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Meridian af Uraniborg.
Ved

AUGUSTIN.

ftronomien var t Tycho Brahes Tiid ikke meget dyrket i Dan
mark ; thi hverken Do£t. Joh. Pratenfis eller nogen i Kio-

benhavn vidste noget at stige Aaret 1573 om den af Tycho den 11 
Nov. 1572 i Casstopeja opdagede nye og forunderlige Stiern (a). 
Den Lyst han stk til Astronomien og den Kundstab han erhvervede 
stg deri, understottet ved Kong Friderich den Andens Gavmild
hed/ sadte ham i Stand at opbygge paa Ken Hveen det beromte 
Uramborg, hvis Grundfteen blev lagt af den Konget. Franste 
Miniftre Danzée dM 8 August 1576. mane exoriente Sole una cum 
Jup. juxta Cor Leonis , luna occiduum cardinem in aquario occu
pante in omnium præfentia lapidem locavit, litando prius follem- 
niter vinis diverfís & fauíta quæque precando, fuffragantibus iis, 
qui circumflabant amicis (b). I dette Observatorio har han der
efter giort ved stne selv opfundne og forfærdigede store, men efter 
deTiiders Omftcendigheder ikke faa noyagtige Instrumenter, mang
foldige Astronomiste Observationer. Nogle Stridigheder med ad- 
stittige, de Stores Had tit ham. Misundelse over den SEre Kon
ger, Fyrster og fremmede Lcrrde beviiste ham og maastee ogsaa 
Lyst tik hans anseelige Prcebender drev ham ud af hans Fccderne- 

land,

(a) Tychonis Vita a G affend o p. ig> (b) Aitronomiæ Mechanica Tychçnis»
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17" 18V nierid. occid.
290 45z nierid. orient. 
53° 5OZ merid. orient.
64o 42z merid. orient. 

O° 17 jz iept. orient.
17° 2$)z fept. occid. 
19° 37z fept. occid.

192 A. Om gøtffiellen imellem Tycho Brahes  
laud, og det store Observatorium Uraniborg, hvis Grundfteen un
der faa lykkelige Himmelstegn var lagt og indviet, blev efter faa 
Aars Forlob saaledes forstyrret, at dets Stced paa Hveen neppe 
mere findes. Lysten til Astronomien vaagnede derefter op i Dan
mark, og Kong Christian dm Fierde loch ved Longo montan, en 
Lccrling af Tycho, anlegge og opfere det runde astronomiste Taarn 
i Kiobenhavn. Kong Ludevig den Fiortende i Frankrig, fom ikke 
allene ved Sejervindmger, men endogsaa ved Videnskabernes Ud
bredelse vilde blive ftoer, loed en Deel Aar derefter ogsaa opbygge 
et Observatorium i Paris, hvorudi derefter observerede de den 
Liid mccst lcerde Astronomer. Men paa det at de der og maatte 
kunde betiene sig af de forhen giorte Observationer, i feer Tychos, 
blev Picard, en beromt Astronom, Aaret 1671 sendt til Kisben
havn, for at underssge Forstietten i Lcengden af Uraniborg og Pa
ris, famt Uraniborgs Polhoide. Denne Reife og hvad han har 
forrettet paa samme er bestrevet i Voyage d’Uraniborg, fom er 
indfort i den 4de Tome af Mémoires de F Academie roíale des Scien
ces contenant les Ouvrages adoptez par cette Academie avant le 
renouvellement en 1699. Den Tiid Picard var her î Kisbenhavn 
blev Han bekiendt med Profelfor Bartholin, font viisede ham et Ma
nuscript af Tycho, hvorudi fandtes adstittige Observationer, som 
ikke ere trykte. Iblant andre nogle af Tycho observerede Posi
tions Vinkler af mcerkvcerdige Stccder, fem ban havde taget fra 
Midten afUraniborg. Tycho stal selv udtrykkelig have strevet, 
at det var anden Gang han havde taget diste Vinkler med al Om
sorg, og ikke forend han havde verifiered hans Middagslinie. Disse 
Vinkler ere fundne saaledes:

Kiobeuhavu 
Malmoe 
Lund 
Landskrone 
Helsingborg 
Cronborg 
Helfmgor
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Ved Randen af disse Observationer stal han have tilfsyet, at 

han bestandig havde sigtet til de anseeligste Kirketaarne, og altsaa 
i Kisbenhavn til Frue Taarn, som der har vceret den Tiid det an
seeligste. Efter at Picard nsye havde bestemt sin Middagslinie, 
hvorpaa han meener at vcere vis paa i Minut noer, begyndte han 
at understge foranfsrte af Tycho observerede Positions Vinkler. 
Han fandt da

Taarnet af Frue Kirke i Kisbenhavn
at votre - - - 17e 4/ 30" merid. occid.

Kirke Taarnet i Malmse - 29a 58z 30" merid. orient.
Midt imellem de to Taarne i Lund 54° 8Z 5°zz merid. orient. 
Kirke Taarnet i Landskrone - 64o 59' 5o" merid. orient.
Kirke Taarnet i Helsingborg - o° 8Z iozz fept. occid.
Kirke Taarnet i Helsingsr - 190 58z zozz fept. occid.

Til Cronborg har han, formedelst de der vcerende mange Taarne 
og Udbygninger ikke vildet sigte.

Helsingborg, som var efter Tychos Observation 171' sstlig og 
efter Picards 8ZIOZZ vestlig fra Meridianen, det er en Forssiel af 
25 Minuter 40 Secunder, opvakte strap den Tanke hos Picard, at 
Meridianen etter Middagslinien var bevcegelig, og at dens Axis 
fra Tychos til Picards Tiid havde bevceget sig 25z 4OZZ imod Ksten, 
hvoraf han meente at beviise, og hvem vilde ikke benytte sig af saa 
uformodentlig en Opdagelse! at visse Deklinationer bleve ftsrre og 
andre mindre, som man sinder ved adskillige Fix stierner, onrend- 
ssisndt ikke i samme Forhold denne. Bevcegelse sseedte. Men Ty
cho, i hvorvel han siger at have sigtet til Kirketaarner, kunde, 
efter Picards Formeening, have sigtet til det vidt ftsrre og tykke 
endnu staaende Taarn ved Helsingborg, Kcernen kaldet, og dette 
Taarns Declination er efter Picard iT iozz sstlig, hvilket ikke af
viger saa meget fra Tychos Observationer. Dette uagtet, siger 
Picard, bliver dog altid en Forssiel af 18 Minuter imellem Tychos 
og hans Middagslinie, og saavidt meener han kunde Nordpunkten 
af Meridianen vel vcere avanceret mod Hsten, dersom ikke disse 
Tychos Observationer stilede saa meget som nogle af hans andre, 

Bb ister



194 A- Dm Forffiellen imellem lycho Brahes  
i scer de han ved flette Instrumenter og uden hans ellers beviisie 
Nsyagtighed havde anvendt paa et Carts Forfcrrdigelse over de 
omliggende Stceder af Uramvorg. Tycho striver ellers selv om 
hans Observationer in Aftronomiæ Mechanica saaledes: Nam eas, 
quas Lipiiæ in pueritia & usque ad annum ætatis XXI peregi, pue
rileis & dubias appellare foleo, quas vero portea usque in XXVIII 
annum adeptus ihm, juvenileis & mediocriter fe habenteis voco. 
Tertias autem, quas poftmodum Uraniburgi exaktirtimis illis in- 
ftrumentis in maturiore ætate per XXI ferme annos usque in æta
tis completum quinquagefimum maxima fedulitäte demenfus fum, 
virileis, ratas & certísimas appello & cenfeo.

