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J. F. R.

Historisk og Phyfiff Beskrivelse over Nordlysets 
forunderlige Skikkelse, Natur og Oprindelse.

Fortale.
kt Meteoron, som nu gemeenligen her i D anmark og Norae 

kaldes Nordlys, var ogssa fordum udi det gamle Norske 
Sprog kaldet Nordrlios, fordi det er et Skin eller Los
ning i Luften, der egentlig har sit Tilhold udi Norden, og

sees oftest udi den Nordre Kant paa Himmelen. Man er ellers paa 
adffillige -Stader udi Norge vant til at kalde detVarlys, enten fordi 
nogle pleyer deraf at domme om Varligets Forandringer, eller ogsaa 
fordi det sees oppe i Varet.

Herforuden haves endnu adffillige andre Nafae, som dette Lys 
af gamle Tider betegnes med, saasom: Nordffien, Nordblys, 
Nordblos, Lysnor, Lysningar og Lottetffien (a).

Merkeligt er det at Nordlysets Phænomena allerreede for nogle 
hundrede Aar siden har varet gandffe vel bekiendte udi Grönland, 
Island og Norge, og de ere af disse Landes Beboere beskrevne fom 
et sadvanligt og Naturligt Lufft - Skin (b) ; Da derimod fan man
ge larde og vidtbersmte Skridentere udi andre Lande, naar det har 
hendet sig at deslige Phænomena hos dennem er bleven ftet, have de 
giort adskillige forffrekkelige Cometer og Himmeltegn deraf, som skulle 
betyde store Landeplager og overhengende Ulykker, saasom Krig, Hun
ger og Dyrtid, Pcstilentze, store Vandfloder, Iorlffielv og fleere 
faadanne Tmg, som siden af adffillige Kroniker og Histoner skal 
oevn'ses.

R r 3 Man
(a.) Audi, Celfiii CCCXVL Obf, de Ltimiue Boreali ed, Norimb. 1733. 1114.

(b.) Herom findes nsermere Underretning i dette Skrift udi den i. Parts g. Cap.
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Man kand ikke saameget forundre sig over , at der udi de garnie 

Hedenste Krsnlker og Historier rales om forfærdelige Krigsherre , blo
dige Feldflige, gloende Skiolde, Spyd ogSvcerd, grumme Ildsluer 
og andre forstrekkelige Tegn ar verre feet paa Himmelen, famt Bul
der ogVaabenbrog at vcere hort udi Luften: thi den blinde og ufor
nuftige Afguds - Dyrkelse , som Hedningerne og i sier de Romere for
dum vare hengivne til, grundede sig alleene paa faadanne strcekkefulde 
Phantasier og Indbildninger ont Spaadoms Tegn, som de troede at 
vcere Advarseler om deres Guders Hevn og Vreede. Dog fandtes 
der oqsaa mange iblandt dem, fornemmelig iblandt Grcrkerne, som 
ved Naturens fornuftige Betragtning vare komne i bedre Kundstab og 
Erfaring derom: Arillo teils Meteorologie og Senecæ Tractat de qvæilio- 
nibus naturalibus kand tiene ti! et fuldkommen Bevits herpaa : Udi drsie 
Skrifter seer man adstillige Exempler, at der for meere end 2000. 
Aar siden har våret mange forstandige Mcrnd hos de gamle Grceker, 
som vidste at tale om alle flags Meteoris og om deres naturlige Oprin
delse, hvoriblandt sindes meger til Efterretning om Nordlyset, som 
mange Naturkyndige og Phiiofophi endnu i vore Tider kunde lcere 
noget af.

Tit. Livius var ogsaa en Hedning, men af den Historie hand har 
skrevet om de gamle Romeres Bedrifter, kand ikke fluttes ar hand har 
haft nogen stor Tillid til deres Prodigia og Spaadoms Tegn ; efterdi 
hand udi sine Beger giver tydelig nok tilkiende, at det var ikkun det 
gemeene Folk, som fordum satte en blind Troe til saadanne Ting; og 
hand fortcrller hvorledes NumaPompilius ved et opdigtet Mirakel ind- 
forte adstillige nye Anordninger om Gudernes Dyrkelse idlant de 
gamle Romere, da de endnu i Begyndelsen vare et vildt og vankun
digt Folk (c). Om de mange Prodigia eller Iertegn, som iblant den- 
nem gik Ord og Rygte af at vcere seek og hort, synes det at Livius ha
ver haft de Tanker, at meget saadant kunde have bestaaet udi en blot 
og bar Phantasie og Digt, som de eenfoldige Mennister af Forstrek- 

kelse

(c.) Liv. Hiftor. Rom. Lib. I cap, 19. Omnium primum rem ad multitudinem imperitam, 
& illis feculis rudem, efficacifiimam : Deornm metum injiciendum råtus eft (fc. NwnaPom. 
pitius), <V i cum defcendere ad animos fine aliqvo commento miraculo non pofiet, fimulat 
fibi cum Dea Æg eri a congrefliis no ¿turnos effe : ejus fe monitu^ qvae acceptiifima Diis effeiat, 
facra inftituere , Sacerdotes fuos cuiqve Deorum praeficere ckc.
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kelse efter deres Religions Art og Maade antoge og troede for Sand
hed : Hvilket alt paa adstillige Stcrder udi bemeldte Historie er 
at last (d).

Den Romerste Keiser Vefpafianus agtede ey heller meget hvad der 
blev spaaet afHimmeltegn: Thi da ham blev viiset en Comet, som 
de Romere ndi deres Sprog kaldte Stella crinita (□: en Stierne besatt 
oven om med Haar), der/ efter den almindelige Spaadom stalle be
tyde en storHerresDed, sagde Vetpañanus af Skiemt atdenne Comet 
kom ikke ham ved, men at den herte Kongen af Persien (eller de 
Parthers Konge) til, fordi/ sagde hand, jeger stalled, men hand 
har et stort tykt Haar (e).

Ja endogfaa den gemeene Mand iblant de gamle Hedenste 
Romere bleve omsider lunkene i den Troe om deres Guders Jerntegn 
og Prodigia, som den forncevnte Historiske Skribent Livius ydermeere 
gwer tñkiende (f). Videre vil jeg ikke her tale om Hedningernes 
gamle Superftition.

Men hvad stal man nu sige om de mange flags Cometer og for» 
ftrrdelrge Himmeltegn, som adstillige iblant de Christne Skrrbentere 
fortMcr om i deres Tider at virre sect? og hvad stal man demme 
om de Betydninger/ som saa mange lcrrde Mcrnd have tilstrevet saa- 
danne Tegn?

Conra-

(d.) Ibid. Lib. III. cap. 5. coelum vifum eft árdete, portentaqve alia aut obveríata oculis, aut 
vanas exterritis oftentavere fpecies. Lib. XXI. cap. 62. Romae circa urbem ea hyeme mul
ta prodigia fa&a, aut (qvod evenire folet motis femel in religionem animis) multa nuntia
ta & temere credita funt ; Lib. XXIV. cap. 10. prodigia nuntiata sunt, qvæ, qvo magis cre
debant fimplices â religiofi homines, eo plura nuntiabantur ; Ibid. cap. 44. Prodigia nun
tiata: Murus ac portae taébe & Ariciae etiam Jovis aedes de cœlo taéta fuerat, L alia lu
dibria oculorum auriumqve credita pro veris ; Libr. XXIX. cap. 14. Impleverat ea res fpes 
fc, eo anno in Africa debellatum iri fínemqve bello Punico adelte) iuperftitione animos, 
proniqve dc ad nuntianda à ad credenda prodigia erant.

(e ) Aurei. Vi&or (Dio Caftius) apud Job, Eapt. Ricciol. in Almag. Novo Aftron. Libr. VIII. 
Seét. I. cap. 5«

(f.) Liv. Hift. Rom. Libr. XLIII. cap. i|. Non fum nefeius ab eadem negligentia, qva nihil 
Deos portendere vulgo nunc credant, neqve nuntiari admodum nulla prodigia in publicum, 
neqve in annales referri.
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Conradus Lycofthenes kN Theologus Oß PktkdlkQNt til &úfeí Itbí 

Svitzrrlñnd har An. 1557*  udgivet en Beg in Fol. ( kalbet Prodigiorum & 
Oftentorum Chronicon ), hvorudiman sinoer Exempler nok paa Van» 
stadmnger og forstrekkelige Syne, som ikke alleene Hedningene fordum, 
men de Christne siden langt mee'-e have observeret baade paa Himmelen 
saavelsom paa Jorden; Man sinder ogsaa deriblant gloende Striids- 
mcrnd og Feldrystninger, blodige Sva-rs, forfcrrdelige Cometer, fly
vende Ildsluer, Mord og Mand Drab og andet metre saadanc af
malet ogbestrevet, som tilog ofte besynderlige« udi det msrke Pave- 
domme stal verre feet i Luften. Hand haver ogsaa giort sig megen 
Umage for at udsanke af Historierne hvad merkvmdigt der er forefal
den omtrent ved de Tider naar et eller andet.af foromtalte Tegn stal 
have ladet sig see, fordi hand derved ville beviise,at saadanne prodigi» 
steer ikke forgicrves, men at de have haft deres viste Betydninger. 
Endnu er dette at sige tilLycofthenis Brrommelse, ar hand haver an
vendt 20. Aars Trd paa dette Arbcide; og man finder foran udi hans 
Kronike et langt Register paa de Skribenteres Navne, hvis Skrifter 
hand har betient sig af til bemeldte Verk at fuldfore ; nogct har hand 
derudi tilsatt, som hand med sine egne Syne haver seek, og en Deel 
haver hand af andre troevcrrdige Folk faaet Kundstab^om, hvilket 
hand alt selv forklarer, (g)-

Jeg vil her forbigaa hvad Auguftinus Niphus, Hieronymus 
Cardanus, Cornelius Gemma, Libertus Fromondus, Joh. Prætorius, 
Cornelius aLapide, Joh. Jonftonius, Julius Cæfar Bulenger, Nicolaus 

Cabæus,

(g.) Lycofi. Prodig. ¿7*  O fient. Chvon. in Ep iß nuncupat : ad Confutes Rei y. Raplienfis Ideo 
autem hxc mea colle&anea, qvae ex infinitis authoribus Grxcis fimul atqve Latinis veteribus 
atqve recentioribus ad vig inti jam annos congefta fu nt, &, qvantuin fieri poteft -, fecundum 
annorum mundi ferie in ab Adamo ufqve ad noftra tempora digefta iunt, - - - - ut una 
cum verbi Dei admonitionibus atqve Sacrarum Literarum exemplis exilieret etiam ex aliis 
hiftoriis per omnes xtates horrendum ultionis divinæ fpeculiim, Qyibus deinde ad
jeci ea , qvx aut oculis meis xtate noftra vidi, aut ab amicis indubitatae fidei explorare 
potui.

