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Almindelig Overs igt.
Oldtiden.
Ved Skibsfarten s Begyndelse er al Scl lad s foregaaet
lang s Kystern e i meget primitive Fartøier ; kun har man

mnligviis vovet sig h ærs over en mindre Bugt eller
styret mod Øer, der vare synlige fra Land.
~ I en

efterh aan dcn som Sk ibene hlevc bed re og Sø-

folkone mere fortrolige med der es Element, gik Farterne
tu- ngere og længere tHI paa fl et uahne Ilav, paa hvilket
Set ladsen vel endog snart vis te sig at være lettere og
mindre farefuld end langs Landet, hvor Loddet stadig
maa ue ho ldes guuunde , og ta lrige Kllppe r og Skjær
true de Skibe ts Sikker hed.
Særlig var del 'Ii lldelha" el , so m i Oldtiden bl ev
stærkt heseilet , og hertil var Grunden vel nærmest, at
de ma nge Folkes lag lan gs de udstrakte Kyste r for en
stor n eel vare henviste til at søge deres Erhverv ved
Fiskeri og Handel.

Ilet Folk, som fUl"st bragte rigtig Liv paa Søen,
var Phnni ciern e , der 3000 Aar f. C. grundede Byen
Sidon , hvis dy'gti ge Beboere fremh ra gt e for skjellige Industriproducter, som tic søgte at ombytte med Ko rn og
I{"æg hos deres for skjclligu Nabue r.
I detl e Oiem ed saml lill ige for at ska ffe Slaver, der
kunde benyttes sum ArlwidA kraft, udse ndles talrige Skibe
i alle mu lige lt etn lnger.
l'h øn iciern e uptr uarl te san lede s ikke alene som kl oge
og driftige Iland el sfolk , men tillige som dri stige Sø-

røvere.
Fra Sidon, der efterhaandcn var voxet meget stærkt,
anlag des Aar 2700 f. c, Byen 'l'yr us , hvilken endo g
snar t naaede til at o vergane )I oder byell i Vels tand og
Foreta gel se snand.
Herfra udgik Skibe, som gjennemstreifede 'lidd elh avet lige til dels yderste vestlige Græ n d-

ser,
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I Aar et 11 60 f. C. g ru nde de Ph øn ic iem e yd erlig ere
Gade s (Cad ix], der urlvided e Sig s aa betydeligt , at den
paa Kels er Au gu stus ' T id kom n æs t efte r 110m m ed
Hen syn til Ind hyggerantal.
Fra de n ne H)" ud s eilede Skibe til Thi øern e (det
sydves tlige En gl an d) ja se lv til Havkys ten (Nor d- elle r
Øst er s øens Kys ter ), og det an tnges en du g s ua, at T ogtern e h ave s trakt s ig tvær s over Atlan terh avet til
Amerika .
n c ph øn tci sk e Søful k h eny tted es ug sua af an d re
Nati on er . Sanledes s kal den æg yptis ke Kon ge Nec h o Il .
Anr noa f. c, h a ve u rls en dt saudan n e fra det ar abis ke
Hav for al gj ør c (m Heise Syd og vest om Afri ka ,
Expe di tion en vendt e efte r tr e Aar s Fo r lub gjenn em
lI er cnless øilern e [Glbr nlta t s tra-det) tilb ag e til Æ gYI.len.
Fra d et ber øm te Cu r th ag u, so m Aar 880 f, G, " ar
anlagt fra Syru s, fo ret oge s lig eledes O pdagel s esrejs er ,
blandt and re en til Afri kas Vestkyst lind er Hann o 5 10
f. C. li an n anede lan g t m od Syd , m en maa lle af Man ge l paa Levn ets midl er vend e tilb age igj en ,
Un der I' h øn ic iern es Fart er tjente i Begyn d elsen
Stjer nehi llede t - den s tore Bjørn « dem Som Vel vis er om
Natt en . Sen ere bl eve de opmæ rks omm e paa , at Ilden
lille Hj nrn li egnede sig nok saa godt til delt e Brug.
De syn es forøvrigt ug saa at h ave s tyr e: eft er Polar stj er n en, 8 0 m dog vist ikk e har vær et d en S tjern e, der
nu hem uvn es saaledes, m en s narere en a f de and re
Stj ern er i Il den lill e Bjn rn li , Man h ar n eml ig ber eg net,
at vor nuværend e Polarstjern e en d og lan gt s en ere (pna
Hipp ar ch s Tid ) har s ta ae t omtren t 12 Gra de r fra P,,]en.
Efter al T yr us og Si don va re b levue er ob r ede af
Alexa n der den Store og Cu rthug o ntld ag t uf lt om ern e,
traadte Græ kern e is ted cn for Ph oniciern c s om s øfaren de
Natt on.
Aller ed e forind en h avde Græ kern e hav t livlig Far t,
s ærlig os te re fter til So rt eh a vets Kys ter , men se ne re g ik
{j .
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Veien ogsaa vesterp aa. Saaledes grundedes Aar 600
f.
~l as si li a , det nm-ære nde }larseille, hvorfra Pytheas,
Oldtide ns dristigste Il elsen de, i det 4d e Aarhund rede

c.

f. C. udseilede paa sine Togter langs Europas Atlanter-

hav skys te r og heelt op til Oen Thu le (Island elle r Sh et landsøerne) og dernæst ind i Kord- og Øst er søen ,
Hvorledes navigerede man nu i det Hele taget paa
disse Tider'?
Yed Rystfart i snevrere Forstand hanles ikke Brug
for nogen Styrm an dskun st. I kj endle Fa r vand e kund e
man nok klare sig; naar blot Landet holdtes i Sigte,
og :gjaldt Seilad sen fremmede Kyste r, medtoges Lodser
som Førere.
Paa farlige Sted er fan dtes ofte P æle ne d ramme de
til Afmærkning af Løbene, og hardes ingen anden Veiledning l se tlede man alene paa Loddet.
Skul de flere Skibe passere et af Gr un de op fyldt
Farvand, tog et enkelt af dem Ledelsen og angav ved
}lær ker de n Vei, som de øvrige Sk ibe med Sikkerhe d
kunde følge.
Ved Ankom st en til en betydeligere Havn fik man
Havn elods eller Slæbe baad nd.
Forøvrigt var der rundt omkring paa Kys te rn e reist
Taarne som Ledemærkerl og om l\"atten tændtes i stormfuldt Vei r Baal lil Advar sel eUer Vel led ning.
I de ,'igtigste Handelsh avn e fandtes endog rigtige
Fyr taar ne ; sa aledes var der ved Alexand ria paa Oen
Pl mros et Fyr, som var 400 Fod hei t, og som skal
have ha vt en Syn svidd e af 20 Qvar tmiil.
De Søfar en de i Oldtid en ha vde dog altsaa nogle af
de Ilj ælpemidler, der nutildags benytt es i saa høi Grad.
Og sa a Haandbøger stede til deres Ha ndigh ed. Den værdifuldeste af disse var - Stadieangtveren« eller »Hun ds eilads i ~Iid de lh a\' e ll<.
Heri indeho ldt es Distancern e fra Ste d til St ed langs
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Kystern e (og ku n und tagelsesviis over Bu gter ne) hele
det nævn te Ilav rundt,
[Som ~Ja al e enh e-d benytl edes hos Græker ne »Stadlen« ,
de r var nærlig en Kabellængde stor .
And re Folkeslag am-endte en »Leuca «, som sen ere
tr æffes un der Beteg nelser ne '1 League« ho s En glæn dern e
og »L ieue« hos Fran skrnæn dene.]
Hetninger vare yderst sje ldent an ført e, og Seil anviisni ngen lod i Heglen sanledes : »Følg Kysten " .
Derimod fand tes andre nytt ige Med delelser: saasom :
Betydn ingen af el Sle d so m Havn eller l\ hed, hvorvidt
det egnede' sig til Overvintring, 0111 Dybd en var for
st ør re eJler m ind re Skibe, om Bundarten var Sand eller
Klipper m. m.
En dvidere ga ves Kj eridetegn for Kys tern e : Om et
For bj erg var hø it eller lavt sa mt le vrigt dets Form, om
der fandtes enke lt staae ncJ e T ræer , om en By havde
Fæstningsværker og Taarn e etc.
So m sær lig vigtigt bem ærk edes det: om der p aa de
fors kj ellige Ste de r fandi es Drikkevan d, og hvorv idt det
n emt kunde erho ldes, sa mt om det s Sma g var fers kt
eller brakt.
Først ved Over seiling af ludh avene blev der Ta le
om egentlig Styr man dsk un st j men denn e inds kræ nkede
sig dog foreløbig til Angivelse af Cou rs er og Distan cer .
Astronom iske Ohserv aticn er kund e ikke an sti lles
om bord ; th i der til man gled e fuldstænd ig de for nedne
In str umenter .
Apparater til ~ I a a li n g af Fa rten kje nd tes heller ikke.
Ganske vist for eslog Romeren Vitruv, der levede paa
Kelser Augustu s Tid , a t anbringe Hj ul med Skovle
u den bor ds pa a begge Sider: for at man af deres Omd reiningsh astigh ed kunde slutte s ig til Skibets Far t ;
men denne Fremgangsmande synes ikke at være bleven
videre anvend t.

82

Navigati on en s Htstorte.

Ved Betrag tn in g af Vand et s forbi nyd end e Skum
eller ved Iag tt ag els e af Ilou gb e lg en s ll øide kund e Far tc n nok hestemrn es ; men ad dcnue Vei opnaaed es selvfølge lig ikke n oge n s to r Nø iag tighed, s na me g et mere
s om man ikke havd e Midl er til at ang ive Ti dsfu rlø b
blot nogen lund e r ig tigt.
Solu hr ene vare nem lig ikke
br ugelig e ombo rd , og Yandu hr cn c va re m eget tarv eli ge

Tidsmaalere.
I Heg len blev d erfo r den ud løbn e Dis tance s vare nde til de n hele nag ans lunet om tre n tli g.
Iles tennnelsen af Co nr Ren vold te IIog lan g t s tø r re
Van s ke lig heder : thi hertil havd e IIIalI int et andet i\lid de l
end om Dag en at. re tte s ig ener So le ns og om Natten
efte r Stj ern ern es St iIIilig.
Over fa rter ne fo regi k da hov ed sa g elig ogs aa alene
0111 Som meren , paa h vilken Aars ti d man ku nde gjøre
Heg nin g paa klar t Veir.
I Octo ber afs lut te de s Skibsfa rte n fo r at paahc gyrules igj cn i Marts.
BIt~\' Him len overtrukken. val' det vel m uli gt at
hold e Co urse n endn u en Stund ved l lja-lp af S OPII .s og
Vin dens lt etning ; mcn klared e det ikk e s nart af, maatte
man s tyre paa ~ l a a og Faa og ho lde Lodd et l1illig
ganeri de.

Ga nsk e SOIll nut ildag s "ar d er i Lodd et anb ragt en
Huln ing, hvori kunde unbri ng cs T alg d ier el lign end e
Stof, i de t Oierncd at s kaffe s ig Oplys ning vedrørende
Bn uda rten , om h vis Besk atlenh ed paa fur s kjclligc St ede r
Sc ilan viisui ng un indeholdt mang e Ang ive lser.
Ogsaa medførtes Fugle, SOIll, naar For hold ene kræved e d el , bl eve s lup ue 1,,,8, fur at m an a f deres Flugt
kunde udtlnde Ret n ing en til nærm es te Lan d.
End vid ere beny ttede m an s ig a f saa dnnn e I\j end~ 
leg n so m Vand et s Farve sam t af viss e Dyrs eller Fisk s
'l'i ls tedcværel s e for at hes tem me Skibe ts Plads.
Fra l'ue ni eiern e a rvede Gruikeruu Kund skaben til
Sty ring efte r S tj ern eb illede t "d en lille llj ør n«.
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Th ales (600 f. C.), der var So n af ph ønici sk e For æ ldre, blev Grækernes første Lærer i Geometri og Ast rono mi. Indtil hans Ti d havde ma n den Tro, a l Himlen
var en Hvælving, som hvilede paa Jorden ,

Men Thales lærte, at IIiIIIlen vur en huul Kugle,
der omgav den paa Vand svummende Jords kive. samt
al de tidligere saa gnadefulde Solformørke lser fremkom
ved, at Maunen truadto mellem Jorden og Solen.
Thales skal ogsan have skrevet en Lærebog i Nautik, antage lig den ældst e, s om dog imidlertid ikke er
bleven bevaret til Nut iden .
At Jorden ogsaa var en Kugle, fremsatte s som
Lær esætn ing af Pyth ag nra s (c . 550 r. C.), og Beviset
herfor ga v Ari stol eles (c. 350 f. C.), hvilken sids te endvidere hævd ed e, al J orden svæved e i i'lldtclI af Verden srummet, og at Himmelkugleu med alle dcrp aa siddende
Stjerner dreiede sig om den ,

Ben hehoede Beel ar Jorden s Over flade antog hall
at være dobbelt sa a stor i østlig- vestlig so m i nordligs yd lig Retning. l rerfrn hidrører lteuævu el ser ne Længde
og Brede til Angivelse af et Puncts Beliggenhed.
Eli stor Ilet ydn ing for Naviga tion en havde de af
Eratosth enes i Alexandria (250 f. C.) og Postdonlu s paa
IIhodos (100 r. C.) ud før te Grn demaallnger.
Den Før st e fand t 1 li r,,,l af Jor den s Om kred s liig
700 Stadier, hvorimod den Sid sies It es ultat var 500
Stadier. Den ri gti gt.~ Værdi falder uærlig midt imellem
(l Stadie
1 l\ ah eUmngd,,).
Hipparch i Alexandrl a (150 f. C.) var Oldt iden s
største Astronom. Paa Jordens Overflade tænkte han
s ig liedlagt et Syst em af ltredepurallcler og Meridianer
og bestem te dernæs t . ul as tro nom isk Yei forskjellige
I' uncters Beliggenhed. Til La-ng rleh estem melser fores log han at beny tte Iagttagelsen af So l- og Maaneform ørk elser.

