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1748- Oftob. Nov. Decemb. 195 
barnen åro fpâda, ty det koftar altid lifvet, fådant 
må fke af flit eller våda.

7: 0 At defs hùd, fom i början år ganlka tunn 
och ibland genomly fände, får med tiden naturlig 
ftadga och färg.

8: 0 At man har alt fltål at förföka defs bot, 
fom for medfödda vattubrock. Sant år det, at Hål
let år oförlikneligen ömtåligare, men förfigtighe- 
ten bor fvara deremot. Början göres, med invär
tes brukte medel, fom j;oleda vattnet från hufvu- 
det. z;o ftärka hjernans våfende och de fafta de
lar; Vinnes detta, halves fvulnadens urfprung och 
botas defto fåkrare. Utvårtes må man bruka för
delande och fammandragande medel, til defs hu
den ernådt mera Ilyrka. I fynnerhet undfly alt, 
h v ad fom häftar falt .vid huden, fega plafter, falf- 
vor eller dylikt, hvarigenom fvulnaden antingen 
uprifves, bringas i bolning eller brand, med dö- 
dclig utgång. En lindrig och ökad tryckning, 
med tjenligit band, nödgar vattnet ur pålen i rygg- 
rånnan, gifver påfen tid, at fammandraga fig, och 
öpningen i benet lågenhet, atblifva trängre. He
la ryggraden bör, fåvål fom hufvudet, med dc 
båfta medel (nervinis & cephalitis) ftårkas och fli
tigt förfes,

9: 0 Håfves fjukdomens urfprung, antingen 
genom medel, eller af naturens egen verkan, fom 
hos gäflen och ,17 åra flickan ofelbart Ikedt, efter 
dcågde alla öfriga förnuftets förmåner, få qvar- 
blifver fpina bifida, fom i början var. et tilfålle 
deraf, i brift af fkötfel en fårfkild fjukdom; Får 
då vattnet ej alt för lång tid, at förändra rygg-

T 4 mår-
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märgens godhet, bor defs cur på lika grund fö
retagas.

10. Hos vattufiktiga barn, hvars ^hufvud 
likfom flöda af vatten, tror jag defla förfök vara 
fruktlöfa-, men de, fom hafva mindre vatten i huf- 
vudet, jämte andra goda tecken, växa til och blif- 
va frodiga, lemna mycket hopp om förbättring.

11. Tv kunde det barnet, hvarom RhuyscH. 
talar lefva'if månader och defla z:nc fiftnämde 8 
och 1’7 år, utan någon fkötfel -, hvarfore (kal man icke 
förmoda full bättring, af dem, fom förnuftigt vår
das och efterfes?

d. 17. Dec. 1743.

BELÄGENHETEN 
ht

Götheborg igenom Aflronomi- 
Jka obfervationer

Utfått af
PEHR ELVIUS.

S
å (hart Hans Maj;thade beflutit at göra Gotha« 
Elf fegelbar alt til Vcnern, ej aliénait at gif- 
va alla de omkring denna ftora fjö belägne 

länder de förmåner, fom en obehindrad fjofart in til 
fjelfva oceanen med fig förer, utan ock at komma 
til en verkelig början af den ftora communicatio- 

nen
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nen , fom i famtna affigt for ftörre delen af riket 
kommer at dragas emellan bagge hafven, lom 
det omgifverådes öftraoch våftia fidorj i å var det 
ej längre tiliåteiigit för vär Svenfka Geographie, at 
hyfa någon ovifshet om landets bredd emellan def- 
fa haf, eller om Meridian-lkiinaden emellan Stock
holm och Gotheborg.

