767. pag. 132. at den Danste Fod er u Franste Tommer 8. 3o Li
nier, hvilke, naar de reduceres kil Points eller de mindste Cassiniste Deele, giver 
1403 Points, som differerer allene en eenestr Deel fra ben Forhold som gives af 
Cafllni. Men at de begge have holdet sig ril det Slags Fodmaal, som haver 
vcrrek gangbar i Dannemark for nicer end 97 Aar siden, vil kunde stuttes af det 
folgende. Udi Arbutnots tables of coins, Weigths and Meafues, anden 
Edition, hvorudi anfores Forholden mellem gamle og moderne Maal, siger 
Autor i Tavlen pag. 32. at naar den Engelste Fod er 1000 Deele, da er den 
Parisiste 1068, og den Danste 1042. Vil man vide, hvor mange af de Cas
siniste Deele den Danste Fod bliver efter denne Proportion, da (ætter man 
1068:1042 — 1440:x— 1404.94 eller 1405, som er allene een af de 
mindste Deele, storre end den, som findes ameanet af Cafllni, og er det at 
formode, ar siden disse Autores komme saa nær overeens, da maae enten de 
tvende sidste have fulgt den forste, eller og de alle have hentet denne Underretning 
om den Danste Fod fra een og den samme Kilde.

§- 5-
Det ældste Skrift, hvorudi jeg finder noget med Vished og Tilforladenhed 

antegnet om den Danste Fod, er der, som anfores afben lærde Konge!. Ma
thematicus Rasmus Bartholin uöi Aélis Med. & Philof. Hafnienfibus Part. I. 
N. 123. pag. 215. saaledes lydende: Menfuras variarum gentium qvi diligen
ter annotarunt, non fatis habuifle noftras hic in Dania perlpeétas animad
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om det Danske Fodmaal/ jc._____ ____ 135
verta Qvippe Snellius in Eratoftene Batavo ftatuit pedem Hafnienfem 
efle 934, q valium Rinlandicus eft partium ioco. Verum cum pedem Haf- 
nienfem cum Bremenfi confundat, fufpicor illos, a qvibus olim transmifia 
fuic Snellio illa menfura, fumpfifie ejus pedis menfuram, qvo forfitan 
mercatores Bremenfes utebantur tum Hafniæ. Conftat enim olim fuilfe 
Bremenfibus Emporium aliqvod Hafniæ in loco, ubi nunc inftruitur regia 
Claffis navalis, ling v a noftra vernacula dicio Bremerholm, haud dubie ac
cepta nomenclatura a Mercatorum natione ibi degentium, Noftrates, pe
dem Hafnienfem cum adhibere opus eft, utuntur femifle ulna?, cujus proto- 
typum foribus curiae urbis Hafnienlis affigitur ex ferro fabrefactum, nullo 
tamen modo convenire animadverti cum illa ratione a Snellio litteris pro
dita, qvam primum enim animum applicarem ad inveftigandam illam men
furam, inveni effie ulnam Hafnienfem 2003 partium, qvalium pes Rhinlan- 
dicus conftituitur 1000 & per confeqvens pedem Hafnienfem feu femif- 
fem ulnae effe 1004. Dette lidet Skrift om den Dansse Fod, er ssrevet mellem 
1671 og 1672/ det er for 97 Aar, eller paa 3 Aar nerr et heck Seculum.

§.6.
Mellem Aarene 1669. og 1670. havde den vidt berømte Picard verret occu

pem med den bekiendte Opmaaling mellem Amiens og Malvoiline, for at be
stemme Gradens Størrelse i Frankerig; hans Loft til at sammenligne de crldre 
Astronomisse Observationer med de nyere, og i Bejynderlighed at profitere af 
den store Thyco Brahes Arbeyde, giorde, at han efter Kongelig Ordre iAaret 
1671. i Julii Manned foretog en Rcyse til Dannemark, og ankom her til Kio« 
benhavn den 24 Augusti samme Aar. Picard var vel forsynet medgode Mathe- 
matisse Instrumenter, og havde blaut andet et rigtig Fodmaal og en vel ind- 
deelt Toife med sig, for dernred at sammenligne Fodmaalets Stvrrelse i Dan
nemark, samt andre Steder paa Reysen, hvorom han i Henseende til d-nRhin- 
lanvsse Fod taler saaledes: Voyage d’Uraniebourg pag. 64. Paflant par la 
Hollande je pris Foccafion de verifier la proportion du pied de Paris a 
celuy du Rhin, dont l’original eft a Leyde, laquelle proportion meparut 
etre exaélement comme 720 a 696. au lieu de 720 a 695, que j’avois fup- 
pofée dans la mefure de la terre. Og i Henseende til den Dansse, siger han 
pag. 70. Tycho dit, que chaque coté d’Uraniebourg avoit 300 pieds de 
Longeur: nous n’y en trouvames qu’environs 290 mefure de Paris; ce 
qui ne nous etonna pas, parce que nous fqavions, que le pied de Danne
mark , qui & la moitié de l’Aune, etoit plus petit que celui de Paris feion 
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la proportion de de 701 ayioaffez approchante de celle que nous trouvions. 
Dette bekræftes og af forbemeldte Erasmi Bartholini Skrift om den Danske 
Fod, hvor han siger: Cum vero Anno præterito exaéliffimam pedis Pari- 
fienfis menfuram fecum a tru li lie t eximius Mathematicus D. Picarc eo fine, 
ut varianum nationum men fu ras cum fu a conferret, tentavimus, qvam ha
beret ulna Hafnienfis rationem ad pedem Parifieniem, atqve conftituto 
eo partium 1440. nec non Leydenli 1390. inventa eft exaéliffuna ratio 
hexapedæ Parifienfis ad tres ulnas Hafnienfes ut 720 ad 701. Sed fciant po- 
fteri, nobis hic mentionem fieri ulna? Hafnienfis, qvalis in præfentia 
publice affixa vifitur, nam poterit forfan hujus men fur a ab antiqua effe 
diverfa, cum prior Ulna* Hafnienfis prototypus ante aliqvot annos qvibus 
affigebatur, deftruélis in obfidioneHafnieniiforibus curiæ, perierit, unde, 
alio in eus locum fuffeéto, facile in fcrupulis partium errori poterit effe 
locus. De præfentis vero ulna? menfura nulla eft hæfitatio, & tuto pro- 
pofita modo ratione uti poterunt curiofi menfurarum. Naar man nu efter 
denne Forhold vil vide, hvor mange af de CaSsiniffe Deele der indeholdes i den 
Danske Fod, da fætter man 720:701 = 1440:1402. hvoraf sees oyensynlig, 
ot omendskiom de anforte Forhold af Caffini, la Lande og Arbutnot lidet 
vige fra denne sidste: saa er dog Forstiellen ey saa stor, at man kand tvivle om, 
at de so alle i den Danske FodS Bestemmelse have efterfulgt Bartholin og 
Picard.

