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S S e-Inklinations-Lo mp as/

Beskrivning
over et nyt opfunden

tillige med
nogle Anmarkninger 

over dette Slags Instrumenter/ 
af

C. C. LOUS.

ldffont det af de Forsog, fom med Inklinations-Contpassee 
allerede ere giorte, ikke lader fom dette Instrument ffulde 

til Lcengdens Beftemmelfe kunne g tore nogen fynderlig Nytte, 
efterdi Magnet-Naalen paa famme Brede, endffoM paa nok.for- 
ffiellige Langder, mesten beholder eens Inklination; saa ere dog 
de dermed anstille Forsog endnu for faa til med Vished at kunne 
vide, om der ey paa Jorden findes de Steder, hvor Inklinations- 
Linierne lobe parallelt med Meridianerne, og tillige betydelig mod 
Lcengderne forandre sig, i hvilken Fald Inklinations-Compasset vist 
vilde vare en ftor Hielp til Lcengdens Beftemmelfe. Overalt ffulde 
end dette Instrument for de Soefarende vare mindre nodvendigt, 
saa vil det dog altid blive for de Naturkyndige betydeligt, da de 
derved, om ellers ved noget Middel, ffulde sikkerft kunne komme 
til nogen rigtig Kundffab om Magnet-Kraftens Oprindelse og 
Beskaffenhed.
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94 L. Beffnvnmg over et u»t opfunden
At bringe Instrumentet til mueligste Fuldkommenhed, for

end man tcrnker paa dermed at samle Observationer, bliver da en 
Hovedsag. Men her maae man desvccrre befinde, at Arbeidet ncc- 
sten overgaaer Krcesterne, og at all nmelig Konst og Flid dog ikke 
kan naae fin Belonning udèn i en vis Grad. Vanskeligt er det 
paa Landjorden at bringe et Inklinatorie dertil, at det viser Naa- 
lens Inklination rigtig indtil è Grad, og sterre Noyagtighed tor 
man vel aldrig haabe. Men endnu mangfoldig vanffeligere er det 
paa Soen, ja fast umueligt at naae inden denne Grendse; thi for
uden andre Hindringer, som den inklinerende Naal paa Landjor
den harat bestride, er den endnu paa Skibet underkastet det usta
dige Hass Bevcegelser, hvorved en saa let Naal, der hcenger fra 
sin Tyngsels-Punkt, alt for snart kan bringes af fin Roelighed.

Det forste Hovedsporsmaal bliver derfor, hvilken Storrelfe 
og Form Naalen bor have, for best at urodstaae diste Hindringer. 
I et Skrift, fom jeg udgav Aar 1773 med Titel: Tentamina ex
perimentorum ad Compaffum perficiendum & unicuiqve ufui tam 
nautico qvam terreitri accommodandum ut & ad virium magne
ticarum qvantitatem explorandam & æftimandam er det beviist, at 
Magnet-Kraften i en hoy Grad voxer alt som Naalens Vccgt for
mindskes. Deraf folger udisputerlig denne Regel: at Naalen bor 
ikke have storre Lccngde end udkrceves for at kunne tilkiendegive paa 
en Omkreds, fvarende til dens Lccngde, Fierdendeel Grader, som 
Ersaring viser er den yderste Noyagtigheds Grendse. En Lccngde 
af 6 a 7 Tommer er hertil tilftrcckkelig, og i formeldte Skrift er 
beviist, at til saadan en Lccngde passer en Vccgt af 40 a 50 Gran 
for at forffasse den storste Magnetiffe Kraft imod Hindringerne, 
og dog faa at Naalen kan beholde Styrke og Stivhed nok. Naar 
nu betcrnkes, at en faa let og kort Naal overgaaer langt i Kraft 
en 12 Tomme lang og forholdsvis tyk Naal og langt mindre foler 
Skibets Slingringer, (Ophccngnings-Maaden etters lige), og den 
kortere desuden lige faa noye kan vise Fierdendeel Grader som 

den
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dm lccngere, hvad ffulde da bevege til heller at vcrlge de lccngere 
og tyngeret

