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^5 Anledning af de hosfoiede Observationer, hvoriblant er en Deel over Com- 
passetS Misviisning, som ere giorte i Asterssen ombord paa Orlogsskibet Wa- 
grien i sidst afvigte Sommer, og af Herr Commandeur Capitaine Stocksteth 
indsendte til det Kongelige Videnskabernes Selskab , og der laste den 19de 
November forrige Aar, giver jeg mig den 2Ere, at tilstille Selskabet nogle 
Betragtningen, til sat forklare Aarsagen til den Foranderlighed af CompaffetS 
Misviisning paa forfkiellige Steder i Skibet, som saa tydeligen vises af Hr. 
Commandenrens Observationer, da de paa Orlogskibet Wagrien observerede 
Misviisninger ere saa ulige, efter hvad Sted i Skibet Compaffet under Ob- 
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servatione« haver v«ret sat; Og end videre, forklare den anden Hoved-Omstem- 
dighed af CompassetS ViiSning i Skibene, nemlig: at den ikke allene et er den 
samme paa forssiellige Steder, hvor det henscettes, men at den endog maae 
vcrre foranderlig paa eet og samme Sted, under forssiellige Courser. Jeg har 
selv ved adssillige Lejligheder erfaret Dette, som har givet mig Anledning til, 
at undersoge Aarsagcn. Allerede 1767. blev det erfaret ved de See - Op- 
maalinger, som giordeS af Herr Commandeur Lous i Drogden, at De nye af 
hans Broder Herr Professor Lous indrettede Peil- og Azimmh-Compasser , 
hvis Rigtighed var faa stor, at De aldrig paa Land - Jorden feilede over 
i Grad, knude dog , naar man paa en Hukkert af 10 Canon er eller paa en 
Kongebaad enten pejlede til Land-Objecter eller ssgde Misviisningen med dein, 
feile indtil Grad, fon: allene maatte tilskrives Trcekningen paa Fartsier- 
ne, faa og at Feilagtjgheden var sterre eller mindre, eftersom paa hvad Sted 
i Skibet Compasset stod, hvorfore, ferend Reisen begyndteS, Det Sted med 
Flid blev ud sogt, hvor mindst Trcekning fandtes at vcrre. Anlcdiget heraf, 
gav Hr. Professor Lous i klaret 1773. den forste offentlige Advarsel om Denne, 
saavidt matt vecD, hidtil ubemcerkede Sag i hans Tentamina experimen
torum ad Compaflum perficiendum, hvor han , efterat have prsvet 
Trcekningen paa et Compas, baade af et andet Compas og af en Jern-Masse, 
slutter med disse Ord: „ Af disse Experimenter fee vi, at al Trcekning af 
„ en Masse af 1200Pund ophorer i en Distance af91 Fod, og at Rosen uden 
„ for Den Grcendse har sin frie og ubehindrede Vandring. Overbeviste her- 
„ af, kan vi ei tvivle paa, at jo en stor Masse Jern kan forlede Magnet- 
„ Naalen paa en temmelig lang Distance, og det faa meget meere, somJern- 
,, Massen er sterre. Men i hvad Forhold disse Trcrknings-Grcendserstaae imod 
„ de tiltrakkende Masser, har jeg ei havt Leilighed til at ud forsse; Jeg har 
„ allene erfaret, at et Stykke Jern af 32 Pund kan virke til en Afstand af 
,, 2 Fod, og at en Masse af 1000 Pund omtrent kan virke indtil 9^ Fod. 
„ Dog, hvorvidt og faa sterre JermMasser kan udviide deres Virknings-Kreds, 
,, tor jeg ikke forvist bestemme, overladende Dette til andres Flid, og snssende 
„ mangfoldig, at nogen, som havde Leilighed dertil, vilde bringe det i sit 
„ fulde Lys.