§- 7-
Men det som mig synes den lærde Picard messt maatte have været bekym

ret om at undersoge, var at udfinde, af hvad Forhold den Danske Fod havde 
været i Tychos Tud, thi at supponere, at Foden var bleven uforanderlig fra 
den Tiid, Tycho bygte og observerede paa Hveen, indtil den Did, Picard kom i 
Dannemark, er en Suppoficion, som burde at have været corrigeret, forenv 
denne oplyste Franske Mathematicus sammenlignede sine Fransse Maai med de, 
som fandtes udi de Tychonisse Manuscripter. For at vivr, hvad Tiid der var 
forloden fra den Tiid, Tycho bygte sit Observatorium, indtil Picard besogte Hveen, 
da agtes, at Tycho kom hicm fra sin Udenlands Reyse i Aaret 1575. I Aaret 
1576. begyndte han at bygge p.m Hveen, hvor han forblev henimod 21 Aar. 
1597. var han alt bortreyst til Wandesburg hos den lærde Henrich Rantzow, 
som havde inviteret ham. 167-. kom Picart til Dannemark, og folgelig var 
paa Hveen 9 s Aar efter ot Tycho havde begyndt at bygge. For nu at vide 
hvad Forandring den Danske Fod havde været underkast i en saadan Tiid, da 
er det fornoden at have noget Monument, som har været paa det noyeste op- 
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om det Danske Fodmaal,jt. 137 
maalt af Tycho, og hvis Maa! gives tillige i Danst eller Franst Fod, og vccS 
jeg intet prægtigere at tage til Monster, end den store TycKoniste Globus, som 
Picard selv siger paa Det noneste at have opmaalt: Voyage, d'Uranibourg pag 65. 
Apres avoir vu la tour Åftronomique ‘e fus a PAuditoire de fAcademic, 
c’eft ainfi quils appellent le lieu ou fe font les Aélcs publiques de 1 Uni- 
verlité. Jc vis la ce fameux Globe celefte , dont la defeription eft dans la 
mecanic de Tycho, il eft de cuivre tres bien graué, & non obftantroutes 
les fortunes, qu’il a couru, ayant été premiereinent transporté de Danne
mark en Boheme, puis en Silefie & enfin rapporte en Dannemark il eft 
dans fon entier comme s’il venoit d’etre frit. Son diametre eft precife- 
ment de qvatre pieds fept pouce & une ligne me fure de Paris. denne
Globi rette Storrelse taler Tycho selv udi Aftronomiæ inftauratæ Mechanica 
saaledes: Globum infu per Maximum, fumma diligentia nec minori fumptu, 
uti & in ceeteris omnibus, confieri curavimus &c &c. Habet autem ipse 
globus in fua diametro 6 proxime pedes, hinc meridianus & horizon cæ- 
teraqve æftimari poliunt, qvantam globi machinam tam folide & fubtiliter 
elaboratam & undiqvaqve rite conflantem a nemine hadenus, in qvavis 
orbis terrarum parte (abiit invidia dido) conftrudam & abfolutam cITe 
arbitror. For nu heras at finde Storreisen as den Dansse Fod i Tychos £ttD, 
da er det klart, at esterdi 4 Franste Fod, 7 Tom, 1 Lin. gier 661 Linier, 
eHer 6610 as de mindste Deele, hvorudi den Franste Fod er inddeelt, da kand 
man scette, 6 Fod Danst, som var paa Let nærmeste Storreisen as Tychos 
Globus, giver 66ro Deele, hvad da een Fvd, da man finder not. 666 Franste 
Deele i den Fod, som var brugt af Tycho, hvilken er anseelig mindre end den, 
som brugtes i Picards Tud, hvilken holdte 1402 Deeie af den Franste Fod. 
Hvorsore den Danste Fod i Tychos Tud var 338. 3 Deele mindre end Den 
Franste, hvilket noget nær gior 2 Tom. 9. 8 Lin. det er, den Danste Fod var 
ikkun 9 Tom. 2. 2 Lin, as Den Franste Fod, Da den Danste, i Picards Tud, 
var ir Tom. 8. 2 Lin.; hvoraf folger, at dersom Tycho, som Det er troeiigt, 
har betient sig as et Slags Fodmaal i sine Opmaalinger og Instrumenter, da 
maa Der ved at reDucete De Distancer i Danste FoD, som findes i de Tychonisse 
Manuscripter, til Franst Fod, asflaaes for hver Fod 2Fom. 9. 8 Lin solgelig 
naar Tycho siger i sit Manuscript saaledes, font Picard anfører Det uDi fin Rense- 
Beskrivelse pag. 76, at Sundets Bredde er 795oDansseAlen eller 15900Fod, 
da maa man, for at reducere denne Distance til Franste Fod, fubtrahere 3732 Fod, 
da man saaer 12168 Franste Fod eller 2028 Franste Toiler eller Favne, 
da Mr. Picard ved sin Redudion sætter samme ~ 2580 Toifer, hvilket i Den 
anførte Hypothefi giver en Misregning as 552 Toifer eller 3312 Franste Fod.
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§. 8.

J-g haver hidindtil anfsrt dr Forandringer, den DanffeFod har været 
underkast fra Tyclios Tiid, indst! Picard kom til Dannemark ogmaalte den 
Danste Fod; dcr vil ru være Ti id at efterses, af hvadSrorrelseFodmaalet be
findes at være i vore Tider, og hvorfor alle forhen anførte Forhold mellem den 
Danske og Franste Fod ere urigtige. Til den Ende agtes, at 12 Aar efter at 
Picard havde maalt den Danste Fod, udkom i Anret 1683. den i May Kong 
OriNian V. Forordning om Maal og Vægt, faaledes lydende: Somvialler- 
naadigst er kommen i Erfaring, hvorledes overalt i begge vore Riger og der
under liggende Lande, blant den Kiobende og Salgende stal findes stor Urigtig
hed i Maal eg Vagt, fom ikke allene ti! fe per den Fattige stor Skade, men 
endog foraarfager i Handelen en temmelig Confusion, da, paa det at enhver desto 
bedre kand vibe- hvad han for fine Penge og Vahre bekommer, og den befundne 
Uleylighed udi Vagt og Maal gandste maa vorde afstaffet, havevi allernaadigst 
for got befunden at forordne een Vagt og eet Maal, fom overalt i begge vores 
Riger, og derunder liggende Lande, stal antages og bruges. Den rette Danske 
Alen stak altid vare en Regel og Fundament til al Maal og Vægt i begge vores 
Riger, og stal komme næt overeens med 2 Rhinlandste Fodder, hvilken Alen 
stal deeles paa fiedvanlig Maneer i visse Ovarteer, Otten og Septenbeele rc. 
Men at denne nye Fods Jndforfel, og den gamles Afstaffelfe, ep har vceret let 
at iverkscrtte, fluttes af en anden Forordning udgivet 12 Aar efter Ven forste, 
nemlig 1695. Dm 2 Martii, hvorudi Det hedder: Eftersom vi ere komne i Erfa
ring , hvorledes det gamle Maal og Vægt udi vore Riger, tvertimod vores til 
dets Coffering og Asikaff-lfe velmenende gierte Anordninger, endnu paa een og 
anden Stev stal fordvlges og unrerh landen hemmelig bruges, den gemene Mand 
ti! merkelig Skade, da ville vi hermed alvvrligen have budet og befalet Magistra
ten i Kiobftæoerne i b-ggevore Riger, at de med storste Fliid stal inqvirere der
efter, og, hvor de noget gammel Vægt og Maal finder, Det i deres Nærværelse 
strap lade cassete og gandste i Stykker siaae, faa at det siden ep meere kand bru
ges, hvilken Jngvisition i Kiobstæderne stal stee inden Den 30 Junii førstkom
mende, og faa vibers. Efter Denne Forordning fulgte endnu berpaa en tredie udi 
Aaret 1698. Den 10 Januarii, hvorudi al Maals og Vægts rette Storrelse be
stemmes, item: hvorledes de samme skal giores, justeres og stemples, og er det 
efter bisse trend? Forordningers Bydende Fobmaalets Storrelse er bleven for
andret og continueret indtil denne Dag.

§. 9.
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§. 9.