Udi de Svenffe Handlinger for 1775 forekaster Herr Wilke 
mig, at jeg har tilraadet disse kortere og mindre Naaler til Sees i 
sieben for de af harn brugte lccngere, nren mine i ferrneldte Skrift 
lagte og her kortelig igientagne Grunde omsieder han ikke, og ffal 
ikke heller/ det jeg troer/ kunne omsiede. Ikke haver jeg, fom 
han siger/ tilraadet de Gamles lette Naaler; De vare vist nok alt 
for tynde; Jeg besidder nogle af dem, fom i forrige Aarhundred 
bleve brugte, hvilke ere 6 Tommer lange og veje kun 10 Gran. 
Saadanne have ey Stivhed nok, at de jo let fedresig, og tabe der
ved al Rigtighed ; men de af mig foreflagne 40 a 50 Gran tunge 
blive nngefccr af een Linies Brede, og Knivsrygs Tykkelse, fom 
er tilsirekkelig til at give dem Stivhed og Styrke nok. Vist nok 
dersom man med Inklinatorier kunde nogen Tid haabe at naae til 
en Rigtighed af 5 Minuter, som man med Deklinatorier kan op- 
naae, var det vel vcrrdt, man siroebte at giere de lccngere og tyn- 
gere Inklinations-Naaler brugbare. Men hidindtil, meener jeg, 
alle, som have forsegt derpaa, maae tilstaae, at det neyeste de 
have endog paa Landjorden med Sikkerhed kundet bestemme In
klinationen, (naar den nemlig ved de 8 fornedne Omffiftninger er 
prevet og medieret) har vccret 15 Minuter.

Den horizontale Naal, dersom den indrettes efter den An- 
viismng, som er givet i mit formeldte Skrift pag. 114, ffal sikkert 
paa Landjorden kunne vise Misviisningen indttl 5 ja indtil 2 a 3 
Minuter, og Azimuth-Compasset, indrettet efter Beffrivningen, 
given i samme Traktat pag. 25, 26 og 71 vil altid paa Soen vise 
Misvitsningm tilforladelig indtil z Grad (undtagen nogen Trcck- 
ning af Jern ncer omkring ffulde giore Hindring, hvilket ingen
lunde bor regnes for Compassets Feyl). Det forste har nu en 7 
a 8 Aars daglige Erfaring fuldkommen forsikkret mig om. Det
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96 L. Beffrivm'ng over et nyt opfunden  
andet er ved fleere Aars Opmaalinger paa Seen lige saa sikkert 
erfaret og befundet. Foruden at en rigtig Theorie faftscetter diste 
Instrumenters Fuldkommenhed, er dette Beviis nok derpaa, at de 
tilforn brugte Compasser kunde feyle 2a 3 Grader, og at de nye 
Engelffe feyle endnu lige saameget, (fom i Capi: arnernes Looks 
og pyrps's Reiftbeffrivelftr oprigtigen tilstaaes;) men derimod at 
diste Compasser omkring i vore Farvande paa en i Grad noer altid 
have kunnet tilkiendegive Misviisningen saaledes som man veed, 
den her er. Deklinatorier feyle derfor ikke nu det mindste i den 
Rigtighed, man fordrer af dem, (four Herr Wilke foregiver,) mm 
have al den Fuldkommenhed, de kunne naae, naar de kuns paa 
den Maade indrettes, som Theorie og Erfaring nu noksom have be
stemt, og naar disse ikkun maae frem sor Formodninger og Fordom
me gielde.

Med god Foye kan derfor en inklinerende Naal af 6 a 7 Tom
mers Lcengde ansees for at vcere lang nok, og en Cirkel, dertil sva
rende, at vcere tilftrcekkelig, efterdi man paa den kuns forlanger at 
kiende Fierdedeel Grader; derimod har jeg med ligesim god Foye 
ikke kunnet holde en horizontal Naal af 5 Tommers Lcengde for lang 
nok, ey heller en Cirkel, dertil svarende, tilftrcekkelig, siden 3 a 5 
Minnters Forffiel hverken ved saa lidsn en Naal eller paa saa 
liden en Omkreds med Sikkerhed kan ffielnes.

