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Observationer paa tvende Soereiser

over

Kompassets Misviisning paa adskillige Steder/
med Anmærkninger r

tilligemed

nogle Observationer af
Magnetnaalens Forvirring i de islandske Havne,

samt over dens daglige Forandring der,

. * som ogsaa

nogle Observationer over Magnetnaalens Inclination.
Ved

P. Lovenorn. ' . .

er uden Tvivl ligesaa vigtigt for Videnskaberne font for de Ssefarende, 
ar samle saa meget som mueligt Observationer over CompassetS Misviisui.tg 
under forskiellige Breder og Lcrngder observerede i Soen saavelsom paa faste 
Steder paa Landjorden, tilligemed alle ovrige Iagttagelser, som henhore tit 
dette for Soefarten saa vigtige Redskab, hvilket, uagtet dets Ufuldkommen^ 
heder, dog virkelig er det man fornemmeliqst skylder de dristige og vidtløftige 
Svereiser, og deraf store og udvidede Opdagelser, og paa hvis Veil.dning 
Ssemandens Sikkerhed saa uendelig meget beroer. Jeg giver mig dcrfore 
herved den Mre ar forelcegge del Kongelige Videnskabernes Selskab en liden 
Samling af Observationer giorte paa Soen over CompassetS Misviisning i 

Samling, v. B. O< g klaret 
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300 L Observationer paa tvende Soereiser
Aaret 1786 paa min Reise for at soge den ostlige Kyst af Grönland, hvor 
jeg tillige var inde i adskillige Havne paa vestlige Side af Island, og i 
Aaret 1791, da jeg var sendt til Keiseren as Morocco, og gik des Aarsag i 
Land i Tanger, og var derefter med Skibet en fort Tour i Middelhavet.

Hvor vanskeligt det er at giore gode og noiaguge Observationer paa 
Seen med Compaffet er alt for bekiendt, og jeg har desuden tildeels berort 
disse saavel i Beretningen om Reisen med Fregatten Proven for Socuhrene 
i 1782 og 178Z, udgiven af det Kongelige Seitab i Aaret 1785, som og 
i en liden Afhandling indrykket i Selskabets Skrivtcrs tredie Deel. Man 
vil ogsaa tydeligen see af disse her forelceggcndc Observationer og tilfoiede An- 
mcerkninger, at der ved dem undertiden ere nogle maafkec uforklarlige Ujevn- 
heder, uagtet jeg troer med Tillid at kunne sige, at disse Observationer ere 
giorte med en ualmindelig Flid og Agtsomhed. Jeg maae her anmærke, at 
der paa begge disse Skibe ikke vare Jern- men Metalkanoner paa Skandsen, 
hvilke jeg just havde fogt at faae, for at være degmere frie for fvært Jern paa 
Dækket i Ncerheden hvor Compasset brugtes, dcels til Seiladfen, decls til 
Observationer; dog alligevel var der paa den forste Reise, nemlig 1736, 
formedelst Skibets ovrige Indretning, en Jernkabysse paa Skandsen; men 
dens Masse var ikke saa svær som een end sige flere Kanoner, fonr-btt fores 
paa Orlogsffibene paa samme Dcek, nemlig Skandsen. Kabyssen var des
uden sammensat af Jernplader, og dens Masse derfor langtfra heller ikke saa 
concentreret som en Kanons, men udbreder paa storre Rum og Overflade; 
altsaa den storste Deel længere fra Compasset til mindre Virkning. Desuden 
var jeg under Observationerne omhyggelig at forne Compasset saa langt fra 
den og andet Jern som mueligt, saasom enten over Rundholterne midt imel
lem Masterne, eller paa Siderne omtrent lige for Falderebet, eller og agter 
paa Hytten. Akencste engang finder jeg antegnek, at Compasset stod kun 
14 Fod fra bemeldte Kabys, (man see de folgende Anmærkninger derover). 
Derimod vare Kanonerne paa Batteriet eller Dækket under Skandsen Tolv- 
pundiger og af Jern som sædvanlig; ligeledes var der endeel Jern i Lasten 
til Baglast, sikisnl langtfra ikke faa meget som paa storre Skibe; men om 
disse Jernmasser have kunnet, ffiønt i saadan Afstand, i visse Tilfælde virke 
paa Compasset, maae jeg lade ubestemt, indtil de Forsog ere giorte, som det 
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indsigtsfulde Selskab har foresat sig at foranstalte, for at kiende store Ieni- 
massers Virkning paa Magnetnaalen.

Alle Observationerne ere giorte med et meget godt Compas, indrettet 
ester Hr. Prostffor §0ttses Theorie, med to parallele Naale, som de nu ere 
brugelige ved vores Soeetat, hvilket jeg haver forud og jcrvnlig paa Reisen 
esterstct um det var nldorlig centrered.

Jeg har aldrig brugt den Maade til at sinde Compassetö Misviiöning, 
at peile Solen i dens Op- eller Nedgaaende, hvilken dog hos de fleste Sse- 
mcrnd er den brugeligste, ja hos mange vel den eneste, fordi den er den ma
geligste; men paa vore Breder eller de hoie Latiiuder er denne Methode unceg- 
telig meget feilagtig, thi uagtet de i Larebogerne angivne Regler for at peile 
Solen til den rette Tidspunkt, nemlig naac dens Centrum ffal anstcs for at 
vcere i Horizonten, saa er dette for den noer ved Horizonten saa ustadige Re
fraction og andre Aarsager uden Tvivl meget vanskeligt at trcrffe, og da So
len ved fit Opstaaende eller Nedgaaende flkicerer saa at sige Horizonten med en 
meget skraae Vinkel, saa forandrer den mcrrkelig t Azimuth, medens den 
stiger eller falder ganske lidet, og af den Aarsag, naar ikke det rette Hieblik 
til Peiling iagttages, er denne Maade paa store Breder ikke paalidelig, der
imod paa mindre Polhsider, og under de Tilfalde, hvor Solen gaaer ncrsten 
lodret ned paa Horizonten, eller reiser mecst lodret op derfra, er det lige
gyldigt om Tiden af Pejlingen ikke saa noie iagttages. Dertilmed giver 
denne Methode kun hvcr Gang en enkelt Observation, og naar man nu seer, 
som disse folgende Observationer og de paa de tvende forbemeldte Steder em
forte tydelig vise, hvor vanskeligt det er paa Soen at observere Compaffets 
Viisning til en vis Grad af Noiagtighed, saa har man kun et enkelt Resultat 
at holde sig til.

Jeg har derfor, hver Gang jeg haver giort Observationer for CompaS- 
sets MiSviiSninq, altid peilet Solen naar den ncrrmede sig sin Nedgang, eller 
fort ester den var opgaaet, og, ved at maale Hoiden med Octanten og peile 
Solen tillige, beregnet Misviisningen paa den bekiendte Maade, og da var 
der Lejlighed med en passelig Mellemtid hver Gang at tage tre, fire eller flere 
Observationer, ligesom Veir og Omstcendighedcrne tillod det, og de derved 
fundne MiSviiSninger ere da aufs, te saaledes som enhver Observation haver 
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givet, og ved at tage Middelkallet af disse, maae jeg formode at totere kommen 
Sandheden normest. Man seer dog, ar hver Gang der saalcdes er taget 
en Series af Observationer, fkilne de indbyrdes adMlige Minuter, ja mis 
dertiden een Grad og derover, uagtet jeg qienragcnde tor forsikkre, at der 
sterse er anvendt den største Omhyggelighed for at observere faa nøjagtigt som 
mneligt, men det ligger i mangfoldige smaa Biomsteendighedcr, hvoraf de 
betydelige ere, at Skibet for der meeste er stedse i Bevægelse, og denne med
deler Compasset en idelig Vandring, ffiont ofte uformcerkt for Hier, da de 
stdste Oscillationer ere meget sagte; en liden Friction kan og mueligen ind« 
trcrffe, uagtet Rosen som bekiendt er forsynet med en Agaiduppe og vandrer 
paa fine Naale; tillige naar det blcrser noget, kan Vinden ryste Compasset, 
som under Observationerne maae staae frit paa fin Peilstoel; undertiden sprin
ger Mandskabet paa Dcekket, hvilket ofte kan hcende ved SeileneS Regiering 
og indfaldende Arbeider, og foraarsager en Zittren af Compasrosen, som 
gior Observationerne vanskelige; kort, hvor agtpaagivende man er, bliver 
der dog vist, at man endnu ikke har naact, ben Fuldkommenhed med Compas
set, som man heilig havde Aarsag at onfike, og at jeg troer, man ikke nok 
kan paalcegge Ssemanden at anvende al Agtsomhed ved Brugen af delte faa 
vigtige Redfikab endog i den daglige SeiladS, og endnu mere hvor det maae 
bruges som medhielpende ved Observationer for Landes Beliggenhed, Strcrk- 
ninger o. f*  v.