Circa finem, ejusdem Chronici ita loquitur : Hxc funt prodigia atqve often ta ftudiofe Le&or, 
qvx hoc tempore jbreviilimis annotare placuit, additis , qvantum hiftoriarum leétio fuppe- 
ditabat, iis, qvx mox fecuta funt, qvo apertius vkiifitudiiium» mutationum ac calamitatum 
prognoftica certa iratiqve Numinis vera indicia eífe intelligeres, ac unusqvisqve, inde alio
rum periculo cautior atqve prudentior fiamus, Deum iratum mundo , ac ejus interitum mi
nitantem, Cibi poenitentia atqve innocentia vitae placandi majorem occafionem haberet,
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Cabæus, Joh. Baptifta Riccio lus, Cafparus Schottus 0g MÑNge flere 
navnkundige Mcend iblant de Lcrrde have ffrevet om samme Materie, 
hvilke ere nesten alle eenige Lerudi med Lycofthene, atsaadannepro- 
digia og fpeétacler lader sig virkelige« see PÑÑ Himmelen til Skrek 
og Advarsel om GUds Vrede og Hev« over Menniffenes Ugudelig
hed. De, som ville vide meere herom , kand lcese den Bog, som 
Joh. Nicol. Frobefnis Philof. in Acad. Julia D. Sc Prof, haver udgi
vet med denne Titul : Nova 3c antiqva Luminis atqve Auroræ Bo
realis fpe&acula. (Trykt til Helmftad anno 1739. ) hvor der ogsññ 
vises / at saadanne Mcend, der i forrige Tider vare anseet som Gra
cier iblant de Lcrrde, have hos Efterkommerne ilde beffiemmet sig 
selv og deres Lårdom ved den dumdristige Snak og Digt om latter
lige og forffrekkelige Spogerie og Spaadomme, som Ve have paa- 
digtet det mskyldige Nord-Lys/ faa at dersom de garnie Grcrkiffe Phi- 
lofophi Democritus og Heraclitus «« kunde leve op igiéN/ da ville den 
ene faae nok at lee ad, og den anden ffulle ligeledes sinde nok atgm- 
de over, som bemeldte Frobefms siger (h.)

Vel kunde en Deel iblant de gamle Skribentere vcere at und
skylde formedelst deres Eenfoldighed og U kyndighed udi Philcfo- 
yhien og phyfi^i Videnskaber; thi de levede udi saadanne morke Ti
der og Omstcendigheder ¡ da baade Naturens og Fornuftens Lys var 
dem betagen og forbuden: hvilket kand erfares af den saa kaldede 
Jertegns Postill / som i det Danffe Sprog er trykt til Paris anno 
1515; Denne Bog kand noksom vise os den paa de Tider herffende 
Lcerdoms Beskaffenhed og Tilstand. Men hvorledes kand mand und- 
ffylde de andre, fem udi sidst afvigte Seculo have ved deres mange 
Skrifter udviist store Prever paa Lcerdom og Erfarenhed baade udi 
Natur- og Kunst Videnffaber; og dog alligevel have disse foretaget 

sig
(h) Job.Nic.Frolefii nova antiqvaAur. Bw.fyettaculapag. ny.feqv. Heraclitus fane ac Demøen- 

tus, fi revivifeerent, prolixiilimam credo in communibus de Aurora boreali fententiis, hicqvi- 
dem ridendi is vero flendi, materiam invenirent : tam joculares ac formidolosas, fatis jucundum & 
commodum coeli, 'oeélaculum hoc, fupcrftitiofa fingendi licentia formas aut larvas potius induit^ 
tam ridiculae item, tamqve horribiles, imo vero in fupremi Numinis Majeftatem qvodammodo in
juriae opinationes, non dicam inter plebejos, fed inter ipfos eruditos religionis fcilicct & fapientiae 
Antiftitesde pheenomeni hujus caulis ac viribus aliqvamdiu regnarunt.

Ss
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sig at forsvare de gamle MunkeFabler om Himmeltegn og deres Be-- 
tydninger?

Hvo der har Tiid ogjTaalmodighed til at lcese hvad denIefuitLalp. 
Schottus udi hans Phyiica Curiofa (Libr.I. & Libr.VI.) de mirabilibus 
Angelorum & Dæmonum item de mirabilibus portentorum har Dre
vet/ kand der faae at see hvor nidkicere de Pavistisse Munke og i seer nogle 
iblantde kloge Jesuiter have udviiset siqiatforfegte deres gamle Troe, 
eller ret ere at sige, den gamle Hedensse lbpeåionbmMehaande 
speåeler paa°Himmelen; sammesteds finder, mand ogsaa adssillige 
kunstige Argumenter, som de bruge til at bringe Folk paa de Tanker, 
og i den Troe, at saavel Englene, som Dicrvlene livagtige« ssaber og 
danner alle stags forssrekkelige Billeder'af den Damp og Tange, der 
svcrver i Luften, for herved at drive Mennissene til at frygte GUD. 
Den som maatke tvivle om denne deres Lcerdoms Rigtighed, raabe 
de ud for en Atheist.

Nu er det Tiid at jeg forlader diste Spogelser og begiver mig til 
Nordlyset igien. Endelige» er Sandheden i vore Tider kommen 
saavidt for Dagen at alle Nationer i Europa vide nu at tale oin 
Nordlyset og om dets naturlige Skikkelse og Bessaffenhed, og efterat 
famme Lyses phenomena udi disse sidste 20. eller 30. Aar af saa 
mange lcerde og trovcerdige Mcend med fiiid ere obferverede og om» 
stcrndelig bessrevne, harden foromtalte gamle Snak og Spaadom 
angaaende prodigia og deres Betydning merkeligen begyndt at for
svinde : fcilicet :

Lumine perculiæ ceflant maledicere ranæ , 
Et viétusveri luce fophifta tacet.

For at fornoye dennein der maatte have Lyst til at lcese ndi vores 
DansscSprog hvad nyt og merkvcerdigt nu i betteSccuh omNord lyset 
tt bleven opdaget og har vceret vores Forfcrdre ubekiendt, har jeg da fo» 
retaget mig dette lidet Skrift at forfatte,som bestaaer udi trende Parter.

Den i te Part indeholderen Deel Obfervationer, Tegninger ogBe*  
ffrivelser, som udi dette Seculo ere grotte over Nord-lysets adssrllige 
phænomenarneb hvis Videre der kunde agtes nyttigt til Oplysning om 
dette Meteorens rette Skikkelse og Bessaffenhed.

Den
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Dm 2. Part begynder af den Kundskab/ som de gamle Grcrki- 

ske Philofophi have havt om allehaanse Mereoris og Lysninger i Luff» 
ten/ der synes nogenledes at komme overeens med de Obfervationer, 
som i vore Tider ere giorde over Nordlysets Phænomena. Dernest 
folger Udi en Ghronologist Orden adstillige Speélacler 0g prodigia, 
som udi Historierne fortcelles om at vcere seet paa Himmelen: hvor
af kand erfares, at den Superftition om forstrcrkkelige Himmeltegn 
og deres Betydninger har sin Oprindelse af det gamle Hcdenste Äf- 
guderie/ og er siden indtil denne Tlid iblant de Christne fortplantet.

Den 3. Part indeholder de mange flags Meeninger, fomdeLcer- 
de nu omstunder have om Nordlysets naturlige Aarsager og egentlige 
Bauen. Og omsider har jeg til Slutning taget mig den Frihed at 
fremsette nogle Dubia eller Sporsmaale, som synes ikke at kunde 
oplofts og afgiores ved de hypothefes og Forklaringer man hid
indtil har bemoytt sig at udarbejde om dette meteorons naturlige 
Oprindelse.

Over aldt kand udi denne Historie om Nord-lyset sees Provee 
og klare Beviiser nok paa hvad fuperftition monne udrette, scrrdeüs 
naar den med Theologie og Philosophie bliver sammenblande t : Den 
Engelske Cantzler og ypperlige Philofophus Franc. Baco de Verula
mio (in Novo Organo fcientiar. aphor. LXV.) siger os hvor stade
lig og forfængelig saadan mixmr og Blanding bor agtes; hans Ord 
ere merkvcrrdige/ derfore vil jeg dem her indforer Peiïima (inqvit) 
res eft errorum Apotheoßs, & pro peile intelleélus habenda eft, fi 
vanis accedat veneratio. Huic vanitati nonnulli ex modernis fu ña
ma levitate ita indulferunt, ut in primo capitulo Genefeos & in libro 
Job & aliis fcriptoris facris, Philofophiam naturalem fundare conati 
fint, inter viva qvœrentes mortua. Tantoqve magis hæc vanitas inhi
benda venit, & coèrenda, qvia ex Divinorum & humanorum malefa- 
na admiftione, non folum educitur Philofophia Phantaftica, fed etiam 
Religio haeretica. Itaque falutare admodum eft, fi mente fobria 
fidei tantum dentur, qvæ fidei funt. At jeg ikke stal gaae forvidt/ 
vil jeg her afbryde min Fortale, og tage fat paa Verket i sig selv.

DenS s 2



324 Kapitlernes Indhold 

Ten Morste Hart 
beftaaer af efterffrevne Capitler:

I. Cap. Dm de forste Obiervationer og'Tegninger, somi 
dette Secuto ere giorde over Nord-lysets Phænomena 
udi Danmark og Lydskland.

li. Cap. Dm det store Nord-lys, som Anno 1716» blev seet 
NesteN over alt) Europa.

III. Cap. Dm et Nord-lys seet i Tydsttand Anno 1721.
IV. Cap. Dm Nord-lyset, som er seet udi Italien og Spa

nien.
V. Cap. Obiervationer, som udi Zrankrigeere giorde over 

Nord-lystt.
VI. Cap. Hvorledes Nord-lysets Phænomena h<rve vwret 

tilsyne uoi Cñgeland og Holland.
VII. Cap. Nord-lyftts Phænomena, som ere obferverede 

udi Sverrige Polen og Rusland.
vin. Cap. Dm det Nord-lys, som gemeenligen i Grönland, 

Island og den Norderste Part af Norge lader sig see.
IX. Cap. Dm den Forklaring, som M. de Mairan glor over 

de gamle Norske og Istandffe Skribenteres Beretninger 
om Nord-lyset-

X. Cap. Adffillkge Anmerkninger over Nord lysets Phæ
nomena, som kand tiene til videre Dplysning om dette 
xietereons Ratur og Cgenffaber-
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Wen Dorste Mart
Indeholder «Willige Obfervationer, Tegninger og Be

stem elfer / font t dette Seculo ere giorde over Nord
lyset med videre.

Dtt L CAP.

Dm de ferste Obfervationer og Tegninger/ som over 
Nord - lysets Phænomena ere giorde i Danmarck og 
Tydflland.

I.
Mand tvivler ikke OM/ at jo Nordlysets phænomena uii de fo- 

rige feculis ligesaa vel som nu i vore Tider haver ofte ladet sig see her 
udi Danmark samt udi andre Sydlige Lande ; men den gamle Vane 
og Overtroe / som Folk vare fordum udi Almindelighed henfaldne 
til/ at de forffrekkedes for saadanne Lufft stin/ og giorde Vidunder 
deraf/ har forvoldet at ingen ret naturlig Beskrivelse og ForklarinK 
derover sindes hos de ildere Skribcutere: hvorom noget udi min 
Fortale allerede er meldet. Velkanb man ikke negte/ at jo|Keplerus, 
Gaflendus, Cartefius, Cailinus, Sturmius og nogle siere begyndte 
udi det nesi forrige Syttende feculo gandste fornuftig at Mve og 
raifonnere om dksiige gloende meteoris og Lysninger udi Luften V 
dog maae enhver herimod tilftaae/ at udi biffe lambe Mands Skrift 
ter sindes ikke nar saatilsirekkelig Underretning om Nord-lysets na
turlige Skikkelse og Bcffaffenhed, som vi siden have faaet af de ob
fervationer og Tegninger / der i vore Tider ere giorte over dette Ly
ses phænomena,

§ 2/
Den Navnkundige Mathematicus Ole Römer her i Danmark/ 

var (saavidt mand af Es Eruditorum kand erfare) den forsit/ som 
S s z paa
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paa Mathematik maade har observeret og beffrevet Nordlysets phæ- 
nomena, da de udi dette fecuio begyndte at tilvoxe og udbrede sig. 
Derfore bliver ogsaa hans Obfervationer og Tegninger de forste, som 
jeg her haver at fremsette.

I. Obfervation og Beskrivelse over Nord-lyset, 
vid. Udi den I. Figur stal de Bogstaver Q™) betegne tvende klare og 

i< stivnende Buer, soin ere saa tynde og fficrre, at Stiernerne derigien- 
Fig. nem kunde sees.

De Bogstaver bbb betyder et morkt Skillerom mellem begge 
disse. Buer.

ccc. Betyder en Samling af Damp / ligesom det kunde vivre en 
tyk Regnstye.