„Ikke
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„ Ikke desmindre have disse Forsog lcert os, hvor n.odvendigt det ere, 
„ at afsondre til Skibs alt stort Jern en 9 til 10 Fod a) fra Compasserne, 
„ endffiont endog denne Distance ikke kan giere 06 aldeles sikre, indtil man 
„ ved Erfaring har beviist, i hvilken Forhold Trykningen staaer mod de tildra- 
„ gende Massers Sterrelfer. Hvad om de mange Iernbolter, fom forbinde 
ff Skibet! Hvad, om Iern-Baglasten, som udgior saa mange tusinde Pund, 
„ endffient afstaaende indtil 30 til 40 Fod, kan virke paa faa lang en Di- 
„ stance, formedelst deres Mcrngde og Storrelfe! Sandelig, derfom det faa 
„ forholder sig, saa seer jeg ei, hvorledes at forebygge denne faa ffadelige 
f, Virkning. Den sidste, foraarfaget ved Baglasten, kunde hceves, vedat 
„ bruge Blye isteden for Jern, men den forste, fom kunde reife sig fra Bol- 
„ ter og andet Jern, som horer til Forbindingen af Skibet, er der hverken 
„ Raad eller Middel til at afhielpe."

Nogle Aar derefter, nemlig 1777 befandt Mfr. Wales og Baily, 
tvende bekiendte Astronomer, som havde giort en Reife mod Syd-Polen og 
omkring Verden, med den berommelige Capitain Cook, ikke allene en betyde
lig Trykning af Compasserne, som de i deres udgivne Astronomiske Obser
vationer anfore, men de mcerkede og dette nye og besynderlige derved, at Tryk
ningen var forffiellig, efter hvad Cours der styredes, faa at de Observationer, 
som bleve giorte, naar Skibet styrede mellem Nord og Asier, gave alminde
ligst ombord paa.dette Stib den storste Nordvestlige MiSviiöning, og wert 
imod, naar Coursen faldt imellem Sonder og Vester.

Den forstbemeldte Egenskab, fom Compasset udviser ombord i Skibene, 
at ikke have samme Viisning paa forfkiellige Steder, hvor det kan blive sar 
eller brugt, har ganste vist ingen anden Aarsag, end den Mcengde svcere 
Masser af Iern-Canoner rc. man er omringet med, i Særdeleshed i Orlog- 
Skibene. Dette bekrcrftes tydelig af Hr. Commandeur Stocksteths Observa
tioner; thi vil man oversee den over disse forfattede Tabelle, seer man sirax, 
at alle de Observationer, som ere tagne med Compasset, staaende paa sin Peil- 
stoel midtffibs over Chalouppen , som ganffe vist er det Sted i Skibet, der

er

0) Og dette seer man af Herr Comniandeur Stockfleths Observationer, rndöü nie at yffk 
tilsirakkeligt. Auch. Anmark.
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er allerlcrngst fra Canoncrne og alle andre Jcrn-Masser, Have de beständigen 
viist cn nccr Overeenstemmelse; Den hoieste Forstiellighed har ikkun gaaet til 
ij Grad, og meget ncermere kan man vel ikke lettelig vente at faae dem til at 
steinme paa et Skib i Soen, som altid haver nogen Bevcegelfe, og hvor Com- 
paffet alrfaa ikke kan have den yderste Stadighed. Nogle andre smaae Aarsa- 
ger, maastee ved Observationerne felv, kan vel ogsaa have Indflydelse til denne 
liden Ujevnhed /-) ; tilligemed have de paa det Sted fundne Misvisninger paa 
det ncermcste svaret med den MiSviiSning, fom Compaffct til disse Tider vil 
have i Ksterfoen, da vi veed, at den i Fior Sommer var her i Kiobenhavn 
omtrent i?° 45' Nordvestring, som er aftagende Aster ester, og disse alle 
give imellem 15 og 170, og lidet derover.