Deras Excelb.r Herrar Rikfens Råd Grefvc 
Tessin och Grefve Ekeblad, hvars oma forforg 
för verkftälligheten af detta ftora arbete lofvar ofs 
defs fullbordan, funno nödigt, innan något deraf 
kunde företagas, det omftändigare afvågningar och 
matningar öfver fallen och belägenheterna för flufs- 
verken måtte göras, ån hvarmed man nu var för- 
fedd. Jag fick fördenfkul Konungens befallning, 
at för fådant göremål genaft begifva mig til Troll
hättan, den del af Götha-Elf der de högfta fallen 
åro, och der defla flulsverk komma i fynnerhet at 
anläggas : Et villande på en ort få nära Gotheborg 
belägen, fom Trollhättan var, och på^en tid fom 
gaf atlkilliga tjenliga phccnomener för meridian- 
ikilnaders utrönande, tillåt mig dä, at åfven göra 
denna refa nyttig for vår Geographie, uti den an
gelägna artikeln angående Götheborgs råtta belå^ 
genhet, i fynnerhet uti öfter och välter.

I upfåt derföre, at göra få vål aftronomifka ob- 
fervationer, fom afvågningar och mätningar af ya tu
fall, relie jag ifrån Stockholm i flutet af Maj månad, 
forfedd med nödiga Inftrumenter för bägge göro- 
målen.

Longituden af Götheborg.
Under mit viftande vid Trollhättan, befökte 

jag Gotheborg tvåo ne gånger, den ena i Junii ma
l' y nad
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nad och den andra i Julii, de dagar då våra Ephi- 
merides gåfvo vid handen, det ätfkilliga Immer- 
fioner {kuile tig tildraga af Jupiters manar, jemte 
cnPleyadum betäckning af var mane. Men for 
obenägen väderlek fick jag likväl ej bclkada fiere 
ån tvånne deraf, och af de tvånne är ändå aliénait 
en, hvarcmot man ännu kunnat få någon motfva- 
rande observation, Et fådant lycklkott år det at 
vinna fit ändamål, då man aliénait for en kort tid 
anltåilcr en relä til någon ort at obfervcra defs 
longitud.

Den 22 Junii om morgonen o«, y 1' ob- 
ferverade jag i Götheborg med en refleéiions-tub, 
af 2 fots längd den förfta Jupiters måne gå in i pla
netens Ikusga. H. Hiorter hade ej uppå obferva- 
toriumct iUpfala fådt befkåda denna Immcstionen, 
men til all lycka har jag i det ftållet, igenom H, 
De Lisle benägna meddelande, blifvit forfedd 
med tvånne rått goda obfervationer, båggedcrup- 
på gjorde i Paris,den ena af H. Mar aldi påobfer- 
vatoriumet of. 14' 48" med en 18 fots tub, och 
den andra af H. De Lisle Ijclf med en ; fots refle
ctions tub uti Palais de Luxembourg, fom ligger 
under famma meridian med obfervatoriumct, 
ot, 14' 4f'/.

Når den förra af defle obfervationc- i'mfores 
med obfcrvationen i Götheborg, blifver meridian- 
Ikilnaden deremellan och Paris 37' o", men efter 
den andra aliénait 3" mindre.

Tagas då Ikilnaden emellan Stockholm och 
Paris for if, 4' 0". fom jag vid et annat tilfälle 
Ikall vifa den ungefär bora vara, fä blifver den c- 

mellan
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melian Gôtheboig och Stockholm 27' o". och når 
denna tids Ikilnad vänds i grader, blifver Ikilna- 
dcn fåledes emellan defle bagge orters meridia
ner 6° 4fz.

Råtta tiden for denna obfervation har ja^ pa 
följande fått fådt bekant af et pendel urs gang, 
fom vifte feeunder.

Den 2,2 Junii togs for och efter middagen 
motfvarande hogder med en qvadrant af 5 fots 
radius.

hogder tiden middagen
4t° ao' 8t 47' n‘ f9' 44" +41 ♦ SO le. m. j n ?8 j* 11 >y
. rf. m, 8 49 13 J ,,41. 40 S , . J r” 4fJe. m. 5 10 17 J 1

4- »O £ I ! r g } ” » « *

4t* ’ {e'_ 3° } ” * *

medium afdefla obfervationcr gifver 11 79 47 
hvartil lågges correétion
fåledes vifte uret middags tiden 11 yp yo 