Forklaringen og Beståelsen herover er denne:
Anno 1707. den 1. Februarii Klokken II. om Aftenen begyndte et 

Luft stm (Phænomcnon) at lade sig see her i Kiobenhavn (som lig
ger paa 55-3 grader Nordcr Breede) ; det strakte sig udi en Bues stik
kelse fra Vest-Nordvest hen til Nord Nordost: Paa det Stced hvor 
Buen var hojest, stoed den 3 Grader op over Horizonten. Siden 
stigede dette Lys hoyere op, og langs ad den overste Kant af Buen 
blev det alt meere og meere klart , ja klarere end om det havde kom
met fra Maanen, naar den var stiult bag ved en Skye. Omtrent en 
haw Time efter Midnat, samledes efter haanden en nye Lys Bue 
oven over den forrige; men henved Kl. 1. opstigede Lyse Straaler i 
Hoyden med en hastig Fart forst fra denoverste Bue og strap deref
ter ligeledes af den nederste; det holdte ved saaledes nogen stund at 
opstyde Straaler, som omstiftedes iblant hinanden meget hastig og 
paa adstillige Mander; De sieste Straaler stigede lige ret op; nogle 
syntes at helde til en eller anden Side: Saa- snart de begyndte at 
forsvinde, vare de kortere og bredere tiliyne, men tilforn, naar de 
vare komne hojest ' stode de 4. grader op over den overste Bue. Hen
ved Kl. 12 efter Midnat, var dette Lys i sin storste Fuldkommen
hed / og da saaes det allevegne besat med lyse Straaler (som oven- 

meldte
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meldte i. Figur tilkiendegiver). Klokken 2. w det hojest opstegens 
da det siden udbredde sig lidt efter lidt over den gandste Himmel. Om
sider opkom en tyk Frost-Damp (o:eller frostrg Taage) som stiulte 
Himmelen saa at foronltalte Lys ey kunde sees meere. Saadant Lys 
har mand ogsaa udi de forrige Aar her paa. Observatorio i Kioben- 
havn kundet fornemme, og detaltid udi den Kant mellem Vesten og 
Norden paa Himmelen; men aldrig er det sect saa liust og fuldkom
men som paa denne Did.

2. Obfervation«.

§. 3*
Ao, 1707. den I. Martii saae malt atter herudi Kiobenhavn et 2. 

saadant Lys udi samme Kant paa Himmelen, det lod sig see fra Fig. 
Klokken 10 om Aftenen til Kl. 1. efter Midnat, men det var ikke saa 
ordentlig stikket og dannet, som det forst omtalte; hvilket den 2den 
Figur udviiser.

• ' Faa Dage derefter nevnlig den 6 Martii lidet efter Solens Ned
gang mellem 7 og 8 Klokke siet, blev samme Lysning paa ny seet, 
men var ej heller saa ordentlig og régulait, som det forhen beskrevne, 
dog befandtes herved i Besynderlighed dette, at iblant de faa Straa- 
irr, som det udstiod afsig, stigede de fleeste og indtil Top -Puncten 
(Zenith) paa Himmelen; men de forsvunde snart igien og andre op- 
stigcde i deres sted, saa at hver Straale var ikkun udi nogle faa Se
cunden Tid tilsiune. Strap derefter blev Himmelen stiult med 
Skyer og Taage, og kunde da dette phænomenon ej siden sees.

Diste tvende forste Tegninger og Beskrivelser findes udi Mifcei- 
Ianeis Berolinenfibus (a) indforte, og bemeldte Author Ole Romer 
beretter derhos, at saadanne meteora sees nesten hvert Aar udi Is
land og Norge. Hand holder for at dette Lys r som af ham her blev 
obierverit, var lavt ned i Luften og ikke meget langt borte: thi udi 
Pilmberg, som er 2 Mile fra Kiobenhavn (siger hand) er det seet 
klarere og storre: hvoraf hand flutter at det der var meere Vertical 
og hojere op over Horizonten. Hand meener ogsaa at saadant Lys 

, giver
(a) MifcelL Berol. an, 1710. pag, ijtt à íeqv;
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giver meere den ncrrvcerende end den paafolgende Tilstand og Beskaf
fenhed i Luften og udiVcrirliget tilkiende : fordi det treffer ej altid ind, 
som nogle meener, at efter saadant phænomenon folger om Som
meren klart Vcrir og om Vinteren Frost.

Z. Observation.

§. 4-

Det Nordlys, som forhen er meldet om at vcrre stet her i Kis
benhavn den 6. Martii an. 1707 z har og samme Tid ladet sig fte udi 
Tydffland / hvor det er bleven obferverit og beffreven saaledes:

Ao. 1707. den 6. Martii er udi Berlin et klart Lys om Aftenen 
Kl. 8. seet udr Norden , efter at det havde verret en klar Himmel 
den gandffe Dag fra Morgen indtil Aften; udi den nest foregaaende 

3. og nest folgende Natt var en maadelig Frost; men om Middagen 
Fig. toede Frosten op ved Solens Varme: Bemelte Lys havde er hvidag

tig Skin / og var af Figur som en Regnbue, dog meget bredere, end 
Regnbuen pleycr at ftes, og samme lyse Bues Centrum kunde hol
des for at vcrre omtrent i Meridianen neden under Jorden. Lyset 
strakte sig udi Horizonten hknvkd 100 Grader; Den overste Deel af 
Buen stod 8 eller 10 Grader Hoyt op over Horizonten. At dette 
Lys kunde komme fra Maanen var ikke mueligt, fordi det blev seet 
ved Nye Maaneds Tider, da Maanens Skin var saa lidet og svagt, 
at det ikke kunde lignes imod det foromtalte klare Lys der saaes i Nor
den : tilmed gik Maanen strap derefter ned, saa at den ingenlunde 

' kunde foraarsage nogen saadan Lysning. Ey heller kunde Solen vcr
re Aarsage dertil, fordi den var da allerede saa dybt neden under Hori
zonten , at den ey kunde forvolde det allermindste Tusmerke meget 
mindre saadant klart Lys, der lysede ligesom et Maanestin. Me
dens man nu dette og den skinnende Bue betragtede, opstigede lyse 
Straaler, udi en lige Lod-ret Linie opad fra Horizonten, og det no
get langsom ligesom raquetter pleje opstige, dog faae de ikke rode ltd, 
ej heller havde de nogen Ild Farve; men de lignede Lyse-Stolper og 
Stotter, som til deels rostede og bcrvede, og nest ved Buen gave 
de saa klart Skin fra sig, at endogsaa lyset udi en Legte derved kunde 

doves
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doves. Besñgde Straaler opstigede nu hisset nu her, ikke faa hastig 
som et Lynet/ men sagtelig (admodum lente, qv-afi deliberato.) 
Hvormange disse Straaler vare kunde ej tcelles / fordi de bleve ikke 
bestandige/ menffifteviis (alternatim) iblant hinandenftemssinnede, 
faa at naar en Straale forsvandt ; opkom en anden paa et andet 
Stå Der var og imellem disse Straaler en sort Morkhed tilsyne, 
faa at dette Spectakel var baade herligt og i nogen nraade få og 
ffra'kkeligt at see. Men at denne Morkhed ej bestod af Sky r, det 
kunde fornemmes heraf: fordi man med en 2 Fod lang Kikket kunde 
fte Stiernerne allevegne faavel igienn m Morket som igimnem dm 
lyse Bue. Bemeldte Straale-Skndde holdte ved nesten en halv Ti
mes Tid. Oven over den forncrvnte Bue r saaes endnu en anden 
Bue, ftaaende omtrent 30 Grader Hoyt over Horizonten/ men syn
tes ikke faa gandffe heel som den anden; thi paa nogle Stceter var 
Stceder var den igiennembrudt/fjhellrr strakte den sig ned til Hori
zonten med Enderne. Klokken 9. begyndte den overste Bue at mind
skes / og omsider at forsvinde. Den nederste Bue blev bestandigere/ 
dog begyndte den at stunke lidet dybere ned udi Horizonten, og Klok
ken 10 var intet metre af den at see ; men Himmelen var endnu no
get lysere nwd Norden end paa andre Stader. Denne Obfervation 
og Beskrivelse haver den Berlinske Aftronomus G. Kirch giort / og 
den sindes udi miicellaneis Berolinenfibus (ed. BeroL 17Í0. pag. 135. 
& feqq.) ; Tegningen derover seer man her af den 3. Figur.

§. 5-
Vldere har man udi samme Mifcellaneis Berolinenf. pag. 133. en 

relation, som Chriftoph. Matthæus Seidelius udi Sehonbergen (in 
Marchia Veteri) derom har skrevet af denne Inhold: Á0.1707. den 
6 Martii henvkd Kl. 8. om Aftenen / da Himmelen overalt var'gand- 
ffeklar/ blev ftet et Skin udi Norden/ som lignede Dagningens Lys 
nylig forend Solen o pgaar. Af dette Skin samlede sig forst tvende 
breede oa aflange Buer / som strakte sig fra Nordvest hen til Nord
ost ; af Buerne opstigede siden adffillige Straaler / og i stor bemcrr- 
kede man at fra den nederste Bue udskiod sig vel 20 gange en Straale 
op igiennem denloverste Bue med saadan hastig Fart som et Lynet; 
Denne Straale bredde sig ud oven til, hver gang den var opstegen 
over dm overste Bue og blev til en lys Damp f som udi et 

T t øjeblik
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Ojeblik forsvandt / saa at den ikke efterlod sig Let ringiftc Spor eller 
Tegn. Imidlertid stigede den overfte Bue saa sagteligen hoyere op/ 
og blev forvandlet til en hvid ffinnende Skye/ som ikke uden Skrek 
blev seek at ffiule den overfte Deel af Himmelen ; men derefter foer 
den hen mod Veften og folgede med Maanen/ som da gik ned. Og 
endffiont denne Skye efter Maanens Nedgang opholdte sig over en 
heel Time udi den Vestre Kant af Himmelen/ forend den blev usyn
lig / saa dog alligevel kom en Bue meftendeels i den Stand og i det 
Stad tgien/ hvor den forige Bue var seek/ som til ommeldte Skye 
var bleven forandret. Omsider begyndte begge Buerne at forsvinde 
forsi den overfte og siden blev den nederfte ved Midnats Tid usynlig.

Eaaledes, som sagt er / beretter Seidelius at dette meteoron er 
stet i Schonbergen, og hand legger dette dertil/ at der siden blafte 
en ffarp Norden-Vind udi lang Tid/ fom bragte en fterk Kuld, og 
foraarsagede mange Stormvinde og uroeligt Vairlig der i Landet.

6.
Her har vi da stet de forfte Obfervationer og Tegninger over 

Nordlyset/ hvilke kand holdes for advare tilforladelige. Jeg sinder 
ellers ikke noget ffrevet omat dette meteoron udi det Aar 1707. er 
bleven obferverir paa andre Stader end i Damnark/ og udi Tydff- 
lñnd. Frobefius udl sin Tradat (Nova & antiqva Lum. & Aur. Bor. 
Sped.) melder ve! korteligen, at i samme Aar ere sect nogle Luft- 
Skin udi Torna i Lapland/ item udi Breslau i Slesien/ men fordi 
man har ingen efterretlig Beffnvelse eller Tegning derover/ er det 
unyttigt her at tale noget videre derom.