Picard formeener ellers/ at til det forhen af hannem anfsrte 
endnu kunde komme, at Tycho, for at bestemme Meridianen, ge- 
meenlig havde betient sig af Nordftiernen i dens viidefte Afviigelse, 
hvilket, i Henseende til dens store Hsyde, faa let kunde foranledige 
Feil i Meridianen, at han holder det fnart umueligt, paa den 
Maade at faae Middagslimen neye bestemt, som han selv ved Er
faringen havde maattet leere. Picard, som efter det foregaaende, 
ikke var fuldkommen vis paa, at Tycho i hans Meridians Bestem
melse enten ved Instrumenternes Ufuldkommenhed, en liden Feit- 
tagelse i Tiden, eller ved Nord stiemens Observation ikke kunde 
have begaaet nogen Feil, bragte alligevel denne Nyhed med sig fra 
Hveen til Frankriig, nt Nordpuncten af Meridianen var afviiget 
mod Aften circa 18 Minuter fra Tychos til hans Tiid, formodent
lig deraf at beviife en eller anden den Liid ikke bekiendte Bevcrgelfe 
af Firstiernerne, hvis Grund derefter faa heldig er opfunden af 
Bradley in aberratione luminis. Denne Nyhed fadt alle Astrono
mer i Bevcegelse, negle for at bringe nye Hypothefer for Lyset og 
at befceste deres Meeninger, nogle for at igiendrive, hvad andre 
kunde have fagt, og derved at blive anftet og beremt. Rygtet der
om forblev ikke i Frankriig, det sisy over Canalen til Engelland. 
Efter philofophical Transaktions af 1699 havde den gamle Meri
dian i St. Petronii Kirke udi Bologna forandret sig 8 til 9 Gra
der fra den rette Meridian efter Caffinis Foregivende, fom dog 

derefter



eg Picards Meridian af Uraniborg. 19g 
derefter fandtes, at vcere en Feil i Hvelvingens Bresifteldighed. 
Dette og at Meridianen af Uraniborg havde forandret sig 18 Mi
nuter, har hos en Anonym bragt den Tanke frem, at Meridianen 
maatte forandre sig; thi siger han, naar Jorden har den daglige 
og aarlige Bevccgelse, faa maae den og have den tredie Bevcrgelft, 
i Henseende til Fixftiernernes Revolution om Polen af Ecliptiken 
in circa 25000 Aar, og dette kunde forvolde Direktionen af Jor
dens Aris fra en Punkt til den anden udi polar Orela. Dr. Wallis» 
en beromt Mathematicus/ ffriver udi philofophical Transaktions 
af samme Aar, at det syntes ham ikke troligt, at saa forsigtig en 
Mand som Tycho og de, som havde havd at bestille med Meridian- 
Liniens Indretning i St. Petronii Kirke, ffulde have kundet feite 
saa meget i Middagsliniens Bestemmelse. Men ffulde det virkelig 
forholde sig saaledes, saa maatte det komrne af en Forandring af 
Polerne i Jordkloden, men ikke deraf, at Jordens Poler havde 
den eller en anden Fixftierne til Zenith; Thi forbleve Polerne af 
den daglige Omveltning af Jorden bestandig paa et Stced af dens 
Kloede, saa maatte Meridianerne, som gik igiennem disse Poler, 
ogsaa bestandig blive de samme.

Udi saadan Uvished, om Middagslinien var bevcegelig eller 
ikke, svcevede Astronomerne indtil Chazelles kom tilbage fra hans 
Reise, han efter Befaling havde giordt til Grcckenland, Mgyp- 
ten og Tyrkiet, for at bestemme Sveftcedernes Position, og samle 
Materialer til See-Carter over det middellandffe Hav, som stulde 
tiene til den anden Tolne af Neptune François.

Da Hipparchus og Ptolomæus havde giert deres Observatio
ner udi Alexandria i LEgypten: saa var det, for at benytte sig af 
deres Observationer, liigesaa nedvendigt som ved Uraniborg, at 
bestemme Alexandriens Lcengde og Polhoyde. Chazelles fik altsaa 
Opdrag dertil saavelsom til at bestemme Pyramidernes Sider, 
om de, som nogle havde foregivet, gandffe neye stoed efter de fire 
plagas mundi. Han forrettede hvad ham var opdraget, og betiente 
sig, til at bestemme Positionen af Siderne af en Pyramide, af 
M Compas, hvis Naal, efter Mémoires de F Academie des Scien- 
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196 A. Om Forffiellen imellem Tycho Brahes  
ces de Paris l’année 1761 p. 160, var 4 Tommer lang. Derved 
fandt han, at Siderne af Pyramiden vare Synden og Norden, 
Men og Vesten saa nsye, han kunde bestemme dem med saadan et 
Instrument. Han holder dette for saadan en ypperlig Preve af 
Meridianens Ubevcegelighed, at Pyramiderne maatte vare saale- 
des orienterede aliene efter astronomiske Observationer, da de havde 
varet bygt langt ferend Compastens eller Magnet-Naalens Brug 
blev bekiendt.

Saaledes blev da ved en liden Compas Meridianens Ubevcr 
gelighed stadfastet! Naar man i Tankerne forestiller jig en Mand, 
der til de ujavne Stene, hvoraf Pyramidernes Sider beftaaer, 
holder en Compas, indeelt i det honeste i halve Grader eller 30 
Minuter, og hvis Naal er 4 Tommer lang, deraf flutter, at Si
derne afPyramiden ere neye Synder og Nord, og man veed, han 
er ikke en Haandverksmand, men en Mathematicus; saa maae man 
ft»rundre sig over hannem. Det beste var, at hans Observationer 
ikke bleve trykte, forend lcenge efter hans Dod, i Aaret 1761, da 
l’Abbé de la Caille bêkiendtgiorte dem i Mémoires de l’Academie 
des Sciences, og der finder man Manden, hvorledes denne Obser
vation ved den storste Pyramide er bleven giort. Imidlertiid blev 
Verden allerede underrettet om denne hans giorte Opdagelse, at 
Meridianerne vare ubevccgelige, i dm af Fonteneile 1710 over ham 
holdte Lovtale. Men denne sindriige Lovtaler synes at vcrre i en 
stor Forlegenhed ved denne Materie, i det han siger: Se feroit-yn 
imaginé, que Tycho, fi habile & fi exact Obfervateur, auroit mal 
tiré là Méridienne, & que les anciens Egyptiens ii greffiers, du 
moins en cette matière, auraient bien tiré la leur?

Dog man maae forst undersoge alting, i Henseende til disse af 
Tycho giordte Observationer, forend man anviiser de gamle 2E- 
gypter en Plads over denne Mand i Astronomien, foruden hvis 
opfundne Instrumenter og giordte Observationer Astronomien for
modentlig endnu ikke havde havt en Kepler og en Newton. Ty*  
cho taler selv om hans Observationer in Aftronomia inftaurata p. 
no. med en Beskedenhed, som ophoyer enhver Lcerd. Han havde 

anfort,



o



 og Picards Meridian af Uraniborg. 197 
anssrt, hvad for Nsyagtighed gode Uhrer kunde forffaffe Astrono
mien / men tillige beklaget, at deres rigtige Gang den Tiid ikke var 
at erholde. Han siger altsaa: Hæc omnia antecedentia propterea 
eo latius commemoro, ut hujus artis ftudiofi intelligant, quantæ 
molis fit, vel unius ftellæ in cælo exaitiffimam ab æquino&iis vel 
folftitiis remotionem prædefinire, quamque tam veteres tam etiam 
Neotericorum quidam incailùm hic laborarint, utque una often- 
derem, quanto defiderio, quantoque conatu & molimine, quoi
que etiam fumtuofis & difficultate plenis modis ego quoque id ip- 
fum multis abhinc anñis affeitarim; atque hinc aliqua etiam ex 
parte cognofcant, quanti interfit affixarum ftellarum, ita ut faltem 
unica deter, accuratam redintegrationem fecundum longum & la
tum conftruere.

