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^vh-agnetnaalcnS Misvisning og Inclination ere tvende meget merkvcrrdige 
Egenffaber. De have tildraget sig de Naturkyndiges Opmerksomhed, og de 
ere vigtige for Astronomen, Geographen og Seemallden.

Tyrierne, Phoenicierne, Carkagenienserne, Romerne og Greekerne have 
ikke vidst at Compasset kunde udpege Syd- og Nordpunktet. Vore nordiffe 
Forfcedre have med uforfærdet Kiekhed, uden denne sikkre Vejleder, drister 
sig til at seile over Oceanet, og at gaae til England, Island, Grönland og 
Viinland, hvilket upaatvivleligen har vceret paa den amerikanske Kyst imellem 
40 og 50 Graders Nordre Brede.

Du Halde i hans almindelige Historie af China I. Bind fortæller "om 
"nogle Gefandtere, til hvilke Tstheu-Kong ved deres Afffeedsaudients gav 
"et Redskab, hvilket med den ene Side vendte imod Nord, og med den mod- 
" fatte Side vendte imod Sonder, paa det de derefter bedre kunde styre deres 
"Hiemreife end paa Udrejsen var skeet. Dette Instrument kaldtes Tschl- 
"Nan, hvilket Navn endnu gives til Compasset. Derpaa grunder man den 
"Formodning, ar Tscheu-Kong omtrent i Aaret rogv A. C. allerede har 
"kiendr Compasset."

En
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En gammel fransk Poet Gttyot af Provins synes i Aar ngo allerede 
at have bcffrevet Compassens Brug under Navn af Marinette:

Icclle Eftoille ne fe muet
Un Art font, qui mentir ne pent.
Par vertu de la Marinette 
Une pierre laide et noirette 
Oli li fer volontiers fe joint.

De paalideligste Efterretninger synes at vise, at Flavius Gioia eller 
Giri, en Neapolitaner, omtrent i Aaret 1300 fer ft har brugt Magnetnaa- 
len til Seilads i Middelhavet. Gilbert i hans Bog om Magneten paa- 
siaaer, at Mareo Polo har kart Compaffens Brug af Chineferne, og i 
Aaret 1260 bragt den til Italien. Den bekiendte portugiMe Soemand 
Vaseo de Gama har modt afrikanske og ostindiske Fartoier, hvilke brugte 
Compas, og rimelige« ei havde kundet leert dens Brug uden fra Chineferne.

At Magnetnaalen ikke viser det rette Nord, men har en Misviisning, 
Declination eller Variation, har Colombuö forft bemcrrket paa sin Reife til 
America 1492; omendffisnt man ellers tillcrgger Sebastian Cabot af Ve
nedig denne Opfindelse i Aaret 1500.

Ved en ftor Mcengde af Observationer, anstillede deels til Sses, deels 
til Lands, (certe man, at Misviisningen paa samme Sted aarligen foran
drede sig; ar den paa^nogle Steder var estlig, paa andre vestlig, og atter 
paa nogle Steder ingen; at den paa nogle Steder tog kil, paa andre Steder 
tog af. Den berømte engelffe Astronom Halley anstillede paa en Soercise 
til Sk. Helena, hvor han gik hen for ot bestemme Stiernerne i det sydlige 
Hcmisphcere, i Aaret 1672 en stor Mcengde Observationer paa Misviisuin- 
gen, samlede andres Observationer, sammenlignede og ordnede dem, og 
bygde derpaa sit berømte MiSviiSningSkaart, paa hvilket han. opdrog Mis- 
viisningens krumme Linier for Aaret 1700. Dette Kaart er siden forbedret 
og paa nyk udgivet af Mountaine og Dobson / af Bellin, og i Aaret 1770 
af Samuel Dunn, hvilken forncmmeligen har forbedret det ved de mange 
og gode Observationer, som Englcradcrne ved deres udbredte Seilads med 
bedre og nyere Søcinstrumcntcr have anstillet i de nyere Tider. Imidlertid 
er alk dette endnu ikkun et ufuldkomment Forsøg til en Theorie om Magnetens 