Man kunde her med Billighed sporge, hvad der vel kand have givet den 
Rhinlanbsse Fob der Fortrin frem for andre, ak den er bleven introduceret her i 
Lander? Man kand herpaa fvare, ar man fandt der for best (r.) at vcrlge el 
saadanr Fodmaal, som var meest bekiendt i Handelen, og hvis Forhold kil andre 
Nationers Maalestok var almindelig antagen, hvilket kunde paa de Tider siges 
om der Rhinlanbsse Fodmaal. (2.) Herr ! kand endnu legges dette, at man 
neype vil finde noget Slags Fodmaal af foregaaende Egenskaber, som saa lidet 
differerer sra denDansse, som var opmaalr af Bartholin og Picard,saa arder var 
ar formode, ar saa liden en Difference som 1. 2 Fransk Linie, ey vilde gi ore 
mindste Obftacle i forandrede Fodmaals almindelige Brug. (3.) Det er 
endnu at agte, ar den Rhinlandske Fod brugtes fornemmeligen i Videnskaberne. 
Den vidrberomre Willebradus Snellius, som tævte Verden den beste Methode, 
hvorledes en Grad xaa Jordkloden kunde vpmaaleS, havde udi sin Eratoftene 
Batavo, som udkom 161 g. saaledes hefter fine Opmaalinger kil den Rhinlandske 
Fod, ar dens Brug blev umistelig i Geographie, Navigation , og de Ting som 
horten! Soe-Videnssaberne, og vare der nok, som paa ben Tiib levede her i 
Landet, som kunde indser disse Fordeele. Der var herved ar undre, arden Fransse 
Fod ey blev introduceret ligesaavel som andre Franske Moder, helst da Picard 
12 Aar tilforn havde giorr den ligesaa bekiendt her i Dannemark, som benRhin- 
landsse, og desforuden den vibtberomte Ole Römer, som reyste med Picard ril 
Frankerig, blev kalder tilbage 1681. for ar vcrre paa Raab nied i Forandrin
gen af Vcrgr, Maal, Milenes Bestemmelse, og mange andre Tmg, som jeg her 
vil forbigaae.

§. io.
Hvad andre speciellere Narsager der kunde have giver Anledning til at sub

stituere den Rhinlanbsse Fod i steden for alle foranderlige, som brugtes, og skulle i 
KrastafdenKongeligeOrdrecasseres og sonde?brydes,kand her ey videre undersoges. 
Men det veed man, at siden den Tiib den Rhinlanbsse Fod, som nu bruges over
alt i begge Rigerne, er bleven indfort, er ingen Forandring sseer i den Dansse Fods 
Storrelse, og er der efter dette Fodmaal de Dansse Mile ere bievne indrettede. 
EaMiil er fra Mands Minde her i Lander antagen for 12000 Alen, 4000 Favne, 
eller 24000 Fod. I Forordningen af Maal og Vcvgr findes intet nævnet om 
Maalenes Storrelse; men for bog ak have noget, hvoraf dem Milemaal kand 
giores beviiSlig, da antages Milens Storrelse i ben Moensse Styrmands Bog 
pag. 51. (som er approberet af Etars^Raad Römer, som selv forestod Milenes 

S 2 Indretning) 



140____________ Kort Underretning_____________
Indretning) for 24000 Fod, og udi et OriginatCarte fem findes i Archiverne 
over Veyens Opmaaling fra Kiobcnhavn til Corseer, antages ligeledes Land
milens Skvrreise for 12000 Alen. Desforuden findes Mikmaakr, som eran- 
tegnet paa de Kidste Archivs-Carier, af samme Storrelse. Paa det Korr over 
Sicelland, som mig synes af Stilen og Tegningen at vare der «löste, findes 
intet Aarstal, men en Opskrift: Tabula Selåndiæ Geographica, med tvende 
Scaler, een paa Danske, og en anden p»a Geometriske Mile, af Husman; men 
at Cartet dog ey er meget (citre end de af Jens Sörenfen, flutter jeg af et Kla- 
gemaal, font Sörenfen giver over Husman udi Opskriften af et Kort over 
Vester-Jyliand, Slesvig, Holsteen, rc, som findes udi Aomiralitels-Archivet, 
cg som samme giver noget Lys udi Ve Tiders Maade at tegne og forfaedige 
Carter: Saa vil jeg her anfore dengandsse Opskrift: Min allerunderdanigste 
Relation og Forklaring, belangende de rrende Stykker Carter, somdene^Mar- 
tii blev mig leveret, at jeg skulde efterser dem og give Bestred, om de ere rigtige 
eller ikke, da kand jeg beviselig med Sandhed sige, alle tre, ingen afdemnoget 
rigtig, langt mindre til noget nyttige; men aldeles alle Ting derudi til Vands 
og til Lands sauter, unyttigt, og af flet ingen V«rdie. Skade, at det smukke 
Papiir derpaa spilt er. De Personer, fom de Carter har tegnet, har aldeles 
den Forretning intet forstaaet, og derfore ikke tordet fit Navn derunder strive. 
Anno 1695. var jeg med min Milevogn udstikket, da jeg maalte Jylland fra 
AarS af til Randers, til Mariager og Hobroe, til Hiorning, ti! Skavens 
Bye og til Skavens Landspils — Saa maalte 'jeg fra Skavens Landpynr 
kangS Strandbredden, alle Bugter, Udhukke, og alle Ting med Compas af- 
peilede, hvorledes det sig strekkede. Saaledes tillHarbooen og Lemwig; saa ul 
Baads gandsse Liinsiorden, alle Bugter og Udhukker besogte, og Cart derover 
regn.de. Fremdeles maalte langs Stranden til Fialtrings Soe, til Ringkio- 
bing og den See til Fulsoe, til Horns Res forbi Waare, til Ribe, Tenderen, 
Husam, til Tonntngen, til Bysen, Oldenworde, Vredsted, Moldorp, Bruns» 
boltet, i gi en nem Ostermoer til Margreten, til Glykstad, W«del, til Altona 
ind i Hamborger Stad, maalte indenvolds rundt om Altona, og deromkring 
maalt Hamborger Elv. Präsident Jeden gevv mig Capital» Hans Drejer meb 
sin Hollandste Jagt. Jeg Elven befver, loddede, akpetlede, og Landene derudi 
maalte og tegnede. Saa ved Brunsbottel paa Land, fra Brunsbotte! igien 
ind i Tonningen eg til Husum, der til Vands.udmaalte alle Øerne, Forte, 
Amzvn, Rome, Mands, Fanve/ Da til Lands til Ribe igien, maalte over 
Land fra Ribe til Colding, og igiennem Fyens Land til Nyeborg. Dette Stykke 
Cart tegnede jeg da samme T>id paa Reysen, men Originaler kom paa Admi
ralitetet at besigtiges, da beholdt de den fra mig, jeg maatte ikke faae den i 

mine
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mine Hander meere. Siden befandt jeg den hos Logte-Jnspecteur Husman, 
som lod fin Son og Emanuel Hofman samme mit Cartes Original i sit Huns 
aftopiere. Det var overalt fra Skavens Landpynt til Hamborg, rigrig og ffik- 
kelig i stort tydelig Bestik. Secretaire, Jnstitz-Raad kerer VVorm veed, hvor 
samme mit Original-Cart henkom den Tiid, eller hvor der nu er. Om Deres 
Kongelige Majestät allernaadigst kunde behage, at jeg reent Cart efter noget af 
denne Tegning stal giere, saa stal jeg snarlig kunne det indlevere, naar jegfaaer 
Kongens Villie at vide, hvor lang District det stalle giores. Jeg indtil min 
Dods Stund er og forbliver Deres Kongelige Majestcets allerunderdanigste 
troe-fiittige Tienere, Jens Sörenfen, Soe- og Land^Directeur. Kisbenhavn, i 
fiorsteHast, den 5 April 1720. Om det nu er denne Logte-Znspecteur, som 
har efterladt os Tabulam Selandiæ Geographicam, er jeg ikke gandste vis 
paa; men dette erfares saavel af Husmans, som Sörenfens farter, at de begge 
have antager Milenes Storrelse for 12000 Alen.