Det Lofte, jeg i tidtmeldte Skrift har giort at vilde bekiendt- 
giore og beffrive et af mig i Aaret 1773 opfunden og besorget In- 
klinations-Compas bor jeg fyldestgiore, og jeg gior det nu saa meget 
heller, som jeg derved faaer Leylighed at tilkiendegive og undskylde 
en Uagtsomheds-Feyl, som i samme Skrift er indloben, og som 
Herr wilke med Rette har bemerket, nemlig at Inklinationen ved 
dette Compas er i Kiobenhavn befunden at vcere 79° 45z/ da den 
burde vcere efter hans Tanker 73° oz. Han anseer denne Feyl som 
et Beviis, at de mindre Naaler ey kunne have den Rigtighed, som



Soe-Jnklinattons-Lompas. 97 
de (terre ; men jeg maae selo vcere strengere, og tilstaae, at den ey 
har reyst sig af Instrumente's mindre Tilforladelighed, men allene 
deraf, at jeg ey tidt nok ombyttede Polerne, hvilken Prove, naar 
man gror est nye Naal, det er for alting wdvendigt ofte at igien- 
tage. Jeg mcerkede snart Feylen, og har lccngtes efter ved en 
offentlig Bekiendtgtorelfe at kunne rette den. Siden 1773 har jeg 
med meere Flid provst dette Inklinations Compas, og befunden, 
at Inklinationen her i Staden paa det myeste er 710 45z*

Dette Instruments Indretning er aldeles grundet paa de 
Principer, foin i mit Skrift ere fastsatte og beviiste. Naalen er 
6 Tommer lang og 40 Gran vegtig, og vandrer paa en til begge 
Ender tilspidset Are i tvende coniste Huller. OphcengnwgsMaa- 
den, somi dette Compas er en hoystbetydelig Sag, er saa frie og 
utvungen, at, endstiont det ey endnu er provet paa Soen, tor jeg 
dog af hvad mig af Erfaring er bekiendt om hcmgende Legemers 
Bevegelse i Soen, nccsten forsikkre, at det endog i Haardt Vceyr 
og Soegang stal kunne giere god Tienefte, og at Naalen, uagtet 
Skibets Bevegelser, stal beholde sin Roelighed. Desuden er det, 
(hvilket jeg holder for nyttigt) indfluttet i en Daase, srit for Luft 
og Stev, i Henseende til Gradinddeelingen aabent for Pjet, og 
paa en heel Reyse altid i Stand til Brug uden at have nogen LEn- 
dring eller Tilberedning uodig, allene at uran dreyer eengang maa- 
stee Armen Hl lccngere om, naar Inklinationen saameget foram 
orer sig, at Naalen stoder an imod samme.

Tegningen, haaber jeg, er saa tydelig, at Instrumentets 
Indretning uden vidtloftig Bestrivning let kan fattes: — Figur I. 
fdrestiller Instrumentet udtaget af sin Daase. Det beftaaer af en 
rund Are ab, som er paa tvende Steder lidt hult inddreyet for at 
fatte de tvende starpe Panner N og L, hvorpaa den hviler. Denne 
Are har et Bryst, hvorimod er indstudt 1) et flat Vinkelstykke 
D, med en Skrue, hvorved det runde Blyelod E kan hceves etter 
sientes. 2) Armen F G, hvorpaa et faststruet den tynde gradue-