Han anfsrer ogsaa i samme Bog p. 324 hvor svcert det er at 
bestemme Middagslinien neye, og skriver saaledes: Sic quoque in 
liniæ meridianae defignatione non levis latet ambiguitas. Nam per 
iblem illa non adeo praecife deiignatur, ut Azimuthorum minutiis 
fatisfaciat, quemadmodum neque per ftellas, nifi beneficio circum- 
polarium quarundam, quæ tamen ratio nemini alias, quod fciam, 
haflenus peripetia eft, veluti patebit, quando volente Deo in Me
chanica Aftronomiæ inftaurandæ parte de his traQandi dabitur op
portunitas. Licet vero parva quædam i Meridiei linea aberratio 
altitudinem ftellæ infenfibiliter illic variare potuerit, cum tardiffi- 
me tunc varietur, tamen quantum ad aicenfionem reitam attinet, 
tantundem fere in ea deviationem committit, quot minutis azimu- 
thalibus cis vel ultra Meridiani punitum digreditur.

Han forklarer dette kort forhen, i det han taler om Tbaddai 
Hageeii Dialexin de nova £/ prius incognita flella imifitata magnitudinis 
& fplendidiffimi luminis apparitione, deque ejusdem vero loco conftituendoy 
& ut autumaret, die 6 Maji anni 1573 hor. 8- min. 29 ftellam 
una cum plano Coluri æquinoitiorum Meridianam præciiè occu
passe: At de tempore hujus tranfitus prima eft quæftio, unde illud 
absque ullo errore assecutus eft. Si per Horologia, nihil egit; illo
rum enjm vel fubtiliilime elaboratorum indicatio fallax eft, uç an

tea



198 A. Om Forffieîlen imellem Tycho Brahes  
tea diximus. Si per altitudinem alicujus fixai ftellæ id ipsum præ- 
cifius præftare attentavit, nihilominus in devia facilis erat prolap
fus. Nam nec loca affixarum ftellarum, nec etiam ipfe folis mo
tus erant illi ex ullis tabulis adeo certo peripecia, quod de uno vel 
altero minuto in tempore hinc eruendo fatis certus efle potuerit, ut 
de ipfo inftrumento, quo altitudines capiebat, intra quinta minuta 
præcifionem non suppeditante, nihil dicam, licet in tali (itu potu
erint ftellæ eñe, ut trium vel quatuor minutorum in altitudine aber
ratio pauculis scrupulis tempus variarit. Accidit insuper & hoc, 
quod etiam fi obfervatio fatis accurate peraEta fuiflet, & emendatus 
Solis atque ftellæ affumtæ locus in promtu habeatur, tamen ne fic 
quidem temporis momentum ita icrupulofe atque in hac pragma- 
tia opus eft, cognolcitur. Tardius enim mutatur ftellarum alti
tudo quam æquatoris, qui tempora metitur, revolutio. Sicque ex 
eo, quod minus eft, id quod plus incompetenter, nec citra erroris 
aliqualem suspicionem elicitur. Et quo fidera meridiano propiora 
sunt, eo tardior eft elevationis alterado. Juxta Horizontem vero, 
etfi celerius illa procedat & expeditius quodammodo ad rem faciat, 
tamen ob refraêtionem illic feie infinuantium impedimenta, ftellæ 
paulum altiores quam funt apparentes, præcifionem exaftiorem 
fruftrantur. Ex affixa igitur ifta ratione temporis ipfiffimum mo
mentum attingere non licuit. Neque enim hic lata quadam inda
gine rem exequi sufficit, fed cum unius minuti in tempore aberra
tio quartam gradus partem quoad afcenfionem ftellæ mutet, de de
nis ad minimum fecundis certum fieri oportet, fi intra duo vel tria 
¿circiter minuta locum fideris exploratum habere volumus.

Alt dette er saa grundig og vel teenkt, at det endnu kan tiene 
tilUnderviisning i den practiffe Deel af Astronomien/ og at det er 
at beklage/ at Tycho var fedt og maatte dee ferend Uhrerne ved 
Pendulen vare bragte til en vis Punkt af Fuldkommenhed/ og Te- 
leseoperne ikke opfundne, endnu mindre applicerede til astronomi- 
ffe Instrumenter.

Tycho havde, fom af hans Aftronorniæ inftauratæ Mechanica 
erat see, faa mange Instrumenter, hvoraf en Deel ikke var til no

gen
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gen synderlig Nytte, en Deel giordte af Tree, og derfor Varmens 
og Fugtighedens Forandringer underkastede, men neppe z eller 6, 
hvorpaa han nogenledes kunde forlade sig. Og da han snart be
standig havde hos sig en io til 12 Studiosos, fbm ikke alle vare 
vandte eller svede i at giere Observationer med Neyagtighed; saa 
er det ikke at forundre over, at halis efterladte Observationer ikke 
alle kan ansees for gandffe neyagtige. Thi udi hans antegnede 
Distancer af Firstiernene varierer han meget. Han skriver nemlig 
in Epiftolis ad Principem Haffiæ pag. 50, at Distancen imellem 
Lucidam Arietis og Oculum Tauri eller Palilicium et*  35° 32'o", 
in Hiftoria cœlefti & Progymnasmatibus findes dM derimod snart 
35o 32' io", 35o 32z I5ZZ, 35“ 33' ozz og 35° 33' i)"- Vil MÑN Udreg-. 
ne Deres Distance af deres Lcengde og Brede, saa bliver den ikkuns 
350 3i/4o//. Saa siger han ogstra inEpiftolis, at Distancen imel
lem Palilicium og Pollucem er 45o 5Z o", men udi hans Observatio
ner 45° 7'20", 45° 7Z ozz, 45° 4' 15" og 45° 3Z 40", AfLcmgden 
og Vreden beregnes den til 45° 5' 3°"- Hans Observatorium, 
som sees af Aftronomiæ Mechanica, var dertil bygt med saa mange 
Laarne og Udbygninger, at det snart ei synes mueligt, han havde 
kündet giere nogen tilforladelig Observation af Centro, fom dog 
efter Picard stal have vceret de, han haver giort til Positions Vink
lernes Bestemmelse, og hvorefter hans Meridian ikke er bleven be- 
ftmdet saa godt at vcere som ^Egypternes.

Hvorover jeg mest maae forundre mig, da ellers Tycho har 
vceret faa none grandftmdes og seendes, og vceret den fsrfte, som 
har giort Brug af Refractionen i Astronomien, er dette, at So
lens Refraktion in Aftron. inftaur. Progymnasmat. p. 39. ikkUNs ev 
angivet at vcere foranderlig Lndttl 45 Graders Hsyde, og det siger 
han, har han mange Gange observeret, og befundet, at, naar So
len steeg heyere, bleve disfe Refractioner ikke merkelige, og til in
tet kort derefter. Refractionen af Fixstiernerne regner han, efter 
Progymnasm. p. 216 ikkuns at gaae til 20 Graders Hsyde, og der
efter at forsvinde. Men da Refractionen fra Zenith af til Hori
zonten maae tiltage, naar enten Solens eller Fixstiernernes Hoy-
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de, hvilket er det samme, forandrer sig; saa seer man Heraf, at 
Tychos Observationer, i Henseende til Refraktionen, behove en 
Forbedring og den forffiettig, til Solms og Fixstiernernes Hoyde 
over Horizonten.

