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Om

Nordlysets
Indflydelse pan Magnetnaalens Declination/

iagttaget

ved Gothaab i Grönland Aar 1786 til 1737,
af

Missionæren Herr Andreas Ginge,
meddeelt

af
Thomas Bugge.

Magnetnaalen ncrsten aldrig er stadig i sin Misviisning, og at Nordlyset 
derpaa har megen Indflydelse, har-den svende Astronom Celsius allerfsrst be- 
mcerket. Af alle hidtil bemcerkede Forandringer i Misvisningen er ingen faa 
betydelig og stor, fom den, hvilken Hr. MiüsionariuS Ginge har observeret 
paa Colonien Gothaab i Grönland. Han har fundet Misviisningen ved et 
Middeltal at vare 5'oo57/; den har undertiden voxel til 520 og til andre 
Tider taget af til 48°42/, faa at Grcendfernefor disse Forandringer staae 4 
Grader fra hinanden. Saavidl mig er bekiendt, har man ei paa noget andet 
Sted hidtil iagttaget faa mcerkelige, faa store og faa pludselige Forandringer 
ved Compasnaalen. Ikke mindre mceckvcerdige ere Hr. Ginges Bemærknin
ger i Henseende til Nordlyset, at det paa Colonien Gothaab ikke er at see i 

den nordre Part as Horizonten, men i den sydlige og ostlige Kant, og at de 
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NordlySstraaler, fom sees under Polen, gane ikke ned fra Horizonten men fra 
Zenith. Da disse Bemcerkninger ere nye og vigtige, faa har jeg denWre at 
fremlcrgge dem for Selskabet, og det er Hr. Ginge, som taler i det ester
folgende:

At Nordlyset har Indflydelse paa Magnetnaalen, faa at sammes De
klination forstørres eller formindskes under Trlfcelde af Nordlys, det har man 
formodet i Manheim, vid.Eph. Meteor. Manh. Toni. II. pag. 56. Denne 
Formodning bragde mig til at have nsie Agt med Declinatione'Compasser, i 
Haab at kunne med Tiden af en Mcengde Observationer uddrage noget tilforla
deligt Resultat, da Nordlyset er mere almindeligt og stcnkere i Grönland end i 
Europa. Fra Begyndelsen af besluttede jeg, faa oste ff'ee kunde, at an
tegne: 1) fra hvilken Kant af Himmelen Nordlyset forst viisde sig, 2) hvad Di
rektion det havde, i Scerdeleshed om det gik igiennem Zenith, 3) under hvad 
Skikkelse det viisde sig, og om det var hvidt eller rodt, stcerkt eller svagt.. 
4) Medens Nordlyset varer, at antegne Naalens Declination, for at sam
menligne den med de til bestemte Tider anstillede daglige Iagttagelser.

Disse vare mine almindelige Regler, hvorefter nedenstaaende Observa
tioner ere antegnede.

Men ferend jeg anfører samme, er det nødvendigt at kiende det In
strument, som er brugt til Observationerne, samt vide, hvorledes det er 
stillet. —

Instrumentet selv, eller Declinations-Compasset blev mig i Sommeren 
1786 ved S. T. Hr. Justiceraad Bugges gunstige Forsorg, tilligemed flere 
meteorologiske Instrumenter, tilsendt fra Manheim. Det er tydelig beskre
vet i Eph. meteor. An. 1781 pag. 78 — og forfficller i intet fra denne 
Beskrivelse, undtagen at Gradebuen fra Nord om ad Vest er. 6o°, i Stedet 
for den paa de øvrige Compasser blot gaaer til 30°.

Compasset er stillet paa folgende Maade: En Pille af Leer og Klinker 
2^ Fod høi og i Fod i Qvadrar blev opmuret i den ostlige Ende af Gothaads 
Kirke. Betydeligt Jern findes ikke paa 12 til 16 Fod fra Pillen, og intet 
Søm paa 4 til 6 Fod derfra (de undtagne, som sidde i Gulvet lige under Pil
len). Ester en langs Klipperne noie aflagt, og ved korresponderende Soel- 
hoider oste prøvet Middagslinie stillede jeg Sigterne paa Compasset, dreiede 
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fa a Daasen nt eb samt Naalen om imod Vest, til Naalen stob stille, da ben 
viisde Nordvestlig Misv»isning 5i°i'. Paa den i Kirken opfatte Pille 
var nylig lagt Leer med Kalk blandet, i samme fatte jeg Compasset, Naalen 
note stilt paa 5t0 1', altfaa noie efter Compassets MiSviiSning til den Tid, og 
da Leer og Kalk var terret, stod Compassets underste Plade uforandret. MiS- 
viisningen kan gierne have havt en Feil af nogle Minuter; men denne Feil 
har aldeles ingen Indflydelse i de paa Compasset observerede Forandringer. At 
Iernpartikler i Leret og den under Kirken liggende Klippe har havt nogen Ind
flydelse paa Magnetnaalen, det er mueligt; men at forekomme samme, er 
umueligt.

Nu folge Observationerne selv, saaledeS som de findes i min meteorolo
giske Dagbog:

October i?8 6.
Den 21 de ester Sölens Nedgang lod Nordlyset sig see igiennem Skyerne 

nedenfor Zenith imod Syd. Deel, voxde imellem Kl. 2 og 5 Efterm. fra 
50° 17' til 5i°~5' i alt 48' men fra Kl. 5 til 9 Aft. tabde den 1 s*.

Den 22de hele Dagen Himlen nasten ganske tildakket, Aftn. Kl. 7 Ze
nith klar; men nedenfor samme paa alle Kanter merke og tykke dog tydelig ad
skilte Skyer, hvis Kanter undertiden bleve hvide og skinnende, hvilket forvis
sede mig om Nordlysets Narvarelse. Decl. voxde i samme Tid fra 50° 22' 
til 510 47' i alt i° 25'. Lidet efter krobe nogle Nordlysstraaler frem over 
Skyebanken i O. S. O.; men disse varede kun kort. Kl. 8 strakde Skyerne 
flg mere ud og bleve jævnere; men i V. S. V. ikke langt under Zenith skinnede 
en Deel hvtde Platter frem, ligesom Maanen i Fuldmaane, na ar ben skiules 
af Skyer, (det var Nyemaane i GaarAftes), disse hvide Platter udstrakde sig 
mere og mere, omsider ftak nogle Stierner igiennem. Kl. 8| Aft. blev 
Zenith, som nogen Tid havde varet skiult, paa nye klar, og en kiendelig 
Hvidhed viisde sig igiennem sammes fra V. S. V. til O. N. O. Faa Mi
nuter efter blev Himlen javnt overtrukken, og intet Spor saaes mere af Nord
lys. CompaSnaalen har siden Kl. 7 viget 45' tilbage, stod altfaa paa 510 2'.

