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I^Jaar man i Almindelighed for at udfpore Natur-Lovene læg
ger Erfaringen til Grund, faa er der vel ingen Deel af NaturVidenfkaben hvor dette er mere nødvendigt, end ved Magnetismen.
Vi vide lidet om Magnetnaalens Stilling og Kraft,
uden paa de Steder hvor Iagttagelfer ere anftillede; vi kunde
med Sikkerhed intet lige om dem paa Steder paa Jorden hvor
ingen Obfervationer ere anllillcde i Nærheden; og vi ere ikke i
Stand til at forudfige om dem, hvorledes de efter en Række
af Aar ville blive.
Magnetnaalens Stilling har man fundet beqvemmefl for den
mennefkelige Forftand at udmaale ved Afvigelsen fra Meri
dian-Planet eller Misvisningen; og Hældingen eller Inclinationen i dette Plan med et horizontal Plan.
Da man förft mod
Slutningen af 15de Aarhunclrcde lagde Mærke til Afvigelsen og
mod Slutningen af 16de til Hældingen, og förft noget efter til
Misvisningens Foranderlighed, faa er det begribeligt, hvad
enten det Tidsrum i hvilket Misvisningen har igiennemgaaet fin
hele Periode af Forandring er, fom Burchardt af Parifer Iagt
tagelfer har villet udlede, 860 Aar, eller fom Steinheuer uden
tvivl nærmere Sandheden af famme Iagttagelfer har funden, 44o
N s
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Aar, at der endnu vil udfordres Aarhundrede, förend man
har tilstrækkelige Erfaringer til at bygge en Lov paa, naar
man lkal afvarte den hele Periode.
Det behover neppe at bemærkes at i denne Periode af
Forandring de Punkter, hvor Magnetnaalens Afvigning fra Me
ridianén har naaet fit Maximum, ere de vigtigfte.
At de Obfervationer jeg har anftillet, give mig höj Grad af Formodning
om at dette er Tilfældet nu, at Magnetnaalen har naaet fin
florite veftlige Afvigning her i Kiöbenhavn, fkal jeg i det Fölgende give mig den Ære at oplyfe for det Kongelige Videnlkabers Selfkab.
Saafremt Magnetnaalens Afvigning fra Meridianen tiltog
ved en jevn fremfkridende Bevægelfe, vilde det være let at
domme om, om Magnetnaalen havde naaet lin ftörfte Afvigelfe
fra Meridianen, liden man da af en enkelt Obfervation i hvil
ken Misvisningen var mindre end den fom man forhen havde
fundet, ftrax kunde fpore at Naalen atter vilde nærme sig Me

ridianen.
Men da Magnetnaalen ikke nogen Dag, ja kom of telt ikke
nogen Time til Ende har den famme Stilling mod Meridianen,
faa at den snart nærmer lig, snart fjerner sig fra Meridianen
ved fmaae Buer, hvilket kaldes dens daglige Forandring: faa
kan man egentlig kun clömme om Misvisningen tiltager eller af
tager ved at tage Henlyn paa den forandrede Stilling af den
Axe omkring hvilken dilfe fmaae Ocillationer fkeer; og Forandringen i denne Axes Beliggenhed hvert Aar, er det alffaa
man kalder den aarlige Forandring i Misvisning.
Man seer
heraf at en isoleret Obfervation, anftillet 2 Aar efter hinanden,

ICH
ikke kan give noget Uclflag i Henfeende til det Sporgsmaal om
Misvisningen tiltager eller aftager, liden det mueligen har været
Tilfældet at den daglige Variation har overfteget den aarlige.
jBugge har derfor neppe Ret, naar han af en Formindfkelfe af
omtrent 8' i Misvisning i 2 Obfervationer anftillede 1792 i Sept,
og 1793 i Octbr. flutter at Naalen havde -naaet fit Maximum af
veftlig Afvigning.
Foregaaencle leder nu til at naar man haver anltillet faamange Observationer i Aarets Löb, til forfkjelligc Tider paa
Da gen, at man heraf kan finde Middel - Misvisningen, kan man
af dennes Sammenligning fra et Aar til et andet, ligefrem fee
om Misvisningen er i Tiltagende eller Aftagende.
Men naar man kun haver anflillet enkelte Obfervationer
aarlig, maae man for at domme om, om Misvisningen tiltager
eller aftager, tillige tage Honfyui .paa hvad lndflydelfe dcji dag
lige Variation kan have havt paa Naalens Stilling.
Naar den aarlige Forandring er betydelig, vil man derfor af ifolerede Obfervationer for nogle faa Aar vel kunde fee
om Misvisningen aftager eller tiltager, liden der da ikke beho
ves mange Aar, förend Summen af den aarlige Forandring for
hvert, overftiger den Forandring fom den daglige Variation kan
frembringe; men naar den aarlige Variation kun er liden i borhold mod den daglige Variation, vil flere Aar medgaae, inden
dette er Tilfældet. Dog leder den Omstændighed at man fin
der Alisvisningen omtrent den famme flere Aar i Rad, mere
end alt andet til den Formodning at Misvisningen er nær fit
Maximum, fiden enhver Function der gaaer frem efter vilfe Love,
naaer fit Maximum naar Diflerentzen gaaer over til at blive Null.