Alt dette uagtet, kunde jeg dog ikke troe, at Tycho, som ved 
sine paa Hvem grordte Observationer har lagt Grunden til, at 
Kepler deraf kunde ndgrandske den sande Orden i vores Soelsystem, 
fordrive Epicyclerne, (a) i deres Stced opfinde Ellypser, hvorudi 
Planeterne gaaer omkring Solen, og Newton derefter af mecha- 
niffe Grunde beviise, hvad disse havde opdaget og ledet frem af 
Observationerne, ffulde have kundet begaae saadanne Feil i Meri
dianens Bestemmelse paa Hvem, at de ikke med Tiden vareblev- 
ne kiendelige og han havde forbedret sin Middagslinie.

Jeg vovede mig altsaa paa Oceanen, for at soge det rette 
Land, men ikke uden Frygt at ftode an paa en Klippe, naar det 
heder: Excutimur curfu & cæcis erramus in undis, fom det er 
gaaet mig adffillige Gange paa denne Reise, omendffiondt jeg i 
Forftningm tcenkte at finde et Tilflugtssted derndi, at Tycho ved 
Positions Vinklernes Bestemmelse i hans Tiid kunde have sigtet 
til de mest betydeligste Taarne, og Picard mestendeels hundrede 
Aar derefter til de i hans Tiid anseeligste Taarne.

Lad da, for at undersoge de af begge fundne Afviigninger fra 
Middagslinien, i hosfsyede Figur U vcere Uraniborg, SN Me
ridian eller Middagslinim af Uraniborg, K Kiobeuhavns Frue 

Taarn,

(a) Tycho havde endnu paa fit yderste en stor Kierlighed for disse Epicycler, eftersom de 
horte til hans System, omendffiondt han syntes ogsaa at vcere indtagen af de physicaiffe 
Grunde det Copernikanffe System var bygget paa. Hans ncer ved Doden derover yttrede 
Tanker ere fardeles markvardige, jeg vil anfore dem af GaiTendi vita Tychonis p. 179:

Morte imminente Audiofos adhortatus eft, ne exercitationes intermitterent, &, 
cum Replero tabularum maturationem commendaret, meminiifetque, hæren te m illum 
opinioni Copernici, tribuere Soli eam Energiam, quæ phyfica caufa circumductionis 
Planetarum iit, Epicyclosqué illorum omneis lie Soli conne&at, ut quisque Temper pe
riodum Tuam in centri cum fole con grc (Tu abfolvat, quæfo te, inquit, mi Joannes, ut 
quando quod tu Soli pellicenti, ego iplis Planetis ultro affectantibus A quafi adulanti
bus tribuo, velis eadem omnia in mea demonftrare Hypotheii> quæ in Copernicana de- 
clarare tibi eil cordi.
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Taarn, M Malmse, L Lund , L Landskrone, H Helsingborg, 

H Helsingsr; saa er

SUK efter Tycho — 17° 18'30" Sydvest
- - ester Picard — 17° 4'30" - - * Í I

Tycho 'P 14/
SUM ester Tycho — 29’45' Sydost

- - efter Picard — 29’58^30" - - - _
/Tycho—13' 30".

SUL ester Tycho - 53°50' Sydost
- - ester Picard — 54° %' 50" - - » ____ __________

, Tycho — l8z 50"
SUL efter Tycho = 64’42' Sydost
- » ester Picard — 64° 59' 50" - - -

Tycho —17' 50"»
NUH ester Tycho — O° 17'30"Nordost

- - efter Picard — o° 8Z10"Nordvest ________
, Forffiel'25z 40"

NUH efter Tycho — 19’37' Nordvest
- - ester Picard — 19’ 5 8' 50" Nordvest

Forstiel 21' 50".

Denne Afstigning er til alle Stceder saa forstiellig som Com- 
pastens paa en lang Reise, og spaaer ikke andet end Farligheder. 
Men for at undgaae dem, saa vidt mueligt, vil jeg flaae en anden 
Vey ind, og undersoge Vinklerne ikke fra den sondre eller nordlige 
Kant af Middagslinien, men fra Staderne selv, hvortil er bleven 
sigtet, og da er i foranforte Figur
KUM efter Tycho 1,7’18'30"^ 29’45' - 47’ 3'30"

- - ester Picard 17’ 4'3o" * 29°5 8'30" — 47’ 3'00"
Tycho 30".

Cc KUL
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KUL efter Tycho 17’18'30" 4 53’50' = 71’ 8'30"

=; - efter Picard 17° 4'30" 4 54’ 8Z5O" — 7I°I3'2O"

Tycho — 4'50".

KUL efter Tycho 17°’18'30" 4 64’42' — 82’ 0'30"
- efter Picard 17’ 4'30" 4< 64’59'50" — 82’ 4'20"

Tycho — 3' 50".

KUH efter Tycho 17’18'30" 4*180 ’— I7'3O"=I97° i'oo"
- - efter Picard 17o 4'30" 4-180’4*  8'10"—197’12'40"

Tycho — 11'40"»

KUH efter Tycho l7’l8z3O"4i8O°4i9’37^ =216’55'30"
- - efter Picard 17’ 4'3o"4i8o°4i9°58^50"—217° 3'20"

Tycho — 7'50"» 
og til den vestlige Kant

KU H efter Tycho 180'’-I7°I8'3O"-I9°37Z -143° 4'30"
- - efter Picard 180—17’ 4'3O"-I2°58'5O"=I42’56'40"

Tycho 4 7'50",

KUH efter Tycho 180’-17’18'3o"417'30"=!62’59'00"
- efter Picard 180’ —17’ 4'30"— 8'io"=l 6247'20"

Tycho 4*  11'40"

Nanr jeg siumnenligner disse Vinkler med de forhen anforte 
Asviigmngs Vinkler fra Middagslinien, faa finder jeg, at alle der- 
ndi komme overeens, at de give en Forffiel af 14 Minuter og noget 
derover med Afrignings Vinklerne, og dette giver mig Anledning 
tik at troe, at Tychos og Picards Middagslinie uraae afvige en fra 
den anden 14 Minuter. Thi vil jeg tilstaae, at Tycho i hans 
Middagslinies Bestemmelse ved sondre Kanten kunde have begaaet 
en Feil af 14 Minuter, og det for meget til Hsten, faa vil det for- 
anforte reduceres:

Kiobem
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Kisbmhavn til 0°
Malmse til-------- 30 "
Lund til — 4' $o'< 
Landskrone til — 3' 50". 
Helsingborg til —11' 40". 
Helsingsr til — 7' 50".

Hvad Positions Vinklerne af Kisbenhavn og Malmse am 
gaaer, faa feer man deraf klarligen, at faavel Tychos fom Picards 
sammenlagde to Vinkler faa nsye stemme overems, at der ikkuns 
er en Forstiel af 30 Secunder eller en halv Minut, som, efter hvis 
Herr Grifchow haver anfort in novis Commentariis academias Pe- 
tropolitanæ Tom. 8- pag. 476 & feqq. kunde have GtUNdeN t dm 
Feil Picards Ouadmnt havde, fom Herr Grifchow ved Underssg- 
uingen selv paa Obfervatorio i Paris haver fundet at vcere 30 Se
cunder.