=
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MarilllJ' fra Tyr". 1100 e. C.) fre ms tillede de første
Sø kaa rt (. Platkaart «].
P tolem æu s i Ait>xa" d ria 1150 e. C.) hidru g mægti gt
til Videuskahens Op væxt " cd sine a stronomisk e og geogra phiske Arb eidc r. lIan lært e so m bekjcn dt, a l Jorden
var stilles taaende. og at dl~ AHigc Kloder i So lsyst emet
b eskre ve excen triske Cirkler om denne, en Op fatt else ,
der hold t . ig lige til Hegyndcl sen a f det lGd e Aarhu n d re de .
l'tolcmæu s fre msa tt e luvrigt to .:\laadcr l.il Frem stilling af Jonl overilad en i d Plan ug etterl od sig et
Væ rk med 27 I( aar l. IIer i vare 8000 Ste de r nu lurte ved
deres l.mngd e og ll rude.
lian d fan dte s Uretlen ad as trou omisk Vej fornem m eli g ved lIja.'lp af den mindste Skygge , som en Gjcnstand af given lI nide kast ed e i Løbet af Bagen V(lU
Jævndegn stid. naar SOlt' lIS lt eclin ntion var O.
Ilenne Fremgan g. ma:ule blev anve ndt fra de ælds te
T ider i jEgypten til lan gt ind i Middel ald eren .
Piia Slien kunde der selvfnlge lig ikke "ære Tale om
llredeheste nu ne lse ad d t'JlIIC Vt' i.
Til Vinci- og Strømfurh old havd es i Oldtiden kun
ringe I<j l'nd sknh ; dog vidste I'høni c iernc god ll esk ed
med 'l'idevaudet s Forekomst , og dc synes en do g at
have vn-re t paa det Il en e med , at delte P hænornen
ikke alene val' ufhn-ngi gt af l\la allcn s, men ogsaa af
So len s Slilling,
llnr iznn teu dueltes i B I~ g')'JHl cls~n i fire Dele, nemlig Ost , Vest , Syd og Nurel ; ar disse vare tie to før s tnævnt e ile: vigtigst e, efters om (h~ bet egnede Solens om trent lige 01'- og Xedga ngs s", ci .
Se ne re tilføiedes end n u d o fire mellemfaldend e
Streger.
Ha de La-rd e følte Tra ng til en end nu skar pe re
Il etn ingsan gtvelse, sattes Tolvdelingen i St ed et for, hvad
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der f. Ex. kan Ondes hos Arist ot eles , ligesom den for øvrig t end n u bonyt res af Ch inese rne.
Dng var Delingen i S Stre ger fre mdeles den almindeli ge.

Middel ald eren.
Nord hoernes dr is tige T ogt er i Il eg yn del sen af ~li ddel 
alderen maa e i lrø! Grad væ kke Il eu udrin g ; thi ud en
Com pus eller Kanrt vovede de ~ ig lang t Ild paa Atla nt er havet.
I Mid ten af del Dde Anrh uml re de opdagedes og
besattes Island , der fra igjen se nere Groul an d og i Aan'l
1000 end videre '. Viiulnnd «, der for modes at va-re 0111-

egne n af New-York .
Kundsknben til tiet sids tnn-v ntc Land gik imidlertid
s nart igj en tabt .
Ilet omt al es i Sagaerne, a t Xn rd hoern e paa der es
Skihe me dfø rte tamme Havn e, der Iøsludes for at vise
Veien mod nærmest e Land.
Bo g var det fremd eles kun i Middelhavet, at. Søhand elen havdo nogen vider-e Betydning, Men og san
her sa vne des en dn u l\ li d lcr til en sikker Navi gering .
Ara herne , de r i det Sile Aarhun d rcde havd e und erlag t sig Spanien , hlcve Op ha vsm ænd til den nautiske
Astron omi, idet. de sy nes at. have lienyttet Stj e rn eob servation er til Plnd sb est emmel se i rum Sil.
Overalt, hvur dett e d)'gti ge Fo lks Herredømme s trakte
sig, oprett ed es der Hni sk ol er og anlagd es Obser va-,
tori er.
~ I e n fur st da man fandt paa aL hen yue Co m pa sset .
ku nde Sk ihsfarte u faae sin re tte Udvikli ng . Fra Aar 1200
men es i\lagn ctnaal en at han ) været kjendt i Europa ; den
Cl' do g ikke hl uvcn almindelig allvendt om bord fur OJTItr en l 100 Aar efter.
Compasset , del' opr indelig skriver gig fra China,
"ar im idl ertid i Ilegyndelsen meget primitivt og fik

8(;
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Iarst langt senere CII hen sig tsm æssigure Form til Skiliabrug .
Ved Co mpas sels lljælp kund e ma n nu ikke alene
styre sin re tte Cuurs ba nde na g og Nal sanvel i klart
Veir som i Taage og Tykning ; IIIen mau kunde ogsaa
paa en let Jllaade, nemlig ved Afsætning af Courser og
Dislance r me llem forskj elligu Ste der skaffe sig de for nødne Søkaurt.

De ældste Compuskaart, som

CI'C

bevarede for Efter-

verde ne n , skrive sig fra 1:\06-1324,

For at fremme Udviklingen af den nautiske Astronomi sammenkaldte Alfou s X, der var Konge af Castilien fra 1252- 84, en Congre s af mauriske, jødiske og
christ ue Astronomer, som tik til Opguve at udarheide
astronomiske Tabeller til Brug for de Søfare nde.
i\lajorcancl'cn Haymond Lullus , del' levede paa
nævnte Konges T id, skrev ct Værk: '1 ArLe de Navcgar «
s om ulan dl Andet inde hol dt Beskrivelse a f en Ast rulab

til Maaling af Stjernehøidcr. Delte Instrument var af
Træ, havde et hetydeligt. Gjenne ms nit ug maattc bringe s
ilnnd for al nps tilles pa a et Stativ af Pæ le, unar det
sku lde henyttes,
I Portugal begyndte det rørst e maritime Liv mod
Enden af det 13<1c Aarhundrede , og Lau de ts Fyrst er
interesserede sig paa mange I\laadtJr fol' Ski bsfurte ns
Udvikling. Sanle rles opretledes i Sag res et Akademi til
Udda nnels e af Navigateu rer, ug Bruguu ar Sokaarl i
Sk ibe ne hlev paal nul t,
Fra Anre t 1415 udsen dte Hert ug Il enrik af Viseu,
ogsau kaldet Navigatorcn , hvert Aar Expcditinner til
Udforsk n ing af den ufrikn nske Kys t. Uet val' imidler tid
en almindelig Antagelse, at Scl luds i Troperne var ou
Umuligh ed, og Ilet lykkedes derror før s t ,,1'1 "1' flere 1'01'gj æves FOfSØg al naa e Cup Ilojador, hvor man hlev
hui lig forb auset over ikke al træffe nogle af de mange
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stan ds e en hver

Fremfart .
I Aaret 143 8 trak Hertu g Il enrik si g efter en
u he ldig l\l au rcrkrig tilbug e til Sagres for at dyrke
Vide nskabern e i S tilhe d. Han var da kommen Ul den
Erkj en del s e, at de Søfarend e i hai Gralt s avne d e bande
Knu dskaber og lu st rume nt er fo l' med LIDt no genlu nd e
S ikke r hed a l ku nn e heste mme tier es Plad s, hv orfor hall
o pmu ntre de s in T id s s tørs te Math ematikcre og As tronomer til at ran de Bod paa di ss e ;\la n g ler .
Kong Joha n IL af Purt ugal s kj æ n ke de og saa Navlg atioue n me gen Opmærk so mhed og to g eg en hændi g
Andcel i Frems til lin g en af Iorherlrcde nauti ske Instrum enter og Bøg er.
lian n ed s atte i 1483 en Cummission til Fremme
af de uaut is ke Vid en skabe r.
n en beskjtuftigml e s ig i
Særdeles h ed m ed Cons lr uc tio n en af CII As trolab og med
Beregn ing af Decl in ution st abu ller s amt med at g ive
I\eghll' for Na viger in g ved Hjæ lp af Solen.
Hen hekjen rlte As trono m Hegi om on tan us fra Køn ig sberg gj orde s ig ng s ua fortjent af Søfar ten ved de af
ham fol' Aareue 1475-1 50G beregned e Ep h em erider ,
de r b leve benyttede af alle Datide ns s to re Opdage lse sr ejs end e,
Endvidere antag es h an at vær e Opfinder en af Jacobs s taven .
Ved Slutningen al' de t H,de Aar hundred e var Navlgutions vide ns kabe ns St nnrlpuuct føl gend e :
Compasset. 0 111 en d i CIl pr im itiv Fo rm , blev alm inde ligt an ven dt omhord. l\ 1i~vii sllin g en var vel fun den ;
men 11:1111 meget. faa Søfarende vid st e Bes ked der med ;
forøvr igt h lev deu s Størrels e anta gen ee ns overa ll paa
Jord en.
S økaart h avd es over Midd elhav et , det s or te lIav,
ve stsi den a l' de l ka s piske Hav og en dvi de r e ud enfor
Gihrnl tar af den afrikan sk e Rys t indtil Cap Ilojador
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sanvelsom af d (~ europæiske Kyster indti l Flan der n saml
af England og Irland.
Man kund e hest emme Breden ved i\laaJing af Solen s
:\lidd ag shøid t~ og Polar stj ern eh nideu Olll end kun paa
en Na iagtighed af 4 II 5° \'t~ t l Hj ælp af As trnlah og
Qvadrant.
Som .l\Iiddcl til Læugrlubest emmulsu kjen rltes klin
Saadan ne Observationer
501- ug 1\la<lllcfol'lIIurkclsel'.
foretoge s kun yder st sje ldent , og llesultntct var da
h elst tarv eligt.
Til Udmaa ling af Ti d havdes Sol - og Sandu hre..
De førs te var e i Heglen an b rag te pna Compasse rne.
Af Tab eller henytt edes e ndnu de alpho n sls ke sam t
de af ll egiumon tan us heregnede Ep he merides .
Ilen udlehue Distan ce fand tes alene ved Gisnin g.
Dutiduns dy/{tigstc Skippere scllede derfu r hovedsagelig paa deres uhscrvcrcde Brede og C Oll fSC II, af
hvilken Grund Styringen Fj ordes saa nøiag tig som TIIUligt, ligesom man da ogsaa tog 1I (~ n sY IJ til Skibe ts Afdrift . Denn e blt·\: bes temt ved Hetuingen af en Line,
som slæbtes agter fra .
Indtil de store Opdagelsesretser begyndt e, gik Far tern e paa det aa hne lIav meget uærli g Nord eller Syd
efter, hvor for det ikke fald t videre stærkt i Øinen c, at
Afvigni ng og L æ n g tlcfor skjt ~1 vnre to furskjell igu Storrelser. Af summe Grund hleve Compa slin ierne i Heglen
bet ragtede som Stor ci rkellinier.
Først da Seilurlse n sener e h en gik I.\' H~ r~ uver Atlante rhav et, opdagude man iii s in Forh au sclse, at Æqvator ikke kund e nnaes pau Courser ne Ost ng Vest.
Gan ske vist S)'JlC S Yen etlaneme siden ;\1idten af
det lude Aarhnn dredc og Grru kerne formodentl ig end nu
tidligere at ha ve kjcndt den loxodrumi ske Tr igonometri ;
men der lu-ngfk endn u lang T id, inden de andre søIarerule Nat iuner Ilaned e saa vidt.
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Pnr tug iseflw søgte stadig at udvide der es Skibsfart
mo d Syd langs Afrikas Kyst i det ll uab ad denne Vei
at nnae til lurlien og Cliinu, hvilke Landøs Higdumm e
fristetie .lorn s tærkt. Man lik imidlertid snart Oinone op
fur, at. det var en høist lresværh g Opgave med de I\litllcl',
der s tou e ti l Haatligh e<l .
I Sa~l'tld ns! lCd havde man stor Vanskelighed ved at
orientere sig, da Polar s tjernen gik linder Huriznnten ,
ligesom ogsaa i1ervcfl den lett este i\Iaade til Bredebes temmelse hlcv umul ig.
lIaab et OUl at lind e en Stjern e i Nær heden af Sydpolen muuue hurti gt opgives . AI Søgen viste sig 1'01'gjnwes .
Ganske naturli gt maatt c derfor omsider den 'l'anku
cp staae, at ludlen vilde kUIlI HJ nanes ad en vestlig Houte
uver Atlaut crhnvet.
Hverken l'hon icierues eller Norribnemes tran satlantisk e Opdagelser havde J'aad noget Værrl for Eftertiden.
Dertil havde Seiludsen ViP l'e t for meget paa Lykke og
l-rumme , og desud en havdes ingen paalidelige Opt egne lse r deru m.
lren J\'l Hlld , som pauny skulde opdage Amerik a,
ne mlig Columbu s, har sanledes ikke kunnet have noget
r{j end skab til denn e Verd unsdeels 'l'ilvuirulse, og 1'01'øvrigt e r det jo en hekj eudt Sag, at han til sin lrad sdug val' - fuldt uverh eviist 0 111 , at det Land , han havde
fundet, var beligge nde paa Asien s Østkyst .
Christopher Columbus , en gcnu es lsk Safureud a, frem satte s in Plan om at linde lud len ad en ves tlig lloute,
sanvel i Spanien, Portu ga l ug England , som i sin egen
Føul'st.;ul.
Skj øudt ufviist overalt . træ ttedes han dog ikke, men
urbeidede fremde les (I na Gj ennc mføl'elscn af sin Tanke,
og det lykkedes ham da ogsan tilsidst, efter allerede at
have uaact en temmelig hai Alder , at bevæge Fer dinand
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den Calhols ke af Span ien og han s Dro nning, Isab ella,
til at udrus te en Expedition i nævnte Øierne d.