102
Hvad den daglige Variation angaaer, da kjendtes den al
lerede i næftforrige Seculum. Wuschenbrock har anflillet Forfög over den, og Celsius har ved nöjere at folge Naalens Bevægelfer funden at den i Almindelighed havde 2 Svingninger, een
mod Veft den anden mod <311, saaledes at omtrent Kl. 8. F.
M. var Afvigningen mindft, derpaa fjernede Naalen fig efterhaanden mod Veft indtil Kl. 1. eller 2 E. M., hvorefter Afrevigningen igien aftog indtil Kl. 8 a 9 E. M., da Naalen paa
det nærmefte, havde fanime Afvigning fom om Morgenen, imid
lertid vilte den undertiden betydelige Anomalier, færdeles vir
kede Nordlys paa den, og kunde undertiden bevirke at den
forandrede fin Stilling flere Grader, hvorfra den dog efter
nogen Tids Forlob atter kom tilbage, og indtog omtrent fin
forrige Stilling.
Senere har Cassini ved finere Forfög, ved at ophænge
Naalen efter Coulombs Maade i en Traad af Silkeormefpind
og ved i forlkjellige Perioder fra 1780 til 1783, hver Time
paa Dagen at agte paa Naalens Bevægelfe sögt nöjere at be
stemme dens Gang. Han har fundet foregaaende bekræftet,
famt at Naalens ftorlle Afvigelfe varierer imellem Kl. 12 og 5
EM, i hvilken Tid den kan -anfees fom Stationair; at den
Morgen og Aften har fin mindfte Afvigelfe; men at diffe
Grændfer ikke ere faa regulaire og ere vanskeligere at beftemane, fordi Morgenen, men i Særdeleshed Aftenen ere de Öjeblikke Naalen er meeft Forilyrrelfe undergiven, og forekom
mer det ham fom om den mindste Afvigelfe finder Sted mod
Kl. 8 om Morgenen og mod Kl. 10 Aften.

103
Cassini har efter dilTe forelobige For fog i 5f Aar, fra
i Maii 1785 til 1 Jan. 1789, daglig iagttaget Naalens Bevægelfe paa de Tider naar Afvigelfen sædvanlig var paa fit Störlte, hvilket han som meldt har anfeet at være imellem Kl. 12 M. D.
og 5 EM, samt naar den var paa lit mindfte. Han har meddeelt Tabeller for begge dille Tilfælde i hvilke Medium af 8
Dages Obfervationer er angivet og anfeer dette for MiddelDirektionen den 4de, 12te, 20de og 27de af hver Maaned.
Af Cassinis Obfervationer er det indlysende at Magnetnaalens Bevægelfe er ujevn, og at den lkeer ved en beftandig
Frem- og Tilbagegang, Hvad Naalens daglige Forandring angaaer, cla anfeer Cassini denne for at være ftörft fra April til
Septb., mindfl fra October til Marti, Middel Störrelferne at være 8'
a 10' naar den er mindfl og ioz å i5' riaar den er ftörft. Naar
Forandringen overftiger dilfe Störrelfer maae den anfees fom
at komme af andre forstyrrende Aarfager, faafom Nordlys,
Snee og Taage, öftlige Vinde, eller en pludfelig Overgang
fra godt til ondt Vejr eller omvendt, hvilke Aarsager fædvanligen, dog ej uden Undtagelfe, frembringe pludselige Afvigelfer
i Naalens Stilling, som undertiden hæver fig meget haftig, un
dertiden Iangfom, men ofte kommer Naalen förft tilbage til fin
forrige Stilling ved at een af de för nævnte forftyrrende Aar—
fager paa nye indtræffer. Denne Forftyrrelfe kan ofte gaae
til 20' ä 3o' — Cassini fandt endog engang at Naalen forandrcde lin Visning fra Morgen til Aften y5', men famme Af
ten vifte lig Nordlys.
Cassini meener at man bor beftemme Magnetnaalens
egentlige Gang i fin Afvigning fra Meridianen fra Tid til an—
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den, enten ved at sammenligne Obfervationerne i de Tidspunkter den sædvanlig er ftorfl, eller da. den er mindft, begge
Dele sinder han at give omtrent samme Resultat, og naar faa
er, er det rimeligt at det ej heller kan være meget forfkj elligt
fra Middel-Misvisningen.
Cassini har ved at fammenligne de för omtalte Middel
Directioner 4 Gange for hver Maaned fra de Tidspunkter Afvigningen var ftorfl, troet at finde:
1) At fra Jan. til April tiltager almindelig Afvisningen fra
Maaned til Maaned.
2) Mod April gaaer Naalen tilbage indtil Sommer Solhværv,
gaaer derpaa atter mod Veft og er i Octb. fædvanlig
omtrent i famme Stilling fom i Begyndelfen af Mai.
5) Efter Octb. afyiger Naalen til Veft men beskriver’ ej faa
itor Bue.
En geometrifk Aftegning Cassini har meddeelt af om
meldte Obfervationer giör det anfkueligt at ommeldte Resultater
ikke synes ugrundede, dog finder nogle Anomalier Sted, især
syncs Naalens Afvigning til Veft fra October til Aarets Ende
at være meest Tvivl underkastet, da den af de anförte 6 Aars
Obfervationer ikke fpores i de 5 lidde Aar.
Det vilde været interreffant at fammenligne de af Bugge
paa Kjöbenhavns Obfervatorium anstillede Obfervationer fra
3782 til 1786 i Mai fom findes i det Kongl. Videnfkabers Sei—
fkabs Skrifter med Foregaaende for at fee om man fik famme
Refultater, i Særdeleshed da endeel af Obfcrvaiioncrne falde i
famme Periode fom Cassinis. Alen da Bugge ikke har forklaret hvad han forttaaer ved Störfte, Mindfte og Middel Mis-
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Cassini har efter dilTe forelöbige Forfög i 51 Aar, ffa
i Maii 1783 til 1 Jan. 1789, daglig iagttaget Naalens Bevægelfe paa de Tider naar Afvigelsen sædvanlig var paa lit Störste, hvilket han fom meldt har anseet at være imellem Kl. 12 M. D.
og 5 EM, samt naar den var paa fit mindfte. Han har meddeelt Tabeller sor begge diffe Tilsælde i hvilke Medium af 8
Dages Obfervationer er angivet og anfeer dette for MiddelDirektionen den 4de, 12te, 20de og 27de af hver Maaned.
Af Cassinis Obfervationer er det indlysende at Magnetnaalens Bevægelse er ujevn, og at den fkeer ved en beftandig
Frem- og Tilbagegang, Hvad Naalens daglige Forandring angaaer, da anfeer Cassini denne for at være ftorlt fra April til
Septb., mindft fra October til Marti, Middel Störrelferne at være 8'
i io' naar den er mindft og 15Z å i5z naar den er flörft. Naar
Forandringen overltiger diffe Störrelfer maae den anfees fom
at komme af andre forftyrrende Aarfager, saafom Nordlys,
Snee og Taage, öftlige Vinde, eller en pludselig Overgang
fra godt til ondt Vejr eller omvendt, hvilke Aarfager sædvanligen, dog ej uden Undtagelse, frembringe pludselige Afvigelser
i Naalens Stilling, som undertiden hæver fig meget haftig, un
dertiden Iangfom, men ofte kommer Naalen förft tilbage til fm
forrige Stilling ved at een af de för nævnte forftyrrende Aarfager paa nye indtræffer. Denne Forftyrrelfe kan ofte gaae
til 20' ä 5o' — Cassini fandt endog engang at Naalen forandrede lin Visning fra Morgen til Aften 70', men famme Af