Vby*  Samling IV. B. £>0 0 SDiiÖ;
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MiSviiSning; man vced ci hvor de magnetiste Poler cre beliggende; man 
vecd ci nsiagrig.cn deres Lcrngde og Brede til en given Tid; man veed ci deres 
Afstand fra Verdens Poler; man vced ci om de ligge paa Jordens Overflade, 
eller, hvilket synes rimeligere, cm de ligge under n^den den, og i hvilken 
Dybde; man vecd ci den Tid, i hvilken de gaae om Verdens Poler; ci hel- 
ler kan vi endnu vide det'e, da vi ikkun have 200 AarS Observationer, og 
de magnekiste Poler formodentligen bruger i det mindste 500 Aar til deres 
periodiste Gang om Verdens Poler; ligesaa ukyndige ere vi om den magneti- 
ste Pols Gang er jevn, eller om den snart gaaer langsomt, snart gcsvindlere. 
Hertil kommer endnu, at MiSviisningcnö Bestemmelse ril Sees, endog med 
de bedste Compasscr, cre ustkkre og vaklende paa Z a § Grader ncrr. Jeg 
stal bckrcefre delle med gode Vidnesbyrd af de engelske Astronomer W. Wa

rned Cook.
"Jeg kan ikke, siger Hr. Wales, siulte denne Materie, uden at giere 

’? en Bemccrkning om de Ujevnheder, hvilke vi have funder ved Misviisningen. 
"I Canalen fandtes den fra 19!° til 250, og paa den hele Vei fra England 
”til Cap befandt man den samme Ustadighed. Den vedblev efterat vi havde 
"forladt Cap. Delte bestemte mig til noiagtigen at undersoge alle Omstcrn- 
"digheder, under hvilke disse Observationer vare anstillede. Jeg fandt da 
%t de sterste vestlige Observationer vare indtrufne naar Skibets Lcrngdeaxcl 
"var nordlig og ostlig; og at de mindste vestlige MiSviiSninger fandtes, naar 
"Skibet laae sydlig og vestlig. Jeg meldede dette ti! Capiiain Cook og de 
"andre Officerer, hvilke ikke syntes at fatte megen Liid dertil, men dog siden 
"ved ncermere Erfaring derom bleve overtydede. Paa den hele Reise er det 
"blevcn bekrcefrct, at Misviisningen findes forstiellig, a tt fom Skibet ligger 
"efter forstiellige Compasstrceger, at MiSviiSninger, observeret paa forsticl- 
" lige Skeder i Skibet, cre forstiellige; og endnu mcer Forstiel vil der vcere 
"imellem MiSviiSninger obscrvcrte cm Bord paa forstiellige Skibe, hvilket 
"fuldkommen bevises, naar man sammenligner mine MiSviiSninger om Bord 
"paa Resolution med de til samme Tid af Hr. Bayly cm Bord paa Adven
ture bemcerkcde MiSviiSninger." (Agronomical obfervations made in 
a courfe of a voyage towards the South Pole. London 1777. Intro
duction pag. 49). Naar
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Naar da tvende faa duelige Observatorer med de sorkrefligste Compasser 
finde en saadan Uvished og Ustadighed i MisviiSningen, hvor meget meer 
maae det da ci gielde cm den storste Mcengde af mindre kyndige Soemcend, 
fom desuden have observeret med meget siettere Instrumenter? og dog har ' 
man paa Misviisningscarterne maatte opdrage MiSviiSningens krumme Linier 
efter disse faa usikkre Observationer. Del er da ingen Under, at de feile 
5 Grader og derover. Der er da ikke andet tilovers, end al bygge Mieviis- 
ningscartct paa Landobfervationer; men der er ncrsten intet Haab til at erholde 
fynchronistiflke Observationer fra alle Verdens Steder, ei allene i Europa, 
mei/endog i Asien og de indere Dele af America og Africa.