Den 2Zde Kl. 6 Aft. reisde sig hvide, svagskinnendeNordlysstraaler lige
som NiiS fra O» til op imod Zenith, de syntes at staae stille uden synderlig 
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Bevcegelse. Deel, havde tiltaget; men hvor meget? glemte jeg, da det ikke 
strax blev antegnet. Kl. 8| strakde Nordlyset sig mere imod Syd. I S. S. O. 
stode nogle hvide oprejste Straaler til op imod Zenith; disse Dannede ordentlige 
Kegler, som oventil vare smalle; men nedentil brede. I Syd stod en hvid 
Skye, som skied Straaler op imod Zenith. Kl. 9J forsvandt dette Luftsyn. 
I den meteorologiske Dagbog finder jeg Decl. Morg. Kl. 2 = 50° 10' Kl. 9 
Ast.— 50° 48' altsaa tiltaget 38'.

Dcn 27de Kl 9 Aft. Himlen klar; men i N. O. viisde sig en svag Hvid« 
hed, som gav mig Tanke om Nordlys. Kl. 11 om Natten fornyedes samme 
Tanke om Nordlys ved en kiendelig Hvidhed i Syd noget over Horizonten; 
men samme forsvandt strax efter. Kl. i| skiod sig pludselig en hvid skinnende 
Straale ud fra 20° under Zenith til N. V.; men samme forsvandt ogsaa 
stra^r. I Decl. saaes ingen Forandring den hele Tid.

Den rZde Kl. 9 Aft. viisde Nordlyset sig i hvide Striber fra Syd^Hori« 
zonten til op imod Zenith; men uden flammende Bevcegelse. Decl. var Kl. 2 
Eft. = 50° 36' Kl. 9 Aft. = si°6' altsaa voxet 30'.

Den 29de hele Natten og noget paa Formiddagen var Declinationen den 
samme; men omtrent Kl. io| Formiddagen aftog den ril 50°4', altsaa i° 2', 
den voxde siden bestandig til Aft. Kl. 9 i alt i°25' altsaa til §1^29', men 
Natten derpaa tog den af igien 29^.

Den Ztzde stod Decl. hele Dagen stille.
Den Z i de om Formidd. tog den igien af 28^'. En mcrrkelig og paa 

denne Aarets Tid usoedvanlig Varme indfandt sig efter Solens Nedgang, sam
me synes gt have havt nogen Indflydelse paa Declinationen.

November. - ,
Den iste. CompaSnaalen har staaet i en' zittrendeBevcegelse, saa ofte jeg 

kom til samme i Dag, dog varierede den ikke meget den hele Dag, blot 3' har 
den aftaget fra i Aftes Kl. 9 til i Morges Kl. 7. —

Efterfolgcnde u an forte Dage har Magnetens Declination lidet varieret; 
men ikke sielden har den vceret i en zittrende Bevcegelse. Formodentlig har 
Grönland selv en Vulkan, og samme har vceret i Brand paa denne Tid; fol
gende Kiendktegn synes at vise samme: Varmen har denne ganske Maaned 

vceret 
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vceret usædvanlig, ja som don beste Sommervarme med klar Luft, uagtet 
Himlen ril samme Tid har været tildækket med Skyer, den har strakt sig meget 
hoit t Veiret, saa at endog de overste med Snee tildækkede Fjeldspidser paa nye 
ere blevne bare. Varmen er stedse hidført af østlige og nordostlige Vinde, og 
ikke sielden med voldsomme Vindstød. Vinden har hidfort og bcstreet den i 
Ekiul og mod den varme Vind forffandsede Snee med Støv eller Affe, og 
lugtet som antændte Steenkul. Skyerne i Luften har ikke lignet sædvanlige 
Skyer; men snarere en tyk Roq.

Den yde Kl. 9 Ask. Vel saaes i S. og S. V. nogle hvide Plættex
1 de qraae Skyer eller bag ved samme; men om disse vare et Gienncmffin af 
Nordlyset, kan ikke med Vished vides, da ingen Forandring gik for sig i 
Dccl., denne var til Middag Kl- 2 = gi°5' Aftn. Kl. 9 = 5lOi* aftsaa 
aftagende zzz 4'.

Den i ode Kl. 9 Ask. saaes i S. nede ved Horizonten et meget svag- 
ffinnende Nordlys, som en hvid Damp; men uden Striber. Decl. voxde 
imellem 2 og 9h := 31'.

Den 14de Kl. Aft. lod Nordlyset sig see tØ. men svagt og kort, sra
2 til 9 voxde Dccl. = 35'.

Den /§de Kl. 6X- Aft. viisde Nordlyset sig opstigende.fra O. til V. igien- 
nem Zenith med hvide ffinnende Striber; det kastede nogle Straalen ud imod 
Nord; men Bevægelsen af Flammerne var langsom. Kl. 8 forsvandt det 
ganffe. Imedens Nordlyset varede, forandrede Decl. sig intet, ei heller sra 
Midd. Kl. 2 til Aft. Kl. 9, dog var den hele Tiden større end foregaaende 
og efterfølgende Formiddag.

Den r6de Kl. Aft. viisde sig i S. og S. V. et svagt, men i W. et 
mere ffinnende Nordlys. Det blev stedse nede ved Horizonten som en tiende- 
lig Hvidhed, dog uden Striber. Under Norlyset selv forandredes Decl. intet; 
men fra Kl. 2 ril Kl. 9 Aft. voxde den = 8'.

Den 17de Kl. 6 om Morgenen løbe Nordlysstriber fra alle Kanter sam
men i Zenith, de vare hvide med et rødligt Skær, og bevægedes meget hastig. 
Til denne Tid var Decl. mag. 50°55^ altsaa mindre end i Aftes Kl. 9 = 5i'> 
men.fr« Kl. 6 til 7 samme Morgen tog den af — 21'.

Kk. 6
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Kl. 6 Ast. viisde Nordlyset sig som en fra Ost-Horizonten til Zenith 
opstaaende regnbuefarver Stokte; mensamme varede kun kort. Under vce- 
rende Tid leed Deel, ingen Forandring; men fra Kl. 2 til 9 Asr. rabde 
den £1'.