ten vifte fig ordlys.
Cassini meener at man bör bcflemme Magnetnaalens
egentlige Gang i lin Afvigning fra Meridianen fra Tid til an—
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den, enten ved at sammenligne Obfervationerne i de Tidspunkter den sædvanlig er flörft, eller du dou er mindft, begge
Dele sinder han at give omtrent samme Resultat, og naar faa
er, er det rimeligt at det ej heller kan være meget forlkjelligt
fra Middel - Misvisningen.
Cassini har ved at sammenligne de för omtalte Middel
Directioner 4 Gange for hver Maaned fra de Tidspunkter Afvigningen var ftorft, troet at finde:
1) At fra Jan. til April tiltager almindelig Afvisningen fra
Maaned til Maaned.
2) Mod April gaaer Naalen tilbage indtil Sommer Solhværv,
gaacr derpaa atter mod Veft og er i Oetb. fædvanlig
omtrent i famme Stilling som i Begyndelsen af Mai.
5) Efter O etb. afviger Naalen til Veft men belkriver ej faa
itor Bue.
En geometrilk Aftegning Cassini har meddeelt af ommeldte Obfervationer giör det anlkueligt at ommeldte Refultater
ikke fynes ugrundede, dog finder nogle Anomalier Sted, ifær
fynes Naalens Afvigning til Veft fra October til Aarets Ende
at være meelt Tvivl underkastet, da den af de anförte 6 Aars
Obfervationer ikke fpores i de 5 fidfte Aar.
Det vilde været interrelfant at fammenligne de af Bugge
paa Kjøbenhavns Observatorium anftillede Obfervationer fra
1782 til 1786 i Mai fom findes i det Kongk Videnfkabers Selfkabs Skrifter med Foregaaende for at fee om man fik famine
Resultater, i Særdeleshed da endeel af Obfervationerne falde i
famme Periode fom Cassinis. Alen da Bugge ikke har forklaret hvad han forltaaer ved Störfle, Mindfte og Middel Mis
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visning, faa at man er uvis om han ved ftörfte og mindste
Misvisning mener den som har været florfl og mindst i Maanedens Löb, eller som hos Cassini, den Misvisning fom falder
paa den Tid paa Dagen da Misvisningen hædvanligcn er ftorfl
og mindft; man af Middel-Misvisningen heller ikke oplyfes herom,
da den for de förfte 5 Aar, hvor den er angivet indtil jfo Minul, ikke er et Medium af clen for samme Maaned anförte
ltörfte og mindste Misvisning, men maae være Medium af en
anden Række; derimod fra Bcgyndelfen af 1780 til Mai 1786,
hvor den blot er angivet paa Minuter, ligefrem er et Medium
af den ved Siden staaende florite og mindfte Misvisning;
jBugge desuden kun har angivet een Störrclfe for hver Maaned,
faa kan denne Sammenligning ikke blive fuldstændig. Imidler
tid har jeg dog, for at fee hvad Oplysning man kunde hente
deraf, paa famme Maade og efter famine Skale fem hos Cas
sini, aflagt paa vedføjede Tab. 1. den for hver Maaned anförte ltörfte Misvisning, og valgt denne, fordi jeg troede, at
jeg om den kunde antage, at den for hele Tiden var nedfat efter eet
og famme Princip. Skiöndt, fom meldt, ingen nojaglig Sammenligning heraf kan anftilles imellem Obfervationerne i Paris og
Kiöbenhavn, faa vise dog de ftærke Spring fra Mai til Juni 84,
fra Jan. til Febr. og fra Febr. til Martz 1786; ligefom og at
Magnetnaalens Gang fra Januari til Mai 1784 har været aldeles
modfat det den var i Paris, faa betydelige Afvigelfer, at man heraf
faaer Anledning til at troe, at Naalens daglige Gang ikke harmoncrer paa 2 forlkjellige Steder. Dette er ogfaa begribeligt,
naar man betænker, at Perturbati onerne ere en Folge af Vejrliget og derfor maae have famme Uftadighed som dette.
O
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En anden meget nöjagtig Sammenligning, kun Skade at
den er for faa kort en Periode, haves i de Londoner Obfervationer af Gilpin.
Gilpin har i 16 Maaneder efter hinanden, fra i Septb.
1786 til 1 Januar 1788 anflillet Observationer over Misvisnin
gen hver Dag fra Kl. 6 å 7 F. M. til Kl. 10 å 11 E. M., med
Intervaller af 1 eller 2 Timer.
Jeg har til Sammenligning
taget Medium af hans Obfervationer paa Naalens Stilling i
denne Periode til KL 2 E. M., for faa mange paa hinanden fol
gende Dage, at dette Medium kom til at fvare til de famme 4
Dage i Maaneden, kom hos Cassini? og aftegnet dette Medium