Til mere Oplysning skal jeg anføre Observationerne i Form af en Ta
belle, paa det de kunde vare samlede og bedre oversees, og dertil vedføje nogle 
Anmserkninger over samme; des Aarsag har jeg i den første Rubrikke market 
et Nummer som lettest at henvise til. Jeg haver ikke sat Observationerne i 
chronologisk Orden, uagtet at Dagene, som de ere giorte, ere i den nceste Ru- 
brikke aiitegmöe, men hellere valgt at ordne dem efter Polhøiden eller Breden, 
under hvilken Observationerne ere jkeete. Da paa den førstmeldte Expedition 
Reisen gik Nord efter, haver jcg valgt at gaae fra den mindste Brede op 
efter, og for den anden, som gik Syd paa, i den modsatte Orden, nemlig 
de større Breder først. I.g maae Be meet fe, at Lcrngderne ere alle beregnede 
fra KwbenhavnS Meridian, og ere tiltagende Vester efter, tillige at samme 
kan cmseeS for temmelig paalidelige, da jeg havde Seeuhre med, og at saa- 
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vel Breder fom Loengderne ere henforte til n«rmeste Observation; dost er her 
ikke paaseet Noiagtigbcdcn af nogle enkelte Minuter, da ofte simpel Bestik
regning cr af Nødvendighed blander med, og er til dette Formaal desuden 
ingenlunde betydelig. Jeg haver i Tabellen anmcrrket hvad Cours som blev 
styret, eller der ot Skibet laae an under Observationen, samt paa hvilket 
Sked i Skibet Compasser stod. Fremdeles ffal jeg give mig den 2Ere at 
v»dfeie nogle Anmcrrkninger for Compassets Forvirring i Land paa Island og 
i Havnene der, fom ogsaa anlangende Magnetnaalens daglige Forandring, 
tilligemed nogle Observationer med Inclinationsnaalen m. v.

Tabelle
over

endeel i Aaret 1786 paa adssissige Breder og Længder gierte Obser- 
z vationer af Compassets Misviisniltg.

O. q 3 No.

No. Dage. Polens 
Hvide.

Lcrngden 
Vest, fer 
Kiobenh.
Merid.

Com- 
passels 

Misviis-
Ning.

Middel
tal af 

Mi viis- 
ningen.

Anmoukninger.

i Seplb. 2. 57° 42' i° 40' 19° 56'
19 10
19 17 19° 28'

Asien. Compasser stod om Sryr- 
bordsSide; den styrende Cours 
var S. 0. t. <3-; godt Veir.

2 Maj 5. 58° 0' 4° 35' 20° 56'
20 18
19 54
20 14
21 3 20° 25'

Morgen. Om Bagbord; nogen 
Nulling; styrende Vest.

3 s. Dato 58° 15' 5° 50' 2 2° 11'
22 2
21 34
21 Z5
21 36 21° 51'

A. Ligeledes styrende N. V.

4 Maj 6. 58° 30' 8° 0' 26° Z. '
2 6 16
26 20
25 20
26 35
26 19 26° 15'

M. Styrbord, lige for Fald-, 
rebet;, styrede N. V.
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No. Dage. Polens
Hoide.

Lcengden 
Vest, for 
Kiobenh.
Merit».

Com- 
passets 

Mt uiié»
ning.

5 Maj 7. 59° 0* [0° 55' 2 50 46'
(28 12)
25 56

6 s. Dalo 59° o' il0 45' 250 29'
25 50
26 16

7 Maj 10. 6o° 4' 14° 55' 26° 37'
26 40
26 0

8 2(111). 26. 6o° 34' 3° 10' 240 14'
24 28
24 3 6
25 12
24 59
25 42
25 21
25 50

9 Aug. 2). 6o° 4°' o© D 10' 230 29'
- 24 19

25 44
25 5o
25 36
25 45

I o s. Dako 6o° 53' 3° 5°' 230 20'
11 6o° 55' 5*° o' 24° 28'
12 Aug. 23. 6o° 55' 6° 30' 22° 20'

22 48
22 42

i3 Maj 12. 6i° 13' 28° 5' 3 i° 0'
32 24
32 54
31 44
31 58

14 Maj 1 3. 6i° 30* 29° 45' 33° 24'
34 58
35 34
35 4

Middel» 
tal af 

Misviis- 
ni ugen.

Anmoerkninger»

25° 51'

M. Styrbord; N. V. t. V.

250 51'

A. Styrbord; V. t. N.

26° 26'

M. Styrbord; N. V. t. V.

25° 5'

M. Bagbord; V. S. V.

2Z° 54'

25° 44'

A. De tvende forste dleve tagne 
paa Hytten, og de fire folgende 
strap derefter paa Dcrkker om 
Bagbord; Coursen S. O. r. O,

M. Paa Hytten; S. O. t. S.
A. Bagbord; Ost.

22° 36'

A. Paa Hytten; S. O.

320 15'

A. Bagbord; N. N. V.

34° 45'

M. Med temmelig Nulling; Styr» 
bord; N. N. V.

No.
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No. Dage. Polens 
Hside.

Lcengdcn 
Vest, for 
Kisbenh.
Merid'.

1 Com, 
passels

MisviiS- 
ning.

Middel, 
tal af 

MiSviis- 
ningeu.

Anmcrrkninger.

15 Maj 13. ui° 50' 290 50' 3 2° 2'
35 18

A. Skille Soe; den forste om Bag
bord, den anden om Skyrbord; 
Com passer hver Gang 14 Fod fra 
Cabysscn; Cours N. N. V.

16 Aug. 13.

y

6i° 55' 37° oz 35° 54z
35 56
36 2
36 8
35 58 35° 59r

?l. S. t. O.; godk Veir; Styr
bord.

17 Maj 14. 62° 50' 33° 15' 34° 28'
34 10
34 i
34 ii
34 22 34° I5Z

A. Bagbord; godt Veir; Nord.

18 Aug. 6. 64°3'4o" 34° 27' 34° 52z
35 22
35 42
3 5 30 350 21'

A. Pan Havnefiords Havn i Is
land; Bagbord; Skibet laae 
for N. V. Vind.

19 Aug. 7. 6403'40" 34° 27' 31° 50'
31 36
31 44
31 56
32 16 310 52'

A. Paa samme Havn; Bagbord; 
Skibet laae for Norden Vind.

20 Maj 17. 64° 9* 34° 27' 43° i8z
43 8
42 41
43 47
43 9
43 2
42 51
43 .14 43° 9Z

A. Paa Holmens Havn i Island;
Skibet laae for S. V. t. V. 
Vind.

21 Juni 28. 64° i8z 35° 5' 36° 36'
37 26
37 57 370 20'

A. Temmelig Nulling; V N. V.; 
Styrbord.

Juli 29. 64° 30' 36° 25' 39° 58'
4° 8
40 4
39 46 39° 59'

M. Bagbord; S. S. O.

No.
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No. Dage. Polens 
Holde.

Lcengden 
Vest, for 
Kiobenh.
Mer id.

Com
passe kS 

Misviis-
ning.

2Z

*

Juli 3. 65° 3' 45° 15' 44° -50'
45 4
44 54
45 23
45 16
45 i8
45' 2
45 22
4) 22
45 10

24 Juli 8. 65° 30' 38° 15' 40° o'
3'9 58
40 19

25 Juli 16. 6 $°5i'5o" 31° 25' 42° 57'
42 36
42 48
42 54
42 49
42 25
42 21

Middel
tal' as 

Misviis
ningen.

Anmarkninger.

45° ro'

M. Midtstibs paa Rundholter
ne; godt Veir; N. B. r. N.

40° 6'

A. Bagbord; Nord.

420 41*

A. I Dyrefiord Havn i Is
land ; Skibet laae for noiO# 
tig Vind.

No. i synes ak være en god Observation, og meget nær svarende med 
det jeg troer man kan antage Misviisningen til den Tid paa det Sted ni veere, 
nemlig i Kattegattet omtrent et Par Mile Asten for Skagen. Maassee er 
Angivelsen noget for stor, dog uden Tvivl ikke sterre end der kan tilcegnes 
enten Magnetnaalens egen Egenskaber, eller den Vanskelighed eller rettere 
Umuelighed i at opnaae den yderste NoLaglighed i disse Seeobservaiioner.