Udi det nkftfolgende Aar 1708. d. n. Sept, er en ftor Lysning 
eller et gloende Meteoron stet paa mange Stader i Seren : Den 
beromke Mathematicus og Philofophus, Christian Wolff/ har udi 
Halle obferverit og beffrevet det lamme omftandklig nok/ som udi 
Adis Erudit. Lipfienf. a. 1708. pag. 526. er at ste. Dette pheno
menon agter jeg ikke heller at tale her noget om: thi af den derover 
giorde Beffnvelse kunde ligesaavel flutkes at det har varet et flags 
Tordenvå/ som et Nordlys; hvorom jeg overlader til andre at 
disputere. Men udi det Aar 1710. finder man igien et Nordlys af
tegnet og beffrevet/ som her folger:

4. Ob-
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.4. Obfeivation:

§- 7-

Ao. 1710. den 26. Novembris, Klokken 6. om Aftenen har 
Joh. Georg Liebknecht Mathem. Prof, til Gießen udi Hestn- Land 
obferverir et Meteoren, der var fññledes tilsiune: Der lod sig see en 4*  
stor lys Bue udi Norden, four syntes at vcere 2 eller 3 Fod breed; Fig. 
dens udvendige Kant var morkere end den invendige hule Kant. Rom- 
met inden udi Buen var saa morkt, at man aldeles ingen Stierner 
kunde see derigiennem, men udi den lyse Bue og etters allevegneva- 
re Stjernerne tilsinne; Denne Bue varede ikkun 10. Minuter af en 
Time / og formedelst denne korte Tid kunde intet vist Maal paa dens 
Storrelse og Etrekning tages. AngaaendeVcrirligets Tilstand, da 
havde der den gandskc November Maaned igiennem vcrrct et meget 
uroligt og Taagefuldt Vceir; men sidst i Maaneden henimod den 
26 Novembris har det forandret sig, da Vinden blev Nordost, og 
Frosten begyndte at tiltage. Denne Observation og Tegning sindes 
Udi Aétis Érud. Lipf. a. 1711, pag. Z25.

§. 8.

Flere end diste foregaaende Observationer og Tegninger har. sig 
ikke forefundet, som over Nordlyset ere forfattede af lcerde og Na
turkyndige Mcend, forend det store Nordlys udi det Aar 1716. lod 
sig see; hvilket nu statt blive talet om.

Det il cap.
Om det siore Nordlys fom Ao. 1716. blev sect uestcn o« 

over «lo Europa.
§. 9.

Ao. 1716. den 17 Martii er et meget merkeligt og stinncnde Phe
nomenon blkvkN obferverit paa mange Sttrder udi Tydstland, Hol- 

T t 2 land,
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land. Engeland og over aldt i disse Nordlige Lande, hvorom man 
strap fik mange flags Relationer udi Aviserne at lcese, som jeg her aldt 
forbigaaer; men i den Stcrd vil jeg i dette Capitel af A<ftis Erudito
rum fremsa tte de fornemste Tegninger og Beskrivelser/ fom af erfar
ne og trovcrrdige Mand, der selv have obferverit dette Nordlyses 
phenomena, udi Tydffland ere forfattede:

i. Oblervation.

§. 10.

Udi Margrevssabet Meissen i den Bye Lammich har 'Schmide- 
rus obferverit dette store Nordffin / og det samme aftegnet og be- 
ffrevet saaledes:

Den 17. Martii i det Aar 1716. var et bestandig Stormvair ftrldt 
af Fugtighed og Regn; overst i Luften blceste Vinden af W. S.W; 
nedem Luften var den S- W. ; imod Aftenen forsvandt Skyerne og 
Himmelen blev westendeels rem og klar undtagen udi den Nordre Deel 
af Horizonten, hvor der lode fig see nogle tykke Skyer. Efterat 
Solen var nedgaaen lod den en tid lang efter sig store lysende Strø
mer og Straaler i Luften, guule at see til: hvoraf klarligen kunde 
'ornemmes/ at overst udi Luften var en stor Momgde af adskillige 
lags Dampe; Klokken 8. begyndte disse Straaler efter Haanden at 
-orsvinde indtil de omsider bleve gandffe borte. Kort derefter fik man 
at see et Skin staaende ligesom en rund Bue, som var hvidagtigt og 
meget kiendeligt. J Begyndelsen var dette Skin ikkun tyndt og 
svagt/ men efter Haanden voxte det til / og sirekkede sig fra Nord
vest og omkring Norden til Nordost, og var ak Anseende ligesom den 
Lysning der sies ved Horizonten nylig forend Maamn opgaar. Kort 
Tid derefter blev Skinnet noget rodagtig, hvorudover nogle i Forst- 
ningen meentt at der var en Ildebrand opkommen i Naboelauget, 
men de bleve anderledes derom overbeviiste, da Lyset stigede aldt 
Meere og meere op over Horizonten og gav saa stor Glands fra sig, 
at det kiendeligen lyfede over alle omliggende Marker/ og paaHuus- 
Veggene, saa at de, som gik paa Gaderne og ej vidste endnu noget 
af dette phenomenon, nreente at det var Maanen der skinnede.

Lidet
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Lidet derefter opkomme sorte Skyer, som udi den 5. Figur ere be- 5. 
merkede med ccc, og neden under disse Skyer syntes foromtalte Skin Fig» 
noget dunklere, ligesom det kunde vcrret blandet med en Rog eller 
Tange; men oven over Skyerne skinnede det nu saa klart, at det ikke 
lignede Maanens Skin, men var ligere det Lys, som sees paa Him
melen Din Sommeren ved Solens Opgangs Tid. Dette bevegede 
sig ogsaa ligesom Vand-Belger udi en See, etter som Kornet der 
staar i fulde Ax paa en Ager, pleyer at drives og beveges, naar Vin
den blcrser derpaa; der blev ogsaa stet en idelig Blinken eller Lysning 
(micario continua) ligesom der sees undertiden udi en Sommer Nat, 
naar der om Dagen neft tilforne har vceret en sterk Heede (b). Ef
ter Kl. 9. om Aftenen da Vinden udi den nederft Luft blasste sterk af 
S. W. men ndi den overste Luft af W. S. W., saae man af den 
sorte Skye udr Vesten at opkomme tnorke Straaler, som udi Figuren 
ere betegnede med (DODD) tillige med sortagtige Darnpe (FF) som 
dog ikke varede lange, men forsvandt strap igien. Derpaa blev man 
var, at af den Lyse - Vue «, som stod hen ved 15 Grader hoyt over 
Horizonten, begyndte lysende Strimer og Koster at udbryde, som 
gave sig ud fra hinanden; Den forste og längste af dennem er beteg
net med (a), som heldede noget imod Osten og strakce op indtil Him
melens Top Punct (Zenith) ; derefter opstigede i Westen den Straa- 
le, bi siden opkomme de andre c, d og e efter hin anden; alle disse 
Sttaaler vare blinkende og siuntes rodagtige, og den rode Farve 
blandede sig ogsaa undertiden udi Nordlysets Bue, men efterhaan- 
den blev dette Lys hvidere og bleegere. Efter en halv Times Forlobs 
blev Buen lavere og Skyerne ffiulte den. Men, da Klokken var 
henimod elleve, kom dette phenomenon igien med fanune Glands, 
Blinken og Srraaleffud og Buen stod som tilforn henved 15. Grader

Ttz hoyt;

(b) Dm Blinken ber omtales, som sees om Sommer Rêne /synes ak veere det flagskynet/ som 
gcmeenligen i Augutti Maaned foruemMes her i Danmark at blinke vp af Skyerne om Aftenen ellet 
om Natte»/ og biiver kaldet KORNMOED: Zblant den gemcenr Mand udi Danmai k kaldes det 
oasaa Sildffierr > Ligeledes tre beage disse katemaader udi Sverriae brugelige nemlig Kornblixt 
(fulguratio Segetum) y g (5il6blíít (fnlgur halec-um) , fom Andreas Celfius udi sin Samling af dk 
Obfervationer, der eregiorde i Svcrrige over Nordlystl / bevidner: Mig rrogsaa berettet/ at sag, 
dan Lysning eller Blinken bliver udi Pommern og det Magdeburgiste diftriét kaldet Herings Blitze. 
Om dette finder jig ellers Leyligheb udi den Part af dette Skrift at givre nogen ««rmereFsr- 
klaring-
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h Syt; De sorte Skyer , som udi Norden her og der endnu hengte i 
Luften / havde ey meere deres forige Figur og Skikkelse, men vare 
fulde af Huller og Aabninger, hvorigrennem Lyset udftraalede lige- 
som Koefte, ikke anderledes end som Maanen om Natten eller Solen 
om Dagen styder Straaler igiennem Skyernes Huller og Aabninger 
hen i den taagefulde Luft. Da det lakkede imod Midnat, samledes 
tykke Skyer paa Himmelen og giorde Ende paa dette SlM Denne 
BkffriVelft sindes Udi Affis Erud. Lipf. a. 1716. pag. 357.

2. Obfervation.

§. II. X.
Ao. 1716. d. 17. Martii haver August Fridemann Boetticher i 

Eisleben obferverit og bestrevet samme Nordlyses phænomenon, 
6. hvoraf Zndholden er kortelig denne:

Fig. Der blev udi N. N. O. sect en sortagtig Skye paa det Stad, 
som udi den 6 Figur er betegnet med Ä -, Samme Skye strakte sig 
ned til Horizonten f og var z ligesom Sprinkelverk, fuld af Huller 
og Aabninger; derefter blev den nederste Deel af Himmelen ncrr ved 
Horizonten/ B, med en work Brre fra Asten hen imod Vesten be- 
trokken; i Buens overste Kant vare saadanne Farver tilsyne, somu- 
di en Regnbue, men de vare dunklere. Strap derefter udspirede af 
Buen de Straaler, DD, hvilke udi Begyndelsen vare korre, men 
efterhaanden bleve de lamgere og havde en Fart ligesom Raqvetter. 
Sttaalerne imod Asten (hvor man merkede at de forst begyndte at 
opstige) vare klarere end de andre imod Vesten. Iblandt tiennent 
var en Straale, E, udi Nordost frem for de andre merkelig f i det 
den stigede hoyre end de ovrige og blevllcrngere stauende. Imidlertid 
blev den Skye, A, forvandlet til en Rog t der stigede op og ned/ og 
nest derved faae man den klare Himmel : Da dette Syn var til ende/ 
saaes nogle sortagtige Skyer, F, F, med et Skin omkring, og om
sider blev Himmelen ffiult med Skyer. Dette Syn varede fra Kl. 
7 7 tll Kl. 9. Dttkom igien K!.fl2. om Midnatl/ ligeledes Kl. 
3. efter Midnat. Denne Obfervation er infort udi Adtis Erud. Lipf. 
a 1716. pag. 359.

I. Ob-
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Z. Obfervation.

§• 12.

Ao. 1716. d. 17. Martii er udi Hñlberftñd faavelsom og udi 
Helmstad samme Lys stet og beskrevet af Mathem. Prof. Rudolph 
Christian Wagner. Tegningerne derover seer man af den 7de og 
8de Figur.