Man kan altsaa med Vished sintte, at Tychos Instrument, 
han har brugt til denne Forretning, har vccret meget god , og at 
Picards udvalgte Stad afUraniborg, ister hvad Kisbenhavns og 
Malmses Laarne angaaer, har fvaret til Midten af dette Astro
nomien helligde Slot. Man maae tillige lccgge Mccrke til, at 
Frue Taarn i Kisbenhavn og Malmse Taarn, hvortil af begge er 
sigtet, have vccret faa hoye og af deres lige tillsbende Spidser faa 
kiendelige, at de ei vel have kundet begaae nogen Feil i diste to Vink
lers Bestemmelse, og dette giver mig Anledning til at formode, at 
den svrige befundene Forffiel i Vinklerne af Lund, Landskrone, 
Helsingborg og Helsingsr runa have sin Grund ikke i Instrumenter
nes Urigtighed, ikke i Vinklernesffisdeslsfe Bestmunelse, ment 
noget andet, soul nsdvendig maae udgrandffes, og hvorpaa det vil 
beroe, hvorledes Tychos og Picards Observationer kan have Over
ensstemmelse med hverandre.

I Fsrstningen forlod jeg mig derpaa, at udfinde ved Lund, 
Landskrone, Helsingborg og Helsingsr andre Taarne af Kirker eller 
Slotte, da i Landskrone og Helsingborg i Tychos Tud har vccret 
Slotte, hvortil Tycho kunde have sigtet, og at deraf Forskiellen i 

C c 2 Vink-
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Vinklerne havde reised sig; men ved al anvendt Umage og selv 
Grundtegningernes Sammenligning as disse Stcrder kom jeg dy
bere ind i en Labyrinth, som

lumina flexum
Ducit in errorem variarum ambage viarum.

Vinklen til Lund, som gav saa stor en Afvigning, overtyde
de mig, at jeg paa denne Maade ei vilde finde nogen Udvei, da 
Lunds Domkirke med dens tvende tykke Taarne, som oven med et 
Gatlerie ere sammenfoyet, er saa gammel og anseeligt, at Tycho 
nodvendig maae have sigtet til den, ligesom derefter Picard har 
giort. Jeg tcrnkte endnu i denne Morke at finde noget Lys til en 
bedre Veis Udspeidelse i den Ashandling Herr Schenmark har skre
vet, om den geographiffe Situation af nogle Stcrder omkring Ura- 
niborg, som findes indfort i de Swenffe Wetenffaps Handlingar 
Aaret 1765, men endogsaa der kunde jeg ikke finde hvad jeg fegte, 
áltenoste blev jeg underrettet om, at Kisbenhavn, Lund og Mal
mse stal ligge meere vestlig end man hidtil har troet 19 Secunder 
i Tiid.

Ved alt dette saae jeg mig reent overladt til mig selv, og da 
jeg i Puffendorfii de rebus a Carolo Gustavo geftis Commenta
rio, hvorudi snart alle der i Kobber foreftilte Byer, til det men- 
nefflige Kiens Kdeleggelse, fees i Reg og Brand, havde fundet 
Prospecten af Landskrones og Helsingborgs Kirke, og troer, at 
saavel Tycho fom Picard have sigtet til samme, og det med en Noi- 
agtighed, som af to saa store Mcrnd kan ventes, saa maa jeg paa. 
ny underssge hver Vinkel ister, for deraf, om mueligt, at kunde 
opdage den Forskiellighed i Tychos 05 Picards Vinkler.

Vinklen inlellem Malmse og Lund er
efter Tycho — 5 3° 5 c? — 29°45z - 24° 5Z.
efter Picard — 54° 8^50^ — 29° 58^ZOZZ — 24° ioz2O/z., 

Picards Vinkel fra Malmse til Lund er altfaa stsrre end Tychos 
5 Minuter 20 Secunder. Nu har Picard udtrykkelig anfsrt, at 
han haver sigtet til Midten af begge Lunds Taarne, hvorimod Ty

cho.
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cho kuns haver taget Taarnenes Distancer/ det er fra Malinee 
Laarn til det sondre af Lunds Taarne; og altfaa folger deraf nod- 
vendig/ at Picards Vinkel/ i Henseende til Lunds tvende tykke 
Taarne, har maattet blive storre end Tychos.

Vinklen imellem Lund og Landskrone er
efter Tycho — 64°42^ — 5 3° 5OZ — IO°) 2Z>
efter Picard = 64o 59'50" — 54° 8'50" — IO° 5 lz. 

faa at Tychos Vinkel imellem Lund og Landskrone er bleven i Mi
nut storre end Picards, hvilket viser tydelig/ at den store Forffiel i 
Vinklen fra Malmoe til Lund har sin Oprindelse og Grund i Lunds 
Domkirkes tvende store Taarne.

For at see, hvorvidt denne Forffiel i Vinklerne fra Kioben- 
havn ril Landskrone egentlig gaaer, saa er

KUM efter Tycho = 47° zzzozz.
efter Picard - - - =• - — 47° ZZOOZZ.

MUL efter Tycho — 24° ZZOOZZ.
efter Picard - - - - — 24°IOZ2OZZ.

LUL efter Tycho — io°)2zOOzzi
efter Picard ----- — IO°)IZOOZZ.

efter Tycho 82° OZZQZZ 82° 4z2Ozz efter Picard, 
hvilket giver en Forffiel af 3Z)OZZ, som Tychos Vinkler fra Kis- 
henhavn af til Landskrone maae veere mindre end Picards, og som 

tresser saawye overeensmed den forhen, anforte Vinkel KUL, at 
der ikke fattes det allennindste.

Ester at den sydlige Meridian af Uraniborg saaledes er under-' 
sogt og Grunden til Forfkiellen Tychos og Picards Vinkler til de 
foranforte Står saa vidt mueligt lagt for Dagen ; saa maae jeg 
nu begive mig til den nordlige Kant af denne Meridian/ som viser 
den storste Fåffiel imellem Tychos og Picards Observationer/ og 
der folede jeg strap

Tenebræ conduplicantur ... ... ..
Denne Kant af Meridianen, maae jeg reent ud tilstaae, har 

ogfaa givet mig meer Umage end jeg i Forskningen troede, saa at 
C c 3 í M
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jeg mange Gange har vceret fterdig til at lade alting ligge, eller 
at bruge Kaarden, for at oploft denne forunderlig sammenflettede 
Knude, men dog synes jeg, ved en lykkelig Opdagelse, at verre 
fluppen bedre deraf, end jeg nogensinde havde forest.lt mig.

Efter meerommelte Figur er

HUH efter Tycho — I9°37z I7Z30*  — I9°54Z3O"
efter Picard — 19°58^50" — 8zio"— I9°)OZ40" 

Her finder jeg allerede en Forffiel udi Vinklen imellem Helsingor og 
Helsingborg af 3 Minuter 50 Secunder, som Tychos er sierre end 
Picards. Denne Vanskelighed satte mig en lang Liid i stor For
legenhed. Helsingborgs Kirke Taarn maatte paa den oftlige Side 
vcere det Stcrd, hvortil af begge var sigtet, thi Kcernen, som Ty
cho kunde have brugt at sigte til, havde giort Vinklen sierre end 
den var. Der var altsaa intet tilbage uden Helsingor, som med- 
sine to Kirker kunde have forvoldet denne Forffiel. St. Olai Kirke 
er den ftorsie i Byen og ffal have havt et nleget hoyt Taarn, hvis 
Spir er nedblcest 1737. Derimod er St. Maria eller Garnisons 
Kirken mindre, men dens Taarn har et smukt Spir. Havde Olai 
Taarn í Tychos og Picards Tiid havt sit hoye Spir, sita havde 
nok begge sigtet til samme, men jeg fandt ved Eftergrandffning i 
Helsingors Beskrivelse, trykt Aalborg 1757 pag. 250 disse Ord: 
” Anno 1613 og 1614 blev det hoye Spir paa St. Olai Kirke op- 
"fort, som var til stor Nytte for de Soefarende, siden det kunde 
” sees langt udi Soen." Heraf er det klart, at Tycho, som i hans 
Tiid, nemlig i det 16 Seculum har sigtet til de da vcerende ansee
ligste Taarne, maae have ftet til St. Marico Kirke Taarn, som 
ligger meere nordvest end den anden, og giver altsaa en siorre Vin
kel; hvorimod Picard i det 17de Seculum fandt St. Olai Kirke- 
Taarn og Spir saa anseelig, at han wdvendig maatte troe, det 
var det samme, hvortil Tycho havde sigtet, af hvilken Omstand 
altsaa denne Vinkel i Tychos Observation er bleven 3 Minuter 
50 Secunder siorre end i Picards.