Den 18de Kl. 6i Aft. reisde sig en hvid opstaaende Nordlysstribe i Ost 
og rakkede kil 20° over Horizonten, men varede fort. J N. O. viisde siger 
klart Skin som robede et bag de hsie Ficlde flkiult Nordlys. Under Nordlyset 
selv saaes ingen Forandring i Decl.; men fra Efr. Kl. 2 til Ast. Kl. 9 voxde 
samme zzz i iyz.

Den 19de Kl. 5 om Morgenen skiod NordlySstraaler sig ud fra Zenith 
til alle Kanter, de klareste, lidet rodlige og mecst flammende imod Syd; deri! 
alle ovrige Kanter lobende Straaler vare bleghvide, mindre klare og mindre 
flammende. Deel, var til samme Sit) 51°o' altsaa ii' storre end i Aftes; 
men strax efter teg den i meget kort Tid til 26J', faa Nordlyset ufeilbar har 
udvirket den storre Declination. Nordlyfer felv varede til Dagbrakningen.

Saafnart Dagen ophorde, og Aften-Tusmorket indfandt sig, saaes 
strax Nordlys i Skikkelse af en fra Ost opstigende Flamme, som Len kort Tid 
udstrakte sig fra Ost igiennem Syd til Vest indtil midt paa Himlen, og forestillede 
et Belte. Korr efter forandredes den imod Syd til en med Teenderne opvendt 
Kam, og saalcdes vedblev lcrnge uden Bevcegelse. J Ost derimod var sam. 
me6 Bevcegelse hceftig, snart som brandende Ildsluer, der rakkede mod Ze
nith, snart som en stcerk hvid Glands, der indtog den ostlige Himmel. Denne 
Glands vedblev nogen Tid uforandret. Siden forandredes det hele Nordlys 
til er bredt Belte, der strakde sig fra Ost igiennem Zenith til Vest, hvor det 
prcrsenterede scerffilte Ildsflammer. Endelig forandrer der sig paa saa mange 
Maader, ar det umuelig lader sig optegne, snart i Straaler, som skiode sig ud 
fra Zenith ril Horizonten, nu fra Horizonten til Zenith; snart i Ildsflammer, 
som af Vinden bleve boiede og sremdrevne; nu i Lignelse af Slanger, som 
med hastig Fart forandrede Plads. Nu var Nordlyset stcerkt paa een, nu paa 
en anden Kant af Himlen, nu paa hele Himlen tillige. Bevcegelsen af Nord
lyset var i Almindelighed ikke hceftig, men snarere langsom; thi ferst lod sig paa 
den blaae Himmel see et svagere hvidt Skcrr, som lidt efter lidt tiltog, og da 
ferst fik en Uendelig hceftig Bevcegelse, men i faa Hieblik; derpaa forsvandt 

dette
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dette langsom, eller og fornyedes paa el andet Sted. Hovedfarven var hvid, 
dog nu og da faaes nogle rodlige Striber, som snart forsvandt. Indtil Kl. i 
o tu Natten varede dette Nordlys. De antegnede Forandringer i Declinatio- 
«en ere folgende:

Eft. Kl. 2 = 5®° 521
Aft. Kl. 6=51 £o|

Kl. 7%= 51 21L
Kl. 9 = 51 7\

altsaa Tilvext ~ 18'
- - ZZZ 11'

altsaa aftaget = 14*

Nota. Denne Dags Observationer have lcert mig: jo mere skin- 
nende, jo hcrftigere i Bevcegelse Nordlyset er, og jo større Plads as
Himlen det indlager, desto større Indflydelse har samme paa Compas- 
naalen til at forøge Declinatione». Meget beklager jeg, at jeg i Nat
ikke oftere har kunnet antegne Declinationens Forandringer — men jeg 
mangler fremmed Hielp. Paa Barometret har Nordlyset enten flet in
gen, eller dog saare liden Indflydelse.
Den 20de Kl. 5I Morg. skiøde hvide svagskinnende Straaler ud fra 

Zenith til alle Kanter, hvilket vedvarede til Dagbrakningen. Deel, har siden 
i Aftes aftaget 12J'. Kl. Aft. begyndte Nordlyset lidt efter lidt at lade
sig see i Syd tet ved Horizonten. Det tog Skikkelse af en med Tcrnderne op- 
vendt Kam, og stod ncesten uforandret til Kl. 9 A ft. Til samme Tid har 
Decl. mag. siden Kl. 2 Midd. voxel io|'.

Den 21de Kl. 6 om Morg. saaes atter Nordlys med scerskilte Straaler 
eller Striber i Syd midt imellem Zenith og Horizonten, og iblant disse Stri
ber saaes ofte Stjerneskud eller faldende Stierner. Det varede til Dagbrork- 
ningen. Decl. har siden i Aftes til nu aftaget 21'.

Kl. 5 Aft. faaes atter Nordlys i S. O. fom opstaaende Straaler, hvis 
evcrste Spidser lobe sammen i Zenith, disse Straaler toge siden til i Breven, 
og forestillede opstaaende P«le, som stode lornge ubevcegelige; men Kl. 9 Aft. 
bleve ildrøde og strap efter ganske udflukkedes. Under varende Tid saaes mange 
Stjerneskud. Decl. har siden Midd. voxet blot 6'.

Den 22de Kl. 5f Aft. skinnede Nordlyset midt paa Himlen fra S. O. 
igiennem S. til S. V., men med svagt Skin og uden Straaler eller Bevor 
gelse. Decl. har siden Middag flet intet forandret sig.

Y y y Den
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Den 28de Kl. 4 om Morgenen Mede NordlySstraaler sig ud fra Zenith 
til alle Kanter med en Hastighed som Lynilden; rhi Straalerne forsvandt i 
famme Aicblik, som de saaes. En rod Straale i N. O., liig en opreist Stage, 
der hverken rakkede til Horizonten eller Zenith, denne holdt lcengst ved. Paa 
Declinations-Compasset havde dette Nordlys ingen Indflydelse. Markvar« 
digt er det, at i ncest foregaacnde Dage, da Barometret har vceret de fleste og 
flerste Forandringer underkastet, i Op- og Nedstigen, i samme Dage har De- 
tlinationsnaalen vceret meest uforandret.

Den 29de Kl. 6 Morg. cfterat Haglen horde op, blev Himmelen meget 
reen, og en rod Nordlysstraale, som en opreist Stanz, stod nogle Minuter 
irbevagelig i Vest, uden Indflydelse paa Naalen.