Hvorledes det var tilsyne udi Halberstad, det viiser den 7de Fi-y 0(t 
gur, som er opsatt af den der varende Reétore Scholæ M. Elend/0 3 
men den anden Tegning, som den 8de Figur forestiller, har bemeldte^ 
Wagner forfcerdiget, der var i Helmstad, og hans Beskrivelse derover 
er af folgende Indhold:

Paa forffrevne Tiid nemlig den 17. Martii om Aftenen efter Klok
ken 7. blev fornummet et meget klart Skin paa Himmelen mellem 
Norden og Vesten, ligesom det ffeer naar Huuse eller Bygninger 
staaer i Brand. Dette Skin strakte sig 45. Grader op over Horizon
ten ; Himmelen var Stierne klar, og omkring Añen-stiernen (Ve
nus) som stod nar ved Skinnet, blev stet en lys Ring. Klokken 8- 
lod sig see en lys Straale, som lignede Halen af den store Comete, 
der Anno 1680. var tilsyne, dog var Srtaalens Lys meget svagere 
og til anseende som den Lysning i Melkeveyen; samme Straale op- 
stiqede fra den taagede Stierne (Stella Nebulofa) mellem Perfeum og 
Caffiopæam indtil z6. Graders Hoyde og forsvandt strax. Hand flut» 
tkde at denne Straale rnaatte have sit Udsprung af en merk Skye, 
som befandtes nest der neden under, fordi nylig tilforn, imellem 
Klokken 7 og 8, var stet tvende lige saadanne Straaler af sort Skyer 
at opstige , som den 8. Figur giver tilkiende, og den samme Nat mel
lem Kiokken ii. og 12. ere 4. saadanne Straaler af lige den samme 
Beskaffenhed udi Halberstao obferverede, som as den 7. Figur kand 
sees. ProfelT. Wagner holder det mcrrkvcrrdigt ak hand kunde see 
Stiernerne igiennem den lyse Straale, som blev obferveret. Ader- 
meere beretter hand ar der paa andre Står bleve ogsaa sect saadan
ne Straalestud,hvor dog ingen Skyer befandtes,item at paa endeel 
Stcrder vare msrke Skyer tilsyne med lyst Bredder omringede, af
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hvilke der oystigede, som udi den 8- Figur er betegnet; efter Kl. y-- 
blev en hob Snee-Skyer af Vinden sammendreven indtil 45. Grader 
op over Horizonten ; imellem disse Skyer saae man nogle Lysnin- 
ger eller blinkende Skin (corufcationes) jom vare vel noget svagere end 
det Lynet/ der sees undertiden om Sommer-Nsttterne; Men hen« 
imod Klokken 12. eller ved Midnats tiid, vare bemeldte Lysninger lige 
laa klare/ som det ommeldte Lynet. Det samme blinkende zSkm 
(corufcatio), siger Hand / er ogsaa af M. Elend seek i Halberstad 
urer ved Zenith.

Herhos beretter?rof. Wagner/ at paa nogle Stceder, hvor dette 
store Nord-lys blev feet z skal og tillige vcrre hort en Bulder og Bra
gen ligesom icoo. låfqvet-Skud, men udi Helmstad , siger hand/ 
kunde dette ikke hores formedelst Vindens stcrrke Blcest og Susen i Luf
ten. Man sinder denne relation ligeledes udi Aftis Erud. Lipf. an. 
1716. pag. 359. & feqv.

Mand sinder ydermeere adssillige Obfervationer og Bestrivelser 
over dette Nord-lnsts phænomena, som samme Did ere sekt udi Hal- 
brrstad/ Hallt/ Wittenberg/ Brunswig/ Leipzig og flere Stceder udi 
Tydssland/ hvilke her at inbfore ville blive for vidtloftigt. Jeg har 
ey heller kundet sinde derudi noget merkvcrrdigt / uden dee/ som her 
allerede udi de foregaaende Obfervationer er omtalt; alleneste dette 
er derved at erindre:

Udi Halle i Saren var dette Lyses Skin og Klarhed sterkere end 
Maanens Lys (som udi Aftis Erud. Lipf. a. 1716. pag. 365. kand lce- 
fes). Oa udi Brunsvig bleve Straalerne, som i stor Mcrngde op- 
stigede / stet at have adstillige. flags Farver , i seer gule/ gronne og 
bimmelblaa; (som fornennnes af Frobefii Nov. & antïqvis Aur. 
Bor. fpeft. pag. 75).

§. 14.
Men iblant alle de Obfervationer og Afbildninger / font ere 

Siorte over dette Luft-Skin, synes den vcerd at betragte, som Ma- 
thematum itudiofus C. Kirch derover har forfattet/ da dtt blev sect 

udi
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udi Danzig: Thi paa dette Stach fsyede Vairliget sig stråledes, at 
mand kundr fee det den gandste Nat igiennem, og det tresser sielden 
ind at mand faaer det af saa mange flags figurer paa een Tud 
og Stad ar see; derfore vil jeg her hosfoye bencevnte Kirchs Beret
ning derom:

4. Obfervation.

Anno 1716. den 17. Martii om Aftenen Kl. 8- mm. 15. blevi 9; 
Norden obferveret et langt og breedt Skin, som udi den 9. Figur Fig. 
Num. I. er betegnet lued A, B; Mod G sien heldede det ned ad udi B, No. 
men imod Vesten kunde maní» ey see Hvorvidt det strekkedesig, fordi l 
det struttes af Skyerne ved A; den nederfte Kant e, e,e, var lysere 
end den overste, og mand faae derudi Lyrens lyse Stierne (Lucida 
Lyræ), som er udi ¡Figuren betegnet med a; mellem Lyset og Ho
risonten var Himmelen mocke blaa / oven over Lyset var dersskyse- 
blaa af Skinnet; Lysets Breede var 6. grader, den nederste Kant, 
eee, var omtrent 8- grader hsyt fta Horizonten.

Klokken 8. min. 20. var dette Syn gandste forandret: thi den y. 
Nordre deel af Himmelen, fardeles mellem Asten og Norden, syn« Fig; 
tes at brande; udi N. o. samledes Zld klumper tilhaabe,somudi den No. 
9. Figur Num. 2. ere bemerkede med iii; af disse Ild-klumper ud- 2. 
stiode sig Luer med saadan hastig Fart, arde i 2. fecunders Did Mi- 
gede fra Horizonten indtil Zenith, og bsjede sig noget lidet hen mod 
Asten. Da de forste forsvandt, samledes andre igien, som ligeledes 
kastede Luer fra sig; igiennem en afsaadanne Ildklumper kunde mand 
fee Lyrens lyse Stierne ved a; nogle Luer syntes ligesom at opstise 
af Kirke-Taarnene ikke anderledes end som de havde staaet i Brand, 
dog stigede disse Luer hoyere end udi Ildebrand pleyer at stee: thi de 
strekkede sig op til Zenith ; Nogle af dem begyndte fra Horizonten al 
opokmme, og vare alle blodrode som gloende Jern. Udi Norden 
og Nordvest saae man imidlertid lyse Straaler at opstaae indtil 30, 
40. og 60. Grader Hoyt over Horizonten og de bleve bestandig stil- 
lestaaende omtrent 15 fecunders Tiid forend de forsvandt, oa deref
ter opkomme andre i staden igien. De rsde Luer og lyse Straaler •

U u holdte
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holdte ved neflen en halv Time at spille i Luften, og derpaa bleve de 
borte : Siden syntes den Nordre Deel af Horizonten at ffinne lige« 
som en Skye, der giver et Lys fra sig af Maanens Skin. Herved 
er dette merkvcrrdigt, at baade ndi den merke saavelsom udi den lyse 
Deel af Himmelen kunde man altid grant see Stiernerne af forste/ 
anden og tredie flags Sterrelser; ligeledes vare Stiernerne paa den 
evrige Deel af Himmelen tilsyne, saa at paa den Tiid har her aldeles 
ingen Skyer varet. Den Klarhed, som endnu var tilbage bleven, for
andredes ogsaa ivisse maader: thi undertiden blev den sierre og saa 
klar som tilforne; undertiden udkom deraf en og anden Straale og 
hvidffinneade Lue, dog meget langsom. Da Klokken var io. blev 
feet en lys Bue mod Norden henved 7 Grader Hoyt over Horizonten, 
dens Brrede var ikke over alt lige sior, sommesieds var den 1 Grad 
og andensteds 2 Grader breed; mod Asien udkastede den nogle svage 
Straaler. 

Klokken iO. min. 20. vare tvende Buer a og e tilsiune; Rum- 
9- met imellem dem var meget morkt; den nederste Plads under Bu- 

en a, c, saae ud font en tyk Regnffye, dog kunde mand see Stierner- 
No-ne derigiennem: thi med bare Ayrre blev den Stierne Mirach udi 

3*  Andromedæ Belte siet indtil den gik nedunder Horizonten; mm der
efter saae man ogsaa sammesteds en Stierne udi Svanen. Resi ved 
den oversie Bue var endnu en tredie Bue F, som var meget bredere, 
nten havde et langt svagere Lys; Strax derpaa opstigede Straaler 
imod Vesten, og et Skin begyndte at udbrede sig over aldt udi der» 
samme Kant paa Himmelen. Nogle faa minuter for Klokken 11, 
vare alle Buerne forsvundne, og udi den Nordre DeelafHimmelm 
ncrr ved Horizonten opkomme nogle Sky-Sole (o: foles fpurii five 
parhelii), af hvilke opstigede en deel Straaler, som alle tgten strax 
forsvandt og andre opkomne igien i deres Stå De lode jig oftest 
ansie ligesom Solen ffulde fremkomme af Skyerne. Klokken il op
kom en nye Bue i Nordvest, hvis ene Fod siod lige 1 Norden, og 
deraf opstigede Straaler ligesom tilforne; Lidet derefter gav Buen sig 
ned under Horizonten, og efterloed sig der ikkun et Lys, sometTus- 
morkr; hvorudi der stoede nogle merke Skyer, som er et klart Be- 
vlis paa at det lyse Phænomenon var heyere i Luften end Skyerne.

Klokken
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Klokken ii. min. 50. var Himmelen at see til som den 9. Figur « 

Num. 4. udviser; den Bue a, var henved 5. Grader hoyt over ho- 
rizonten ; dens Breedeîvar omtrent ' Grad ; denne Bue ffinnede ^0' 
klarest udi , e, mod Nordost. Den ovenstaaende Bue/ c, havde langt . * 
svagere Skin end den nederste, og blev her og der igiennembrudt afde ** 
Straalek/ som fra den nederste Bue opstigede/ men den kom strap til ret
te igirn: Straalernek f, opstigede ved den ostre Side ; men paa den 
anden Side mod Vesten opstode flygtige Luer / aa,. Midt imellem 
Vorden og Vesten bleve nogle smaa morke Skyer/ b b, bestaaende.

Klokken i2. saaes atter tvende Buer b og d, hvis Breede var 9*  
omtrent 2. Grader, og den nederste Bues Hoyde var omtrent 10 Fig. 
Grader fra Horizonten ; den nederste Kant syntes at vcrce befar med No. 
nogle Takker, som lysede sterkest og udffiode Straaler. Inden og 5- 
uden for Buerne lode sig see mange Skye Sole (pfeudoparhelii), af 
hvis Materie Straalerne opkomme; men i ftrrdeleshed lode sig see 
Flammer og Luer i stor Mcengde, der bevegede sig ligesom Vandbol- 
ger; de udbredde sig over det gandffe Lovens Tegn indtil Saturnum -, 
men omsider strckkede sig videre hen over Zenith mod Syden/ saa at 
den heele Himmel blev dermed nesten ssiult, undtagen et Rom eller 
fpatium udi Syden 30. Grader hoyt fra Horizonten var endnu til« 
bage, hvor mtet af dette phænomenon var tlksiune. Klokken 12. 
min. 20. forsvandt Lilerne, dog blev endnu en liden Bue tilbage/ 
hvis Centrum var i N. N. O., og dens ene Ende rakte ned til Hori
zonten; og da lode sig igien allevegne see Skye-Sole/ som udkastede 
Straaler; Men Buen formindffedcs efter haanden paa begge Sider/ 
indtil der blev ikkun een Skye-Soel tilbage at see, som omsider hen ved 
Kl. 12. min. 38. eller 40. forsvandt/ og da var der et Lys/ som et 
Tusmorke/ i Norden tilbage, hvoraf mellemstunder opstigede svage 
Straaler og Luer. Kl. 1. min. 8. voxte dette Tusmorke merkeligen/ 
strrdeles i N. N. W.,og en tyk Straale opstigedehenved40. Grader 
Hoyt/ men efter 4. minuters Did tog det igien efter haanden af og 
formindskedes.