98 L. BeffrLvnmg over et nyt opfunden  
rede Lirkel.— 3) En Plade.— 4) Det dobbelte (s) Vmkelstykke 
HL fom er skruet paa Enden af Aren, og holder Resten fast. 
Dette Stykke bcrr paa den anden Ende en Skrue K i lige Linie med 
Aren. I Enderne af Aren og denne Skrue K ere tvende coniste 
Huller, enten i Messinget selv inddrevne, eller bedre, i Glas, 
Agath eller ccdte Steene indflebne. Udi diste Huller spiller Naa- 
len frit paa Pderspidferne af sine Arler. Blneloddet E maae vcere 
lidt inden for Pannen L, og det andet Blyelod M stal vcrre ney- 
agtig dreyet, sag dets Middel-Linie aldeles kernmer overeen s med 
Arens, og ey tungere end at det net op vener op mod Instrumentet. 
Pan nerne N og L ere indfatted i et firkantet prismatiff Stykke, 
som ved sin cylindriste Fod ffrues til Siden af Daasen (Fig. 2). 
For at stille Instrumentet, bor man nedlade et lidet afspidset Lod 
fra en tynd Stift, som er i den everste Null-Punkt. Dersom Lod
det rued sin Spids viser paa den underste Null-Linie, faa hconger 
Armen F G vertikalt, og Cirkelplanen er stillt; men viser Pend
let til en af Siderne,' bor Vinkelstykket D, ved at lose Skruerne 
paa Tvccrbaandet O, siyttcs til Siderne, og pastes, indtil Loddet 
viser rigtig, da Instrumentet siden altid vil satte sig selv ret op 
og ned /saa lcenge Aren kun ftit kan dreye sig i sine Panner. Om 
en friere Bevegelse af Aren skulde synes uedig, kunde man lade 
den lebe paa 4 Friktions-Hiul, hvorved den Fordeel vandtes, at 
Aren kunde blive stärkere "og ey faa let til at krumme sig. Paa 
Siden af den prismatiffe Opstander fastes fernledclst en Stil
strue et Stykke, fem staaer netop lige over Arens Overkant, og 
hindrer, at den ey ved svcere Stod stal kunne rives afPanneme.

Fig. 2. viser Daasen AB CE, udi hvis underste Side er fast- 
struet Opstanderen CD ; men Resten af Instrumentet er for Vibt- 

loftighed
( ) Saaledcs viser Figuren, og er det bestrevne Instrument forferdiget. Men det viLe 

uden Tvivl vcrre bedre, at Axcn var rund, hvor Vinkelstykkct D dreyer sig; firkantet, 
hvor den falter Armen F G, og Pladen ncrst ved; runddreyet igien, hvor det Stykke HI 
bsr dreye sig; firkantet for at satte en Plade med et firkantet Hulk i og endelig mcd Skruc- 
gcenger, for at tage imod en Mytrik-Skrue, der kan spcendc og f«ste det tilsammen. Der
ved skal man kunne dreye Stykket D mcd sin Vcegt for at stille Instrumentet, saavelsom 
S ykket Hl for at give Naalen frit Sving med den storste Lethed og uden at bringe de 
ñvriqe Deele ud af Lave. —
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loftighed udeladt. Under Daasen ved c er ftrftet en Blyering for at 
betynge den. Ved A er tilskruet Vende-Arlen AF, fem ved G har 
et dobbelt Leed, hvorved Bevegelsen let kan ffee til alle Sider. 
Ved F har Arw Skrueganger, hvorpaapasser Kuglen H, som er 
vel dreyet og poleret. Oven paa den skydes Annen I, som fccftes 
tillige ined Kuglen paa Axen ved en Mytrik. Kuglen ligger i en ud- 
dreyet Skaal af Elftnbeen, som er indlaset oven i Brettet 0?. 
Denne Skaal er udffaaren under neden saavidt, at Arlen kan have 
ftit Spillerum. Det Stykke af Tree MNOP fteftes ved Trcrffmer 
under Dét, saaledcs at Linien KL svarer mod Skibets Middel- 
Lime. Under OP er en Compas-Rose QR, som omkring en Trce- 
ring 8 let lader sig dreye. Endelig er Viseren TV, som mane vcrre 
af tyndt Blek-Mcssing, formedelst Hylsen X og Skruen Y fasstet 
paa Aren siraledes, at den passer lige over mitten af Daasen ncer- 
mere etter lccngere fra Rosen, ligesom Skibets Bevegelser ere ringe 
etter stcrrke til. Hensigten af denne Maade er, at Daasen og Conr- 
passet maae have saa let og frie en Bevegelse i Soen, font mueligt. 
Manden at observere pan er saaledes: Man seer selv etter lader sig 
mcrlde, hvad der legges an paa Compasset, som ftaaer i Nathuset, 
og derefter dreyer Rosen QR, at samme Grad affficrres nred Linien 
KL? siden fores Armen i sagte om, indtil Viseren ftaaer lige under 
N og 8 Linien, og da vil Nåalen vise Inklinationen. Fores Rosen 
under 0 og V Stregen, maae Naalen, om den ellers er rigtig, verre 
vertikal. Maaftee det ikke ftulde vcrre af Veyen efter Cäpit. Eke- 
bergs anvendte Maade (see Svenske Videnss. Handlinger for 1772 
p. 264) at lade i Mitten af Brettet OP en Vrikke, med Rosen QR 
paa, vcrre bevcrgelig som en Compas-Daase i sine B syler, og at i 
Mitten af denne Vrikke Vende-Arlen noye passes og paa Aren ftr- 
ftes ftrax under Rosen en Visere, som fteftes paa Nordftregen. 
Derved vilde vindes, at, naar Rosen snoedes attene om efter den 
Streg, man lagde an, var Instrumentet ftrax rigttg i Meridianen.