Derimod, see vi til de Observationer, som ere giorte med Compasset paa 
andre Steder i Skibet, ncermere Jern-Masserne, da skille de ikke allene ind
byrdes betydelig, men skille endog meget og ulige fra Sandheden, ister de af 
26de Julii, hvor Compasset har staaet paa Skandsen i en Afstand af 7 Fod 
fra ncermeste Canon, forst om Formiddagen lidt til Styrbord, og siden om 

- Eftermiddagen lidet til Bagbordssiden af Skandsen, og stille disse For- og 
. Ester-

A) Denne liden Afvignlng kan komme:
1. Ved Aftal!ingen af Graderne paa Compasset, da Rosen vandrer i nogen Afstand 

fra Daasen, og den sorte Strceg, ud for hvilken man taller Graderne, har al
mindelig en temmelig Tykkelse; af det at Rosens Centrum ikke er precis i Inddel 
lingsplanen, og af mange andre sinaae og ringe Aarsagcr, som i saa lidet et In» 
strument som et Compas maae vare, ci kan undgaaes.

2. At der alkid i haard Kuling og i Sscgang er nogen mere Uvished i Viisnist, 
gen, end i stille og smult Vande, maae uden Tvivl komme as det, at Rosen da 
aldrig faaer ret Tid at standse fuldkommen, men at den immer beholder nogen 
liden Vandring, skisnt umcrrkelig for Hiet. /

Z. Saadan Noiaglighed, som den her anfvrte, kan man endog ingenlunde vente af 
noget Conipas, unhtagen det og dets Rose ister er giort (som disse vare) efter rig
tige Principer og precis efter den Anviisning og Forskrive, som Hr. Professor 
Lous har givet i sin theorie af Styrmand s-2^un sten, fra pag. 394 til 405. 
Ingen Rose, som drives af en bred og tung Naal med Duppen fast deri i Mit
ten, eilet af 2de tunge og brede Naale paa hver Side as Duppen, som de En» 
yelffe Knightiffe, eller som drives as en tynd og bred Naal, med Duppen i dens 
Mitte som de Svenskere, kan give en saa noiagtig Viisning; thi de ere ikke ind
rettede efter den Grund-Regel, at iden fuldkomneste Compas-Rose bsr den 
Magnetiske Krast have den stsrste mutlige Forhold til drns Vegt.
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Eftermiddags-Observationer næsten 8°* Intet er da mere rimeligt, end at det 
er Trækket af Canonerne, som paa hver Side haver sat Magnet-Naalen ud af 
sin behorige Stilling. Nu er det her tilligemed indtruffet, at Trækket paa 
hver af Siderne haver været hinanden modsatte, oz derfore er deres indbyrdes 
Forskiel faa stor. Den Omstændighed kunde ligesaa let have fundet Sted, 
at Jern-Massernes Virkning under For- og Eftermiddags Observationerne 
havde faldet til den samme Side, i Henseende til Misviisningen, saa havde 
dereS indbyrdes Forskiel vel ikke blevet saa stor, endog at de kunde vare meget 
afvigende fra den sande Misviisning, som og disse Observationer tillige vise at 
vcere.

Til klarligen at see Aarsagen, hvorfore Compassets Misviisning er saa 
forskiellig fra eet Sted til et andet i Skibene, kan man ansee Fig. i. at fore
stille et Skib, hvis Længde-Axe er AB, som vi under disse Betragtninger 
antage at ligge i den Magnetiske Meridian. C forestiller Compasset, som 
da skal vise med Lillien for efter, eller Nord og Sender parallel med AB. 
D en Canon eller Jern-Masse, som Compasset staaer saa nær, at dets Træk
ning virker derpaa, saa maae samme Virkning nedvendig trække Compae>Ro- 
sen af sin tilberlige Stilling, men den mere eller mindre Kraft beroer paa for- 
sikiellige Omstændigheder.

1) Jern-Massens Stsrrelse; her kan maaskee Vegten, Dannelsen, Jer
nets Egenskab m. m. have Indflydelse.