Denne



og Picards Meridian ñfUraniborg._ _ 207
Denne nye og uventede Opdagelse var ligesom en opgaaende 

Soel, der spredte sine Straaler nd over den hele nordlige Meri
dian af Uraniborg. 9éu besicelet med nye Ideer og fordoblede 
Krcester begyndte jeg at fortsette det afbrudte Arbeide. I hossol- 
gende Figur A er TU den nordlige Meridian af Uraniborg efter 
Tycho, PU den nordlige Meridian af Uraniborg efter Picard, 

HUT den af Tycho observerede Vinkel- i9°37z/ HUP den af 
Picard observerede Vinkel —19° 58'50". TUH den af Tycho ob
serverede Vinkel —17/30" og HUP den rtf'Picard observerede Vin? 
kel 8y io", altsaa

HUT efter Tycho I9°37// men '*

HUT efter Picard 19° 37/— 3/50" -19° 33/IO/Z * ■ \
TUH efter Tycho - - - — 17/30"

efter Picard I9°58/5O"—I9°33yio"—8yio" —17/30/^
TUP efter Tycho —17/30" P 8yio" = TUH *P  HUP.

efter Picard —17/30" 8'10" — 25/40" Helsingborg^ 
, Afvigning.
HUH efter Tycho I9° 37/ * 17^30" = I9°54y 30"

HUH ester Picard 19° 33/10" >p 17/30" —19°50/40"

HUP, som den nordlige Meridian af Picard 19° 58/ 50"’, 

HUT, som den nordlige Meridian af Tycho I9°37/OO".
Altsaa Forffiellen — 2i/5o"Helsing- 

ers Afrigning. 
Nu seer jeg mig i Stand til at angive Grunden til den forhen 

fundne Forffiel i Vinklerne/ naar Tychos og Picards Meridian 
ffutte afvige en fra den anden 14 Minuter; thi det var efter det 
fsranjmte ,

Kwbenhavn — o.
Malmoe = -P 30". 
Lund — — 4/ 50", 
Landskrone = -73' 50".
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Helsingborg — — ii' 40"
Helsinger — — i*  50a.

Lcegger man altsññ de 30 Secunder, som Tycho fra Meridianen 
til Malmee har meere end Picard, til de 4 Minuter 50 Secunder, 
som Tycho har mindre til Lund end Picard, saa udgier det den 
Summe af 5 Minuter 20 Secunder, Tychos er mindre, hvilket 
er neye Forffiellen afTychos og Picards observerede Vinkel fra 
Malmeetil Lund, som ser er beviisi. Ligeledes er forhen tydelig 
giort og beviisi, at Tychos Vinkler fra Kisbenhavn af til Lands
krone ere 3 Minuter 50 Secunder mindre end Picards, saa at at 
den smaae Forffrel i Vinklerne til den sondre Side af Meridianen 
reent bortfalder.

For nu at gaae til den nordlige Side af Meridianen, saa er 

det forneden at finde Vinkelen LUH, fom hverken af Tycho eller 
Picard er bleven maalt, og da er efter den ferfte Figur

SUL efter Tycho 6442^00" 
efter Picard - - -

NUH efter Tycho 0^7^30" add. 
efter Picard - - -

— Ó4°59/5O//

— o° 8'10" fubtrah.

64° 5 9/30" 64’51'40"

altsaa i Sobobo “ 18000b o/z

LUH efter Tycho 11 zboz3Q" efter Picard II5° 8^20" adderes

LUL efter Tycho 82°oo/3O// efter Picard 82° 4/2O,/ saa er

KUH efter Tycho 1970 ibo" efter Picard I97°I2Z4O" 

ligesom forhen er bleven fundet, nemlig at Forffiellen er imellem 
begge disse Vinkler KUH —11 Minuter 40 Secunder, og For- 

ffiellen imellem Vinklerne LUH — 7 Minuter 50 Secunder.
Er



/

_ og Picards Meridian af Uraniborg. 2O9
Er altfaa til den sftliqe Side

KUH efter Tycho 197° I'oo" 
og efter Picard - - =197*12'40"

faa ntaae den font Complementum 360'00'00" ^ooo'oo"

ÜÍ3600 vccre til den vestlige Side efter T. 162'59'00"-------------------
Og efter Picard - » = 16247'20"

fom ogfan forhen er fundet.

Tager man derfra HUH efter Tycho 19’54'30"

og HUH efter Picard - - = 19'50'40"

faa bliver tilovers for HUK efter Tycho 1430 4'30"

Og for HUK efter Picard - * = 142'56'40"
gandffe noye ligefom forhen er bleven anfsrtt

Da alle sinaae Forssiel faaledes reçut bortfalder/ faa bliver 
kuns allene den Forffiel af 14 Minuter tilovers/ fom Tychos Me
ridian mod Sonden har vccret nteere til Aften fom Picards.

Vel er det fandt, at ait det foranforte til Meridianens noye 
Beftemmekfe ikke er verificeret felv paa A en Hveen, fom Stadet/ 
hvorpaa alting paa det noyefte kunde afgiores, og hvad her er ble
ven anført, (omendffionk jeg er temmelig vis paa hvad jeg har be
stemt af faa gode Grunde) af de der giordte Observationer aldeles 
stadfastes eller i nogen Maade forbedres. Men i Europa tor man 
ikke uden Kongelig Lilladelfe giore faadanne Observationer i et 
fremmed Land, man anstes her font Spion eller font man vil for
vande Stadet/ hvorpaa man noye feer sig omkring; hvorimod i 
Asien man tanker der, at man er en Skattegraver/ eller vil famle 
Skatter paa de Stader, font man noget noye underfoger. Saa 
forffiellig er Tankemaaden! Kong Gustav den Tredie, font felv 
er Philofoph og Mathematicus, kan, Hvad Hvem angaaer, der- 
udi giore en eller anden Forandring/ og ved en Obélisques Opreis- 
ntitg, til en evig varende Amindelse, aldeles hellige Uranien den
ne He, hvorpaa Grunden er lagt til den fande Orden i vores heele 
Soel System.
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Det var nu notwendig at faae Efterretning om det Picard af 

Bartholin viiste Manuscript af Tycho, men ved al den Umage jeg 
har giort mig selv med Tilladelse paa det Kongelige Bibliothek, 
hvor Tychos Manuskripter forvares, har det mig ei vceret mue- 
ligt at faae mindste Spor paa ommelte Manuscript, som har gi
vet Anledning til den hele Sag.

