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Landmaaler -Lompasset.

Ved

Thomas Bugge.

ompasset, som veileder Seemanden igicnnem Havet og ved See- 
karrers Anl^g maae brnges, kan man ei ganffe undvcrre ved ■ 

Landkarters Forfeerdigelfe. I lang Tid var der saa kaldede Boussole 
^ved-Instrumentet ved geometriske Opmaalingcr. Vaner, For
domme og Magelighed giorde lcenge der Fortrin stridigt, hvilket Maa- 
lebordet med Nette bor have fremfor Boussolen og det ligesaa lidet 
noiagtige Astrolabium. Magnetnaalens Ustadighed, Umueligheden 
i at udmaale Vinker nsermere end i Grad, Feil ved Vinklernes Af
tegning paa Papiiret, den uendelige Forvirring og de idelige Feilta- 
gclftr ere de Grunde, hvorfor man ei bør betiene sig af Boussolen eller 
Astrolabium frem for Maalebordet, paa hvilket Vinklerne strax afteg
nes uden nogen videre Udmaaling og Afstrtning. Hertil kommer end
nu den meget "betydelige Fordeel, at ved Maalebordet forfcrrdiges 
Kartet i Marken, imedens man har Naturen og Beliggenheden for 
=Øiet, og at man strap paa Stedet kan prove Ovmaalingerneö Rigtig
hed. Bruger man derimod Bousfole eller Astrolabium, maae Kar
ter forfcerdiges hiemme efter Udkast-Tegninger og Brouillons, hvilke 
ved den megen Omstændelighed og Detail nodvendigen macre blive for
viklede, utydelige oz vildsomme. Dersom nogen ikke ville troe disse 
anforre Grunde, tagne af Sagens Natur og Erfaring, da kan han
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hos Marin oni finde et notarial Dokument og er formeligt Tingsvidne 
over Sammenligningens Prevcr af disse Instrumenter, hvilke nod- 
vendigen maatte udfalde til Maalebordets Fordeel.

Den til VideussaberneS Tab alt for tulig bortdode Lambert ' 
har faavel i dct Baiersse Videnskabers Akademies Afhandlinger, fom 
i andre af hans Skriv ter, neget anbefalet Vliddags Liniens Brug 
ved Landmaalingen. Han ville at alle Grundlinier skulde vcrre Mid
dagslinier, at alle Stationer der skulde tages, og ar alle Vinkler 
skulde bestemmes efter deres Afviigniug fra Meridianen. Med megen 
Skarpsindighed og med sin sædvanlige Styrke viser han BeregningS- 
Methoderne og Formelerne for Objekternes Bestemmelse af de ferreste 
Opmaalinqer og afvigende Vinkler. * Jeg kan her ci lade «bemerket, 
ar nogle af disse Lamberts Problemer have allerede vceret oploste af 
vores vcerdige Landsmand Romer, og sindes udi hans efterladte 
Manuskripter, hvilke under Navn af Römeri adverfaria bevares 
paa Universitets Bibliotheket. Alt er hos Lambert lheoretisk-rigtigt, 
men naar der kommer tit Udovelsen vil hans Plan finde mange Vansse- 
ligheder. Meridianerne eller hans Hovedgruudlinrer skulde enren be
stemmes ved astronomiffe Methoder eller ester Compasset. Til 
den ftrste Methode udfordres ei allene kostbare astronomisse Iustru-' 
Menter, nemlig kvadranter, geographisse Instrumenter og gode 
Uhre, men endog leengere Tid og storre astronomiss Kundskab og 
Avelse end med Billighed kan fordres as enhver Landmaaler. Den 
anden Methode er lettere, og enhver kan ved enBouZsole eller ctCom- 
pas observere Objekternes Assigning fra den Magnetisse Meridian. 
Alt hvad, som forhen om BoussolnrS Usikkerhed cr erindrer, maae 
og her kunde anvendes, og man maae let indste, at ikkun faae Objek
ter og meget smaae Strekn-'nger kunde opmaales med taalelig Noiag- 
tighed ved et saa ufuldkomment Redssab. Ved Opmaalinger as stor
re Srrekninger, saasom Herreder, Amter og Provincer, ville de ved 
Boussolen uundgaaelige Feil og deres Folger voxe til den Stsrrelst, 
at saadanne geographisse Karrer ville blive ligesaa «brugbare til Lands,
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som de Ssekarter, hvilke ere anlagte ved Compasset, Loglinien, Kur
ser og gissede Distancer allene uden Lcengde og brede Observationer, 
ere upaalidelige til Sees for stvrre Strekninger af Havet.

