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VM

ten den z og 4 Martti 1764. giort Iagttagelse-
angaaende

Veneris Drabant.
tilstillet

det Kongelige Videnffabernes Scelffab
af

PEDER ROEDKJÆR.

a jeg den 3 Mattii Kl. 6 om Aftenen vilde prove et nyt paa begge Sider 
convext Objeökiv-Glas, som er af en extraordinaire Godhed, blev 
jeg ved Venus vaer een Stierne, som havde et meget mat Skin, og

var af en kiendelig Diameter. Dens Skikkelse lignede fuldkommen Veneris, 
hvis Figur er, saasom den mod Ästen er udkommen af Solens Straaler, 
Globofa; da jeg alt faa havde ft er ft e Aarsag til at holde den sor atvcere maajkee 
den saa lange omtvistede Drabant, bestemte jeg, for derom at forsikre mig, saa 
got mig udeir Micrometer mueligt var, dens Pofition i Henseende til Venus : 
Den saaes i Tuben paa den venstre Side af Venus, dens Afstand fra Venus 
vår ungefar tre sterde Deele af Veneris Diameter, dens Middelpunct var un» 
gefar i samme Horizontal, som Planetens Middelpunct, og dens synlige Dia
meter var ungefar en fierde Deel af Veneris. Denne Iagttagelse blev giort 
tried bemeldte ObjeÄiv-Glas paa 9l Fod, som prasenterede saavel Veneris, 
som Drabantens Figur meget net og uden ringeste Farver, famine havde et 
Oculair-Glas paa 3 Tommer, og forstorrede altsaa Objeélerne 38 Gange. 
Aftenen derpaa nemlig den 4 Martii ligeledes Klokken 6, faae jeg iglen med 
samme ObjeKiv-Glas Venus, og var saa lykkelig strap igien at finde den ftete 
Stierne, den havde kiendelig narmet sig til Venus i Reébfcenfion og var ik
kun en halv Veneris Diameter fra samme, dens Centrum gjorde en Vinkel 
paa ungefar 45 Grader med Veneris Horizontal, dog paa samme Side af 
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Venus, og var dens synlige Diameter af samme Storrelse, som Aftenen til
forn, dog med den Forssiel, at den denne Aften var meget vansseltzereat see 
end Aftenen tilforn, for derfor ikke at bedrage mig, appliceredes i Tuben et 
storre ObjeQiv-Glas, nemlig en 14 Fods Menisk, som er stedet af Instru
mentmageren Ahl.

Saasom Oculair-Glasser blev endnu det samme, nemlig 3. Tommer, forstorr-'de 
det Objeticrne 56 Gange. Jeg var alrsaa forsikkrer, at i Fald det virkelig var Dra
banten, dens Diameter nsdvendigmaatte forstorres; min Formodning rraf ogsaa 
rigtig ind, da den blev kiendelig storre og saaes meget distinct, uagtet Glasset 
farvede, hvilket maa tilssriveS den alt for store Aabnlng ObjeLtiv-Glasset hav
de. Da jeg derpaa Kl. sl-^gik op paa Obfervatorio, for at fee igien ofrer 
samme, var jeg ey i Stand ril hverken med en Tub paa 18, eller en paa7Fod 
at finde samme, uagtet jeg tydelig kunde see 2 Fjx-Srierner, som sad i nogen 
Afstand fra Venus, hvilket maassee bor tilssrives den imidlertid paakommende 
Forandring i Luften formedelst der stærke Nord-Lys.