Disse ville blive en paalidclig Grundvold for Misvisningens krumme 
Linier, passende til vor Tidsalder; men til at bestemme, hvorledes disse Li
nier flytte sig paa Jordens Overflade, dertil udfordres en Rcekke af Aar, fom 
svarer til den magnetiske Pots Gang om Verdens Pol. Jeg siger, at Land- 
obftrvationcr er en paalidelig Grundvold; thi disse ere visse, naar Magnet- 
naalen er vcl indrettet, og har den tilborlige Leengde af omtrent en Fod; naar 
den bcvo.'ger sig fuldkommen frit paa en Agats Dup og haard StaalfpidS, eller 
har nogen anden god SufpensionSmaade; naar Middagslinien rigtigen er op
dragen, faa kan man til Lands bestemme MisviiSningen paa 5 a io Minu

ter ncer. '
Dette er da de Ufnldkommenheder> fom findes ved Theorien om Mis

viiSningen. Endnu ufuldkomnere er Theorien om Magnetnaalens Inclina
tion, eller den Vinkel, hvilken en forud ligevægtig, siden magnetiseret, eg 
em sin Axel frit beveegelig vertikal Naal gier med Horizonten. Aarsagen her
til er, at Observationerne paa Inklinationen ere endnu mindre paalidelige end 
Observationerne paa MisviiSningen, og at InclinationSnaalen er et Instru
ment , fom efter sin Natur er meget va ligeligere og hidtil langt ufuldkomnere 
end Misviisningsnaalen, ved hvilken NaalenS Tyngde siet ikke kommer i Be- 

tragtning.
Den simpelste Maade til at forestille sig den umagnetiferede Jnclinati- 

onsnaalens Theorie, og Tyngdens Virkning paa Naalen, er folgende: Den Fig 
hsieste Fuldkommenhed hos denne Naal ville det være, om Gravitetscenteret 
og Bevæge I fesccu teret falde fammen i et Punct C. Da blev GravitetScen.

O o o 2 teret

. i.
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Fig. i. teret fif hver af NaalcnS halve Parker AC og BC i Midten D ofj E oß DC 
zzCE; Loddet P tages liig med Tyngden af AC, og Q med BC; all faa 
P — Q. FG er en horizontal Linie igiennem C; faa er /X FCD = 
A GCE: og FC ™ CG allfaa P. FC — Q. CG, eller det statiffe 
Moment af den Arm AC, som er opad, er ligestor med Momentet af 
der» Arm, som peger nedad, og Naalen bliver staaende i enhver stil
ling, som man giver den; den er altsaa ganff'e ligegyldig for enhv<r In
clination, og ville med den fnldkommenste Villighed modtage Virkningen af 
den magnctiffe Kraft, og paa den fnldkommenste Maade vise Inklinationen.

At bringe GravitetScenteret og BevcegclscScentrek sammen til et Pnnck, 
synes at veer e saare let i Theorien, men er fa are vanskeligt, om ei aldeles 
inn tie ligt, i det Praktiske. Der ville da en af tvende Tilfalde indtræffe, 

Fig-. 2. nemlig naar GravitetScenteret C vel er lige langt fra Enderne A og B, 
men over eller hoiere end Bevcrgelses- og Hvilepunetet H; da vil den 
^magnetiserede Naal ved den allermindste Bevægelse gaae ud fra Horizontal
linien AB, vende sig omkring, tage Stillingen bea, saa at Enden B kom 
hen, hvor A forhen havde været; thi, naar Gravitetsccntret ei er understyt- 
tet, maae Legemet falde saa lcenge, indtil GravitetScentret bliver understyttek. 
Denne Egenskab ville vcere hoist skadelig hos en Inclinationönaal, tuen den 
er sav» let fit bemærke, at den vel aldrig har sundet Sted ved nogen Inclina- 
tionSnaal, som har været forsærdiget med den allerringeste Flid.

Fig. Z. Det andet og sædvanligste Tilfælde er, at Gravitetsccntret C er sige 
langt fra Enderne A og B, men neden under eller dybere end Bevce- 
gelsescentret H. Lad os forestille os, at den nmagiieliftrede Naal fores 
fra sin horizontale Stilling ACB til en Stilling acb. Loddet P er ligestort 
med Tyngden af ac, hvor Gravitetscenter er d; Loddet Q er ligestort med 
ben anden Arm cb, hvis Gravitetscenter er e; PFd og QeG ere verticals 
Direktioner, og FHG en horizontal Linie. Da nu FH > IIG, saa er det 
statiffe Moment P. FH > Q. HG; og ben Ende af Naalen ac, som er 
opad, vil have Overvægten, og altsaa synke ned og drive Armen cb opad. 
Naar bc saaledes er oploftet, faaer den Overvægten og driver igien ac i 
Veiret, som fitter faaer Overvægten, og saaledes ville den umagnetiserede 
Naal vedblive at svinge, indtil Bevægelsen blev tUintetgtort ved Luftens Mod