§. ii.
At intet om Milemaalet findes udi nogen trykt Forordning, er ey at undre, 

siden Milene selv ved Steenmcerker ere til Efterkommernes Underretning ind
rettede og bestemte, deteneste, som herved kunde erindres, erden lidenBefvar- 
lighed af den virkelige Opmaaling, at flmte sig til Milemaalets Storrelse, siden 
Distancen mellem Fierdingveys Palene ep beflndes at vare af lige Storrelse. 
Men for at fee hvorvidt de forstielüge Distancer mellem Milepalene ved Op
maaling ere befundne, da er efter hoyere Ordre vpmaalt: (1.) Uden for Oster- 
Pork, Distancen mellem forste og anden Milepal, som er befunden at vare 
3172 og en halv Alen. Distancen mellem anden og tredje Milepal 3069 og en 
halv Alen. Mellem tredie og fierde Milepal 3195 Alen. (2.) Uden for Vester- 
Port er Distancen mellem forste og anden Milepals 10 Alen. Distancen mel
lem den anden og fierde 6936. (3.) Uden for Norre-Port er Distancen mellem 
anden og trebie Milepal 3126 Alen. Vilde man nu efter disse Opmaalinger 
bestemme Milenes Storrelse, da blev Milen efter Fierdingsveyens Storrelse 
mellem trebie og fierde Pal uden for Oster-Port 12780 Alen, det er 782 Alen 
for lang, og dersom man beregner Milens Storrelse efter Distancen mellem an
den og fierde Pal uden for Vester-Port, da bliver dens Langde 13872, som 
er 1872 Alen ft or ve end 12000. Denne Assigning fra Milens rette Storrelse 
er over en halv fjerding Vey, og maa uben Tvivl have en anden Grund end 
den, som kunde folge af Milenes virkelige Opmaalmg og Bestemmelse.

S I §. 12.
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§. 12.

For at undersøge Grunden til denne Uliighed i Milepalenes foranderlige 
Distancer, maa nran, synes mig, eftertanke, fsrst kil hvad Ende Milene ere 
opmaalre, og derncrst paa hvad Maade denne Opmaaling er foretagen. I Hen« 
seende tilder forste, da er ve! den fornemste Aarsag eller Hensigt til Milenes 
Bestemmelse og Opmaaling i et Land, ar kunne regiere Fragten, Posterne rc. 
og derpaa satte en billig Taxr. Men naar Vognmand, Postvogne og Fragrer 
efter Billigheds Regler ffulle betales, mon dec da er Veyens Langde allene og 
ikke tillige Veyens Besvarlighed, som stal bestemme en saadan Taxation, lige
som man i at bestemme en Tonde Hartkorn, ey allene seer paa Strekningen af 
Jordsmonnet, men tillige paa Jordartens Godhed og Slethed, og mon ikke 
noget saadant kand have havt Sted i Milenes Bestemmelse. Man har og ey 
(saaoidt man veed af Tradition) bestemt Milenes Srorrelse ved Kiademaal, 
som bruges i de Geometriske Opmaalinger, men hellere ved Skridttallere og 
Milevogne, og at deslige Vogne have tilforn varer meget i Brug her i Lander, 
fees df forberørte J. Sörenfens Opskrift, og er der endnu er Sporsmaal, om 
det er bedre at opmaale Milene med Milevogn end med Maalelanken, og af 
hvad Beskaffenhed de Milevogne have varet, hvoraf man i deslige Opmaalinger 
har betient sig. I Henseende til det forste, da er vel Maalelanken, saaledes 
som den bruges i de Geometriske Opmaalinger det behandigste og beste Maale- 
redskab, man har udfundet, naar man i Opmaalingen ey forlanger Den alter# 
stsrste Noyagtighed, omendssionr det er besvarlig nok at giere lars-Regning 
for Lankens Krumhed og forffiellige Srrakning paa lange Distancer, item: at 
holde Lanken i en behorig Forkortning og Pofition, naarBakker og Dale, samt 
andre Hindringer udfordre det, da alt udi De Geomecriffe Opmaalinger maa 
affattes saaledes, som om den gandffe Samling af Opmaalinger henhsrte til 
een og den samme horizontale Plan. Men er det ikke langt anderledes, naar 
Veyenes Langder ffulle opmaales; thi der horer Det ffionse og hule af Veyen, 
enten Det gaaer ned i Dal eller op af Bakke, ligesaavel til Vryens Langde, som 
det horizonrale, jevne og sietre, hvorfore man udi Veymaalingen med Lanken 
maatte strekke Lcenken efter Hiulsporet hvordan end Veyen lober, fficev eller 
krum, op eller ned, i Huller, Dale eller Bakker, hvilket vore Forfadre have 
anseet af den Vanffelighed, at De ey have villet beriene sig af Lanken, men af 
Milevvgn, fordi ingen Distance paa Veyen kand forekomme, vare sig i dens 
hule eller ophavede Deele, af hvad Beffaffenhed De end kunde vare, som jo 
Vognhiulene maae rulle over, da Distancen, som Hiulets Omkreds giver i 
hver Omlob, opmaales, og naar Hinter har lobet om saa mange gange, at 

Hiulets
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Hiulets Omkreds multipliceret med Antallet af Omlvbene eller Revolutionerne, 
net op gi or en fierding Vey, da visesderved det Sted, hvor Milepalen stal sattes. 
Sat for Exempel, at Vognen har fire lige store Hiul, og man vil finde, hvor 
mange Omlod Hjulene af en given Diameter D maa giore, for at opmaale en 
fierding Vry, eller og naar Revolutionernes Antal er given, da at finde Hjule
nes Diameter, paa det at fierding Veyen kand opmaales under det givne Antal 
af Revolutioner, da sat, at Diameter forholder sig til Periferien, som d: p. 
og et af Hiulenes Diameter er — H, da er Hjulets Periferie ~ p H lad Re#

6 
volutionernes Antal vare m og Fierdingveyens Storrelse i Alen 2= A da bliver 
mpH — A tnen_p— z. 14 folgelig er z. 14 mid — A og derfor, naar H 

d d
gives i Alen, da er m — A eller naar m gives, da findes Hjulets Diameter 

3.14H
H — A det er naar Revolutionernes Antal m sattes — 400, da vil Hjulets

3.14 m
Diameter falde mellem 2. z Alen og 2.4AKN, eller noyagtigere 2. z88;Z5Alen, 
og, naar man da indretter Mile-Machmen eller Idodometeren faaledes, at Dentil# 
kiendegiver naar Hjulene af den bestemte Diameter har giort de fastsatte Omlob, 
da kand paa det Sted, hvor sidste Omlob endes, Milepalen nedsattes. Jeg 
tilstaaer gierne, at disse Milevogne kunde have deres Feyl, og kunde og videre 
specificere, hvad Feyl de ere underkastede, imidlertiid kunde de dog til Milenes 
hastige Opmaaling giore den beste Tieneste, baade i at vise Veyens Langde og 
Veyens Besvarlighed, naar Tiden anmerkes, i hvilken Milevognen ved lige 
Omlob af Hiulene har udmaalet Milens Langde.

