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TIL LÄSAREN,

DEnna boken, fom jag ined
H.deMaupertuii cgetfam*
tycke på Svenfka överfat,

kan bcqvemligen delasi tvenne de-
lar. Denförra inneholler en full-
komlig bcrättelfe om fielva mät-
ningen > jemte ett företal til hela
boken , hvilket alt af H. de Mau*
pevtups fielv uti den Kongl Frän-
fyfka Vetenfkaps Academics all-
menna fammankomfter är upläft.
Och fom denna delen lärer förftås
af alla, dertil ci heller mera for-
dras än en utftucken karta över
orten , der mätningen är fkedds
har man velat förft låta denna de^
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TIL LÅSAREN.IV

len utkomma. Ehuruväl den fe-
nare, beftående af fielva obferva-
tionerna, med deras utrekningar
och figurer, fom af hosföljande
regifter vidare kan ks , ci lärer så
mycketfornöja andra, fom dem,
hvilka i de Mathematifka veten-
fkaper-äro hemma, och fordrar
desutanflera, i koppar utftukna,
tavlor? (kal den dock komma ef-
ter, så fnart detfig giöra låter.

Som flera Mathematifka ord
uti denna bokenförekomma, fom
uti Svenfka (bråket ännu faknas 5
så har jag hallir före vara bettre,
at, vid slika tilfellen, bruka de
Latinfka termerna, lika fom flera
andra Europeifka Nationer 5 och
Svenfka Herrar Mathematici i al-
ment tal göra, och at vid de o ■bekantare orden , när de förfta

gon-
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gongen förekomma, med flera
ord utlegga deras betydelfe på
Svenfka 5 än at man hade , an-
tingen giort fig af nyo , eller af
gamla Svenfkan upletat sådana
ord, fom af ingen nu för tiden
brukas, ci heller utan vidare för-
klaring af någon förftås.

I fall vårt moders-mål fkulle
komma at låras af de utländfka,
på famma fått, fom vi nu måfte
lära deras 5 så har jag brukat de
Latinfkabokftåverna, och i några
mål såt ifrån vår brukeliga ortno-
graphie.

Det uti originalet brukade
Franfka måttet har jag reduce-
rat til det Svenfka , och i utrek-
nandet tagit at den Svenfka foten
föreholler fig så til den Franfka,
fom 1000 til 1093> i anledning

)(3



vi TIL LÅSAREN.

af det H. Profeflor Celjimfunnit i
parit*

Even så brukas hår den gam-
la ftylen, iffellet for den nya, fora
H. Auctorn betient ligaf.

Må vål minLåfare, och ut-l
tyd mitt upsåt til det bäfta.

And: Hellant.
FÖRE-



FÖRETAL.

DEn del fom hela verlden tager i den
namnkunniga frågan om jordklo-
tets figur eller fkapnad, har intet

tillkitofs atmeddetta arbetets utgivande så
leme upfkiuta, til des detkunde fes ibland
ftniingen af memorialerna, fom uplyfas
uti v&r Academies fammankomfter. Och
fomvi vilje på det klarafte * daga legga hela
vårt irbete , pl det hvar och en må fielv
iunra dömma om des riktighet; få qtgive
vi fidva oblervationerna , lädana fom de
finna; Uti H.Tars Camtu , I* Monniersj
Ceijii, Abbotn Outbkrs och mitt regifter,
hvilks åro få aldelcs lika lydande befundne,
at ingui afofs behoft giora någon endring,
flfom le hava giort, nvilka tilförene utgi--
vit sliki arbeten: ty de hava ci annat givit
ofs ån »orrigerade trianglar, och fumman
af anglcTna /ammanjemkad juft til 180 gra-
der, fiint allenaft media tagna af obferya-

X 4 tio-

* Detta tSrtalet har blivit upiäft uti Kongl. Veten*
skåp: Acadeniiens almenna iatnaiank'aift, deg
f Aptl, 1735.



FÖRETAL,VIII
tionerna, hvarigenom de funnit ampliti-
den eller vidden a bågan iom demat, utan
at4e givit fram fielva obiervationerna.

Vi hava tröt ofs vara fkyldiga at giöra
Låfaren det nöje. och vifa honom fielva
obfervationerna, fådana fom de åro gicr-
da: deras överenftemmelle eller fluljas-
tighet {ka! sätta honom i (Und at dön-
j«a om den riktighet fom idem finnes eller
felar, Sedankan han fielv giöra de endrh-
gar, fom han beft finner, och jemfdrade
ätfkilliga utslag, hvilka hårflyta af de or-
redioner, ibm åro annorlunda gjorda ån
fom v§ra..

Det torde likväl ci vara otienligit at fatt
tala något om nyttan af detta vart föjeta»

gande , til hvilket ock förråtningen iPent
örer , fom företogs fdrr ån vår, o<h år

icke ånnuendad,
Den tvift, fom i ?a Sr pSftSt iblaid de

lårda , om jordensfigur, år utan tvivel al-
lombekant. Man vet ock at en del a:'dem
trodde jordenvara lik en lphcroid eler ett
klot, fom år plattare eller lågre eirot po-
lerna, en del åter mente jorden vare lik en
aflong, eller emot polerna högre fpieroid.
Om man anfäge denna frågan endal: fJfom
en curiofitet, fä vore den åtminftoie en af
de curieufafte hvarmed Philolbpier och
Mathematici någonfin kunde hav; at
och bry fig. Men kundfkapen on jordens
rttta (kapnad har med fig vercfoliga och
anfenliga förmåner. Faft
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Faft än alla orter vore riktigt utfatta pä
glober och kartor, ft i anfeende til deras
latitud, eller norra och fodra högd över
cqvatorn, fom deras longitud, eller oftra
och veftra lengd från en vifs meridian, så
(kulle man likvål intet veta huru mongamil
de åro frånhvarannanbelägne, om man in-
tet hade fig den retta lengden bekant, få af
graderna påmeridian, fom uti decirklarna,
löm med cqvatorn åro parallela. Och når
man intet noga vet diftancen emellan or-
terna, hvad fara åro icke de då underkafta-
de, fomrefa at igenfåka dem mit igenom
de vilda haven!

Då man trodde jordenvara fullkomligea
klotrund, var det nog at hava allenaft en,
grad af någon meridian vål afmåt j alla de
övriga voro lika longa , och gåvo jemvål
tilkenna gradens Aorlek af de med eqvator
parallela cirklar. Stora Konungar ochnamnkunniga Phijofopher hava iallaverld-
fens tider toretagit fig at utforfka lengden
af en grad; men de gamlas mätningarkom-
ma få litet överens med hvarandra at några
af demfkiljas på mera ån halvparten; och,
om man til den ringa likhet fom de hava;
fins emellan, ligger den lilla vifshetvi aga
om deras ftadiers och milers riktiga lengd,
11 fkal man fhart finna huru longt man år
ifrån at kunna lita på de matningar af jor-
den, fom de lemnat ofs. Ide nyare tider
har famma arbete åter blivit foretagit, och-,

X T ehu-
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ehuruval detta matningar ci äro befvarade
med den fifta olågenheten , Srode icke des
mindre foga nyttigare. Temet, SneUim och
Rkcioli hava givit ofs gradens lengder afme-
ridian, emellan hvilka, fedan de åro redu*
cerade til våra mått, differancen ännu är
nåftan af87fo famnar, eller ungefärenfiun-
de del af hela graden. Och fan Ternehmät-
ning är funnen riktigare än de andras ;
dock , fom då för tiden bevis af en fMan
riktighet feltes, och de medel fom han der
til brukat ci kunde förmå någon at tro få-
dant, få var denna mätningen ci heller ga-
gneligaie, ty man hade ingen ordfak atlet-
ta denframförde andra,

Vi böra imedlertid intet förtiga den mat-
ning fom fullkomnades iEngtland år 163?.,
emedan den fynes vara giord med ferdeles
flit och med ett mycket ftort inurument.
JVorwoadobferverade i tvenne Sr fölens h§gd
vid fommar folltåndet i londm och i
med en fextant hvars radius, eller halva
tverlinea var af mera än y fots lengd, och
fant åtfkilnaden i anfeende til latituden,
emellan defla två fläder, vara z 28, ledan
mätte han diftancen emellan lamma fläder,
tagandes i akt i hvad änglar vägarnakrök-
tes, tillika med högden af backarna , och
nar altfåmmans blev reducerat til en båga af
meridian, fann han lengden af dtinnq bå-
gen vara 9142 kedior, hviiken, jemförd■med
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med latituds differencen, gav honom gra-
den af 3709. kedior och ? fötter , eller
367196 Engelfka fötter, föra giöra 62629 af
våra famnar.

Så fnart Kung Ludvic den XIVhade be-
falt Academien at säga fig jordensftorlek,
flg man fnart ett arbete fom iongt övergick
alt hvad tilförene vargiort. H. Pkard, fe-
dan han mycket noga mät en long bafis,
determinerade igenom et litet antal trian-
glar, lengden på bågan af meridian > tagen
emellan Mal\oifins och Armens, och fann den
vara 86183 famnar. Han obferverade med
en fe&or hvars radius var 10fot long, med
en tub eller telefkopifka dioptrar aliamma
lengd, latituds flulnaden emellan Mahoifimoch AmUns. Och fedan han hade funnit
denna differencen vara 1 21 ff, slöt haa
deraf gradens lengd beftS af fam-
nar.

Man kunde fl afden method H. Ticard
fölgt, fom af alla de precautioner han här
vid tagit , nogfamt fe, at hans mätning el
annat kunde än vara mycket noga och rik-
tig : och befalteKonungen at man pi fam-
ma maner fkulle mäta hela meridian fom
ftryker igenom Frankrike. H. Cafllni fora
fullendade detta arbetet 1718, delte meri-
dian af Tranhike i tvenne bågar, hvilka han
hade särfKilt mät, den ena ifrån Tati til
Colliourt gav honomgraden af 62407 famnar,

den
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den andra ifrån Pari/ til
famnar, och af hela mätningen emellan
Vunktrque och CotftWrblev graden af62366»famnar, lika med det H. PuWhade funnit

Omfider H. angelägen om
fin nations heder, til hvilken han fielv s3mycketbidrager, har, igenom det hanve-
lat endra SnelM fel, få igenom linafbm SneU
IH egna obfervationer funnit graden emel-
lan Alcmner och Bergopfim vara 295-14 flänger
2 fot 3 toll afRenländifkt mått, (bra han
eiör lika med 5-703 3 toifer o fot 8 toll Franfy-
fka, eller 62 337famnar ifot itollSvenfka.

De flkiljaktigheter fbm finnas emellan
defTa fifta mätningar, aro fä ringa i anfeen-
de til dem fbm furmos emellan de mätnin-
gar, om hvilka vi hava tält, at man kan sä-
ja, det man hade lengden af graden i defla
ciimater mycket noga, och at man hade al-
deles noga vetat jordens omkrets om alla
des grader vore lika longa, och om hon
vorefullkomligenrund.

Men hvarfore (kulle jorden juft vara ful-
komligen rund? Uti en tid på hvilkenman
vil iVetenfkaperna determinera alt fa noga,
fom det är raöjeligit, aktade man lig bil-
ligt före at vara tilfreds med de prov fom
de gamle gåvo ofs om jordens rundhet.
Man varIicke engong nögd med de ftörfta
nyare Geometrers slut, livilka, i f6lje af
Statikens lagar, tilägnaae jordenen figur af
ett plattare klot emot polerna ; efter detr tyk-
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tyktes at detta slut hade altid fin grund up-
pa några hypothefer, oanfet de voro ftda-
na, iom man foga kunde neka. Omfider

före at de obiervationer, fbm vo-
ro giorda i Frankrike, intet voro tilrekliga
at med säkerhet tilägna jorden en figur af
ett aflongt klot eller Ipheroid, fbm de tyk-
tes giva henne.

Konungen befalte at man fkulle mäta
en grad af meridian vid eqvatorn, och vid
pol-cirkelen; på det ci allenaft jemförandet
af endera af deffa grader med en grad i
Frankrike , (kulle giva tilkenna om jorden
5r litet aflong ellerplaräktig emot polerne >
utan ock, at jemförandet af defla tvenne
ytterfta grader med hvarandra, fkulle up-
tecka figurenpa det nogafte fbmdet någon-
fin vore giörligit.

Man (er i gemen, at figuren af en plat-
aktig fpheroid, sådan fom H. Newton har
faftftilt, och figuren af en aflong fådan,
ibm H. C*JJtni har uträknat uti fin bok omjtr.
demftorlek ocbfigur , giva olika diftancer för
de orter, fbm äro utfatta pä den ena och
den andra under famma latitud och longi-
tudj och at det är angelägit för fiöfarande
at intet mena fig fegla pl den ena af deffa
fpheroider, enär de äro ftadde ps den an-
dra. Hvad orterna vidkommer fbm äro
under fämma meridian, fs är differencen
emellan defTa djftancer intet ferdeles mer-
kelig. Men for de orter fbm äro under

lam-



företal.XIV

iamma parallel, är det en ftor åtfltilnad
emellan deras diftanccrpå den ena och den
andra fpheroiden. Uppä en refa afioogra-
der efter longituden > eller från ofter tilvä-
fler, (kulleman begå ett fel af2 graderi om
man, under feglande efter H. Netvtons figut
på jorden, trodde fig vara påH. CaJJini. Men
hurumongafkephava icke förgäts förlongt
mindre anfenliga fel!

Här vid bör ock tagas i akt, at, innan
figuren af jordenvar upfunnen, kunde man
juomöjeligen veta, om icke detta felet var
ännulongt ftörre. Och i lanning, i följe
af vår matning, (kulle man bedraga fig än-
nu mera, om man trodde lig vara på en af-
long fpheroid, enar man feglar parallelt
med eqvator.

Jagtalar intet om de fel fom upkomm*
när man feglar efter ineda väderftrek, ut-
räkningen derafvore här onyttig; manfer
allenaft nogiamt at ju mera väderftreket af
refan går i vefter eller öfter, ellerbliver pa-
rallel med eqvator, ju ftörre bliva ock fe-
len.

Detta fel fom vi hava tak'om, förtiena
utan all tvivel at man tager dem i noga be-
tänkande : men at en fiö-farande ännu in-
tet märker all den nytta, fom han deraf ha-
ver at af jordens figur är noga bekant, är
ingalunda den säkerhet han utom des kan
erna, fom förhindrar honom at fe angele-
genheten deraf; det är inarare juiidetiäm-

in»
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ma fom honom felas. Han är utlät för
monga andra fel fä angående diredionen af
hans relä, fom häftigheten af hans fkiep,
hvaribland felet, fom upkommeraf okun-
nigheten om jordensfigur, finnes blandat
och förborgat. Imedlertid är detta altid
en ordfak til ett fel mera; och omdét hän-
der (hvilketman föga kan tvivla om) atde
andre delarna afnavigation (kullebliva för-
bettrade, så blir ju en noga kundfkap om
jordens figur det aldra angelägnafte för de
feglande.

Kundfkapen om jordens figur är ännu
högt nyttig när manvil finna manens paral-
laxis, eller huru mycket han fynes på him-
melen lägre for ofs , än han fynes ifrån
jordens medelpund ; en få angelägen fak
för Aflronomien. Ja denna kundfkapen
tienar at perfeclionera theorien af en så-
dan himmels-kropp, fom fynes vara or-
nad til var nytta, och förmedelfl hvilken
man, fåfom de aldrabefta Aftronomeraltid
hollit före, med tidenkan igenfinna longi-
tuden påhavet.

Omfider at komma til faker fom äro
mindre höga, men likväl derföre ci äro
mindre nyttiga; så kan man säja at förbet-
trandet afkonften at afväga orternas hög-
der efter vatn-paffer., grundar lig påkund-
fkapen om jordens figur. Vetenfkaperna
äro få tilfammans-knippade, at de famma
grundfatfer, fom tiena at £ka ett fkepp uti

havet,
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havet, tiena at upfinna månens lopp i des
krets, tiena at leda vatnet uti de orter,
hyareft manbehöver inrettanågon commu-
nication.

Det år utan tvivel får deflh ordfaker, at
Konungen befalte de tvenne refor til eqva*
torn och tilpol-cirkelen. Om man någon
gqng har företagit fig ftora verk, antingen
at upfinna nyaSander, eller ock upf&ka vå-
gar fom kunde giöra yifla refor kårrare, sä
har nemfta affikten altidvarit någon enfkylt
förmån. Men npfinnandet af jordensfigur
har med fig en alman nytta, för alt folk och
f6r alla tider.