Af disse Observationer, hvis Rigtighed for bemeldte Hr. Ahl er Vidne til, 
stutter jeg, at denne af mig ftete Stierne har verret Veneris Drabant, de for
nemste Beviis, hvvrpaa jeg grunder min Slutning, er dens matte og svage 
Skin, dens Figurs noye Overeensstemmelse med Veneris, dens Forstyrrelse 
ved at bruge storre Tuber, og endelig dette, at man ey kunde see den, uagtet 
Den var temmelig stor og i nogen Afstand fra Venus, paa samme Tud, som 
jeg med samme Tuber var i Stand til at fte andre Fix-Stierner. Ar det ey 
var noget Skin af Venus selv, fem man ofte med maadelige Kikkerter seer, 
er jeg fuldkommen forsikkrer paa, efterdi Veneris Figur var fa a næt, i seer i den 
Tubo paa 9; Fod determineret, at jeg ey nogen Tiid har seer den bedre. Jeg 
ftygter derfor ingenlunde for at begaae nogen Overilelse, naar jeg udgiver den
ne af mig stete stierne for at være den virkelige Venens Drabant, hvorvidt 
samme er overeensstemmende med de i Frankerig 1761. af Mr. Montaigne gior* 
te Iagttagelser, er mig nu ikke bekiendt; dette allenefte tor jeg med Vished for- 
fikkce, at den Tvivl om Veneris Drabant er nu efter denne min Iagttagelse 
fuldkommen Hævet; thi om den endssiont eykomovereensmed8au6ouins 1761. 
udgivne Theorie, tiener den dog til el Bevis paa Montaignes Iagttagelsers 
Rigtighed. Jeg har den Forhaabning, at denne min underdanige Beretning ey 
ffal være det hsye Videnssabernes ^Sælssab ubehagelig, opnaar jeg dette, ssal 
det være mig den ftsrste Belonning, og den kraftigste Opmuntring til at med 
meere Fliiv anvende mine ringe Kræfter paa nye og nyttige Jagtttagelstr-
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Veneris Drabant.
r der noget Afironomiss Spormaal, som ofte er blevet bragt paa Bane, 

og allid blevet »decideret, og mange Befvarligheder underkaste, da er' 
det visselig der om Veneris Satellite; M. Caffini var den forste, sonr

fik noget Nys om Veneris Drabant, da han den 2$ Januarii Ao. 1-672. om 
Morgenen fra Kl. 6.52 Minuter til Kl. 7. 2 Min. faae en Stierne tat ved Si
den af Venus , som syntes ar have 4de Parten faa stor Diameter, og samme 
Figur, som Venus. Da 1^. Caflini aldrig siden i 14 Aar, i hvor flittig han 
ogsaa observerede Venerem, fik dette Phenomenon at see, saa vidste han ikke 
hvad han ffulde tanke om denne Observation, og han var mere bereed til attroe,- 
at han havde observeret Feyl, end til at yrtre sine Tanker for andre, men da
han siden Ao. 1686. den 28. Auguft am Morgenen Kl. 1 Qvarteer paa 5 et 
heelt Ovarteer i Suite faaeOstcn for Ven s, 4 af Veneris Diametre fra Den, 
et Lysen, som havde samme Figur fom Venus, og hvis Diameter var faa stor- 
fom 4de Deelen af Veneris Diameter, saa blev han mere vis i sin Sag, og 
endffivnt han rar meget forsigtig i at opdigte hypothefer, saa kunde han dog 
ikke undlade at yttre sine foupgons om Veneris Satellite for andre Astrono
mis. Herved blev Aftronomorum Nysgicrrighed opvakt, alle begyndte at ob
servere paa Venus og dens Drabant, og iblant andre observerede M; Caflini 
selv, og M. Bianchini, som sardeles er bekiendt af sine smukke Opdagelser i 
Henseende til Venus, flittigst; men hverken de eller andre fik noget at see, hvor- 
sore Veneris Drabant kom gandffe igien i Glemmebogen, saa at Astronomi- 
havde ikkun liden Troe til den, ja Baron Wolf i hans elementis Afbronomiæ 
udgivne Ao. 17Z6.. tvivler ingenlunde cm , gandffe at udelade den af lysts - a e 
Planetario, endffisnt M. Gregori, som nogen Tid tilforn udgav sine elemen
ta AstronorniL,var noget mildere i sin Dom, og meente, alder maaffee kun
de vare physiffe Aarfager, som forhindrede, at man- ikke oftere havde faaet det 
at see „ som M. Caflini-den Gang saae.
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I denne Stand blev Quwstionen om Veneris fatellitio indtil Aaret 1740, 