paa Tab. 1. paa for umtalte Maade. Det vil heraf fees, at der
vel er nogen Overeensftemmelse imellem Naalens Gang i L011don og i Paris, men at Forfkjellen dog undertiden ikke er ubetydelig t. Ex. fra Juli til Aug. 1787.
Gilpins Obfervationer
stemme deri med Cassinis? at Naalen ikke afviger til Veft fra
Octb. til December, og bekræfter hvad jeg forhen har bemær
ket om det fom af Cassini i den Anledning er angivet. Den
Omftændighed fkal jeg endnu for det F ölgendes Skyld giöre
opmærksom paa, at Magnetnaalen i Scptbr. Maaned hvert Aar
har havt den ftorite Deel af fin Afrigning mod. Veit.
Endelig fkal jeg angaacnde den daglige Variation blot
tilföje,, at efter en Tabel, Gilpin har givet over Middel-M.svisning og Middel af den dagllgc Variation i Misvisning for
hver af de 16 Maaneder, belob den daglige Middel-Karia ton
i Aaret 1787 i Martz 15', i Juni ig' 6, i Juli 19' 6, i Septb.
14' 8, i Decb. 17' 6; hvoraf fces at den daglige Variation
ej belob lig over sok
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Ester at have forudfkikket foregaaende Bemærkninger angaaende Misvisningens daglige Forandring, fkrider jeg nu til
at omtale de her i Kiöbenhavn anflillcde Misvisnings Obser
vationer.
Den förlte Misvisnings Observation jeg veed af her i
Kiöbenhavn, findes anfört i den af Bagge PTandel i64g ud
givne Bog om Navigationen, bom han kalder det vaagendes
Öje'? hvor det hedder: at Compasmager Herman Luchtejnacher udi fine Compaffer fom han her i Kiöbenhavn formerer,
haver lagt Rofen oven paa Jernet at Lillien viser ret ad Nordpolen, omendfkjöndt at Jernet vifer her i Byen ikke vel i|°
fra den rette Norden til Öfter hen. D^t cr formodentlig paa
Grund heraf at Bartholin som i Acta Medica for 1672 angiver
Misvisningen for dette Aar at være 5° 55. fra Nord ad Weft
anförer foregaaende ObferYation fom at være anftillet af Luchtemacher.
Efter diffe Obfervationer at domme, fkal Naalens aarlige Bevægelfe imellem i64g og 1672 have været 13',3 og derefter Alisvisningen været o° i Aaret 1656.
Mærkeligt er det ellers, at Picard fandt Misvisningen 1672
paa Oen Hveen 2° 35'; thi derfom denne antages at gielde for
Kiöbhvn. ville Obfervationerne fammenlignet med dem i Lon
don ftemme meget bedre, og det er ventelig af denne Aarfag
at Lous anförer Misvisningen for 1672 at være
55z. Men
naar han anförer at Misvisningen fkulle have været o° i Aaret
1680. maae her være indløbet en Fejl; thi naar endog denne
Observation lægges til Grund, faaes at Misvisningen i Aaret 1658
var o°. Nu haves ingen Efterretning om Misvisnings ObfervaO 2
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tioner anflillede her i Kiöbenhavn næftcn i 60 Aar; for Aaret
1700 er af Prof. Lous opgivet, at hans Fader fandt Misvisnin
gen io° 37' og i Aaret 1751. n° i5'. Lous felv har fra 176b
indtil 1779. aarlig obferveret Misvisningen, og har meddeelt i
Selskabets Skrifter diffe .Obfervationer, tilligemed en Observation
anftillet 1784. hvoraf han uddrager Middel Misvisningen fra
17Ö0
til— 178L Hans Obfervationer synes at være anflillede
med
*r
r
#
Nøjagtighed; han har for at erfare hvad Trækning Naalen i
hans Værelfe maatte være unclerkaftet, giort en Observation
paa frie Mark, hvormed Naalen i samme Öjeblik er farnmenlignet. Han fandt en Forfkjel af 12', hvormed han har rettet
alle fine Observati ua or.
Ved at sammenligne Misvisninger for forfkjellige Perioder
i det heele Tidsrum af 54 Aar, finder han folgende aarlige
Tilvæxt fra 1730 til 1765 — 7,6
'V
1765 — 1770 — 6, 4
1770 — 1775 — n,o
1775 — 1779 — 8, 75
1779 — 1784 — 7, 4
VecIKiöbenhavns Obfervatorium ere anflillede Misvisnings Ohfervationer fra 1782 til 1786 i May, fom jeg för har omtalt- Uag
tet der vel altid vil blive nogen Uvished i Ilenfeende til den
abfolute Misvisning, fom ditfe Obs. angive, da Bugge i Vidfk.
Sclfk. Skrifters 4 Deel finder Virkningen af Jern i Observato
riets Mure paa Naalen at være 23' men i 5 Deel angiver Virkningen at være 50 eller 45z; og man ikke lettelig kan komme
Sandheden nærmere, da man efter hvad jcg forhen har an-