stand
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stand og Sektionen pcr-a Tappen, og den igien fatter sig tit Hvile i en hori
zontal Stilling. Af dette BeviiS er da klart, at, om en saadan Naal mag
netiseres, og den magnetiste Kraft ville trakke en nf Enderne b nedad til eit 
vis Vinkel BCb, faa har den anden Ende Overvagten P. FH — Q. HG, 
og med denne Kraft trykkes Enden b opad, og glor Ineliuatiousvinke- 
len BCb mindre end den burde at vare. Saameger om Ineliuations- 
naalens Theorie; jeg kommer tut til Historien af dette Instrument.

En Engelcender Robert Norman har i Aaret 1576 i London forfar
diget det ferste InclinationseompaS, og obferveret at Naalens Nordpol sank 
under Horizontallinien til en Vinkel af 71° 50'. Naalen bevagede sig om 
sine Tapper eller Axeler i Huller, font vare i Centeret af en Ring; Frictionen 
har altsaa varet betydelig; ei heller tankte man paa at underfoge om Naalen 
havde nogle af de uyligen bestrevne Ufuldkommenheder. Imidlertid beholdt 
man denne Instrumentets hoist ufuldkomne Indretning til Aaret 1743, da 
det franste Videnstabernes Académie udsatte et Priisspsrsmaal om Inclinati- 
onscompassets bedre Indretning. Hr. D. Bernoulli/ Hr. Leonhard Eu
ler og Hr. de la Tour vandt Premier (Recueil de Pieces fur les Bons
foles d’ Inclination. Paris 1748).

Hr. Bernoulli giør egentligen Forsiag til et nyt Instrument; paa 
Naalens Axel fatter han en mindre Cirkel med en Vifer, denne vrider han 
faa lange indtil Naalen staaer i Ligevagt af sig felv ved den Grad, fom man 
veed at Inelinationen stal vare; han magnetiserer da Naalen, og bestemmer 
Inelinationen (See Memoires de Berlin. Tom. XL pour P anne 1755. 
pag. 131-136). Men hvorledes stulde man da forholde sig, uaar man et 
vidste Inelinationen? og er det ikke at fatte det forud, fom man egentligen 
føg er ? Desuden kunde Naalen gierne vare i Ligevagt paa et Sted, f. Ex. 
72 Grader, eller den formodede inclination, og derfor have en Overvagt til 
en af Siderne paa et andet Sted, eller den virkelige inclination, f. Ex. 74 
Grader.

Hr. Mallet har faavel i Petersborg fom i Ponoi i Lapland an sti slet 
Obfervatiouer med dette Bernoulliste inelinatiousinstrument. Naar man 
efterfeer og fammenligner disse Obfervationer, vil man finde, at dette In
strument ei har havr nogen hoi Grad af Nøjagtighed, men at Inelinationen 

O o o 3 har
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har vakler imellem flere Grader (Novi Commentarii Petropolitani. Tom. 
14. par. 2. Petersborg 1770. pag 39-54), og nt deraf ei kan flutteS nogen 
ret Inclination, uden ester mange feregaacnde, meget besværlige og vidtlof- 
lige Beregninger.