Den 8 Julii togs likaledes Solens hogder.
38°. °- {«. r i°7"} *“ r°'8" +
38 10 m- 8 f8 I H fo 6 +. 
3<>- Je. m. iy 14 13 J '

medium af defla obfervationcr 11 ço 7 
correction 15

altfâ vifte middags tiden il yo 20
.Under
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Under den emellan defle obfervationer for- 

flutne tiden, Com år 16 dygn, har fordenfkul uret, 
fom eljett gådt orubbadt, faktat fig 9' 30". och 
under hvart dygn fom år i|z/ för hvar tima-, 
når det då middagen den 22 Junii gick 1® minu
ter for fent, har det 11 timar förut, då obfervatio- 
nen giordes, gådt 6" förut, och tiden fom uret 
davilte, nämligen c«. yiz har blifvit rattad 
til cf. fiz. 48/z. fådan fom anfördes. Dock var 
urets råtta retardation ifrån medeltiden ånnu ftör- 
re, ty tids æquation under defle 16 dygn var 2/ 
8Z/. fbm medeltiden förekom den råtta, hvaraf u- 
rets dageliga retardation hade varit At no
ga göra rakenlkap, pä hvad fått man fådt råtta 
tiden bekant, ma vål den, fom år Itadd på et ob- 
fervatorium, vara frikallad ifrån, men ej, fom jag 
håller före, den, hvilken har at giöra fina obfer
vationer under refor, då många förefallande fvå- 
righeter kunna göra det olåkert, fom eljeft, hva- 
relt dageligen obfervationer göras, ej vore un- 
derkaltad något tvifvelsmål.

Hela trakten emellan Stockholm och Göthe- 
borg har vål ftyckevis, åfven fom den öfriga de
len af riket, blifvit af fkickelige Landtmåtare af- 
tagen, och, det til en ftor del igenom ismåtningar 
uppå de deremellan belågne vidiöftiga fjöarna Ve
rlern, Hjelmarn och Vetern, och deraf år den 
fedan uppå General Chartan utlagd, i det man fört 
de förnamfta orterne under fina obferverade Pol- 
högder eller paralleler, och dem deruppå utmärkt 
til den diftance ifrån hvarandra, fom måtningarne 
i mil och famntal gifvir. Men ehvad noghet 
man uppå fådana flyckc arbeten må använda, få 
famla fig gårna vid fammanfätningarne deraf en
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hop fmå fel, fom omårkeligen komma ar begas, 
fä vid obfervationerne, fom fjelfva nråtningarné, 
ochgiora,at et fådant fammanfatt geographiflrt 
arbete ej kan hinna til den noghet, fom vår rid nu 
fordrar, och fom hon åfven i Aftronomifka obfer- 
vationer gifvit utväg at ernå, få väl for Ldrigitii- 
den fom Latituden.

Således har af de tvånne charter, fom här hos 
ofs ôfver Sveriget blifvit utgifne, den åldfta af 
H. Buræus, gjort landet alt for bredt emel
lan Stockholm och Gotheborg, få at defla orters 
meridianer åro nåftan i1 grad längre fkilde ifrån 
hvarandra än obfervationerna gifva, och derige- 
nom har Gothcborg i anfeende til Stockholm kom
mit at fkjutas ut ifrån fit råtta ftålle g-J- Svenfk 
mil. Den nya Chartan åter, fom forledit år utkom, 
har rättat detta felet tillika med många andra, 
men har håruti varit altfor ftrång, i det hon dragit 
ihop riket emellan Gotheborgs och Stockholms 
meridianer mera ån | grad hvarigenom Gothe
borg blifvit dragit nåftan 41 mil närmare Stock
holm ån det ar belågit. Af de utlåndfka chartor- 
ne ôfverSveriget följa Bleäuns och Vittens, 
fåfom copier ôfverBuræi Chartas fei. Homan har 
kommit föga närmare. Men De Lisle den äl
dre, fom merendels båttre paflat orterne til fina 
råtta meridianer, ån någon annan Géographe, har åf- 
ven träffat bredden af riket emellan Gothcborg 
och Stockholm pä | grad nåra. Och beftår det
ta hans fel mera i den belägenhet han gifver Stock
holm ån Gotheborgs i anfende til de orters belä
genhet iom då voro igenom obfervationer bekan
te, nämligen Uranienburg på on Hven och Köpen
hamn, fom man kan finna af den vid flutet af den

na
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na handling anförda taflan ofver de åtfkilliga bela- 
genheter fom Gecgrapherne gifvit Gotheborg.