2) Nærheden af denne Jern-Masse, thi som bekiendt, jo nærmere, jo 
stærkere er Træknings-Kraften, selgelig for det mindste man flotter Compasset 
nærmere til denne Jern-Masse, maae det ganske vist foraarsage en anden Viis- 
ning. Der behoves altfaa i den Henseende kun en liden Forandring af Sted, 
til at foraarsage en mærkelig Forskiel i Compassets Viisning.

3) I hvad Direction Compasset staaer fra den tiltrækkende Aarsag.
/7. Det beroer meget paa, hvad Stilling Jernet haver, thi hvis det staaer 

oprettet, da bliver den nederste Ende en Nordpol, og tiltrækker da med 
Heftighed Syd, og den anden Ende det modsatte; nu beroer det frem
deles paa, hvilken Ende af Jernet Compasset er nærmest; laae Jernet ho
rizontal, eller i en anden Stilling end den oprettede i Nærheden cif Com
passet, da er det igieu anderledes og uendelig forskielligt.

Nye Saml. M..B. £X K
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Dersom Jern - Massen tiltrækker, formedelst stn Natur eller Stilling, 
den Nordlige Pol, og er paa den høirc Side, da virker den paa Cem- 
passet et Troek til den Astlige, og modsat et Feiltrcek til den Vestlige 
Side.

4) Endelig, have vi ikkun i de foregaaende No. betragtet Virkningen 
af een Jern Masse; Satter man nu, at Compasset siaaer saaledes, at flere 
Jern-Masser kunne virke derpaa, faasom en Canon i E, da maae det følgeli- 
gen bidrage til en større Forvridning af Compasset, og da kunne disse sammen
fatte Virkninger ligesaavel falde saaledes, at FeilviiSningen forøges, fom og ar 
de tildeels kunne indbyrdes have hinanden.

CompassetS Feilviisning har da, faalcrnge det staaer under een eller flere 
Virknings Spharer, uendelige Tilfalde, som nok neppe kunne bringes under 
nogen Beregning.

Der bliver nu alleneste det Sversmaal tilbage, hvor langt et Compas 
bor vare afsondret fra Jern-Masser, for at vare i Sikkerhed for disse? og til 
dette tvivler jeg paa, at der ere giorte Forssg nok, til at kiende det med nogen Til
forladelighed. Hr. Professor Lous siger i sine Tentamina Experimen
torum ad Compaflum perficiendum, som forhen er anført, at en Jern- 
Masse as 1000 Punds Vegt virker paa et Compas i en Afstand af 9 til 10 
Fod, og af Hr. Commandeur Stockfleths Observationer see vi, at den zode 
Julii, da Compasset stod paa Skandsen io| Fod fra den uorrmeste Canon, og 
10 Fod fra et Jern Lcendvcerk, som var omkring Stormasten, beløb Forskiellen 
imellem de paa det Sted observerede MisviiSninger, og de, som bleve tagne noe- 
sten til samme Tid, med Compasset, staaende Midtffibs paa Chef-Challoup- 
pen, til 4^ Grad.

I er 64 Canonffib er Breden af Skandsen imellem Canonerne om
trent i8 til 20 Fod, og altsaa 9 til 10 Fod fra Midten af Skandsen, og en 
L pundig Canon veier omtrent 2290 Pund; vel kan Compasset staae lidet län
gere end 10 Fod fra Canonerne, ved at staae lidet skionds for eller agter ud 
fra dem. Men Spsrömaal, om de endda ikke kunne virke paa et got Com
pas? i det mindste bliver der ikkun meget lider Rum tilovers i et Orlogsskib, 
Hvor man med aldeles Sikkerhed kan forlade sig paa, ar Compasset ikke er under

kastet 



kastet nogen forvildende Træfning, og at man maae anvende megen Agtsomhed 
ved dets Brug.