fört om. Misvisningens daglige Forandring, ikke kan være enig
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med, at han fmeler Trækningen af Jern ved at fammenligne en
Observation af 4 Juni 86. med Medium af Visningen i Januar,
Februar, Martz, April og May — faa vil man dog, fielen Virkningen af Jernet kan anfees fom beftandig uforanderlig, kunne
domme om Tilvæxten i denne Periode, og fee at den er

aftaget, fiden den kun er 5/1.
At Bugge fiden den Tid, fordi han sandt at Naalen paa—
virkedes af Jern, lod aldeles ophore med Misvisnings Obferva— •
tioner ved Kiöbenhavns Observatorium er virkelig Skade; thi foruden mange Vanfkeliglieder man er udfadt for i en privat Boelig, faa kan vedvarende og aldeles sammenlignelige Obfervationer kun fkee paa et faadant Sted, hvor man ej er udfadt for
Forandring i Locale. Den conitante Paavirkning af Jernmaffer
kan let underföges, og til megen Nøjagtighed findes ved gientagne ligetidige Observationer i Marken, saaledes som Gilpin

har giort i London.
Siden de af Bugge i Aaret 1786 og i Aarene 1792 og
1790 i frie Mark foretagne Misvisnings Obfervationer, er der
atter en Paufe indtil i8o5, da jeg ifölge mit Embede anfaae
det for Pligt at anltille faadanne Obfervationer.
For at vise hvad Tiltroe difle Obfervationer fortjene, vil
det være nödvendigt, faavcl at angive hvorledes jeg har faaet
den Meridian beftemt, hvorfra Magnetnaalens Afvigning er maalt7
fom den Fremgangsmaade der er brugt med Observationerne.
For at være fikker paa at Naalen ej paavirkecles af Jern,
har jeg anftillet alle Obfervationerne i min Flange, og da denne
er meget begrændfet, vidftc jeg intet beqvemmere Middel til
at beflemnic Meridianen ?

end

Misvisnings Inftrmncnb

IIO
Formedelft Skyggen af Træer kunde jeg ej finde nogen beqvem

Plads, hvor jeg kunde betjene mig af corr esp onderende Höjdcr
af Solen; og da jeg ikke fandt det Middel nöjagtig nok, fom
Lous angiver, naar dette er Tilfældet, ved 3 å 4 Billeder af
Solen og Solens Höjde at affætte Middags Linien, valgte jeg at opdrage Azimuth Circlerne formedelft et Secunduhr, fom jeg för
og efter Observationerne fammenlignede med det AftronomifkeUhr paa Observatoriet. Saaledes har jog i8o5 d. 20 Mai, ved
19 Soelbilleder for hver Minut i Tid 3' för Middag, og 16'
efter Middag, og sammenlignede med de beregnede Azimutther til
Observations Tiderne, corrigerede med 3" fom mit Observations
Sted forfkjeller i 'rid fra Observatoriet, faaet Middags Linien
opdragen. Da de yderlte Grændfer forfkjelle fra Medium orntrent 7S, anstillede jeg til ydermere Sikkerhed atter d. 21 Mai,
10 Obfervatioiler paa famme Maade, 5' för, og 5' efter Middag, i diffe var den flörfte Asvigning fra Medium ikke 4
,
*
og
Middags - Linien flemmede med den forrige Dag opdragne kun
i', som ej er angivelig paa Marmorpladen.

Denne Meridian overforte jeg ved Diopter-Linialen »paa
de Plankeværker fom begrændse Haugen Syd og N. efter, men
da Plankeværkerne let kunde forandre deres Stilling, opflilledc
jeg et Maalebord i denne Linie i Midten af Haugen, hvor jeg,
for at være faa langt fom mueligt fra Gienftande der kunde
virke paa Naalen, vilde foretage Misvisnings Obfervationcrne,
og efter at have opdraget den fundne Middags Linie paa Maalebordet, afsatte en Linie, der giorde en Vinkel af 6o° hermed,
og derpaa ved Diopter-Linialen overforte Endepunkterne af
denne Linie, ved Mærker paa 2 fafte Bygninger.
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At denne Linie, hvormed jeg i mine Observationer har
sammenlignet Magnetnaalens Stilling, ved saaledes at overföres,
kan have tabt noget i Nøjagtighed, uagtet Operationerne ere
foretagne med megen Omhyggelighed, er vel inueligt, da de
finefte Punkter paa Maalebordet ved baa liden Radius har en

Störrelfe af et Par Minutter. Men dette var ikke at undgaae,
og Fejlen, om der er nogen, vil i al Fald ikke have Inclflydelfe paa Sammenligningen, men blot paa den abfolute Mis
visning *).
Til Obfervationerne har jeg betjent mig af 5 forlkjelligc

Naale,
A) Har fin ftcirlte Brede i Midten ''6 Süaer fpids til begge
Ender; den er 6 Tom. 4, 5 Lin. lang; bred i Midten
2, 4 Lin.; vejer
Gran; Duppen dertil
Gran,
gjör fit MiddeRving i 4", 5.
B) Er parallelepipedalfk, 7 Tom. 10, o Lin. lang, bred 1;
1 Lin.; vejer 92 Gran; Duppen dertil 19I Gran, gjör
fit MiddeRving i 5", 1.
C) Er ligeledes parallelepipedalfk, 7 Tom. 10, 5 Lin. lang;
bred 6 Lin.; vejer 172 Gran; Duppen 47 Gran, gjör S11
MiddeRving i 7", 5.
Alle Naalene ere med Agatsdup, og Duppen sorbærcliget
baaledes, at den kan udtages og indfkrues den anden Vej, naar
man reverserer Naalen.
*) Nogle Prover anftille.de 1820 meet et Declinatorium af Dollond, sotn
ProfesTor Schumacher har havt den Godhed at laane mig, gav en
Correction paa omtalt Linie af 12' å 14' foni ville være at tillægge
de fundne Misvisninger.