No. 2 og Z ere Observationer gjorte paa samme Dag, de fsrste om 
Morgenets og de andre om Astenen, og næsten paa samme Brede, men med 
Forandring as i° 15' i Længde vestlig, og t saa Fald ffulle og Misviisningen 
her tiltage; dog synes i° 16' at være vel meget for denne Forandring as Læng
de; Compasset stod begge disse Gange paa samme Sted i Skibet, men under 
nogen Forandring af Cours. Her er, som man vil finde fiere Gange, no
gen Forskellighed indbyrdes; de fem Morgenobservationer ffilne lidet over en 

Grad 
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Grad imellem sig; men Skibet rullede noget, som man kalder det naar man 
feilec for Vinden, og under saadan Slingring (il begge Sider kan Rosen 
umuelig staae stadig.

No. 4 angiver MiSviiSningen kiendelig for stor i Forhold til Breds og 
L«ngde; det viser sig baade af de soregaaeude og efterfølgende. Jeg veed 
ikke ar angive Aarsagen, da Compasset stod paa øverste Dcek lige for Falde
rebet, med mindre de paa det Dcrk underneden veerende Kanoner knnde have 
virket; men Compasset er oftere brugt noget ncrr paa samme Sted. I øvrigt 
er der megen indbyrdes Ooereensstemmelse mellem disse 6 Observationer; den 
ene er omtrent en Grad mindre, men fordeelt paa 6 gisr del kun 10 Minu
ter i Middeltallet.

Fer No. 5 treer jeg man kor udelade den midterste Observation, og 
ansee det som Exempel paa hvor let en Feil kan indløbe, og naar man da tager 
Middeltallet af de tvende andre, stemme de meget godt overeens med de paa- 
solgende i No. 6, Forandringen af Sked har nemlig varet for liden til at 
kunde mcerkes i MiöviiSningenS Angivelse.

No. 7 forekommer mig at have angivet MiSviiSningen for liden i Hen
syn til den tiltagende Lcengde eller det paavoerende Sked.

No. 8 og 9 ere tagne paa Hjemrejsen ncer den østlige Side af Heiland, 
og have megen Probabiliter af Rigtighed, antaget det ikke er mueligr al naae ' 
den nøjagtigste Fuldkommenhed; thi da syntes det som der ikke ffulde varet 
saa stor Forffiel imellem dem; men den er heller ikke større end Forffiellcn af 
Morgen- og Aftenobscrvationer kunde vare i Henseende ril MagnctnaalenS 
daglige Vandring 0. s. v. Men en besynderlig Omstændighed er der ved 
No. 9; de tvende første Observationer ere blevne tagne paa Hytten ganffe 
agter paa Skibet, og de sire noeste strax umiddelbar derefter med Det samme 
Com pas omtrent midtffibs om Bagbord Side; og bemeldte tvende paa Hyt
ten angive mcerkelig mindre vestlig ViiSning end de paa Dcekket, hvorfor jeg 
har ladet dem vcere for sig, og udeladt dem ved Middelrallets Uddragelse af 
den Dags Observationer. Endnu vil den samme Ting bemcrrkes ved No. 
12, hvor trende Observationer tagne agter paa Hytten, som stemme indbyr
des meget godt, angive CompassetS nordvestlige Misviisning, i Forhold til 
den paavcerende Brede og Lcengde, upaatvivlelig endeel mindre end jeg troee 

n? Samling, v. B. R r man 



308 L. Observationer paa tvende Soereiser
man kan antage at ben virkelig vilde voere befunden paa dette Sted, naar in
gen fremmed Aarsag havde havt Indflydelse paa Compasser; imidlertid er dette 
der Sled, som er alterlcrngst fra alr svcert Jern i Skibet; Kahytten er neden 
under, hvor der ingen Kanoner var; Skibenes skarpe Bygning agter, for 
Vandets Tilflydelse til Roret, og flere Aarfager givre, ar der ikke er, eller 
dog kun en meget liden Deel, Baglast i den lige Linie neden under; men paa 
Hytten er der-ganske vist nok endeel smaar Jern, saasom Bolter for er og 
andet, Jernsceptere til al bcrre Finkenettet o. f. v.; om nu delte kan have 
nogen Indflydelse, tør jeg langt fra ikke bestemme, og synes ncrsten at tvivle 
derom. Hvad Aarsag, der derfore kan have foranlediget dette Tilfalde, kan 
jeg ikke med Vished angive; men det er kun et nyt Beviis paa, hvor lidcn 
Tillid man kan fætre til enkelte Observationer med Compasser, og med hvor 
megen Forsigtighed det bor bruges.

No. io og i» ere kun tvende enkelte Observationer, den ene om Mor
genen, den anden om Aftenen , da Luften den Dag var skyer, som hindrede 
ar rage flere, hvorfor de vel ikke kunde synderlig komme under Betragtning. 
Begge angive uden Tvivl for lidcn Misvisning, da man her ffulde formode 
den i der mindste mellem 25 og 26°, hvorved endnu den Anmærkning, ar 
No. 10 er tager agter paa Hytten.

No. 13. Observationerne falde den Dag noget ujcrvnt indbyrdes, men 
del blasts og var Seegang, saa Skibet havde temmelig megen Bevcegelse; 
imidlertid synes Middeltallet ikke upasseligt for Brede og Lcengde.

No. 14 er, ligesom ved der forrige Nummers Observationer, indbyr
des sorffiellige formedelst Skibets Bevcegelse, da der, ffienr stille Veir, var 
endnu Seegang og Skibet rullede endeel; men seer man til Forholden af 
Polhsiden og Lcenaden for disse, og dem for No. 13, og Forffiellen af de 
fundne MisviiSninger paa begge Steder, nemlig 20 30', synes denne For- 
ffiel virkelig noget meget; men om dette er nu Feil.i Observationerne, og 
hvilke af disse, enten de største eller de mindste, Angivelser ffnlde bonkastcS, 
for at faae et stsrre eller mindre Middeltal, eller og om Aarsagen la.»e i 
Skibet, tør jeg ligesaa lidet bestemme, som hvilken man bør at ansee som 
ncermest Sandheden; thi da maatre sorudscmes, at man vidste bestemt hvad 
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MiSviisningen til den Tid og paa disse Steder paa Jordkloden skulde vare 
for et godt Compas.

Under den Antagelse, at Middellallet af MiSviisningen paa den ostlige 
Side af det Nordre af Herland, eller omtrent paa disse Hvider og 13 ril 140 
Lcengde Vesten for Kisbenhavn, var 25 kil 26 Grader nordvestlig, og at den 
paa 36 til 370 Lcrngde sydvestlig for Island var 36 ril 37 Grader, saa kunde 
man deraf stutte ak MiSviisningen tiltog til denne Tid mellem bemeldte Lceng- 
der, og under disse Paralleler paa det ncrrmeste en halv Grad for hver Grad 
man kommer vestlig i Lcengde; det er, som let iudseeS, ikke noget bestemt 
Norme, men dog troer jeg saa meget, at man kan stutte om Observationerne 
ikke afvige alt for meget fra det man derefter kan forvente de stulde angive.

No. 15, tagen samme Dags Eftermiddag som No. 14, ere vel futt 
tvende enkelte Observationer, men jeg finder omstændelig anfort i mine Op
tegnelser at det var besynderlig godt Veir, Soen havde lagt fig og var stille, 
saa Compassct stod roligt, og de bleve egentlig foretagne for at see hvorvidt 
man kunde formode at Jernet af den i Indledningen ommeldte Kabys, som 
stod paa Skandsen, kunne virke. Compasset stod under disse Obftrvationee 
14 Fod fra den ncermeste Side af Kabysser, fsrst om Bagbord og siden om 
Styrbord. Forskiellen imellem Obfervalionerne giver 3^ Grad.

No. 16 og 17 vare tagne i temmelig langt fra hinanden verrende Tider, 
nemlig i Maj og Au au st Maaneder; synes begge, efter den Slutning man 
kan giere sig om de Steders virkelige Misviisning, ot vcrre u«r ved Sand
heden og have god indbyrdes Overeensstemmelse.

