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Om

' den nye Planet
ved

Thomas hugge.

aavidt man af den aldre Astronomies Historie kan flutte, har Hippar
chus , fom iblant de gamle var den noiagtigste og kyndigste Observator, 

tillige varet den sorste, der har bemarket at en nye Stierne fremkom paa Himlen 
i del 125de Aar for Christi Fodsel.

Dette besynderlige og uventede Syn gav ham den sorste Anledning til 
ved Observationer at bestemme FixstiernerneS Langder og Breder, til at optalle 
dem efter deres Sterrelse og Konstellationer, og at give os den sorste fuldstan- 
dige Fortegnelse over Fixstiernerne. Han har derved givet Efterkommerne Un
derretning om hecle Himlens Har, saadan som den til hans Tid bcfandteS, og 
givet dem Lejlighed til ved Sammenligning imellem deres og hans Observatio
ner at bemarke nye fremkommende markelige Stierner, og at udfinde Foran
dringerne i deres Stader; paa hvilken Maade man og noiagtigen har bestemt 
Fixstiernes Bevagelse i Langden etter Pracessionen.

De efterkommende Astronomer have fulgt Hipparchi Fodspor. De 
have igiennemvandrct alle Himlens Egne, de have opdaget ganske besynderlige 
og markelige Ting. De have seek nye Fixstierner at fremkomme; de have sect 
de tilstadevarende at lldstukkeS og forsvinde.

I Pleiaderne etter Syvstiernen ansorer Homer og de aldste Striben- 
me Atralus oq Geminus ikkun 6 Stierner; Hipparchus ogPcolomeus 
have seer den at bestaae as 7 Stierner, og nogle holdefor at den syvende Stierne 
er fremkommen omtrent ved Troja^Adelaggelse.

Historierne berette, at man i Keiser Hadriani Tid, 130 Aar efter Christi 
Fodsel, har ftet en markelig nye Stierne. Cufpianus skal i Aaret 389 

have
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have observeret en nye Stierne i .Arnen, hvilken finnede ligesaa herlig fo ni 
Venus udi 3 Uger, men derefter forsvandt.

I det yde Aarhundrede have de arabiske Astronomer Ma Bah ala Pia ly 
og Albumazar sect en nye Stierne, endnu klarere og storre end Jupiter, udi 
den 15 Grad af Skorpionen. Den lod sig fee udi 4re Maaneder.

I Aarcne 645 og 1264 har man paa samme Sled af Himmelen imellem 
Cepheus og Caffiopea bemcerket en nye Stierne.

Tyge Brahe udmcrrkede sig allerforst ved at obfervere og beffrive den 
nye Stierne udi Caffiopea. Han opdagede den i November 1572. Den 
var i Klarhed og Storrelfe som Jupiter, naar den er Jorden ncermest. I De
cember begyndte den allerede at tage af, og i Marks 1574 var den ganske for
svunden.

Den store Kepler har i Oktober 1604 i Ophiuchi ostlige Fod feet en 
Stierne af Storrelfe og Klarhed fom sidstmeldte. I October 1605 var den ei 
lcengere at see.

Af de nyere Astronomer have Caffini, Montanari, Maraldi, 
Halley bemcerket omtrent 100 Stierner, af hvilke nogle ere fremkomne af nyt 
og andre af de tilstcedevcerende ere forsvundne.

Andre Fixstierner have en periodisk Orden og en bestemt Regelmceösighed 
udi deres Fremskinning og Forsvinding; saafom den foranderlige i Hvalfi
skens Hals, hvis Periode er 334 Dage; % i Svanens Bryst, hvis Pe
riode er 405 Dage; og en anden ved 7 i Svanen. I disse foranderlige Stier
ners Fremkomning og storste Glands har Astronomerne bemcerket adff'illige Ure- 
gelmcessigheder; faaledes har % i Svanen vceret ncesten usynlig i Aarene 1699, 
1700 03 1701, endog til de Tider, da den burde skinne allerklarest og synes 
allerstorst.

Nogle Fixstierner har man bemcerket at have forandret deres Storrelfe, 
Glands, Lys og Farve. Udi Philofophical Transaktions for 1760 bevi
ser Barher af Arati, Senecæ, Horatii og Ptolomei Vidnesbyrd, at 
Sirius i den Tid har havk en meget rod Glands, da den i vore Dage skinner 
paa Himmelen med det skienneste hvide og blaaeagtige Lys uden mindste Vlau- 
diug af Rodhed.