Af diffe Aarfagcr ve uden Tvivl Engelcenderne ganske gaaede fra det 
Bernoulliske Plan til JnclinationSnaalen. De tvende skarpsindige Instrument
magere Nairue og Blllltt forfærdige deres Naale paa folgende Maade, som 
findes beskreven af Capitain Phipps, nu Lord Muldgrave (A. Voyage to 
the north Pole. London 1773. pag. 119-123). Naalens Axel ganer 
paa sire store Frictionshiul. Paa Axclen er et vinkelret Kors af Messing- 
traad, paa hvis Ender exe sine Skruer med stnaa Ledder; den ene Arm er 
parallel med Naalens Længde, og den anden perpendicular paa samme. Ved 
de tvende Ledder langs med Naalen bringes Gravitetscenkeret til eller fra And
ren ester Længden; ved de tvende Lodder, perpendiculair paa Naalen, bringes 
Gravitetscentcret opad eller nedad ester Naalens Brede paa tverS. Hensigten 
er, at vcd disse Skrueninger skulde GravitetSeenteret bringes til at falde sam
men med Bevægclsescenteret, hvilket er den storste Fuldkommenhed hos Incli- 
nationsnaalen; men her moder atter prackiske Vanskeligheder; det er næsten 
umueligt at træffe det rigtigen; saaledcs har Hr. Wales, som har brugt 
Ncstmes og Blunts Incliuationsnaale, fundet det a). Hr. Bayley har 
fundet samme Ulejlighed, og kunde dog ei justere Naalen, paa Cap aldeles 
ikke (Pag. 15), og i O.vecn Charlottes Sund ikkun paa en Grad nær (l. c. 
Pag. 42), og paa Tilbagerejsen paa Cap ikkun paa 5 Grader nær (Pag. 133).

Disse Ufuldkommenheder, som findes ved disse Inclinationsnaale, have 
foranlediget mig til at formode, at felgende Indretning ei skulde være flcktere 

Fig. 4. end de forhen berorte. ABDE er en vel hamret Messingcirkcl, af 12 Tom
mers Diameter. Den er iuddeelt i sine Grader, og hver Grad i 6 Parter 
eller 10 Minuter; under neden den horizontale Diameter cre fastskruede tvende 
Mcssinglinealer DEFG af 10 Liniers Brede, hvilke ligeledes staae 10 Linier 

fra

a) Agronomical observations made in a courfe of voyage towards the South Pole. 
London 1777. pag". 51. the principal defects in its conflruction are the difficulty in 
placing the wire, which carries the two laft mentioned balls, in the proper plane, 
and the total impoffibility of knowing certainly, when it is io. 
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fra hinanden. Paa Midten erc fastede Stykkerne HIKL, paa hvilke In- Fig. 4. 
clinarionsnaalenS Axel C hviler. Denne Deel af Instrumentel er i den fenne 
Figur aftegnet i naturlig Storrelse, og alksaa krendc Gange storre end i den 
sier de Figur. Imellem Pladerne Mil og NI, hvilke ved Skruerne m, n, 
q og p ere fastede til Linealen DEFG, kan Stykket QKL bevages op og 
ned, og, naar det kommer- i sin bcherige Stilling, fastes og tilklemmcs med 
Skruen Q. ab cd er en Glascylinder, hvorpaa Inclinationsnaalens Axel 
bcvceger sig. Jeg kommer tilbage til den sicrde Figur. xy er et Stykke 
Messing, som er bcvageligt om Skruen x, og ved y cr boiet nedad; i Mid
ten har del et Indsnit, som tiener kil ak bringe Naalen i Ringens Center. 
Ringen Hanger i ct RST naften som cl Compaö; den kan bevcege sig 
horizonialt og verticalt, og tilsidst ved sin egen Ligevagt stille sig i den rette 
Stilling. Dcn hele Ring hanger i et Skab ropq med GlaSdorre for, hvil
ket paa en Tap c kan dreie sig omkring den faststaacnde Fod kimn. Den 
ficttc Figur afbilder en Plantegning af Instrumentet efter Diameteren DE; Fig. 5. 
og da Bogstaverne ere de samme som i den femte Figur, faa behover den 
ingen videre Forklaring.

Naalen ACB er 11 Tommer lang, 4 Linier bred, og if Linie tyk; 
Axelen gaaer midt igiennem Naalen, og er ei cülene dreier, men desuden af- 
smergelek, paa det den kan vare desto jevnere.