No. 18 og 19 ere tvende mcerkclige Observationer, hvilke bleve tagne 
i tvende paafslgende Dage, nemlig den 6. og 7. August, til Ankers i Hav- 
nefiord i Island. Denne Havn har nogen Aabning mod den vestlige Side, 
alt fa a har man et lidet Stykke frie Horizont. Jeg passede om Eftermiddagen, 
just da Solen stod lige for denne Aabning, at tage disse Observationer af Äzi- 
mnther; jeg gjorde mig saa meget mere Flid med dem, da jeg, foruden at 
erfare MiSviisningen paa Stedet, forenede den Hensigt, fra samme Tid og 
Sted, hvor Azimukhen bl.'v observeret, at peile til det bekiendte Forbierg 
Sneefields-Jekelen paa.den vestlige Kyst af Island, hvilket man herfra kunde 
see, for ot anvende denne Petting til ogsaa paa denne Maade, da Breverne 

R r 2 vare 



310 L. Observationer paa tvende Soereiser
vare bekiendte, at beregne Lcrngdeforffiellen imellem disse tvende Puncter (’)♦ 
Man seer at ester den ene Dags Observationer blev Middeltallet for Misvis
ningen 250 21', men ester den anden Daas 310 40', alksaa en Forfficl af 
30 41*  paa samme Skib i samme Havn, og det paa samme T>d af Dagen i 
to hinanden strax paafelgende Dage, og jeg ssgte at have Compasset staacnde 
fna langt det kunde fra Jern i Skibet, i det mindste de mig synlige sveere 
Masser, hvorfore man ikke skulde formode saa megen Forskiel, hvorvel jeg 
ikke vil nagte Mueligheden af et eller andet fFiuft Jern, dog faa ncer at Feil- 
viisningen kunde blive fa a stark var mig utroeligt; jeg mener derfor, at man 
imaae sege Aarsagen i en anden Grund (2). Vi laae nemlig i en islandsk 
Havn, og meget ncer Land; den ene Dag var Vinden Nordvest, men den 
anden Dag var den Nord, og altsaa laae Skibet i forskiellige Stillinger og 
Afstand fra det omkringvcerende Land; nu indeholder Island upaatvivlelig 
flere Mineralier, i far Basalten, som ester Naturforsketnes Erfaringer er 
formedelst sin Iernholdighed beviist at virke paa Magnetnaalen. Rimelig- 
viis har dette vcrrct Aarsagen til dennes Forvirring, hvilket Sammenlignin
gen af felgende Observationer paa Holmenohavu syncs at bevise; og jeg erin
drer endnn med bestemt Vished, at paa en Ae, kaldet Viidee, i sidstbcmeldte 
Havn har jeg selv scet en betydelig Mcengde Basalt. Skibet laae omtrent 
imellem 4 til i Miil fra denne Ae. Om der var Basalt paa flere Steder, 
er mig ubekiendt; men man har grundet Aarsag til at troe, at disse i Landet 
til Comp assets Forvirring vrerende Virkningsaarsager maae vcere kraftige nok 
til endog at kunde fornemmes paa Skibene, som ligge ude paa Havnen. 
Mueligen kunde selv Havbunden under Skibet indeholde stige magnettrcekkende 
Mineralier, og da, iscrr om Dybden ei var betydelig, have Virkning.

Man see til No. 20; disse Observationer ere tagne i Holmenshavn paa 
samme Kyst/ og hvilken ligger just under samme. Meridian, og ikke mere end 

5' 20"

(x) See Beretningen til Kaarterne over endeel af den vestlige Kyst nf Island, udgivet 
fra det Kongelige Soekaarte-Archiv 1788. Pag. 9.

(3) For at forvisse mig om, at ikke Feilregning ssulde vcere Skyld, har jeg foruden de 
Beregninger, som jeg da strax giordr for disse Observationer, nu paa nye i denne 
Anledning efterxegnet dem, ligesom de fleste i denne Afhandling Anførte da jeg havn 
til den Tid i en Haandbog nøie optegner mine Data.
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5' 20" eller lidt mere end Miil ret i sand Nord fra forbemeldte Havnefford. 
Man kunde her, paa samme Maade som t forrige Havn, see noget af den 
vestlige Horizon! frie. Medens disse Observationer bleve tagne, stod Com- 
passet paa sin Pcilstocl eller Stativ midtskibs over Rundholterne paa en af 
Breeder lagt Forhoining, altsaa saa langt som det vel er mueligt at bringe 
det fra alt i Skibet varende Jern, og her bliver Middeltallct for CompassetS 
nordvestlige Misvisning af otte indbyrdes vel overeensstemmende Observatio
ner 43° 9', hvilket fra de i Havnefiord mindst angivende giver den betydelige 
Forskiel af irZ Grad eller en heel CompaSstræg. For ganske at overbevise 
mig cm at der hverken var Feil i Observationen eller Aarsager i Skibet, som 
foranledigede disse Disparater i CompassetS Viisning i de islandffe Havne, 
tog jeg tvende Compasser, underfsgte ferst om de indbyrdes vare aldeles over- 
eensstemmendo ved vcxelviis at sætte dem paa er og famme Sted, og see at de 
viste eens; gik derefter i Land med dem, og opstillede dem paa deres Stativer; 
afsatte en vilkaarlig Linie med Afstikkerstokke, sarre et af Compassene mod hver 
Ende af denne Linie, og stillede en Observator ved det ene Compas, og jeg 
stod ved det ander; han sigtede tit (amme Tid ved Tegn til mit, og jeg mod
vendt til hane Compas eller den Sigrestok font stod i Linie. Paa denne 
Maade skulde, naar Linien gicnnem det ene Compas saaes i Nord, den 
igiennem det andet blive seet i Syd, og saalcdes i alle muelige Direckioner, 
men dette traf aldrig; Compassene skilnede stedse betydelig i deres modsatte 
Virkninger, og det mindste man flyttede dem, eller forandrede DircctionS- 
linien, var det igien en ganske anden Forskiel. Det kunde da nu ingen 
anden Grund have, end den Mineral font Jorden maae indeholde, og som 
maae være stærk nok til at kunde virke endog til Skibene, som ligge i Hav
nen; men hvor langt dette kan strakte sig, er vel ikke (et mueligt at bestemme. 
Det er bekiendt, at der i Middelhavet i Nærheden af den toskanske Kyst ligger 
en liden Ae kaldet Elba, fom, naar Skibene komme den paa en vis Afstand 
nær, forvirrer Eompasset ganske; men dm hele Ae er en Jcrnmasse, hvi? 
Bjergværker allerede i Romernes Tid bleve drevne. Det er da ganske unæg- 
teligt, at Compasset i de islandske Havne aldrig kan bruges uden under meget 
bestemte Betingelser, eller til den rue Brug for Sejladsen.

DeRr 3
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De paafølgende Observationer No. 2t ere giorte paa Seen, omtrent 4 

til 44 Miil fra bemeldte Havne og Kysten rundtomkring, giver og strax et 
gansse andet Resultat, nemlig 370 20', som jeg lroer meget noer den for den 
Tid og Sted paffende Misviisning, saavidt den af forfficllige og siden an- 
fsrende Aarsager, saasom NaalenS daglige og ustadige Vandring, kan angi
ves; og ligesaa synes ogsaa No. 22 at vare passende, hvilken er taget paa 
hsiere Brede og større vestlig Længde.

No. 23. Denne Observation blev giort paa den sisrste vestlige Længde 
og tillige 65° Brede, som jeg paa Reisen fik Leilighed kil at observere. Den 
megen Overeensstemmelse, der er imellem disse 10 Observationer, maae jeg 
fornemmelig tilskrive at Skibet laae ovcrmaade rolig, da det var stilagkig og 
godt Veir, og Skibet var tildees omringet med store Iismasser, hvilket 
dæmpcde Soens Bevcrgclse. Vi saae samme Dag den ostlige Kyst af Grön
land, men meget langt borte. *

No. 24. Denne Observation synes ikke ganske upassende; dog, om 
man seer til No. 22, er den enten lidt for stor eller denne sidste noget for 
liden i Forhold af Brede og Længde, men om saadant ligger i Naalcnö egen 
Ustadighed eller Aarsager i Skibet, er ikke vel mneligt ar bestemme; man 
maattc, for at kunde giøve Slutninger derom, kiende med Bestemthed den 
tiltagende Progresiion af Mieviisningen i disse Farvande paa større Brede og 
tiltagende Længde vestlig, som man dog blot af anførte rue Observationer kan 
temmelig tydelig tiende ar der maae vare.