Pråktigheten af alt det, fbm angik det-
ta företagandet, fvarade emot fåkens ftora
viktighet. Förutan de fyraMathematici af
Vetenfkaps Academien. utnåmde ånnu H.
Greven dt Maurepat\i.KxibotnOuthkr, hvars
färdighet uti det arbete, fbm vi fkulle giö-
ra , var bekant: H. de Sommereux til Secre-
terare, och H. d'Herbelot til Ritare. Om
det ftora antalet var nödigt at v'A utretta ett
nog fvårt arbete, uti fsdana länder, hvareft
vi hava giort det, ft giorde ock detta ftora
antalet helva arbetet få mycket mera trovär-
digt. Och at ingen ting i aniéende til så
det ena fom det andra fkulle felas, fannKo-
nungenfårgodt atH.cW/ZW, Aftronom.Pro-
feflbr iUpfdt , giorde fellfkap med ofs.

Sålunda refte vi ifrån Frankrike, förfed-
da med alt det fom var nödigt til at lykli-

gen



FÖRETAL, XVII

gen fullborda vårt foretagande, och det
Svenfka Havet gav ut ordres, (öm förfkaf-
fade ols alt möjeligit biftånd uti des lengft
aflegsne länder. H. Greven dt Cafteja då
varande Franfyfk Ambafladeur i Sverige,
förfkaffade ofs detta Havets recommenda-
tioner, medfin vanliga iver för finKonungs
tienftj och med mycken godhet ochom-
forg för ofs, fs at vetenfkaperna borde va-
ra honom derföre förbundna, om vi eljeft
hade giort någon ting för dem.

Vi hava tröt at det intet ftulle mishäga
Låfaren atfe en kärt beråttelfe af värt arbe-
te, fom blev uplåfen uti Academiens fifta
oftenteligä fammankomft : och hvaraf vi
allenaft utelemnat några anmerkningar,
dem vi hållit for mindre nödiga , nar mail
fer fielva befkrivningen af våra operationer.

Vi hava delt det övriga afarbetet i tven-
nc bscker, emedan det innehållerhelt fer-
fkilta materier.

I den fSrrta boken finnef man alt detvi
hava giort til at mata meridians bågan fom
affkår pol-cirkelen, och til at fåriekra ofs
derom at den var riktigt afmat. Denna
boken år fårdeld i tvennedelar : den fårfta
innehåller de förfta operationer fom vigior-
de til dennamatningen; och denandra up-

)( X repan*
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repandet afdefla operationer med verifica-
tioneraf hela arbetet

Vi bordekanfke urfektaofs, om nSgon
fkulle tycka vi varit altfor granlagade, så"utivara utrekningar jom at utfara omflendig*
heterna af varaobférvationer: men vi hava
tröt at vi aldrig fkulle kunna gå ftrlongt
med våraccurateffe, uti en fak (om harbli-
vit dif puterad , och ar afett sä ftort värde.
H. Clairaut-, hvars infikt uti longt ivårare
utrekningar Srbekant, ån Ibm dem, ibmfö-

rekomma i denna boken, har varit ois en
flor hielp hårutinnan.

Denna förfta boken slutes med ett pro-
blem , fom jagredan hade utgivit uti
Academiensmemorialer, men fom jag ha-
ver hår infört, fäfom uti des rätta itelle.
Det tienar at upfinna jordens ftorlek och fi-
gur , igenom tvenae graders afmåtning på
meridian: och man kan behendigt förnie-
delft famma problem upsåtta en tavla på
ierfkilta graders lengder för hvar och en la-
titud.

Den andra boken inneholler åtfkilliga
obfervationer , formedelit hvilka vi hava
utlät pole-högden i Torne och på sJtiit ; re-
fraclioncrnas ftorlek vid ppl-cirkeleh , och
hvarutaf man kan finna longituden i Torne.
Igenom deffa obiérvationer hava vi uptekt

ett
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ett anfenligit och viktigt fel förAftrono*
mien och Geographien.

Kr 169?. Mckäde Konungen i Sverigi
Carl den XI. H:rar Spole och Bilberg til Tor-
ne, at giöra der nägra Afifonomifka öbferi
vationer: deiTa tvenneMathematici, för*
fedda med fmå och litet accurata inftru-
menter, öbferverade vid fömmar fol-ftäii-
det ätfkilliga Fölens middags- högder , äjf
hvilka de sluto pol-hogden i Torne vara <; 6

43, och hade igenom deras egna bbferväi
tioner intetbort sluta den ftörre ån <;6 40 •,
om de dervid brukat vederbörliga utrek-
ningar. Sedan de på det fettet utfat pol-
högden, gåvodem obfervatioherna, fömds
giordé om fölens norra middags-högd, re-
fraclionerna i Torne , nåftan dubbelt fl ftora
Ibm de ärö i Frankrike.

Uti alt detta år mycket felat. Torne ftad
år 11 lengre i norr belägen ån efter deras
obférvåtioner. Och réfraclionerna ärö der
intet Skiljaktiga, ifrån det de årö i Uris.

Vi hava giort1 ett ftort antal obfervatio-
ner, igenom hvilka pol- högdén i Torne år

X X *- *?
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O 1 II
6) ?o fo; och vi kunna säkert tro , at uti
de maft bebodda ftellen afEuropa rinnas få
fläder, hvars latitud man vet H noga, fom
vi veta denna ftadens. Vi hava der flera
gängor obferverat på iamma tid, jaofta på
en och famma dag, begge middags - hög-
derna af pol-ftiernan, hvilken der fitter så
högt uppe på himmelen, at refraclionerna,
om man intet vifte dem, eller ock aldeles
bortlemnade dem, intet förhindra, at man
juicke kan lika fult betiena fig af pol-hög-
den , fom man utan affeende på refra&io-
nema hade funnit, tir at fedan examinera
redaktionerna vid horizonten.

Deremot giver åter fölen, hvars mid-
dags- hogder man uti delTa climater kan ta-
ga ut vid horizonten , tilfelle til åtfkilli-
ga curieufa obfervationer angående de ho-
rizontela refraäionerna.

Sedan hava vi ock haftVenus, fom un-
gefär i tvenne månaders tid har ftendigt
fynts över vår horizont, och afhvilken åt-
fkilliga middags-högder fåvålif6der fora
i norr åro tagaa.

AU*
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Alla defla obfervationer, fom medmyc-
ken flit åro giorda , hava nogfåmt givit ofs
tilkenna at refra&ionen i Torne år lika med
det den år i Frankrike j de fkiljaktigheter
fom vi dem emellan funnit, hava vi altid
tykt intet annat vara, ån fådane, fom af
fielva obferverandetkunna förordfakas, el-
ler ock fom hårflyta af de horizontela re-
fradioners omfluftelfer ; derföre hava vi
ock tröt at man intet derafbor sluta, atre-
fracUonerna åro i fielva verket fluljaktiga.

I fall man då finner refraåionerna an-
fenligen mindre vid eqvatorn och
at de verkeligen taga til emot polen ; så
mätte man tro at detta tiltagande år intet
merkeligit på den lengden, fom år emellan
Varit ochpol-cirkelen. Och hvad Hollån»
darne beretta, fom, når de voro vinter-lig-
gare i nya Zembla, fågo folenlongt fnarare fy-
nas på nyt över horizonten , -ån denborde
i följe af ortens pol-h6gd der de bodde, så
kan fådant intet kullftota det fom vi hava
funtfit igenom ett ftort antal af accurata
obfervationer.

HvadXX 3
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Hvad longituden af denna orten vid-
kommer , få var Jupiter, fom då viftades
uti de fodra himmels-teknen, altid diupt
nedfenkt uti dunfternavid Horizon^en, un-
der den tid vi hade kunnat obfervera ho-
nom ; men, vi hava giort åtfkilliga andra ob-
fervationer, åfom på en månens förmör-
kelfe vid horizonten , och på fixftiernor-
nas occultationer eller bortskymmande af
månen, fom giöra at vi tro det man med
flor säkerhet kan taga i. »>•. 23 för vara
flnlnaden emellan Parti och Tomt meridia-
ner. Störfta delen af defla obfervationer
böra tilfkrivasH:rar/<?Monnien, och Cel/ii vak-
famhet, hyilka, på en ort hvareft himme-
len är ofta obenägen för flika arbeten, ak-
tade ftendigt, at intet en endafte obierva-
tion, fom yarmöjelig, fik förgäves gå
förbi, .

Sift innehåller- den tredie boken de för-
lök, vi hava giort om tyngden i Zona frigi-
da; enfak, fom, förutan den viktigket fom
den är af i Phyfiken, henger jemväl iå til-
iämmans med jordensfigur, atHrrar Nett-
un ochtiujgens hava tröt at kundfkapen, om

tyng-



tyngdens endring på ferfkilta orter, allena
(kulle vara tilreckelig at deraffluta denna
figuren , och ändå skulle giva den famma
mera exaft än verkeliga mätningar afmeri-
dians grader. Sä fnart denna:tyngdens til-
tagande emot polerna, blev uptekt, hava
defla, ftora Geometrer ment, at det, til bi-
behollande af jemvikt emellan delarna af
hvilka jorden är fammanfat, at förhindra
det vatnet ci må överflöda jordenvid eqva-
tor, vore nödigt,, at jordenvore högrevid
eqvatorn än polerna. hvareft den borde va-
ra plataktig. I följe afden tyngdens tilväxt,
fom vi hava funnit vid poUcirkelen, 11 bör
jordenskulrighet vid polerna vara ännu an-
fenligcn mera platt ån fom den är efter H.
Ncipto»* utrekning.. Ochdeförfök om tyng-
den fom, de afKonungen til eqvatorn ut-
skickade Academiens Ledamöter hava
giort, och dem vi nyligen hava derifråa
bekommit , komma derutinnan överens
med våra..

Den trådte bokentyfctasmed ettproblem,
fom tienar til at finna, dire&ion af tyngden
på jorden, då den ci rullade omkring fin
axel, eller änglarna , fom den famma giör

med
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med den nuvarande tyngden. Jaghar hål-
lit före at jag borde här létta detta proble-
met, emedan det inneholler påfölgden af
alla våra operationer, få väl angående den
verkeliga mätningen af jorden, iöm tyng-
dens tiltagande : och efter man deraf får
uplösningpå åtskilliga curieufa och nyttiga
frågor om båda detta materier, fom nöd-
.vendigt henga tilfämmans med hvarandra.

Vi hava til detta arbetet lagt en karta,
uti hvilken man finner alla våra berg med
landet der omkring : men intet annat än

bergen , på hvlka vi hava giort våra
observationer, ar geometrice

aftagit.
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Berättelse
Om mätningen

af

En MERIDIANS GRAD
Vid

POL-CIRKELEN,
Som uplåftes

UtiKongl.Vetenskaps Academiens
offenteliga Sammankomft,

den 2. November. 1737.
jr hälft annat Sr fedan berät-
tade jag,på detta ftelle, ord-
fakcrna och förslagettilRefån
StPol-cirkelen, och i dag vil
jag giva vid handen verkftel-
ligheten deraf. Men sä tor-
deintetvara prSdligit, atforft

litet påminna fig det, fom givit anledning
at företaga dennareian.
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SäfnaitH. Ritber hade uptakt XXtiCayenna,
år 1672, at tyngden, uti denna, när videqua-
torn eller linien belegna ön, var mindre än
uti Frankrike, begynte de lårda efterfinna
alla påfölgder fom detta namnkunniga på-
fundet borde hava med fig. En afAcade-
miens fornemftaLedamöter fan at det be-
vifte så val jordens vendning om des axel,
fom föga bevis mera behövde, föm, at jop-
den vore lägre eller plattare emot polerna
än vid equatoren, hvilket höks för en pa-
radox eller otrolig fak. H. ttuygem% ige-
nom det han lempade den theorien, han
hadeupfunnit, om decentrifugiskakrafter-
na, til delarna, afhvilka jordenårfamman-
fat, vifteklarligen, at, enär alla defla delat
tyngde lika mycket emot en medelpund,
och tillika giorde fin vendning om deras
axel, det då vore nödvendigt, på det dé
mötte vara i jemnvikt med hvarandra, at
de skulle formera en emot polerna plattare
fpheroid. H. Huygens utiatte jemvålftor-
leken af denna platheten, ochalt detta ef-
ter de vanliga principier om tyngden.

H. Newio» fbm grundade fig på en an-
nan theorie, om materiens delars inbör-
des attraftion eller fammandragning emot
hvarandra, kom ock til fämma slut, om
jordensplathet emot polerna, ehuruvål han
determinerade florleken af famma plathefc
annorlunda ån den förra. Och i fanning,
enär man vil exaniinera jordens figur ef-

ter



ter Statikens lagar y sä blir mari åfverty-

fåå af alla theorier öm ert såddn
et, och kan nian intetfinna någon aflong

fbheroid, utan igenom nog tvungna hypo
thefer Onl tyngden.

Alt ifrSn Académiehs forfta mråtning,
har en af des förnemftafyfslor varit at mä-
ta graden af jordensmeridian. H. Pittri
har så noga determinerat en sådan grad vid
Taris, at man icke tyckes kunna något ho-»
gre öriska. Men denna mätningen var in»
tet almen, utan elidaft i hcndelfen at
jordéri vore fulkomligeii rund. oth i fall
jordenvore plataktig, sä vore den får long
i anfeendé til graderna vid equatoreiij ocn
förkort i anfeehdetil graderna fora inemot
jiolerne aro belagne.

Nar matandet afméridiäft, fom ftrykef
lyngsigenom var bräkt til enda*förundrade man fig högeligen derover, at
man hade funnit graderna emot norden
kortare, iSn de ioara: detta var aldeles
ftridande, ochtvert emot detfom bordeföl-
jaaf jordenä plataktighet; ty i följe afdetta
inåtningaf borde den vata aflorig emot po-
lerna. Desutan aiidra operationer,fom gfor-
des pS en pafalleU tvert igenom
beftyfkte aeririä anorighéten, ochdeflamåt*nin|ar hade mycket at sagd, ,

NärAcadémien sSg fig således fendfad*
pch hennes egna livs nade fät henne i ovifs-
liet, befalteKonungen atmanengong skulle

Å * afslu-»
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afsluta denna viktiga frågan, hvilken inga-
lunda bör reknas ibland de fäfenga griller,
hvarmed Philolöpherna för ro skul, eller
med onyttig finhet, fig underfrundom lys-
losetta j utan år en sådan, fom i Aftrono-
mien ochNavigation har en verkelig nytta.

Til at noga upfinna jordens figur, var
nödigt , at hns emellan jemföra tvenne
meridians grader, sålongt, fomnågonfin
skekunde, ifrån hvarandra, i anfeende til
latituden , bdågne. Ty, i fall detta gra-
der taga til eller af ifrån equator til polen,
så skulle en mycket liten åtskilnad emellan
de nåra til hvarannan belågne grader, kun-
na blanda fig med felen i lielva obferveran-
det, då deremot, når the tvenne grader,
fbmmanjemför, äro longt ifrån hvaran-
dra1 , bliver denna difterencen, föm år så
monga gongor ftörre , fom graderna åro
monga til emellan, så anfenlig, at den in-
tet mera kan undandöljalig uti obfervatio-
nerna.

H. Greven deMaurepu, fom elskar ve-
tenskaperna, och vil giöra dem nyttiga för
Riket, fan uti detta företagandet både Na-
vigations och Academiens nytta vara för-
enad: och affeendetpå denna almenna nyt-
tan förtiente H. Cardinalens de Fléitry up-
merkfamhet, 'hos hvilken vetenskaperna,
mitt under fielva kriget, funno detbeskydd
och underftöd, löm de knapt hade kunnatförventa fig uti fredliga tider. Kort deref-

tcr



VID POL-CIRKELEN. 5
ter skickade H. Greven de MaurepsKonxxw-
gens befalning til Academien, at afgiöra
frågan om jordens figur; Academien und-
ficK sådant med glådie, och skyndadefig at
verkftella det igenom åtskilliga afdes Leda-
möter , af hvilka en del skulle refa under
equatoren , at derffådes mata den förfta
graden afmeridian, ochrefte ett Sr for oft,
de andra skulle relä norr åt, at mata den
långft i norden belägna gradenföm moieli-
git var. Man fSg afreiå med lika luft sa vål
dem, föm skulle utftå fölens heta ochbren-
nande under linien, fom dem. hvilka bor-
de tåla vinterens fafeliga ftrenghet norr om
pol- cirkelen. En och famma åtrå, at ga-
gna fäderneslandet, upmiintrade dem alla..