Den

51°;
Al 16
5O57i

December.
Den 7de Kl. 4 Efterm. lod Nordlyset sig forst see som en i O. opstaa- 

ende hvid Stribe, hvilken snoede sig lidet efter i mange Bugter op til Zenith, 
hvor den nogen Tid stod ubevagestg; men blev forstiellig farvet. Siden stied 
samme fra Zenith ud til alle Kanter mange fine Straaler, Hvilke lange holdt 
ved, dog uden hastig Bevagelse. Tilstdsi dannede det sig nedenfor Zenith 
mod Syd i Skikkelse af en Kam, hvis Tander vendte opad. Kl. 10 Ast. 
ophsrde samme ganste. Decks, anregnedc Forandringer ere folgende: 

' 2 Es'- — 5o°55‘e nfM^cl)tc — 22-
M7 Ast. = 5o° 33 £ n;,^n6c = j

Kl 9 — = 50 465 '
Den 8de Kl. 7 om Morg. saacs fine hvide NordlySstraaler udgaae fra 

Zenith mod N. O. uden Indflydelse paa Compasset.

Den iQde Kl. 8 Aft. Uagtet Himlen overalt var sort og tyk, saaes 
dog nu og da et pludseligt hvidt Skin, som hastig igien forsvandt. DetS Be» 
vagelse var meest hastig omtrent Kl. 9, siden tog det af. De antegnede For
andringer i Declinationsnaalen vare folgende:

Kl. 2 Eft. = 51° 3' f r ,
Kl. 8 Ast. = 51 16 , M * = '5,
K,. 9 aftag« — i8å'
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Den ute Kl. 6 Aft. viisde Nordlyset sig t Syd omtrent 3o° over Ho

rizonten, forst som en hvid skinnende Skye; siden udstrakte den sig til-Siderne 
og dannede et hvidt steerkt skinnende Belte, der syntes meget tyk fra Ost igien- 
ncm Syd til Vest. Til famme Tid gik en bred hvid mindre skinnende Stribe 
fra Ost igiennem Zenith kil Vest uden nogen flammende Bevcrgelse. Dette 
vedblev saalcdcs uden nogen synderlig Forandring, endogsaa efter Kl. 12 om 
Natten. Fra Middag til Aften voxde Decl. blot 4^'.

Den rade Kl. 7 om Morgenen skiod Nordlyset hvide dog svagskinnende 
Straaler ud fra Zenith til N. O. og O. Deklinationen har siden i Aftes 
aftager 3J'.

Kl. 4| Efterm. stege de forste blege Nordlysstraaler op fra Ost, hvilke 
Kl. 4^ rakkede op til Zenith, og derfra udskiode sig til alle Kanter. Korr Tid 
efter forandredes disse Straaler i enBue, som gik igiennem Zenith, og noesten be- 
rorde Horizonten i Syd og Nord. Denne Bue var hvid, og saa skinnende, 
ar den oplyöde Baals Revier, der er i Miil bred. Kl. 7 Aft. var Decl. siden 
Middag aftaget fra 5o°57j til 5O°37', altfaa 20^',

Kl. fvandt Buen bort, og i Syd lod sig see en Kam med Teenderne 
opad. Samme Tid var Decl. — 50° 20', altsaa 17' mindre end tilforn.

Kl. 11 Natten vare endnu nogle Nordlysstraaler tilsyne; men Kl. 12 
vare de ganske forsvundne.

Dette er sårdeles mc^kvcerdigt: at Nordlysets Virkning t Aften har vie
ret den fcedvanlige Virkning modsat, da Decl. har aftaget under samme Vil- 
kaar, som den ellers pleier at tiltage.

Den iZde Kl. 61 Morg. skisde nogle Straaler sig ud fra Zenith til 
Syd og Ost; men Kl. 7 forsvandt de ganske. Decl. har endnu aftaget 3' 
siden i Aftes. -

Om Aftenen imellem 7 og 9 lod sig nu og da see et svagt hvidt Skin i 
Hsten, samme ansaae jeg for Virkning af et Nordlys. Decl. har siden Mid
dag tiltaget

Den 14de Kl. 4 Efterm/lod sig fee i Zenith en hvidagtig Nordlysstribe, 
som vendte mod Vest. Kl. stod i Syd omtrent 30° over Horizonten en 
hvid skinnende Skye, der indtog et Rum af 20° paa hver Side. Til samme 
Tid gik Straaler ud fra Zenith mod Ost. Decl. Magn. har siden Middag 

P y y 2 voxet 
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voxet fra §o° 30* ttl 50° 40' altsaa 10', og her stod Naalen uforandret den wtt 
rige Tid af Aftenen og Natten, uagtet Nordlyset ofte forandrede sig; samme 
indtog Kl. 9 Aft. den hele Himmel fra N. O. igiennem Zenith og Ost til otn* 
trent 20° mod Syd, og oplysde samme saaledes, at jeg uden Hiclp af Lys un
der aaben Himmel tydeligen kunde losse Sekunderne paa mit Lommeuhr. Nord
lyset forestillede en afstumpet Kegle, hvori quulaqrige Flammer, men ingen Stri
ber vare ar see. De funklede undertiden ret stcerk.

Den r§de Kl. 61 Aft. Et hvidt Skin i Horizonten fra O. til S. med 
Meget fine Striber robede forst Nordlyset, hvilket Kl. 7 dannede en hvid, stcerk- 
fkinnende, efter Aiets Dom tyk og omtrent 1 Fod bred Bue, hvis Ende rorde 
Horizonten i S. O. og S. V., men Buens Midte var harvet omtrent 160 over 
Syd-Horizonten. Denne Bue stod lornge uforandret og ubevcegelig; men 
nogle Straaler, som fra Buens sverste Kant ftiode sig med en Lynilds Fart 
op imod Zenith, vare desto bevcrgeligere; disse blinkede, forsvandt, og andre 
kom i Steden, hvilket saaledes vedvarede til Kl. 9j, da Nordlyset jevnt Tid 
efter anden udstukdes; dog saacs endnu Kl. 10 i Syd nogle hvide Striber, 
Hvilke kort efter forsvandt. Deel, forandredes fra Midd. Kl. 2 til Aft. Kl. 9 
fra 500 42' tH 50° 12' altsaa aftog 30'. og her stod den stille Resten af Afte
nen. Dette er altsaa det andet Exempel paa Nordlysets modsatte Virkning.