Ved meger nøte at betragte Observationerne, har det forekommet mig 
som at de, der her i dette Skib bleve tagne med Compasset staaende om Bag
bords Side, under Coursen mellem Vest og Nord, angav CompasselS nord
vestlige Misviisning noget lidet større end de som under samme Vilkaar bleve 
tagne om Bagbord; men fordi at det af anførte og anførende Aarsager ikke 
er mueligt paa Søen at giere dem fine nok, tør jeg ikke afgiere denne Mis
tanke, og betydelig meget har det ikke heller været, og langt fra ikke saa mær
keligt som Forssiellen haver været fra Hytten og til Dækket.

No. 25 ete Observationer giorte inde paa Dyrefiords Havn i Island, 
og altsaa, som jeg før har vrist, kan de ikke antages for at give nogen rigtig 
Angivelse; ellers synes det at træffe, at disse ikke afvlge saameget fra det man 
; ' i kunde 
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kunde formode MiSviisningen her at ffulde vcrre naar ingen fremmed Aarsag 
virkede. Saavidt for Observationerne af MieviiSningen pa a trenne Reife.

Fremdeles var jeg forsyned med det af Hr. Prof. Lous opfundne MiS- 
Viisningsinstrument til al bruge paa Landjorden, hvorover hane Beffrivelfe cr 
udgiven i 1767; og da jeg for nogle befalede Forretninger ffulde opholde mig 
nogen Tid, og blev endda noget längere for Modvind, paa Holmenshavn i 
Island, fatte jeg det strax op i Land paa en Øe der i Havnen, kaldet Ørfars- 
0e, hvor der stod en liden Bygning, og efter at have faaet Middagslinien 
afstaget paa Marmorpladen efter de i bemeldte Beffrivelfe foreffrevne Regler, 
observerede jeg for det meste daglig fire Gange Naalens Afvigning fra Meri
dianen, hvorover vedfoies en Tabelle. Jeg vidste meget vel i Forvejen, at 
det intet vist kunde give mig for den absolute eller virkelige Misviisning, af 
den forommeldte Aarfag, nemlig for den Training, som her var overalt paa 
Landet selv; men del maatte dog kunde vise noget i Henseende til den dag
lige Vandring af Magnctnaalcn; thi at Naalens Afvigning fra Meridianen 
paa dette Sted i Land roullerer omtrent paa 430, hvilket er meget overeens- 
stemmende med det den blcv funden Ombord ved Observationerne af 17. Maj, 
beviser intet; men jeg ansecr det kun blot tilfældigt, hvorvel Skibet laae tem
melig ncer Øen.

Uagtet disse her giorte Obserpativner for Compaffcts daglige Vandring 
ere formedelst Tid, Sted og Lejlighed ikke saa fuldkomne eller udforlige fom 
Ve burde, troer jeg dog de fortie,,e nogen Opmoerksomhcd, hvorfor jeg her vil 
tilfoie de Optegnelser, jeg fik Lejlighed at giere derover, og maae jeg bemcerke, 
at de Steder, hvor der mangle Tal, og staaer udprikket for, er, at jeg den 
Dag til det Klokkesiet er bleven ved indlobende Forretninger eller Tilfalde for
hindret at observere; undertiden var det og vanffeligt, naar det blceste Haardt 
af visse Vinde, at gaae med Farloicr i Land ril Øen. Om Natten har jeg 
kun havt et Par Observationer, nemlig den 3. Maj om Midnat, da Naalen 
viste 430 30', og den 12. Juni Kl. 4 om Morgenen, da den viste 42° 30'; 
men disse to bestemme intet. Overalt vil man see, at denne daglige Van
dring af Naalen har her varet meget uregelmcessig. Jeg vil nu her indfore 
denne Tabelle, for derefter at gioce nogle Anmærkninger til samme.

Ta-
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Tabelle
over

Misviisningens daglige Forandringer, observerede 1786 i Holmens
havn i Island paa 6 4° 9' nordre Vrede og 340 27' Lcrngde 

Vesten for Kiobenhavns Meridian.

Af

Maaned 
og 

Dage.

Kl. 8
Formid

dag.

Forssiel 
fra Kl. 8 
til Mid

dag.

Kl. 12
Middag.

Forssiel 
fra Mid
dag kil 

Kl. 4 Ef- 
tcrmidd.

Kl. 4
Efter

middag.

Forssiel 
fra Kl. 4 
Efterm. 
til Kl. 8 
Aften.

Kl. 8
Efter

middag.

Storste
Foran
dring 
hvrr 
Dag.

Maj 27 . . . . . . . 42° 25' * 50' 43° 15' db - 5 43° 30' i° 5'
28 42° 45' db 35' 43 20 — 20 43 0^ db 12 43 1 2 35
29 42 53 ?— 23 42 30 db 41 43 I l db 9 43 20 50
30 42 25 — 15 42 10 4« 1° 1O 43 20 4* 23 43 43 i 33
Si 43 0 — 10 42 5° 4* 3 42 53 48 43 41 5-

Luni 1
2

42 40 43 41 i i

3 42 55 * 5 43 0 7— 10 42 50 db 22 43 12 22
4 42 40 — 28 42 12 db 26 42 38 db 20 42 58 46
5 42 50 db i 42 SI db 4 42 55 db 15 43 10 20
6 . . . » . 42 14 db 27 42 41 db 12 42 53 39
7 . . . 42 db 48 42 50 db 10 43 0 58
8 43 5 db 10 43 15 — 5 43 10 — 5 43 5 10
9 43 0 — 5 42 55 —- 25 42 30 * 50 43 20 " 50

30 43 0 * 10 43 10 db 2 43 12 db 3 43 15 15
II 43 ro — 30 42 40 4* 12 42 52 db 30 43 22 42
12 43 30 — 40 42 50 db 22 43 12 40
33 . • . . . ♦ . . • 42 40 db 45 43 25 — 10 43 15 45
*4 43 20 — 19 42 51 .. ♦ ♦ ♦ ♦ .. . .. .. . . . . . 29
15 43 6 — 2 43 4 43 8 416 43 5 4* 13 43 18 db 2 43 20 5 43 25 20
17 43 0 4* 13 43 13 — 28 42 45 db 30 43 15 SO
18 42 50 — 10 42 40 IO
19 42 17 — 17 42 0 4* 1° 15 43 25 db 5 43 30 I 30
20 42 52 * 8 43 0 4* 25 43 25 . . . . 33
21 43 5 — 25 42 40 ♦ * . . . . ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ .. . . 43 0 25
22 . . . . . . . 43 0 .. ♦ ♦ ♦ ♦ . . . .. . . .. . ....
2Z 42 40 db 5 42 35 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ . ♦ ♦ 4 ,.. 5
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Af denne Optegnelse seeü da, at Maqnetnaalcns daglige Vandring har 
som sagt vorret her meget uregetmoeffig, og hva-d Dagen er anbelangende, siden 
her ingen N itobftrvalioner ere, synes dur al have for det meste havt den stø.ste 
vestlige Afvigning om Aftenen Kl. 8; den har omtrent varet ligesaa ofte mindst 
om Middagen som om Morgenen Kl. 8, og afvexlet med Til- og Aftagende 
mellem disse tvende Tider paa Dagen, ligesom og imellem Middag og Kl. 4 
Eftermiddag; men fra Kl. 4 Eftermiddag og til Kl. 8 om Aftenen har den 
tt testen bestandig tiltaget. Dette svarer ikke ganffe til det, som er befunden . 
paa andv Skeder, da Hr. Professor Lous anfsrer i forommeldke ^skrivelse 
over Misviisningsittstrumentct, Pag. 3, at del ved mange Forsog var godt- 
giort, "al den synes hvert Elmaal al have lvende Afvigninger fra Øllen til 
Vesten oa igien fra Vesten til Asten, saa at den Kl. 8 om Morgenen skuldr 
vcrre mecst østlig, og Kl. 2 om Eftermiddagen mecst vestlig; Kl. 8 em Afte
nen igien me est østlig, og Kl. 2 om Nalten meest vestlig; dog om Nuten 
med mindre Forandring end om Dagen;" og Herr CassttN, i hans vigtige 
Vcerk: de la Declination et des Variations de Paiguilie aimantce, Paris 
1791, siger Pag. 8: ” Le grand écart de Paiguillc.a présque to u jo urs 
en lieu entre deux et trois heures aprés-midi. L’aiguille Pavangant 
depuis le lever du foleil jusqu’å deux ou trois heures, du nord vers 
Poueft, et retrograda nt en lufte dans Pap res-midi, pour revenir, 
vers dix heures du foir, å peu-piés au meine point que le matin. 
La nuit, Paiguille étoit aflez conflamment flationnaire; de forte 
qu’a huit heures du matin, on la trouvoit commune ment au mcme 
point ou eile étoit la veille au foir." Den mcrrked.gste Forffiel, som 
viser sig, og som det synes temmelig bestemt, imellem Observationerne her og '• 
de on føl te andre Steder befundne Regler for Naalene daglige Vandring, er, 
at den største vestlige Afvigning har de fleste Gange havt Sted om Aftenen 
Kl. 8, og vorret kiltagende om Eftermiddagen. I øvrigt tør jeg ikke anføre 
disse Observationer i alle Henseender al vcere saa fuldkomne eller afgierende, 
hvortil der udfordreS mangfoldig mere Omsorg og Tid end jeg havde Leiiighey 
til. Imidlertid vise de uden Tvivl at PenurbationSaarsagerne ere meget 
virksommere her i Island og under disse nordlige Himmelegne, hvilket be- 
krorftcs endnu mere afgiørende ved de af Herr Åndings Ginge, forhen Mis-