Omendssisnt Compasset i Landmaalingen ei bor bruges fom et 
Hovedinstrument, faa kan man dog ei.undvoere samme som et vigtigt 
Hielperedssab. Paa speciale saavel ockonomisse som geographiae 
Karrer bor Sonder og Nord optages derefter. Ved de trigonometri- 
ske Operationer, foretagne til Karternes Verifikation, kan det ei und- 
vceres til at finde Misviisningen.

Folgende Indretning af kandmaaler- Compasset er meget 
j frequent. Den yderste Kasse ABGD, fom indstutter Naalen er 6 

til 8 Tomme lang, 3 til 4 Tomme bred og i ril Tomme hei. 
Kassen kan forftrrdiges af Messing eller aflet og got Trcee, fom ei let- 
teligen kaster sig, faafom Enebcrr, Ceder og Mahagoni Trcee. Er 
Kassen og de inddeelte Cirkelbuer af Messing, maae man vare vis paa 
at det er rcent og frit fra Jern. Af egen Skade kan jeg advare andre, 
at et Compas, hvis Buer vare siebte af Fiil- og Dreiefpaaner fra In
strumentmagerens Verksied, blev aldeles ubrugeligt, fordi iblant 
Messing -Spaanerne befandtcs Sraal- og Jern-Affiilinger. De En
gelske Instrumentmagere bruger, til deres Compassor en Metal, fom 
er sammenfat af Japanisk Kober og Zink. . Denne ff'al vcere frie for 
alt Jern, og faaer et herligt Udseende. Kassen tildekkes med Glas, 
som indstuiteS af en med Skruer tilhestel Ramme. Er Kassen af 
Tr«e, bliver den ved Falser deelt i tvende Deele, da Glasset tilkitteS 
til den overste. Paa det at Kompaslinierne paa Maalebordene kan 
opdrages ssarpe og reene, foeresden underste Side ester B C og AD 
med en tynd Messingplade.

I Overfficeringen af Diagonalerne R opreifes en Staalfpids 
Fig. I. lodret paa Compassens Grundsiade. Stiftens Hvide cr omtrent 6 Li

nier. i S lige Hvide nred Stiften ligger tvende Cirkelbuer EF 09 GH 
bessrevne 
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beffrevne of (Senteret R. Fra Midten af mddeeleö de til begge Si
der udi Grader og halve Grader. Buerne indbefatte omtrent 30 
Grader paa hver Side af Nul, hvilket er tilstrækkeligt ril dt observere 
de sterste bekiendte Misviisninger. Om Compasset er af Tr«e, da 
kan Buerne meget bequemt deeles paa El fen be en med sorte Linjer. 
Magnetnaalen selv bliver paa et lidet Spillerum ncer af samme Ra
dius som Buerne. DenS Breede vil blive Hi Linie. I Midten 
barer den sin Dup eller koniffe Indhuuling, som ffal hccnge paa 
Spidsen. Agat - Duppe give ustridigen den mindste Friktion; de 
giore Naalen overmaade levende og ere de bedste paa faste Observatio
ner, men paa aaben Mark bliver Naalen alt for meget vandrende, 
fordi man ikke kan aldeeleS holde Vinden ude, som baner sig Vei igien- 
nem de mindste Aabninger.