Alle
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Alle disse forhen opregnede mcerkelige Forandringer ved Fixstiernerne, 
have vist nok en betydelig Indflydelse i det heele Univerfum, og de ere sam- 
wenhcenqende Leed i den fuldstændige Skabnings Kiade, fom ingen Dodelig 
kan oversee. En Fixstierne eller en Soel forsvinder, og et Planet-Systeme 
forgaaer. En nye Stierne fremkommer, og enten frembringes en nye Skab
ning, eller maaffee en af de til et andet Soel-Systeme henhorende Planeter 
eller Kometer er kommen i Brand; og naar den er udbrcendt, vil den igien 
forsvinde. Dog dette er ikkun svage Gieininger. I Ting, som ere saa langt 
uden for vores Sphäre, bor Di stiltiende beundre og tilbede den Almcegtige og 
Alviise.

Jeg kan ikke flutte denne Materie om FixstiernerneS beundringsvcrrdige 
Forandringer, uden tillige at anfore et Par Ord om den bekiendte Astronom i 
Manheim Hr. Mayers Fixstierne-Drabantere, det er, mindre Stierner, som 
skulde have have en egen Bevcrgelse om Hovedstiernen. At vi nu med vore 
6 a 8 Fods achromatifke Kikkerter paa Mural-Qvadranterne kan i Ncrrheden 
af de allerfleeste Stierner opdage mindre Stierner, som vore Forgiengere med 
deres mindre og flettere Kikkerler ei have kundet see, derom kan ingen Tvivl 
vcere; men om disse Stierner have nogen Bevcrgelse, kan af de ncrrvcrrende 
Observationer ikke afgiores; men Efterkommerne ville fsrst blive i Stand til at 
bedomme denne Sag af deres Observationer.

Disse Fixstierne-Drabantere kan ikke vcrrePlaneter, henhorende til andre 
Soel-Systemer, efterdi de ei kan sees fra vores Jordklode. Om vores Soel, 
som i sin ncrrvcrrende Afstand sees under en Vinkel af 2000“, blev forflyttet 
hen til Sirius, som uden Tvivl er Den ucermeste af alle Fixstierner, saa ville 
dens synlige Diameter blive ,55 Deel Sekund. Solen selv skulde derfor 
neppe kunde sees i denne store Afstand og endnu mindre en af Sirii Planeter, 
som skinner ved et laant Lys, om den endog var saa stor som vores Soel.

Fixstierne-Drabanter kunde ei eller emsees for Kometer, henhorende til 
en Art af FixstiernerneS Systemer, efterdi disse for os fremmede Kometer ei 
kunde blive sigtbare fra vores Jordklode, uden under den hoist urimelige Hy
pothese, at deres Baner gik meget ncrr ved vores Planet-Systeme, og deres 
Aphelium faldt i Grcrndserne af vores yderste Planeter.

E e DerXlye Saml. II. 25.
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Der var altsaa intet andet tilbage, end at disse Fixsiierne-Drabanter*  
ffulde selv vcere Fixstierner. Men til hvad Nytte og i hvad Hensigt ffulde den 
eene Soel, som ei behover Lys og Varme, dreie sig om en anden Soel. 
Imod Stsrrelftrne af den egen Bevcrgelse, som Hr. Mayer tillegger sine Fix
siierne - Drabanters, lade sig giore mange Indvendinger. Disse grunde sig 
aldeles paa Hoved-Sliernens egen sårdeles Bevcrgelse, hvis Direktion og 
Storrelse vi ikke noie nok tiende. ArEturus ffulde vcvre i denne Henseende 
best bestemt; og dog er man derudi meget uvis. Caflini antager ArEhiri 
aarlige og sårdeles Bevcrgelse = i, 8"; le Monnier = 2, 2"; Halley 
— i, i" og Mafkelyne — 2, oiz/; og alle have grunder sig paa Sammen
ligningen med de ttldste Observationer; naar man da stutter tilbage tilbage til 
Hipparchi Tider, ville man blive uvis paa ArEhiri Sted heele 40 Minu
ter; og alrsaa ville alle de Slukninger som grundes paa Fixstieruernes fceregne 
Bevcrgelftr vcrre heel uvisse.

Man bor are Hr. Mayers Fliid og Arbejdsomhed, da han har vceret 
den forste som har giort os opmarksomme paa de smaae Stierner ved Siden af 
de storre; nien til at udleede Slutninger og bygge Systemer, vil uden Tvivl 
udfordres steere igientagne og lcengere fra hinanden staaende Observationer, som 
vore Efterkommere forst kan blive i Stand til at frembringe.