Ved enhver Observation ftilte jeg Maalcborclet i Linie
med de 2 för omtalte Mærker; opdrog en Linie igjennem dem ved.
Hjelp af Diopter-Linialen paa Maalebordet; stillede den flir—
kantede Kaffe, hvori Naalenc laae, faaledes paa Bordet, at Naalens Alidte faldt i Plan med en Linie i Midten af Bunden af
Daafen, og en hin Sölvtraad igjennem Midten af dens Overkant; opdrog derpaa efter Kaffens Side en fiin Blyants Li\ nie paa Bordet ; efter denne Obfervation vendte jeg Naalen i
Kaffen og Kaffen faaledes, at den Ende, fom för vendte mod
Nord, nu vendte mod Syd; ftillede den fom för paa Bordet, og
opdrog efter famine Side af Kaffen en Linie. Derpaa udtog
jeg Duppen af SSaalen vs tndfadte den den anden Vej, og foretog atter 2 Observationer hermed paa famme Maade <fom för;
endelig opmaalte jeg ved en Skale, deelt til 10000 Dele, den
Vinkel, kom hver af dilTe Linier giorde, med den efter Diopter
Liniälen opdragne Linie, fom jeg ved Enden af de 4 Obfervationer forfikkrede mig om at være urört; og Medium af den
Vinkel, faadanne 4 Obfervationer giver, er da, naar 6o° fradrages,
den Misvisning, fom sandt Sted, i Midten af den Tid, som medgik
til Observationen.
Saadanne 4 Observationer troede jeg nöelvendigt, altid
at tage sammen, naar jeg vilde mode de Fejl, S0111 kunde komme
af, at den rnagnetifke Direction ej gik igiennem Midten af Naa
len, og at Planet giennem Midten ej var “parallel med Siden
af Daafen. Sædvanligen tog jeg 3 å 4 Obfervationer umiddel
bar efter hinanden i hver af för omtalte forlkjellige Stillinger,
og af faadanne 12 a 16 Observationer, fom jeg i det Folgende har
kaldet et Sæt af Obfervationer, er det da at Medium er taget
*
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Observationerne anstillede jeg i de»forfte Aar med de
2cle Naale A. og B. Nogle frnaae Afvigelser imellem dem indbyrdes, gav mig Anledning i Aaret 1815 til at lade Naalen C.
forsærelige, som er meget tynd, og paa hvilken Midter-Linien
er opdraget noget finere end paa de andre.
Ved at sammenligne Observationer med denne Naal,_ med dem anftilte med
de andre, fandt jeg ingen synderlig Forlkiel. Jeg har imidler. tid' dog siden den Tid fortrinlig betjent mig af den fidit forfærdigede, da jeg anfaae den nøjagtigere; men da jeg ved at bruge
de ade gamle Naale altid anftillede 2de Sæt af Observationer
paa 2 forfkiellige Steder paa Bordet, faa har jeg, naar jeg
brugte den nye allene, deelt Observationerne faaledes at jeg
ligeledes hk
«£ ouzbi v ationer hver paa fit forfkiellige
Sted :af Bordet, sor af ditfes Harmonie at vorde fikkrere paa at
have faaet det rette Medium.
Forfkiellen imellem diffe Media
for hvert Sæt var de fleefte Tider ej over 1, men gik ftundum til 5' ä 4', hvilket ikke er at undre over, da denne Forfkiel allene kunde komme af den daglige Variation. Jeg har der
for ogsaa blot udtrykt den fundne Misvisning indtil Minutter,
da det forekom mig at være ulienfigtsmæffigt at angive en Stör
yelfe paa Secunder, fom. timeviis varierer hele Minutter, og
denne Nöiagtighed, om den kan erholdes ved en ifoleret Ob
servation, ikke haver noget Værd uden for den daglige Va
riation, i hvilket Tilfælde Tiden paa Dagen, tillige nöiagtigen

maatte være angivet.
De af mig anftillede Obfervationer vare folgende:
i8o5 d. 22 May. Kl. 12 M. med Naalen A og B. Medium af
6 Obf. gav 180 25'
Vid. Sei. phys. Skr. I Deel. I Hafte
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1806 d. 19 May. Kl. 6 E. M. med Naalen A og B. Medium
af 10 Ob£ gav 18° 26'
1807 d. 5 Octb. Kl. 5 E. M. med Naalen A og B. Medium af
8 Obs. gav 18° 22'
— 17 Octb. Kl. 4 E. M. med Naalen A og B. Medium af
10 Obs. gav 18° 9#
1808 d. 24 Juni. KL 12 M. med Naalen A. og B. Medium af
10 Ob£ gav 18° 22'
— 26 Juni fra 10 til 12 F. M. med Naalen A. og B. Medium af 16 Obf. gav 18° 19 V
1809 d. 17 Mai fra 10 til 12 F. M. med Naalen A. og B. Me
dium af 16 Obf. gav 18° 22'
1810 d. 24 Juni fra 11 til 12j i7*. M. mvci Naalen V. og B. Me
dium af 16 Obf. gav 18° 18|'
1812 d. 7 Juni fra 10 til 123 F. M. med Naalen A og B. Me
dium af 16 Obf. gav 18° I7fz
1813 d. 1 Juni fra 10 til 12 F. M. med Naalen A og B. Me
dium af 16 Obf. gav 18° 2 2*
— 10 Juni fra 10 til 12 F. M. med Naalen B. og C. Medium af 3a Gbf. gav 18° 1?
1814 d. 23 Juni fra 9 til 11 F. M. 2 Sæt med C. Medium af
52 Obf. gav 170 5gz
— 23 Juni fra uf til 12J. F. M. 2 Sæt med C. Medium af
52 Ob£ gav 170 58'
—
Juni fra
til lof F. M. 1 Sæt med C. Medium af
24 Obf gav 170 56'
29 Septb. fra i| til 5 E. M. 2 Sæt med C. Medium af
3 2 Obf. gav 170 56'
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1815 d. 27 Juli fra g| til 11 F. M. 2 Sæt med C. Medium af
52 Obf gav 18° 6'
— 20 Aug. fra 4| til yf E. M. 2 Sæt med C. Medium af
48 Obf. gav 18° 5'
— 23 Aug. fra
til 7I E. M. 1 Sæt med B. Medium af
48 Obf. gav 18° 3'
— 16 Sep tb. fra 10 F. M. til 1 E. M. 2 Sæt med B. og C.
Medium af 02 Obf. gav 18° 5V
1816 d. 4 Juli fra n| F. M. til if E. M. 2 Sæt med B. og C.
Medium af 32 Obf. gav 18® i5z
1817 d. 5 Juni fra 10 F. M. til 1 E. M. 2 Sæt med C. Medium