Sa den bersmte M. Short den 3 Nov- om Morgenen med et tekfcopio , som 
forsgede Storrelsen 50 til 60 Gange, »formodentlig la ae ncer ved Venus en 
liden Stierne: han satteda er stärkere Ocula ir og ct Micrometer paa fit tele- 
fcopio, og observerede Sriernens Distance fra Venus 10 Min. aoSecunder, 
og fandt med Forundring, ar denne liden Stierne havde samme Skikkelse, som 
Venus': dens Diameter our ikke fuldt en 3 die Deel af Veneris Diameter, og 
dens Lius var ogsaa svagere end Veneris, endffiont gandsse tydeligt al see. 
Diste Observationer continuerede M. Short en heel Time, da endelig Dagbrak« 
ningen, hvilken uven Tvivl ogsaa har forkortet M. Caffinis Observationer, for« 
hindrede ham at observere längere.

Ru lavede M. Short sig til folgende Dag i Rcerveerelfe af fleers', som han 
dertil havde inviteret, med sir bersmte store 12 Fods reflecrerende Teiescop ak 
observere denne c.ye fundne Stierne, men hans Haab flog ham feyl, der blev 
ingen Ting-at see, og han fandt aldrig Veneris Satellitem siden, endikisnthan 
ikke sparede paa Umage for at söge den; hans Observation blev da allene, lige
som M. Caflinis var, og endnu siunres ikke Sagen fuldkommen decideret, hvor-' 
fore ogsaa M. Mairan-, som fik Ordre af det Parisiske Societet at examiners 
denne M Shortes Decouverte, ikke med Vished tor sige, om Venustat Sa
tellitem eller ikke-

Da nu Venus Ao. 1761.. skulde passere igiennem Solen, lavede alle Astro
nomi sig paa, at observere dette vigtige Phænomenon, og de meente ikke uden 
Aarsag, hvilket M. de L'Isle ogsaa i sin Memoire havde erindrer, at ved den- 
nesAnledning skulde Quæftionen om Veneris Satellite kunde decideres thi 
naar Venus passerede igiennem Soleir, maatte dens Satells, som de meente 
var saa nar ved den, ogsaa passere igiennem , og saaledes blive seer af mange 
Obfervatoribus. M. Baudouin, som var sårdeles curieux for Veneris Ob- 
férvation-, lod det ikke vare nok, selv at lave sig til at observere, men han skrev 
ogsaa til Secretaire» i Societetet i Limoges, M. Epine, at han vilde for* 
maae Societeter dertil at observere Venerem flittigt , Societetet gav Commis
sion til M Montaigne at opvarte Venerem, han giorde sig ikkun liden Haab'' 
om at finde nogen Drabant, men hvor stor blev ikke hans Forundring, da han 
den zdie Maji Kl. halvgaaen 10. om Aftenen med en Kikkert paa 9 Fod saae 
20 Minuter fra Venere en liden svag Stierne af samme Figur, som Venus, 
hvis Diameter var saa stor, som en 4de Deek af Veneris Diameter. Fol- 
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gende Dag samme Tid om Aftenen saae han denne Stierne tgien, Vaden ititiö# 
lertid havde gaaet 30 Grader omkring Venerem. Den folgende 5 og 6 Maji 
kunde han ingen Ting observere, esterdt en tynd Taage ved Horizonten formte# 
nede ham at kunde see saa llden en Stierne, som denne var, men den 7de Maji 
om Aftenen Kl. 9$ blev han igirn Drubaitren vaer, som havde flyttet sig i sin 
Cirkel omkring Venerem fra den forste Observation af til denne iss Grader. 
Af disse Observationer udvikler da M. Baudeuin i en Piece, som han derom 
har udgivet, Veneris Drabantes Theorie, han finder, , at Veneris Drabants 
er 60 Semidiametris Veneris fra Venere, at dens orbita, fom den bestriver 
omkring Venerem, er perpendiculair paa t diptiquen, og at dens Nodi ere 
2L Grader i Ftflen og Jomfruen. Han flutter ogfta af Drabantens periodi» 
ff'e Gang omkring Venerem, som efter disse Observationer fleer 19 Dage 7Ti
mer ; at den ffulde blive ar see udi Solen den 6 Junii, naar Venus passerede 
der igiennem, hvorved der kunde da gives alle Aftronomis Leylighed til at for- 
sikkre sig om Decouvercens Sandhed. Hans Piece fandt vel Modsigelse i det 
Parisifle Societet, da den der blev oplast, men Societetets Censur blev dog 
denne: Ainfi l’obfervation ne nousfemblepas pouvoir etre contefiee. Fra den 
7de Maji gik 3 Bage forbi, i hvilke M. Mentaigne ikke fik denne nye Dra
bant at see, men den ri Maji lod den sig iglen observere, hvorved M. Bau- 
6c>uin blev bestyrket t den Theorie, fom han havde allerede udgivet, alleneste 
maatte han giere denne Forandring, at Drabantens periodiske Bevcrgelfle flee
de omkring Venerem i ncrsten 12 Dage, hvoraf videre fulgte, at Drahanten 
ikke fluide blive at fer i Solen, naar Venus passerede der igiennem, faa at 
Aftronomis derved blev betaget det Haab, som de af de forste 3 Observationer 
kunde giore sig.