Hopen fbm var ernad norr åt beftod af
fyra Ledamöter afAcademien, hvilka vo-
ro H:rar Clairauey Camusy leMonnier,
famtH.AbbotnOuthler, medhvilka förenade
fig H. celfius , en namnkunnig Aftronom.
ProfelTor iUpfaU, fbm harvarit ofsbehielp-lig vid alla operationer, och hvars infikt
och råd hava varit ofs mycket gagneliga.
Om det vore mig tillåtit at tala om de övri-
ga mina följeslagares oförtrutenhet och
skickelighet, så skulle man fe, at arbetet,
fom vilöretogo ofs, ehuru fvårt det ock
fyntes, var låt at uträttas med dem.

Vi hava på long tid intet haft nogra ti'dender ifrån dem fom åro refte ät equato-
ren. Man vet ånnu nåftan intet annat om

A 3 hvad
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hvad deutrettat, ån den möda och de fvå-
righeter fom de utftåt, och vår egen erfa-
renhet kommer ofs at ryfä, nar vi tenkapå
dem. Vi hava varit lykligare Sn de, och
komma nu tilbaka , at frambära frukten

vårt arbete.
Fartyget fom förde ofs, hade knapt an-

ISnt til Stockholm, förrån vi skyndade ofs at
ibrtftella refan til endan af den Botm/ka vi'
ken , hvareft vi kunde fielva bettre Sn at
lita pS kartorna , utleta, hwilken dera af
denna havs-vikens kufter skulle vara tien-
ligaft för våra operationer. De farligheter
fom man hotade ofs med i Stockholm , kun-
de ci afhålla ofs fränrefan, ci heller den
nådiga och milda Konungen, fom, oaktat
de ordres han för ofs 15tit utferda, mera åa
en gongtektes såga, det han ci utan med-
lidande så§ ofs refa bort til atföretaga ettsä
iJventyrligit arbete. Vi anlände til Torn* s5
tidigt, at vi der finge fe fölen i några da-
gar, utan at nedergS, såföm vanligit är vid
jommaribtftand.eti deflaclimater. En nog
pnderbarfyn för ofs, faftånviveta, atdet
vid Ptt-urktUn så befinner lig.

Det torde intet vara onyttigt at hår gif-
va låiären ett kart begrep af aroetet fom vi
hade förefatt ofs y och af de operationer
fom vi borde giöra vid en grads matande

meridian.
Det är ingen, fom icke vet, at julengre

pian reler nojrr ut, jumer fer man de vid
?qua-
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equatorn fittiande ftiernor seiika fig, och
tvert emot dem vid polen belägna niga hö-
grepå himmelen. Det fynes fbm denna
obfervation givit den förfta anledning at
tenka jorden vara rund. Denna skilnad,
fbm man finner uti en ftiernas middags-
högd, enar man far igenom en bSga af jor-
dens meridian , kallar jaz /implitud eller
Vidd affamma baga. Efter denna vidden
bereknas krökningen afdetitycketmanreft,
eller at tala efter det vanliga settet, anta-
let af minuter och fecunder fom bågan in-
neholler.

Om jorden vore fulkomligenrund, sK
vore denna differencen emellan en ftiernas
hogder, eller denna amplituden altid pro-
portionel emot lengden af meridians bå»
gan, fom man igenomreft. Om man vid
ParU behöfde refa en våg af 62300 famnar
utiMeridian, til at fe en ftierna förbytafin
högd på en grad, så borde man ock vid
Torne fara igenom en lika diftance , når
man ville fe en lika endring på ftiemans
hogder.

Men om , tvert deremot, jorden intet
vore rund, utan fullkomligen flat, så skulle
ftiernan hvarken fynas högre eller lägre på
himmelen, ehurulongt emot nordenman
ock skulle refa.

Om nu jordenär olikarundad ochkrökt
på ferskilta orter, måfte man på de famma
igenom refa olika bågar af järnens njeridi-

A 4 an.
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an, til at finna en lika differencc af ftier-
nans högder. Och de bågar hvars ampli-
tud altid giör en grad, äro derftades len-
gre, hvareft jordens krökning är plattare.
Om jordenär mindre kulrig vidpoferne,fä
kr en gradaf jordensmeridian lengre vid po-
lerneän vid equatorn, och såledeska» man
derigenom domma om jordens figur, at
man jemiörerdesserskilta gradermedhvar-
andra.

Här affer man at detfordras til en grads
mätande af jordens meridian, at man har
en vi(s diftance på denna meridian afmät,
och at man vetåtskilnaden emellan enftier-
nas högder vid båda endarna af den måtna
diftancen, på det man må kunna jemföra
bogans lengd med des amplitud.

Den forfta delen af vart arbete beftod
altså deruti at mäta någon asfenlig lengd af
meridian; och här til fordrades at tilhopa
binda några trianglar, fom skulle henga til-.
fammans med en bafis eller grundjinea,
hvarsl engd man kunde mäta med flänger.

Vi hade altid hoppas atkunna giöra vå.
ra obfervationer uppa kuftoma af Botniska
viken i åfterfiön. Vigheten, at kunna fiö-
leies komma til åtskilligaftationer, at be-
heniigt dit föra inftrumeaterna med båtar,
för.nån af utfikten, forn de til ftort antal pl
Kartorna utfatta holmar vid defla hafsilran-
der tyktes låvaofs; ak detta, fager jag, ha-
de dragit vår tanka på deiTa kufter och hol-

mar.
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mar. Vid vår ankomft ti\Tor»e gavo vi ols
ingen ro, innan vi hade beföktdefTa hol-
niar; men alla vara fiörefbr lärde ofs at vi
måtte övergiva förfta uprät. Alla
detta holmar fom ligga vid denna havsfrran-
den, få väl fom fielva hafsftranderna, fom
vi hade föreftelt ofs få"föm höglänta havs-
uddar, fom man mycketlongt ifrän kunde
le, och ifrån hvilka man kunde bliva varfe
andra lika longt belägna, voro allefammans
lika laga med vatnbrynen, och följakteli-
genbortglömdes fnart af jordensrundhet,
ja,de skymde fielvaför hvarandra vidftran-
dernaaf hafsviken, hvareft de voroför när
in pä hyar andra belägne. Desutan ftrekte
de fig ci nog longt ut i fiön, få at de kun-
de giva ofs den dire&ion, fom vi hade af
nöden. Sedan vi hade varit nog envifå uti
Stskilligarefor til fiös, at föka uti deiTa hol-
mar, det, ibm vi der ci kunde finna, m*-
fte vi omfider förlora vårt hopp ochbegiva
ois denrrån.

Tag hade sä väl fom deövriga afvärt föl-
je förft begynt refa ifrän Stockholm til Tor-
ne uti vagn; men fom vi utafen hendelfe,
r*kade, mitt pä denna langa vägen, farty-
get, fom förde våra inftrumenter och be-
tienter, fteg jag der ockfs om bord, och
anlände til Tomt några dagar förr än de
andra. Vid landftigandetmötte jagLands-
hövdingen i orten, (öm var ftadd p» refan
til at befe den norra delen af Lappmarken

A f uti
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uti fitLands-hövdinge döme. Jag gafmig
i följe med honom, pä det jag skulle få be-
grep om orten, fl lenge jag ventade p« de
ovnga mina följeslagares ankomft, och for
€mil upfore emotnorden. Sielva folftfnds
natten fteg jag upfore ett af de hsgfta ber-
gen i orten, kajlat Avafaxa , och tilbaka
lande ftraxt derpä til Torne , vid de andras
ankomft. Men under denna refan , föm
ci päftod mera än tre dagar, blev jagvarle,
at Torne clv ci illa folgde meridian, enda fä
longt, fom jag hade farit upfore, ochfag
derjemte pä alla fidor högaberg, fomkun-
de giva en mycket long utiikt.

Vi tenkte alt derfore at giöra vira obfer-
vationer ifrän Torne norr h uppä kullarna
afbergen } men detta förslaget fyntes föga
giSrligit.

Man mSfte uti odemarken pä en ort, fom
knapt afnägonmenniskiakan bebos, ochuti
en oendelig skog, fom recker enda ifrån
Torne til Nord~cap, gi6ra fidana obferva-
tioner, fom äro uti de orter, der man.
äger alla beqvemligheter. Man kunde in-
tet p* flera än tvenne sett komma fram uti
defé ödemarker , och man måtte förfska
b»da tvä: detenavar atuti fara igenom
en clv, fom var överfull med forfar, det
andra at trenga fig igenom åen tioeka sko-
gen til fot, och traska »ver de diupa mo-
raler. Lät vara man skulle kunna entligen
trska fig fram i landet, ii måite man ändå ,

efter
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efter en ochtrötläm marche, klivaup-
fåre branta berg: man mälle afrödia tråii
fom funnes p* deras kullar, och förhindra-
de utfikten: man måtte uti deiTa ödemar-
ker leva af en elendig ibis, och vara utfått
fSr myggor, fom äro der ii grymma, at
de tvinga fielva Lapparna med fina renar,
til at, denna tiden pä aret, övergiva or*,

ten, och flytta tilftranderna afVelterfiön,
fåfom beqveniligare ftellen at bo uppS.
Oaktat alt detta rhotte vi företaga, ofs detta
arbetet, utan at vi vifte om det var måje-
ligit eller ci, och utan at vi kunde under-
retta qfs derom af nägon menniskia: utan
at vi vifte om icke efter en få (tor möda, i
brift af ett enda berg, vi skulle aldeles blir
va förhindrade at fulfolja vira trianglar: u-
tan at vi vifte om man nsgorftädes kunde
finna ett ftälle på elven, fom vore tieiiligit
til en bafis, fomkunde tilhopa hindas mecj
vsra trianglar. Om man entligen hade uti
alt detta varit lyklig , fl borde man fedari
bygga obfervatorier uppä ett af våra
lengft i noruj man hade af nöden at dit up-
draga ett fulkomlieare fsrråd af inftrumen-
ter, än det finnes uti åtskilliga obfervato-
rier iEuropa; man borde der de fub»
tilafte obiervationer uti Aftronoiwen,

Qm alla deffa fvårigheter vorotilrekliga
at afskrecka ois, få fans deremot mycket
ibm kunde locka ofs til detta arbetet. At
fårtiga al den måda, fom man borde Svor-!

vinna>
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vinna, var detta at mäta den lengft i nor-
den belägna graden, fom msjelig är atmä-
tas af menniskior: en grad, fom afskiär
fjol- cirkelen, och hvarafen del ligger uti
ielva Zona frigida. Och fedan ingen för-

hoppning mera var at kunna giöra någon
nytta af holmarna vid Botniska viken, var
detta den endafte utväg , fom ofs återftod;
emedan vi intet hade luft atrefa tilbaka ne-
der til de andra och lengre i föder belägna
orter afSverige.

J reftealtfi itrtnTome omFreda-
1730. den 2? Junii, med en hop

Finska foldater, fom förde ett ftort antal
bätar , laftade med inftrumenter; och
det, fom til lifs uppehelle var omifteligit,
och vi begynte at fara upfSre den ftora
elven fom har fin uprinnelfe longt frin
overfta Lappmarken , och faller neder uti
ofter-fisn , fedan den nys férut delt fig
uti tvenne grenar , fom formera den lil-
la ön Syenfar , hvaruppå ftaden är bygd
til 6f. gr. fi. min. polens hSgd. Efter
den dagen levde vi endaft uti ödemar-
ker och på fpetlarna af bergen , fom vi
ville binda tilfammans med hvarandra for-
medelft trianglar.

Sedanvi ifrn klockan 9. om morgonen
enda til klockan 9. om aftonen hade rot
upföre ftrömmen, anlände vi tilKorpiAyli,

fora
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fom är en liten by vid elvs-ftran- f Junim.den,ochbebosafFinnar. Viland-KJ

ftego der, ochfedanvi någon tid glt til fots
igenom skogen , kommo fram til foten
af Nivå , fom är ett brant berg, hvars s-
verfta kulle beftar af en klippa , den vi
ftego uppå, och hvarpi vi feda» upslo-
-20 v*rt läger. Uppä elven voro vi be-Ivärade af flora myggor, med grfina hu-
vud , fom fugo ut blodet Sver alt, hvareft
de fingo flicka : uppä Ni\a blevo vi for-
folgde af flera andra och ännu grymmare
slag.

Et par unga Lapp - pigor vaktade en li-
ten jord af renar uppå kullen af detta
berget, och af dem lärde vi, huruledes
man i orten bevarar fig fårmyggor. Detta
fläckars flickor voro (k omgivne utaf rS-
ken, fom upfteg af en flor eld, den de
hade uptent, at vi med msda kunde fe
dem, och Uto vi ftrax giöra för ofs en rSk,
fom ci var mindre tiock än fom deras.

Under det vlrt fellskap flledes hade
fitt tilholl uppå refte jag derifrln den
17. klockan 1. eftermidnatten, tillika med
H. Camus , at upleta de berg fom vi fet
emot norden. Vi refte ffirfl upfsre elven
enda til ett hsgt berg A\afaxa , utaf hvil-
kens fpets vi Uto afhugga alla trån , och.
upfatte fedan derpå en fignal eller ett
kännetekn. Våra fignalervoro ihåliga co-
ner, bygda af mänga flora trån, fom pä

1 endan



fyfjiPM.) endanupreftes uti en cirkel, öch
•* ' lutade tilfåmfnans uti en fpets,
hvilkafignaler/edanbarken afträn varafdra-
gen , voro fi blanka, at man kunde let-
telipen fe dem på 3. til 4» mil. Dera*
niedel-punftkunde altid utan mJda igen-
finnas , i fall de hade blivit rubbade,
dels igenom merken , fbm man uthsg
i bergs-klipporna, och dels igenom ftsrar,
dem man slog diupt nedér uti jorden *och sfvertekte med nSgra ftora ftenar. Ja
defla fignaler voro beqväma at gi6ra ob-
fervatijoner uti, och neftan fl ftadigt byg-
da, fom en del afhufen iorten.

Sä fnårt vsr fignal var fulbygd, fte-
-10 vi ncder af Ava[axa s och förö upfsrö
den lilla Sn TevgHö s fbm utvid roten a£
detta berget faller in i flora elven , enda
til ett fbm fyntc* ofs nermart til etc
berg, hvilket vi .trodde vara tienlii;it til
vårt arbete* Der landflego vi, och anlän-
de efter 3. timmars mafche igenom mo«
rafcr under berget Horrihketir. Ehuru mät*
ta vi ock voro. flego vi doch flrax upfs-
re berget, och fsrn°tte natten der med
at vi Mo afhugga den der pä befintliga
skogen» En flor del af detta berget be-
ftlr af rSda ftenar, fom åro befprengdö
med ett slags longa och fins emellan paral-
lela criflaller. Röken var intet mera hår
tiireckelig at ofs emot myggorna,

é fora

*4 GRADENS MATNING
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Ibmvoro longt gryfnare uppådet-f Juntut.taberget ån uppä NiV4. Vi blevo KJ

tvungne at, oaktat en mycketftark heta, in-
fvepa anfiktet uti vira Lappmuddar, och
at lata Svertecka ofs med en ftor h6g fä a£
granris fom af hela trän , de der låga
över ofs nog tungt, men kunde likväl in-
tet lenge hielpa ols.

Så Ihart alla tnn &verft på berget Harris
Ukero voro afhugne och fignalen upfatt,
gingo vi famma vag tilbakas til vara bitar,
iom blivit updragne i skogen } ty folcket
i landet ibrift aftäg, betiena fig af
detta grepet. Jag må tilfts at det =»r ci hel-
ler fvårt at släpa, ellerock at bära de bitar
fom brukas har i elverna. De ihop ut-
af nägra tunna furu- bräder, aro helt letta
och bojeliga, och kunna med al den fart,
fom flxåmen giver dem, fom oftaft ftöt*
emot de i elven Sver alt befinteliga ftenar,
utan at deraf taga nägon skada. Det ar ett
lbe&akel, fomit faieligit&r de fremnjan-
de pä orten, och fom hos de andra, altid
gisr någon finnes r6relfe, at fe detta fvaga
hårilet, mitt uti en grym fors, hvars bul-
ler år förfärligt, renna igenom böljor, frag-
sa ock ftenar, och ftundomkaftas i vädret,ftundom igen fördöljas af vågorna. En o-
firskrekt Finne ftyrer då båten med en
bred åra, och tvenne andra fekaat, farme-
delft ftarkt roende, rycka denfamma un-
daji vågorna , Tom följa i hamn och hål,

•ek
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%amUi?) ocn åro altid tilrcds at sverskölja
-' y Kiélenäroftaunderen
sådanfartnäftan helochhållenuppe °vervat-
net, och ligger allenaft med den ena en-
dan på en våg, fömftrax ar undan honom i-
gen. Om defiaFinnar Sro mycket driftiga,
ocheimindrevigautiforfärna, sååro dejem-
väl overaltmycket Ihella at föra de/Tafinafmå
båtar, uti hvilka de ofta hava endaft en bu-
ska med des qviftar, tom ticnar dem för
maft och fegel.