Erfarenhed har fcvrt at paa frie Mark giore deCompaSnaaleden 
beste Tieneste, hvis Dupper ere forfærdigede af Klokkemetal ell^r me- 
$et stcrrk hamret Messing. Paa Enden asNaalen ran man anbringe 
en liden Noniss' eller Verniers Decling fa aledes som Figuren udviser. Fig. L 
Nie halve Grader af den faste Bue EF ere afsatte paa de bevægelige 
Buer m n 03 p q, og der deelt i 10 lige Parter. Man kan da 
tage ved Nonius tö af en halv Grad eller 3 Minuter. Da Radius 
ikkun er 3 Tomme, Nonius desuden et) ligger lige over Buen EF og 
ofte noget over eller under samme, saa kan man ikke blive vis paa 
8 å 12 Minuter. Det hehover vel ikke at erindres,, at man bor have 
saa meget Spillerum imeZlem Buerne EF og GHoq Nornerne mn 
ogpq, at Naalens B vegelse bliver fuldkommen frie. Ommeldte 
Nouier maae vcrre afMessrng; og man kan indrette dem saaledes ar 
de kan tages af, naar man vil bruge Naalen allene.

Dette er omtrent Indretningen af Landmaaler - Compasset, jeg 
kommer nu til dets Verifikation. At Naalens Bevcegelses Center 
tillige er Centret til de iuddeelte Buer, derom kan man forvisse sig faa- 
vel ved en noie Eftermaaling med en Haarpaffer, fom og der-

' ved
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ved at Naalen ved sin sondre og nordre Ende afskicrrer lige mange
I. Grader. Derefter sporges, om Diameteren Mkss, som gaaer igien- 

nem Nul Punkterne og. Centret eller Spidsen R ere pact det n o teste 
parallels med Kanten 86 > ester hvilken Compaelinierne opdrages,

~ og som skal stilles over den sande Meridian for at udfinde Magnetnaa- 
lenS Misviisning. Man kan for det ferste underfoge dette ved at 
estermaale ont M B = N C, 03 om MÅ — N D. Ved Compas- 

' na alen selv kan dette udforskes paa felgende Maade. Compasset ven
des og siettes faa leenge, indtil Naalen spiller over Nul ved begge En
der; og da opdrages efter Kanten B C en Linie med den fornodne Var
somhed, at Compasset ei i mindste Maade forrykkes fra sin Stilling, 
og at Naalen ester Liniens Opdragning vedbliver at peege paa Nutt 
Derefter vendes Compasset omkring, og scetteS ganske note ved den op- 

v dragne Linie, saaledes at 6 kommer, hvor B var; og B kommer, 
hvor C var ; og Compasset, som for stod paa venstre Side af den op
dragne Linie B C, nu staaer paa den heire Side af samme. Mag- 
nemaalen, hvis vovdre Ende nu er bragt ned til Sonder, man ligele
des omvendes, og naar den, ester at have endet sine Sving, atter 
fætter sig til Hvile ved Nul-Punkterne, faa ere Linierne BC og MN 
ligelobende eller parallele. Dersom Naalen ester Omvendingen ei fet
ter sig ved Nul, men ved 1 Grad; ssaa bliver alle Compaslinier urig
tige, og der er Feil t Compasset. Denne Feil fan have sin Grund 
euren i Ulighed imellem Linierne MB 03 N C, eller og i Naalen selv. 
Del forste har ingen Vanskelighed at udfinde. Det sidste er meget 
vanskeligere. Man bor nemlig kunde bestemme, 0M $fveb?n af ddll