Endnu er tilbage at vise, hvorledes et Compas, staaende urørt paa eet 
og samme Sted, endda maae have en foranderlig Viisning under de forskiellige 
Courser, som styres med Skibet, saasnart det er inden for Grændsen af een 
eller flere Træknings Sphærer. Det lader sig vel allerede afdet forhen auferte 
udledes, men for mere Tydelighed vil jeg dog neicre oplyse dette. Lad Fig. 2. 
forestille et Skib, hvis Længde-Axe AB ligger i den Magnetiske Meridian; C 
et CompaS, som under disse Betragtninger staaer uforandret paa samme Sted. 
Man kan videre for et Aieblik antage, at den i Magnet - Naalen liggende 
Egenskab , at stille sig efter den Magnetiske Meridian, var ophævet, og den 
eller de i Skibet værende Træknings-Aarsager allene virkede derpaa, saa folger, 
at den eller disse maae give Magnet-Naalen en vis Direction, som er allene 
relativ til Skibet, og derfore gier een eller anden Vinkel med detü Længde- Are 
AB. Jeg kan altsaa under disse Betragtninger antage, at den var parallel 
med samme, og saaledes at Nordpolen af Compasset viisde for efter. Giver 
man nu Compaffet sit sædvanlige Træk tilbage imod Nord, saa er det klart, 
at saalænge man styrer Nord efter dette Compas, saa viser det rer efter det 
Magnetiske Nord, men saasnart der styres uden for denne Compas - Streg 
(gig. 3 og 4.) forandrer det strap Compassets Viisning, i Folge Kraften af 
den i Skibetværende Træknings Aarfag, og i Forhold af den Vinkel, som 
sammes Direktion under de forskiellige Courser kommer til at giere med den 
Magnetiske Meridian.

Saaledes viser Figur 3, at Compasset burde vise ester EF, den mag
netiske Meridian, men efterdi det haver tillige ett Trækning, til at stille sig ester 
AB, saa bliver følgelig, at det vil falde imellem disse, som efter CG, og 
altsaa dersom man i dette Tilfælde, hvor Coursen salder mellem Nord og Aster, 
observerede Misviiöningen med dette Compas, angav det den for meget Nord 
Asterlig, eller for lidet Nordvesterlig, og det modsatte med Vestlige Courser, 
(gig. 4.) og enhver vil lettelig tillige kiende, at denne geilviiöning maae foran
dre sig under enhver anden Cours, ligesom Indfalds-Vinkelen (om jeg saa 
kan kalde den) ECG bliver større eller mindre. Over dette haver jeg giort 
folgende Experiment.

LForklaring over Compassets foranderlige Viisning. 123

Q 2 Jeg



124 L* Forklaring over Compassets foranderlige Viisnittg.
Jeg aftegnede paa et Bord en Circul af 2 Fods Diameter (Fig. 5.) og 

inddeelde samme som etCompas med 32 Compasstreger, stillede en af disse AB 
noie i den magnetiske Meridian, den var da altsaa Sonder- og Nordlinien. 
Jgiennem alle de Punkter af CompaSstregerne i Cirkulen, trak jeg smaae med 
A.B Parallellinier aa, aa , aa, og paa dem igien, af samme Punkter, Per- 
pendikulairerne bb, bb, bb. Til Experiment brugde jeg et lidet saa kaldet 
Landmaaler Compas, i en firkantet Daase; for Enderne afdeelde jeg Daasi n, 
i Mitten og paa Siden tegnede Marker lige for Spidsen af Naalen, hvor den 
endtes. Nu kunde jeg da, ved Hielp af de Paralleler aa, aa , i hver Com- 
passtregs Punkt, stille Compasset parallel med Sendee- og Nordlinien, og ved 
Linierne bb, bb , saaledes, at Spidsen af Naalen laae over Punktet i Cir
kulen, og altid lige langt fra dens Middelpunkt, i hvilket jeg havde opstillet 
en Jern Cylinder, liig Fig. 6. af omtrent en Fod i Heide, 2 Tommer i Dia
meter, og paa begge Enderne ligesom en Fod af 3 Tommes Diameter, paa 
det at den kunde staae stadig paa Bordet, og veiede denne 15 til 16 Pund.