Columbus

afsejlede

fra

Palos

Spanien

med

lre Car avellcr den 3die Augu st 14[12. li an gik før st til
de cnnariske Øer og dernæst pua disses Brede Vest
efter gjennem det fuldstændig ukjemlte Ocean. Den
l1le Oe loher kom han l il Guan a hani, der hlev kaldet

San Salvador.

Paa samme Heise opdagedes endvidere

Cu ha og lI ayl i.
lian døde i Aare l l fiOG i Valladolid en", endnu at
have gjort tre Togter til Ves tindien. l'au et af disse
naned e han en dog lil Ame rika s Fas tland den I s te Angus t 149 8.
Columbus synes at hav e havt gode Kund skahcr
sanvel i Astronomi som i l\lathcmatik og Knarttegning.
Ogsaa var hun pan . sin før ste Opdagelsesrejse som
Regel den Eneste i de tre Caraveller, der kunde angive
Skibe nes Plad s, i hvilkel Øiem ed han endog se lv opfan dt
oye Metho de r.
Da han sanledes fl an sin første Heise havde erfaret,
at Compassets .Misviisning forandrede sig, efterhaanden
Rom Sclladsen skred frem, benyttede han sig af denne
Omstændighed til paa de senere Reiser at bestem me
sin Længde.
Columhus havde i det lI ele tagel el s kar pt Blik for
All, hva d rl er kun de tje ne ham lil Hj ælp ved Navigeringen.
Ved sin Udreise hermer kede h an f. Ex., al Sar gassotangen begynd te at vise sig omtrent 2GO Leagu es
Ves t for Fer ru , og heraf hcnyttedc han sig da omvendt
iii paa IIj emreisen al finrle Afst and en lil næ vnte ø.
Æ qvntortalstrornmens Existens undgik ham heller
ikke.
Af hans Op teg nelser fre mga aer det ne mlig, at Havvandet man antages at være i Bevægelse fra ø st mod
Vest , ja han formener endog , at denne Strømning
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muli gviis er Aar sa g til de mange Sm aaøer
An till ehavet.
Af nautis ke Hjælpe m idler besad Colu mbus all e ile
da kjcndte, mon fOrHv ri g t synes det, so m om hans egn e
Iagttag elser have væ ret ham til m ere Nytt e end han s
ufu ld komn e In strum enter.
T il Bes temm else ar del opdaged e Land s Længd e
iagtto g han Sol- eller Maan eforJllfll'kelser , men Il esu ltate r ne vare ri gti gnok heln utted e me d Fe il af indtil 3 0°,
hvilk et do g hoved sa geli g man tilskrives Datiden s man gelIuhl e a s trunom iske Taheller.
Som eu af de Grunde, der med virk ede til, a t Columh us fik s in før st e Expedition i Gang , skal nævn es
den reila gti ge Anta gel sc , at Vestv elen til Ås ien kun
svare de til en Læn gd efuru ndring al' 130 Grade r, skjøndt
den i Virke ligh ede n er uærli g dohh elt saa stor,
T il Hjæ lp ved astronomiske I'l nd sbestem m els er .var
det me get. alm ind eligt , at der pau de sture Opdag elsesre ise r m edfulgte en As tr onom; m en tiltrod s for Dronnin g Isab ella s Opfo rdring vilde Columhu s dog ikke modtag e no gen snudun Assi stan ce.
:i\lt~d en s Spanien ud videde s il. R ige mo d Ves t , forts atte Port ugiserne de und er Prind s Henrik hegyn dt e
Il eiser lan g s Afrikas I\YHt.
I Anret 14 86 unaed e Ilarth nlomæu s Dia l. den sydlig e Spi ds , s om h an ben ævned e »S to rm cap -, h vilket
Navn dug senere af Johan II. omdøbtes til - Cap det
gode l lnab « fo r at opm untre til vider e Helser m ed
Ind ien -:;W JIl ålnal .
Delle Maa l na aed es af Va s co de (l ama , der Aar
14lJS landede i Calien t.
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Den nyere Tid.
1.

ne t Ulde Au r h unrl r e d e.

Opdagelserne i Amerika fortsa ttes fremdeles : Brasi lien, Mexico, P eru og Chili hlev e hckj cnd te. Aar 1520
fo ret og Portu gisere n l\Tagelhanns den første verdensorns ei lin g og op daged e da det ell er ham be næv nt e
Str æde sam t Philippinnru e, i\1ariallcrne og Ladrenern e

m. m.
Samtid ig udvidede Portug iser ne deres Fa rter til
Cey lon, Bagindien , S undaae rnu, Mol ukkerne og Chi na ,
ja se lv til Ja pan .
Fjorten Aa r

eft er Amerikas Opdagelse frem satte
Nicolaus Cop ~rn i clls fra Thurn ved Weichsel sin Mening om Ver dcn sby g ningcu , og tiltro ds ror a t den hele
Christen hed for kastede de tte Sys tem, og end ikke Tycho
Brah e kunde slutte sig derti l, saa muatte dog denne
Lære, du den sen er e støttedes ar Kepler, Newtun og
Galilei, n ødvendigv is fan e en s tor lmlil ydel se paa den
na u tis ke Ast ronomi og derv ed fo raa rsage betyd elig e
Fremskr idt i Styrmauds ku nsten.
So m om talt havd e I j ll ~ l1 gl l e b c st c lll lIl e l fw n frembudt
store Vnuskeligherler for Columh us , og endnu langt
sene re llfliel!c:-; de s pans ke SfJf;U"CIHle paa dere s lleiser
over Atlnnterhnv et II1C11 i dette Øiernctl al. henytte Sarga sso tangen, der ant oges at. hetegne Halvvejen mellem
Eu ro pa og Am er ika .
Dog arh cid erles ugsna pna at o pfind e he dre 1\10thorle r. Furu den 8 01- og J\laane fol"lllØrkelser s øg te man
sanle rles at benytte Stj erne liedækn inger og l' Ianeto ppo s itioue r, men uheldigviis vare suadnn ue Iagtta ge lser van s kelige al nu s tille tilsøes, ng de tik derfor hovedsagelig

kun Betydning ved Itesteuunelsen af de nyopdagede
Lan des I ; r l i g g ellhl~d "
AI' yderligere Yigtigherl hlev en nøingtig Læn gde bestem me lse , da Pave Alexunder den Gte ved en Bulle
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fasts log Sk illelin ien mell em de s pans ke og por tugi siske
Ilasiddelser i de a nd re Yerrleu sde le som gnuende fra
Pol til 1'0 1 100 ~Iil e Vest fur Azor erne.
Irer fremkom i den Anledning ogsaa Fo rs lag om
at overfure Tide n fra en ,' leriiIian ti l ml anden, hvilken
Tanke dug vist e sig uu dførlig, da man pan den T id
savnede dc dert il nødvendige Instrum en ter.
Vel UIl VCJH ItCl'i meuhan iske Uh re ved Observationer
iland, men til Bru g om hnrtl eg ue dc de s ig ikke.
ålnn
sk al se lv en dnu i n e g y n d d s t ~ 1I al' dot IGde Aarhunrlr cde
ha ve henytret en li ane som Tid sangiver i Skilrene .
Endvid er e fa-stede man sin Opmærksomhed paa
.Maancdislancer, til hvilke Ohsr-rvationers Anstil lelse og
Ber egning' tie fornødn e lfju- lpemidlur dog ror st lan g t
se ne re fre mko m.

Til IInidclllaalillgcn auvcudtes l Almindelighed Qvudrunten og Jncohsstuven, indtil d t ~ ved Slutningen af
Au rh uudredet tilduels blevn fortr ængte al ltavisqvadrunt en .
Co mpasse t undergik cfterhuuurlen for skjellige Fo rbe d ringe r, sanledes indførtes f. Ex. den ca rdans ke Op hængning ; men Hosen l al' tlog endn u i Heglen ikke
forhu nden til Magnctnaalen. Ar stor Vigt igh ed var tiet
se lvfolgelig , at J\lisviisni ngcHs Størrelse svarende til
man ge Steder puu J ord en hluv men ! og mere hekj enrl t.
Ti ltrod s ror at Loggen var kj end t siden H>2 1, benyt te tles den kun sjc ldent , og Nnvigntions bugnr ne an gavc Iremdulus, hvor led es Il t~1I ud løhn e lt is tance herlst
kunde findes ved Gisnin g.
I Span ien tug ma n sig meget ar Sø knartenes Forbed ri ng, og i dett e OiCIJI l'tl opret tedes cl hydrographisk
Bu reau , der till ige l.avde til 0Jl gaH~ at ang ive de bed ste
Sci lrout er.
Yed ~li d te n af del 1Gd" Aarhnndrede vist e Hollænde ren J\lercator, al Hrcdesculacn i Søkunrtene burde
erj urt!s -voxe nde« 1'01' at gj eug ive Forholden c pna J orden s
T ld ukr. r. SUI'Il!5lm . Ny Ib lkk C. XXVII.
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Overflade rigtigt i Planen.

Men det saakaldte «runde »
Kaart vandt kun langsom Indgang hos Navigateurerne,

hv orimod det h urti ger e hlev lage t i Brug ar Geog ruphern e.
Den lo xodrornlsk e 'l'r lg unot ue trl hefan dt s ig s tadig
rlUU et lavt Trin . Læroho gerne in de h old t end n u lig esum
tidli ger e blo t no gle sim ple Tabeller, ved IIj ælp ar hvilk e

COllfS(H! kunde sættes til Hc stcmmelsesstedot, snafremt
Skibet af l\ lotlvilld var drevet lid fra sin rette Yei, Dog
synes I{jen dska het til Kryds ni ng eltc rha nnde n al. hl ive
mere almi nd elig.
I Iurskj clllg c Værker fremkommer JIU nærm ere Op-

lysninger om Forholdet mellem Scilads ad Compa slini er
og Storc irke llinier.

Ligeledes hugynder den maritime Meteorologi saa
sma at at faa c sin Bc lydllin g.
Aller ed e puu Portu glsernes før s te Farte r til Ind ien
lært e man Passat- og Stillebælter eglon ern e sum t J\ 1on su ue r ne a l kjc nde , og de indhøstede Er far inger {:j or dc
det senere muligt at seile ad de hurtigste Ilu u ter.
Allerede ved Ileg ynd elscn af det Hid e Aaruundred e
vidste no gle ar de dyg tigs te Skippe re Besk ed med Golfstrømmens Tilværelse og fulgtc dens Løb flaa Il eisen
fra Amerika til Eu r op a.
End nu tidli gere havde Portugi serne op da get Gui n ea strø m men, og Vase n de Ga ma 8~' lIe s pa a sin førs te
Il eise al. være bl even liekj en dt me d Musalllhiqneslrnmmen.