tty Samling. V. 25. 0 Ö , pOlUlC w 
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sionair i Grönland, i Aarene 1736 cg 1787 gierte Observationer over Nord
lysets Indflydelse paa Magnetnaalens Declination, hvilke ere Selskabet med- 
dcelte af dels Medlem Herr Justiceraad Bugge, og findes indfort i Sckffa- 
bcts Skrivters 3. Deel, Side 53r et feq., hvor han siger "at have funden 
Misviisningen der ved ct Middeltal 50° 57', og at den undertiden har voxel 
til 520 54' og til andre Tider taget af ril 48° 42', saa at Grcendserne af disse 
Forandringer har staaet 4 Grader fra hinanden," hvilke store Forandringer 
tilloegges fornemmelig Nordlysenes Virkning; og at disse have betydelig Ind
flydelse paa Magnetnaalen, er upaatvivlelig. Herr Cassini, loc. cit., 
anfører derpaa en Bekræftelse: "Les variations de Paiguille ont été tres 
i neon ftan tes. Le 23, la direction étoit le matin fur o° 26 min. de 
la divifion du meerometre; a deux he 11 res aprés-midi, elle parvint 
a i° o min. Ce grand mouvement annongoit quelque chofe d’ex- 
traordinaire. L’aiguille enfuite retrograda vers Left, non feulement 
de tout le degré ou elle étoit parvenue, mais encore de 13 minutes 
en dega, ou elle fut obfervée å neuf heures du foir. C’eft alors 
qifon Papregut d’une aurore boreale, dont i’effet fur Paiguille avoit 
été par confequent de 73 minutes. Le 25, une autre aurore bo- 
réale ne produifit qiPune variation totale de 35 minutes. (Il fa ut, 
å la vérité, defalquer Peffet ordinaire de la variation diurne, qui 
eft d’environ 14 minutes.)" Men Herr Cassini anfører i samme Verk, 
Side 46, efterat han troer at have funden et Slags Love saavel for den dag
lige som aarlige Vandring af Naalen, endnu flere PerturbationSaarsager, 
hvilke han har bemeerket. Han siger: "Les aurores boréales, la neige 
et les brouillards, de méme que les vents tenant de la partie de Peil, 
font les circonftances qui accompagnent le plus fréquemment les 
perturbation de Paiguille aimantée. Les mémes eau fes ne produi- 
fent pas toujours les mémes effets. Quelque fois une aurore bo- 
réale ne procurera que de Pofcillation a Paiguille etc." Men da det 
vilde blive alt for ufuldkomment at sammenligne disse faa og ufuldstændige 
Observationer med dette vigrige Verk, saa vil jeg alene herved bemcerke og 
derpaa drage ril endelig Slutning tvende Ting: for det 1) at det synes som 
man temmelig vist kan antage at den daglige Vandring er meget større her

oppe 
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»ppe end længere fra Polen, og for det 2) at de Love, font meerbemeldte 
jpetv Cassini treer at have funden for Magnetnaalens daglige Vandring, be
hove uden Tvivl Bekræftelse ved Observationer paa flere Steder af Jordklo
den, forinden de kan antages som almindelige. Anlangende det forste, da 
er det meget rimeligt, at naar Nordlyset kan have saa betydelig en Virkning, 
som foranførte Exempel i Frankrig af 73 Minuter paa omtrent 49° Brede, 
saa maae det uden Tvivl være her kraftigere til at virke paa Naalens Bevæ- 
gelfer, da de her i Norden ere saa meget stärkere og nærmere, og hvo veed, 
hvormeget de andre Aarsager kunde indflyde. Man lægge Marke til, at i den 
korte Tid, jeg observerede, var der iblandt de 21 Gange, jeg har havt no
genledes fuld Observation, nemlig tre til fire Gange om Dagen, har der vævet 
sire Dage at Afrigningen varierede mere end een, ja indtil halvanden Grad, 
og enddog vced man ikke om den kunde have vævet ftørre om Natten; og flere 
Gange har den varet 40 til 50 Minuter og derover. Naar man nu betrag
ter, at dette var Midtsommers Tid, til hvilken Nordlysene ikke ere de stær- 
kcste, og naturlig da her paa denne Tid var ingen Nat, saa kunde jeg ikke 
heller bemcerke om der var Nordlys paa Himmelen; men jeg maae dog anføre, 
at jeg et Par Gange har troet at have sect om Aftenen, sk'ient det dog var 
Dag, men Luften graa eller dampagtig, ligesom en Slags jagende Bevæ- 
gelse i Luften, hvilken forekom mig ikke ulig Nordlys, uagtet det var for 
lyst til at være vis derpaa. Naar nu denne og andre PerturbationSaarsager 
kunne virke saa meget paa Compasset, nt det ikke stel den afviger halvanden 
Grad og derover, og efter Herr Gillges længere og fuldstændigere Observa
tioner iblandt indtil fire Graders Forandring, faa er det klart, at man ikke 
heller paa ©øen, hvor endnu flere Vanskeligheder tilføjes, kan forvente at 
faae saa fuldkommen og nøjagtig stemmende Observationer, at man deraf kan 
naae Vished af enkelte Grader, og naaede man end den, saa er den jo selv 
ustadig. En liden Trøst er det imidlertid før Søemauden, at under andre 
og de mere besejlede Himmelegne er det uden Tvivl ikke saa betydeligt; men 
imidlertid kan Det ikke nok anbefales de kyndige Søefolk at giere flittige Ob
servationer og nøie optegne alle Omstændigheder.

For den anden Bemærkning vilde det vist være vigtigt, om man i diste 
nordlige Lande, og under forskiellige Meridianer, saasom tillige i Norge, 

Ss 2 Find- 
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Finnmarken 0. s. v., kunde ester en vis og fast Plan faae en Rwkke af Obscrva- 
tiotKV over Magnetnaalenö Viisninger og Forandringer, mcd Hensyn ak sam
menligne dem indbyrdes med de i Paris alt foretagne eller andre til samme Tid 
foretagende; thi da først vilde man tiende, om de Love, som Herr CassikU 
kroer at have funden for Magnetens baade dagligs og aarlige Vandring, ere 
faste og bestemte eller Undtagelser underkastede, eller at de i det mindste ikke 
ere de samme paa forskiellige Steder, og maaskee man deraf fsrst blev vejledet 
til andre Slutninger. Allerede i de faa af mig anførte Observationer synes 
en Modsigelse mod bemeldte Love; dog, hvo tør antage dem for afgiørende; 
thi Herr Cassini siger ydermere Side 15, talende om Observationer mellem 
den 14. Juni til den 25. Juli, omtrent samme Aarcts Tid, ff'iønt ikke samme 
Aar, som jeg observerede disse i Island: ??Depuis le 14 de Juni jusqu’au 
2,5 Juillet. La loi generate de la marche de Paiguille du nord a 
Poueft depuis huit heures du matin jusqu’å midi, de la retrograda
tion dans Papres-midi, et de la ftation pendant la nuit a eu lieu.” 
Men jeg har befunden den meste Tid, som anført, den vestlige Afvigning 
tiltagende om Eftermiddagen og størst om Aftenen. Tidsfor skiellen i Hensyn 
til Forffiellen af Meridianerne kan ikke her giore Udstag, at man skulde falde 
til den Slutning, at Malmens Gang var til et og det samme Aieblik den 
famme overalt, uden Hensyn til den Tid paa Dagen, som det er under de 
forskiellige Meridianer, hvor der observeres; thi der er ikke mere end omtrent 
i Time 40 Min. Tidsforskiel mellem bemeldte islandffe Havn og Paris, at 
Klokken er mere i Paris end der.