Mellemværende Dage har Deklinationen liidt store Forandringer, 
uagtet Himlen har voeret tyk med Snee og ondt Veir, altsaa ingen 
Nordlys. — Dog formoder jeg, at stcerke Nordlys have havt Sted 
bag ved de sorte og tykke Skyer.
Den 2§de Kl. Aft. saaes hvide svage Nordlysstraaler opstige fra 

O- S. O. op imod Zenith; men de forsvandt ncesten i samme Oieblik, som de 
saaeS, dog holdt idelig nye Straaler ved at stige op og forsvinde den qanfte 
Aften til ud paa Natten. Eengang alene, nemlig Kl. 7 omtrent, ffisd en 
Straale sig nd fra Zenith mod Vest. Fra Middag af til Kl. 7 Aft. har Com- 
passer staaet stille, men fra 7 til 9 veeg samme 4' tilbage.

Den 26de tilig paa Morgenen ftisde hvide Straaler sig ud fra Zenith 
som fra et Centrum til alle Kanter. Deck, var siden i Aftes 6' mindre.

Kl. 4| Eft. viisde sig i O. S. O. et hvidt Skcrr afNordlys, siden brcdede 
der sig ud fom ct bredt Belte, der gik igiennem Zenith, og rsrde Horizonten i 

Vest.
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Vest. Dets Skin i Aften var bleghvidt, og Ks. 8 udsiukkcdes dek. Imellem 
Kl. 2 og 41 Eft. voxde Decs, fra 50° 25^ til 50° 59', altsa a 33^', den stod 
nu noget stille; men Kl. 9 Aft. var den veeget 9' tilbage.

Af Nordlys viisde sig intet mere denneMaaned; men Compasset har, 
som fadvanligt i uroligt og tykt Veir, varet meget store Forandringer 
underkastet, fardeles den 31 huj. om Eftermiddagen Kl. 4, paa hvilken 
Tid en svar S. O. Storm, der dog varede kort, opkom. Til den Tid 
voxde Deel, til 5a01|' da den aldrig tilforn har naaet fulde 520.

Januar 1737*
Fra iste til 9de huj. incl. har Decl. meest vandret imellem 510 og 520 

uden pludselige store Spring.

Den rode om Morgenen tidlig saaes guulagtige Straaler langsom at st^yde 
ud til Syd og Vest. - Decl. har siden i Aftes aftaget = 6\

Kl. Eftcrm. skied sig en farvet Straale frem lidet Vest for Zenith, 
og stod paa Vest-Horizonten som en opreist Stage; men forsvandt kort efter. 
Kl. 5 reisde sig en ligedannet Straale fra O. S. O. op imod Zenith, samme 
varede og kort Tid ; men Kl. 85 Aft. gik igiennem Zenith en nasten rund, tyk 
og sort Skye, som fordes fra N. gil S. med en stärkere Fart, end Vinden 
N. O. havde. Samme Skye, da den var Zenith forbi og Syd for samme, 
gav ligesom elektriske Gnister, etter fine blegagtige Straaler fra sig op imod Ze
nith. Jo ncermere Skyen kom Syd-Horizonten, jo mere udbredede den sig i 
Langden Ast og Vest efter, og blev tilsidst saa tynd, at man saae Stjernerne 
igienncm den. Kl, 83 saaes paa nye nogle hvidaglige Straaler i S. V., og 
tillige en bvidagtig Skye, hvilken jeg ansaae for Nordirs, uagtet Stedet »kke 
er sadvanligt. Til samme Tid opsteg fra O. S O. nogle Straaler, hvilke i 
samme Aicblik, de lode sig see, forsvandt, og andre kom i Stedet. Deel, 
var fra Midd. til Aft. Kl. 9 voxet 25'. Kl. 11 om Natten stod i S. S. V. 
et hvidagtigt Skin, med nogle korte opstaaende hvide Straaler. Under det 
hvide Skin var Hunlen meget tyk. Kl. 12 om Natten blev der hvide Skin i 
S. S. V. mere ff'mncnde, og forandrede sig til Skikkelse af en Kant, hvis 
Ryg var forenet med de tykke Skyer i Horizonten; men Tanderne vendte opad.

P Y Y 3 Hid-
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Hidindtil fra Kl. 9 af, var Decl. uforandret; men fra nu til felgende Morgen 
aftog den 8'.

Den ute Kl. y Aft. stod paa Himlen fra Zenith til Syd-Horizonten 
en stor, tyk og begsort Skye, famme fulgde i Lorngden en hvid Nordlysskye, 
der undertiden var stcerkskinnende. Bag ved den forte Skye skied Nordlyset 
Straalcr fra sig med en utrolig Fart, hvilke gav et fuldkomment Billede paa 
Lynild; thi Straalernes Vei i Skyen blev pludselig stcrrk oplyst, og i samme 
Hieblik blev Straalernes Vei igien begsort. Det sneede paa famme Tid; 
men meget fiint. I Decl. mcrrkede jeg blot en liden Forandring, famine var 
voxel siden Middag s|', derimod aftog samme fra Kl. 9 Aft. til folgende Mor
gen Kl. 7, i alt 451'*

Den 12te Kl. 7 Aft. saaes een eneste hvid NordlySstraale, samme stod 
ret op i S. V. til midt paa Himlen. Kl. 9 saaes flere, men kortere, hvide 
opstaaende Straaler i Syd. Decl. voxde fra Middag til Aften 84'.

Den i g de Kl. 5 om Morg. skiode Straaler ud fra Zenith til S. O. 
Deel, har siden i Aftes voxel 94, og voxde fra Morg. Kl. 7 til Midd. Kl. 2, 
i alt 5 21'.

Efterm. Kl. 2 var Decl. Mag. 52015' den sterste i denne Maaned, fra 
Kl. 2 til 5 veeg den »o' tilbage, og fra Kl. 5 til 9 aftog den endnu 6'.

Den i gde. Magnetnaalen var hele Dagen i Bevcegelft, uden at jeg kan 
angive Aarsagen til samme.

Kl. 7 Aft. saaes i S O. en tyk Skye, fom i Kanten var klarstkinnende, 
hvilket klare Skin jeg anfage som Virkningen af et bag Skyen skiult Nordlys. 
En hvid med Ost'Horizonten parallel Nordlysffye saaes samme Tid, og er 
formedelst sin Direktion -ucerkvardig. Decl. var siden Kl. 2 Eft. voxel 10'; 
men fra Kl. 7 til 9 Aft. voxde samme endnu 9'.