Jeg maatte for alting vide Tiden, naar diste Observationer 
til de foranforte Kirke Laarne vare giordte; thi at forestille sig, 
at Tycho den Tiid, han var forsynet med saa mange Instrumen
ter, og efter saa mange Aars Observationer, ei ffulde have mar
ket den Feil i Meridianens Bestemmelse, seer jeg an som en For
brydelse imod saa stor en Mands Kundffab i Astronomien, uden 
hvis utrættelige Fliid og Umage maaffee den hele Videnskab af 
Astronomien var endnu indffrcenket i snevre Grcrndser.

Til Lykke fandt jeg i det Danffe Magasins 2der Bind, som 
fra pag. 161 til 372 handler om Tycho Brahe, disse betydelige Ord 
anforte pag. 209 ved Aaret 1579:

"Vi sinde iblant Tyge Brahes ffrevne Obfervat. aftron., at 
" han ved disse Tider haver ogsaa paa Hvem giort adffillige geo- 
” graphiste Observationer, hvoraf de fleste gaae ud paa at vise, 
" hvor langt der var ei allene fra det eene til det andet Steed der 
"paa Om, men og fra Uraniborg og andre Stcrder paa Hvem 
"til de omkringliggendeKiobstcederKiobmhavn, Helsingor, Hel- 
” singborg, Landskrone, Lund, Malmee rc. Iblant andet har han 
" sammeftccds antegnet, at der imellem Helsingborg Broe og den 
" yderste Broe ved Helsingor ere 7950 Alne eller 15900 Feder, 
” eller og 2650 Favne, hvoraf em gier tre Lybffe Alne, mm en 
" Alen to Feder. Han har og der anmccrket, at der da fandtes i 
" Danmark disse Kirker, i Skaane 615, i Sicclland 336, i Fym 

3I5/ i Jylland 984 "

Vel er det sandt, at her ikke ncevnes Positions Vinklerne, 
mm allme tales om Distancerne, saa at det. kunde vare et andet

Manuscript
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Manuscript af Tycho, hvoraf denne Efterretning er taget. Men 
da Picard i hans Voyage d’Uraniborg pag. 77. ogfaa anfsrer af 
Tychos Manuscript, at han angiver Sundets Brede fra Helsinger 
til Helsingborg 7950 Alne, eller 15900 Feder, saa kan man vel er 
tvivle paa, at det Manuscript, som Picard har havt, maae vcere 
det samme, hvoraf derefter er taget det forhen anferte i des Dan- 
ffe Magazin.

Heraf er det klart, at denne Tychos Opmaaling af Vink
lerne maae vcere ffeet i Aaret 1579 eller vcd de Tider, og at Ma- 
nuscriptet, hvorudi han har antegnet samme, har vcrret udi Glem
me af det Kongelig Danske Selffab til den nordiske Histories og 
Sprogs Forbedring, som har udgivet det ommelte Danffe Maga
zin i 6 Bind fra Aaret 1745 til 1752; og er det virkelig at beklage, 
at saa roesvcerdig og nyttig et Foretagende af sira fortjenstfulde 
Medlemmer af dette lcerde Selffab er bleven afbrudt kort efter det 
begyndte.

Det var altsaa naturlig, at jeg maatte addresiere mig til Sel- 
ffabets Forstander, nu salig Etatsraad Langebeck, for at faae, 
om mueligt, bemelte Manuscript at see; men ogfaa her, som sa
lig Langebeck har sagt mig, var ikke faadan et Manuscript at 
finde. Efter alt det foranforte maae jeg altsaa antage, at saa- 
dan et Manuscript har vceret til, at denne Opmaaling af Vink
lerne er ffeet i 1579, etter ved de Lider, og at dette Manuscript 
er et meere til, etter ogfaa ffiult under Stev og Muld, i nogen 
Lugning med Stcedet, hvor Uraniborg har staaet, som i Picards 
Tiid har vceret une infame Voirie, vid. pag. 70. dans ion Voyage 
d’Uraniborg (a).

Dd 2 I

(a) Uventendes har jeg havt den Lykke at see dette Manuscript for nogle Uger siden, da der 
blev solgt PÑÑ salig Langebecks Auction under Titul: Obiervationes aftronomic-æ Tych. 
Brabei ab anno 563 — gi iblant Manuskripterne pag. 560. og ere disse Observationer 
^irMg giorte i Aaret 1579.
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I 15.79 var Tycho endnu ikke forsynet med faa mange In- 

strnmenter, Umniborgs Bygning har vel neppe verret ftcrLig/ og 
man seer af andre den Did glordte Observationer/- at man i Me
ridianen har havt den Fei! paa 15 Minuter/ det er 1 Minut i 
Did. ‘ Thi der skrives in- Prolegomenis Hiftoriæ cæleftis Tycho- 
nis Brahe fol. 1672. pag. go. ont de Wirtenbergfle Observationer: 
” Anno 1578 die 2g Novembris correxit lineam meridianam ex 
’’ altitudine Solis prope Horizontem, dicit diícrepafle a priore 15 
” Minut. " Og det var den bersmte Moeftlin, som denne Feit ved 
Meridianens Bestemmelse Har begaaet og derefter opdaget. At i 
1579.1580 og 1581 Tychos Meridian ikke har vceret fuldkommen 
rigtig/- men at den har afviigt i det mindste i Tiid 1 Minut, det 
er 15 Minuter in Grcul Bue, meere til Aften end den derefter af 
Longomontan antagne Meridian, rnaae man snart flotte/ naar 
man sammenligner de saavel af Tycho som af Longomontan an- 
ferte Maanens Formerkelser, som af begge ere observerede paa et. 
og det samme Stå

Ricciokis. in Almageíto novo Tom. I. pag. 375. NNsdrer tr0- 
Ugen den af begge angivne Tiid af Maanens Formerkelser i 1580 
og 1581. Det heder der: 1580 Lunæ eclipfis 31 Januarii tota- 

, Ës obièrvata Uraniburgi a Tychone ex Tomo I Progymn., pag. 
114. Hora IO; 9 Min. poli meridiem, vel Hora Io. io Min. ut 
habet Longomantanus (nempe in Theoricorum lib. I. pag. 52). 
15 81 Lunæ eclipies duæ Uraniburgi obfervatæ a Tychone.. Prior 
die 19 Januarii totalis hora 9. 59 Min. p. merid., vel ut habet 
Longomontanus hora I O; Pofterior Junii 15 totalis, hora 16. 57 

z Min. poft merid., at Longomontanus habet hora 17.

Denne sidste Formerkelse har vel en Forffiel af 3 Minuter i 
Did, men Maamn gik under omtrent, da den var halv formor-^ 
ket/ saaledes at den hele Formørkelsens Tiid er kunde observeres.. 
Det er ellers at merrke, at diste anfsrte Tider af Maanens For-' 
morkelstr ere Midten af Formorkelftm

Med
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' Med Aaret 1582 begynder Tychos ffrevne Commentarii over 
hans paa Uramborg giordte Observationer, som ere trykte i dm 
foranfsrte Hiftoria cælefii, og som forvares i Manuscript i det 
Kongelige Bibliothek. Skiebnens forunderlige Veie har man at 
takke for, at Danmark iglen eier denne store Skat. •

Fra den Tiid af har Tycho saavel om Dagen som om Nat
ten hver Dag fortsadt sine Observationer, og det feiler ikke, at 
han jo ogfaa har fundet en Feil i hans Meridian, som efter det 
foranfsrte afvigede 1 Minut i Liid, det er 15 Minuter i Circnl 
Bue formeget til Osten, hvilket noer stemmer overeens med den 
Forstiel i Meridianen, fom Tycho i 1579 og Picard i 1671 har 
taget.