Under den anden Klasse af Himlens Nyehcder kan man henregne Kome
terne. Af disse ere ikkun faa af de celdste og af Middelalderens Astronomer 
blevne observeerte, efterdi man ved de Arisiorekiffe og Scholastiffe Fordomme 
lod sig forleede til at holde dem for blotte Meteorer og Luftsyn, og at ansee det 
for unyttig paa dem at anstille astronomiffe Observationer. De fleeste ere der
for snarere loseligen beskrevne end rigtig observeerte. Tyge Brahe har varret 
den forste, fom af sine paa Kometer anstillede Observationer har beviist, at de 
ikke henhorte til den subkunariffe Verden. Hevelius og Newton beviiste, 
ar de gik udi meget eccentriffe Ellipser omkring Solen, og at de henhore til vo
res Planet-System.

Ved et utroeligt Arbcide har Hailey allerforst beregnet 24 Kometer, 
som har vcrret at see fra 1337 til 1698. Han fandt at den samme Komet 
havde ladet sig see 15.gr, 1607 eg 1682, at dens Periode udgiorde 75 til 76 
Aar, og at den igien ffnlde lade sig see 1759, hvilken lykkelige og dristige 

■y Epaadom 
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Spaadoul og blev opfyldt. Opmuntrede herved have Astronomerne fordoblet 
deres Fliid og Iver i at obfecvere Kometerne. Hr. Medier har varet utræt*  
telig i at udspcide Kometerne, og han har været lykkelig i at opdage mange. I 
alt er der nu 65 Kometer, fem med den Vished ere obferveerte eg beregnede, 
tu man kan forud fpaae deres Ankomst, hvorudi dog Planeternes Attraktioner 
kan giore Forundring endog paa et heelt Aar.

Den trcdie Klasse af nye Opdagelfer paa Himlen vedkommer de til vores 
Systeme henhorende Planeter. Saafnart Kikkerterne vare opfundne, opda
gede man Pletter i Solen og Planeterne; en Ring om Saturnus; 5 Manner 
omkring denne Planer og 4 Maaner omkring Jupiter. Om Veneris Drabant 
har man meget disputerer, Caffini, Short, Montaigne, Horreb o w 
og Montbarron troer sig at have feet den; men befynderligt er det, ar den 
ikke til andre Tider, under ligefaa klar Luft, med samme Kikkert og af samme 
Personer har været at udfinde. Dette giver Anledning til at formode, at det 
allene har været et optisk Bedragerie i Kikkerten, og den bekiendte Wienske 
Astronom Hr. Hell har beviist, at man i enhver Kikkert og ved enhver Pla
net, under en vis Stilling af Hiet, fan ved Siden af Planeten frembringe et 
dioptrisk Spogelse eller en Lignelse af Hoved-Planeten i mindre Bestik.

Hr. Lambert havde forfeerdiger Tavler over den formeente Drabant 
efter de angivne Observationer. Efter disse Tavler skulde denne Drabant den 
i. Junii 1777 have gaaet igiennem Solen ved Hoved-Planetenü nederste Kon
junktion med Solen, omtrent ved Middags-Tiden. Med megen Omhygge
lighed blev Solen den heele Dag betragtet t Wien, Berlin og Kiobenhavn, 
men der saaes ei mindste Tegn til nogen Drabant, hvoraf man sikkert fan slutte 
af det, som man havde ftet, observeret og beregnet foiu Veneris Drabant, ikke 
har været noget virkeligt Himmel-Legeme.

Dette have været de vigtigste Nyeheder, fom Astronomens have opda
get paa Himmelen fra Hipparchi indtil vore Tider.

Vel have nogle Astronomer formodet, at imellem Mars og Jupiter 
endnu maatte være en endnu ukiendt eller ufeet Planet; men de have ingen an
den Grund til denne Formodning, end den store Distance, fom virkeligen fin
des imellem disse tvende Naboe-Planeters Baner. Paa den anden Side maae 
man bemærke, at, da Jupiters Masse er den stsrste af alle Planeternes, faa 

Ee r er 
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erdet og nsdvendigt, at Distancen imellem Mars og Jupiter, og Jupiter og 
Saturnus maae vare desto stsrre, ar ikke deres Perturbationer ffulde blive alt 
for betydelige.

At opdage en anden og virkelig nye Planet, henhorende til vores Soel- 
Systeme, har vcrret forbeholder for vores Tidsalder. Et heldig Lykkerref har 
foranlediget denne Opdagelse.