Den iZde Kl. 7 om Aft. dannede Nordlyset i de underste Kanter af en 
Deel klippedannede Skyer, nogle hvidagtige fmaae Skyer. Til famme Tid 
gik igtennem Zenith, fom var klar Himmel, fra O. N. O. til V. S. V. en 
blegrod Bue, hvis nederste Ender skiuledes i de tykke Ost- og Vest-Skyer. Da 
denne opherde, saaes hist og her omstrsede fmaae hvidagtige Skyer. Under 
disse Forandringer stod Compasnaalen ganske stille til langt ud paa Natten; 
men imod Morgenstunden aftog den 4J'.

Den
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Den 16de Ks. 7 Aft. Nogle fta Oft opstigende' Straaler forkyndte 
Nordlysets Ankomst, disse droges lidt efter lidt igiennem Zenith, og tiltoge i 
Glands. Pludselig udvidede de sig im ob Vest, og dannede et bredt Belte, hvis 
nederfte Ende viisde hcnimod V. S. V., gik igiennem Zenith, og med den 
estre Ende bsiede om ad Nord. Dette Belte var meget skinnende, meest hvidt, 
dog undertiden lidet rodligr, og i Bevcegelfens Hastighed overgik alle, fom jeg 
hidindtil har feet. Snart samledes alle Straalerne i en stor hvid Skye i V. 
S. V., hvorfra hvide Straaler skiode ud med en utrolig Hastighed igiennem 
Zenith til N. N. O., og i Skikkelse af transversale Linier serves tilbage igien 
paa et bredt hvidt Belre. Nordlyset forandredes paa mange Maader, og stuk- 
kedes omsider Kl. io£.

Kl. 8 Aft. da Nordlyset var meest skinnende og stammende, var Deel. 
Magn. == 52° i6|' alrsaa voxel fra Middag = 35^. Kl. 9 stod den endnu 
stille. Kl. ii veeg den tilbage til 52°7', altsaa 9', og Morgenen derpaa var 
den endnu veget tilbage 14^'.

Den 18de Kl. 5 Est. Forst lod Nordlyset sig fee i en lang Stribe, som 
rakkede fra Ost igiennem Syd til S. V. paralel med Horizonten, og omtrent 
io° over samme. Denne Stribe var hvidagtig; pie 11 bleg og mat uden Be- 
vcrqelse, (dcn.stod uforandret den hele Asten). Kort ester skiode sig fra Stri
kens overste Kant nogle hvide Straaler op imod Zenith. Undertiden saaes en 
bleg hvidagtig Skye, 30 i Giennemsnit, og 6 kil 8° over Striben i S. S. O., 
den tiltog og svandt lidt efter lidt; men fornyedeö ofte. Paa Decl. havde del 
ingen Indflydelse; samme veeg fra 2 til 9 Aft. =: 6' tilbage, og Natten der
paa astog den endnu 28^.

Den 19de tilig om Morgenen saaes ferst een eneste Nordlysstribe, fom 
gik ud fra Zenith til S. V., siden saaes mange flere udffyde imod S. Kl. 71 
Morg bleve de ganske gule, og snoede sig med mange Bugterned ad. Da
gens Ankomst kunde neppe Mule samme. Hvad Virkning de formodentlig have 
havt, sees ovenfor.

Den 2obe tilig paa Morgenen, hvide Straaler skiode ud fra Zenith til 
alle Kanter; men hverken vare de stoerke, eller lange vedholdende. Decl. har 
siden i Aftes blot aftaget 3^

. ' ' * Kl $
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Kl. Z Ast. saaeS Spidserne af nogle i O. og O. S. O. opstigende Nord
lysflammer, hvilke tækkede omtrent 8° over Horizonten, og forestillede mange 
Lys. Kl. 1skiode sig Slraaler ud af de i S. V. staaende klippeformige 
forte Skyer op imod Zenith. I dette Mellemrum af Tid voxde Deel, blot 
7', og fra Midd. til Kl. 9 Aft. havde ligeledes voxel 7', men fra n~ Natten 
til Kl. 7 folgende Morgen veeg den just disse 14' tilbage.

Den 2 rde Morgenen saaeS en fra Zenith imod N. O. udflydende Nord
lysstribe, som snoede sig i mange Bugter. Kl. 7 blev den guul, og dens 
Glands tog noget af, dog saacs endnu Kl. 7- nogle svage Straaler. Hvad 
Indflydelse det havde paa Compasset, sees ovenfor.

Den 23de Aft. Kl. 7. Uagtet Himlen overalt var overtrukken, og paa 
mange Steder meget tyk, fllnnede dog Nordlyset igiennem med stærkt Skin t 
Syd. Kl. 8 svandt dette Skin bort; men mere mod Vest lod sig fee ligesom 
cn hvid Skye, der hceftig bevægede sig bag ved en af de tykke sorte. Deel, 
voxde til samme Tid 19' til 5i°49', stod saa stille det ovrige af Aftenen; men 
Natten derpaa veeg den 22' tilbage. Kl. 8j Aft. var intet mere Spor af 
Nordlys at see.

Den 27de Morg. fliode guulagtige Nordlysstraaler sig ud nedenfor Ze
nith imod S. V. Horizonten med maadelig Bevægelse. Decl. har siden i 
Aftes aftaget io'.

Den 28de Morg. bevægede sig meget hæftig i Zenith nogle guulagtige 
Flammer, og imod S. V. og V. S. V. fliode Straaler ud, disse vare snart 
mere, snart mindre tilsyne. Deel, har siden i Aftes aftaget 17'.

Februar.
Den 12te Kl. 8 Aft. fliode sig nogle blege og svage Nordlysstraaler op 

fra den overste Kant af de i N. V. Horizonten hvilende Skyer til imod Zenith. 
Kl. 93 forsvandt samme ganske. Deel, har været ganfle uforandret fra 
Middag til Kl. 8 Ast.; men imellem 8 og 9 astog den 3', og Natten derpaa 
tiltog den

Den 14de Kl. 8 om Aft. var Himlen i N., N. O. cg O. fliult med 
sorte og meget tykke klippeformige Skyer. Den ovrige Himmel var graae og 
tynd overtrukken med nogle hist og her igiennemflinnende Stierner. I de sorte 

ret 
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ret tykke Skyer, bred ofte en stcrrk hvid Glands frem, ligesom Maanen paa 
mange Steder havde ffinnet igiennem, (det var i Novilunio). Glandsen om
gav iscer den yderste Kant af enhver enkelt tyk Skye, ligesom naar det lyner; 
og var allerstorrkesti N. O. Dette varede'ril ud paa Narren. Siden Midd. 
Havde Deel, tiltaget fra 25' til 52010', i alt 45'. Imellem 8 og 9 aftog 
samme 7', og Narren derpaa 18', i alt 25'.