Klokken i. min. 45. bleve udi Norden seet nogle lyse Flekke-Skyer g, 
bbb, som lcrnge stode stille paa det samme Steed ; afdisse lyse Flekke pik’ 
udkomme ideligen Luer a a, som Bolgeviis opstigede 40. Grader hoyt. No*  
Kl. 2. syntes Horizonten^ Norden ligesom at vcrre ffiult med tynde 6 *

Uu 2 Skyer
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Sk»)er, der kunde vcrret blanke og hvide afMaanens Skin , og der
af opkomme undertiden smaa korte Luer. Efter Kl. 3. da Maanen 
var i ñn Opgang, syntes Himmelen ikke saa klar paa det sted hvor 
den stulle opkomme, som den ellers var ved Horizonten i Norden; 
ry heller forjvandt dette Nordens Lys , forend Kl. 57 da Dagens 
Lys tog Overhaand og Himmelen blev stiult med tykke Skyer/ faa 
Det omtalte phenomenon ey mere kunde sees. Endeligen foyer vo
res Obfervator C Kirch dette dertil/ at mange troværdige Folk have 
berettet, at Kl. 8. min. 30. have de hort et Lyd eller Susen af de 
Luer, som den Trid udbredde og bevegede sig, og at de foregave hvor
ledes de meget vel have kundet stille dette Lyd fra Havets Bolgers 
Susen, som ogsaa paa samme Tiid lod sig hore. (Vid. Afta Enid- 
Lipf. an. 1716. pag. 361. & feqv.)

Det ill. cap.
Dm Nord-lysets Phænomena som i Tyd st! and Anno 

17AIA ogver efter ere sect.
§-15-

Efterdi jeg har foretaget mig ikkun at tale om de merkvcerdigste 
eg mest rare pnænomenis, som med Fliid ere obferverede, saa vil 
jeg her forbigase de Observationer, som udi de Aar 1717, 171g, 
1719 og 1720. oln Nordlyset ere publicerede; fordi mand finder in
tet sierdeles nyt derved at merke. Men udi det Aar 1721. har dette 
Meteoren atter ladet sig fee paa en usiedvanljge Maade nesten over 
alt i Tydstland, og herover har Joh. Georg Liebknecht i Giessen for
fattet en Beskrivelse, som kand agtes vcrrd at betragte, derforeviljeg 
Jndholden deraf med tilhorende Tegninger fremstille.

i. ObfervatiorL

Anno 1721. den 17. Februarii, kfterñt Mñttd Udi Gikssên havde 
endnu ikkun lidet af Vinteren fornunnnet, hendtedetsig, at denude 

Ther-
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Thermomerro indstuttede liqveur fligede 20 LlNkv Ned og Vceirliget 
var da ufornrodenttig bleven klart. Om Aftenen d.^17 Februarii M IO. 
6 ' saae man en bleegagrig Bue ndi Norden/ og Stiernerne overalt Fig. 
paa Himrnelen saavelsom og Aften-Stiermn Venus skinnede megetNo, 
lyst. Denne Bue var i Begyndelsen at see til ligesom den Bue/ der i. 
tilforn Ao. 1710. den 26 Nov. i Giessen var bleven obferverit, og 
her forhen udi det 1 Capitels 4de Obfervation er allerede bcffrever. 
Det merke Cirkel-Stykke/ A B, var udi den Nordre Kant paa Him
melen 10 Grader 50 Min. heyt fra Horizonte»/ og den bleege Bue 
der oven over B c var 4 Grad. 40 Min. breed.

Efter Kl. 7. opkom endnu en anden Bue/ CD, som var merk/10 
og strakte sig / fra A til D at regne/ 19 Grader op fra Horizonten; Fig 
af deme merke Bus opstigede imidlertid store tykke Straaler, tige-Mo' 
fom lysende Stotter eller Bielker/ og de ffiode sig mestendeels paral- 2* 
lele op i Luften i hvor de siden udbredde sig /- som Koeste / og de 
vorte ill mart paa den eene snart paa den anden Side/ men strar 
igien formindskedes de og bleve gandffe borte. Siden komme de 
samme sierker igien/ og foere om her og der iblandt hinanden/ lige
som man kunde see tvende Krigsherre at fegte og siaacs tilsammen. 
De stigede forsi op fra de lavere Stcrder/ og nogle af dennem bleve 
i deres opstigende afffaarne ved andre Straaler/ som af den merke 
Bues Kant opskiode sig. En Deel af disse Straale-Stotter vare li
det krumme/ og nogle helvede til en eller anden Side; men af dette 
stags vare der ikkun meget faae.

Efter Kl. 8. kom den tredie Bue D E dertil/ som var lysagtig 
og storre end de 2 forige ; denne sidste Bues Hoyde A E over Hori
zonten var 24 Grad 20. Minuter / og den var saa bestandig / at den 
hverken blev forandret ved de Straale-Skud/ som opkomme fra den 
nefte merke Bue/ ej heller-bredde den sig nogensteds videre ud ved 
Horizonten ; hvorfore dens Strekning lige fra Nordenhenimod Osten 
riotig kunde maales og befandtes 51. Grader; dens Strekning fra 
Norden henimod Vesten befandtes 55. Grader/ og dens Hoyde var/ 
som for er sagt/ 24. Grad. 20. Minuter; herved holdt man det 
merkvcxrdigt/ atiglenwm det morke Cirkel Stykke A > B, kunde in
gen smaa Stterner stes / forend den sidste Bue var opkommen: thi 
da begyndte omsider smaa Stjerner af zdie og 4.dle flags Storelst 
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at sees gandffe klart derigiennem. Melkevejen blev lysere paa det 
Sted, hvor Straalerneffiode fig hen, hvilket syntes underligt. Om
sider lod det sig ansee, som den overste lyse Bues Vestre Deel var 
jgiennembrudt , og den opstigede ligesom en Taage oven over det 
Himmel'Tegn, som kaldes Andromeda.

Efter Kl. io. blev seek en Straale midt udi Norden at opstige. 
Paa Marken imod Norden var det saa liust , ligesom dette Luft» 
Skin kunde have vceret ncrr derved, da det dog var meget langt borte, 
som af andre Omstcrndigheder er bekiendt; imidlertid saaes her og 
der nogle merke Skygger paa den lyse Mark; Af observatorio, som 
rr 80 Rhinlandffe Fod hoyt, kunde man udi besagde Nordre Deel 
af Horizonten kiendeligen see alle Bygninger og langt fraliggende 
Huuse, ja ej alleeniste Tagsteene og Vindeves Ruderne, men end- 
ogsaa Steenene paa Vejene vare ffielligen tihyne. Vide aéta Erud. 
Lipf. an. 1721. pag. 157.

2. Obfervation. '
§. 16.

Ao. 1721. d. i. Martii er et Nordlys atter udi Giessen af for- 
ncrvnte Joh. Georg Liebknecht obferverit, aftegnet og beffrevetpaa 
folgende Maade:

Udi Norden blev feet en merkelig lys Bue, fom var breedere 
og klarere end den, der tilforn den 17. Februarii var tilchne, (hvor
om udi nestforegaaende Observation er talct) ; tilmed blev denne 
Bues Skin forandret mellemstunder, og det Cirkel Stykke her in- 
denfore var ej heller strameget merkt, som udi den fenge. Udi den
ne Tilstand og Skikkelse forblev Buen lcenge udi Norden bengende 
gandffe stille, endffiont nogle Stotter, ligesom en gandffe tynd Roa, 
lode sig see neden ved Horizonten, og imidlertid var Buens Hoyde 
bestandig 31. Grad 50 Minuter; Men saasnart den siden begyndte at 
stige hoyere, saa blev den aldt lneere lys og ffinnende: thi udi Forst- 
ningen syntes den at give en Rog af sig, ligesom af Luer plejer at 
ffce. Endffiont Himmelen var klar nok og Stjernerne lode sig fee 
gandffe vel, saa var dog Horizonten ikke meget klarere end nylig til
forn; Udi Cirkel-Stykket inden for Buen saaes ingen Stjerner, men 
udi Buen selv vare de tilsyne. Om-
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Omtrent Kl. 9» saae man z Buer, nemlig to lyese og en mork ir;

Bue imellem dem, som af den 11 Figur kand fornemmes. Her opsti- à 
gede ogsaa lysende Stotter og Bielker, ligesom det ffeede den 17de Fe
bruarii nyllg tilforn, men i visse Maader var dette phænomenon 
anderledes end det forige : thi fra Kanten af den overste Bue opgik 
overaldt en flygtig Rog; i ftrrdelesyed opstoed udi Norden en stor 
Bielke A B, som udskiod Straaler af sig bande oven og neden til, og 
da denne forsvandt, opstigede strax en anden Bieike udi C, som gav 
storre Lys fra sig; derefter opkom en Straale udl D, som ffiod sig 
tvers over den anden store S>traale der var opsteget af L; heraf ville 
Tilffuerne giore et Kaars, og detLyssomfremffinuedeudi c, kaldte 
de en nye Stierne. For det ovrige faae man disse og mange flere 
Straaler her og der Skifteviis (altematim) at fremssinne, saa at 
naar en Straale paa den Vestre Side udflukkedes, opstigede en anden 
udi Osten i og naar denne iglen forsvandt, saae man atter andre udi 
Vesten at opkomme.

Nogen Tid derefter da Klokken var over 11. bleve seet smaa Skyer 
udi Vesten og ved Midnats Tider forsvandt dette Phænomenon.

Angaaende Vcrirliget, da var Himmelen den 1 Martü meget 
klar ; men Dagen derefter den 2 Martii var den ffiult med Skyer; den 
3 Martii var et ustadigt Vå/ og Natten derpaa faldt Regn. Vide 
Afta Erud. Lipf. an. 1721. pag. 159.

§. 17.

Dette Nordlys er ogsaa den 1 Mardi fra Kl. 9 om Aftenen indtil 
Kl. 2 ester Midnat (nesten paa samme Maade som udi Giessen) ble
ven seet ndi Leipzig, Halle, Merseburg, Tenstad i Thüringen og 
andre omliggende Står; hvorved dog ikke noget scerdeles eller meere 
merkvcerdigt er obfervent end allerede tilforn sagt er, undtagen hvad 
man i Tenstad haver anmerket, som bestaar kortelig udi folgende

3. Obfervation.

Fra Kl. 7 til 8 om Aftenen d.i Mardi 1721. saae man en tynd 
Taage nederst udi atmofphæra, som i den overste Kant havde et 

hvid- 
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hvidagtigtSkinog strekkede sig ligesom en halv Cirkel fra Vesten hen- 
imod Osten. Da Maanen gif ned blev den lyse Bue hojere, og 
Kl. 9 opstigede derigienncm mangfoldige Straaler. Kl. io. blev sect 
en sterk Tummel og Bevegelse med idelig Lynet udi foromtalte Tange, 
som Kl. ii tog metre til; og da saaes ligesom en ffinnende Rog paa 
«Willige Stcrder at drive herfra mod Syden.

Kl. i2. syntes Buen ar staae i Brand , og da udkomme Luer 
Deraf, som folgede strax paa hinanden og trekkede sig hen imod Syden.,

Kl. i opkom udi den Vestre Kant en anden Taaqe, som sirgede 
op over Buen hen imod Syden, og udffisd ideligen spidse Straaler 
af adffillige Farver. Rest ved den store Stierne, som Mes Artiu
ms, udbrod ligesom et Lynet, oa der nedstigede en Jldkurmp, rund 
som en Stierne; men strap derefter bredde den sig ud og blev til en 
lys Straalk/ somlysede henved 8 Minutcrs Dd, da den siden trekke
de sig tilsammen og præfcntereie en trekantet Figur, og dens Lys tog 
rfterhaanden af indtil den blev gandffe borte.