Hr. Hershel i Bath i England, som er en Liebhaber afAstronomien, og 
i Philofophical Transaktions har giver adffillige interessante astronomiffe 
Afhandlinger, har i Marts Maanev i afvigte Aar maalt Distancen imellem 
adffillige Fixstierner, for at prove et Mikrometer. Rasten Aften forseger han 
atter sir Mikrometer, og finder, at en af Stiernerne, som lignede en Fixstierne 
af §te Srerrelse, havde forandret fin Stilling og Afstand fra de andre. Flere 
AftenerS igientagne Observationer bekrcrfte det samme. Hr. Hershel med- 
deelte denne Opdagelse til Doktor Mafkelyne og Professor Hornsby. 
Denne nye Stierne, eller, som man til den Tid troede, denne nye Komet 
uden Hale, blev da observeret i Greenwich og Oxford. Doktor Mafkelyne 
tilmeldede dette til Hr. Meflier, og denne igien til de andre franffe Astrono
mer. Hr. de la Lande har ved Skrivelse af 6 Maj 1781 havt den Godhed 
at meddeele mig denne Ryched, endog for den af de offentlige Blade kunde 
blive bekiendt. La Comete (ffriver han) eft tonjours comme une 
petite étoile de 6e grandeur; hier a 9h elle avoit 85° 45' 344 
d’afcenfion droite & 230 36*  36H de declinaifon boreale; elle 
avance de 3' par jours, fon changer de declinaifon. C’eft une 
des chofes les plus fingulieres, que Fen aic vu en Aftronoinic 
depuis bien des années.

Fleere Gange har jeg forgieves sogt den, da den gik til Solen; det be
standige Tusmorke hindrede mig fornemligen fra at see den; men da den gik 
fra Solen, har jeg fundet den den 18 Julii 1781. Da den til den Tid ikke 
kunde seeö i Meridianen, saa er den observeret i en parallaktiff Maffine, forsy
net med et rhomboidal Mikrometer. Ved at sammenligne den med H i Tvil

lingen, 
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lingen, fandt jeg dens Rekrascension at vcere 90^. 2^. 8" og denS Deklination 
230 29'*  2". Derefter har jeg flere Gange observerer Ven udi August, Septem
ber og Oktober Maaneder, saaledes som jeg i afvigte November Maaned har 
havt den2Ere ar indberette til dette Sorlskab.

Alle disse Observationer ere, fom meldt, foretagne med en parallaktisk 
Maskine, efterdi Planeten ikke kunde faaeS i Meridianen; dette Instrument, 
i hvormeget det end bruges af de franske Astronomer, er meget vanskeligt, 
saaledes at opstille, at den eene Traad i Kikkerten svarer til en Deklinations 
Cirkel, og at det andet Haar bliver parallel med Mqvaror; og man kan me
get let feil i Rektascensionerne 1 Minut og i Deklinationerne | Minut i Bue. 
Jeg har derfor meget lcengteS efter at kunde komme til ar observere den nye Pla
net i Meridianen felv med Transit-Instrumentet af 6 Fods Langde, og med 
Mnral-O.vadranten af 6 Fods Radius, hvorved man hverken i Rekrasiension 
eller Diklination kan feile meer end 4" i Bue. I November Maaned 1781 
begyndte disse Observationer; ofte ere de blevne hindrede ved denne Vinter« 
skyede Himmel, og fleere søvnløse Natter ere unyttigen spildte.

Til at udfinde den nye Planets Rektascenfloner, har jeg brugt Kulmi
nations Forskiellen imellem den nye Planet og H i Tvillingen, som gaaer igien- 
nem Meridianen før Planeten, og Forskiellen imellem den nye Planet og v, i 
Tvillingen, fom kom i Meridianen etfer Planeten. Af egne Observationer fin
der jeg den sande Rekrascension af H i Tvillingen til 1. MartS 1782 — 87°. 
43'*  iZ", i; Aberrationen = 4-6, 3"; Nutationen — — 5, 7"; og den 
synlige Rektasccnsion — 87°*  43. 15, 7". Den sande Rekrascension af v) i 
Tvillingen til 1 MartS 1782 finder jeg — 90°. 26'. 1, 7"; Aberrationen 
~ + 7r o"; Nutationen — — 5, Z"; og den synlige Rekrascension 90°. 
26'. 3, L". Den nye Planers Deklinationer ere ligefrem beregnede af den 
med Mural-Qvadranten observeerre Middags Hvider.