Den i6de imellem Kl. 7 og 7J Aft. lode nogle korte blege Nordlysstraa- 
ler sig see i N. V., de ffisde sig fra Horizonten opad. Deel, har siden Mid
dag aftaget 16J', og Natten derpaa 25^', i alt 42'.

Den i8de Kl. 9 Aft. saaes en hvid aflang Skye, som var en Samling 
af Nordlysstraaler, imellem Zenith og S. O.; den varede kort. Decls. Af- 
tagelfe siden Middag var blot 4', men Natten derpaa tiltog samme 39'.

Den i9de-Kl. 8| Aft. lod en bleg, korr Nordlysstraale sig see i Ost. 
Deel, voxde fra Middag til nu blot 5'; men Natten derpaa voxde den 32', 
i alt 37*.

Den 25de fra Midd. Kl. 2 ril Aft. Kl. 9 har Decl. voxel fra 52°o* til 
52042*, i alt 42*. Himlen var klar og reen, dog saaes intet Nordlys eller 
faldende Stierner Natten derpaa.

Den 26de til om Morg. Kl. 7 veeg den i° 18' tilbage, nemlig til 51°24*, 
uden at jeg kan angive nogen Aarftrg til denne Forandring.

Marts.
Den robe Kl. 8 Aft. faaes nogle korte og hvide Nordlysstraaler i Syd, 

fom rakde omtrent io° over Horizonten. Siden udstrakde de sig til Siderne 
tmod Ost, og dannede en hvid med rsdt blandet Skye. Denne fortyndedes 
igien, og de korte Srraaler saaes paa ny i Syd; men i S. O. og O. blev 
det ret skinnende. Deel, har siden Middag voxet 50', nemlig fra 510 3* 
til 51° 53'*

Kl. 9 blev det mere ffinnende og hceftig i sin Bevcegelse. Nu trak sig 
Nordlyset op fra S. S. V. igiennem Zenith til O., og opfyldte dette ganffe 
Num med hvide Striber eller Flammer. Fra S. S. V. udbredede der sig imod 
Vest, og fra O. om ad N. Meerkeligt var der: jeg saae i Syd sorte Tver- 
striber bevcege sig med kiendelig Hastighed i den hvide Nordlysgrund, og kan 

Z z z ikke 

*
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ikke ansee samme for andet, end sorte Nordlysstraaler. Fra 8 til 9 Ast. Har 
Deel, endnu voxel 6', altsaa til 5l°59'- Natten derpaa veeg samme 23' 
tilbage.

Den 14de Kl. 71 saaes ftrst Nordlyset i S., siden udbredede det sig i 
kort Tid ril Siderne, og dannede ordentlige Trappetrin parallel med Horizonten, 
af hvilke det nederste var 20° over Horizonten. Ethvert Trappetrin var rakket, 
eller ligesom med Trender besat i den overste Kant. I Zenith, hvor de over- 
sie Straaler samledes, dannede Nordlyset en Hvcrlving eller striber Hue. Det 
hele Nordlys i Aften var hvidt, mere eller mindre skinnende med rodt iblant. 
Deel, voxde fta Mrdd. til nu i° i|' fra 5i°i8i' til 5a0 20*.

Kl. 8 Aft. saaes intet af Nordlyset, undtagen en ncesten fiirkantet hvid 
Skye 50 over Horizonten i S. S. V. Men i O. S. O. trak en stor tyk 
Skye op, bag ved hvilken saaes et Skin eller en Klarhed, som naar Maanen i 
Plenilunio var ncervcerende, (det er 3 Dage efter sidste Qvarteer). Dette 
Skin vedblev til Kl. 9I Imellem Kl. 7^ og 9 aftog Decl. 28', og Natten 
derpaa aftog den endnu 12', altsaa i alt 40'.

Den 17de Kl. 9 Aft. saaes Nordlyset i Skikkelse af en Bue, som gik 
igiennem Zenith fra N. til O.; men rorde ikke Horizonten. Uagtet Himlen 
var'ncesten ffiult, og paa mange Steder tyk; saa var dog denne Bue tydelig 
at see. Den tog jcrvnt til og af i Glands, uden kiendelig Bevcegelse., Kl. 9^ 
udflukdeö det ganffe. Siden Midd. har Decl. voxel fta 51011' til 510 36'1 
alt 35*. Natten derpaa aftog den blot 1'. . ■

Den i8de Kl. 8j Aft. Bag ved de sorte Skyer i del klare imellem 
samme, viisde sig hvide perpcndikulairs Nordlysstriber fta midt paa Himlen til 
S. og O. De sydlige Straaler vare de meeft ffinnende. DeclinarioncnS 
Tilvext siden Middag var i°25' fta 51° 29' til 52°54*. Kl. 9 var Nordly» 
fet udbredt bag Skyerne over hele Himmelen, undtagen i V. og S. V., det 
tog jevnt til og jevnt af igien. Bevcegelse i samme saaes ikke. Kl. 10 var 
det ganffe udsiukt. Fra 8 til 9 i Aften tog Decl. af 52', nemlig fta 52°54' 
til 520 i*. Natten derpaa aftog den endnu ij'.

Den 19de Kl.' 85 Aft. viisde Nordlyset sig forst i S. O., O. og O. N. O. 
ligesom smaae scerffilte hvide Skyer. Kl. 85 dannede det en Bue fta S. O. 
igiennem Zenith til N. V., paa eet Sted mere ffinnende, end paa et andet.

JZe-
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I Zenith vat Buen ligesom overskaaren i smaae soerskilte Stykket. Kl. 8 50' 
saaes endnu nogle hvide Stribet i S.; men Kl. 9 var det ganske udsiukt. 
Deck, var fra Middag til Kl. 8| Aft. aftaget 34* fra 52^0' ttl 51026. Imel
lem 8^ og 9 voxde den 19'; men Natten dcrpaa aftog den igien 32'.