§ iZ.
Af hvad Beskaffenhed nu Jens Sörenfens Milevogn har varet, kand jeg 

ey sige min Lasere, men maa henvise ham til Leopolds Theatrum Machina
rum, om han har Lyst til at vide, hvorledes deslige Hodometres seer ud. Det 
eneste, jeg herved bor at erindre, er, arder fra Kong Chriftian den Femtes Tiid 
haver varet fa a konstige Mach i ner af Det Slags her 1 Landet, at jeg ingensteds 
har sect dem bedre, og af en saadan Beskaffenhed, at de ere meere skikkede til at 
udstaae Rultningcn af Vogne end de, som ere sammensatte af vidtlsftige Hiul# 
verk, og er det at formode, at den vidtberomte O. Römer haver havt stsrste Deel 
i disse Machiners Opfindelse, da han frem for andre havde med Milenes Op

maaling 
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mauling at bestille. Forfatningen af bisse Hodometres var as folgende Beffaf- 
fetched: Denne ingenieufe Machine er neppe i Fod lang. I Midten er den 
henimod 6 Tommer breed, i Enderne fire. Den har en Tykkelse af en halv 
Tomme, i hvilken Distance hele Werket bevares mellem tvende Messingplader, 
da der paa Ddersiden af den ene findes trends Uhrffiver med Visere, og paa 
Pdersiden af den anden Plade tvende Metalklokker med hosfoyede Hamre, til 
at give Lyd fra Klokkerne naar Machmens Sammenfatning og Hensigt der 
udfordrer. Til denne Machine er der bag vedKudffesadet paa en hchy opstaaende 
Svanehals asTra indrettet et Foutteral eller Skab, hvorndi Machine« ffrues 
fast med fire starke Skruer. Paa Vognenselv vare der fire lige store Hiul, cg 
ved et af de forreste en Indretning af saadanne Vagtstanger eller Levies, 
hvorpaa Hiulet i hver Omlob virkede, og derved meddeelte en ordentlig Beva, 
gelse til en fra Machinen udgaaende Vagtstangs Arm, hvorved Machinen samt 
bens Visere og Klokker kunde sattes^ Bevcrgelse. Ved hvert Omlob af Hjule
ne gaaer Viseren paa den underste Skive cn Grad eller Deeling frem; og naar 
samme Visere har gjort en heel Revolution etter Omgang paa dennederste Skive, 
da gaaer i denne Did Viseren paa den mellemste Skive forst en Grad frem, og 
naar denne Bevcrgelse er gientagen saa ofte, arden meUemsteVisereharbeffrevet 
en fierde Deel affin Cirkel, da har man faret en Fierdingvey med Milevognen, 
og derpaa flaaer en Klokke, for at give Milepalens Nedsatning tilkiende. 
Denne Klokke gienrager fin Lyd, og klinger trends gange ved Enden af de trends 
forste Qvadranter eller opmaalede Fierdinger af Milen; men naar den fierde 
Qvavrant eller den sidste Fierdingvey er til Ende, da har den mellemste Visere 
giort en heel Revolution, og da har i denne hele Did aset faabant Omlob den 
overste Visere paa den tredie Skive bevceget sig en Grad etter Deeling frem, 
for at bemerke, at man nu har faret en heel Miil, og da flaaer den anden eller 
storre Klokke, faa at Machinen ey allene tilkiendegiver ved den underste og mellem* 
fte Visere alle Omlob af Hjulene, men endog med Visere og Lyd bemerker hver 
Fierdingvey og hver Miil, naar den er fuldender, hvilket altsammen kand fees 
og hores af den, fom sidder i Carossen, uden at Slud etter Regnveyr enten kand 
incommodere den, fom observerer, eller Machinen frlv. Siig, min Loesere! var 
bet ikke lystigt at have en saadan Reyftvogn.

§. 14»
Efter en saadanBeskrivelse omMilene, deres foranderligeStorreksemellem 

Milepalene, famt Maaden at opmaale dem med Milevogne, veed jeg ey om 
dennem for bet narvarende at give noyere Underretning; men det flaner endntr 

tilbage
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tilbage ak forklare Forffiellen mellem Danske Mill og Geographiske, eller, som 
de kaldes paa Husmans Kort, Geometriske Mile, hvilke sidste ep faa ofte fore
komme og bruges i almindelig Levnet, som de forste. Til Oplysning herpaa 
merkes, ar enhver Jordplet, et hvert Huus eller Bvepcrl paaJorden, kand be
tragtes i krendeHensigter: Enten (i.) somenPart afdetLand, Eyrndom, eller 
Domains hvorudi samme befinder sig, eller (2.) som en Part af hele Jordklo
den i Sammenligning med alt, hvad som paa vens yderste Skorpe befinder sig, 
eller (3.) som en Part af hele Verden, bestaaende af Soel, Maane, Planeter, 
Fixstierner og alt det derudi haver Liv og Aande. I Henseende til den forste 
Hensigt, da distingvere vi oS og den Plads hvorpaa vi leve, ved at bemerke i 
Fod, Miiemaai og Compasstrergex den Situation og Distance, vi have fra alle 
omkringliggende bekiendre Steder. I Henseende til den anden Hensigt, da til- 
kiendegives vores Plads ved en bestemt Bredde eller Distance fra Æqvator, 
samt en given Leengde i Æqvator, som tallies fra Vester til Oster fra forste 
Meridian. Denne anden Hensigt ere vi ey i Stand til at udfore uden (3.) ved 
at sammenligne vores Plads i Verden med Solens Plads, hvorved Tiden regle
res, etter med Polarstiernen i den mindre Biorns Hale, hvoraf Poli Hoyden 
dependerer, med JordmaanenS, vgde ^ovialiffe Manners Formorkelse, hvoraf 
Langdens Bestemmelse dependerer, eller med andre himmelske Kropper, ved 
hvis Hielp det samme kand udfindes, og er det udi de tvende sidste Hensigter 
man foruden ve orvinaire Mile maa benene sig af ve Geographiske.

§- if.
Jorden er rundagtig, dens Omsegling og dens Skygges Rundhed i Maane- 

Formorkelser bevidne vet. Vi vil for et Oyeblik antage ven som Kugelrunv, for 
at facilitere vores Begreb. Det bliver deraf klart, at alle tunge Legemer, som 
staae eller falde Lovret paa Jordstorpen, befinde sig i Direction med Jordstraa- 
lerne, som uvgaae fra Jordens Lentro og staae perpendiculair paa sammes 
Skorpe. Naar vi Verfore staae perpendiculair paa Jorden, da gaaer Linien 
af vores Zenit og Nadir, som strekke sig indtil Himmelen, igrennem Jordens 
Centrum, og faa ofte vi forandre vores Plads paa Jorven, va kommer vi i 
Direction mev en anden Jordstraale, som viser og pcrger op mov et außer Zenit 
paa Himmelen. Men af Forandringen i Zenit dependerer Forandringen i 
j?oli-Hoyde, efterdi Zenits-Diftancen fra Æqvator altid er faa stor som Polens 
Hoyde over Horizonten. Det folger heraf, at naar vi under en Meridian 
bevcrge os fra f. ex. Sonden mod Norden, da kommer vores Zenit längere 
fra Æqvator eg Polen hovere over Horizonten, herved sporges, hvor stor en 

T Vey 
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Ven man maa beskrive paa Morden, paa Det at Zenic-Diftancen frc. Æqvacor 
vg Polens Oploftelse over Horizonten stal forandres en heel Grav, ti)i af 
denne Forandring i Gradbue paa Himmelen, og det Dertil svarende Miiemaal 
paa Jorden, dependerer Bestemmelsen af de Geographiste Mile.