Den nye Planers observeerre Rekrascensioner og Deklinationer, og de 
deraf beregnede Langder og Breder indbefattes i felgende Tavle.

E e 3 Obser-
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ObservationSdagrne.
Den sande 
Kulmina« 
ttotiti Tib-

Rektascrnsto- 
ncn.

Nordlige 
Deklination.

Langben. Nordlige 
Vrede.

1781. 5- Novemb. zb.28'-42". 92°.49'.i9". 23°4i'.34". 9 20.3 5'.4". o°.i4'.4S".
2l. Decemb. 12- I. 12. 90. 58. 3- 23- 43- 30- 90. 53. g. 0. 15. 30.

1782. i. Februar- 8-54-7- 89- 14- 9- 23. 43- 44- 89- i8. 2. 0. 15. 36.
17. Februar. 7-49-35- 88- $i- 15- 23*  43*  26. 88. 57- 3- 0. 15. 29.
18. Februar. 7 45- 40. 88- 50. 22. 23. 43. 26. 88. 56- 15. 0. ij. 29.
25. Februar. 7-18- 47- 88- 45- 2i. 23. 43. 22. 88- Zl. 40. 0. 15. 27.
28. Februar. 7-17- 28. 83- 44- iS* 23. 43. 22. 88- 50. 39. O. 15. 27.
l. Marts 7- 3-44- 88- 44- 0. 23. 43. 22. 88- 50*  26. O- 15. 27.
6. Marts 6.45.9. 88- 43- 15- 23. 43. 20. 88-49*  43* O. 15. 26.

10. Marts 6.30. 27. 88- 43*  37- 23. 43. 20. 88- 50. 4- O. 15. 26.

Af disse Observationer og Beregninger kan man udlede folgende Salt
ninger:

1) At den nye Planet igiennem November, December, Januar, Fe
bruar og Begyndelsen af Marts Maaneder har gaaet tilbage, men ar Planeten 
den io. Marrs begyndte tgien at gaae frem ad.

2) At den fra 5. Novemb. 1781 ril 6. Marts 1782 har igiennemlobet i 
Rektascension 40. 5'. 42 og i Længde 30. 45'. o". Fra 5. Novemb. 1781 til 
i. Februar. 1782 har Deklinationen voxct 2' 10" og Breven 50". Fra 1. Fe
bruar. til 10. Marts har Deklinationen taget af 24". og Breven 12".

3) Ved at sammenligne Lcengden den 5. November mcd Lcengden den 
si. December, sinder man, at Planetens daglige Bevcegelse i dette Mellemrum 
har vceret 2' 12"; ved at sammmenligne Lcengden den 21. December 1781 mcd 
Lcengden den 1. Februar 1782, sluttes, at Planetens daglige Bevcegelse har vce
ret 2' 14"; heraf lader sig Planetens sande Oppositions-Tid med Solen beregne.

Den 2i. December efter sand Tid Kl. i2vi'. 12" er So
lens Lcengde formindsket med 6 Tegn efter Mayers Tavler - 3*.  o°. 34. 37

Til samme Tid Planetens observeerte Lcengde » - 3. o. 53. 8

Planetens Afstand fra Oppositionen i Bue - - • o. o. 13. 31

Solens
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Solens daglige Vevcegelft er =z 6i'. io''; og Planetens 3— 2'. 13", 
altsaa Solens og Planetens Bevægelse imod Oppositions-Punktet udi 24 Timer 
zzz 61' 10" + 2' 13 — 63'. 23"; og man opfatter folgende Forhold:

63' 23" : 24h — 18'. Zi" : x
X — 25241" zzz 7I]. o'. 41" 

Til Observations-Tiden den 21. December - - - - i2h. i'. 12" 
LceggeS Planetens Afstand i Tid fra Oppositions-Punktet - 7. o. 41 

Den nye Planet i Opposition med Solen den 21. Decem
ber 1781 efter sand Tid --------- - i9h. 1'. 53"

Til Oppositions-Tiden fandtes den nye Planers Lccngde ~t 3^. o°. 51'. 23"; 
og dens Brede — o°. 15'. 32" nordlig.

4) Dens aarligc Gang paa Himlen i et Juliansk Aar frem ad eller efter 
Tegnenes Orden fra Vesten til Asten, vil blive 4°. 26'. 36"; estcrat man har 
holdt Afregning for Stationerne og Relrogadalionerne.