Lnhrndors u-om meu hlev puuviist af Cahot, en Venctiuner i en gel sk Tj en es te, ug eft er hvad der Ircmgnaer
af Seilhaa ndhu gerne fra den n e Ti d, s kulle de Søfare nde
ogsaa meget s nart have fnll Virk nlnge rne af den pe-

ma nske Kystsu-em.
Tiltrud s for d isse Ku udsk aher maa det do g sig es,
al Vid en skube n paa dette Om rnnd c val' fuld st ænd ig i sin
Barndum, saa meget mere som de erhvervede Oplysn inger
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ofte holilt es h emmelige og d er for i man g e Tilfælde ku n
blcvc lil Gavn for enk ei le Nat ioner.
Il a Sei lnd sen over de s to re Have kræved e bely de lig bedre Udda nne lse, end S kip perne hi dtil havde havt,
opretted es allere de i Anre t 1508 et Unive rsit et i Sevilla
fo r at Irerrun e S tud iet a f Na vigatione n .
Den bekjend te Opd agulscsrcisende Arnerigo Vespuc ci,
der u nder Titel a f »P iloto mayor « blev ansa t herved
me d cn me g et sto r nar lig Løn nin g, havd e at u ndervi se
Styr mæ ndc ne i Brug en af Ast ro labe n og Qvadra nten,
lig esnnvel s om det va r ha ns Opgave at u nder kas te d e
ben ytl ed e nau tis ke lust r ument er en Jløia gti g Prø ve.
For at er hold e Cer liflca t med Ilet til at væ re Ski bs før er rnaattc Eleve rn e, ene r i Løb et af cl Aar al have
gje n ne mga ne t den ne Sk ole, bes tan e en Exn min a tion i
Næ rvæ r else a f sæ r lige d er til bes kikk ed e Dorn mer e.
Sa vnet a f Lærebøger vis te sig i Begyndelsen m eg et
Iøleligt ; men de t lykked es dog sna rt a t ti lveiebringe
g odc Værker o m Navigation en , hvi lke nu , efte r a t del
billig e Papir var traadt Isterlenfu r det kos tbare Pergam ent , kunde o ffentl iggj n rcs i m an gfol dige Exc mp larer,
hvur nf s elvfølge lig cn Deel fand l Vei til andre La nde
og s anle tles virk ed e lil s tor re Opl ysning for de Sø far ende
i d et li cie taget.
Vespucci er ho ldt s amtid ig med s in lld uæ vne lae
I' ilalæg om, i FOJ'CJ ling m ed de mes t er furne Sø folk, at
udarbc idc 'l'aheller over Houlern e, del' til Ior skj elligu
Aars tider hurd e folge s ved Sc lladse n Li l Ind ien .
I Aa rcl 15 75 frem kom del før st e be dre Vær k over
almindeli g Ocean s kihsfurt . Fu rfatt er eu, J uan Es calan te
de l\lcnd oza, gav her i en Ileskr ivel se ar Haven e, Vin dcne ng Strø mm ene , sa mt en dvide re af de bed st e Seilveje til de fo rskj elli g st c Eg ne paa Jorden.
I det Øiem ed at fre mkal de Opfi nd elser lil Læ ngdens bedre Bes temmel se ud salte ved S lutning en af det
I llde Aarhundrede· saavel Kong Ph ilip den a die s om
j.
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Gen erals taterne Prtum iur pa a henholdsviis 10,000 Thaier
og 100,000 Gylden .
Foruden Spaniere og P ortugisere havd e cfterhaa ndc n
og saa Hollænd erne bemægti get sig en sto r Deel af Suhandel en og anlagt mange Co louic r paa dl' indiske Øer .
T idlige re havde delte Fol k ho ved sagelig kæmpet med
Hansest ædern e om Overherredem met pua du nordlige
Have j tuen e fte r al Hullænd ern e vare Ha ac tl t~ af med
Seiereu , Kund e du 1111 ()plagt~ Ii:ampcn med dl' nuegti ge

Søstater. Spanien og Portugal.
Til Fre mm e af Hand elen ,Ian nelIes cnd eel 8(:1ska her, hvilk e tlog SIlart samlede sig til de t sto re hollandsk-ostindlskc Hnnd elscompagu ], der mæg tigt hitlrog
til Udviklingen af Landets Søværn .

:I.

Ile l 1 7d e Au rh u u d r e d e.

Kikkerten s Opfi ndelse ved Galilei i Auret Hi\O kom
l\"u\"igatioll cn meget tilgode j th i ved dens Hin- lp kunde
Astro nu merue er hol de lan gt bedr e Resulta ter af deres
Ob servatio ner end tidliger e, hvilket selvfulge lig Iora a rsugede, at tle Tabeller, som omho rd heny tt ed es ved
l'ladsbes tcn un else, hlcvc mer e fuldk omne.
Jje ar abiske Astro nomer havde sa nds yn ligviis ved
deres ål unliu ger be nyttet lange Ilnr, der for suu\"idl forn gt~tl c lngttngclsemes Nøjag tighe d, SOIll de forhi mlr ed e
uved kommen de l.ysst rnal er s Adgang , samtidig med at
de tje nte til ml skar pere ll cst cmmelse a f ålid tpuuc tet s
Ht'liggtmh ctl j de obse rvered e Himm ellegemer. Mou ti ltro ds herfor vare Vinkle r ne klin hlevue rigtige paa mur me ste 10 ål in ut er i Bile.

Kikkurte n ruedførte som omtalt hctydelign Frem sk ridt l sna Hen seende, i Særdeles hed efter at Gasco igne, der levede i En gla nd, i Anret 1640 havde opfund et Traadkorset , hvilket han endog forslod al oplyse
0 11I

Natten.
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No get forinden for eslo g all ered e dcn Iran s ke As trono m i\1orin at a nbr inge cn Kikkert II" U Alh idadcn af
Maal cinstl'Unlcntcrne, der an vendt es tilsocs ; III (m dett e
Forslag vandt ingeu Ind gan g fur lan gt sen er e ved Slutnin gen af det fulgeml e Aarh und red e.
Da Galilei førs te Gang rett ede sin Kikkert mod
Jup iter, opdagede han denne Pl anet s fire I\1 aan er. Deres
h YlJl'i g (~ lud tr æd on i Pl an eten s S kygg e ledede ham pau
den Tank e a t ben ytt e disse Fo rmør kelser 8UIIl Middel
til Læn grleb est eu u nclse. Bog var ede det en S tund , inden
MethodclI kund e hr ugcs ; thi de Ior nød ne T ab ell er frem kom før st Aar lU50.
( h~ nævnte Obs er vat ion er lud e sig for o,'r ig t kun
van sk eligt ans tille ombord.
Mali ven ted e sig derfor
mere Ildhytte uf Huygh cn s Peu duluh r, som han meen te
a t kun ne gj n rc s kikket til Su ltru g. Flere Fo rs rig bl eve
da ogsna an s til lede, dog uden Held.
Vel blev Uhret efterhaunden for hed ret ; men i Aaret
l GD5 dude Opflndere n ude n al have faa et det fuldført.
Compasset søg te man paa denne Till al gj ør e
lett ere anvendd igt ved al lade I\Iagn et n aalt~n være dr eielig pa n Hosen , hvorv ed lid blev mu lig t at inds ti lle den
saaledes, al Courser ne kunde aflæses retvisend e.
[log blev denne Fr em gnn gsm aad e s nart igj en opgiven so m væ rende fo r besvæ r lig og i tiet li cie ta get
mindre heldi g .
l\lis viisIIingcn blev nu i Heglen runden ved Hjælp
af So len s Amplitud e, der havdes op før t i 'I'ah ellcr.
Illatiden s Na vigntio usbager va re H cgh~ fII c for at
ti nde Plad sen ved de seilede Courscr og lt istancer
s tad ig meget primitive . n og kund e man ogsau un dertiden tr æffe T ab eller til Snm me nk oh ling af Cours er
eauvelsom over d l' voxen de Bred er Lil Bru g ved Hereg ning af den fo randrede Læn gd e .
E p h (~ m cd d crlle beregn edes liges om i det 16 dt' Aar-
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hundrede
, forud for .ringle Aar, og Lmrehugerne indeholdt ofte Tnheller over Solans Beclination.
Havnetid ern e kjendtes for flere Steder og havdes
optegnede i Tabeller.
Til Maaling af Strømme construerødes flere 1'01'skje llige Instru menter .
lIydrogr aph i og Meteorologi
tillagdes eftcrhaanden større og større Betydning, og
der nrhcidedus ondeel paa d i HSC Yiden skahers lJUvikling.
Sanledes fremsti llude Jes niten Kirel mer i Aaret
lG65 ct Kanrt O H~r Strrunfor holdene i Verdenshavene,
og noget se nere udgav Englænderen lJalley el Vindbart.
Hollændem u havd e deres Glaud sper iode paa Havet
i i\1il.ltcll af det. 17de Anrhund rcde. Selv Englæmlernos
Sohandcl var i deres Hænder.
Dette uh eldige Forhold søgte Cromwcll at forandre
ved Udstedelsen af den hekjcndt e Navigatiousact (1660).
Som FoJge her a f udspandt der sig en hlndi g Kamp
mellem de to Magter, i hvilken ti lsids t England gik af
med Seieren.
Den sidstnævnte Slats Skibsfart voxede derefter
meget betydelig t; men lt egj criu gen gjorde da ogs aa
Alt muligt for at vække den maritime Aand i Landet
og for paa enhver i\laade at ophjælpe Søvæsenet.
I Anret HiGI blev det enge lsk- ostindiske Handelscompugni opret tet .
For Frankrig fi k Sølurten og saa end eel li etydnin g
under Ludvig den 14des Ilegjering, særlig paa Grund
af Cutberts d)'gtige For an staltninger.
Allerede i Anret 1679 ndkom el en bekjen dt e nautiske Almanak: -Connnissance des teinps OU des 1110uvernent s cc lestcs «

0

1'01

for ste Gang.

Da Peter den Store kom paa Huslands Throne,
sa tte han s ig det ~I aal al skaffe s it Land Amleel i
Suhandclen, lian uddannede tl-ig endog selv som Tøm-
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mermand i Holland og England og sendte endvidere
flere unge j\'Jæntl, hvoraf nogle af fyrstelig Byrd, til
Venedig for her at erho lde Undcrviisning i de nau tisk e
Videns kaber.
End skj øndt der i fors kjelllge Lande arbeided es ar
alle Kræft er paa at gj øre Ilavel li! en 1\ igdomskilde,
saa kunde dog ogsaa Ti dens Overt ro tr ædc hind ren de
i Veien for Navigationens Udvikling,
Sanledes blev r. Ex. en spansk Sklbsfører, der i

Begyndelsen af det 17de An rh und rede ved sine s tore
hydrograp hiske Knndskuhor val' ista nd t. i1 at udføre sine
Hejser meget hurti gt, af lnq visi tioncn beskyldt for Troldd om og kas tet i Fængse l.

En anden Capitnin, llollænder en Harre nd Fokke, en
dristig Sømand, der ogsaa var sine Fæller lan gt overlegen i Kund skaber, seilcde fra Hatavia li l IIolland i
de n knrte Tid al' 90 Dage. Dette gav Anledn ing iii
den a lminde lige Folketro, at ha n havde forskrevet sig
til Djævelen, og at han som Straf herfo r s kulde til evige
T ider sei le mellem Cal' det gode Ilaab og Cap Ilorn
uden dog nogensin de at uaao Lanrl,
Ilerfra stammer Sagnet om den flyvende Hollænder.
3.

n e t I Sde An r h un d re de.

'I'iltrods for alle Fre mskri dt paa Navigationen s Omrande, manglcde tier dug end n u tu Ting, for a t Seiladsen over Havene kunde forc gaae med nogen lunde
Sik.kerhel1, nemlig :\Hdlcr Ul en nøiugtig Ileid emnnling
og til en god Bestemmelse af Længden.
Af disse Savn blev det før st e paa en heldig ~Iaad e
afhj ulpe t, d ~ John l ladl ey, Mechani ker i Lon don , i Aarcl
1731 optundt Heflexionsncta nten .
Mcd dette Instrument kunde man maale Vinkler
langt lett ere og nølagtlgoro end med noget af de lid-

Iigere ombor d anvendte Apparater.
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Ikke destorninilrc hengik der længere Tid, inden
lIadley s Oelanl blev almindelig henytret i Skibene ; men
efterliaanden som det skete, hlcv man klar paa, at der
ikke fremdeles kund e sees bort fra Lysbrydn ingens
Virkning paa Himmellegemern es Høidcr .
Ile f""sl" bedr e Tabeller over lIefraelio nen skyldes
den hekjcndte franske Astronom Cassini.
Andre store Lærde behandl ed e ligeledes dette Spørgs-

rnaal, snu at man ved Udgangen af det 18do Aarhundrcd e ikke alen e havd e gode Hefra ctio ustabc ller , men
endog l\Iitllcr til at cerrigere de m for ltaro mcter- og
'l'h ermumcter stand.