Vi forotilbakas utféreTngJioä, och nar
vi hade kommit in i Torne elv, fålgde vi
den neder åt, i mening at komma tilbaka
til Korpikylå. Men fårft landftego vi igen
i§.Mil ifrån *toa[axa 9 ochungeftr efter en
timmas marcherandekommo til
fom ar ett mycketbrant berg, hvars rpets
beftår af en med måfä avervext klippa.
Utfikten af dettaberget armycket ftor, och
fer man härifrån i foder fielfva havet. Vi
låto uprefa derpå en fignal ifrån hvilken
man kunde fe Hornlakero , Avjfaxa , Tor-
ne , $i\a och Kakama. Derefter fortfatte
vi refan utftre elven, fom emellan Cuita-
peri och Korpikyld 5r full med fsrskrekliga
forfar uti hvilka man intet gierna må fitta
qvar ibåten.Finnarnapäminna val,atman gar
til fots förbi defla forfar; men vi, fom voro
aldeles uttröttade, ville hellre fara igenom
dem ibåt, m föm nu mera gå hundrade
fteg til fot Enteligen anlände vi den 30

om
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om aftonen tilbaka til Nfta, / Juttiuf.hvareft de övriga af \ Sra Her- V. J
rar hade fitt tilhåll; de hade val fet våra
lignaler, men efter himmelen varit altöver
upfyldmeddunfter,hadede ci kunnat giöra
någon obfervation. jag vet vål intet om
sldant kommer deraf, at fölens ftendige vi-
ftande över horizonten updrager defia
dunfter» (öm fedan > i brift af nätter , ci
kunna falla neder; men under de tvenne
månader ? fom vi hollit til på bergen var
luftenaltid full af tokn och aunfter, enda
til des at nordanvSdret kom och förjagade
dem. En sådan luftens befkaflfenhet har
ofta tvingat ofs at i 8 til ro dagar ligga pä
ett enda berg, til at afbida en sådan ftund,
di vikunde klarligen ib de objecler vi ville
obfervera. Vi kunde ci förr ån andra da»
gen efter vår äterkomft til N/V« obférvera
några änglar, och dagen derpä upfteg ett
mycket kalt nordanvåder, dåman ock der-
ftådes slöt oblervationerna.

Vi lemnade Nivåden 3 Juliijoch ffu/éus»under det H:rar Camt» , U Monnitry J
ochCelfius foroH:rarcti/>rf«/,
Outbier och jagtilcuiuperi, hvarifrån H.Ab-
botn Outbier afrefte den f til at upsåtta en
fignal uppåPuUingi. Den fiunde giorde vi
vara obfervationer uppå detta berget, ochchuruvål vi för regn och Sskedunder mä-
fte di och dl hälla up med obferverandet,blev det likväl cadat iåmma afton. Den 9
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¥ulltrt?) r€;^e Vi derifrån och anlände
J vid midnatten pä Avafaxa,

Detta berget ligger vid elvsftranden, 7mil ifrån Torne. Man kommer ci så lått
derpå: förft fligef man upfore igenom en
skog ungefär til hälften af berget, fedan
möter man en ftor hoop branta och slipri-
ga ftenar, och derpå igen tager skogen vid,
fom ftrecker fig enda til och över toppen
afberget ; jag såger ftrekte lig, efter vi der
ovan på lato afhugga skogen. Den delen
af berget fom vetter til nord-oft, varför-
Jkrekligen brant af ftora klippor, emellan
hvilka några falkar hade fina naften. Vid
roten af detta berget löper Tengliö ån i fom
kröker fig omkring Ava\åxt , innan den fal-
\et in uti Torne clv. Utfikten på detta ber-
get år mycket vacker: den förhindras af
ingen ting mot söder, och man fer hår-
ifrån ett vidlyftigt flycke utaf ftora elven:
iöfter fer mmTengiiö, enda til des den ftry-
ker igenom åtskilliga träsk: i norr ftrecker
fig utfiktentil 6 eller7 mil, hvareft den ftad-
nar uti en ftor myckenhet af berg, fom
åro ftaplade det ena över det andra lika
löm ett cahos plägar föreftellas, ochibland
hvilka ci var få lätt at gå och finna igen det
berget, fom man hade fedt ifrån Avafjxa

Vi förnötte 10 dagar uppå dettaberget,
och imedlertid förskaffade nyfikenheten
ofs befök af invånarena ifrån de der om-
kring liggande byar: de buro til ofs fisk,

far
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får och elendiga bår, fom våxa f %uliws>
uti deras skogar. KJ

Emellan detta berget och cuhaperi år
elven mycket bred, och formerar nåftan
ett tråsk > fom förutan lin aiifenliga lengd
var övermåttan val belägen för vår bafis.
Herrar Clairaut och Ctmtu åtogofig at utfta-
fea des dired:ion, och blevo til den endan,
ledan våra obfervationer pä Avafaxa voro
endade, qvare i bwr-Torne under det jag
tillika med Herrar U Monnier , Ombkr och
CeiftuA refte til Pullingh Samma dag fom vi
lemnade Ayufaxa , pafTerade vi pol- cirke*
len, och anlände dagen derpå , den io Ju-lii, klockan 3 om morgonen til Turtula. en
bonde- by. hvareft man då höll på at af-
skåra det lilla af hö ochkorn, fom der ve-
xer. Når vi en ftuiid gåt til fots igenom
skogert , ftego vi i båtar uppå ett tråsk,
iöm förde ois til foten af berget PuUingi.

Detta år det högfta af alla våra berg,
och år mycket fvårt at kliva uppå få för des
branthet, fom för den diupa måian uti
hvilken vi hade ftörfta möda at marchera.
Icke des mindre voro vi klockan 6 om
morgonen uppå toppen, och var vårt vi-
ftande uppå detta berget, ifrån den 10 til
den 16 Julii, ci mindre befvårligit, ån
fom upklivandet. Vi-måtte låta dår afhug-
ga en skog, fom beftod af mycket tioeka
trån, och pkgade myggorna qfs fi grymt,
at ioldaterua af Vefterbotm Regiiuente ? ett

B x ifyn-
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fylltps.) i fynnerhet bekant, jemvål iJ '' Sverige, hvareft eljeftäro fä män-
ga ftarka och tappra, delTakarlar, säger jag,
fom äro härdade uti de fvarafte arbeten,
blevo tvungne at skyla anfiktet, och över-
draga det med ttéra: denna ohyran var ö»
ver alt det vi ville ata, och blevo alla vira
rätter p« ett sgnablek fvarta afdem. Rof-
foglarna voro ci mindre hungriga, de Hu-
go utan Stervenda omkring ofs, i mening
at bortröva någon bit af en firftek, fom man
höll på at tillaga för ofs.

Dagen efter var ankomft pä PuUingi refte
H. Abbotn OuthUr derifrän , tillika med en
Officerare af farmna regimente, fom har
giort ofs tienfter, til at uprefa en fi-
gnal vid TtUo. Den 24 blevo vi varfe en
annan uppi berget Mtmi, Ibm famma Of-
ficerare lät upfetta: och fä fnart änglarna e-
mellan deiTa fignaler voro tagna, lemnade
vi PuUingi den 26, ledan vi der hade slitit ft
mycket ont, och (kulle fara til Pello , dit
vi ock kommo famma dag om aftonen, fe-
dan vi farit upföre fyra forfar.

Pello är en by, fom bebos af nigra Fin-
nar, hvareft ci longt arKittif , det lag-
Pa af alla vara berg, och hvarpa var fignal
var upreft. När man gir upföre detta ber-
§et, finner man en ftorkeila, hvareft det

larafte vatn upfpringer igenom en fin fand,
och fom under den heftigafte kölden om
vintcrea ci tilfryier: vid vår återKomft til

Ftäft
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Pello , vid slutet af vinteren, di ( Julius.havet och alla elvar voro hårda
Hfbm marmor, rann detta vatnet ännu li-
ka fom om fommaren.

Vi voro fl lykliga at vi ftraxt derpå fin-
ge giöra vira obferyationer, och drögde ci
påKittit lengre än til andra dagen: vi refte
derifrinklockan 3 efter middagen, och an-
lände famma afton tilbaka til Turtub.

Vi hade då allaredan hållit til en hel ml-
nad uti ödemarken, eller rättare fagt uppS
topparna af bergen hvareft vi ci hade nå-

fon annan feng, an bara marken, eller
lelleberget övertakt med en renshud, och

fÄga någon annan fpis, än några fifkar, forn
Finnarna buro til ofs, och föm vi ftundom
fångade fielva, jemte några fkogs bär, eller
villa frukter fbm växa uti (kogen. Som H.
U Monniers helfa, hvilken af en sådan lever-
nes-art ögonfkeiäligen aftog, och hade bli-
vit mycket illa angripen uppå Pulängi , var
aldeles förlorad, lemnade jag honom uti
Turtuta , på det han fkulle fara utfere elven,
och förfrifka fig hos kyrkoherden i över-
Torne , hvars hus var det befta, och nåftart
v*r endaite tilflykt uppa dennaorten.

Vid famma tid reite ock jag ifrån lurtw
U i följe af H:rar Outbier och cdfiut , til at
fara igenom fkogen til den fignal, fom Of-
ficeraren hade upfatt på ttitmf. Denna re-
län var ftrikreckelig : vi gingoftrft ifrån
TurtuU til fots til en bäck, hvareft vi fatte

B 3 OS
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Jfr/ttts.) °fö på tre farå båtar, hvilka med
** fldan möda kommo fram emel-
lan ftenarna, at man alt jemt måtte fti-
ga ur dem, och fpringa ifrån den ena
ftenen på den andra. Denna backen
förde ofs til ett tråfk, fom var få fullt med
fina gålaktiga frön, fa flora lom hers-gryn,
at alt vatnet i trafket var deraf fergat: jag
tog defTa korn för någon inleds läd, och
fkulle tro at något slag af de myggor fom
förfölgde ofs, hade sicpt dem, ty jag låg
intet något annat ån detta diur, fom med
fin myckenhet kunde fylla op med frön ett
nog ftort tråfk Ifrån endan af detta trå-
fket måtte vi marchera til ett annat,
hvars yatn var övermåttan fkiönt , och
hvaruti vi jemvalfunno en båt; viladeqya-dranten uti båten, och fölgde fielva. den
åt, lengs efter flranden. Skogenvar få tiock
vid flranden , at vi med yxa mötte låta giö-
ra ois öpning , och förhindrades vid hvart
fteg af den diupa måfan och dekulfalna taL
lar fom i deda fkogar åro nSftan lika fl
monga fom de trån hvilka ftå uprette. Jor-
den, fom vål kan til en vifs grad bara detta
trån, år intet tilrecklig at föda dem, eihel-
ier fs diup, at de få fulkomligen fåfla fig;
utan kartas hälften af minfta vader över en-
da. Alla detta fkogar åro fulla med fådana
kulfalna , och med rötterna uprykta tallar
och biörkar: tiden har bmkt deiTa fednare
til ftoft, utan at deras bark .har lidit den

min-
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piinfta förendring: ochkan man / JulitPS.ci annat ån förundrafig, nårman
överkommer defla mycket tioeka trän,
fom man afbryter meq minfta vidrörande.
Petta har kan fke givit anledning til den
nyttan man giör lig af nävern i Sverige:
man bedenar lig deraf til at täcka hufen,
och fannerligen, ingen ting kan vara der-
til tienligare. Uti några orter årdenna nä-
vern övertakt med torv, då taken fe ut
lika fom trägårdar , fo.m uppå hufen i
Upfala. Uti Fefter - botn fafmåtles nävern
af runda furuftenger , fom äro fåmman-
fäftade vid kroppen , och fom henga pä
6m ié fidor pra taket. Våra flkogar figo
altfå ut lika föm qvarlevor af en fkog,
hvars trän til ftorre delen hade gåt ut, och
blivit förflkamda: fä befk,aftad, och få fafe-
lig var denna fkogen , fom vi gingo ige-
nom til fots, i följe af 12 foldater, fom
båro värt bagage. Enteligen anlände vi
til ftranden af det tridie tråfket, fom var
flört, och hade det klarafte vatn man nå-
gonfin vil fe: der funno vi tvenne båtar,
hvaruti vi lade våra inftrumenter och an-
dra läker, och ventade uppä ftranden de-
ras återkomft. Det ftarka vädret och bå-
tarnas släta tilftånd , giorde denna relän
Jongfam: omliderkommo de tilbaka, och
vi lätte ols pä båtarna, foro över tråfket,
och anlände til foten af N/V«», Klockan 3
efter middagen.

B 4 Det-
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Jtfttns,) Detta berget fom få val för
J Jfiöarna(kul, Tom omgiva det, fom
för de fvårigheter man mårfe övervinna
innan man kan komma dit, år likt de i Fa-
blerna afmålade helgade orter, fkulle på
alla andra orter vara högft angenäm , för-
utan i Lappmarken: p* den ena fidan mö-
ter man en ren fkog , hvareft marken Sr
fi siat fom gongarna uti en tragsrd: trän
förhindra en intet at fpatfera, ci hellerför-
vägra at fe en vacker fio Tom fköljer foten
af oerget: p* den andra fidan finner man
fålar och kamrar fam fynas lika fom ut-
hugna uti hellen , och pa hvilka ci annat
felar än tak : defla klippor ftå fä lodrätt e-
mot horizonten, äro få höga och jemna,
at de fnarare fe ut fom til slätt och palatfér
tilemnade murar, im fom något naturens
arbete. Vi fågo fom oftaft dunfter upftiga
af Hön, fora folket i ortenkalla Ualtit „ och
fom de hälla före vara rän ft hvilka vården
af berget är anförtrod: detta berget var
jemval farligit för biörnar, fom der fkulle
finnas > imedlertid blevo vi der ingen var-
fe , utan fjg detta berget ut ftfom det fna-
rare vorebebot af halv-andar och r^n, än
af biörnar.

Dagen efter vSr framkomft förhindrade
töknet ofs at obfervera. Den 30 blevo va-
ra obfervationer dl och d* uppehålne af
regn och ifkedunder: Den 31 oringadevi
dem til slut, fluldes vid Mcmi , och ledan

vi
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vi p ä nytt öfverfarit alla tre
fiöarna, anlände vi til Tnnu- ö *
U klockan 9om aftonen. Dcrifrän refte
vi den 1 Augufti, och kommo klockan 3
efter middagen til kyrkoherden i ovtr-Tar-
tie, hvareft vi funno v*raKamerater: och
fedan vi hade lemnat der H. It Mmnitr och
H. Abbotn Qutbier refte jag derifrän den %
med H:rar CUiraut, Camiu och Ctlfius til Har-
rilakero. Vi foro med fyra bätar in i Ten%lia
S, hvars foriår åro mera obeqväma at fär-
das igenom fsr brift pS vatn , och mycken-
het af ftenar, än fom ftr fielva ftr&mmens
heftighet. Det ftll mig underligit före at
finna upp! detta ftrånder 11 nära til Zona
frigida belägne, rått ft livliga blorafter, fom
de nägonfin växa uti våra trägårdar. Om-
lider klockan 9 om aftonen framkommo vi
til Htnäakero. Våra observationer blevo ci
f&rr endade an den 6: fsljande dagen rerte
vi derifrän, och kommo om aftonen til
övw- Temt , hvareft vi allefämmans rika-
des.

Det tienligafte ftelle til bafis var då ut-
valt, och fedanH:rar CUiraut och Camut ha-
de noga befedt ftränderna af elven, så väl
fom de närliggande bergen, hade de ock
utfåttdireftionafberörde bas, ochutmerkt
des lengd, genom uofatta iignaler vid bå-
da endama.