Gter Kl. i. begyndte de foromtalte Luer at blive svagere. Kl. 
2. sink den Magede Bue ned, saa at der dieve ikkun sekt endnu nogle 
faa Straaler, men ingen Lue var da mere tilsyne. VideAtiaErud. 
Lipf. an, 1721. pag. i6j,

.§. 18-
Samme Tid er ogsaa udi Meisten noget besynderligt ved dette 

Phenomenon i agt taget/ som her med faae Ord fremsettes:

4. Obfervation.

A o. 1721 den i Martti Kl. ii om Aftenen ffinnedk Luften meget 
klart oa lyst imellem Norden og V.sten, hvoraf utallige Straaler, 
som i Begyndelsen vare rodagtige, men siden bleve de lwidladne, ud- 
fprunge ligesom Flammer. Naar man stod paa et kost Sted, kun
de man see en sort Skye, af hvilken d.-sse Straaler udkomme; og det 
var fcrlt at set, hvorledes der igiennem Skyen pra-fentereic sig jet 
Speetakcl paa Himmelen, ligesom det kunde bestaaet af Regnbuer 
dcr tumlede omkring hisset og her iblandt hinanden. Dette pheno
menons Lys var sierre og klarere end det fulde Maamskm, og det 

bredde
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bredde sig meget vidt ud med stmnende Straaler. Hvilket sindes li
geledes Udi A ¿lis Erud. Lipf an. 1721. pag. 161. indfort.

Siden har mand aarligen udi Tydstland obferveret Nord lysets 
phænomena, som undertiden have vcrret af en meget u stkdvanhg 
Sterrelse, fornemmeligen udi de Aar 1729,1730. / 17357 17 37/ og 
1739- Hvorom Frobefii Nova & antiqva Luminis & Auroræ Borea
lis fpeâacula vidtloftig handler. Dette maae vcere nok om de Tyd- 
ste Obfervationer; nu vil vi hore, hvad udi andre Lande fortælles om 
saadanne Luft stien.

Det IV. CAP.
Om Nord-lyset, som er feet udi Italien og Spanien.

§• 19.
Anno 1723. ndi Januarii Maaneds Begyndelse opkom et Rygte, 

at udi en Landsby / kaldet Cento, i Italien havde man feet en Co
mete i Norden: hvorudover Antonius Caftelvetnus (en Elstere af 
kn^ñste Vkdtnstaber), som opholdte sig udi en anden Bye ikke langt 
fra Cento, nogle Aftener efter hinanden gav noye agt paa Himme- 
len, og befandt at et Lys opstigede over Horizonten i Norden, som var 
ustadigt,og ikke den ene Aften ae fee til som den anden ; men undertiden 
var det storre, og undertiden mindre; sommetider var det bleegt og 
svagt, og paa en anden Tiid igien mere bramdende og lignede en Lue. 
Om denne Syn indsendte Caftelvetrius en Relation til Videnstabernes 
Academie i Bononien; men her var ingen der kiendte det flags Me
teoren , dog giettede nogle at det kunde va're en Art af det Nordlys, 
som de havde hort og lcrst noget om at vcere i de forrige Aaringer sect 
ndi Tydstland Frankrige og andre Lande. Og som de fandt ikke no
get strevet om at Nordlyset nogen Tiid tilforn er bleven seet i Ita
lien, saa stulde dette vcrre det forste, som der er observeret, og der- 
fore holdt de vcrrd at indfore udi deres Commentarier, hvad for
nævnte Caftelvetrius derom havde berettet. Vide Comment. De 
Bononienft fcient. & Art. Academia. Bononiæ anno 1731. pag. 
286. & feqv.

Xx §. 20;
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§.20.

Anno 1726. den 19- O&obris fremffinnede om Ratten et over- 
maade stort Nordlys/ fom holdes for det storste, der i vore Tider er 
stet; thi paa mange Steder i Italien saavel som udi andre Lande er 
fanlme bleven obferveret, sotn folgende Beskrivelser udviistr:

i. Oblervation.
Udi Bon omen, som ligger paa 44. grader 30. min. Norder 

Breede , blev paa bemeldte Did den 19. Oéíobr. 1726. om Aftenen 
efter Solens Nedgang omtrent Kl. 6. r da det var klar Himmel og 
stille Vceir, stet en gandske fubtil og tynd Damp udi Norden, som 
nederst ved Horizonten var mork og nesten fort/ dklw overfte Deel 
var skinnende og rodagtig som Purpur Farve, derhos var den saa 
tynd ogsticer atStiernerne letteligen kunde fees der lgitnnem; Den 
strakte sig omtrent 10 Grader fra Norden mod Vesten; men fra 
Norden mod Osten var dens Strekning meget lcengere end imod Ve
sten ; dens Hoyde over Horizonten var omtrent 2 Grader; saaledes 
saae betl nu ud strap i Begyndelsen.

Lidet derefter syntes denne Damp at trekke sig fra Osten ncrr- 
mere henimod Vesten og at udbrede sig og forandre sine Farver fra 
gront til redt, omsider da den kom til Nordvest/ rakte den 18. Gra
der op i Hoyden/ og endelig, da den havde begyndt at mindskes og 
forsvinde i Osten og derimod udbredet sig hen ril Vesten/ stigede den 
op til 37. Grader og derover.

Siden efter faa Minuters Forlob opffiode sig hvidffinnende 
Straaler, hvilke saaledes varede 10. til 12. Minuters Tiid. Strap 
efter Klokken 7. begyndte Lysttiden Ostre Deel, som endnu var rod
agtig, at formindskes og blive lavere, og Stiernerne, som vare 
strutte bag ved dette Luft skin, begyndte at fremskinne ligesom af et 
Morke; hernest saae man ogsaa den Vestre Deel deraf at forsvinde 
og henved Kl. 74 var ey mere deraf tilsyne.

Kort herefter begyndte et storre Lys lidt efter lidt at opstige og 
at udbrede sig mod Vesten og mod Osten, indtil det satte sig ligesom 
en Bue og jo storre det blev, io klarere det skinnede; af Farve var 
det hvidagtig, som Dagsticeret pleyer at vcrre, og det gav saa sterk 

Glands
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Glands ira sig, at man kunde fee at lcese, hvad font med store Bog- 
staver var skrevet / og endffiont det i sin Hoyde og Breede var ube
standigt/ saa kunde dog af de flestes Beretninger z som neyr havde 
betragtet dette Lys/ fluttes at dets Hoyde var 12 grader op over Ho- 
rizonten; men Breeden amplitudo) var 60, Grader ; og stråle
des kom Nord lyset/ som nylig tilforn blev seet at forsvinde/ iglen 
meget klart og sklent/ og i denne Tilstand var det Klokken 8. om 
Aftenen.

Ved denne Time fremkom en hvid og lidet lysende Materie/som 
udbredde sig neden ved Horizonten og strekkede sig faa langt som 
Nord-lyset; hvilken Materie lignede en Taagez som pleyer fra Ior- 
øen at opstige i Lufften. Samme Tange bevegede sig paa adffrllige 
Maader ; undertiden bredde den sig ud og svevede ligesom store Vand- 
bolger/ snart lagde den sig igien og blev stille/ og gav etjSkin frasig 
langs neden ved Nord-lyset/ som imidlertid trekkede sig aldt meere og 
meere hen imod Vesten.

Da Klokken var 9. om Aftenen opstigede Straaler af den for
omtalte Drive-Taage/ og de ffiode sig saa hoyt op at den overste 
Deel af dette Phænomenon syntes undertiden at vcrre adffildtog ad- 
spreedt udi rodagtige og rystende IldtunZer, fom strakte sig til 60, 
Graders Hoyde; neden til var Straalerne tcrttere tilstnnmen/ men 
oventil lcrngere fta hinanden udspendte og splittede ad udi mange 
Greene; undertiden syntes de hvide og bleege/ undertiden rodladne; 
undertiden snoede de sig om hinanden/ og trekkede sig tilsammen/ og 
igien adskilte sig; tit opstigede de af Nordlysets overste Kant/ deref
ter de trekkede sig ned igien og ffiulte sig i Bredden af Lyset og lige
som smeltede sammen dermed/ alle diste Forandringer steede fornem
melig udi den Vestlige Deel/ den ovrige Deel deraf var meere stille 
og rolig.

Da Klokken var to. om Aftenen saae man Straalene oftest at 
opstige/ og da var Nord-lysets Hoyde störst/ og dets Skin ligesom 
Luer; Lidet derefter begyndt det gandffe phænomenon at blegne, 
nedsynke og efter haanden at forsvinde.

T r 2 2. Ob-
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2. Obfervation.

H. 21.
Udi Lorentz- som ligger paa 43. Grader 41. Min. Nordre Bree- 

De, syntes de opstigende Straaler at udbreede sigrunden om fra cen
tro Mereori, og undertiden at stode tilsammen, scerdelesnaardevare 
rede og ssinnede sterkest.

g. Obfervatio. 
§. 22.

Udi Rimini, fom kigger paa 42. Grad. 50. Min. Breede/ da 
Natten paakom, faae man z. Laug store og merke Skyer paralleles 
med Horizonten og imellem sig selv; de syntes at vare adffilte ved 
ffinnende Buer, og imidlerttid var udi den østlige et usædvanligt 
Skin og Glans. Udi et Ayeblik forsvandt de mørfe Skyer t og en 
jevn Glans stinnede over aldt; herpaa suldte strap adskillige Straa- 
ler ligesom Ragvet Skud; henved Kl. 8. syntes dette Lys at udstuk- 
kes og siden tgien at antændes og paa nye at udskyde Straaler. Kl. 10. 
forsvandt det/ da en Nordvesten Vind begyndte stcrkt at blase.

4. Obfervatioru
§' 2Z.

Udi Parma, paa 44. Grad. 45. Min. Breede, tod samme 
Meteoron sig i fsrstmngen ansee som et Slkul din*  Dekke gandske rod
laden at vare udstrakt henimod Asten, dernest begyndte i Norden at 
opkomme et hvidt Skin eller Lysning ligesom fra Mammy og omsi
der trekkede der sig Mrsammm yen csi Vestm; tilsidst var der nesten 
som en Regnbue at fte til.

5. Obfervation.
§. 24.

Udi Brescia/ paa 44. Grad. 30. Min. Breede, vare i Besyn- 
Delftn nogle lyst Bmr tchym; og herimeltetn lov sig ;ee en blodrod 
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Damv; siden begyndte Buerne videre onffring at udbreede sig , og 
at blive meget hvidffinnende, og efterat de vare lodne sammen i hm 
anden/ giorde deres Skin Natten gandste Lys/ da der ellers var 
morkt og dunkelt Verir.

6. ObfervatioiL
25.

Udi Neapoli/ paa 41. Grad 5. Min. Breede, gik det stråledes til: 
Den 19. Oftobr. 1726. var en meget varm Dag og sydlige Vrå; om 
Natten derpaa blev et Lynet ved Biergene mellem Norden og Vesten 
seer som ofteste ar bliitfe og det saa hastig efter hinanden ligesom det 
havde vcrrct en continuerlig Ild eller Lue.

Siden opkomme en Deel Skyer, som forst samlede sig og bleve 
derefter igien adspredde. Omtrent Kl. 10. om Natten saae nran 
Luften »formodentlig at ffinne og blusse op over det Bierg r hvor 
Sanft Elmi Slott er bygt; af dette Skin bleve Skyerne rode udi 
Kanterne/ og udafAabningerne mellemsamme Skyer udbrode Ilb- 
straaler ligesom Luer, iffe ånderled s end som en stor Ild havde vcr- 
ret mdfluttet inden udi Skyerne; hvilket derefter lod sig meere ttlsy- 
ne, da Skyerne vidt og bredt omkring si-ntes at vcere antcrndte oz 
blive gandffe gloende; herpaa begyndte nogle store og breede Ilds
luer at spille i Lufter;, hvorover der; gemeene Mand blev gandffe 
forffrekket.

Klokken il blev en gloende Bue feet over den øt SEnaria; 
imrdlertiid opko-n en Storm af Havet, og da begyndte denne Bue 
at trekke sig tilsammen, og di t gandffe Phænomenon forsvandt strap 
derefter.