Dette Instruments Verification forrettes paa folgende Maade: Fra det Fig. 5. 
ene Nulpunct til det andet spender man en fiin Metal eller Silketraad; man 
losner Skruen Q i femte Figur, oploftcr eller nedtrykker Stykket HIKL faa 
lange, indtil Glascylinderens overste Flade cd, hvorpaa Naalens Axel stkal 
vandre, ligger faa meget under Traaden, som Axelens Radius cr; faa er 
man vis paa, at Naalens Middelpunct maae vare i Ringens Diameter; man 
kan ligeledes fra, den overste og nederste 90 Grads Punct spende en anden 
Traad, og bemarke Centret uoiagtigen, og Tappens rigtige Lcic pra GlaS- 
cylinderen; man feer det desuden oienfynligen, cm Naalen er i Centret, ved 
ak give Agt paa, om den ved begge Ender viser ligcmange Graders Inclina
tion. For ak bringe Naalens Axel til Centeret, erc de tvende Gafler x y Fig. 4. 
med et Indsnit i Midten; disse ere bevagelige omkring x; med det i dem 
varende Indsnit oplofter man Naalens Axel, og lader dem begge paa en

Gang
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Gang lctteligcn synke ncd; fan hviler Naalen pan Glascylinderen, og er 
tillige centreret.

Den anden Deck nf Verificntionen ganer ud pan at finde om Dinmete- 
Fig. 4. ren igiennen Nulpunckernc er horizontal. Fra den øverste 90 Grad hcenger 

man er Lod i en fiin Trand, fom mane være en Tomme længere end Instru- 
menteks Diameter; dersom Traaden da nøie spiller pan det nederste 90 Gra
der, faa er Ringens ene Diameter vertical, cg den anden horizontal. Der
som dette ei ff.er, faa vrides hele Instrumentet i de aflange Huller paa Styk- 

Fig. 7. fet vii, hvilket er paa Bagsiden af Ringen, og er aftegnet i den syvende 
Figur; og naar da Loddet rigtigen dækker 90, fan fæstes og tilffrues Skru
erne z og z.

Den tredie Deel af Verifikationen vedkommer den umagnetiferede Naal 
selv og dens Ligevægt. Naar Nanlen ligger rigtig i fit Center, og den forst 
i det Grove er giort ligevægtig, giorcs den ligeveegtig i den horizontale Stil
ling, eller paa Nul Grad, ved Asflibning med en Bogepind besmurt med fiin 
Smergel og Olie; derefter ferer man ven til 90 Grader, eller stiller den ver
tical, og assmergler den faa lange indtil den holder begge Stillinger med fuld
kommen Ligevægt; da kan tu an være fuldkommen vis paa, at Gravitetscentret 
af Na alen hverken ligger over eller paa nogen af Siderne af BcveegelseScen- 
trct, og at Nnalen fat paa enhver anden Grad vil finne i Ligevagt, hvilket 
man dog til desto sterre Sikkerhed særffilt bor for føge pna 30° og 6o°, og, 
om nogen Feil endnu findes, da rette den ved en fiin og meget vaersom Af- 
stibning. Jeg tilstaaer, at dette er et vanffeligt Aebetde, og at det udfor
drer en god Deel Taalmodighed; men naar det er giort engang, faa kan 
Naalen, naar den ingen Vold lider, aldrig tabe den; og jeg er af Erfaring 
overbeviist om, at man ved denne Maade kan komme denne rette Ligevægt 
ligefan nær, fom paa nogen anden hidtil bekiendt Maade, enten ved den 
Bernoulliffe Viser eller Nairne's Lodder.

Med dette Instrument observeres Magnetnaalens Inclination 
paa folgende Maade:

1) Man drager paa et horizontal og faststaacnde Bord en Compaslinie.
2) Den brede Side af Cassen eller Planet af Ringen stilles efter denne Li

nie, faa at den inddeelte Rand vender f. Ex. mod Vest.
3) Naar
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3)

4)

5)

6)

9) Man

Naar InclinationSnaalen ev vel magneticeret, lægges den paa Glasey- 
linderne; den bringes i Centeret, og, naar den har fat sig efter sine 
Svingninger, optegnes hvad den viser ved begge Ender, hvis Middeltal 
er ~ a ~ 70° 30*.
Man bringer Naaleu ud af Centeret, bringer den paa nyt i Centeret, 

lader den satte sig, og observerer paa nyr Inclinarionen zz b zzz 69° 30', 
Derefter vender man Arelen af Naalen om, saa nt den Flade af Naa- 

len, fom for var imod Ast, nu kommer imod V st; og gior tvende nye 
Observationer pcra begge Ender af Ringen, hvis ene Middeltal zzz c zz: 
70° o', og Oct andet zzz d zz 69° 52'.
Man vender hele Skabet omkring Tappen i Foden sr i den sierde Figur, 

fan nt den inddcclte Rand, som for var imod Vest, nu kommer imod 
A st; og man anstiller fire nye Observationer, hvis Middeltal e zzz 70° o', 
f — 69° 30', g — 70° 15', h — 71° o'*  Middcltallet af alle disse