När vi om aftonen hade ftigit uppå^<«-
ftx* t imening at obfervera änglarna fom

B f (kulle
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fkulle binda bafen med våra

' trianglar, fågo vi Hvrnbkero
hel och hållen ftå i livfan låga. Detta
hender ofta uti detta fkogar, hvareft man
om fbmmaren ci får leva utan i råk, och
hvareft måfån och furuträn taga så matt
eld, at ett ftort ftycke af fkogen vid ett
sådant tilfälle afbrännes. Sådana eldaroch
den derafupftigandersken har ofta såmyc-
ket förhindrat q(s i våra oblervationer Ibm
den tioeka och dunftiga luften. Emedan
(kogselden på HorriUforo utan tvivel upkotn
af den eld, ibm vi der hade lemnat illa ut-
släkt, fkickade vi dit tretijo man, til at af-
fl<iara elden överfarten til nemfta fkoparna.
Våra obfervationer på Avafaxa hlevo ci full-
endade förr ån den 10 , imedlertid bran

alt ftadigt, fom vi sågo lika ibm
begravit uti råken : och elden fom hade
dragit fig neder uti fkogen , fsrhärjade
där alt mer och mer.

Så fnart en af dem vi hade fkickat til
WorriUkcro , hade tilbaka kommit med be-
rettelfe at fignalen vore upbrunnen, fkic-
kade viftraxtnågori. ditfom fkulle åter byg-
ga honom up: och varci ivårt at igenfinna
des medel-puncl, efter de precautioner,
hvarom jag haver tält tilférene.

Den 11 foro vi 6ver til Poiki- Tornia, , vid
elvsftranden, hvareft den norra fignalen af
vår bas var upfat, til at der gisra de obfer-
vationer ibm fkulle binda den tiliämman

med
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med tapparna af våra berg: f Awuftm.och derifrån refte vi den \z v J

til andra endan af fåmma bas , eller den
fodra fignalen, fom var upreft intet longt
ifrån elvs - ftranden på ett ftelle fom kal-
las Niemis , hvareft vi borde giSra. fam-
ma slags obfervationer. Denna natten lå-
go vi uppå en mycket angenäm äng, hvar-
ifrån H. Camut refte dagen efter til Pelk, at
der låta tillaga några kajor for ofs at bo uti,
och at upletta ett obfervatorium, hvareft
vi (kulle giåra våra Aftronomifka obferva-
tioner til at utmäta amplituden afvår båga.

Sedan vår obfervation var giord vid 16-
-dra fignalen, gingo vi åter igen upf6reber-
get Cuitapen ? hva.reft den lifta observatio-
nen , fom borde binda balen ihop med
trianglarna, blef giord den i?.

Vi ringa dl höra at feftoren fomvi ven-
tade ifrån Engeland var ankommen til Ter-
ne, och vi fkyndade ofs at komma dit, til
atrurta få vålfeftoren fom de övriga inftru-
menterna fom vi borde föra med ofs på
berget VjuU : ty fom kölden var mera til
at befara på Kittu ån i Torne, k ville vi be-
gynna vSra obfervationer til bSgans ampli-
tud vid denna endan af vår meridians linea.
Medan man höll pi at tillaga hvad fom for-
drades til refan åtPello, klevovi up uti tor-
netafkyrkan fom år bygd påön Svenfar,fom
jag med flit hår utmärker, på det den ci
nå blandas med den Finflka kyrkan fom

flår



GRADENS MATNING28

<du2ufltf<s.) rpä holmen Biörkön , fö-
* v der om Syenfar : och ledan

vi hade obferverat ifrån detta tornet
änglarna, forn det giSr medvara berg, refte
vi pinytt ifrån Torne den 23, med 1? b*tar,
fbm giorde uppä denna elven den ftörfta
flotta, fom man der har nigonfin fedt, och
vi anlände til nattläger til KuckuU.

Dagen derpåkommo vi tilKorpikjld och
under det de övriga af sålfkapet fortfätte.
refan st Pello , refte jag derifrån med H:rar
Celftus och Abbotn Oitthier til Kahmi, ditVI
får det pifteende heftiga regnet ci anlände
f&r än klockan 9 om aftonen.

Hela kullen afKakama beftär af ett slags
hvit ften, fom (kivar fig igenom verticala
eller lodratta planer, Tom afflciära meri-
diantil räta vinklar. Emellan detta ftenar
ftadnade regn-vatnet fbm nu redan lenge
fallit, fä at alla ftellen, undantagande top-
parna af klipporna, voro helt fulla med
vatn, och pi kispet regnade det pl ofs he-
la natten. Vira obférvationer kunde intet
bliva ferdiga den följande dagen : vi voro
Bådfakade at på detta berget ftrdriva ändå
en natt, fbm var rätt såkall och våter fom
den förra, och vi hunno ci fårr än den 16
afsluta vara obfervationer. Efter nog ut-
fländna fårtretligheter uppå Kaktmé, refte
vi derifrån, och fédan det ftendigä regnet
hade tvingat ofs at, uti en fkog der man
eljeft hade ftårfta msda at gå, anvenda alla

våra
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vara krafter, anlände vi ef-
ter s timmars gående til Kor- Ä J
fikyli. Vi hvilade ofs der 6ver natten,
fortfatte refan upftre elven dagen derpå,
och anlände den 29 tilPello , hvareft vi vo-
ro alla igen ftrfamlade.

Sådana våra refor och ett viftande uti
63 dagarstid uti ådemarken, gav ofs omfi-
der de bäfta trianglar fom vi någonfin kun-
de Snfta. Ett arbete fom varbegynt, utan
at man forut yifte om det var msjeligjt el-
ler ci, och så til säjande , begynt på lyk*
ikåt, hade nu blivit ett så lykligt arbete,
at det såg ut, likafom det hade ltåt i vår
makt atffclla deflabergen efter egetbehag.
Alla våra berg , tillika med Torne kyrka ?fiqrde en alt omkring tilsluten figur, ut»

vilken Honibkero var såfom en medelpunft
eller focus, hvareft det ena hfirnet af tri-
anglarna , fom vår figur delas uti, ftstte
tilfämmans. Denna figuren var en aflong
jfiuhSrning, fom låg lengs- efter meridian,
och kunde verificeras på ett, uti sådana
operationer , nog rart sätt, fom kommer
utaf mong - hsrniga figurers egenfkaper.
Summanafen fiuh6rnings änglar, uppå en
plan, Mr vara 900 grader: fummanaf var
Jiuharning, fom ligeer på en krskt fuperfi-.
cies, bér vara litet itsrrej och vi hava fun-
nit den lika med 900 grad: r. min. 37. iec
igenom nJobferverade änglar. Näftanmitt
på figurenkom balis atvara, fom är flarre

aji
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Stumfkm.) än någon fom

ö J ' vit mät, och belägen på ett
overmottan slätt felt, nemligen uppå en
clv (kulle fryfa , innan mätningen
Jmnde gå får fig. Lengden af bafen for-
iäkrade ofs at kunna noga mäta vår fiu-
hårning : och des belägenhet betog o(s
all fruktan at felen (kulle bliva anlenliga ,
af ord(äk at trianglarna voro så få, mitt
emellan hvilka bafis var belägen.

Sedan var ock lengden af meridians ba.
gan , (öm vi mätte, aldeles tienlig til at
gi&ra vårt arbete riktigt* Om det är en
fårmån at mäta longa bågar, emedan felen,
fbm man torde begå uti amplitudens igen*
finnande, äro de (ammaför en (tor (omfot
en liten båga , och äro på en liten aiv
fenligare, än när de urjpridas på en ftor:
såkunna, på den andra fidan, de fel, fora
man kan begå uti änglarnas af trianglarna
tagande, hava med fig en så mycket nörre
ochfarligare verkan,föm diftancen,denman
möter,är lengre til, och antaletaf trianglarna
ftsrre. Om detta antalet är ftort, och man
ci kan fom oftaft retta fig igenom ba(ers
mätande, så kunna de(Ta felen alt mer och
mer tiltaga, och på slutet derigenom me-
ra férloras, än man skulle vinna igenom en
long båga. Jag hade for min afre(a upläft
utiAcademien ett memorial hårom, hvar-
uti jag hade utfått den fördelaktigare lengd,
fom manborde mäta, til at erholla all ms-

ielig
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jelig viishet: denna lengden (Amuftus.
härflyter deraf, at man jem- v ° J

fårer fins emellan huru noga man kan mä-
ta de horizontela änglarna , famt huru ac-
curat man kan med inftrumentetoblervera
ftiernans afflatid ifrån Zenith. Och när
man lempar de anmärkningar fom jag här
vid giordt, til denna vår operation, sa (kal
man finna at en, anten lengre eller kårtare
båga, än fom vår, hade intet givit ofs en så-
dan viishet uti mätandet.

Til at obférvera änglarna emellan vara
fignaler brukade vi en qvadrant af 2 fotsra-
dius, férfed med en micrometer fomflera
gongor verificerad runt omkring horizon-
tcn gaf altid Tumman afänglarna pa myc-
ket litet när lika med fyra räta änglar:
qvadrantens medelpunft var altid fteld uti
fignalernas medelpunck: hvar och en gior-
de fin obférvation, och anteknade den ier-
fkilt, och fedan tog man ett medium af
alla defla oofervationer, hvilka fåga gingo
ifrån hvarandra.

Uppå hvart berg obferverade man huru
mycket de objecler voro 6ver eller underhorizonten fom man betiente fig af til at
taga änglarna: och uppå deflahögdergrun-
dar fig änglarnas redu&ion. til horizontens
plan.

Ŝå fnart denna ftrfta delen af vårt arbe-
te, hvars verkftellighet jemväl hade kun-
nat vara oméjelig , var sålykligen til enda

bräkt,
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t/iusuftttS.) bräkt, fingo vi dubbelt mod
Ä J J til det iöm återftod , hvartil

ci annat fordrades ;n möda och befvär.
Uti en hoop trianglar * hvareft den

ena , förmedels någon fida, henger
ihop med den andra , och hvilkas än-
glar man har lig bekanta , är det 1 tt at
nnna alla de övriga fidor, så fnart man
vet en lidas lengd. Vi voro altså töj>
säkrade at få veta diftancen emellan Torne
kyrko- torn , föm var endan af vår fiu-
hsrning i fäder , och fignalen på mittit,
eller des norra enda, sä ihart lengden af
vår bas bleve mät: och kunde denna mät-
ningen upskiutas til vinteren , då hvar-
ken tid eller is skulle tryta ofs.

Vi fåretogo ofs derföre den andra de-
len af vårt arbete, til at upfinna amplitu-
den af meridians bägan emellan titUt och
Torne , löm vi ansågo säfom bekant. Jag
har tilforene lågt hvaruti detta giåromSlet
beftåF. Man borde obférvera huru myc-
ket en och iämma merna, när den parera-
de meridian, fyntes högre eller lägre i Tor-
ne än i nit tis , eller, det Töm ix lika mycket,
huru mycket denna ftiernan , under fin
gång genom meridian, var nermare eller
fengre ifrån Zenith i Torne zn på Kutv.
Denna åtfkilnaden emellan delta tvennedi-
ftancer ifrån Zenith är amplituden af jor«
dens meridians båga emellan Khtti och Tor*
ne. Denna operation är finipelj den for-

drar
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drarei en gång at marrhaver (Awmfttä.
jigihernansverkeliga atitond J

ifrån Zenith på bada ftellén bekant} utan
är nög at man Vet åtflulnaden af defla af-
ftånd; men den fordrar i des ftelle den yt*
terfta noghet, Och dén ftörfta VarJämhet.
Til at giöra deilna operation, hade vi en
feclör af lö fots rädius* lik med den H.
BradUy betiehar fig af i och med hvi|ken
han har upftinnit en ny rörelfe eller aber*
fatiön Uti fixftiernorrta. inftfuméhtet år
giört iLondon under H. Grahams upféendö,
(öm ar ledamot afKöngL EngelfkaSociete-
teri. Denna fhella Mechanicus hade befli*
tat lig at förfkafta värt inftrument alla de
förmåner, och alla de beqvåmligheter fom
vi kunde nava af noden * ja han hade fielv
afdelt des båga,

Uti detta irtftruméntet år mera til at i
afet-tagä i, ån at lliaii kunde toretaga fig til
at hår giåra deräf éii fullkomlig befkriv-
tiing» Ehuruvål at det, Ibm detta lnftru-
tnentet egeritdigeii beftår utaf>» är mycket
fimpelt; fi giordelikväl des antalet
af delarna föm tieiid til oblérvatoréns be-
qvemlighét j famt tyrigden af des föt en
ftor pytamicl af heltan I2fots h6|d) så
mycket, at detvar héftan ogiorligit at fö-
ra detta inftrumentet UppS toppen af ett
berg i Lappmarken»

TJppå Derget &ttU voro tvenue obferva-
törier upfatta: Uti den ena Var FL Qttham

G pendel-
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y4M2ufkti4?) pendel-ur, enqvadrant af aJ ' fots radius, och ett inftru-
ment fom beftod af en perpendicular och
rörlig tub omkring en horizontalaxel, hvil-
ket H. Grabam jemvel hade förfkaffat ols:
denna machin fteltes uti fignalens medel-
punkt fom flod i ipetfen afvår fifta trian-
gel : och man betiente fig derafat finna vå-
ra trianglars belägenhet i anfeende til mid-
dags-linean. Det andra och longt ftörre
obrervatorium. var påfidan afdetta, och
få nåra in til belågit, at man vål kunde ifrån
den ena til den andra höra fecunderna af
pendel-uret räknas : och intog féttoren
neftan hela detta hufet. Jag vilintet tala
om hvad fvårighet vi hade at föra alla delta
inftrumenter uppå bergjet. Det blev giort:
man fatte fedorens båga lengs - efter den
förutdragna middagslinean, och försäkra-
de ofs at den varrät fteld igenom tiden när
ftiernan gik förbi, hvars högder man ha-
de tagit tilförene. Enteligen var altfcrdigt
tit obiérverande den 19September, och ob-
Septetttber.) ferverade man de derpå föl-

* v jande dagar ftiernan kallad
$ utiDrakens conftellation, emellan hvil-
ka obferyationer den ftörfta 3t(kilnad fom
finnes, intetftiger til 3 fecunder.

Under det man höll på at med fecloren
obfervera denna ftiernan, blevo intet de
andra obfervationerna förfummade: man
reglerade pendel-uret dageligen med flit,

ige-
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igenom fölens correfponden-(September*
ta högder , och
de med det inftrumentet, om hvilket jag
nyligen talte, fölens gong igenom fignaler-
nas verticaler på Niemi och Pullmgi, jemte
tiden af fåmma genom-fart. På detta flel-
let determinerade vi vår fiuhömings belä-
genhet i anfeende til middags-linean: och
otta fådana obférvationer, af hyilka , de
måft flriljaktiga, intet gå en minut ifrån
hvarandra, giva genom ett medium , an-
gelen föm middags-linean aiidttu giörmed
finean, ibm dragés ifrån Kitta til fignalen
påPullingl, af 2g« ib fi.

Uti alladeflaobfervationervoro vi myc-
ket lyklige, menregnet ochtöknet hade sä
lenge uppehollit ols, at det nu allaredan
var den tid pS året, då man neftan intetme-
ra kunde foretaga någon återrefå til Torne:
dock fS var det nödigt at giöra der likada-
na obfervationer af iämma ftierna: och vi
ville biuda til at-emellan begge defla obfer-
vationer {kulle förlöpa den minfta tid föm
möjeligit var, på det vi måtte undvika de
fel fom hade kunnat upkomma af denna
ftiernansrörelfe, i fall den hade egt någoa
ofs obekant

Efter hela denna operation grundar lig
uppåfkilnaden emellan en och famma ftier-
nas i Torne och p3minis obférverade mid-
dags-högder, fä finner man at det åmö

Ci digt,
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September.A dig*> På det denna lieman,

* / under det defla obfervatio--
ner påfta bliver or6rlig pS fitt ftelle; eller,
i fall den har någon egen fårelfe, öch i f6l-
je deraf giör iiågon endfing des högd, at
man da åtminftonevet den rorelfen j pä det
män ci ma blanda den med deti enanngen
i ftiernans högdj fom hårflytef afkröknin-
gériuti meridians bågaiij Foiilmärilisker.

De ftiernktinnige hava redäil f6r nägra
hundrade Sr tilbaka uptekt en rtierrtornas
rörelfe omkring écclipticans hvar-
ifrlrt dag- jemnings-pundernas preceflion
eller framlkridanae nårflyter j tillika med
en endring uti ftiernornas declination fom
man altid kart holla räkning på uti den fa-
ken vi tala om.