En anden meget vigtig Advarsel troer jeg og at kunne uddrages af de 
af mig i Henseende til at kiende Magnetnaalenö Forvirring i Land og paa 
Havnene i Island giorte Observationer, for dem som vilde bejkieftige sig med 
at undersøge CompassetS Misviisninger til visse Tider og Steder, som ogsaa 
dets øvrige Bevægelser, at de ikke aleneste maae vorre agtpaagivende at der et 
i Bygningen eller i Noerheden af Stedet, hvor Magnetnaalen scettes, er noget 
detydelkgt og mucligt virkende Jern, men ogsaa om Jorden selv i det Land 
eller paa det Sted, hvor der bliver observeret, besynderlig om det er et bierg- 
agtigt Land, ikke er befvangret med saa megen jernholdig Mineral, at Obser
vationerne deraf bliver aldeles uefterretlige for saavidt Stedets virkelige Mis- 
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viiSning angaaer, og i dette Tilfarlde maae jcg tilstaae at jeg ikke indseer Mid
ler til at kunne erfare, hvad CompasselS virkelige Viisnillg vilde vcere under 
den Brede og Lnngde, eller paa den Punct af Jordkloden i Relation enten 
til den virkelige eller magnetiske Pol, naar at denne fremmede Aarsag ikke 
virkede.

Jeg kan her ikke undlade at anføre, at de Herrer Capirainlieutenant 
Grove og Lieutenanterne N. A. Wibe og B. de Aubert, som for ncervce- 
rende Tid fortscrtle det herlige og vigtige Arbeide af triqonomctri|Te Opmcra- 
linger langs den norffe Kyst, og Carternes Forfcerdigclfe over samme, have 
ligeledes befunden, at Magnctnaalens ViiSning var »neget ofte forvildet og 
ikke efterrettelig paa Landet i Norge, da Herr Capitainlieurenant Gl'vve^i et 
Brev til mig udtrykker stg saaledes: "Angaaende Misvrisningen, da inaae 
jeg anmoerke, at Jordens Beffaffenhed har her i Landet stor Dccl i Compas- 
ftlS Viisning."

Jeg har et Par Gange i den korte Tid i Island bemærket det samme 
som baade Herr Cassini og Herr Giuge, at Naalen har vcerct i en zittrende 
Bevcegclft. Den frauffe Observator har bemcerket del meest om Vinteren, 
og tilskriver det det mere urolige Veir, som oftere indfaldcr paa den AarekS 
Tid, som han troer ogsaa at have Indflydelse paa Magnetnaalen; og Herr 
Giuge havde den meget sandsynlige Slutning, at det i Grönland var for- 
aarsaget ved Iordiystelser af Vulkaner, hvilke han formoder af meget grun
dede Anledninger al vcrre til i Grönland. Smaa ukiendelige Iordstod kan 
let for Mennesker v«re ufonmmmelige, men maae nødvendig virke paa et saa 
folsomt Instrument. Herved maae jeg anføre, at den r. Juni blev virkelig 
omtrent ved Middagstid fornummei et lidet Iorffielv paa Holmenshavn i Is
land, men der blev just ikke tcenkt paa at see til Magnetnaalen, og desuden 
blceste det den Dag saa haardr og af den Vind, med hvilken det var vanskeligt 
at komme til Ken med Baade, saa jeg ikke forend om Aftenen kunde komme 
der i Land.

Endelig har jeg paa denne Reise giort nogle Observationer vver Mag- 
netnaalens Inclination med det samme Instrument, som Herr Professor Lous 
havde den Godhed ligeledes at medgive mig paa Expeditionen for Seeuhrene.

S s 3 Ob ser-
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Observationerne ere qiorte med ald Flid, nemlig ved at söge saa nsie 
fem mueligt al stille Planen af Instrumentet i den magnetiffe Meridian, og 
at observere Naalenö Viisning førfl med den inddeelte Rand vendt mod Osten 
og derefter vendt mod Vesten, og taget Middeltallet deraf, naar jeg synkes 
ot finde nogen For Del; hver Gang har jeg igientaget Observationerne nogle 
Gange; det er Middeltallek af disse som her findes miført; det.har tillige stedse 
vcerel iagttaget at observere naar det var godt Veir og rolig See, og des Aar
sag har jeg ikke bunden mig til bestemte Tider paa Dagen, men alene iagttaget 
naar Skibet har lagt meest roligt, hvilke man kunde saa meget bedre anvende, 
da InclinationSnaalen synes ikke at vcere saa mange Forandringer underkastet 
som Declinationönaalen. Instrumentet var ophcengt i Kahytten under Dcek- 
ket, og med sin Kasse fastffruct med Messing-ffruer saaledes, at det ved fin 
Indretning balancerede og kunde bringes i alle de Stillinger som udfordredeS.

Fortegnelse
, over

nogle Observationer af Maglletnaatens Inclination paa adffitlige 
Breder og Lcrngder.

No. Poihoiden.
Langden fra 

KiodenhavnS 
Meridian.

Magner- 
naalens 

Inclination.
i 55° 43' o° 5'0st 7l° 30'
2 58 40 8 45 73 30
Z 59 0 11 45 74 0
4 59 30 14 iS 74 40
5 6 l 40 29 15 77 30
6 6 2 30 32 20 77 30
7 64 4 34 27 80 0

. 8 64 9 34 27 78 30
9 64 50 39 15 79 40

10 6$ 6 .42 15 80 50
11 65 52 36 25 79 30

Den ferste Observation eller No. i er qiort ombord paa Kjøbenhavns 
Rccd. No. 5 finder jeg i mine Notater betegnet som tvivlsom, og der er 
uden Tvivl og ved denne en Urigtighed, da den angiver ligesaa meget som 
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den paafelgende paa hoiere Brede. No. 7, 8 og 11 ere observerede i de is
lands Havne, og disse vise nogen Forssiellighed i Forholden fra de andre. 
Jeg finder ogsaa i mine Antegninger at der var sat ErinbnngSmærker derved, 
men maae tilfiaae, at jeg har stolet for meget paa min Hukommelse og for
glemt den egentlige Bemærkelse deraf. Om nu den Indflydelse, fom jeg 
haver meldt at den Mineral, med hvilken Jorden i Island uden Tvivl er saa 
rigelig befvangret, og som giorde saa kiendelig Virkning paa Compassets De
clination, haver havt nogen Indflydelse herpaa, maae jeg lade ubestemt. 
Imidlertid, da jeg blev.opmærksom paa hiink, giorde jeg felgende Forseg: Jeg 
indrettede et Stativ med tre Feddcr at satte ud fra hverandre, saaledes som 
man sætvanlig bruger dem til Menselborde eller deslige, med en Messingkrog 
fra neden i det Stykke som forenede Stativets Been, hvilket ligeledes havde 
Messing- og ikke Ierussruer til at fee fte dem med; nu kunne jeg hænge Incli- 
nalionsinstrumentct under Stativet i en Stroppe eller Snor, saaledes at det 
kunne beveegeS frit mellem de trende Been, og ved at giere Snoren noget 
längere eller kortere faae Instrumentet til at hcenge saa ncer ved Jorden som 
jeg vilde. Efterat have observeret ombord neie hvad Naaten der viste, bragte 
jeg det i Land, satte det op paa adskillige Steder paa Landet, og iagttog hvad 
InclinationLnaalen der angav paa-samme Maade som ombord, og fandt stedse 
det samme Udflag, eu-dog paa de samme Steder paa Landet, hvor jeg havde 
funden den ommeldte Forandring i CompasselS Declination; i det mindste 
kunde jeg ikke kiende nogen Forssiel uden aleneste paa et enkelt Sted, da jeg 
traf til at sattle det op, hvor Jorden var sumpig og myreagtig, paa det Sted 
trak Naalcn sig nogle Grader nærmere Vertikalen; ved at stikke en Stok i 
Jorden der, viste den sig strax under den overfte med lidt Græs begroede 
Skorpe at være todaglig fom Okker, der tilkiendegav at her maatte være 
Jern mineral.