Den 2Ode Kl. 8 Aft. lod Nordlyset sig see, forsi som en rod Stage, op- 
reisi paa S. S. O. Horizonten; men rcekkede ikke ganske til Zenith. Den 
tabde kort efter sin rode Farve, og udbredede sig mod Siderne til O. og S. V., 
og dannede mange opsiaaende Straaler eller Stager, hvoraf de meest skinnende 
vare i S.; men ingen naaede til Zenith. Bevcegclse i Nordlyftt saaes ikke. 
Disse Straaler toge jevnt af, og Kl. 9 vare gav^e udflukte. Fra Middag 
ril Kl. 8 Ast. voxde Decl. 1O32 fra 5i°7/ tit 52039'; men imellem 8 og 9 
Aft. veeg den tilbage til 51054', altsaa 45S og folgende Nat voxde den 6'.

Den 31de Kl. 9 Aft. saaes nogle svage, blege Nordlysstraaler midt paa 
Himmelen imellem Zenith og N. V., deres Glands fvcekkedes af MaanenS 
Lys (det er nasien Fuldmaane). Deel, havde siden Midd. aftaget fra 50° 22' 
til 50° o' altsaa 22', men nu begyndte den at voxe; thi Kl. 11| Natten 
havde den tiltaget 14*, og der ovrige af Natten voxde den endnu 7', i alt 21'.

April.
Den zdie Kl. 9J Aft. viiSde Nordlyset sig i Form af en Bue, som gik 

igiennem Zenith og rorde Horizonten i O. S. 0. og N. Denne Bue var 
bleg og varede kort, dog syntes den at have kiendelig Indflydelse paa Deel.; thi 
samme voxde fra Kl. 9 til 9J fra 49°56' til 5o°2i' i alt 25'; men det ovrige 
af Natten tog den stark af, nemlig i°i' til 490 20'.

Den 7de Kl. 9H Aft. dannede Nordlyfet mange paa Horizonten fra O. 
S. O. igiennem S. til S. S. V. opsiaaende hvide Striber, ligesom mange 
smaae Lys, de rakkede omtrent 120 over Horizonten. Imellem Kl. 9 og 9^ 
tog Deck, anseeligt af fra 50° 45' til 49055' i alt 50'; men Natten derpaa 
voxde den igien 27'. "

As soranforte Observationer synes at folge:
1) Om Aftenen forsierrer Nordlyset Magnetnaalens Misviisning, og 

om Morgenen formindsker det samme. (Nogle faa Exempler sindes paa den 
modsatte Virkning).

Z i i - 2) Virk-
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2) Virkningen yttrer sig stcrrkcsi i Begyndelsen af Nordlyset; men naar 
samme aftager, aftager tillige NaalenS Deel. (Nogle gange har Deel, afta
get, medens Nordlyset endnu var stcerkt, og saa gange har Deel, endnu tilta
ger, naar Nordlyset har aftaget).

3) De meest virkende Nordlys ere de, som begynde i den ostre Kant 
af Himmelen; jo mere skinnende de ere, og jo storre Plads de indtage, desto 
mere Virkning syncs de ak have paa Naalen. Dog findes og Exempler paa 
Nordlys fra andre Kanter, som hdve havt virksom Indflydelse paa Magnet- 
naaleri; men disse ere meget mindre i Tallet end hine. Der sees og Exempler 
paa store Forandringer i Cempaönaalen, hvortil jeg ikke har kunnet finde den 
virkende Aarsag.

Om Nordlyset selv bor anmcerkeS.
1) De fleste begynde i den ostre Horizont, en Deel i den sydre, faa i 

den vestre; men ingen i den nordre. Sieldcn har jeg imod Nord paa Himlen 
seer Nordlys, og naar dette er feet, har det stedse vcerct Straaler udstkudte fra 
Zenith, som have samlet sig i en hvid Skye.

2) Om Aftenen skyder Nordlyset sine Straaler fra neden op ad; men 
om Morgenen fra oven nedad. Fra denne Regel ere meget faa Undtagelser.

3) Nordlysets Farve er almindeligst hvid og stcrrk skinnende, sieldcn - 
rodligt eller blegrodr; -men aldrig stark rodt. Sorte Nordlysstraaler har jeg 
seet tvende gange; disse have straaleviis bevcrget sig frem og tilbage med megen 
Hastighed, saa det ikke har kunnet vcere Skyestriber.

4) Ikke sielden har jeg sect lykke og sorte Skyer oplyste af Nordlyset, 
som har havt Seede i eller bag ved samme. Jeg har seer dem pludselig at 
blive oplyste, og pludselig at blive sorte tgien, ligesom under Tilfcelde af Lyn
ild. Ja endog enkelte sorte Skyer have givet kiendelige Straaler eller Gnister 
fra sig, i det de gik igiennem Zenith, og ofte have tykke Skyer varet omgivne 
med en lys skinnende Kant, paa Tider, da ingen Lysstraaler fra Maanen 
kunde oplyse dem.

5) Nordlysets Hastighed paa den klare Himmel har ofte lignet Lynil
dens Hastighed, dog har jeg aldrig hort nogen Bragen eller Lyd ved samme.

Om
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Om Magnetnaalen selv kunde endnu tilfeies.
1) Af mange Iagttagelser udenfor de sædvanlige Observationstider flut

ter jeg: Declinatione« er i en Periode af 24 Timer den mindste Kl. 9 til 10 
om Formiddagen, og den største til samme Tid om Aftenen. Fra denne Regel 
ere vel mange Undtagelser; dog er den almindeligst paffende.

2) Naalen har undertiden siaaet i en ziktrende Bevcrgelse, endog uden 
at forøge eller formindske Declinationem Mod Trcrkvind og Luft er den godt 
bevaret, Vogne eller steerk Bevcrgelse paa Jordens Overflade i Ncerhedcn har 
ikke Sted; altsaa flutter jeg: Naalen settles i en zittrcnve Bevcrgelse formedelst 
smaae ukiendelige Iordsted — og dette stemmer overeens med mine Iagttagel
ser, at Grønland selv har en Vulcan, enten midt i Landet, eller paa den østre 
Side af samme.

3) Til Tider, naar Barometret har meest forandret flg i Op- og Ned
stigen, til samme Tider har Declinationen mindst forandret sig. Derimod 
naar Declinationen har lidt meest Forandring, har Barometret ofte vcrret sta
tionar. Almindeligt er dette Tilfalde ikke; men sieldent er det ikke heller.

Giver Gud Evne og Lejlighed, ffal jeg i Fremtiden fortfare med disse 
Iagttagelser.
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