Men förutan denna hava rtiérnorna ån-
riu en annan endring i deras declination,
ps ehuruvål ät den år nyligare up-
tekt, jagtror at man kan ret fl säkert förli-
ta fig, iom på den förra. OanfedtH.-S/W-
--lev är den förfta i fom har uptekt reglorna
til denna endringen j fä giella likväl hans
accuratä obférvationer, och inftrumentet
fom han har giort dem med, flt mycket,
föm några hundrade irs, pä det vanliga fet-
tet, giorda obférvationer. Han harfunnit
at hvar och en ftierna, hela året omkring,
tyckes beflmva pS himmelen en liten el-
lipiis eller oval, hvars ftörre axel ärneftan

40.
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40. Efter i förftone fyntes (September,
fom i denna ftiernornas rörelfe vore en
{tor ojemnhet, fi kunde H. Bradtty intet
utan en ftor hop obfervationer finna theo-
rien, hvarföre itiernorna filundaröras, el-
lerrettare, hvarföre man tycker dem fsrö-
tas. Om. det til at upfinna dennarörelfen
fordrades H. Brsdleys ftora accuratefie, ft
behövdesci mindre hans fpetsfundighet til
at uptecka ordfakernatil famma rörelie. Vi
vilje intet hår utlegga denna namnkunniga
Aftronomensfyftem, fom kan mycket bet-
fre ån hår fes Uti Pbilofophifka Transattio-
nerna N:ro 406 j utan vi såja allenaft at den-
na cndrjngen uti fixftiernornas ftellen p5hjmmelen , fom obferveras uppa jorden,
förordfakas igenom rörelfen af ftrålarnd
fom ftiernan Käftar frän fig, och jordens
rörelfe uti fin omgong kring fölen, tiliam-
mans tagne. Om jorden vore orörlig, s»
vore det nödigt at giva tuben, hvar ige-
nom maii obferverar ftiernan , ett vift lu-
tande , på det ftrslen fom kommer ifr*n
ftiernan, ml gs igenomtubens medelpunkt,
och komma fram til ögat. Men om jor*
den, hvar pä tuben ftlr , jeraväl rörer fig
med en häftighet, fomkan jemnförasmea
häftigheten af ftrålens rörelfé, ft bör man
ci mera luta tuben fom tilförene, utan man
mötte endra desftälning. om annarsftrllen,
fom gar igenom des medelpuncl, fkalkom-

C i ma



GRADENS MATNING38
September.) m« fram til ögat: och här-r röra jordens ferfkilta ftälnin-
gar, utafdeferfkilta dire&ioner, fom jor-
den , på ferfkilta tider om iret löper efter.
Utrekningen fom giöres efter detta princi-
pium, nemligen efter häftigheten af jor-
dens lopp uti fin krets, och efter livfets
häftighet, fom afandrarön är bekant, giör
fliernornas endring ianfeende til decfina-
tionen lika med den H. Bradlty har obfer-
verat; och är man iftond at legga til eller

ifrån hvar och en ftiernas declination
6 mycket fom nödigt är, pi det man kan
anfe famma ftierna iifom orörlig, under
den tid, fom är ftrlupen emellan obferva-
tionerna, dem man jemförermed hvaran-
dra, til at upfinna amplituden af en meri-
diansbiga.

Ehuruväl at hvar och en ftiernas rorel-
fe, hela iret omkring, mycket noga följer
den lag, fom af denna theorien hårflyter,
fi har H. Bradley ännu uptekt en annan fix-
Aiernornas rörelfe , fom är mycket lqng-
iammare än de tvenne , om hvilka vi nu
hava tält, och fom är föga merkelig, förr
an efter monga ir. Om man vil vara myc-
ket noga, få mötte man ännu hava affeen-
de pa denna tredie rörelfen. Men hvad v*r
operation vidkommer, uti hvilken tiden
emellan obfervationerna är mycket kärt,
är des verkan omerkelig , eller åtminftono
mycket mindre än alt det, (bra man med

o*gon
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någon billighet kan hoppas (September.
At komma til uti fidana ob- v r
fervationer. Jag har verkeligen tilfrigaé
H. BrddUy om han hade nlgra obfervationer
om de begge ftiernor, fom vi beticnt o(s af
til at mäta vir bågas amplitud; och ehuru-
väl han ci har obferverat juft deffa ftiernor,
emedan de ga för longt från hans Zenith,
at de ci kunnat med des inftrument obfer-
veras, fä har han likväl varit af den godhe-
ten och låtit mig fa del af finafifta obferva-
tioner få angående aberration fom den tre-
die ftiernornas rörelfe och den corredtion,
ibm han har flackat mig för vår amplitud,
i hvilken han haft affeende tildagjemnings-
pun<flernas preceffion, livfets aberration,
och den nya rörelfen, går intet merkeligea
ifrån den correftion, fom vi giort, i an(é-
ende til preceffion och aberration allena;
fsfom man får fe, när fielva operationerna
vidare utföras.

Ehuruväl man kunde tilfylleft lita på
dencorreftion fom härrörer aflivfetsaber-
ration, giorde vi icke des mindre vår hög-
fla flit, at denna correclionen fkulle bliva
mycket ringa , pä det vi mätte jemväl för-
nöija dem (om allena fsdana finnas) fom
ännu ci vilja för god erkenna H. Bradleys
theori, eller ock fom tro at ftiernorna ha-
va nägon annan rörelfe: var altfå nödigt at
tiden emellan obfervationernap» Kirt« och

C 4 ilat'
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September,) * Tc*ne{kulte bliva flkärt (öm

• ' det nägonfinvore möijeligit.
Alt ifrtn den 8 September hade vi iedt

is, och fnö fedanden ro: Itfkilliga ftellen
af elven voro redan tilfrufne, och den för-
ila ifen fom leggér fig, och år mycket o*
ftadig, giör underftundom fl mycket til fa-
ken. At man p* en long tid ci kan hvarken
mccl bit eller släda komma fort.

När vi ville venta på åkföre iPelh , (ibe-
farade v; at ci kunnakomma til lome förr
'in efter en lo.ng tid, då tiden emellan ob-
fervatipnerna fom redan voro giorda, och
den fom hörde giöras i lom?, hade plivit
för long : ja vi fruktade at di
v»r ftierna, derigenom, at fölen, med fitannalkande til mernan, (kulle giöra den
ofynlig. I den hendelfen hademan haft af
nöden, at, under den kallafte vintepen,
kprrima tilbaka til Qch giöra på Kittar
nya observationer af någon annan ftierna:
och det var en fak (om fyntes foga möge*
lig, til at förnöta den ortens vinter nätter
uppå ett berg med obferverande,

Peremot igeq gm man ville refa ifrån
Petta , så befarade man at under refan bliva
förhindrad utaf ifen, och qvarhollen med
alla inftrumenterna, utan at veta hvareft
eller huru lenge. Ja, man fruktade at ob-
fervationerna fom redan voro giorda på
Kinii (kulle jemyäl derigenom bliva oduge-
liga: och var ois ci obeKant, huru deredan

giorda
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giorda obfervationer fkulle f O&ober*
vara fvåra at anftellaspånytt, v
uti en ort, hvareft obiervationerna åro så
rara: hvareftvi över hela. fbmmaren ci ha*
<le någon förhopning at fe någon ftierna,
fom vår feclor kunde innefatta , sa för
ftiernornas mindre ftorlek, fom för den
ftendigt varande dagen . fom giorde dem
ofynliga, och hvareft for vinterens ftreng»
het, mgen kunde iiolla til uti obfervato-
riumet på Kim» Virådslogo om alla defla
fvlrighcter , och bcslöto at våga refan.
H:ratCatntu pch refte den iz med fe-

: dagen derpB H:rar och U
ilonnier\ enteligen den if refte ock jag
med H- Abbotn Outbifr, Vi voro mycket
lykliga fom anlände den 17 Odfaber tilforne , och försäkrade ofs folket i orten,
at mån nSftan aldrig hade den tiden pä året
farit i elven med båtar,

Pet obfervatorivim fom vi hade IStit tiU
laga i Tomt var nu ferdigt at emottaga le-

den man ock upftelte lengs- efter
middagsr linean, Pen »i begynte det at
fryfä mycket ftarkt, och dagen derpå. var
hela elven tilfrufen, I(en fmålte intet me-
ra, utan fiiön var ftraxt tilreds at övertec-.
ka honom, och den ftore elven, fom nägra
dagar tilförene var full af(Vanor och alla
andra slags vatn^foglar, var nu mera ci an-i
nat ån ettocndeligit ftort fålt affnö och is,

B % De»
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Q&ober.) Den 21 begyntc vi at med
J lika aktfamhet fom uppS Kitta

obfervera famma ftierna: och emellan de
obfervationer, fom gå lengft ifrån hvaran-
dra, år intet åtflkilnaden ftörre ån en fe-
cund. Så val defla fom observationerna
på Kittit hava alla blivit giorda med dags-
liufet, och utan at trådarna uti tuben bli-
vit med eld uplyfta. Når man tager medi-
um af obférvationerna på båda ftellen, re-
ducerar delarna af micrometern til fecun-
der, och haver afleendefå på ftiernans dc-
clinations förendring, under den tid fom
emellan obfervationerna förlupk , & val
fora hvad preces-
fion, och de övriga ftiernans rörelfer vid-
kommer, tt finner man amplituden af v^r
båga vara f7. 27.

Hela vårt arbete var nu fl til fejande en-
dat, utan at vi åndå vifte, om det fkulle
giva ofs jorden aflong eller plataktig; ty
vi vifte intet lengden afvår bafis. Detfom
nu återftod at giöra. var intet fvårt i fig
ilelft, ty det var at allenaft med ftengerma-
ta vågen emellan tvenne fignaler, fom man
hade fommaren förut upfat; men denna
matningen borde giöras uppå ifen af en clv
uti Lappmarken, uti en ort hvareft kölden
dageligenblev mer och mer odrågelig, och
lengden forafkulle löåtas var meraån yfier-
dings-våg. Man
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Man rådde ofs at upfkiuta ,November*matandet af bafen til våren, V
emedan då, förutan de longa dagarna, det
överfta af ihön, fä fnart det då fmelter? bli-
ver innan kärttilfrufit på nytt, och giör en
(kära eller fkorpa på Ihön, lom kan bara
folk, i des ftelle at fnön, under hela den
ftarkafte vinteren, der på orten, år intet an-
nat ån ett slags fint ochtort ftoft, 4 eller ?
fot högt, uti hvilket man omöjeligenkan
gå, fedan det har en gong blivit få diupt.

Oaktat alt detVi dageligen fågo, fruk-
tade vi likväl at elven af något oförmo-
deligt tö (kulle gå opp. Vi yifte intet aC
det nade varit tid nog i Maji månad at
muta bafen; utan förfvunno alla förmåner,
föra vi om våren kunde förhoppas, för
en minft grundad fruktan at gå mifte om
vår matning.

Som vi intet vifte om fnön på elven vid
vår bafis allaredan var ft diup , at man ci
merakunde der gåtil fots, tyrefte Herrar
cUfräuty Outhier och Celjitu den 29 November
at giöra fig underrettade derom. Vid
framkomften funno de fnön allaredan vara
mycket hög; men fom man hoppades at
ännu kuniwmåta, fi fkyndade vi ofs alle-
lamman til öv«r- Torne.

Den 8 och 9 December (December.anvendeH.G«»B*tilat, med
H. Abbota Qutbitn tiihielp, efter ett jern-
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£>ecember.) mitt tfen toife ellerFranfyfk

* famn, fom vj förde med ofs
ifrånFrankrike, juftera 8 ftenger, afhvilka
hvar och en var 30 Franfyifka fot eller
32 fot, 7 toll, 9 Un, o fcrup. Svenfka long,
och beflitade vi ofs at under detta arbetet
hava jern-måttetuti ettrum, hvareftH, jt
Vieaumurs Thermometer var if grader över
punclen o. och H. Prinfes Thermometer 62
grader, likamed värman uti P*rk uti April
ochMajimånader. Når våraftengeren gong
voro jufterade, behövde man intet frukta,
at kjölden (kulle giöra någon endring på
deras lengd; tyvi hade förfokt kiöldoch
varma ci på longt når giorde den verkan på
Ilengden af en af furu, fom den
giorde på lengden af en jern - rnåttftock.
Alla förlok, fom vi deromgiort, hava nog-
fj-imt vift , at lengdens förendring år fl li-
ti ;n ?at dennåftan intet kan merkas. Och
i följe afnågra förfök. fkulle jag tro, det
niättftockar af trå, bliva fnarare lengre i.
k ölden, i ftellet för de borde, lika fom
tnåttftockar afmetaller, blivakortare. Kan
fke at något affarten fom ånnu var qvar uti
»iefTa måttftenger förvandlades til is, då de
Jkommo i kölden, hvarigenom förordfäka*
des at ftengerna fingo fammaegenfkap fom
vetfkor, hvilka intaga ftörre rum når de
fryfa. H.Camus hadefå noga tiljemkat des-
(a ftenger at, faft ån de voro mycket longa,

de
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de likvål gingo ft jemt in, (December.
emellan tveiine med jerrt- v
fkodda marken fi ofta fådaiit förfoktes,
at når fnan der emellan lade eller derifrån
tog ett blad af det finafte papper, ingongen
då blev anten omojelig eller alt för los*

, f)en io December öm Fredagen, på
(leiva vinter folftändet, ert merkvårdig dag
för ett (Mänt arbete, begyrtte vi mäta var
balis vid Avafaxa> Solen kom vål neppeli-
gen fielVä middagsftundeii upp j men de
longa fkymrtingarna, fnöns vithet j och de
tiord-fkienfom himiilélenpä deffa orter al-
tid år upfyld med giorde (i mycket j atvi
hade nog liuft at arbeta uti 4 eller f tim-
mar. Klockan 1i om morgonen refté vi i-
från kyrkö-herdén i över-Tomt, der Vi hade
vart tilhäll * få lenge detta arbetet påftods
och infunnö vi ofs på elvértj dereft mat-
ningen fkulle börjas, med ett fådant antal
slådor och mongä artdrä tilruftningar, at
Lapparna lockades neder ifrån fina berg til
at undra på ett (S nytt fpedhkel. Vi fördel-
te ofs i tvenne hopari foiti hvardera bar
fyraaffSdänå måtfteflger, fom vi nys talat
om. jag vil ingen ting neiiina om dcxi
möda och de farligheter fom detta arbetet
latte ofs uti: Kvar Och en låref kunna finna
livad det år at gä til fots Uti en alns diup
fiis y når man måfte i heriderna bara tunge
ftenger j dem man altjemt (kulle legga ne-
der pä fnsn y och taga derifrån up igen j

och
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December.) a'£ under en fidankiöld,
' at tungan och lepparna fröfö

fart vidkårilet, fa lhart man ville fupa brån-
vin, fom var det endafte man kunde holla
ofrufit til at dricka, och kunde åndS ci u-
tan blodiga ryckas ifrån karilet lofä: ja un-
der enköld tå några af ofs förkylde fina fin-
grar och tsr, och fom altjemt hotade ofs
med an farligare hendelfer. Under det
troppen utan på var alt full med is, giorde
arbetet ofs fvettiga. Brenvinet kunde in-
tet giöra ofs otorftiga, utan vi måfte hug-
ga ofs brunnar på ifen fom nåftan ftraxt fru-
iö igen, och hvarifrän vatnet knapt han up
til munnen innan det ftelnade. Och måfte
vi fetta ofs ut för de farliga påfölgder, fom
det isfulla vatnet kunde åftadkomma uti
våra varma kroppar.

Imedlertid led det så med matningen,
at efter fex dagarci mera återftod ån unge-
får ?oo famnar föm man ci hade nog fnart
hunnit utftaka. Man höll derföre den iS
up med matandet, och H:rarcUimut, Camtu
och le Momitr, refta til at uprefa ftörarna,
då jag imedlertid med H. Abbotn Outhier
anvende famma dag på ett nog ovanligit
företagande.

En obfervation fom hade mycket litet
at innebära, och den man uti de beqvem-
ligafte orter fkulle hullit onödig , hade
fommaren förut blivit förglömd: man ha-
de ci oblerverat högden i anieende til ho-

rizon-
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rizonten af ett tråd, fom f December.
man betient fig af,' då man v
på Avaptxa tog angelen emellan Cuiuptrl
och Horrilakero. Som vi ville at ingen
ting fkulle fela uti vårt arbete, så voro vi
ock noga , jemvål uti det aldraminfta.
Jag tog mig altså före at med, en qva-
drant fara upföre berget Avafaxa. Når
man förefteller fig ett mycket högt berg,
fom år fult med klippor, hvilka en fafelig
hop fiio övertecker, fom emellanklippor-
na fyller igen alla gropar, hvaruti man kun-
de drunkna; så fkulle man knapt tro at det
vore möjeligit atkunnakomma der upföre.
Icke des mindre har man tvenne utvågar
der til: den ena år at gå på fkidor eller ret-
tare fagt halka uppå tvenne fmala bråder af
fyra alnars lengd , fom Tinnar och upp**
bruka, på det de ci måfiunka ner uti
ett sått at gå fom behöver en long övning;
det andra maneret är at anförtro hgRenar-
na, fom kunna giöra sådana refor.