Jag har likaledes funnit det vära Sjô-Chartor 
fara nog vilfe om Gotheborgs belägenhet. Jag 
vil ej påftå, at de bort fä noga träffa ikilnadcn e- 
mellan Stockholms och Gotheborgs meridianer. 
Det är ej igenom mätningar, gjorde in uti Landet, 
hvaraf ljomän fammanfåtta fina chartor, utan, fo
ga bekymrade om falla landets inra belkaffenhet, 
utfåtta aliénait defs ilrandcr, holmar och ikar, 
efter obferverade polhogder, kofor och längder 
af deras lopp. Således kommer det i fynnerhet an 
på, at orter och hamnar, fom ligga i famina farvat
ten, få den råtta belägenheten lins emellan, få i 
långd fom bredd,

Uranieborg, den bekante Tycho Brahes 
Obfervatorium, på en liten ö, vid namn Hven, 
roidt i Sundet belägen, har man redan länge fe
dan igenom obfervationer (a) funnit ligg^z,'. roz/. 
i tiden oiler om Paris. Drager man då derifrån 
den nu obferverade Meridian-Ikilnadcn emellan 
Gotheborg och Paris J7Z. ozz. få kommer Gothe
borg at ligga fz. iozz. eller i°, 17'. velter om U- 
ranieborg, H. Stromcronas Grad-Charta öfver 
ôfter-Sjôn och Belt, den nyaile af våra Sjö-Char- 
tor, och formodeligcn den nogafte i fkårs och 
grunders utfåttandc, felar likväl mera i Gothe
borgs belägenhet, ån den gamle Capitaine Ged
das, fait bägge gå på et ut, i det de fkjuta in den
na orten tillika med hela Cattegat for långt i Ô- 
flern, det farligaile fel fom kan vara for en fjöfa- 

rande,

Voyage d’üranibourg par M. Picard, Art. IX.
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rande pä detta vatnet; ty når han kommer löpan
des emellan Norigc och Jutland uti en vefterlig 
fart, et par eller tre ftrek åt lodern, i hvilken led 
bagge felen, få i longitud fom latitud, hafva 
hjelpts åt at flytta Gotheborg fom långil utur fit 
rätta Halle, få år han juli in pä Pater noiler eller 
några andra klippor utan for Marllrand och Go
theborg, da han tror fig efter H. Stromcronas 
Charta ånnu vara 4. Svenlka eller 6. Tyfka mil der- 
ifrån, Jag har ockfå förnummit det Skeppare uti 
mörkt våder, och då de ej haft några landtkån- 
ningar, hafva gärna kommit för halligt til Hal
lands och Bohus itrander, lom lårer merendels 
vara orfaken til de många (jo-olyckor fom der 
tima.

Til at få mycket båttre inhämta hvad råttel- 
fe denna Sjo-Charta hårutinnan tarfvar, hafver jag 
författat denna bifogade Charta öfver Cattegat 
(Tab. VIII.), fåledes, at fedan ftranderna af Bohus- 
Lån, Halland , Skåne och Seland, efter lamma 
Charta med fvaga lineer blifvit teknade, åro Gö- 
theborgs, Halmftads, (£) Hvens och Köpen
hamns ratta Hållen efter obfcrvationerne utmärkte, 
hvarcll bemalte itrander åter blifvit updragne och 
rattade. Skagers udd , tillika med den ofre Ilran
den af Jutland, har jag få til longitud fom la
titud aliénait flyttat hälften få mycket undan 
fom Gotheborg förut blifvit draget fram, eme
dan jag är ofäker, antingen Jutland mera råttar 
fig efter Hvcn och Seland, ån efter Bohus-Låns 
och Norra Hallands llranderne, Defsutan kom- 

  mer
(b) Polens hogd i Halmftad år obferverad af Herr Marelius 

46°. 41V Se H. Öfver Diredleuren Faggots Tal fôrK. V 
Academjen om Hiftorien af SveiifsaGeographien, 1747.P.5S*
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mer denna belägenheten af Skagers udd tämmeli- 
gen ofverens med den Herr DeLisles Charta gif
ver honom.