Efterår nu Bordet var meget noiagrigen stillet, saaledes at Linien AB 
laae i den magnetiske Meridian, satte ,jeg Compas-Daasen efterhaanden paa 
alle CompaSstregerne i Punkterne bb b , og saaledes, at den formedelst Hiel- 
pelinierne aa, aa, aa, neiagtig var parallel med AB. Fra Hstpunktet D 
igiennem Nord om til E, var det naturligviiS Syd - Enden af Daasen, fom 
blev sat paa CompasstregSpunkterne i Omkredsen af Cirkulen. Og er det her 
at marke, at den Jern-Cylinder, som jeg brugde ved dette Experiment, stod 
opretter paa Bordet, blev den nederste Ende, hvorpaa den hvilede, og var narmest 
Compasset, folgelig en Nordpol, og altsaa tiltrak med Kraft CompassetS Sydpol; 
naar den havde hangt under Bordet, paa hvilket Compasset var, da havde netop 
Virkningen blever der modsatte, nemlig: den havde trukket Nordpolen; der- 
fore blev Trakket, fom Naalen fik efter Cylinderen i denne Halv-Cirkul, saa- 
kedes, at den Sydlige Pol trak sig ind mod Jern-Cylinderen, ud fra dens 
lilberlige Direktion af den magnetiske Meridian , som folger:

i Ast Punktet 
O t. N.
O. N. O.
91» O» t» O*

6° 20'
5 40
4 45
4 O

Vest 6° 20*
V. t. N. 5 40
V. N. V. 4 45
N.V.t. V. 4 o
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N. O. 3°i5' N.58. 3° iz-
N. O. t. N. 2 30 N. V. t. N. 2 30
N. N. O. i 45 N. N. V. i 45
N. t. O. i 0 N. t. V. i 0
Nord 0 0 — — 0 0

X1

sdm i det foregaaende, faa man feer, at Staaten i de modsatte Punkter, af 
de modsatte kvadranter fra Aster til Nord og fra Vest til Syd, som og fra 
Nord til Vest og fra Syd til Ost, har havt en parallel Stilling. Omend- 
stiout at jeg vel ikke aldeles nsie med en faa liden Naal kunde see Minuterne, 
sluttede jeg mig til Helene as Graderne, og viisde det noksom en fuldkommen 
Overeensstemmelse, fa a man videre kan see, at dette Trak har en vis Lov, 
efter KrafterneS Parallelogram, nemlig: den af den Kraft, fom den magnette 
rerede Naal haver, at stille sig i Meridianen, og den, fom den haver, at trakke 
sig ester Jernet.

Dette Experiment haver varer anstillet med al Forsigtighed , i et stort 
Voerelse, hvor jeg var omtrent 20 Fod fra den deri befindende Kakkelovn, faar 

Q 2 ar

I den anden Halv-Cirkul, fra D igiennem Sonder til E, maatte det 
vare den Nordlige Ende af Daasen, som blev sat paa Compaöstregs Punk
tet, oger det mcerkeligt nok, at da denne Nord - Ende stod i Omkredsen af 
Cirkulen, stovte Virkningen af Jern-Cylinderen den Nordlige Pol just med 
samme Kraft ud fra sin tilborlige Direction, fom den tilforn tiltrak den Syd
lige, nemlig saaledeS:

i Vest og Astpunktet giorde Staaten en Vinkel af 6° 20' med feen magne
tiske Meridian.V. t. S. — O. t. S. 5 40'

V. S. V. — O. S. O. 4 45
e. 93.1.58.— S. O. t. O. 4 0
S. 58. — S. O. . . 3 iS
S.V.k.S.— S. O. t. S. 2 30
S. S. 93. — S. S. O. ♦ i 45
S. t. 58. — S« t# O. ♦ ♦ i 0
Syd ♦ ♦ ♦ 0 0
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at denne Masse Jern ganske vist ikke kundc have nogen niirrkelig Virkning paa 
dette Compas.