Efter al Formodning har Tycho t den Tiid forandret hans' 
Meridian, uderr at antegne etter tilkiendegive det, four han dog 
ved en derefter foretagen Forandring af hans Meridian har an- 
tegnet.

Thi udi Maanens Formsrkelfe i Aaret 1584 den 7 Noveinb. 
efter den gamle Styl setter Tycho Midten af Formorkelfen horæ 
13. 12 Minnter efter Middagen, og Longomontan kuns hora 13. 
9 Minnter, faa at Tycho der er 3 Minnter sildigere end Longo- 
montan, det er 3 Minuter i Tiid etter 45 Minuter i Circnl Bue 
videre til Vesten. Saa svcert er det at finde og holde Middeb- 
veten! Men udi Tychos Brev af Aaret 1587 in ipfius Epiftolis 
setter han Midten af denne Formsrkekfe hors 13. 8 Minut, og er 
meget ilde tilfreds meí) Wittichio i Casiel, som har fundet Mid- 
ten af denne Fornrsrkelse paa hora 13. 3 Min. hvorfor han bestyk- 
der dem i Casiel, at deres Meridian var i det mindste fernte De
len af en Time meere vestlig end hans paa Uraniborg. Der 
maatte altsaa have varet en Feil i den Castelste Meridian af 12 
Minuter i Tiid, det er 3 Grader af en Circnl Bue, fom et vel 
er troligt, men maae henregnes ti! en Feil i Observationen, hvil
ket ogfaa den fyrstlig Hesten Castelske Astronom Rothman tilkiem 
degioer.

D L 3 Efter



3T4 A. Om ForstieM imellem Tycho Brahes 
Ester det foranferte synes det altsaa, at Tychos Meridian 

i Aarme 1579 r 1580 og 1581 haver havt en Afvigning mod Kften 
af i Minut etter saa omtrent i Tiid, det er omtrent 15 Minuter 
r Circul Bue, hvilket er fundet, t Anledning af Picards giorte Ob
servationer, at vcere 14 Minuter i Circul Bue meere til Hsten. 
Men i 1584 synes Tycho, at have vceret for vidt til Vesten need 
hans Meridian, sira at han i 1587 har maattet forandre den i 1584 
giordte Maanens Formerkelse. Sagen forholder sig virkelig saa- 
ledes, og Tycho har selv PÑÑ mange Stcrder i hans Hiftoria cæ- 

x lefti pro anno 1586 tilkiendegivet denne hans Feiltagelse t Meri
dianens Bestemmelse, saa at han fra den 4 November 1586 af 
har betient sig af sin forbedrede nye Meridian, som afviger fra 
den forvidt til Vesten tagne Meridian 1 Minut i Tiid, eller 15 
Minuter i Circul Bue meere til Kften. Thi stråledes ffriver han 
i Hiftoria cælefti pro 1586 pag. 170:

NB. In novo Meridiano monftrabant Armillæ 15 M. ante ve
rum (a) Meridianum. Quare omnia tempora ha&enus ob- 
fervata uno Minuto tardiora funt debito, non tamen ubi- 

’í que unius Minuti & (b) differentia, quia non temper eo
dem modo fe habuit, ubique dimidii.

Pag. 188 siger han: Verum animadvertendum, quod ho
rologium correftum erat ad novam Meridiani inventionem. Ar
millae vero ad veterem monftrabant, ideoque uno Minuto exacte 
tardius.

Og Pag. 210 heder det under 4 Novernber 1586. Azimutha 
funt ex nova reftitutione Meridiani ante biduum fafta, horologi
um in Meridie correctum. Hvoraf MÑN lttUUe stutte, ñt dêNtte 
Tychos nye Meridian har taget sin Begyndelse fra den 2 No
vember 1586 af. Han unserer videre under bemeldte 4 Novein- 
ber, for at bestyrke den nye Meridians og fande Tids Bestem

melse:

(a) Formodemlig L MñnuscrLptet veterem«/ (b) Er vel i Manuskriptet eit,
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Portea itidem pro tempore verificando obfervabatur Vut 

tur in diftantia æquatoria a Meridiano
H. 5. 15Z 30" Vultur occid. 14o 3 5 z.
H. 5. l6z 55zz Vultur occid. 140 55*.
H. 5. l8z ozz Vultur occid. i z° Il|z 

Ex his colligitur, pofita Afc. reita Lucidæ Vulturis 292° 41^ 8r 
Afcenfione refta Solis 229° 17' ex propria reftitutione utriusque,, 
quod horologium a Meridie huc usque citius jufto promotum fue
rit 4V fere. Verum animadvertendum, quod horologium cor- 
reftum erat ad novam Meridiani inventionem. Armillae vero ad 
veterem monftrabant, ideo que uno Minuto exaéte tardius»

Vel holder man det for ikke faa vanffelig at finde Meridia-- 
nen etter Middagslinien for et Stad. For at fette en Soelffive 
efter famme, er det ikke heller faa fvcrrt, thi Linierne paa Soel- 
ffiven ere gemeenlig faa tykke, at det der ikke kommer an paa Mi
nuter etter halve Grader. Men til aftronomiffe Observationer er 
det een af de vanffeligfre Ting, og man kan vare vis paa, at der 
endnu ere mange Observatorier, hvis Meridian saavel til sondre 
som til nordre Kanten ikke fuldkommen er rigtig. Jeg vil til Be
rns herom allene anfere det Parisiffe Observatorium, fom en
hver maae tilsiaae at vare et af de ypperligste i hele Verden. I 
Mémoires de l’Academie roíale de Paris l’année 1740 finder niait 
en Mémoire de la Méridienne de Paris prolongée vers le Nord 
par Mr. Caffini de Thury, hvorudi Han vil verifiere Observatorii 
Middagslimen imod Norden. Picard havde ladet oprette en Py
ramide i Montmartre paa Middagslimen, fom ganer til Nord
kanten af det Parisiffe Observatorium. Som Picard felv ffal 
have efterladt i Manuscript, ffal han have fundet en Feil i Py
ramidens Settelse 6 Secunder for vidt til Vesten, men Caffini 
fandt den at vare 10 Secunder ligeledes til Vesten. Man angi
ver det vel for Secunder af en Circul Bue, og da 15 deraf givre 
i Secunde i Tiid; saa var Feiltagelsen kuns henimod 1 Secunde 
i Lud, hvilket var snart den sterste Noyagtighed i Middagslinien, 

Men
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Men ffulde disse Observationer verre giordtë"irnFTicardFSuT 
Drant, som, efter hvis for er anfert, havde en Feil af 30 Secun
der, saa maae Fèiltagelsen i Pyramidens Scrttelse om sag meget 
voere storre. Hvad ffal man altsaa sige om Meridianen af andre 
Observatorier! Tycho, som uden Hielp af Penduler, Télesco
per og de noyagtigfte Instrumenter forsynede med Lelescoper, no
gle Gange har forbedret sin Meridian, bor for alle Astronomer 
voere et Monster, at de ikke alt for sikker forlade sig paa deres 
Middagslinie, som er Grunden til den sande Tiid, og folgelig til 
Den hele Observation. Saadan en Forbedring af Middagslinien 
angivet og den forriges Feil tilstaaet, maae undffylde enhver Astro
nom, ligesom jeg ogsaa er forsikkret om, enhver for saadan en 
Feil Vil UNdffylde den store Tycho Brahe.

Si quid novifti reEtius lilis,
Candidus imperci.

Beffri-




