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Geheimeconferentsraad H. C. Ørsted meddeelte nogle Betragt
ninger over meget store for os usynlige Verdenskloders mu

lige Virkning paa Ætheren.
Man har oftere fremsat den Tanke, at der i Verdenssystemet 

kunde gives overordentlig store Legemer, som ikke udsendte nogen 
mærkelig Lysmængde, og derfor bleve os usynlige. Denne Tanke 
fremtræder nu med en langt større Vægt og Bestemthed. Bessel 
var ved de Ujevnheder der vise sig i Sirius’s Bevægelse bleven ledet 
til den Tanke, at denne udmærkede Fixstjerne maatte i Forbindelse 
med en meget stor for os usynlig Klode bevæge sig om deres 
fælles Tyngdepunkt efter Verdensklodernes bekjendte Bevægelses
love. Denne Tanke har nu fundet sin Bekræftelse. Professor Peters 
i Königsberg har prøvet den, ved at underkaste de vedkommende 
Iagttagelser en Beregning, og har deri fundet en Overensstemmelse 
mellem Tanken og Iagttagelserne, som var større end han havde 
turdet vente den. Han har fundet Sirius’s Omløbstid 49,245 Aar. 
Man finder herom to Breve fra Professor Peters til Conferentsraad 
Schumacher, det ene aftrykt i Nr. 734 det andet i Nr. 735 af hans 
Astronomische Nachrichten. I det første af disse to Blade findes 
tillige et Brev fra Dr. Gould i Cambridge, hvori mældes at en 
Herr Shubert,1 som er ansat ved Udgivelsen af nautical Almanac, 
har foretaget Undersøgelser over samme Gjenstand, med overens
stemmende Udfald. Han finder Omløbstiden omtrent 50 Aar, 
medens Peters sætter den til 49 Aar med Tillæg af Brøken 0,245. 
Samme Shubert har ogsaa fundet en lignende Bevægelse for Spica, 
til omtrent 40 Aar.1 2

1 [o: Schubert.]
2 Det er glædeligt, at Conferentsraad Schumachers Astronomische Nachrichten, som 

nu i en saa lang Række af Aar har været det væsentlige Forbindelsesled mellem alle Astronomer, 
og derved bidraget saa saare meget til det aandelige Kredsløb, som befordrer det videnskabelige 
Liv, endnu vedbliver, uforstyrret af Verdensbegivenhedernes Gang, at udkomme ligesaa ordent
ligt og ligesaa rigt udstyret som i de gunstigste Tider.

Den Overbevisning, vi nu herved have faaet om Tilværelsen af 
Verdenskloder, der ifølge deres Størrelse skulde sees, hvis de vare
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i samme Afstand som fjerne Sole, og ikke af Mangel paa Lys blive os 
usynlige, har givet 0. Anledning til at forelægge sig selv det Spørgs- 
maal, om disse store Verdenskloders Usynlighed skulde have samme 
Aarsag som Planeternes, følgelig som de sædvanlige Legemer, der 
ikke kunne kaldes selvlysende. Ubelyste Legemers Usynlighed 
kan maaskee være af dobbelt Natur, saaledes nemlig, at nogle ud
sende Straaler hvis Svingningshurtigheder ere for ringe til at frem
bringe Synsindtryk, andre derimod altfor store. At en Tilstand 
som denne sidste er mulig, kan man ikke betvivle. Det er allerede 
siden Will. Herschels og Joh. Wilh. Ritters Forsøg bekjendt, at der af 
Sollyset lader sig udvikle usynlige Straaler, af hvilke de, som have 
en ringere Svingningshurtighed end Lysstraalerne, vise sig som 
Varmestraaler, men de som have en større tilkjendegive sig ved 
stærke chemiske Virkninger, naar man lader dem falde paa dertil 
passende Stoffer; saa at man endog ved disse usynlige Straaler kan 
frembringe Daguerriske Billeder. Det indsees da let, at dersom der 
gaves usynlige Legemer, som satte Ætheren i saa hurtige Sving
ninger, at disse ikke kunde frembringe Synsindtryk, vilde man 
dog kunne opdage dem. I denne Hensigt maatte man indstille 
ganske smaa, dertil forberedte Plader i Billedrummet af en Kikert 
eller et Speilteleskop, og stille Redskabet mod det tilsigtede Sted, 
f. Ex. Sirius. Dersom nu det mørke Legeme i Samfund med hvil
ket Stjernen bevæger sig, udsender Straaler, der formaa at frem
bringe et Daguerrisk Billed saa vil man paa Pladen finde baade et 
Billed af Sirius og af den usynlige Klode.

Den fremsatte Tanke er her endnu kun omtalt fra den blotte 
Muligheds Side; men der er dog en Sandsynlighedsgrund, som har 
ledet 0. til den. Under Verdenssystemets Dannelse, tænkt saaledes 
som Kant og Laplace1 have fremstillet den, have alle Verdenskloderne 
begyndt fra en meget stor Fortyndning, og have i et umaadelig langt 
Tidløb sammentrukket sig til deres nærværendeTilstand. Med denne 
Sammentrækning har der været en stor Varmeudvikling forbunden, 
som vel paa Planeternes Overflader er nedsunket til en ringe Grad, 
men indvortes endnu vedligeholder en høi Varme, som ifølge Un
dersøgelserne over vor Jordklode sandsynligviis gaaer dybest inde 
til en høi Glødning. Under disse Forudsætninger maatte Solene, 
hvis Masser, efter vort Solsystem at dømme, skulde være langt større 
end de egentlige Planeter, have naaet en saadan lysende Glødhede, 
at Aartusinder ikke kunne svække den; ja det kunde maaskee an-

1 [o : La Place.]
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tages, at der i Verdensrummet gives en saadan Ligevægt i de æther- 
bevægende Kræfters Vexelvirkning, at Betingelserne for videre Af- 
kjøling derved hæves.

Naar der i en saadan Tingenes Orden endvidere dannedes Klo
der, som i Størrelse mangfoldige Gange overgik Solene, vilde de 
ogsaa virke langt stærkere end disse paa Ætheren, og sætte denne 
i langt hurtigere Svingninger end de, der høre til Lysfornemmelsen. 
Om de endog tillige frembragte nogle som passede til Lysfornem
melsen, vilde disse fjerne Kloder blive os usynlige, naar Mængden 
af de egentlige Lyssvingninger ikke er meget stor.

0. har ikke villet tilbageholde disse Tanker, for ikkun at be- 
kjendtgjøre dem, for saavidt de fandtes bekræftede ved Iagttagelser; 
thi han forudseer let, at mangfoldige Omstændigheder kunde for
hale Bekræftelsen, om ogsaa Grundtanken var rigtig; blandt andet 
kunde de Straaler, hvoraf man tilsigtede den billeddannende Virk
ning, have en større Svingningshurtighed end den der var meest 
passende for vore brugeligste billeddannende Stoffer, saa at andre 
Midler maatte opspores. Dersom Hovedtanken er rigtig, er det 
nyttigere for Videnskaben, at den overlades til almindelig Prøvelse, 
end om den forbeholdes Een eller nogle Faa.
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