Observationer zzz------------------------------------------ ----------zzz 70 4' 38z/»
8

Aar sagen hvorfor man vender den inddeelte Rand imod Ast og Vest, 
er for nt finde, om Diameteren igiennem Nukpunctcrne virkeligen har vce- 
ret horizontal; thi var dcrudi f. Ex. 4 Graders Feil, saa maalte Obser
vationen have ganet fra hinanden 8 Grader, men da de nu stemme noget 
nær, saa er Feilen ubetydelig.

7) Man Har i Oct Fo reg a a en de antaget, at Armene vare paa Oct fuldkom
neste ligevægtige, hvilke de dog snare siclden ere i den allerstrengeste For
stand. Dersom den nederste og nordre Ende er overvægtig, saa bliver 
Inclinarionen storre end den bor være saa meget som Foiskicllen af begge 
Armenes Momenter har trykket den ned. Naar man derfor ombytter 
Polerne af Naalen, og gier den nordre Ende til den sydre, saa kom- 
mer di'n lettere Ende af Naalen nedad, og den tungere Ende opad, alrsia 
vil Naalens Overvcrgt virke paa Den modsatte Maade, og formrnd- 
ste Jrrclinationen ligcsaa meget som den forhen forogede den.

8) Naar man da af disse Aar sager har ombyttet Naalens Poler, an stilles 
mod Ast fire Observationer, hvis Middeltal i zz. 72° 30', k — 72° o', 
1 zz 730 o', m zz 72° 30.

Sanrling IV. B. Ppp



B. Bestridelse over et nyt Jnclinatiouscompas rc.

9) Man vender da den inddeclte Rand imod Vest, og anstiller fire nye 06» 
fcmtioncr, hviL Middeltal u — 72° AO', o izz 73°'o', p =272° 30', 
n — 7 30 o'-

10) Middeltallet af disse otte Observationer u---------------------- -------------- ------- -
— 72° 37' ZO". 8

11) Da nu Inclinarioncn fer Polerne vare omvendte, var 70° 4' 30", og 
efter omvendt Polaritet — 72° 37' 30"; fa a har N aa len S Overvagt 
trykket den ud af sin Stilling omtrent i° 30'; og den sande Inclination 
efter den hele Rcrkke af 16 Observationer — 71° 21' 4".

Paa famme Maade har jeg bestemt folgende Nakker, fom hver er Re
sultatet af 16 Observationer, 8 med en, og 8 med en anden og forandret Po
laritet, og med Instrumentet stillet vexelviiö imod Ost og Vest.

1791:

Dagen og Stedet, og 
andre Omsterndighedcr.

Den observerte Inclination. Sande Inelma-kion efter 
Middeltallet af begge.r. Polaritet. 2. Polaritet.

1791 den 2. Dekoder i

00 30' 0' * mod Ost* 7 2° 30' c/ mod Ost.
en tzave, $o Fod fra 69 30 72 0
Bi) nlinger. Stille 70 0 73 0
Deir. 69 52 72 30

mod Vest.70 0 0 mod Vest. 72 30 0
69 30 73 0
70 15 72 30
7' 0 73 0
70 4 38 Middeltal. 72 37 30 Middeltal. A — 71® 21*  4"

1791 den 10. October i 
famine Have, 40 Fod 
fra Bygninger-Stille

70 7 0 mod Ost. 72 45 0 mod Ost-
69 0 73 0
71 0 72 0

Mir. 70 0 72 30
mod Vest.70 7 0 mod Vest. 72 45 0

70 0 72 45
7 r 30 72 O
70 15 7» IS

70 14 52 Middeltal. 72 30 0 Middeltal. B = 71 22 16

1791 hen 15. October
i et V.rrclse, 16 Fod

70 1 5 0 mod Ost. 72 4 5 0 mod Ost.
70 O 72 4 5

fra Kikelovnen, som 
var Nordvest for In-

7 i 30 72 15
71 30

mod Dest.
72 O

mod Vest.strumenlet. 7 l 15 O 72 O 0
7 1 15 72 O
70 O 72 3D
70 7 72 30
70 44 O Middeltal- 72 19 23 Middeltal. C = 71 31. 41