II. magnetiske Meridian gaaer midt igienttem Naalen etter igien- 
nem begge Pynterrre a og b og Centeret c, og om den falder ind 
med Linien a eb. Hvad enten Naalen er stregen paa langs med en 
magnetisk Stang fra den ene Ende a ttl den anden Ende b, eller og 
(hvilket giver den storste"Kraft) den er stroget med tvende Strenger fra 
Midten c til begge Enderne a og b, saa folger denne Parallelhed eller 
Congruence aldeles ikke deraf, og man vil vel neppe vorre i Stand til 
med gyldige Grunde at kunde bevise den. Tvertimod kan Beliggen

heden 
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heden nf den magnetiske Meridian paa de sirygende Stcenger, deres 
Stilning under Strygningen, afvigende fra den lodrettejPlan, Staa- 
lers forffiellige Beskaffenhed i Naalen og sieere Aarsager rimeligen 
foranledige, at Naalens magnetise Meridian ei gaaer midt igiennem Fig. IL 
Na al en efter Linien acb men til en af Siderne efter Linien dce; og 
felgelig gier med Naalens Axel en Vinkel acdzzbce. Under 
faadanne Omsicendigheder blive alle Compaslinier og alle observerte 
Misviisninger falffe enten for smaae eller for siore faameget som Vin
kelen ? ed udgier i GradMaal.

Diffe Betragtninger ere et blot rheorctiffe men de ereunderstot- 
tede af sikker Erfarenhed. Naar jeg ved de trigonometriske Operatio
ner aarligen ved astronomiske Methoder har flaget Meridianer og efter 
dem udfundet MiSviisningen, har jeg tilsamme CompaS havr sire for- 
skiellige Naale, hvis Krast jeg ganske destruerede ved Streg frem og 
tilbage med samme Pol. Derefter bleve de paa Observationssteder 
siregne paa nyt og paa den ved Magnetiseringen scedvanlige Maade. 
Denne Omstændighed er ikke ubetydelig for en reisende Observator. 
Naalene tabe i Almindelighed paa Reiser ved Sted, Varme, Ncrr- 
vcerelse afJern eller sieere Aarsager deres Kraft; og man har en me
get siorre Vished om deres stadige Vi isn in g efter Steders magnetiffe 
Meridian, naar de paa Stedet selv ere opstregne. Men denne For- . 
sigtighed uagtet, gave onjmeldte 4 Magnetnaale dog ikke den samme 
Misviisning, men Fotffiellen imellem dem befanteö fra L Grad til 
i Grad. Jeg vil anfore et Exempel. Den 14 August 1767 blev 
paa Bringstrup Mark ved Ringsted observeret Compassens MiSviiSning. 
De 4 Naales Viisning vare folgende.

Nye I Saml. i. B. Eee Mange

i. Naal - - s - I2y OO"
2. Naal - - 5 - i5* 52. 00
3. Naal - - 5- - 16. 36. OO
4. Naal - - * - 15. 28* 00.

Middel-Tal - » 16. 02. OO.
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Mange saadanne Exempler kunde jeg ansere af egne Observa- 
vioner, om fornoden giordeS. Andre Observatores som have brugt 
fieere Naale have ei heller været lykkerigere. SaaledeS har Hr. 
le Monnier i Paris i Aaret 1774 ved en 9 Tommes Naal med Agat 
Dup fundet Misviisningen 190 58'; ved en anden Naal med samme 
Slags Dup 190 40'; og ved en tredie Naal med Messing Dup 
190 50. Denne fieere NaaleSforffi ellige Viisning kan uden Tvivl . 
ingen anden Aarfag have end Mangel af Congruence imellem Naalens 
Arel og den magnetiske Meridian igiennem Naalen; thi Forandrin
gen i Ä i iviisning kan i faa Timer ikke belobe fig til L Grad og 
derover.

Da man endnu ikke veed nogen paalidelig Maade faaledes ar 
siryge Naalen, at den magnetiffe Meridian dce upaatvivlelig skal 
gaae igiennem NaalenS Axel acb, faa er det af Vigtighed at bestem
me, om disse Linier congruere med hinanden, og i andet Fald da ar 
bestemme Storrelsen af Vinkelen acd ~ bce, hvilken den magne
tiffe Mendian gier med Naalens Axel.