DefTa creatur kunna allenaft draga en
mycket liten släda eller båt, hvaruti hälf-
ten af en mennifkiaskropp knapt far rum.
At denna båten ,Jom är giord at fogla med
igenom fhsn, måtte så mycket mindre hin-
dras af fhsn, fom han bör klyva med ftam-
men, och hvarpå han måtte halka fram j
sa har man giort på honom , likafom pä
andra båtar fom brukas ifipn, en hvafferfram-ftam, och derunder en final kisl,

hvar»
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bécembér?) hVarpå han rullar j och fomy gisr at den altjemt fkulle fara
fcfverendä* om icke den fom fitter der uti
vore nog aktfarh at höllä jemvikteri* Bå-
ten är med en rem faftbunded om halfeit
afRen, fom uppå en håfd ochkiSrder väg
l6per fom hän vore Aräfande* Öm mari vU
ät han fkal ftadnaj sa är det fafengt atman
drager uppå ertKm fortl är fåft vid hornenJ
ett oflynet Och vildt Creatlif föm käftar fig
altjemt ifrånretta Vägen\ jaunderrtundoni
Vender fig tilbakä Ocri kommer at hemiias
med fparkande* När så hender, kunna
Lapparna ftielpa baterl 6verfigt och betie*
na hg deräf lorriafen hielrti emot renarnas
yrhet. Men vi, fom ci voro i ftand ät sa*
iedes fsrfvara ois* hade förf blivit ihiälslä*

än vi hade kuhnätpå det fettetbeted*
Ka ofs. Alt vårtftrfvar var ert liten keppj
i(bm mati fatte ofs i händerna, hvilkeil
giordetienft ftr foder, och hvarmed mail
måtte ftyra båtert, och väijä fig undan trä-
ftubbarna. Sålunda gav jäg mig renarna
i våld, och tog mig ffire at fara upfore A*
Vafaxäy tillikamedH.Abbotri tveil-
he Lappdt, en uppfta , och FL Magift* Brun-
mu«Kyrko-herde i orten. Det förfta ftycket
"afvägen lemnade vi uti ett sgriableck efter
ofs, ty vägen enda ifrånpréft-gården alt til
foten af berget var hård och slät & och fo-
ro vi der emellan med en sådan fart, fom
ci med något änmedfogle-flygi

kart
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kan Oanfctrenar» (December*
na blevo något förhindrade *
vid upklivandet på hvareft intet
var någon väg, icke des mindre drogO de
ofs ända uppå hågfta kullen, der vi ftraxt
giorde den obfcrvatiotl» fom vi hade reft
dit fåre* Imedlertid hade våra renar upka*
ftat uti fnon diupa gropar, hvareft de åto
måfå, fom växerpå klipporna på detta ber-
get, och våra Lappar hade uptänt en ftof
eld, dit vi ock fnart kommo til at verma
ofs. Kålden var så ftark at man intet ken*
de någon verma til det minfta (tycket ifrån
elden ; om enteligen lhsn fmälte på de
ftellen den rsrde vid elden, fras den dcr-
emot alt omkring, och formerade lika föra
en ugn afis.

Om vi hade haft mycken möda atkom-
ina upfSre detta branta berget, si fruktade
vi ci mindre fsr cii alt for Häftig
dåvi åkte uti sådana slädor, föm jemvälhal-
ka när de äro lenkta uti fnon, och drogos
af sådana diur , fom äro forfkreckliga på
släta vägen, och hvilka, oaktat at de fiunka
ända til buken ner uti fh6n, likväl ihka,
med mycken ihabhet at komma derutuf*
jMeden haft foro vi utftre /rvafaxa, och ett
ögnablek derefter var hela den ftora elven
överfaren, och vi uti vårtquarter.

Dagen derpå fulendade vi mätandet af
vår bans, och hade intet ordfak at ångra
den msda vi hade utftat under ett slikt ar-

D bete;
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December.*) bete på elven, när vi sågo
huru noga man kunde mäta

på ifen. Åtfkilnaden emellan bagge mät-
ningarna , var intet mera än fyra toll uppå
en lengd af 809? famnar 4 fot;
tefle iom man intet tordes férventa, och
knapt tala om. Och man kan intet holla
före, at den kom afen slump, och afmyc-
ket ftårre fkilnader, fom på slutet gåt jemt
opp; efter fom denna lilla differencen, ne-
iftan hel och hollen upkom den fifta dagen.
Begge våra troppar hade hvar dag mät lika
mongafamnar, ochvar åtfkilnaden, föm da-
geligen fans emellan deffa tvenne mätnin-
gar,intet mera än en toll, fom den enaho-
pen ibland reknade mera och ibland min-
dre än den andra. Ehuruväl denne riktig-
heten i fynnerhet borde tilfkrivas ifen och
Var noga upfikt under mätandet, så vifte
den derjemte huru våra ftenger voro alde-
les lika lönga, ty den minftaolikhet emel-
lan defTaftenger, hade fSrordfakat en anfen-
lig åtfkilnad uppå en så long väg fonrvår
hafis var.

Nu hade vi amplituden af vår båga be-
kant , och feltes intet annat i hela vår de-
terminerade figur än at jemftrafielya figu-
ren med fcalan eller lengden af vår bafis.
Sa fnart dä denna bafis var mät, sägo vi at
lengden af meridians bågan, emellan de
tvenne paralleler, fom gå igenom våra ob-
Cervatorier i Torne och Kittis, var af 00140^fan>
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famnar, och fom denna lene* -, , .... ' " (Jdecember»
dens amplitud var jr? *?>funno vi at en meridians grad under pol*
cirkelen var neftan noo famnar lengre sit
den borde vara i följeafde matningar fön»
flå i H» Cajfini bok om jordensJiortek acbfigur.

Så fnäft denna operation var éndad*ikyndade vi ofs tilbaka til Torne at der biu*
da til at förvara ofs emot den alt för ftren*
ga vinteren.

Den t 9 December då vi anlände til tor-
ne, såg denna ftaden rått falelis ut. D»
låga huftn ftodp nu enda up til taket ner
i ihön, fom hade förhindrat dagen at falk
in igenom fönftren om det alléMft nu
mera hade varit något dags-livs til } eme*
dan fnön, fom antingen ftendigt föll ne-
der, eller ock var ferdig at falla-, tillåt ne*
ftan aldrig fölen at vila fig vid horizpnten
ifoderk Uti Januarii månad var kölden
fl ftark, at våra Thermömetfaf;, fom voro
af qviklilver ■, giordå efter H. de keautmri
sstt, gingo 37 grader neder om den pun*
<ften, vid hvilken yatnet förft fryfer om
höften ; dereft likväl man förundrade fig,
når man fig famma Thermometrar;, under
den heftigafte kölden i ftarka Vinterert
1709, iiedftiga i Paris allenaft til 14 grader:
deThermometrar fom voro giorda af fpi-
ritus vini frufo til is* Når. man öpnade
dörea af ett varmt rum-t fi förveade ftraxt

V * lut



GRADENS MITNING52

luften, fom var utan före, de deri befinte-
liga dunder til is, och giorde deraf fto-
ra hvita hvirvlar : nar man gick ut ur
kammaren, tyktes luften riva fonder bro-
ftet YT i hotades altjemt med köldens til—
växt af de fmällar , föm furu - flockarna,
af hvilka alla deffa hus bygda, govo
ifrån fig, under det de Iprucko. Vid det
man ing huru gatorna voro torna pä folk,
trodde man alla ftadfens invånare vara d'*-
da. Enteligen fsg man ock i Torne folk,
fom förkylt nägra lemmar: och de, föm
aro vana at bebo ett fä hårdt elimat, förlo-
ra underftundom arm och ben. Denna
kölden, fom altid år mycket häftig i detta
Jandet, blir ofta rett hauigtfs tilokt, at de,
fom dä finnas ute, neftan ofelbart bliva o-
lyckelige. Underilundom upftiger häftigt
ett urväder eller en ftorm af fnö, föm kä-
ftar en uti ännu ftörre farligheter; det tyc-
kes föm vädret fkulle bläfa ifrån alla fidor
på en *åiig:; och det kring-k-nftar (hon med
en iilinhäftighet, at alla vågar aro pS ett
ögnablek förlorade. Den fom uti en fådan
ftorm riikar vara ute pä marken , foker få-
fengt ar derigenom komma til retta, athan
känner orten, och igenom de marken fom
aro gibrda på trän , han år förvirrad utaf
fnon, och drenker lig deri, 13 fhart han
gar ett fteg.

Om jorden pä denna tiden år uti defTa
climater ohyggelig, få vifar himmelen der-

emot
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emot de aldrabehageligafte fpecbkeL S3
fhart nätterna begynna at bliva mörka, så
uptåndas på himmelen eldar af mänga tu-
fendc fårgor och figurer; och fynas lika
fom vilja er/etta den ftada , fbm detta lan-
det , eljeft altid vant at uplyfas, lideraf lö-
lens bortovarande. Defla fkien flä intet
här ftilla på ett ftelle, fom uti vara isdre
orter. Ehuruväl man fer ofta emot nor-
den en båga af ett ftåndigt livs , fä tyckas
de likval måft utan åtfkilnad intaga hela
himmelen. De begynna underftundom
med at formera lika fom en giördel af ett
klart och rörligit fkien , hvars endar ftå uti
horizontcn, och fom helt häftigt far utö-
ver hela himmelen, och rörer lig lika fom
ett fifkare-nät , bchollande under denna
rörelfen en nog markelie lodratt gong e-
mot meridian. Efomoitaft händer det,
at efter fidana förefpel, komma alla defTa
(kien tilfämmans vid Zenith , hvareft de
giöra -fj!öm*kullen af en krona. Under-
itundom fer man i fader fidana bägar, fbm
vi i Frankrike fe emot norden : ofta fynas
de tillika både i norr och foder: det över-
fta af defia bågar går hvarandra närmare,
vid det deras endar gå ifrån hvar andra,
under det de ftiga neder emot horizonten.
Jag har fédt några iMunda emot hvarandra
flående bågar, hvars kullar neftan rörde
hvarandra vid Zenith: bagge hava ofta un-
der fig flera andra parallela bågar. Alla de-

D 3 ras
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fas toppar flå. emot meridian, dock med
någon afvikning til vcfler, fom intet altid
har fynts mig vara lika flor, och fom un-
derflundomci kan merkas. Några afdefla
bågar, fedan de varit fombredafl p£ him*
'mefen , draga fig tilfamman vid det åp
komma närmare til horizonten, och for-
mera up til mera ån halv-parten af en flor
cllipfis. Manfkulle aldrig venda igen, om
man ville tala, om alla delia lyfnors figurer
och alla deras rörelfer. Når de röras efter
deras måft vanliga sått, fi åro de lika fa-
nor fom ma,n fvingar uti luften „ och (kul-
le man i anféende til endringen i deras, fer*
gor, taga dem för flora flycken af fsdana
vågige tafter y fom kallas flambés, Ibland
utnra de några flellen af himmelen fåforri
med tape.ter af fkarlakan. Jag såg en gång
iöwr-Torne, (Jet var den 7. pecember ett
fldant fpeclak,el; % fom, oaktat alla dem jag
var van med, fatte mig i förundran. I fö-
der var en ftor tratfl af himnjelen ft hög;
röd, at det fyntes, lika fom hela Orions
conftellation hade varit doppad uti blod:
dettafkienet, fom förfl var orörligit, blev
ftftxt derpl rörligit, och fedan det hade
fått andra, fårgor, flfbm violet och blitt,
formerade det en krona, hvars överfla ci
var longt- ifrSn Zenith emot fudTvefl: det
klarafle månefjuenet kunde intet ftrtagani-
got åt detta fpeclaktet» Jag har intet fedt
jn,era ån tvenne röda hvilka

iro
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ero rara uppi denna orten , hvareft de el-
jeft finnas af få monga fårgor, och är man
rädd för dem, fllbm for tekn til någon flor
olycka. När man fer defla luft-tekn kan
man intet förundra fig, om de, fom be-
(kåda dem med andra ögon än fom Philo-
(bpher, bliva varfe brinnande vagnar, £k»
tände arméer och tufendeandra underlig»
fakcr.

Vi viftades hela denna tiden iTor»e t in-
aesHitae i våra kamrar. helt lediga, utan
någon rörelfe, ända tilMartii manad, d&
vi igen togo för ofs något nytt.

Lengden af den båga vi mät, fbm såf
mycket flrildes ifrån det vi hade bort finna
i följe af H, Cafmi mätningar, ftrfkrekte
ofs, och, oaktat at vårt arbete var oemot-
säjeli^it, få refolverade vi ofs at verificera
det på det aldranogafte.

Hvad våra trianglar angik, fi hade alla
änglarnafä många gangor blivit obfervera-
de, ocfraf fi monga perfoner, fom alla
kommo överens, at det intet kunde vara
något tvivelsmål om den delen af vårt ar-
bete. Det hade ock en förmån, fom al-
drig något dylikt arbete tilförene haft, i
hvilka man har underftundom varit nögd
at hava obferverat allenaft tvenne änglar,
och deraf fedan slutit den tredie. Oaktat
famma pracliaue hadevarit för ofs mycket
beqväm, och vi hade derigenom undvi-
kit monga ledfammaftunder på bergen, så

D 4 hado
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hade vi likväl intet derifrån undandragit
ofs, utan hade oblerverat alla änglarna.

Ännu mera , ehuruväl at ci flera än 8
trianglar voro nödiga tji lengdens detenr.i-
nerande emellan Tomt och Kitr(t , hadevi
oblerverat flera överflödiga änglar : och
gav vår fiuhörning derigenom oräkneliga
iviter och /ämmanbindningar af trianglar,

Vårt arbete hade då, ianfeende. til den-»
na delen ,sa til säjandes, rätt mänga gån-
gor blivit giord, och ma.n hade atallenaft
jemföra de lengder, fom alla defla atfkilU-
ga fammanhang af trianglar gåvo. Vi ha*
de tålamod .at utrekna 12 fadana Jviter:
och oaktat några trianglar ? för deras små
änglar fkuj, voro förkafteliga. uti ett slikt
arbete, så funno vi Ukvälfkilnaden aldrig
flörre an S9famnar, emellan alla de leng-
der fom upkommo igenom alla defla tri-»
änglars fammanbindninga,r: och behöllo
vi tvenne af dem, fom vi hava tykt böra
fettas fram för de andra , och fom ci (kil«
des ifrån hvarahdra på mera än ? famnar,
af hvilka vi ett mediumför retta
lengden af vår båga.

Den lillaatflriTnad fom fans emellan aU
la deffa lengder, hade fhtt ofs i förundran,
om vi ci hage vetat hvadflit och huru long
tid vi hade använt til änglarnas obferveran-.
de. Otta eller nije trianglar hadekaftat qC$
hela 63jdagar, och hade hvar och en ängel
blivit så monga gangor , och af il många

fer-
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ferfkilta obfervatorer tagen , at det ci kun-
de fela det ju medium af alladeffa obiérva-
tioner, påmycket litet nar, varriktigt.

Det lilla antalet af våra trianglar fatte
ofs i ftänd atgiöra enisdan utrekning, fom
kunde pä det nogafte tilkenna giva grent-
förna af alla de fel, fom den ftorfta plump-
het i obierverande, och den ftörfta olyc-
ka, tilfämmaris tagna, hade kunnat förord-
faka. Vi hava iiipponerat at man i alla
trianglar, anda ifrån bafen, hade altid fe-
lat pä 20 uti hvardera af de tvenne änglar-
na , och uppä 40 uti den tridie , och at
alla fålunda upkomne fel fkulle gåt i en och
famma mening, och altid minfkat leng-
den af vår båga. Och fedan utreknin-
gen efter en få orimlig fuppofition år
giord, finner man at felet, fom deraf up-
kommer, åndå ci ftiger över f9i famnar.