Pau Længdeproblemet s Løsning arh eidede man af
al Kraf t. Her til bi dro g isæ r den al' rlet enge lske Parlament i Aaret 1712 udsatt e store Præmie, ROIII det 1iIsids t efter ma nge Aars ihærdigt Arbeide og ta l r j ~e Gjen vordighed er lykkedes Englænderen Har rison al vinde for

sit Souhr.
Men ogsau ved at fuldkommengjør e Brugen af Jupiter s Drabante r samt af Mnan cdl sta ncer sugtes Pr oblernet løst.
I sids tnævnte Øiemed uda rbeidcde den tydske ,Astronom Tobias Mayer sine Maan"tab eIler (1755), for hvilke
sener e hen hans Enke af det engelske Parlament IIIodlog en llclønning paa :3000 f .
Maancdi stanrer b eregnede til Greenwich Obse rvato rium optoges i »The nauticai ahnanac and astro nomieal
eph ernerius«, hvis I ste Aargallg udkom i Anret 1707.
l-urskjcllige Forbedrin ger ved lt eflcxkmsinstrumeuterne og Søuhre ne sanvelsom i de Ber egni nger og 1\1ethoder, tier anvendtes til at fi nde Urede og Længde,
bidroge i Fore ning til , at l' lndshes temm elserne paa
Socn 111011 Slutn ingen af del 18de Aurhu ndrede blcve
betydelig nølagtigere end forhcn.
Med Cumpassem e, der i meget lan ge Tider havde
bevaret deres Form uforandret, var man cfterhaanden
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meget utilfreds. Iler fremkom da ogsaa adskillige Forslag !il dere s Forbedr ing, hvilke dog ikke fik videre
praktisk lletydnin g.
Dcm ret te Viisniu g af Compa sn aalen begyndte ogsaa at lide under Pnavlrkn lngen af del meget Jern, der
nu henytt edes ved Skibenes Bygning j men der hengik
ikke saa faa Aar , inden man lær te Loven e at kjerule
for I\1agnelismt-'lI s Optræden omhord ug de Midler, der
kunde fnrt~hyg gn uens Intln Yl h~ 1 8 e .
Søkuurt cn e kunde deri mod mode med fl ere Fremskrid t. Sanledes indeholdt de nu i Il egltm Curver for
ligestore lt yhder samt endv ider e Oplysninger om I\1 isviisn ingcn s Størrelse. Eftcrh aand en hnrtfuldt ngsua de
mange furekjclligu Før stemetidiauer, der havde være t til
stor Ulempe ved Hru gun af Knartcne.
Fremd eles havde man fuaet beregnet nai agti gc Tabeller over d l~ rneridionalc Hele svare nde til J ordens
fladtr ykte Form .
Kund skaben !il T idevand et hlev hedr e , efter at
Newton havd e fremsat sine Th eori er om den almindelige
'l'iltr u-kning, og der fremkom flere g o d (~ Taheller OVI',f
Flod og Ehhe, hvilke dog som Familieeiendom gik i
Arv fra Slægt til Slægt.
Paa Hydrugrnphlens og den maritime M eh~ or o l o gi r;
Omra ade var Udviklingen kun ringe, og man huldt sig
hovedsagulig til de tidligere angivne Seilrouter.
I Anret 1770 tegnede Franklin Golf:-;t.rommcns Luh
efter Opgivelser fra Capitaiu Folger, en gammel amerikan sk Hvalfan ger . Kanriet blev dog hemm eligh oldt i
længere Tid , og først 20 Aar se nere fremk om det
oITenlligt.
Englænderne vare den fur ste Nation, som i dun
nyere Tid lillagde Kystern es Belysn ing den ret te Iletydning.
Sanled es var tier allerede HIl der Dronning
Elisabeths Beskyttelse i Slutninge n af det l Gde Aarhundrede dannet et Selskab »Th e corporation or tu e

l O:!
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Trl nity- Ilouso«, som oprettede Fyr paa tic for Skibsfart en mest vig lige Steder.
Det første Fyrskih i Verden hlev udlagt paa The msen af en engels k Skibs fører ved Navn Ilu mblin ; men

det hlev senere overtaget af nævnte Selskab, der løvrigt
hr agt e den ny ttige T anke til videre Udførelse.

De nautiske Instrumenter.
Co mpa 88 ~1.

l\lagllctjcrnets ejendommelige Egens kaber have været
kjendtc i Ch ina længe før vo r Tid sreg nings Begynde lse,

og det formelles endog, al Chineserne have benyttet
l\1agne tna alcn pau de re s Vogn e fo r at kun ne finde Vel
over de s tore Græssletter i 'l'artariet.
I{jcndskahct Lil Compasset antages at være naaet

til Europa under Ivorstogene. Men delle Instrument
er dog' fUf SI hlevet almindelig anvendt ombord mod
Slutn inge n af det l : ~d c Aurhnndrede.
l et arabi sk Skrift fra Aur 1282 findes omlalt, at
de Sø fare nde pua de n syr iske Kys t i mø rk e Næ tter,
na ar Stj ernerne ikke kunde iagttages, toge deres T ilflugt til en Naal, der llnd paa et Stykke Kork i en
Vandbeholde r, og 8 0 11I angav Syd re tn inge n .
En Italiener, Flavio Gioja, nævnes nudert idcn som
Opfinde r af Compusse t ; men del el' filer e s umls ynlig t,
at han furs t har g ivet Ideen til Anbringelse af en
1\0 8 0 pau l\lag llc tna a lcn for a t gj øre den mere hen sigtsmæssig til Brug i Skibene.
nog anbragtes endnu
paa de s tore Opda gelses reisers T id Hosen fas t paa
Bu nd en af Ko ppen eller ogs na r ingformet langs uens

Inderside.
Ikke længe efter Compassels Fremkomst hlev det
almindeligt at knytte et Soluhr derti l.
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Snur Misviisniugcns Opdagel' nævnes und ertiden
Columhus ; men, da det allerede ved Slutningen af det
I 3lle Aurhnud rcdc var blevet paaviist, al. Cumpnsnaalen
ikke stillede sig i Iletning' af det sande Nord og Syd,
kan der vel ingen Tvivl være 0 111 , at han har været
hekjendt med delle Forhold.
En an den Tin g er del, at Columb us vel nok har
været den Første, gom ha r iagttaget, at .\li iw ii:m illg ell
ikke var eeus overalt llaa Jorden, og det er en Kjeru l sgjemi ng, aL han har bellyttet denne Kundskab til Bes temmelse af Længden .
Efter at 1\1i8\'iislIillgcn s Fnran derlighed med Stedet
var hleven godt.gjort, ru nstruer cdes der Cnmpasse r,
hvuri Naalcn val' dreielig paa Hose n, snuledes at denn e
kunde indstilles til at angive de n retvisende Cours .
Vindretningen fandt es ofte ved en over Comp asset
anbra gt Fane, der rlreicde CIl lodret Pind med Viser ,
s om pegede paa Hosens Indd elinger ; disse vare i Heglen
hotegnede med forskjellige Farver.
I det l Gde Aarhu ntlrede var Compasset endnu
meget prhn itlvt. n et besto d da af en Tr ækasse, hvori
"ar ophængt en Hose ar Pap ir. Kanlen havde lthombeform og maatte hyppigt stryges med en i\lagn etjern steeu, SOIll i den Anledning merlførtes.
Fol' at kunn e tage Peilin gur val' dm' i Kassen s
Sideflader to luds uit, af hvilken Gru nd Hosen jævnlig
hængtes sna lavt, al den lind er Skibets Hevregelser let
kom til at støde mnd Kassen s Bund, hvorved Styringen
blev van skeliggjort.

Snudanne uh eldige Compasse r skulle endnu have
være t i Bru g c. 200 Aar se nere.
Indtil lien cnnla nske Ophæn gnin g hlev tagen i An-

vendelse, lod man ikke sjeldent Compas koppen svømme
i Vand.
Compasser med to pa rallele Mngu etnaale hlcve alt
i 1640 benyttede i Holland ; men tillrods fol' al de skulle
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have viisl sig meget fordcclagligc, anvend tes CIH.lIl II ved
Slutningen af tiet 18de Åurhu ndrede saa godt som altid
en enkelt Naal , sam mensu t af to Skinner , der hai ed e
ud til h ver Side und er ,' li d leu af Il osen for al give

Plads Lil Anhr ingcls« af luippcn.
Professur LOllS, der blev Navigntionsdirecteur i
Uanmark i Aaret 1763, klager i sit Væ rk Il For s ug til
et 0 )'1 ålls viisn iugsius tr unwnt « ove r, at der gjø res meget
for lid t for al s kabe cl god I Cornpas, og ha ll Io rcslaner

dern æst puu Basis af en Bække Forsng at anbr inge fi re
par nlle!e Nnale Hilder UOH II, efterso m det har vlls t ::. ig,
a l DIan i saa Tilfælde med sam me Va' gt kan o pnaae en
s tør re lnd stl llingsc vne .
Endvidere gj or lian opmæ rkso m paa , at de kunstige
~1 a gn el er ere bedre eg nedu til Bru g ved Stryg n ing a f
Compasn nnle n end .' l ag n c tj crn s tc lH~ D , so m h idtil ud elukk ende va r heuytte t i delle Oiemed .
HORen Iorf'ærdiged es paa den ne Ti d Sila go dt som
a ltid alene af Papir og klin meget sj elden t a l' Marie lIg las,
It np og Pi nd va re af Messing, d og und ertiden
ogsaa hen hul ds viis af Agat og Staal.
I det oven nævnte Værk nm tuler Professor l.ou s, a l
Gnidnin gen mellem Pind og ()up efter den gængs e
;\1tming' ikke ma a væ re for ringe ; men han hævd er
sam tid ig, a l denne Ant agelse er fuld st ændi g feilag tig,
da J'\1ods tanden mod Hoseus lrreining neto p bø r vær e
Hall lille som vel m uligt . Endvitlllro pauvise r han , hvorledes Com passet kan gj øres rolig t ved un der Ho se n at
an bringe Flyd er e, der ga.w ned i en Va ndb eho lder paa
Kopp ens Hund.
Af det her anfør te 8 t~ CS, at man i Danmar k forlængs t h ar kjundt de vigt igs te a l' de l' ri n rl pe r, der i
den nyeste Tid ere bragte i Anven dels e ved COInIHlSsernes Cons truc t lon .
Ved Slutningen af de t 18 11 e Aarh undrede besvæ rer
man sig jæ vnlig over, at Co m pnssurne vise Ieil. At
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de tte For hol d s kyldes Mag netis men i Skihets J er n liliver
s nar t in dlyse nde , m en d er hen ganer dog I.aug T id ,
inde n ma n lulfinder Lo ven e fo r Uevintlonen s am t de
~1i d l c r , der ku n ne heuyt tcs til den s Ophæve ls e.
S u k a u r t e t.

So m Car tc g ru ph iens Fad er, sæ r lig paa d el nauti s ke

Omraadc , maa ~I a ,. i ll n s rrn Ty ru s (100 Aar c. Chr .)
betragtes .
Fnr han s Tid havde man vel nok havt Frem s tillinger af en ke lte l.nude, dog uden Tvi vl kun i Fo r m al'
n UL Udkast, snuledes s tim de enrlnu 1l'wl1'es !JOH vilde
Fo lkesl ag , og ligcsaa lid t. har han væ ret d en Før s te,
d er for stod at ufb llde 1 ( t1 g l e o n~ r f1 ; u l r. n i et Plan efter
vid eus kabeli z e Grund su-tnin ger ; th i allerud e længe forinden kjcmltes sua vel den centrale ('I'h ales) s om den

orthograpuiske og den stere ographiske l' rojection (lI ippnr ch} , h vilke m id lertid ig alen e henytt ed es i malh cm atisk e OiclIll' d.
~1t~ 1I det vur Mar inu e, som ved Nodln-gningen af
Iorskjvlligu gl'ographiskc Puncter, hvis Beliggenh efl hall
huvd e ud regnet en er Oplysnin ger fra de Heis eud es

Il ag-h ug er, valgt e et Grad enet , iler pa s:-pdc udm ærket
til dl' davan-end e Fo rhol d ,

llau tegnede nemlig Brede- og Længdecirklor liver
ror sig S O Ill paru llele I'dtn Lin ier, der s tndn vinkel rette
paa hveru ndre 1 og lod furevti gt l\laal er,nh cllclI ove ra lt

"'ære di-n SIUl IJIW .
Herved blev lun I Skuheruu af »Platknurtene«.
." m inu s l a gllt~ For!oi ll' nwr iiliancn gj cnnem de ca nar isk e Oer [Istede nfo r s om tidli gere gj en ne rn Hhod os),
hvorfra h idrurer den glH HWC sua meg et lien yt tede Ang ivelse af l.a-ng den fra ' h111 Fer ro.
'lan!!lc rllc ved lliss u Knar t va re hov edsagelig begrun dede i de h øist un niug tigc g eog raph is ke Kuud skuher ,

lOG
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(lg ik ke saa meget i selve I'rnj ectiou smaaden, da denne
Forholdene meget nær rigti ge, ettersom Marinus til
Læn gdescala tog ~Iidd dh red epa ralle l e n (36 0 ri. Br.) for
den da kje ndt e Verd en, hvilk en Fremgan gsmunde endnu
ved Slutningen af det 16de Aarhnndrede hlev nnvcnd t
a f Holla-riderne Atlriall Geer dts og W aghen aer i der es
f:'i\\'

II

generale Paszkar ten «.