Middelet dertil er simpelt og sikkert. Man indretter sin Naal 
faaledes, at Duppen, fom nsie passer i det runde Hul i Naalen, er 

. los og kan tages ud. Naar Compasse; forst har noie vcerer stillet paa 
Nul, tages Naalen med Lempe af Spidsen; og ommelte lese Dup ta
ges ud. Den Flade af Naalen, som for vente ned til Bonden af 
Compassek, vendes nu opad. Duppen fcrttes ind paa denne Side; 
og Naalen hcenges med Varsomhed paa fin Spids. Dersom den 
magnetiffe Meridian gaaer igiermem Naalens Axis abc; vil Pyn
terne a og b igien fcette sig paa Nul. Men dersom den magnetiffe 
Meridian gaaer ud ved d og e efter Linien de, saa er det klart, at 
den efter Omvendingen kommer til at ligge efter Linien d'e'* Naa
len kan derfor nu ikke viise det samme fotn forhen; men vil stille sig til 
en af Siderne saa meget som Vinkelen dcd' er stor. Halvparten af 
denne Vinkel acd “ acd' bliver den egentlige Feil i Magnetnaalen 

eller
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Mer den Vinkel, under hvilken den magnetiske Meridian d ce skierer 
Naalens Axel acb.

Ved 6 Tommers Naale har jeg ofte befundet', at den magneti
ske Meridian har afveeget fra Middellinien igiennem Naalen fra i 
Grad til i Grad; ja endog i en Naal, fom var bredere end de scedvan- 
lige, har denne Afviigning vceret en Grad. Men efterår Naalene 
ere indrettede med lefe Dupper., og Observationerne foretagne efter 
nys beskrevne Naalens og Doppens Omvending og Ombytning; faa 
sinder jeg, at de ved sieere forskiellige Naale udfundne Misviisninger 
stemme faa vel overeens, som man efter Naalens Srorrelfe kan 
forlange.

Astronomien giver adskillige Methoder til den sande Middags- 
linies Bestemmelse. De-n simpelste af disse før have Fortrinet ved 
Landmaalingen, hvor man tU at bestemme Compassens Misviisning 
ikke behover den hsieste Noiagtighed. Jeg skal ril Slutning tilfsie 
Beskrivelsen af en OndMdN, hvilken afgangene Insticeraad og Pro
fessor Peder Holm har brugt til at Bestemme Meridianen paa Land- 
maalings Karter, og derefter al udfinde Misviisningem

Denne Gnomon ABC er skruet paa den eene Ende af en ford- Fig. HL 
vanlig Diopterlinial AF, efter at Diopterne ere afskruede, Gno
mon er rå Tomme hoi fra AtilB, og af famme Bred.e AC som Fig. HL 
Diopterlinialeu omtrent liTomme, Ved den overste Ende B er fast
skruet under rette Vinkler Stykket B D, hvilket er 2 Tomme langt 
og ii Tomme bredt. I dette Stykke BD kan Pladen mnop sky- Fig. IV. 
des frem og tilbage ved Hielp af tvende Indfalsninger. Denne Pla
de mnop har et cirkelrunt Hul i Midten, hvis Diameter er om
trent •> Linie. Centeret af dette Hul. maae justeres efter Mid- Fig. HL
dellimen eller Sigtelinien paa DiopterenF G. Instrumentet stilles 
paa et Bord som er ganske horizontal^ Fra Centeret af ovenmeldte 
Hul nedhcenges paa et siint Haar er skarpt og spids Lod. Pla-

Eee 2 den -
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ten mnop flydes faa lcenge frem og tilbage, indtil Pyntet af dette 
Lod neie svarer til Mlddellinien F G, faa er Hullet i samme vertikale 
Plan fom Middellinien. Man opdrager da Linien B D paa det faste 
Stykke BD og Pladen mnop, hvilken under Observationerne flat 
bestandig stilles efter denne Linie BID.

Meridianen bestemmes ved denne Gnomon paa felgende Maa, 
de. Den Dag, da man vil observere Misviisningen, tages corre- 
fponderende Heide paa Solen, og efter foregaaende MiddagScorrek- 
tion findes den sande Middag, eller der Uhret har viist, da Solens 
Centrum gik igiennem den fande Meridian.