af Ö2 Obf. gav 18° 5Z
— 7 Septb. fra m P M.
M. 2 Sæt med C. Medium af
3a Ob£ gav 170 57'
— 8 Septb. fra 10 T. 2' til 10 T. 43z F. M. 1 Sæt med C.
Medium as 12 Ob£ gav 170 02'
— 8 Septb. fra 11 T. 16/ til 11 T. 47' F. M. 1 Sæt-med
C. Medium af 12 Obf. gav 170 54'
—8 Septb. fra 2 T. 02' til 5 T. 45' E. AI. 1 Sæt med C.
Medium af 12 Obf. gav 170 56'
— 8 Septb. fra 4 T. 5Z til v T. 36' E. M. 1 Sæt med C.
Medium af 12 Obf. gav 170 55'
— 8 Septb. fra 4 T. 44' til 5 T. 16' E. M, 1 Sæt med C.
Medium af 12 Obf. gav 17° 52'
).
*

*) Jeg har liden denne Afhandling blev skreven endnu anftillet folgende
Observationer, fom fkiondt de intet nyt .Lys give i Henfeende til
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Da jeg i Aaret 1813 d. 10 Juni havde fundet Misvisnin
gen 18° ii fom var 14' lavere end hvad den havde været
1806; og jeg 1814 cl. 2a Juni fandt ved Medium af 64 Obfcr—
vationer i 2 forlkiellige Gange 170 58' og 170 5g' altfaa a5' å
27' mindre end 1806, anfaae jeg det rimeligt, liden denne
Forfkjel overgik den, fom den daglige Variation sædvanlig frem
bringer, at Misvisningen havde begyndt at tage af. Jeg obferverede derfor endnu engang Misvisningen d. 24 Juni, da Me
dium af 24 Obfervationer gav 170 56', ligefom jeg atter d. 29
Septbr. om Middagen, fordi jeg paa den Tid og efter hvad jeg
forhen har bemærket, i denne Maaned kunde formode Misvisningen at være ftorfl, anftillede Obf. og fandt 170 56'.
Imidlertid troecle jeg det
at oppebie næfte Aar
for at fee om denne FormindfKelfe. ikke kunde være en Folge
af ufædvanlige Perturbationer. Næfte Aar fandt jeg Misvisningen d. 27 Juli 18° 6., d. 20 Aug. 18° 5.; hvilket vel gav mig

det omhandlede Sporgsmaal, jeg dog for Fuldflændigheds Skyld
lkal til fole.
1818 d. 20 Septb. fra Kl. I0| F. M. til Kl. 2 E. M. 5 Sæt med
C. Medium af 60 Obf. gav Ig° 4Z
1819 d. 4 Juli fra Kl. 3 E. M. til Kl. 4 E. M. 2 Sæt med C.
Medium af 24 Obf. gav 18° I0z
— 5 Septb. fra Kl. I0| F. M. til M. 2 Sæt med C. Medium af
32 Obf. gav 18° 91'
1820 d. 6 Juli fra Ki. p F. M. til 10 F. M. 2 Sæt med C. Me
dium af 24 Obf. gav 18° 0'
— I Auguft fra Kl. 101 F. M til n| F. M. 2 Sæt med C,
Medium af 24 Obf. gav 18°