Longituds graderna uppå denna charta har 
jag räknat ifrån berget Pico på Tenariffa, eiter 
fom både Geddans och Stromcronas, jåmte 
alla Hollåndlka fjo-chartor fatta der fin förlta Me
ridian. Men jag har rattat denna longitud efter 
P. Feuilles nya obfervationer. (t) iåledes at 
jag tagit meridian-il'ilnaden emellan Pico och Pa
ris for IR°. f ?'<, hvartil io°. 32/ lagde, fom år 
meridian-fkilnaden emellan Paris och Uranieborg, 
gifver 1C)°. zpfi for longituden af Uranieborg el
ler Hven, anfedd fåfom en hufvud-punét på den
na charta. (ci) Uti milfealen for denna charta har 
jag ej eller kunnat följa H. Stromcrona, fom 
gifver hvar och en grad i latituden u/7 Sven- 
ika mil, fådana fom holla 18000 alnar; utan jag 
har tagit defla milar få långa, at iof. deraf alié
nait gora en grad. (e) For ofrigit har jag indclt 

de

(c) Mem. de L’Academie Royale des Sciences 1742. Paris. 
Ed .p. 351.

(d) Pico pä Tenariffa har man hollitföre ligga Iß°.O/. ve- 
fter om Paris, fe Tables Aftron. p. M. Casfini, Hift. de

J L’Acad. Royale des Sciences 1743. Men efter P. Fenil- 
j les Obfervationer ligger det 5 längre bort. Således haf- 

ver vål H, Strömcronas, åfven fom alla andra Chartor, fotn 
för denna tiden blifvit gjorde , kommit at råkna longitu
den af Hven för kort; men faft denna råttelfe göres, 

! brifterhan åndå pä en hel grad, ty han årallenaft 27°«27/»

ft) Efter H. Picards matning år en grad af Jordenes flora 
cirklar 57060. Franika famnar, fom gör 62519. Svenlka 

eller
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de växande Latituds-graderna på et fått, fom jag 
i cn f årfkild Handling utförer.

Latituden af Gutheborg.
Den ii. Jun. obferverades middags hogden 

af Solens ofra brådd 5f°. jiz. 44". 
afdrages då Solens hallva dia

meter - - - ij". 48.
famt refraétionen, bagge efter

H. Cassinis tailor - - 41.
hafver man råtta middags hog

den af Solens centrum ff. If. If.
hvaraf, jämte dels declination,

utraknad efter famma
taflor - - ii. P- IS-

Polens högd blifver - f7. 4X- 3-

På det jag immediate af obfervationerne måt
te hafva hogden af Solens centrum, tog jag ige
nom micrometern, hvarmed quadrante.ns tub var 
förfedd , hogden emellan defs bagge bråddar eller 
defs verticala diameter, och fant den vara 14 Rev. 
jo. part, fom råknadt uti grader, gör ji', JI.4". 
och nårdertil lågges izz, få mycket lom refraétio- 
nen forminfkat denna diameter, blifver halfva dia
metern if', 48 2", och fåledes aliénait o.izz Itör- 
re ån den minfta i taflorna -, ty Solen var nu vid 
fit langfta afltånd ifrån Jorden och borde derfore 
fynas fom minft.