At dreye Compasset efter den Magnetiffe Meridian, hver 
Gang, man vil vide Inklinationen, foraarsager vift nogen Ophold 
og Omftcrndighed. Det faldt mig derfor ind at giore Sagen lettere 
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too L. Bcffr. over et nyt opf. Sse-Jnkî. Comp.
ved at hcenge en inklinerende Naal pan en horizontal Rose tcct ved 
dens Dup, font balanseredes lige imod pan den anden Side ved en 
liden Vegt. Dette lykkedes gandffe vel, og man fik derved paa een- 
gang et horizontalt saavelsorn inklinerende Compas; men da jeg be
frygtede, en saa skraae hcrngende Naal ey skulde have Krcefter nok 
til at satte i Soen saa vegtig en Rose altid rigtig efter Meridianen, 
forlod jeg igien denne Tanke, og valgte heller den ovenftaaende Ind
retning. Siden har jeg befunden, at Hr. Lorimer i Philofophical 
Transactions for nyelig har beffreven et af ham opfunden og med 
samme Idee overeensftemmende Compas, som han i Soen har pro- 
vet og fünften godt og brugeligt. Anlediget heraf, forsogte jeg, hvad 
Forskiel der var paa den samme Naals Krcefter (qvantitas motus), 
naar den svinger horizontal, etter naar den Hanger i en vis Vinkel, 
og har det da imod Formodning viift sig, at den virkende Kraft er i 
den samme Naal, hvad enten den Hanger horizontal eller inklineren
de, just den samme. Da nu i Herr Lorimers univerfal Compas 
Rammen, som Naalen svinger udi, saavelsorn den graduerede Ring 
gierne kunne vare saa lette, at de ey veye over 2 Lod, saa skal en 
Naal af 7 Tommers Langde vel kunne drive denne Vegt, og det i 
alle Slags Inklinationer lige let. Men Naalen bor da vare selv 7 
Tommer"lang og ij a 2 Lod vegtig, hvilket efter fte af mig bekiendt- 
giorte Regler let kan udregnes; og da mane jeg tilftaae, at saadant 
et Inklinations-Compas vilde i Soen frem for noget vare mage
ligt, siden Naalen altid af sig selv vilde sege Meridianen. Allene at 
giere dette tillige til et Azimnth-Compas, simes mindre fordeelag- 
tigt, efterdi den enkle Naal vel kan have Krafter til at stille sig nar 
nok i Meridianen for at tilkiendegive Inklinationen, men langt ifra 
kan bave den Styrke til en rigtig Viisning af Azimuthen, som en 
af4 Stanger sammensat Naal. Dog da hans saa kaldede generate 
Horizont og Meridian intet hindre den inklinerende Naal i'sin Be- 
vagelse, maae det vel hede om dette ingenieuse Instrument ogsaa i 
Henseende til disse: íuperflua non nocent.

Etats-