Aarfag til at formode at den forrige Aar fundne lave Misvisning,
maatte være en Folge af en eller anden ufædvanlig Forftyrrelfe
i Naalens Gang, men dog beftyrkedes den Tanke, at Misvis
ningen var i Aftagende, fiden de aarligc Difierentzer i faa lang
Tid i det mindfte havde været o, om ikke negative.
Jeg ventede nu fikkert næfte Aar at finde Misvisningen
lige faa lav som 1814; men hvor forundret blev jeg, da jeg cl.
4 Juli, fom var den enefte Dag jeg sormcdelft Vejr og andre
Omstændigheder fik Lejlighed at anstille Observation, fik Misvis
ningen 18° 15; vel var Veiret ikke det gunftigfte og derfor
var der heller ikke faa nöjagtig Overeensftemmelse imellem Ob
servationerne felv, men jeg havde ellers ikke nogen Grund til
at kætte Mistillid til Obfervatinnß»«, Ls maatte altlaa antage at
forstyrrende Aarfager havde dreven Naalcn til Veit.
Da jeg forrige Aar 1817 atter anstillede Observation er,
fandt jeg Misvisningen 180 5' d. 5 Juni.
D. 7 Septb. giorde
jeg atter en Obs. og sik 170 5y; men da denne var anftillet imellem 10 og
12F. M. troede jeg det mueligt at Misvisningen
imellem Kl. 12og 5 E. M. kunde være ftörre. For at overtydes herom,
ogfor tillige at fee hvorvidt jeg kunde flaae Lid
til Observationerne, og være sikker paa at jeg havde faaet den
Holdte Misvisning den Dag Observationen fkeede, anftillede jeg
d. 8de Septbr. da Vejret dertil var meget gunftigt Observatio
ner efter hinanden fra Kl. 10 F. M. til Kl. 5^ E. M., og ifte—
den for at jeg ellers plejede naar jeg gjorde 52 Observationer,
at anftille 8 efter hinanden i hver Stilling, hvorved jeg fik et
Medium, som fvarede til Middeltiden, faa anftillede jeg kun 5
Observationer med Naalen i hver Stilling, og fik faaledes 5 Ræk-
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ker af Obfervationer, for hver af hvilke Misvisningen kunde anfees at
fvare til Medium af den Tid, i hvilken de vare foretagne. Jeg fandt
da fra Kl. 10 T.
2'til 10 T. 43' F. M. af 12 Obf. 170 52
*
11 T.,i6z — 11 T. 47' F. M. af 12 — 170 54'
2 T. 3a'—■ 5 T. 45' E. M. af 12 — 170 56'
4 T.
5'— 4 T. 56' E. M. af 12 — 17® 55'
4 T. 44'— 5 T. 16' E. M. af 12 — i7° 5a'
Da denne Observation lyncs at bære i fig sdv Beviis for
fm Troværdighed, og den fundne Misvisning er mere under den
höjcfte fundne Misvisning 18° 25', fom fandt Sted 1806, end
at man efter foranförte kunde have Aarfag til at antage dette
at være en Folge af den aarlige Variation; men i Særdeleshed
da det tydelig vifer lig, at Misvisningens aarlige Forfkjel i faa
lang Tid ikke har været i Tiltagende, fynes mig at der er
meget höj Grad af Formodning om, ikke allene at Misvisningen har naaet fit Maximum af veftlig Afvigning, men at den
fnarere er paa Vejen til at tage af.
»
For at giöre dette faa meget mere indlyfende, har jeg
Tab. II. aflagt Alisvisningen ved Punkter for ethvert Aar at Obfervation paa den her i Kjöbenhavn er mig bekjendt. Man vil
deraf med et Öjekafl fee, hvorledes den krumme Linie igiennem diffe Punkter vilde falde, og dcrfom Vendepunktet for
denne krumme Linie ikke falder paa den anden Side af 1806,
hvilket vores Fattigdom i Obfervationer vanfkelig vil tillade os at
afgiöre nu, faa falder det neppe meget langt derfra paa denne
Side.
Jeg troede det ville være intcreffant for Sammenligningens Skyld at fee hvorledes Magnetnaalens Gang havde været i
London og Paris, jeg har derfor affat dem ved Siden.
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Hvad Magnetnaalens Inclination angaaer, da fandt Btigge

den i Slutningen af Aaret 1791. 71® 20'.

Med en Dipping

Needle af Blunt & Nairne fandt jeg 1812 d. 4 Oclb. efter Me

dium af 24 Obfervationer 720 U, cl. 3i Octb. vcd Medium af
16 Observationer 710 28', 1815 d. 17 Auguil ved Medium af
48 Obfervationer 710 26'; men eta de enkelte Observationers
Afvigclfe fra Medium overftiger den Differentz her findes, kaa
tör jeg af di ffe Obfervationer intet flutte om Inclinationens aarlige Forandring her i Kiöbenhavn
At Tn nation en maatte have
en daglig Forandring, ligefom De clinati onen, da begge dog kun
ere partielle Virkninger af een og famme Aarfag, fynes mig
at være höift rimelig.
Gilpin har vel ved fine Observationer
an ft ilte i London i samme Tid som de over Declinationen,
ikke syntes at der var nogen daglig Variation faa at han ci sandt
det Umagen værd at meddele alle de Observationer han havde
anflillet i den Anledning; men mon ikke Inclinations Naalens
liden Bevægelighed for en hor Deel kan være Skyld deri, og
fkulde man ikke ved at stille Naalen horizontal formedelft en
paahængt Vægt, og faaledes obfervere den hver Dag kunne
naae Maalet? thi det kan ikke være Tvivl underkastet, at den
mindfte Forandring i Directionen af den magnetifke Kraft i
Verticalen, maatte ved Naalen vife fig under en meget ftörre
Vinkel.
Den magnetifke Intenfitet har man forft i den fcnere Tid

begyndt at udinaale og faminenligne paa forlkjcllige Steder paa
Jorden. Om den undergaa'er Forandring, fom er sandsynligt, paa
samme Sted paa Jorden, vilde man ved at ophænge en Naal i
Silkespind og daglig observere dens Svingninger, formodentlig
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kunne opdage, men Forfogene maatte anftilles med megen Noiagtighed, imidlertid synes de for Theorien at være af Vigtighed. Havde man 2 Naale, der havde famme Magnetkraft, saa

maatte man ved at ophænge den ene i Silkespind, den anden
i Sölvtraad go° fra Meridianen, ogfaa kunne spore Intensitetens
Forandring til forfkiellige Tider, deraf: om den fidfte for lige
ftor Afvigning af den frie Naal ikke bevægede lig lige mange
Grader., eller i det Forhold fom den i Folge Spendingen af
Traaden og Direntionpn af Magnetkraften burde giöre.