5) Dens periodiske Gang omkring Solen vil da omtrent udfordre 8i Aar; 
og dens Middeldistance fra Solen — 18, 7 af Jordens Middeldistanee fra 
Solen.

6) Ved Oppositions-Tiden var den at fee fom en Stierne afchdeSterrelfe; 
men for og efter som en Stierne af 5te Storrelse. Den var fuldkommen rund 
og vel begrcendset; dens Lys var stille og angenemt, og falder i Klarhed imel
lem Jupiters og Saturns Skin.

7) Da den nu nccsten i 1 Aar har gaact faa ncer ved Ekliplika, og be
holdt den samme Gang, Progressioner og Rctrogradationer, som de ovrige 
Planerer, og den ei eller har viist mindste Tegn til nogen Hale, saa kan den ikke 
vccre nogen Komet, men maae vcere en Planet henhorende til vores Soel Sy
steme; hertil kan man endnu fere det meget vigtige Argument, at den nye Pla
net bestandig har opholdet sig i Planeternes Dyrkreds, Vcederen, Tyren, Tvil
lingen 0. s. v., og ingensinde er gaaet ind i Kometernes Dyrkreds eller de Kon
stellationer, hvor disse fcedvauligen pleie at vandre, nemlig Antinous, Pega

sus, 
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fns, Andromeda o. s. v.; og at den nye Planets Gang ikke lader sig forklare 
ved en Parabole, men at alle dens observeerte Slæder ligge i en Cirkel Periphe
rie, hvis Centrum er Solen, og hvis Radius er 18, 7 af IordbanenS Halv- 
Dia metre.

Den nye Planet er næsten dobbelt fan langt fra Solen som Saturnus 
og vores Planet-Systeme er ikke allene forøget med en nye Borger, men dets 
Grændfer er endog paa engang ved denne Opdagelse bleven udvidede til det 
dobbelte.

Axlerne eller de store Diametre af de mindste Kometbaner, som man 
har beregnet, ere ganffe vist ioo Gange større end IordbanenS Diameter; 
og den største Komelbane, font man tiender, er den af 1763, hvis Periode 
er omtrent 3000 Aar, og dens Banes største Diameter er 200 Gange større 
end IordbanenS Diameter. Fra den nye Planet og til de ncermeste og mindste 
Kometbaners Aphelinm, er da et umaalUigt Rum af 82 IordbanerS halve 
Diamerere, eller omtrent 15252 Millioner Mile. Denne nye opdagede Pla
net kunde give os Formodning ril at troe, at i dette nmaalelige Rum maafkee 
endnu kunde findes flere Planeter, som kunde endnu opdages, om de have den 
Størrelse og Glands, at de fra vores Jordklode med vore Kikkerter og Hine 
kan blive sigtbare. Angenemt er det gansse vist for Astronomen og Philofo- 
phen, at man har beviist Tilværelsen af en nye Klode og en nyeBoepæl for tern
kende og fornuftige Skabninger, som med os kan tilbede den almægtige Ska
ber , og fra deres Synspunkt beundre den uendelige Viisdom, som overalt 
frernffinner af de himmelsike Legemers Orden, Sammenfoielfe og Bevægel
ses Love.

I den Egn af Himlen, hvor den nye Planet i Februar og Marts Maa- 
neder har opholdet sig, har jeg observeret og bestemt adskillige Fixstierner, som 
ikke findes i Flamfteads, de la Caillé, Mayers og Bradleys Katalo
ger; og jeg ffal sintte denne Afhandling med at anføre disse Stierner efter Ob- 
fervationcr den i. 4 og 6 Marts 1782.

Stierne«
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Den obser-
Stiernen vg dens D m oi sser- veerte nord-

Storrelse. veert ? R«'kra- lige Dekli-
siension. nation.

N. i. af 6 Storret se 88°. 23'. O". 2Z. Z8. 46.
N. 2. af 5 Storrelse 90. 55. 22. 23. 48. 5'
N. 3. af 6 Storrelse 91. 24. 37- 23- 40. 33*
N. 4. af -6 Storrelse 91. 3r- 0. 23. 32. 54*
N. 5. af 6 Storrelse 96. 9- J5* 23. 46. 34«
N. 6. telessopiff 98» 14. 18- 23. 35- i-
N. 7. teleffopiff 98- 59- 15* 23. 25. 59*

1N. 8. af 5 Storrelse
99- 41. 37- 23. 50. 50.

Me disse ovenmeldte 8 Fixstierner ere alle i Tvillingenies Fodder eller 
meget n«r ved samme.

tlye San»!. II. 25. Joh.