Strax efter at Magn etnaalcn val' tagen i Bru g om bord i Skibene, altsaa ved Begy nd elsen af det 14d e
Aarhunrlrede, frem kom Compaskaar teue, der dann ed es
ved at afsætt e Cou rserne som re tte Linier og herpaa
d" 1IlIH"i1ed" Dist ancer fra Sted li! Sled . Da i\laa lcenhed en imidl ertid bi beholdtes ecns overa lt i [{aurten e,
hlev man i Virkeligheden st anende ved de tidligere
Platkaart, kun at Feilene endnu truad le stærkere frem ,

naar Bredcl'nrandringen vur stor.
.Misviisnin gen "ar endnu Ikke kj en dt , hvad der
havde til Folg«, at He tni ngcn mellem forskjelligc Puncter
saml af Kystlin iern e bl ev dreiet cn ti lsvar end e Vær di.
I d" tidligst e Compa s knart fan dt es ingen indd eeIle
Bred e- eller l.ængdescala er, hvo rti l der ikke rnlte s T rang,
efters om man udelukkende setlede efter Cours og nistauce,
Før st da Por tu gisern n begyndt e at maa le Solen s
,\ l cridian hoide til Bestem melse a f llreden , viste det s-ig
nød vendi g t al ha ve en Bred eseala.
Compa skna rtnne henyttedes forst af Ita liene rne, dog
fandt dr. sna rt Vei til Po rtu gal og Spa nien, og der U11':
gik alle rede i Anret 135!l fra del aragoniske Il of en
Brfalin g til, a t enhver Galei skulde være forsynet med
Sakaart,
Il e uecnsa rterle og tem melig unøi agti ge Dist an cea ng ivelse r samt df~ mi nd re gode l{un d8kahcr med Hensyn til Jor dens sande Fo rm og Stør relse hesværliggj ordc
i hoi Grad Frem stil lingen af Søkaa rtene og turmindskede
de res Bru gharhed ; mm det maa ikke glemmes, at se lv
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di sse m an g elfuld e Com pas kaar t have gj or l u vnrdeerlig

NyU.e i sin Tid, og de have sikkert. bidraget meget lil
.at fr em ka ld e ~I id d ela l d er en s s lo re Oprla g else s re iser, der
da alter til Ojen gj æld sene r e virk ed e til helydelig Forbedring af Kaartone.
Efter Amerikas Opdagelse og Afrikas Om sellin g fik
man m er e og m er e Beh ov for god e ~lid l e r til Sk ib en es

Navigering.
Sanvel den spanske som den port ug is isk e Hegj eri ng

fæ stede derfor særlig Opmærksomheden paa de nautiske
Vid en sk ab er og da h oved sag elig paa Fr em still ingen af
g ode Søkuart .
J delle Øiern ed op ret ted es sa nled es 11503) i Sevilla
»De t indiske Iluus«, der i Aaret 1508 hlev organiseret
s om hydrographi s k Institut for at føre Tilsyn med, at
Sø kaartene forfærd ig ed es en er vide ns kabe lig e I' rinciper .
Der udgik endvidere den Befaling, at alle Søfure nde
skulde give lndhe r ctn in g til denne Allstalt om deres
fr emtidig e Opdagels er sa m l Ior evri gt orn All, del kund e
have sin lnter esse at rane indlagt i Gen ernl kaa r tene.
.Man s øg te som Il eg el at hemmeligholde Kaar tcn e
for undre Na tio ner, og det var strengt forbu dt Privat-

personer at Iorfmrrlige snndanne. I Portugal var der
endog sat. Dnrlsstruf for Fremstilling af Søkuart, Rom
indeh old t Se ilveicn til Ostin dien .
Fr a Hcgyn rlcls un a l' del 1Gde Aarhundrc de haves
endnu ads killige Sø kaar t, blandt Andet det ældste Verd en sk nart fra Aar .1 500 og et. lignende fra AnI' 1527.
( mange af Knur tene rrn denne Tid regnes den
»Demnrcutionstinie «, der AnI' .1494 blev Iastslaact mellem
Spaniens og Portugals Besiddelser, som Førstemeridian.
Af B rcd(~ Jlara ll e l c l' ere sæ dvan lig viis kun Æqva tn r saml
Vende- og Pularkredsene aflagte. Desuden fi ndes forskjcllig Iurvede Compasroser . Ved disse er undta gelsesviis paa et Verde n sk uart fra l'hillp den 2ilens Tid an-

vendt Il elingen i tol v S tre g er.
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Kystltmem e ere flint optrukne og som oftest frem hæve de ved en tynd Farvestr eg. saafremt da Yandet
ikke heelt er betegnet ved en svag blaa Tone. Navnene
ere skilteviis anførte med røde eller sorte Bogstaver for
at lette Oversigten, Ved Slu tningen af ~ li d de l al de r e n
tilføledes tal rige Angivel ser a f Dybdern e paa lægt Vand.
I Søkaar ten e, hvortil ~I a t e r i ai e t var Pergamen t, ere
gjennemgaaende Stedernes. Breder langt rigtigere end
deres Længder; særlig gjælder dette langs Amerikas
Kyst , hvor de sid ste all e ere for srnaa, san lede s at der
findes Feil af indtil 9 Grad er , hvilket vel nær mest rnaa
tilskrives den sa agod tso m ukjendte Æq vator lalstr ørns
Indflydels e paa Seiladsen .
I tø Verd en skaar t fra Aarene 152 7 øg 1529 sees
for først e Gang Hev og andre farlige Sted er antydede
ved Kryds øg Prikker.

Italieneren Pigafetla gav Aar 1522 Anviisning paa,
hvorledes Compaskaartene kunde forbedres ved at tage
Hensyn til ~ Ji 5,·ii :m in g en . Af denne Grund samt ogsaa,
fordi Pladsbestemmelserne tiltoge i Xøiagti ghed , fik de
indtegnede Kystlinier efterhaanden en rigtigere Beliggenhed.

Eftersom Brede- og Længdegrader vare afsatte ligestore, bl eve Courser og Distancer selvfølgelig ikke. fundne
med de rett e Værdier, hvad der blev meget føleligt med
S kibs fartens Tiltagen. ~I an he reg ne de derfø r Tabeller
med Rettelser. som skulde kunne ophæve Feilene og
slo g sig saa foreløbig til Ho hermed.

Ganske vist fremkom der ogsaa Forslag til andre
Cons tructioner, hvilke dog kun vandt ringe Indgang j
thi selv om de paa enkelte Puu eter fre mbø d større
Fordele end Platkaartene. saa stod e de i andre IIen seender lanct under disse. navn lig i Retning af praktisk
Anvend elighed.
Ila va r del , at den neder land ske Geogr aph Gerhard
_' Ierea tor i 'I idteu af del 16d e Aar hun dr ede vis te, hvor-
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ledes Søkaar tene burde tegnes; for at de: samtidig med
at an give de rett e For hold paa Jo rdens Overflude, tillige kunde være saa lette at fremstille og beny tte som
vel muligt.
li an lod nemlig alle ll redepa rallelern es Grade r have
lige saa stor Udstrækning som paa Æ qvatoren, men gjo rde
saa samtidigt ) 1eridiangr adern e voxend e i et tilsvaren de
Forho ld.
I dette voxend e eller - runde« liaar t var Compas linien en ret Linie: og det var derfor lige saa simpelt
at navige re efter som Pla tkaartet, alt imedens det tillige
gav Coursern e fuldstæ ndig rigtige samt endvidere ogsaa
de sande Distancer , naar til Opmaalingen blot beny tted es
de til Stedet svarende Ilr edem inu ler.
I Aaret 1550 fremkom 11erca tor s første Kaart efter
dett e Prin cip ; men der hengik rigti gnok endnu lan g
Tid, indeu saadauue Kaart fik almindelig Udbredelse
blandl Søfolk.
Saaledes er f. Ex. 11ercalors Pro j ectionsmaade ikke
engang am-endt i et holland sk Atlas med 52 Søkaart
fra Aar 1673. Derimod toges den h urtigere i Drug af
Geographe r.
Forøvrigt "ar det En glæn deren Wright, der (15991
fremsatte den rigtige Theori for Constru ctionen af det
voxende I\aart og be regnede Tab eller over de meridionale Dele.
Trian gulationen: som første Gang omtales Aar 1544.
og som noget senere (16151 benyttedes af Hollændereu
Snellius ved en Grad emaa ling , bidrog meget til, at
f{aart elle bleve nøiagtigere.
De førs te Dyhdelodskud findes i Por tugiser en
Tayxera's Atlas fra Aaret 1640. Saadanne Angi velser hleve
derefter almindelige i andre søfar end e Natloners Kaart.
Dog benyttede man hert il udelukkend e Talbeteg nelser.
indtil den fra nske Geogr aph Buach e (1737! fand t paa at
træ kke Cur ver for liges tor e Dybder .
T tds sk r, f. Se væsen.

~).
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()Illindtdscn af Heflexinnsinstrum entern e samt furskj elltgc FH rl lt' d ri Jl g{~ r i ;' lnthodcl'lIe til Lrcngde- hg
llredehes temmulse fi k stor lletydui ng for Udviklinge n ar
Sukunr tet.

End videre ophørte eftc r ha anden Hru gcn af Far ver,
og de anvendte hyd rogrnph lske Tegn hleve mere f)'ldi gc
lig tydeli ge, hvad der i hni Gra d hidr og til en lett ere
Orien tering.
En fnlclig Ulem pe var dog de " la ll ~(J Længd escalaer, som indt il den senes te Tid hleve ufla gte i Kaurten e. El Antal af f) Fnr sl clllcridi auer ha r man en do g
-eet E'Cmpler pau,
Ved Slumluge n af del 18dc Aurhu nd red e havdes
sanlerles efter Omstreud ighedurn e gunske gode Soknnrt ;
mCII der er ikke de stomindre furegnaet uta llige Fora ndr inger , fur 1'-lllitiCII S hoie Stun dp unct paa dette Omrunde
er blevet uanet .
Lo g g en.

I Oldtiden kjentlte man intet andet ~Ii dd el til 11<' stem ruelse af de n udløhn e Dis tan ce cnd Gisni ng.
Gansku vist lHII1.de,· Homeren Vilniven Fartmaaler ,
Hndom et eret , der bes tod af Hj ul med Skovle uden bords ,
so m v CII Tandhjul vare sa tte i Fur hinde jse mcd Cl!
Tromle indenbords, af hvilken der for hver Omdre iniug
faldt en Steen ud . .J' ltJIl det te Instrument S) 'UCS kun
me get. sj clden t at have være t a nvend t.
Ved Scllads langs de hjemlige Kyster fik Skippern e
f il ikke rin ge Ovelsu i al skj ønne s ig til Skibets Fart
ved Hj ælp af det forhi llydende Skum eller IInllghnlgells
llnide, U e U t~ tr emgnuer tydeligt af de fur ste Com pa skuart, hvori Af'stand en e olle, naar h CJl:oW CR til For holdene,
" re forbansen de n'liagtige.
I Bcg)'ntlelstm af de l l fJ dc Aarhu ndrede fures lug
den hekj emlte Cardinal Xicoiaus Cus anus al maaln
Parten verl lteny ttelsen af et Æ lrle, so m kast edes over -
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bord forude, og et. Vauduhr, der kunde an give Tids furløbe t, til det nuaerle Agterendml ; m l J' laadc, som endn u
( h~ 1I Hag i Dag kjcndes un der Ilcnæ vnclscn : Lognin g
med Pin d.
Ftynderfoggen , del' ogsu u i Nutiden anvendes endeel, llnd es 1'(1 1' 1:\ to Ganl{ hoskroven i : HA l'CgilllCll t ror
the sea « udgivet. i Lundon 1577 af' \Villiam Huurne.

Som Thl smnuler foreslog han el. Millut.gla:; eller et. Ant. al ()J'(I Iremsngt een, lo eller tre Gange ener Far lmls
Størrelse.
Dog verlhlcvo de Sufar<m dc meget længe at hes temme tlen udløbne Dis tance udcn Brug af lustrumen ter, og selv i cl Vn-rk af Hurs t (Jill Styrmnnrlskunst,
del' udkum i Luheck Ui7H, tuetles end nu Anviisning til
at linde Skihats Fad ved Gisning.
I Aaret 17R2 fores log l-rnnskmund en T'itut al henytte el. bai et Hør, hvis elle Ende gik ud gj ermcm
Skibe ts Bund, til Furtmaali ng. Ifølge han s OpgivehH~I'
vilde Vande t stlge 4 'l'ouuu er i Bflrcl fol' eu Hastigh ud
af å Miil i 'l'irnen , og SLiglliuge ll vilde endvidere voxe
propor tionalt meu Qvadrutet pua den Hur tigh ed, hvormed Skibet hevægede Ri g gje lllllJIH v andet. Ild val'
ultsaa muligt at dann e en Tallet, al' hvilken Husf.i ghed en
rlirec te kunde udtages .
Hørot vilde irnidler titl let blive t.i1stoppet pua Gru rul
af Ureen ligheder i Vandet og maaUe der for unh ti nges
saaledes, at man kunde trække det ind i Skibet til
Ell ersyn .