U Den

eller ïoTÇ mil; fe defs Mefure de la Terre. Art. XI. 
men dä jorden anfes fåfom en fpheroid, Sr längden afen 
grad emellan f7°. oeh f3°» Latitud éa/taSvenfea famnar 
eller io/^ mil, fe K«ngl. Vctenfkaps AcademiensHand
lingar 1741.
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Den 8. Jtilii obferverade jag ifven middags- 

hogdcnafSolens ofra brådd 55°, zzz. 6"t 
tagesdå äter, efter fammataflor,

defs halfva diameter - - iy. 49.
Refraktionen - 4^.

och Declinationcn uträknas til 20. 47. 32, 
blifver Polens hogd - y-7. 42. o,

Delia obfervationer, fä vål fom de förra for 
Longituden, gjordes alla uti H. Ekmans tvågärd 
utom finden belägen åt fjöfidan, ftraxt vid Carls- 
port, der jag hade alla beqvåmligheter för fåda- 
ne göremål. Således bor det, man deraf funnit, 
håldre tagas för belägenheten af hamnen, hvaruri 
de (torre fartygen ligga , ån något vilt Halle af 
fjelfva fällningen: i Ijclfva verket ligger ockfå 
torget vid Hora hamnen, och det Hållet deraf 
fom högvakten Hår l' långre norr och defs me
ridian iz öfierligare.

H.Marelius, Ingenieur vid Kongl. Landt- 
måtare-Contoiret, har meddelt mig de obferva
tioner, fom han gjorde uti Gotheborg, dä han år 
1744. fick i befallning at déterminera denna or
tens latitud, tillika med ätfkilliga andra de ange- 
lågnalte i den fodra delen af Riket, Han obferve
rade meden qvadrant af zo. tums radius, tvån- 
ne middagar ä rad, nämligen den z, och 3rd je Maj 
högderne af Solens ofra brådd vara f i°. 6Z, f'z famt 
fi°. zoz. 30. Efter den förra obfervationcn blifver 
polhogden 5-7°. 4i/> 59". och efter den andra 

4x/ Jöz/- Den 1. Maj obferverade han ockfå 
högden af Arcturus, då han gick igenom meridian 
och. fantden varapz0. fom gifver polhogden 
J7°. 42/. yzz. Således Hämma defia obfervationer 

in
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in med de forra, at gifva Gotheborg en Latitud af 
y7°. 42/' fom nogaft.

Under refan til denna orten, borde jag infinna 
mig hos H. E. Riks-Rådet H.G refve Ekeblad, 
fom då var viftande på Defs fåtesgård Stola i Ve- 
fter-Gotland, at derifrån vara honom fölgaktig til 
Trollhättan. Det pafla.de fig få, at jag ock an
kom til Stola, nåft for Somrnar-Solftåndct. En 
få märkvärdig dag borde då ej förbigå,utan någon 
aftronomilk observation.

Den 10. Junii tog jag derfore middags hog- 
den af Solens ofra brådd yf0. 8Z. 15/Z. 

tages då defs halfva diameter - ip 48. 
och defs refraftion åfven fom

den 22. Jun. ■ - 41*
famt Solens declination eller

cclipticas ftupning - 23. 28- 20.
blifverPolens hogd for Stola 36. 34.

Stola år beläget på et nås i Venern, Kolland 
kalladt, hvilket ftråcker fig ut i Norr och Soder 
parallelt med den namnkunniga Kinne-kulle, och 
dermed innefluter den få kallade Kinne-viken, få- 
ledes, at man af denna fundna polhogden af Stola 
kan fluta, åfven under hvad himmel Kinne-kulle 
månde ligga, hvars ångar och åkerfält, få uti fåll- 
fynte fom mångfaldiga flags vaxter, mera likna 
trägårdar, ån vilda parker. (/)

Inftrumentet, hvaraf jag betjente mig at taga 
hogderna, var en qvadrant af 3.fots radius, gjoid i 
Paris for polhogdens obferverande af graden,fom 
Konungen i Frankrike år 1737. låt måta vid pol-

U 2 cir-

(f) Se H.Linnæi VeftgStha Refa under titeln af Kinne-kulle,

pafla.de
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cirkeln, at finna Jordens ratta figur, ifrån hvilken 
tid han vant brukad på obfervatorium i Upfala.