Midlertid fandt jeg, ved de forste Forssg, jeg foretog, at Compas-Naa- 
len blev trukket stärkere mod Cylinderen, naar det stod paa den ene, end naar 
det stod paa den anden Side af samme, det er at sige: i Ast- eller Vestpunk- 
1erne. Jeg fluttede forst, at det kunde vare en Egenskab af Jernet i Cylinde
ren , som maaskee kunde vare af en anden Natur i den ene end i den anden 
Side af Cylinderen, men ved at skifte Naale, fandt jeg, at Feilen har varet 
hos Naalen, og stutter, at da den var af en temmelig Brede, har formo
dentlig det magnetiske Trak ikke gaaet midt igiennem samme. Den Naal, jeg 
siden brugde, som var noget smallere, har paa det noieste givet det samme Ud
slag paa begge Siderne af Cylinderen.

Dette anforte Experiment, troer jeg, forklarer uden videre Oplysning, 
hvorledes et Compas nedvendig maae, under de forskiellige Courser, som sty
res, have en foranderlig Viisning, endog naar det bliver staaende paa eet og 
samme Sted i Skibet, saasnart det ikkun er inden for een eller anden Trak- 
uingS-Sphäre. Dette forsger uendelig de mangfoldige Tilfalde af Compaf- 
setS Feil og forskiellige Viisning, fom jeg neppe troer det mueligt at angive 
nogen Regel for, hvorefter man skulde kunne forbedre de Observationer eller 
Courser, hvortil man havde brugt et Compas, staaende paa noget saadant Sted 
i Skibet, hvor Jernets Trcek kunde virke derpaa.

Der bliver derfore, efter mine Tanker, intet andet Middel tilovers, naar 
man til Skibs'vil bruge Compasset med Paalidelighed, til nogen Slags Obser
vation, end at satte det paa et Sted, som er det längste mueligt fra de i Ski
bet varende Jern-Massers Virknings-Kreds, og da er deri Orlogfkibene 
uden Tvivl intet bedre, end Midtskibs over Fartsierne, fom af Hr. Com
manded Stockfleth i hans Observationer angives.

Mig synes, det vilde vare en meget vigtig Sag, om man kunde ved For
ssg , som maatte skee i det Store, faae nogenlunde bestemt, i hvad Afstand 
Masser af Jern, i Forhold til deres Stsrrelse, kunne virke paa et Compas, 
om ril Exempel, naar et Skib havde Iernlast inde, eller som det er alminde- 
ligst Tilfalde i Orlogskibene, at de indehave en betydelig Deel Icrn-Baglast, 
om da den i Lasten saaledes samlede store Masse ikke kunde virke paa de paa 
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Dækket staaende Compasser. Denne Tanke, som er i Overeenstemmelse, med 
hvad Hr. Professor Lous ogsaa har tænkt, og jeg heri forhen har anfert, er 
maaffee ikke saa overdreven, især i en Fregat, som almindelig har intet andet 
end Jern til Baglaft , hvoraf Vegten beiober sig i et 30 Canonskib omtrent 
til 900 Skippund eller 288,000 Pund, og Heiden fra Baglasten op til Dæk- 
fet, hvor Compasserne staae paa, ev omtrent 17 til 18 Fod, ikke at tale om 
det mangfoldige andet Jern, som der er i Skibet. Vel er det saa, at den hele 
Masse af 900 Skippund Jern, fom Baglasten udgier, ikke er koncentreret i 
eet Punkt, men er udbredt over hele Lasten i Skibet, og altsaa den sterste Deel 
deraf i en betydelig længere Afstand, men imidlertid kan det dog vel ansees 
fom et Jern-Bierg, om jeg faa kan udtrykke mig, der ligger i den Afstand, 
og at blive forvisset, om det kan have Indflydelse, troer jeg at kunne fortiene 
Opmærksomhed. Det synes vel ogsaa, at dette Jern-Bierg ligger neden un
der Compassek, og altsaa snarere skulde virke en Inklination af Naalen, men 
naar denne haver Sted, da blander der sig vist og Deklination der imellem, 
især under forfkieilige Stillinger af Compasset.

Beskri-