Siden M, Montaigne har iglen ingen feet Drabanten, saa at Visheden, 
om Den er til, beroer alleneste paa 7 Observationer, 2 af M. Caflini, 1 af 
M Short,’og 4 af M. Montaigne, dette er Aarsagen, hvorfore der endnu tviv
les om denne Drabants existence, og er det troeligt, at denne Tvivlen vil 
blive ved, indtil fleere Aftronomi paa eeugang og paa adflillige Steder blive 
Vidne om Tingens Rigtighed, imidlertid foreges dog meget Formodningen vev 
Disse Observationer, som M. Roedkm* ()ar indgiver, hvortil ere 2 Vidner, 
font begge ere vandte til at betragte Himmelen, og som begge have fuldkommen 
Ovelfe nok i Astronomifle Observationer, saa at de kunde kiende en Planet fra 
en FipStierne.

Siden den 4de Martii, da M. Roedkiær om Aftenen advarede mig om 
dette nye Fhænomeno, er intet blevet feet til Veneris Drabant, den z re, 6te 
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og 7de var vet tykt Vceir, og i Aftes den 8de Martii betragtede jeg tilligemed 
de andre Obfervatoribus Venerem flittigt i Kikkere af adstillig Skorrelse, men 
saae intet; ogsaa har M. Ahl, i den samme 9 Fods Kikkert, som blev brugt t 
de af M. Roedkiær anforte Observationer, seek efter Satellitem, men ikke fun
det den, men heraf tages lige saa lidet Argument imod de forste Observationers 
Rigtighed, som manikan argumentere af det, at alle (inDre Aftronomi ikke har 
observeret noget, imod M. Caflinis, M. Shortes og M, Montaignes Observa» 
rioners Accuratesse.

Jeg har for Resten sammenlignet M. Roedkiærs Observationer med dem, 
M. Baudoin har udgivet, jeg finder, at han gandsse stemmer overeens med M. 
Montaigne i Henseende til Drabantens matte Skin, dens Storrelse og Figur, 
som ligner Veneris, men i Henseende til Afstanden fra Venus kommer han ikke 
overeens med M. Montaigne, men snarere med M. Caflini, thi M. Mon
taignes observerede Afstand erlangt storre, hvilken ogsaa burde vcere saadan, 
d)l M. Mon'aignes Observationer ere giordte i Maji Manned paa en Tid, da 
Venus var fangt, fra Drabantens Noda, da derimod Mr. Roedkiær har seet 
Drabanten forst in Marcio, og Venus var ikke over 23 Grader fra Nodo, i 
hvilken Fald Drabantens orbita bor efter M. Baudouins Theorie synes meget 
elliptisk for os, og altfaa Drabanten, naar den er nær ved Ecliptica, som dm 
i diffe Observationer har vcrrer, flydes meget nær ind kit Venenm.

Dette er hvad jeg kortelig har at anfore anlangende M. Roedkiærs Ob
servationer , og haaber jeg, ar da man nu i en Tid af 24Aar er 3 Gange kom
men paa Spor efter Veneris Drabant, man dog engang skal faae en futdkom- 
nere Vished om denne Decouverte, som beriger vores Syftema med en Planer 
mere, og som i Tiden kan give Anledning tik mange nye Theorier og Opdagelser.
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