Magnetens 'Declination.
Den 21. Junii emellan klockan 4. och 5. efter 

middagen obferverade jag i Gotheborg magnetens 
declination, uppå en för fådant åndamål af Herr 
Ekstrom til hvar femte minut noga delad com- 
pafs af en fots diameter -, fåledes, at då compaffcns 
medellinea fattes uti en meridian, fom jag med all 
forgfallighet had ' updragit utiet frit rum för jårn, 
flint jag nålens norra ande vara denfrån afviken 
12°. 4cj i Vçitern. /

Uppå Capitaine Gäddas Grad-Charta ofver 
Öfterljon och Belt år 1694. 'V* Amfterdam utgif- 
ven, finner jag vid Gotheborgs redden en com- 
pafs-näl vara utmärkt, utan tvifvel at gifva til- 
kann.a,dct man obfervcrat magnetens mifsvisning 
få ftor då for tiden , mert uppå dels Pafs - Charta 
ofver Schäger Räch, året efter uplagd, år cn rått- 
vi fände Compafs utfått -, den förra afviker 8j°. 
och den fenare io°. De ändringar, fom Com- 
paffens mifsvisning den ena tiden ifrån den an
dra undergår , målte ofelbart vara mycket vål
lande til de fkiljaktigheter , fom finnas i Pafs- 
Chartor på åtfkiliiga tider utgifnc, hvars våder- 
■ftrek merendels utf åttas efter fädane mifsvifande 
Compaflcr , få at når Gotheborg uppå denna 
Gaddans Pafs-Charta år lagdt 2. tyfka mil Veiler 
om det igenom Hvcn dragne Nordftreket, lig
ger det nu uppå Ström c ron as flora Pafs-Char
ta ofver famma trakt, aliénait t. mil. Uppå en 
Hollåndfk af C. Voogt upfatt efter Ammiral 
Tromps förfla utkall, har jag funnit Gotheborg 
ligga juli i famma våderftrek med Hvcn; men up-

P*
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pä en annan få kallad förbättrad Pafs-Charta, åf- 
ven Hollåndlk, ligger det åter if. mil öfter om 
et fådant våder ftrek.

En få ftor misvifning, fom compaflerne på 
Pafs-Chart orna vifa, lärer likväl ej aldedes 
kunna tillkrifvas magneten ; ty efter obfervatio- 
nerne ligger Gotheborg ifrån Hven til en ängel 
af °. 41'; men den fenares meridian, och med 
det nu fortiden mifsvifande Nordftreket fordern- 
fkul 90. z‘ fom gor 4 Tylka mil for Gotheborgs 
aflägfenhet vefter om detta ftrek, och fa mycket 
mindre magnetons mifsvisning tilforene varit, fa 
mycket ftörré har denna aflägfenhet ater da bort; 
vara, fom likväl, fom fagt är, altid blifvit befun
nen mindre.

Jag håller fore at ftrSmmen, fom ungefär uti 
et nordveft lopp mätte gå ifrån Sundet, äfven haf- 
ver en ftor del uti denne Pafs-Chartornas mifsvis
ning, och äfven uti Gotheborgs felaktiga belägen
het uppå fjelfva Grad-Chartorna; ty då man trodt 
fig hafva gådt åt Gotheborg ifrån Sundet föga of- 
ver et ftrek ifrån Norden, har man omårkeligen 
blifvit förd af ftromcn nåftan et par åt veftern, och 
fåledes har Gäddan uppå fin Grad-Charta kom
mit at lägga Gotheborg til en angel af 16 grader 
och Strömcrona 10 allenaft ifrån Hvens meri
dian fom likväl ar nåftan 2X°. Det år mårkeligit, 
at äfven alle Autorer, få vål af Charter fom för- 
tekningar af åtlkilliga hamnars belågenheter, altid 
felat om Gotheborgs på enahanda lått, nämligen 
;it de det ej lagt få långt i Vefter, fom obfervatio- 
nerne gifva, fom man af följande tafla finner, hvar- 
af äfven kan Ikonjas, huru de felat om polhogden af 
denna orten.