Helte .A pparat fik den (Jang klin ringe Indpas.
Som be kj end t hal' man i rle n seneste Tid pauny forsøgt
at gjen nernfore Pitots Ta nke.
lten

fru nsku

ål nthemat i ker

I ~ n ll g ll e r

nmtnler Aur

1747, at Farten kan bestemmes ved at maalo Vandets
Tryk mo.l en I{ Ug ltl . Er liinmetre n 1 Fod, liliver (lf~l
ved 4 Hli ls Far t. 170 Pund, men ved 1 Miils Fm l klin
101 /'l Pund .
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Capita in Phipps (l.ord Mulgr ave] anvendte denne
Frem gangsmaad c pna sin Polar reise (1773 ) og fand t den
heldig.
Akademiet i llordea ux pr iishe lønn nde i Anret 1772
Amher ys 'I'ro chom et er, der bestod <Ir en plan Skive
fastgjort til den nederste End e ar en lodre tst aaend e
d reielig Jern stan g ; Fa rten maaltes med dett e Instru men t ved at und er sø ge, hvor stnr I\ raft der kræ vodes
for a l holdt' Stangen i sin vert ical e Stillin g, inedens
Vandel trykk ede morl Ski ven s enc Ffade.
Samtidig
kund e Troch om ctrct bruges til al rinde Afdrifl clI.
Den Ira nske l nge nle ur Gnuile beuy tted u i sit Silometer (1781) en Tr ækegte, hvis Gru mlflnde var af Hly,
og som sla-htes i en 2fl Favne la ng Line. Henn e var
befæstet til en Fjed er, hvis Spæniling' angav Far ten ved
Hjælp af eu Viser Rum pcgndn paa eu Indd eling i l\1i il.
Sc a laen hlev ras ts lunet a f Hcgj crin gen efter Forsø g
ans tillede i et Orlo gsskib.
Her fremkom løvrigl nunl Slutningen af det l Sde
Aar huudrede fors kje lligc andr e Forsla g til Far tmaal crc,
af hvilke dog ingen af\"f~ ~ videre fra de her un-vnte, og
som heller ikke har fuuet no gen bliveu de Betydn ing.

Lo .l d " t.
I MOll!"ætning til Loggun hal" mnu fra de t. idligste
Tider kj endt Lodtiet og anvendt tiet, under Navige ringen .
Fo r men var den S3 111 111e som nu tildags ved IlaandIndd et , og .L\l aal m~nh ctlt ~n eicnrlummelig 1I0h. allur ede i
Oldtid "lI "11 Klarter (o: en Favn),
Oe ælds te s nfar endc Folkeslag synes endog at h a \l~
havt noget l{j clHl skilh til Hnvdybder ne fjern t fra Land ;
men det kun s ikker t antage!', at den ne Viden kun stø ttude s ig lil Formodninger og ikke til IIdfol'te Maalinger.
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Som J\1itldolila.\'t:lfo; st o!'i'i to Il yhd {~ l){l gi V l ~ S 15 Stadi er
(oml!'. lf>OO Favne), hvad der tilfældigviis stemme r gud t
HWII d(~ fael.i sko Forhold .
Alt. i Oldt iden henyttedes hyppi gt Hundprøver sum
Hjælp ved Navigering en. Sa nledes m edd eler Il cro do t,
at man ved 8tJil ad:- lil .Nilllt-dla et i en Dagsr eises j\fstu m! hm-fra vil l'alw Slik pnn Ludde t mer! 11 Favn es
ltybde .

I .i\li dd c lald~n~lIs Suktun-t lindes klin Uybdeungtve lser
langs Kyst ern e. O g ~;UI den ælds te lydske Seililaa lullJtJ g
(,lI )as Seehuch« fra det 15de Aurhu ndrede], der brugtes
al' llun s eu te ruc, inde ho lde r alene Lodskud paa lægt. Vaud .
De s ture Opdagd sc sl'cisoJlde havtie ikke Lodl in er
pan over 200 Fv., og selv med en snudan furse gto
.I\lage lhamls (1:>2 1) at fuue ll und i Sydhavet Hær ved
Korulacn St.. Paul. De ll.e "'Ol'sug, der s elv følgelig mi slykkedes, og hvoraf han muirkværdi gviis s luttede at. h nve
fundet Havets d yl H~ s te Sted , man an sces 1'01' t1 t ~ 1I rørst
ans tillede ege ntlige ltyhhuvamnullug, som 1 ~1' uverlcvur et
ii i El'ter Lidcn.
Neapnl ituncreu Leo 1\ IlH ~ l' ti fores log i Midten at' det
17 dc Aal'hlllllll't~d t~ som D)'lJtlolod en I\o l'kkll glt~ IIWtl nn
Hing, 1i1 hvilken ct Stykk e HlY i Fru-m af el. 7 val' løs l
hefu-s tut. Ved Stø de! mod Hund en Ildhllggcde s Vægt en ,
og Kuglen vendtn lithagp til Overfladen . D~.'hdtm here gI I Cfl c H cia afTt ds furlnhet fra Lodd ets l nl!sæn kllillg, indtil
r{ o l' k l e g' (Jf n { ~ t igjtJIl kum tilsyn« paa. Yurid ets Overflad e.
Selv paa COOkR a nden Verden sum selling (177 1- 75)
tik man ikke manlt Dybder pa a over 250 Fv,
Dog h(l \,dt\ (jPII e llge lR k l~ Capitaill Ellis tidligere
(1749) ved dcn uonlafriknn skc Kyst. havt Lodd et lIl~dt~
paa 800 Fv., men rtgtlgnok uden at. f'a ilt..~ Ilnnd.
De t ly kk e ( h~ s he ller ikke Lol'tll\l11 JgTilve pun en
l'nlarfurt i Aarct 177R at Ilurle Dyhden i l\ a~ l' h t ~ d p lI af
Spilzhel'gcn med en Lille pua c. 700 l-v.
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Lig" fra OIcW.\"n indtil Slutningen af del l. Sde
Aar hnndredc undergi], L oddet saa lerles kun meget rin g«
Fomlltlri llg , ug det hlev i Il t~ gl ell alen e benyttet s um
Il aaudl ud paa læg t Vand .

V i n k (1 l i Il s II' Il III 1'. Il t e I' Il C.
Oldtiden hanles ingen .:\1idl er til ~I a ali n g af
Viukler paa Slien. Fur'sf henimod Udga nge n af det
Uld l~ Aarhmnlrede skulle catatoniske Sotulk 11ll\'IJ anvendt
en ar i\laj(H' catte l't~1l l.nl lus fOl'ræ l'l li g-t~ t Astrulub til Ohse rva tio n al' Stjernehuld er.
UOg' \':11' det te In s trumen t
yd e rs t mat Irc rus tiilet af Tra-, havde ureg ul s to re Hj-

men sion er

og maatl e ved Bru gen anbr inges

paa et

Sti lla ds ilnnd .
I Aurenu 148 4 - 8G prøved e Mart in Btllmim i portug is is k Tj en earn paa en Heise til Guin eak ys ten en .\ 8t I'0 lab, der var rnindru en d den f M o mt alt e og tilli gll
lI 11i a H'li g t ~ 1'e udført , s am t af .l\l tlllll.

.\ lan

h a vd t~

i

B4 ~ ~D' lItld g el1

stor Van skeligh ed ved

Itenyttel seu af Astrol nh en umh ord; thi hertil kr a-ved es
tre Ob scrvuteu rc r, hvoraf den ene holdt In strum entet
lodret i en IHllg, meden s den and en retted e .Alhidaden
mud 1Iilll lll ell e g t ~IIl t'I , og den tredi e foretog A n i J~I;nill g ml.
SelWI'P blev Il d do g hed re, rla lIl iIII fandt paa at op-

hængt' AstJ'ulau cn paa ~l a s lt~ l l.
Ved ;\l a a li ll ~ pr ilatul furetr ak man imidlertid s tadigden ældr e Træ us tro lah , og d et el' hekj en ti t, a t Va seo d t'
Gamu pa:1 sin furst e ()p d a gd :;4' s l'l~i s e til Indien (14H7)
hal' tagd Sulh ulder \"l'd Cap d!'t godt - Il aah IIH,.I l' t
saadant lustru men t a l' Letydelig Stør re lse .
S n-A l'i trn la h t~ Jl (Fig, 1.) hesturl al' CII i\le lalr illg, hvis
(;j t'llIWllIslli t va l' liir knntet ug af t~ 1I ltlumeter paa c. 15
Tum III !::I' ,

Del' fa lltll...:,

vink eh-et paj] hina nd en.

~UIII

,H s ti \'lling to Tva-tstra- ber«

Navtgntlone na Htstor te.

11 5

Om Centret ku nde en Alhidade dr eies ; den h avd e
pa a hver En de en Op stander med S p nekko i, hvo rved
en S ig telin ie blev bestemt.
l'ua Siden al' Hin gun var del' en Indd eling for hver
1/ 4 fJrad , som g ik fra 0° ti l D0 11, h vilk et s ids te T al slud
sanvel roroven som forn ed en ,
l huler Oh s cr vatlon en ho ldt man Astro lahen frit
s væven de ved J1jadp af C l! lillu Bnile, der var fæstet Lil
Hi ugu ns Omkred s, slilllJde den IIHHI Solen og drci cd e
d ern æ st Alhidnd en , indtil Lyset skin ne d e gj en ncm hl~ g gl~
Sprækkerne.

Fig. 1.

Ftg 2.

Naar Skillet val' i sllng rendo Btnwg'IJl se, fremkom
del' imidlert id let Pr-i l paa ller« Grader i Holdt- n.
Eli an den Form for Aslrulabe n val' den saa knldte
Su- eller Soldug , der
mang led e Alhidad c og
Hand M)o fr a del! lille
Aahning, hvori gjen n em

ad s kllte sig' fr a h iin ved, a l den
Stræ here , sam t at tier i Bing ens
Ha ile var a nbrag t CII keg ldo l'lllig
So len kunde s kinn e.
Pau den modsutt e U:ullli' Ind er sid e fan d tes en Indd elin g i Gr ad er , der vare h ctegn edu med det. Halve af
deres Y:eJ'ili, s anledes at Hal den h lev al1a's t dobbel t saa

uu
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rwiagligl sum ved Astrolahen ; men , da Feil i lus trumentel s lodrette Sti llin g ligeled es tik 2 ( ~an gc sInne
Værdi , opn åaedes alligevel i Heglen ikke liedre Hesultat.
Astrnlab og Surlug vare imidlertid kun bru geli ge,
naa r Sol en skinnede klart.
I mod sat Fald samt l ed .\ Iaa ling af Stjern chøidcr
tog man sin Tilllugt til Qvadrunten (Fig. 2.), der havd e
Form su m et re tvinklet Cirkclud su it, pau hvis B lW var
anbragt en Grad eindde llug. åluter inlet var Tr æ eller
.\ l l'lal. T il Buen s Cen tru m var fastgjur t el! tynd Lin ie
TII t'd Bly lod .

l'aa tl CII ene af lludierne fl ad to Sigteplader. Nnar
mun gje nllmn di sse sigte de mo d Horlzonten , sk ulde
Linen vise pan 0°, og rettedes Sigtet. mod et Himmellegeme , kum den altsua overeet med en Inddeling, der
var lig Helden.
Qvadrant en gav cgsna kun tarvelig e ll es ultater, da
IHY\"a~ gt ~n SOIll oftest blev sat i Svingnln ger Hil Skibets
Itt'.YCi'l-;'t'l:'tll'.
Del furstc lnstrurueut, der \ irkelig egnede sig til
-'Ia'llin g af Yinkler uruhunl , var Grade stukken eller
Jncob sstnwn, som skal vrere opfund en af Ht~ g i() 1II01l
tanu s til Bestemmelse af Cnuwtlængder saml Sol- og
"\l tlancdialllclrc. ,\111 lig\·iis er den dog af indisk Oprim lel sc og er da bleven bekje ndt i Eur opa ved Vusco

.1.> (;a llla (14[171.
Grarles tokken (Fig. a.) liestod af en l.nngstnv, hvor pau (':11 'l'værs tav, hvis li rede var 1 11 2 'l'om uier, lod
sig l'nrskydc.
Ollde r Hrugcn anbragtes Øiet ved .lcn ene EIlIIc af
den c. R Fod lallge inddeelte Stok, og mun [lyttede
dernu-at Tvær staven, indtil Storcirkelhueu, SU IJI skulde
maal es, var hce lt dækk et .

Ved Høirleohservatlou mantre altsaa Inst rumen tel
huldes verticalt og saa lcdes , at Solen s Overra nd eller
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Stjern en saaes over eet merl 'I'vm rs tokkens Ø\'Ti~ Ende
samtidig med, at den nedre End e tan gerede I{hn mingen.
Ila Vinklerne, som skulde muules, kund e være af
høist Iorskj elllge Størrelser, havde, fOl' Leth ed , Skyld
indtil 4 Tvu.rstave af ulige Læn gde, hvorti l der da lienholdsvits fandtes Inddelinger paa Lan gstavnus 4 Sider.
Aflæsni ng kunde foreta ges med en Naia gti gherl ar 10
Minut er .
ålærk værdigviis vandt Gradestokk en kun langsomt
Indgan g i Skiben e j men til Gjen gjæld hlev rl en Han

....,.