Maalebordet opstilles paa det noieste horizsntalt. For at for
visses om dets fuldkomne Stadighed og uforandrede Stilling, opdra
ges en Sigtelinie til et langt fravcrrende Objekt, hvorefter Bordels 

Fig. III. Stilling under Observationerne ofte bor proves. En meget fiin Naal 
sattes fast ved den ene Ende af Bordet mod Sonder, og Gnomon ven
des faaledes omkring denne Naal imod Solen, at dens Billede snart 
vil gaae over Linealens Middellinie FG, hvilken paa hvidt paakliiner 
Papiir er opdragen med Tufl. Langs med Linealens Kant A E op
drages en Linie paa Bordet. Efter Uhret bemerkes og vedssrivesTi
men, Minuten og Sekunden, naar Soelbillehet er flaaret midt af 
Linien F G. Man kunde og af begge Soelrandenes Overgang flutte 
sig til Centerets Giennemgang; men formedelst den falfle Skygge eller 
Penumbra vinder man ei derved nogen storre Noiagtighed ved et lidet 
Soelbillede.

Saaledes kan man baade, om Formiddagen og Eftermiddagen 
opdage fieere Linier, hvis Afstand indbyrdes bliver givet efter UhretS 
Tid, og da man ved correfponderende Hoidcr har sundet den sande 
Middag, faa veed man og enhver af disse Liniers Afstand fra den san
de Meridian eller Middag udi Tid.
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Naar man da tager den fiine Naal 8 bort, og man fra det- Fig. V.
te Punkt som Center siaaer en Bue af en Fods Radius med Stang
passeren, faa kan denne Bue inddelles i Forhold efter ommeldte be- 
kiendte Mellemrum i Tid, og den sande Meridian derefter udstikkes 
paa Bordet. Lad S P vare en Linie for Middag, Hvortil Solen kom 
Kl. ii. 20 Minuler. S Q en anden Linie, til hvilken Solen kom om 
Eftermiddagen Kl. 0. io Minuter. Saa er Formellen imellem den 
eller Buen P Q udi Tid 50 Minuter. P Q deeles da udi 50 lige Par
ter eller faa mange andre Deele, som Mellemrummet af Minuter og 
Sekunder udfordrer. Dersom den sande Middag den samme Dag er 
observeret efter Uhret Kl. 11, 50 Minuter, saa folger deraf at Linien 
P S har staaet fra Middag 30 Minuter, og Linien S Q 20 Minuter. 
Naar altsaa PN tages zz 20 Minuter, saa har man Meridianen 8 
Fleere Formiddags og fleere Eftermiddags Observationer Ml bestemme 
samme Punkt N, give samme Meridian S N og bekrcefte den ved saa 
mange Verifikationer som man behager. Meget ofte har jeg brugt 
denne Methode, og den angiver Meridianen endog normere end 2 å 3 
Minuter paa Horizonten; og storre Noiagtiched behove man ei til at 
udfinde Misviisningen med 6 Tommers Naale.

Ved denne saaledes udfundene Meridian stiller man Compasset, 
da Naalen paa den inddeelte Bue affticer Misviisningen. Man 
vender Naalen og Doppen om, og rager atter Misviisningen efterven 
beskrevne Methode.

Naar man saaledes fortfarer med de evrige Naale, og bruge i 
det mindste 3 eller 4 Naale, saa vil man udfinde Misviisningen med 
saa megen storre Vished, og formodentligen kan ikke derudi blive tilba
ge nogen storre Feil end paa 4 å 5 Minuter, ft,ameget er i det mindste 
umgieligt, c.t den her forklarede Methode, hvor ffeere Naale under 
foranderlig Vilkaar bruges, maae give en stor Vished i Resultaterne, end 
om ikkun en eneste Naal havde vceret brugt efter den sadvanlige Maade.
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