Us Efter
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(g) Voyage d’ Uranibourg per M, Picard Art. IX,

Longitud. fel Latit. fel.
Efter obfervatio- 

nerna ligger Gôthe- 
borg velter om Ura- 
nieborg på onHven i°.i7/

De L’Isles Charta 
ôfver de Nordiike 
Kronorna utgifven i

f7°-4L

1

Paris 1706. - i. if.
Echards Geogra- 

phifka Lexicon rdt- 
tadt och ofverfatt pä 
Franfyikaaf VosGiEN 
1747 gor meridian- 
fkilnadenemellan Kö
penhamn ochGÔthe- 
borg i° oz, men e- 
mellan Köpenhamn 
och Uranieborg år

1' 44'

kM" ♦ ’ v* -> •

+ s.

den obferverad?'^). 1. 7.
Ra jalins Styr- 

mans-'konft uti Lon- 
gituds och Latituds- 
taflan fàtter Göthe- 
borg under 26°. o', 
och Köpenhamn 17°.

10. 44. +2«

o'. Longitud. - i. 7.
Homans tre Char- 

tor ôfver Scandina- 
vien, i fynnerhet den 
öfver Dannemark få.

10.

fom af ftôrreScala 1. 4- 
Bleauns ofverGô- 

tha

I?. f8. [fi. -27.
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Longitud, fei. Latit. fei.

thaRike Amft. 1662.
Von Vits åfven 

ôfver Gotha like -

c. ff.

°- 7L

22.

22. 77- 37- -7-
Gäddas Grad- 

Charta ôfver öfter- 
Sjon och Belt Am- 
fterd. i6p4- °, rr- 22. 77. 33- -9»

Charta ôfver Svea 
och Gotha Riken 
Stockholm 1747, 0. fo. 27- V7- 42- 0.

Buræi Charta ôf
ver Sverige, Amfterd. °. 47- 3*. 77. 33- ■-P.

StromcRONAs 
Grad - Charta ôfver 
öfter-(jon och Belt. 
Carlscrona 1737. - 0. 3L 42. 77. 33- -P.

Colsons Mariner 
Calender Lond. 1732 
uti Longituds ochLa- 
tituds tafl an fåtterGö- 
theborg 17° famt 
Köpenhamn 170. 4p' 
öfter om Lézard. 0. 17. i°. 0, 77. 33« -9.

Wesleys Mari
ner Compafs Lond. 
1736. i defs Longituds 
och Latituds tafia fat
ter Köpenhamn 120. 
34z. och Gotheborg 
12°. 4;zofteroin Lon
don, och altfå Gothe
borg åfven öfter om 
Uranieborg. 0. 4. 1L17' 77» 37- -7«

Den 17, Dec, 1748.
U 4
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At itpdraga växande Latituds-Grader
ppa Sjö- Char tor.

Af
PEHR ELVIUS.

At fegla ofver hafvet emellan tvänne orter, fô- 
ker en Styrman garna at holla en och fam- 
ma kofa, eller at ftyra fit fkcpp fä, atdefs 

lopp altid gor en vifs angel med meridianerne, fom 
han kommer at fegla ofver.

Detta lopp kan fordenfkull ingalunda vara nå
gon rät linea, eller rättare en båge af en Hor cir
kel uppå Jordenes fpherilka vidd $ utan efter me
ridianerna åro fammanlopande ät en pol, blifverdet 
en kroktig linea af en fpiralifk art, fom fådt namn 
af Loxodrom. Men at igenom fädane krokuge li
nier utfåtta våderftrekcn pä Sjo-Chartor, vore 
at gora deffa Charters bruk älven fä ovigt, fom 
deras upritningforut varit bel varlig. Skola dä vå- 
derftrekcn foreftållas igenom rata linier uppä Sjo- 
Chartor, fä mäfte ockfä meridianerna vara råta 
och parellela; ty eljeft kunna de ej affkäras til li
ka angel af et fädant vådcrftrek. Men at hjelpa 
cn fädan i fig fjelf falfk conftru&ion, fom gor 
longituds-graderna ôfver alt lika flora, mäfte en 
annan ej mindre oriktig antagas, nämligen en fom 
tvårt emot gor latituds - graderne växande ät po- 
lerne, fom eljeft äro lika ftora ofveralt, fä vida 
Jorden kan anfes fom en Spher.

’At
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