<,

fl.
-,

".,
"., -,

-,

Fig, 3.

endnu ved Midten af forri ge Aarhundrede auven rlt omhurd til Jl øidemualiug.
Der gj ol'des imidlertid snart Forsøg paa al ind rette
de tidligere lienyttede Instrumenter efter et lign end e
Prin cip ,
Sanledes fremkom en Qvadran t, iler vel endog var
nok san god Rom Jacobs st avun til l\laalin g af Solhø ider .
Formen adsk ilte sig ikke væsentli g fra det forhen
omtalte lustrument af samme Navn, kun havde man
'.Hi tilføiet en Alhidad e med .IHop tre.
Paa den en e

lI R

~ a\' h!: n ti oll e n s

Histor ie.

lt adie unhrugtes desuden Sigternidler og
Buen s Cen lru tu en lille Opst au dcr:
Under llmgen vendte Ohscrvnteuren lIyggell Iii
Solen, huldt lustrumenter i r.1I lodr et Stilling med Buen
opefter (Fig. .t.j og sigtecie gjClllH'1II Spr ækken pua
u nde rs te ll ad le

1It1 HUH)

Kimmingen .

Dern æ s t hevæ-

A' cdcs Alhidadu n, hultil Solstrnalemc gj clllltnn denne s
Itioptre taldt paa Centru mops tnnrlereu, ng fastholdtes
da paa dette Sted, meden s Afl n-snin gen foreto ge s.
U CUIW Qvadrnnt mantre imidlertid "ære meget stor
ng S OIll F"l gr. deraf ogsau temm elig uhandelig, hvis ikke
Ohservnti ouun s kulde htive altfor 1I l1 oiag t ig .

.'

Flg. 5.

Fig. 1),

For at hode herp aa opfand t den berø mte Sofureudo
Davis (]5t) 4) sln snukaldte ll PlIg c ls k4! 1~\"n 4 1 r:lII t (1 eller
,. B a l ~ k s l a l r l' Wi ~. fl.).
Ilet f'idf' l.e Nnvn fik den slim
~ l od s H' tnill g til J ucohs staven , Iler tillig« lienævnedes
• FOI'l..H ·,tnll"ll pna Gru nd af .ånvcndclscsmauden.
I sin end elizu Form (Fig. n.) hes trul Davisqvadmn tcn
af to concentriske Huer, der tilsamm en udgjurtle noo,
{l A' al' hvilke d '~1I rned minds t ll ad ius gik Iii (jOo og den

anden ti1 300.
Paa den før ste ar Buern e, so m kun "al' huhleelt
fur hver 10°, vandr ede et lille furskydeligt Iliupler merl
f il Samlelindse, der kastede cl skarpt Solhillede paa cl

Navtgnu on ens Htstor!e .

119

andet [)iopt er med Spru-kke ved Inst rumen tets Centrum .
U (~\"1I~ gt ~d c man nu den store Hues l )j o p h~ r , indti l Kimrnlngc n sa mtidig h lev s)'nlig Igj enn em Sp rækken , var
Hllidtlll mault.
Under Obser vatiou en "end tes Hyggen mod S OIt~11.
For skarpere Allal slJill g ~ Skyld havdes en Tr an svers alinddellug paa s ids tnævnte Dluptcr, hvorved Vinklen
kunde faaes pua nær mest e 2 ;\linlller.
Bog skulle do
af fOl'skje llige lagUa gt~ I' e med dcue lnstru meut paa
samme Tid mnalle l\1 cl'idiunhnidtw jævnlig' havn afveget
10 ~lill\lt el' og- derover fra hverun dre.
lren ulIJlalle Allwi'iniugsrnaadu "il I' illlg' iven
af l'nrtu giseren Prtl rn
I\' lII W Z 1111 ll )' Nuuius \ I!l42).
Clavin s fra Ham hcl'g Hpfandt i Anret 11111 den
nu anvendte ..Nnuiu «, c111 r
ug saa undert iden kuld es
• Yernicr« ~n e r en Fran skmand , l'O J1l se nere t 1GBI)
vlst o , hvorletles
I'fJ 11del sen bed s t knude hr-

®_

'-'-

°

lI~'tl t~ :-; ,

V"!' tI t!P li Cun su-uction, I) a \' i ~ gav sin QvnFig. 7.
dran 1., s paredes hl'lydeligl
i Vwgl j Illl~1I 1 da III St. I'II Jl Wll tt.',t kun "at' lll'lIgeligl ved
klart skinuer u!« Sol , vedble v .I a (' t)h s st a n ~1I dog at \'il' l't~
u undvu- rlig utnhurt l.
Som tidli ger e anlurl kund e man i H e g lt~1I Ikke paarf~g' lI t' IIW I"C end t O _' li ll ll tt~ r~ l\'niagtiglwd i tin maalt e
\' i II J.. Ier, hvilket Isn- r hlnv t'oldi gt , Ila 11I ..11I h l~gJ ll t lt t ~ at
311\ 1'11111' i\la<llledistalll'r l' til llestemmelse af l,a'lIgden,
so m Iltet! en sna rin ge Ska rph ed i i\laaliugcll let fik
Ft' j( pa a m el' :) tirad er .
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I rerfur betegn er ogsna Fr emkomsten af Spe ilins trumunte r, hvornu-d Vinkler klIIIII l ' m anles p aa Hruk dele af
'Jinnlel , cl IIIa'gl igl Fremskridt paa Nnv iga tiune ns 0111-

mad e.
Opfluderen af n cl1 c xi llll ~ill ~ tr u m c n t e t l~ 1 var en l~ lI 
g-t'lsk J' l p d Jj lll i k ( ~ I ' lladley (17Bl l. Utvivlso mt IIilI' Newtun
no get ti dligere Ildfu!'l s nu uue 'l'a u ke i I' ruxis , og del
s ka l ug sa n væ m s ikke rt , a t dt ~1l amerika n ske (I luafu br lkali t Tho ma s Gudfrey al lere de i Aaret 171)0 hal' lremsat
For slag lil CII fJvatl rall t d lll!' l i gllt ~lllh ~ l' rinclper ug
ilerfur af »Thu Hoynl Society « i London modta get en
HclUllll in g paa :!OO 1'.
ål en hvurled es tiet HU en d forhuld er sig, saa b etra gt es du g s tad ig Jliullcy s om Fad er ti l den før st e
Spel locta nt (Fig . 7. ).

lje ue IIIRt. nIII WIlt. furm anude imidlert id, tiltro ds for
c1C II let te A ll vo ll tl( ~ lig he d om bord, kun laugsumt at fort.ræll ge Unvisqvndraute u og .lnculrsstn vnn.
liatliey's Octant var lu ruvrigt temmelig primi tiv
saavel med Hen syn til ~ lat el'i;i1 H :-: 0 111 til Fnrtn og Ud:-1)T, og den har' maallcl und erguue m.urgfuhligc Forhe d rtuge r, fur man una ed e til Fr emstillin gen :11' d e fortrinli ge Hcfl exion smstrunu-nt er , der n utildae s un ven des
ved Skiben es Navige r ing.

SU lIhr el.

I Aard 1714 ned s att e Engialltls Parl amen t en Cnmmlsslun, hvis O p g- a H~ var aL udiinde de lu-dste Midler
til l.æ ng tlen s Hesteu nn else pua SU CII . Blandt 'I ccllemmern e fun dtes og s ua Newton , s um se lv nn gnv forskjellige
af dl' Yeic, del' burd e ful g t ~ s .
En af di s s e va r O\'crfnr f'lsp. Hf T id fru Sled til
ande t H ·tI IIj ll'lp a f Ilh re , so m han du ~ 1I1t '(~lItC , vilde
være hois L vnnskellgn aL frem st ille s nale rles , at Skibets
Hevn-gulse r , Forandrin ger i Lutten s 'l'cm per atnr og
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Fugtighed samt Tyngdekraften s For skj elligh erl r undt paa
Jordens Overfl ade ikk e iu dvi rkerlo xtuu- k t paa IIIWl \S
Gang.
Il csultatct af Commis sionens Overveie lser blev, al
tid fOl'm.; loges at udsætt e l lu lonnlnger fol' IIp bedste
Optindel ser til Bl'l1 g i nævnte Øimed .
Som Fnlge h eraf udsted tes s unu ne Aur t ~1I Parl arneutsuet, (le r lustsatle fu lgml(l e I'ruu nler:
11 10,000 f fol' et Middel iii al finde Længden indenfur ml Nl1 iag lighe d al' liO (J III I.
2) 1!l,000 f r"" el \ l iddel til al finde Længden indenfur en Nniagtighed af 40 Qml.
~ I 20,000 r fol' ut Middel til al linde l.mugdun indenfo r Pil NHiagti glwd af im Qml,
Endvider e anordnede s det, at Opfhulelscru« skulde
f1l'11ves paa en Heise Li l Vesti ndien, samt. at. der lil
Hedønu unlsu af de indk omne Fors lag skultie ndun-vnus
en vedvarende Corurnisstnn.
Opmu ntret vod disse udlnvedu llelenniug cr og yrlerl ig Ul'I ~ ved g ude Løfter fra Hert ugen ar Orl enus o pfand t
Fran skmande n du SIlIly et. l'enduluh r til SøIJrug (172li),
hvilket dog ved de nf holdte Prøver ik k e viste s1g heldigt.
Samtid ig hermed nrheidcde John llurri snn i ElIg laTId
pua Frems ti lllngeu af d lignend e (J il l'.
Ilarrison, der oprind elig var 'l'orn merm nn d i en
Pmvindsby, rei ste til London , hvor ha n rucent e at kunue
lruve de herlsle Beti Jl gel:-nr for Losn iuucn af sin Opgave.
I Anret 172fi havd e lian cons truo rot et Uh!', hvori
Pendulet var eorIl IH ~Jl~l lrel , og som dI er cm J\ la:llwds
Forløb kun urlviste en Fuil af 1 Sueund .
!lo g blev det. ham snar t. indlysend e, at , skulde han s
Opflnrlels« med virkelig Nyu« kunn e unvt-ndes pnn Suen ,
da maatlu lian S li m l lrivkruff henytre en Fjeder istcdenfor en Vægt samt S OIll Heg ulntor en Uro og ikke et
Pen d ul.
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Et llh r, der Aar 1730 var fr em stillet efter dis se
Prin dp cr ug endvid ere val' ollhæng t i lrobheltbnlauce,
pr øvede han 11111 110 rrl i (~II stor Baad 1I11d l'f meget UrHIt gll Veir lorh old.

Bt':-illl!atet overg ik endog langt. han s Forvent u lugur,
hvorfor 11,111 :'iHIl II W Aur ~ "H l (J og er hol d t 'I'iilnde lsu til
at maatte latle Uhret prøve pna en H e i ~ c Iii Lissabon
med d Orlogs skib.
Ved lljemkom st en til En g land efter en s to rm fuld
Fa r t Hver den hi s cayisk c Bugt , vist e del sig, at man

ved Hjælp al' dett e lustrument kuud o have forhedret den
g iss ed u Læ llgd e om tren t 11/:J, Grad.

I den

A n lt~I I Jl i ll g

modt og Ilarrlson en Pengesu m

som Opmu ntrin g til fur b a l Arhe ide.
Senere cnnstr uered e han Ilere Uhre , men der gik
endun lan g T id h en , ind en h an m e-nte at hav e naaet

.\ laalel.
Isn-r Irust nuht u han sig for at

~jll r u

llhrene af

rulrulr« Omfang og forøvri g t i alle Hensee nder egnede
lil Søbru g.
Ikke fur i Aard 17Gl var Hnr risnn uan et saa vid t,
at han ku nde Jad e sit fjertie LJh r nær mere prøve paa ct

Togt til Jamai ca.
Skjnudt Ud faldet var meg et fortr inl igt (lm 54,",j
Feilvi is ning elle r 147 Dages For lnh ), hlev der do g ~j Cl rl
l1ere lndvendlnger 111 011 Uhruts l' ualid eligh ed 1111der alle
Forhold, og før s t 4 Aar se ne re, ef tm al. Uh rct havde
bcst aae t en n y PJ' m' (~ , u pnnnc de Harr ts nn al erhul du den
Helønu ing, som IIWtl H(~ttc ti lkom ham.
Omtrent samtidig mcd den eng els ke Opfinder arheldede i Frankrig Le HH)' pna et Søuhr, for hvilk et
han, r ig tig nok ng :;aa ener m alig n GjcJI\'n n lig h ed er , oms uler T1HJ c1to g en I'nn mie paa 10,00 0 Fr s, der at' de t
kong elige Irunsk « Aktulumi Val' bleven ud sat for Længdes pørg sm aalels Løs n in g (1767) .

123

:\ a " lg<ltio n f'1l 1l ll tst or te .

Ved Inrtsatte Arheirler af andre cJ n ; tige .' Iænd 130m
Arnold og r\ cnt mml Fltm ~ nnuude mnn til ved UdI
•
gangl'Jl af del l Htlt ~ Aarhun drnde al kun ne frem stille
Chronomclre, der vare san gode ug paalidelige, al de
sel v nutild ags, da Kravet til en sikker Naviga tion er
vuxet san overord entl ig, uden Tvivl endnu "ilde kunn e
f!j ore gans ke gorl Fyldest.

•