§. 16.
De, som blank de Gamle have forsagt en saadan Opmaalrng, vare Era* 

toHenes, som levede i Alexandrien under Ptolomacus Evergetes og Pofido- 
nius; men de gidftde sig kil Jord Distancerne, den forste mellem den dybe Brvnd 
i Syene, (hvor han befandt O at vare vertical i Soimner-Soelhvervs-Tiden) 
vg Alexandrien, og den anden i Anledning af Stjernen Canopus kil Distancen 
mellem Rodes vg fsrberorte Stav, og derfore gave begge et Maal paa Jor» 
dens Omkreds, som meget viger fra det sande. Den forste virkelige Opmaa- 
ling, som rar bedre overlagt, blev foretagen under Califen Almanons Regie
ring , som begyndtes Aar 814 efter Christi Fodsti. Calisen lod forsamle saa 
mange af de beste Mathematicis, han kunde faae, udi en stor Slette i Mesopo
tamien, kaldet Singan, og boo, at man stulde fsrst tage Latituden af For
samlings Pladsen, dernaft ffulle de Forsamlede deele sig i tvende Tropper, den 
ene Trop beaive sig mcd Maalrstokken eller Lanken i Haanden mod Norden, og 
Den anDcn i O ppofit-Direction mod Sonden, bestandig maale sig frem, og 
holde sig i Meridianen, indtil hver Flok havde forandret Laciruden paa i°. 
De samledes igien, og befandt, at det ene Partie havde uvmaait 56, det an
det 56 eg to trediedeel Mile, hver paa 4000 Coudées, for at bestemme Gra
dens Storrelse. Blant de nyere siges Fernel, en Franst Lcrge og Geometre 
udi 16 Seculo, at have, ligesom vores gode gamle jens Sörenfen, sat sig i sin 
Milevsgn, styret Rcysen fra Paris modAm'.ens, og fortsat samme, indtil han 
havde forandret i° i Latitude, va derved befunden, at Milrvvgnrn havde op- 
maalt en Distance af 56746 Toifer, so nr stiller ikkun zrq Toiler fra Ven, Pi- 
card mange Aar derefter bestemte, som befandtes at vare 57060 Toifer; men 
den forste, som ved en opmaalt Bafis, samt Trigonometriste og Astroi.omiste 
Operationer, gav et Exempel, som Picard og de vvrige Franste Mathematici 
i Gradens Opmaalrng have efterfulgt, var denvidtbersmte og indfodde Hollcen« 
der Willebrodus Sneliius, som saac, at intet Land kunde vare metre stikket til 
Trigvnomtttiste Opmaalinger end Holland, vg Derforovmaaledeen Bafismellem 
Leyden og Soeterwvude, paa hvilken h m grundede sine Trigonometriste Opera
tioner, for at sinde Distancen mellem' Alcmar og Berg op Zoom, da ban ved 
Hielp af Astronomien stuttede sig til Forstiellrn as disse tvende StcederS Latitu- 

der
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der at være i° ti' 3oz/, hvoraf Gradens Langde blev (Tuttet at vatre 28500 
eller 28488 R inlandste Rover, hver paa 12 Fod, han lod denne Opmaaling 
trykke i Leyden Aar 1617. under Navn af Eratoftcnes batavus. Samme 
Distance er enenu negere udregnet og forbedret af den icerde Muflchenbroek, 
og befunden at være 29514. 2 Roder) fom reduceret tilFranste Fod giver 57297 
Toiler, og er ikkun 37 Toiler storre end den, fom er funden af Picard. Og 
er det samme Willebrodi Snellii (Eyempel de nyere Franste Mathematici, saavel 
de, som have vpmaalt Graden i Frankerig, som de ovrige, der forrettede en 
ligedan Opmaaling ved Polar-Lirkelen, og nær ved Æqvacor, have med fuld» 
komnere Instrumenter og forbedrede Theorier i Astronomien, sat sig til Monster, 
og kand man paa Det alierkorteste bekomme en fuldstcendig Underretning om de 
fornemste Opmaalinger, og Bestemmelsen af Meridian Gradens Stocrelse udi 
differentes Egne og Lande ved at igiennemicese fire Octavblade udi Monfr. 
de la Landes Expolitiori du calcul Åftronomique pag. 191., hvor alt bliver 
fremsat paa det korteste.

17.
Ved at henvise mine Lasere til denne faa korte som smukke Afhandling om 

Gradens Stsrrelse, kand jeg ikke undgaae at erindre den Anmerkning, font for» 
berime navnkundige Skribent gier ved den Opmaaling, som saavel lykkedes i 
Engeland for den i Soe»Videnstaberne vidtberomte R. Norwood, hvilken for» 
betörte Autor fi-nes at ville disputere den 2Ere at have opmaait Graden med 
faa stor Noyagtighed. On pretend, dit il, aulli en Angleterre que des 
l’année 1636. -Norwood avoir tro uve le degres par des mefures prifes entre 
Londres & York de 57300 ou de 57400 Toifes, resultat qui fe trouveroic 
dune exactitude bien finguliere pour ce temps la; Mais un fait plus auten- 
tique c’eft que Newton en 1666. jettant les premiers fondements de fon 
admirable Syfteme de la Gravitation, n’avoit jamais oui parier des Mefu
res de Norwood, & fuppofoit avec tous les pilotes de fon temps les de- 
gres de 60 milles Anglois, qui font 49200 toifes (fuivant un Aéte de Par- 
lement en Angleterre le mille Anglois eft de 5280 pieds Anglois, ce qui 
revient a 826 toifes de Paris ou environ).

Il y avoir dont plus d’un qvart du total d incertitude fur la Grandeur 
du degre lorsque la magnificence de Louis XIV., le Zele du Grand Col
bert & l'habilité des Aftronome Francois deciderent cette question Monfr. 
Picard trouva le degres de 57060 toiles valour exaéte a laquelle les opera
tions les plus recentes aioutent a peine 12 toifes. Zeg tilstaaer at dette 
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Argument af Monfr. de la Lande tv et af dr fineste og fubtiMU, der kunde 
gives mod Norwood; thi det er at formode, al Newton, som vidste a!t, hvad 
som var foretagen i ren Engelstc Litteraturs, haver i Aaret 1666. ey kunnet 
vare uvidende om Norwoods Opmaaling, hvilken af hannem siden citeres 
(efter Wolfs Elem. Geogr. & Hydragr.) i den tredie Edition af Prine. Math. 
Phil. Nat. pag. 413. Jeg, for urin Deel, har aldrig kunnet rroe, at en En- 
qelsmand af Norwoods Modestie og Indsigt, eller at faa beromte Mand, som 
Newton og andre, ville prale af det, som ikke var, for at relevere sine Lands, 
mcend, og at jeg derudi ey har feilet, vil sees af een af de nyeste Relationer om 
Norwoods Ar de yder, saaledes lydende naar det fordanstes: Maftr. Wright, 
en bekiendt Autor i Styrmandskonsien, havde observeret, at, naar man tager 
Svelens Hoyde over den sigtbare Horizont, og deraf vil finde Solens sande 
Hoyde, da maatte man giere en Correction for Oyets Hoyde over Horizon
ten, hvilken Correction ey vel kand beregnes uden at vide Jordens Storrelse. 
For at udfinde samme efter de Grunde, som vare forestagne af Wright, op» 
nmalte Norwood Distancen mellem London og Pork, fra hvilken og Solens 
Middags Hoyder tagne i Sommer-,Soelhvervs.Dden paa begge Steder han 
stutter sig til Gradens Storrelse af en stor Cirkel at vcrre 367196 Engelste Fod, 
eller $7300 Franste Toiler, hvilket er meget noyagtig, naar denne Opmaaling 
sammenlignes med andre af de nyeste. .