Den upmerkfamhet, med hvilken vi
hade mat vår bafis, kunde intet lemna ofs
någon mistanka om des riktighet, over-
cnsftemmandet emellan ett ftort antal af
förftondigt folk, fom- hvar för fig upfkre-
vo ftengerna , och en åtfkilnad af 4 toll
allenaft, emellan tvenne ferfkilta matnin-
gar, försäkrade ois til överflöd om detta
arbetets riktighet.

Vi vendc alt derföre vårt övriga under-
lökande på amplitudens riktighet af vår

P ? båga.
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bäga. Efter åtfkilnaden emellan våra ob-
fervationcr fä pä Kitta fom i Torne var gan-
fka liten, få voro vi fakre om fielva fettets
riktighet uti obferverander.

Når vi togo i betänkande vår feclors
ftadighet, ihopsåtning och vår Ibrgfållig-
het vid des förande ifrån den ena orten til
den andra, få tyktes vi intet hava at frukta
det den hade lidit någon endring.

Meffings-bågan, tuben och medelpun-
<ften af detta inftrumentct beftå af ett en-
da ftycke, och de tvenne trådar, fom fitta
i focus at obje&iv glafet, åro tvenne fil-
ver-trådar, hvilka H. Grabam har filunda
faflfat, at de ci kunna komma ur fina /tei-
len , och at de , oaktat köldens och ver-
mans verkan , åro altid lika fpenta. Så at
den endafte endring fom detta inftrumen-
tet tyktes vara underkaftat, var des figur
rubbande , i fall tuben hade krökt fig.
Men om man vil giöra en utrekning p 5
én {adan endrings-verkan, ill flkal man fin-
na , at når den (kulle förordfaka ett fel af
en (ecund uti vår bågas amplitud, (å bleve
dennakrökningen fi anfenlig , at man let-.
teligenborde bliva den fåmma varfe. Det-
ta inftrumentet hade förts ifrån Kittii til
Torne uti en mycket faft och ftadig kifta,
då det altid beledfagades !af någon afofs ,
iamfc ars af folck förbi alla förfär.

Den obferverta ftiernahs belägenhet
giorde ånnu at man ci hade tU at frukta

iör
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för någon lidan krökning, fom tuben eller
radius på flora inilrumenter är underka-
flad, nårftiernan, den man obferverar, år
långt ifrån Zenith, och man måfte böja in-
strumentet St ftiernan. Vid ett fadant til-
fålle kan inftrumentens egen tyngd böja
dem > och fettet at obfervera ftiernan pj
båda fidor om inftrumentet, fom val kati
fkafta bot för några andra MndeK-r, kan
likväl intet hielpa emot detta : ty, i fall
någon bögning fkedde på inftrumentet un-
der obferverandet, då fremre fidan af in-
ftrumentet vendes öfter-ut, fi (kier dere-
mot en ny och n3ftan tikadan krökning,
når man vender famma fida emot våfter;
få at pun&en, fom fvarade emot Zenith,
når fremre delen af inftrumentet var vend
efter- ut, (kulle kan fke ånnu £vara dere*
mot, når den vendes til vefter , utan at
derföre bågan, fom måter diftancen ifrån
Zenith, år riktig. Och fom diftaneen e*
mellan vir ftierna och Zenith pä BSttk 9 ci
var en halv grad ? altfi var det ci heller at
frukta det vår tuf> hade blivit krökt, fora
flod på få litet när lodråt.

Ehuruvål at vi, i anledningafalla deC-
fa fkiål, ci kunde tvivla om ,at icke vår
amplitud var riktig, fl ville vi likväl ige-.
nom, vidare förfok förfekra ols om det fam»

Vi anvende der til en mycket befw-
lig, nieo derjemte en fjidau verification,
ibm beft kunde giöra ofs tilfyllertj ty den



GRADENS MATNING60

(kulle tillikauptecka ols riktigheten af vart
inprument, och huru noga vi kunde s-ga
ofs hava vår bågas amplitud.

Denna verification beftod uti amplitu-
dens upfinnande af famma båga, forme-
delft en annan ftierna. Vi ventade alt der-
före på leglig tid at kunna giöra några på
hvarandra följande obfervationer afen och
iamma ftierna, hvilket är nog fvårt der på
orten, hvareft man iéllan har tre eller fyra
klara nätter efter hvarandra. Vi begyute

den 6 Martii 1737. At i Torne,
J uppS ianima ltelle iom

ne, obfervera uiernan a uti Drakens con-
ftellation, och när vi hade giort tvenne
jgoda obfervationer af denna ftiernan, re-
fte vi at göra några deremot ivarande ob-
fervationer på Kitta. Under denna relän
blev vår feaor förder uti en släda, föm
drogs fot om fot uppå Ihön, hvilket ma-
ner at ferdas, är det tågligafb och minft
(kakande fom kan uptenkas, Denna vår
nya ftierna gik ändå nermare til Zenith än
den förra, ty denna var ci mera än en fier-
dedels grad ifrån Zenith iTorne,

Middagslinean fom var dragen uti vårt
obfervatorium på Kittit, fatte ofs iffind at
med haft upftena vår feåor, och begynte
vi den 24Martii at derftädes obfervera ftier-
pan a. Vi fingo jemyäl på Kiuis göra tre
Qbiérvationer., hvilka jemförda med dem

i Tor-
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i Torne gåvo ofs amplituden af (Ji/jlartim.
?7 30 fomeifMdesifrån den, man
genom hade funnit, på mera ,än 3 1,.
ledan man giortcorretfion för liufcts aber-
ration.

Och om man intet ville tillåta denna
theorien om liuféts aberration , fa (kulle
intet amplituden igenom denna nya flier-
nan fkiljas en fecund ifen den man hade
funnitigenom itiernan <?.

Den noga överensliommelfen emellan
defle tvenne amplituder, pä en II liten It-
{kilnad, at den ärknapt iä flor fom felen
uti obférverandet kunna förordiafci ; en
Itfkilnad iom uti det följande fkal vifäs va-
ra än mindre , än den nu iynesj detta öf«
verensftemmandet, säger jag, är det Har-
kafte bevis fa af värt inftruments riktighet,
fom af vara obfervationers säkerhet.

Sedan operation fåledes tvenne gon-
gorvaromgiord, finner man, igenom det
man tager medium emellan amplitudea
fom är funnen igenom ftiernan å, och am-
plituden, fom man fått igenom fHernan <*,
at amplituden af meridians bågan fom vi
hava mät emellan Torne och Krttå är $7 2g

hvilken jemförd med fåmma Mgas
lengd , fom är 60140 i famnar , giver
62778 i famnar för lenjjden af en grad fom

af-
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Jlrfdrtifts.} af&iärpol-cirkelen, 412 fanv*
* nar lengre än den fom H. vi*

eard har funnit emellan Paris och AmUm ,
iöm hån giör lika med 6i366i famnar.

Men man mötte taga i akt, at, fom
ftiernornas aberration 1 H. phards tid ci
ännu var bekant ■, R hade han ci heller
giort för den ordlhken nJgon corrediöiik
Om man altlå giör denna corredHon och.
der til legger cörrcc\ionerna för dagjem-
nings - pundemas preceffion och fefra*
dtioh) hvilka H. Mcaid hade fl bli-

O I It
ver amplituden af hans båga 1 13 6\H
fom jemförd med lengden famnar,
giör graden 62119 famnar long, fom är
5f9ifamnarkirtare än fom v^r.

Och om man intet ville medgie aber*
ration, fåbliver amplituden af v3r bäga S7
zj , fom, jemförd med des lengd., giöf
graden 62844 famnar long, 4774 famnar
lengre än den graden fom H. vkurd har*
utan affeende på aberration, determinerat
til 62366 famnar.

Enteligen differerar vSr grad, aberrati*
on inbereknad, 1040famnar ifrån det den
borde vara efter de mätningar,
fmi har Utfat Uti fin bok tm /ordensftorle\ och
figur-, och diifererar uoo om man nekar
tberratioa»
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Har af fer man at Jorden Hr / Jlrfartim.
4nfenligen plattart emotpolerna.

Under värt viftande norr om pol-cirke-
len, var kölden ånnu fä ftark at, den %j
Martii klockan ?om morgonen, fteg ther-
mometern 20 grader neder om den pun-
den , hvareft vatnets fryfande utmerkes;
faft an den alla efter-middagar fteg up til %
och 3 grader över famma pund. Under
den tiden gick thermometern der pä orten
nåftan en iä long våg ifrån morgonen til
aftonen, fom den gemenligen giör i Varts
ända ifrån den ftönfta heta til denftarkafte
Idöld Ibm man der kienner. PS 12 tim-
mar hade man då haft fä flor endring i var-
ma och köld, ibm invånarena uti zona
temperatakienna pä ett helt år.

Enteligen ock fä nogreknade at
vi började underföka ora vår fiuhörnings
belågenhet emot middags-linean. Denna
diredion, fom jag har lagt, hade påKittit
blivit upfunnen igenom en ftor hop obfér-
vationer af fölens gäng igenom verticaler-
na på Nicmi och Pullingi-, och hade man in-
tet at frukta det var figur hade förendratfm
diredion, i anfeende til de få trianglar
hvarutaf denbeftår, och efter fumman afänglarna af var fiuhörning kom få når til
900 grader. Icke des mindre ville vi på
nytt upfinna famma diredion i Torne.

Hår vid betiente vi ofs afett annat &tt,
ån det vihade brukat uppå titt* , och fom

beftod
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beftod den , at vi obferverader y aneelcn emellan fölen uti hori-

zonten och någon af vara fignaler, tillika
med tiden når iom /amma ängel togs.
Medium af tre flhuida giorda obférvatio-
ner gafofs denna dircclion på 34 når, li-
ka med den (öm den borde vara i följe af
obfervationerna pä Khtu»

Sedan hvar och en del af Var operation
hade il mongagongcr blivit uprepad, åter-
ftod intet annat ån atunderiéka om vår fe-
Äors förfta fämnianietfning och delning.
Ehuruval man kunde hava föga mistanku
om des riktighet, 6 te,; o vi o/s likväl före
at pröva den femma, under det vi ventade
på leglig tid at relä ; och förticnar denna
operationen at här bliva befkriveii, eme-
dan den år helt befynucrlig, ochkan tiena
fk til at 3 daga legga hvad man af ert fådant
inftrument, Ibm cietta är, kanventa, iöm
at uptecka des endrihgar , i fall det hade
haft några.

Vi mätte den 23 April (altid uppå ifen
afelven) en lengd af 41V famnar _ 3 fot
4 toll o linea, fom fkulle tiena ofs för ra-
dius, och man fann emellan tvenne iäm-
i»a lengds mätningar ingen åtfkilnad. Vi
uprefte tvenne ftadiga ftolpar med tvenn»
mal at fyfta efter, uti linean iöm drogs lod-
rät til den ena endan.af denna lengden,
och vi funno lengden emellan medelpun-

derna
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derna afdefla målenvara 39 fam-
nar, f fot, 9 toll 11 lineer, fom *borde tiena til tangent.

Vi lade fedtoren horizontelt utien kam-
mare, uppå tvennc ftarka flockar, fom ftod-
de fjg uppå ett hvalv, at des medelpuncl
var jufl uti endan af nysberörde radius af
41 ? famnar 3 fot 4 toll o linea. Och fe-
dan fem ferfltilta obfervatorer hade funnit
angelen emellan deila tvenne mål, gick den
ftörfta åtfkilnad, forn var emellan alla deiTa
obfervationer, ci til 2 fecunder, och när
man tog ett medium af dem, blev angelen

O i Itemellan beggc målen ? 29 72, 7. Men
efterH. Grah*mt conikm£\.ion ärbågen aff °\
fom han for ofs berettat 3 i for liten, når
man altfå ifrån den obferverade angelen,
emellan målen på ftolparna, afdrager 3-^,
bliver denna angelen 5- 29 48, ochnår
naan utreknar denna angelen t finner man

O I II 11den vara ? 29 ?o, och fåledes allenaft 1
ftörre ån den obferverade angelen.

Man torde kanflke förundra fig derover
it en feclor 5 fom var ? 29 0 i, uti ett s5
tempererat elimat fom London , och afdelt
uti en kammare, fom, efter alt utléende,
intet varit kall, ånnu fants hava juft famma
/lorlek i Tomt , när fom verification fkedde.

£ M«n
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/tbriiis,') Men man fkal fnart finna fig deri,
* "' narman betraktar, athela detta in-

flrumentetärgiort af enmateria,och at der-
före alla des delar böra draga fig proportio-
nerligen tiliamrnan : man finner da at det
hadebortbeholla en lika figur; och få gior-
de det ockfå.

Sedan vi hade funnit en fadan forundrans
vårdriktighet utihelabåganafvårfe&or, så
hade vi ock luft at underföka om detvenne
graderpå meffings -bågan, afhvilka vi hade
betient ols, denena for 2och den andrafora,
fkullevara fullkomligenlika. W.Camw, hvars
fnellhet hade allaredan tilforene varit ofs
mycket nyttig vid åtflkilliga tilfällen,förfkaf-
fadc ofs maner at giöra detta jemförandet
medall mojelig sccuratefle, ochfedanviha-
de jemfort vara tvenne grader med hvaran-
dra, gav medium af fem férfidlta obferva-
torers obfervationer ofs graden, af hvilken
man hade betientfig för<?} enfecundftorre)
ån för <*»Vi förundrade ofs högeligen, nårvi fago
atdenna olikheten emellan defla tvenne gra-
der åimu förminflcade den mycket ringa st-
fkilnaden fom.vi hade funnit emellan våra
tvenne amplituder, och giorde den i ftellet

// //för 3 1- , fom denfårft var, til 2\. Och man
flkal finna af befkrivningen af fielva opera-
tionerna, atmansåkert nog kan lita på den-
na åtlkilnaden, ehuru litenden ock är, emel-

lan
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Jan defla tvenne grader på mes- (yfprilis.
fings- når man anlér ma- v r
neret, vi brukade til des upteckande.

Vi verificerade fåmmaledes, ci allenaft he-
la bågan af vår feiftor, utan ock jemförde
des lérfkilta bågar fms emellan; och denna
verification fom gik båga ifrån båga, tillika
med hela bågans verification, fom vi hade
giort, gav nogiåmt tilkenna, at ingen ting
feltes utidettainftrumentet, ochatmander-
utinnan ci hade kunnat venta en iiflor rik-
tighet.

Vikunde nu mera intet uphitta något fbm
vi ännu borde giöra angåendemätningen a£
en meridians grad; ty jagvil intet tala hår
om alt det vi hava giort angående tyngden,
hvilkeniäk åråven så angelägen fbmdenna,
och den vi hava handterat med lika iörgfål-
lighet. For denna gongen år nog at såja, at
om man efter Hxav-Newom, nuygens och n-ä-
graandras exempel, ibland hvilka jagknapt
törs nemna mig, vil finna jordensfigur ige-
nom tyngden,Tå giva ofs alla de förfök fom
vi hava giort uti zonafrigidavidhanden, at
jorden år plattare emot polerna 5 åven fom
deförfok, Bougueroch Leon-
damive, hava allaredan giort utizona torrida.

Imedlettid hade foten nalkats oft, eller
fnarare, gik intet mera under vår horizont.
Detvaretsålfyntfpectokel atfe fölen fl lenge
uplyfa en isfull horizont, at fe fommaren
uppå hinimelen, under detvinterearegera-

E i de
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dpnlis?) deöver jorden. Dåfor tiden vo-r - ro vi vid morgonen af den lon-
ga dagen, fbmrecker några månader; dock
lyntes intet atden ftendiga fölenforordfaka-
de någonendring på var mö. och våra ifar.

Den 29 April begynte detatregna, ochfag
man derefter något vatn på, ifen af elven.
Alla middagar fmeltes litetaffiaön, och al-
la aftnar tog vinteren linråt igen.. Den 29
April blev man omfidervarfe bara marken,
fom man på få long tid ci hade fet; några
höglåndta och emot fölen ftålta jordfleckar
begynte då at fynas, åven fbm man efter
fynaafloden förft lag topparne af bergen;. , ochkart derefterviftefigåter alla
AdajUS.) landféns foglar. Emot slutet af
Maji månad lemna,de ifen både landet och
vatnet. Vi tenkte dåftraxt på vår åter-refa
tå Stockholm: och vi refte bort den 29 Maji,
några til lands och några til fiös. Men det

Övriga af våra äventyr, fl väl fom vårt
(Jtepsbråt uppåBotnifkahavs-liön,

höra intet til denna
fäken.

Til Bokbmdaren.
Karm fahindti-jremjl , framför Titel-bUdet.
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