Esterat have saaledes neie giennemgaaet og tilfoiet Anmærkninger over 
Observationer for CompassttS Misviisning med videre paa ferstbemeldte Reife, 
giver jeg mig den TEre at tilfoie en Tabelle over det samme Slags Observa
tioner, hvilke jeg paa Soen paa min Reise i Aaret 1791 haver funden Lej
lighed at giere; tuen de mig befalede Forretninger, og de Vansscligheder, 
man finder i de barbarisse Lande, forhindrede at observere der i Land. Jeg 
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troer det ville vorre overflodigt at gienuemgaae denne sidste Tabelle faaledes 
fem den forste; saa meget ec at bencerke, at paa dette Skib var der mindre 
Jern paa Dcekker end paa det forride, da Kabyssen var for neden under Bak
ken som sadvanligt, og, fon; meldt, var der Metalkanoncr paa Skandsen, 
hvor der desuden var stsrrc cg friere Rum. Dog fynrs der i Observatio
nerne nogle smaa Ujevnheder; men jeg treer, de ikke kan ansecS ar vcrre uden
for de Greendser, man endog med bedste Flid kan vente at obftrvere paa Seen; 
faaledeS synes No. i, fom er en Observation paa KiobenhavnS Recd, at 
angive MiSviisningen noget for liden, efter det som den var her til den Tid. 
No. 4 og 7 angive uden Tvivl begge, i far den forste, for megen Misviis- 
ning; alle de ovrige kan jeg ikke nsicre bcdomme end nt de fvare faa vel fom 
man kan vente; men for de tvende sidste, No. 20 og 2 r, hvilke ere indbyrdes 
meget noie overeen6stemmende,' og tagne den samme Dags Morgen og Aften 
i Middelhavet meget ncer under ten spanffe Kyst, mane jeg dog giere den 
Vemcerkning, at jeg ikke havde ventet ak sinde MiSviisningen hcr faa stark, 
i far i Forhold til De andre, ifald, fom jeL havde sluttet, den ffulde paa disse 
Horder have aftager alt fom man kom ostligere.

Til Slukning kan jeg ikke aflade ar anmcerke, hvor vigtigt det er, at 
kyndige Socmoend giere disse Obfervationer faa flittige fom huuligt, og med
dele Dem til andre. Jeg troer ar have varet meget agtpaagivende at ikke lade 
nogen Leilighed gaae forbi til ar obfervere Compaflets MisviiSuing paa disse 
temmelig vidiloftige Reifer, og dog er der i det Hele ikkun faa Observationer; 
men det er ikke saa ofte at Lejlighederne dertil ere gode, saa man visselig ei 
bor lade dem gaae ubenyttede; thi enten har man ikke klart Veir til den Tid 
paa Dagen, da de kan tages, eller der er for megen Soe og Vevcegelse, faa 
Skibet ligger for uroligt; ofte styres saadan Cours, og Omstandighedcrne 
tillader ikke ot forandre den, faa at Solen ffiules af Sejlene, at man ikke kan 
komme ti! ar obftrvere, foruden flere Hindringer, fom indtrceffe alt for ofte. 
Imidlertid naar Observationerne mangle, hvad ffal da Ssemandcn rette sig 
efter? han tager sin Tilflugt til gamle Journaler eller hvad han har hon sige 
at MisviisningeN er omtrent der og der, og saaledes paa Slump rener, eller, 
fom det kaldes, forbedrer sin ftilede Cours med en MiSviiSning, fast fom man 
kan rage er Nummer i Tallotterier; ;a jeg undscer mig ncrsten paa Soefartens' 
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Vegne at sige hvad jeg har hort en Styrmand svare, dog det er endeel Aar 
siden, da jeg sagde ham hvad jeg havde observeret MtSviiSnlngen ak vcere: at 
han kiendte bedre hvad Misviisning han skulle bruge, da hans Fader, en 
gammel Soemand, havde lcerk ham hvad Misviisning han havde brugt i dette 
Farvand. Hvor vigtigt bliver det da ikke at optegne Observationer, som ere 
tagne med nogenledes Flid, og giøre Soemanden agrpaagivende paa denne 
vigtige Deel af deres Videnskab.

Tabelle
over 

endeel Observationer af Compassets Misviisning paa adskillige 
Breder og Længder i Aaret 17 9 i. *

Samttilg. V. B.

No. /Dage-
Polens 
Hoide.

Lcrngden
Vest, for 
Kjobcnh. 
Merid.

Com- 
passets 

Misviis
Nlllg.

Middel
tal af 

Misviis 
ningen.

Annicerkningcr. -

i Apriiiz. 55°43'i5"

i
17° 50'
17 53
17 56
18 20 i/° 58'

Morq. Paa KiobenhavnS Need; 
Cotnpasset stod paa Skandsen 
otu Daa'-ord; Skibet laae for 
O. S. 0 Vind.

2 . April 16. 56° 58' o° 30' 180 6'
18 40
18 38
>8 42
18 4°
18 20
18 35
18 43
18 34
'8 25
18 44 180 33'

M. Om Bagbord; stnrede N.
O. t. 0. i Kattegattet.

3 Maj 6. 500 17' 1)° 15' 250 24'
25 16
25 57
24 55 2)0 23'

Aften. Bagbord; V. t. S.

Tt No.
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Middel» 
tul af 

Misvns' 
ningetu

Langben 
Vest, fov 
Kiobenh. 
Mer id.

No. Dage. Polens
Hside.

4 Maj z. 500 13'

5 Maj 7. 49° 56'

6 samme Da tv 49° 26'

7 'Maj g. 49° io'

Seplbr. 14. 48° 43'

9 samme Dato 49° 20'

IO Septbr. 13. 48° io*

Com-
passets 

Mrevils- 
ning.

13° 5' 26° 28*

26° 15'

25
25
25
26
26
26

40
57
58
14
42
50

i6° 15' 25° 16'
25 16
25 50
26 3
24 40
25 38
24 33
25 14
25 2
25 49 25° 20*

17° 5' 26° 23'
25 4
25 54 250 27'

17° 50' 25° 38'
26 4
26 8
26 37
26 24
26 10 26° IO'

19° 35' 240 12'
24 20
25 28
25 2 I 24° JO*

190 55' 2 5° 27'
25 21
25 31
25 33 25° 28*

20° 15' 25° 18'
24 48
25 12
24 50 250 2*

Arrmcerkninger.

M. Om Bagbord; V: R. V.

M. Om Bagbord; styrede V. 
2 S.

A. Styrbord; Coursen V. 4 S.

M. Styrbord; V. Z S.

A. Bagbord; N. O.

M. Styrbord; N. O. t. N.

M. Styrbord; O. N» O.

No.
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No. Dage. Polens 
Heide.

Lcrngdcn 
Vest, for 
Kiobenh.
Merid.

Com-
passekS 

Misviis- 
ning.

I Middel» 
ca! af

MiSviiö- 
ningeti.

Anmærkninger.

ii Sepcbr. 13. 47° 32' 20° 2jz 240 32'
24 2 2
24 58
24 48 240 40'

?(. Dagbord; N. O. l. N.

12 Maj 9. 47° 2i' i8° 55' 25° 48'
2,5 44
25 31
25 44
25 43
25 53 25° 44'

M. Styrbord; S. V.

13 Septbr. 5. 39° 8' 240 30' 22° 24'
23 12
22 28
23 16
23 54 23° 7'

A. Vagbord; N. O.

I4 Septbr. 3. 37° 56' 26° IZ' 240 oz
23 28
23 16
23 54 230 40*

A. Vagbord; N. t. O.

IS Sepcbr. 2. 37° 39' 25° 35' 230 24'
23 14
22 56 230 iiz

A. Vagbord; N. t. V.

l6 Maj 17. 36° 56' 15° 55' 22° 23'
22 4
22 17
22 23
21 I8
21 24
22 12 22° Oz

A. Om Vagbord; O. S.

I? Maj 18. Z6° 54' 20° 15' 21° 32'
22 38 22° 5 *

M. Styrbord; Syd.

I8 samme Dato 36° 52' 20° 55z 21° O'
20 52
22 22
22 14 21° 37z

A. Styrbord; S. 0.

No.Tl 2
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No. Dage. Polens 
Holde.

L,omgden
1 Vest, for 
Kisbenh.
Merid.

Com- 
p asset s 

Ätlsviis- 
ning.

Middel
tal af 

Misvis
ningen.

Anmqnkuiuger. ,

19 Maj 19. 36° 46' 19° 55' 21° I 5'
21 29
2 I 36
20 56
20 54
21 5
20 36 21° 7Z

M. Bagbord; styrede S. O»

20 Aug. 7s 36° 22' 19° 55' 22° 16'
21 48
21 44
22 46
21 16 2i° 58'

M. Course»' N. N. O.

21 s. Dato 36° 37' 16° 15' 21°. 46'
21 48
21 37
22 17
21 22 21° 5 6'

A. I Middelhavet nær unde« 
den spanffe Kyst; styrede S. 
O. t, O.

Be-