Om denne Opmaaling giver Norwood fuldstændig og tydelig Efterretning 
i hans Afhandling, kaldet Seaman’s practice, forst udgivet i Aaret 1637. 
(Dette er hen ved 33 Aar, forend Monfr. Picard havdesuldendctsin Opmaaling 
i Frankerig,) hvor han med en uaffecteret Modestie beder om Forladelse, at han, 
som en privat Person havde foretaget sig at determinere en saa vanstelig Sag, 
og tillige giver Raifon, hvorfor saa stor en Mathematicus som Snellius har 
kündet feile i en saadan Underfogning. Ingen Forandring blev herudi giort i 
vvenmeldte Skrift, kaldet Seaman’s praétice, focend ndi Den tolvte Edition, 
trykt i Aaret 1676, da Autor var Vod, da man indrykte folgende Paragraphs 
med mindre Stiil pag 39. I Aaret 1672. gav Monfr. Picard en offentlig 
Underretning paa Franst om Jordens Opmaaling, hvoraf kand ftes et fort 
Udtog i Philof Transactions N. 112., hvorudi han stutter, at en Grad af en 
stor Cirkel indeholder 36^184 Engelste Fod, hvilket meget ncer kommer overeens 
med Norwoods Experiment. Dette er cominueret i De sidste Editioner, og 
findes i een, som er trykt endog i Aaret 1732. Omendstiont nu Norwoods 
Opmaaling ey var bekiendt af Den store Newton, saa var den dog ikke sorglemt, 
men bestandig recemmenDeret af de Engelste Skribentere over Navigationen, 
saasom af Mr. Henry Bond pag. 107. i hans Seaman’s Calender, fort efter

Publica»
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Publicationen af Seaman’s pradice. Af Mr. Henry Phillips in his Geome
trical Seaman, trykt Aar 1652. og udi hans Avancements of Navigation, 
i AaM 1657. Af Dr. John Newton i hans Mathematical- ^nftitution, Aar 
1654. Af Mr. John Collins i hans Navigation by the plain Scale, 1659. 
Af Mr. John Seiler i hans Practical Navigation, 1669. As Mr. John Brown 
i hanS Triangular Qvadrant, 1671. Og af alle disse anforte Vidnesbyrd syneS 
mig at det kand ansees fom en afgiort Sag, at Norwood havde opmaaltGra- 
dens Stvrrelse i Engeland over 33 Aar forend den var opmaalt af Monfr. Pi
card i Frankerig, hvorom endog kand låses Hiftoire des Mathematiques par 
Monfr. Montucla Tom. Second pag. 233. Men foruden Norwood havde 
endnu en Hollander ikke langt ester, at Snellius havde fuldendet sin Opmaaling, 
fom var fer Aarct 1617. foretager en nye Opmaaling, hvvrudi han ved Trigo- 
nometrisse Operarwner havde opmaalt en meget stor Bue, og paa begge Enderne 
deraf determineret Forffiellen af LatitudenmeD en Sedeur paa 120 af 14 Fods 
Radius, og derved fundet Gradens Storrcsse faa ncrr, at den ey differerede fra 
Picards Gradmaal uden paa lO Toifer: Denne store Mands Arbeyde (hvorom 
intet findes i sorberorre Samling) er til visse lige fim gammel, fem Norwoods, 
om ikke meget aldre; paa forberorte Sted udi Hiftoire des Mathematiques, 
siger Monfr.Montucla, ar denne store Mand dode 1638. og var 77 Aar gam
mel, og Monfr. Picard taler om ham, som om han 1671. havde talt med ham 
i Amsterdam. Jeg vil an fere begges Ord. Montucla siger: Guillaume Janfon 
Bleau (en latin Cæ/ius) difciple de Tychon, c’eft fait un nom celebre par 
ces travaux geographiques, il mourut en 1638. age de 77 ans. Men Picard 
siger i sin Reyse ril Uraniborg paa det Sted, hvor han taler om sin Sejour i 
Holland: Comme j’avois appris que depuis per Monfr. Bleau d'Amfterdam 
avoit travaille aufli bien que moi a la melure de la terre, je fus curieux 
d’en conferer avec Lui. Sur quoi je puis dire que nous eumes une joye 
extraordinaire, ce bon Vieillard & moi de voir que. nous etions presque 
d'accord touchant la grandeur du degré d un grand cercle de la terre & que 
le different! n’alloit pas a cinqv perches de Rin ou 6o’pieds. Je n’ay point 
f^u, que le manufcrit, qu’il m’enfit voir, ait été mis au jour, mais je 
fuis certain que Snellius n’avoit rien fait de fi grand. Jeg veed ikke at con- 
ciliere disse tvende Steder, om ikke Picard haver talt med een af Bleau hans 
Descendenter, og troet at han haver talt med Bleau selv.

§. 18.
Deler af der foregaaende nogenledes klart, at de Gamle, samt de, som 

forst i 17de Seculo arbeydede paa at udfinde Gradens, 4g derved Jordens
T 3 Stor-
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Ttorrelse, tcenkte ikke paa andet, end naar Ttorrelsen, af en Grad er given, da 
kand man derved finde Jordens Omkreds, af Omkredsen Diameteren samt 
Jordens Flade og Cubiske Indhold, man kunde endnu af Gradens Langde i en 
stor Cirkel, fem Æqvator, bestemme Graderne af de mindre Cirkler eller Pa
ra ilderne i en given Distance fra ZevnbegnS Cirkelen; thi efterdi Cirklers Om, 
krebs, oa de deraf bestemte Trykker, forholde sig kil hinanden, som Cirkelmaa- 
lerne, da var det let at indser, at man BunDe multiplicere Graden i Æqvator 
med Cofinus as Latituden, og dividere Det Udkommende Med Radio, sor at 
finde Parallel-Graden, man kunde og med stsrre Noyagrighed folvere der be* 
BtenDte^roblema om Corrections for Opets Hoyde over Horizonten, som 
gav Norwood Anledning kil at opmaale Graden, mnn Bun De regiere Logliniens 
Ttorrelse, Ha nyttig et Maal i Navigationen, som MaalelcrnBen i Lanbmaa* 
lingen, man Bunde og derved fornemmelig fastsatte Tocmllens og de Geographisse 
Miles Ttorrelse.

§. 19.
Ved Bestemmelsen af den Geographisse Miil hos differentes Nationer 

veed man, ar der er noget, som dependerer af hver Nations frie Val, noget, 
som aldeles dependerer af Gradens Ttorrelse; saaledes staaer det hver Nation 
frit for at antage, at der stal gaae 60 Miil paa en Grad, som det er brugelig 
hos Italienerne og Engelcrnberne, eller at der stal gaae 20 Toemul paa Graden, 
som det antages i Frankerig, eller at Graden skal holde 15 Miil, som det hos os 
her i DannemarB og hos Hollænderne er i Brug; men saa snart en saadan For
hold mellem Grader og Milenes Antal i hver Grad er bestemt, da er derved 
tillige den Geographiffe Mül fastsat; thi naar man antager Graden efter 
Norwoods Opmaaling mellem London og Pork at vcrre 367200 Engelsse Fod, 
da bliver ben Geographisse Miil i Engeland, som er 5% af Graden, saa stor, 
som 6120 Engelsse Fod, (*) som er stvrre end en ordinair Engelsk Miil paa 
;28o Engelffe Fod., Ligeledes findes den Geographisse Miil i Frankerig, naar 
Gradens Ttorrelse i 4s0 Latitude, som 61*57030 Toiler, eller 342180 Fran
ste Fod, divideres med 20, da man faaer den Geographisse Mill saa stor, 
som 285 k. $ Toi fer (*') eller 17'09 Fransse Fod, som erelamgerc end be ordi
naire Landmile, hvoraf der guner 25 paa i° endnu meget stsrre end de omkring 
Paris, som regnes for 2000 Toifer. Ligeledes findes en Dansk eller Hollandsk 
Geographist Miil, naar Gradens Ttorrelse antages for 57060 Franste Favn, 

som 
(*) Marine Guide, pag. 84.