B. Bestridelse over et nyt Jnclmationscompas re.

Dagen ci) Stedet, og

Ppp 2

5)ni obferverti Inclination.
cind-re OmstLNdighcd r. i. Polaritet. 2. Polaritet.
1791 den 24. Oct ber i 7 2° 0' 0" nioi) Ost. 7 2° 15' 0' mod Ost.

famine D reuse, ,4 70 30 72 30
Fod fra AiafelcMi n, 69 30 73 0
som nav Nordost fer 69 0 73 0
Instrumentet. 69 45 0 mod Vest. 72 45 0 mod Vest.

69 O 72 45
72 O 73 O
71 ■O 72 O
70 20 38 Middeltal. 72 39 22 Middeltal.

1791 den 2. November 70 45 0 mod Ost. 73 O 0 mod Ost.
i et andet V rrclse, 71 O 73 0
18 Fod fea K >k levr 70 15 72 O
lien, som nav Vesten 69 O 72 Ü
fer Instrumentet. 70 O .0 mod De st. 7 2 30 0 mod Vest.

69 1 5 72 30
69 30 72 30
/O O 72 45
69 5 8 8 Middeltal. 72 3 i 52 Middeltal.

1791 den 20- November 70 30 0 mod Ost. 72 30 0 mod Ost.
i samme 93.v vel fe og 70 1 5 7' 45
paa samme Sted. 69 30 72 45

69 45 72 30
70 O 0 mod Vest. 71 30 0 mod De st.
69 45 . ■ i 73 O
70 O 72 30
70 O 73 O
-69 58 7 Middeltal. 72 26 15 Middeltal.

1792 den 2. Januar i 69 45 0 mod Oit. 73 O 0 mod Ost
et andet Va> else, 10 69 1 5 72 45
Fod fea £ af elo v nui, 69 30 72 7
som var Sodvest fer 70 30 /2 O
Instrumentet. 69 30 0 mod Vest. .7 3 i-S 0 mod Vest.

7° 1 5 72 45
69 45 71 52
70 30 71 52
69 52 30 Middeltal. 72 27 0 Middeltal.

1792 den 10. Februar 1 70 30 0 mod Ost. 73 30 0 mod Ost.
famine Decie.se, 18 70 0 73 30
Fod fra Kakelovnen, 69 30 73 4 5
som var Sydvest for 69 O 72 O
Instrumentet. 7’ 0 0 mod Vest. 7 l 30 0 mod Vest.

70 O 72 1 5
69 45 73 O
70 30 73 O
70 I 52 Middeltal. 72 41 15 Middeltal.

483

Sonde Inclina ion efter 
Middettallet af begge.

D = 7i° 30' o"

!

E = 7 T I $ O

P = 71 li ti

G = 71 9 4?

n — 71 27 33

Altsaa



484 B. Beskrivelse over et nyt Jnclinationscompas rc.

Altsaa er i Slutningen af Aaret 1791 eller Begyndelsen as 1792 den 
sande Inclination fundet:

Efter Nakken af Observationerne A — 71° 21' 4"
B = 71 22 6
C =■ 71 31 4E
D = 71 30 o
E = 71 15 o
F = 71 12 ii
G == 71 9 45
H = 71 21 33

Den sande Inclination ved et Middeltal = 71° 2°' 25"
Da denne saaledeS fundne Magnetnaalcns Inclination af 71*  20' 25" 

er Resultatet af 8 Hovedrcekker og i alt af 128 Observationer, hvilke cre an
stillede deelS i en Hauge, decks i scerffilte Vcerclser, hver Gang efter nye 
CompaSlinier, opdragne med en Magnetnaal af 12 Tommers Lcengde, og alt- 
saa under saa foranderlige Omstcrndigheder som mueligt, synes den fundne 
Overeensstemmelse imellem Rcekkerne at vise, at Instrumentet er saa paalide- 
ligr, som et saa vanskeligt Instrument kan vcrre.