(**) Traité de Navigation par Monfr. la Caille, pag. 47.
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som divideret meD !5 giver 3804 Franst? Favn eller 22824 Franste Fod^ som 
gior 23623 Danste Fod for ven Geographiste Miils Storrelse, som derfore 
er Z77 Danste Fov mindre end Ve ordinaire Danste M le paa 24000 Fod. 
Der er deslige Geographiste MiKS Srorrelse, som giver Grunden til Logliniens 
Jnddeeling i Scyrmandskonften, hvor man ved Logmaalingen efter el halv 
MinutglaS fogrr at bestemme, hvad Vey Skrbet gior i en Time; thi efterdi 
Distancen mellem tvende Knoper bor have den samme Forholv til den Geogra
phiste Miil, naar Ven rages som hos Engelcenverne, eller til Gravminutens 
Storrelse hos de Danste og Franste, som f Minut har til Timen, det er, som 
i: 120 da er, (naar Gravens Storrelse i Fod er O) Distancen mellem tvende 
Knoper = G, _x_ 5t Fod hos de Engelste, eller naar man tager

60 7200
I af Ven Franste Geographiste Miil, som erdet samme som so af Graden—17109 
Franste Fod, og dividerer samme med 120, da faaer man Distancen, som 
bor vare mellem Ve Franste Knoper saa stor som 47. 5 Franste Fod, ligeledes 
findes Distancen meHttn Ve Danste Knvper ved at lage fierde Deelen af den 
Donste Geographiste Miil, og at dividere det Udkommende tuet) 120, da Veil 
fundne Distance vil blive 49- 2 Danste Fod, eller i Almindelighed bliver denne 
Distance faa stor fotn Gradens Storrelse G divideret meD 7200, som er halve 
SeconderneS Antal i en Time, efterdi 4': 60 = G : (3 eller 1 : 120 

7200 60
— 60:7200 — i: J2O,

§ 20.
Da Gradens Storrelse, som sagt er, var bleven udfunden, troede man, 

at man vidste nok i Henseende til Jordens Storrelse. Men see, hvorledes Kon- 
sten stiger, og hvorledes et nyt og storre Lys oprandt i de Physiste og Mathema« 
tiste Videnstaber. Newton bevüste, at Jorden ey kunde vcere gandste Kugel, 
rund, men maattevare noget fladere ved Polerne end ved Æqvator; thi i det 
Jorden vender sig om sin Axel, og Vens Deele ved Æqvator derved faaer en 
storre centrisugiff Kraft, eller en storre Force at bevcrge sig ud fra Jordens 
Centrum, end de Deele, som befindes i Parallelerne og narmere ved Polen, 
da giorde dette Indfald stor Opsigt, idet man onsteveved noget Experiment 
at bestemme, kvad Forstiel i Storrelse der kunde vare mellem Jordens Axel og 
Diameter af Æqvator. Cafllni begyndte sine Opmaalinger i Fcankerig, og 
troede, i Krast af sine Meßiires, at have opfunden at Jorden var aflang som 
en Citron. Maupertius og andre Academister vare af anden Sentiment. Kong 

" ‘ Ludvig



r>2 ___ Kort Underretning ____
Ludvig XV. resolverede Dette Problema ved at sende nogle af sine beste Land- 
maalere til Polar-Cirkelen mod Norden, andre til Æqvator, andre endnu til 
at verificere den af Picard allerede opmaalede Grad, og udfandr man ved alt 
Dette, at Jorden var som en Pomerantz flad moDPolerne, og meerebugtigved 
Æqvator. Min Lasere forlanger at vide, hvad giorde alt Dette for en Foran
dring i De Geographisse Miles Stsrrelse. Jeg svarer herpaa, at DetgiorDcsaa 
meget, at Gradens Stsrrelse fra Æqvator af indtil Polerne blev Derved for
anderlig, mindre ved Æqvator, storre ved Polerne, og derfore (terre hos os 
her i Dannemark, og endnu storre hos De Norsse end i Frankerig, og naar 
der efter den almindelige Vedtagt stal gaae t; Miilpaa eu Meridian-@roD, Da 
bliver Den Geographiske Miil liDet storre hos os, end Den vilDe blive om Jorden 
var fuldkommen rund, og vil man kunde ssionne Gradens Storrelse og Wext 
udi Det Dansse Clima af hosfoyeDe Tavle, reduceret til Dansse Fod.

Graderne i Latituden.
Mellem de ncrrmeste 

Grader.
Graden i Danske 

Fod.
i Minut. 1 i Second. En Geographiss 

Miil.
mellem 53° og 54° 355556 5925.9 98. 7 23703. 7

54—55 355658 5927.6 98. 8 23710. 5
55 — 56 355753 5929.2 98-8 23716.8
56—57 355851 5930.8 1 98 8 23723.4

Longitude-Grader svarende til Latituden.
Latituden. Longitude-Graden 

i Fod.
i Minut. x Second.

54° 209835. 6 5497. 2 58.3
55 204783. 6 3413-0 569
56 199665. 0 3327. 7 554
57 194489. 4 3241.4 54.0

Det er ved Hielp af en faadan Tavle tilligemed behorige Latituder paa 
de yderste Grcendser af et Land, som ikke endnu er opmaalt, man bliver no
genledes i Stand til at finde Landets Lcrngde i Milemaal, og vil jeg herpaa til 
Slutning anfore folgende Exempel: Paa den sydligste Deel af Sieriland i 
Strandbredden paa Bakkebolle>Mark blev i Aaret 1767. ved Hielp af Soel-og 
Stierne-Hoyder tagne af Hr. Conductem Bugge, Latituden eller Pol-Hoyden 
for Det sydligste Punct i Strandkanten bestemt at vare 540 $7' 52". Ligeledes 

var
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var Aaret tilforn, Latituden af vel nordligste Punct vev Gilleley-Molle befun- 
den at vcere $6° 7' zr". Vev Forssiellen af Visse Latituderbefinves Sicellands 
Lerngde i Gravmaal at vcere i°9'40" ogda Gravens Swrrelse inellem Ven 
55° og;6° i Latituden et* z;5753DansseFov, Vabliver i° 9'40" — 413068 
Fod, eller 206^34 Alen, eller 6884s Favne, som divideret [ind) 4000 giver 
17 Danffe Miil 845 Favne for Distancen mellem Parallelerne, dragne igien« 
nem Gilleley.Molle og Vet syvligste Punct ved Bakkeboile-Srrand. Ved veS- 
lige Beregninger er det ar agte, at en Feyl af en Minut i de Astronomisse Ob
servationer giver en Feyl af 5929 Fod i Milemaalet, med mindre Feylene af 
en Hcrndeise kunde compensere hinanden. Og vil man, naar hele Sialland er 
opmaalt ved rigtig Landmaalings og Trigonomelrisse Operationer, kunde bedre 
og noyagtigere ffionne, hvor meget eller lidet man har bedraget sig i nerst fore- 
gaaende Regning.
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