At der har Mrec en stor Forssrélse udi Neapoli over dette 
Syn kand stuttes af de udi forberorte Commentariis hosfoyede Ord: 
Si omnibus, qvi hac de re afferebantur rumoribus fides habenda 
effet, multo plura de Neapolitano illo metu dici poffent ; fed valde 
verendum eft, ne homines & antiqvis terroribus & noviflima illa 
Panormitana calamitate confternati fu a fibi pericula amplificaverint, 
Meennigm heras, -aavrd reg begriber, er d nm r Neapolis har ifo- 
rige Troer t strrdkles Au, 1632 oa (682 vcrrec 1 stor Frygt og Fare 
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for aè rmDergaae ved Ild og Jordffke.lv , da det Bierg Vefuvius» 
som ligger der i Ncervcerelsen, eller omtrent 2 Danske Mille derfra, 
med forfærdelige store Ildsluer udbrod, og nyligen i dette Aar 1726 
havde man der hort en bedrovelig Tidende, hvorledes den ffionne 
Stad Palermo udi Sicilien ved Iordffelv var geraaden i en elendig 
Tilstand; aldtsaa var derved kommen en ReLfel og Banghed paa det 
Neapolitanffe Folk, derfor da de nu faae dette Luft-skin, have Le 
giort et farligt og vidtloftigt Vå heraf: hvorom meget kunde 
strives, dersom man ville troe aldt hvad derfra er bleven berettet:

§. 26.
Disse og flere andre Relation«, haver Jacobus Bartholomæus 

Beccarius en beromt Medicus og Medlem udi Vtdenffabernes Aca
demie i Bononien fra en Deel Stceder i Italien, hvor bemeldte 
phænomenon var bleven oblerverit^ med Flid samlet og confererit 
med adskillige Observationer og Bestrivelser, som udi Danmark/ 
Sverrige, Tydffland og andre Nordlige Lande ere giorde over Nord
lyset, og hand fandt da mellem begge Deele denne Overensstemmelse, 
nemlig at dette phænomenon saaes der hos dennem ligesom her hos 
os at opholde sig i Norden ; videre bemerkede hand, at den nederste 
Deel bestod afen lys Bue, som indfluttede en mork Damp neden ved 
Horizonten, og at denne Damp var faa tyndog'fficer, at Etterner
ne ffinnede derigiennem; Adermere befandtes at man der havde seek 
lyse Straaler hisset og her med en hastig Fart op igiennem Buen at 
opstige og at tumle om iblandt hinanden paa mange flags Maaderz 
item at der untertiden vare i dette Lys rode , gronagtige og gule 
Farver tilsyne nesien ligesom udi en Regnbue, og at det tilsidst bleg
nede og blev hvidagtigt; man faae her ogsaa en Blinken, ligesom et 
Lynet, og Skyerne bleve lyse uden omkring i Kanterne, og udffiode 
Luer af sig. Af alle disse Ting sluttede bemeldte Beccarius at dette 
store phænomenon, som 1726 var obferverir udi Italien, maattevss- 
re det samme flags Luft ffin, som i Danmark, Sverrige, og andre 
mod Norden beliggende Lande allerede udi nogle Aar ofte havde la
det sig see.

Saaledes leerte nu Italienerne forst at kiende Nordlyset, som 
deres Forfå havde giort saamange flags forffrekkelige prodigia og 
SpogeM asi §. 27»
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§• 2'7.-

Endnu i det nestfolgende Aar 1727 blev Nordlyset atter udiZta- 
tien stet , og er da af den berømte Mathematico Euftachio Manfre- 
dio i Bononien obferverit og beffrevet, som folger:

7. Observation.
Ao. 1727 den 14. Martii Kl. il Min. 29. saaes udi Norden og 

Nordvest et usirdvanligt Skin afen bleege gul Farve ligesom udi 
Dagningen eller om Natten, naar Maanen gañr op; Det strekkede 
sig langs ved Horizonten omtrent 70 til 80 Grader, oa syntes at 
opkomme afen merk Taage, der stod indtil ; Grad host op af Jor
den; Lysets oberste Kant lignede en Bue , stm udi Mitten strakte 
sig til 5 eller 6 Grader op over Horizonten.

Kl. ii. Min. 44. ffinnede det noget klarere, 'men dets amplitu- 
tudo (2: Strekning neden omkring i Horizonten) var dog noget 
mindre end tilforn , det havde ogsaa flottet sig lidet ncermere hen v 
mod Vesten.

Kl. ii. Min. 59. fligede den lyse Bue 11 til 12 Grader op fra 
Horizonten, og jo hoyere den opkom, jo klarere den ffinnede.

Kl. 12. Min. 8. syntes Buen med sorte Ritzer og Streger over« 
ffaaren, og en Knippe hvide Straaler efter en anden ligesom skin
nende Skotter opstigede oven over Buens overfle Kant.

Kl. 12. Min. 12. var dette phænomenon viget noget tilbage 
mod Norden, Her begyndte nn Straalerne Knippeviis udi stor 
Mcmgde at opffyde sig langt hoyere og lysere end Buen; de stigede 
ikke op udi en parallel eller lige jevn Afstand fra hinanden, men det 
jhntes ligesom de fra ecn vis eller scelles Punct dybt neden under Ho
rizonten vare udspiirede, og her oven omkring adspredde fra hinanden.

Kl. 12. Min. 16. ffmneoe Lyset klart og bankt: Straalerne saaes 
meget hoyere end tilforn, og vare spidse, som Taarnspiire oven til; 
de havde intet vist blivende Stced, ey heller kunde de tés : thi i 
det en Deel hisset oa her forsvunde udbrøde iglen andre snart vaa et, 
snart paa et anket Stced og ingen af dem varede et Minuts Tid.

Kl. 12. Min. 20. stigede den aflange morke Tgage, som endnu 
hengte ved Horizonten, hoyere op; og igiennem det opflraalende 
Lys blev en Stierne feet. Kl.



352 Det i Hatt_________ _______
Kl. 12. Miri. ZI. vare alle Sålerne borte, og Burn ffmnede 

jevntog stille hen, dog var den udi Mitten noget dunklere tilsyne.
Kl. i2. Min. 32. blev Skinnet i Norden meget klart, og kastede 

atteri spidst Straaler eller Spiirer op afsig.
Kl. i2. Min. 34. fligede Straalerne paa nogle Stceder over 17 

Grader hoyt; men en Deel af den ffrnnende Bue blev forvandlet ti! 
en lys Skye af Figur, fom en rund Kugle.

Kl. 12. Min. 40. var et reent og jevnt Skin over aldt hvor Buen 
flod og ingen Straaler at fee. Den nefl foromtalte lyse Skye havde 
forandret sin Figur og flrekkede sig langs hen imod Vesten.

Kl. 12. Min. 48. var Luften endnu noget lys paa det Steed, 
hvor dette Phænomenon havde ladet sig see, og nogle smaa hvidagti- 
ge Skyer vare tilsyne neden ved Horizonten, saavidt som den morke 
Taage tilforn flrekkede sig.

Kl. i2. Min. 52. var paa et Stced et hvidagtig Skin og paa et 
andet Stced noget lidet Lys atffielle, som nesten efter et Minuts Tid 
forsvandt.

Kl. 12. Min. 59. var intet mere af dette uscedvanlige Luft » ffin 
at see.

Om diste Italice nffe Observation er finder man videre Forklaring 
udi foromtalte Commentariis Bononienfibus fra pag. 280. til pag. 
297.

§. 28.

Ao. 1737. den 16. Decembris har iaien udi Italien paa mange 
Står, saasom i Venedig, Padua, Floren-., Rom, Meiland re. 
et mcrgtig stort Nordlys ladet sig see; Udi Padua blev iblandt andre 
phænomena sect tvende lyse Stotter, den ene i Nordvest og den an« 
den i Nordost, som opstigede indtil Zenith, hvor de komme sammen: 
lidet derefter forsvandt Skotterne; nren paa det Stcrd hvor de sam
ledes udi Zenith lode de efter sig en rod skinnende Damp, som afog 
til forandrede sin Figur og Storrelst. Vide Frobefii Nova & anti- 
qva Lum. & Aur. Bor. Speétacula. p. 126.

Af de her anferte Obièrvationer kand da fornemmes at Nordly
set i disse sidste 20. Aars Tid er udi Italien bleven gandffe vel be- 
kiendt. At fomme Meteoron udi dette 8eculo er ogsññ stet udi Spa
nien, det bevidner den beromte Franffe Skribent s, de Mairan udi 
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fît Skrift i kaldet Traité Phyfiqve & Hiftoriqve de l’Aurore Boreale, 
fom er trykt i Paris an. 1733 z hvor Hand uoi den IIL Se&. 2. cap. 
pag. 96. siger / at Nordlysets phenomenon, som den 19. OÄobr. 
1726. lod sig see (hvorom her tilforn §. 20 & feqv. er talet) / er udi 
Llffabon og Cadix bleven obferverit. Og Frobefius udi den nylig 
forhen menrionerede Bog Nielder om et stags gloende Meteora at 
vcrre feet i Portugal! an. 1723 den 6. Januarii, og endnu et andet 
at va're obierverit i Madrit udi Decembri an. 1730. hvilket hand 
holder for at have vceret en Art af Nordlys. Det er ellers rart at 
dette Lysts phenomena lader sig see i de Lande/ som ligger vaaq o. 
Graders Vrecde eller längere mod Syden: derfore find s der ogsaa 
gandste lidet om saadanne Ting meldet hos de Spanste Skribentcre.

Det v. CAP.
Obfervaiioner, som udiZrankngeere giolde over Nord- 

Lyset.
§. 29.

De PhyfqTe og MathematifFe Videnskaber have udi Frankrige 
havt bedre Lykke og Frerngang end udi mange andre Lande. Det 
er nu over 100 Aar siden man der begyndte med fornuftige Hjne at 
betragte Guds Gierninger udi dette store Naturens Kunstkammer/ 
hvilket kand erfares af Hiftoria Reg. Scient. Acad. Lib. I. Se¿t. I. 
cap. 2. §. 9. ed. Parif. an. 1698« Og at de Franske ved accurates 
og kostbare experimenter have udi adskillige Maader merkeligenraf- 
finerit og forbedret den liden Kundskab inan har om Naturens Be- 
staffenhed og Virkning/ det udviiser baade deres Skriftersaavelfom 
adskillige kunstige og nyttige inventioner/ som mit Forehavende el
tillader her at opregne; men efterdi det er mig nu paa dette Stcrd 
allene om Nordlyset at giore, saa stutte jeg korteligen berette hvor
ledes den Franste Nation forsi lcrrte at kienoe dette Meteoron: her
om lyder da Historien omtrent saaledes:

Ao. 1621. den 12 Septembris hendte det f at et stort stmnende 
Phenomenon om Aftenen og langt ude paa Natten lod sig see i Luf
ten. Det blev seet ov er alt udi Frankrige ; Meenige Mand udi Paris 
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og andre Stcrder saavelsom udi Len Franste Leper for Clerac (som 
da var beleyrer) faldt derover i Forundring og bleve forstrekkede ; de 
meente alle, at det var et prodigium og unaturligt Syn; Mange 
giorde herom den Forklaring, at de havde sect udrustede Krigs-Hcere 
paa Himmelen; nogle lagde dette dertil, ak de havde seek de samme 
stillede udi Slagtordnmg, at Fodfolket og Rytteriet hver i stn Orden 
fremkomme; og omsider blev holdet Feldtflag imellem dem; og da 
laae man en Skyden med Kugler af Canoner og Musqvetter.

§- Z0.
Denne prodigieufe Relation gav her den forste Anledning til at 

mange dislige prodigia, sont udi Kroniker og Historierne fortcrUes 
om, er siden blevne til Phantaíier og Fabler: thi her fandtes mi ad« 
S lcrrde Mcend udi Frankrige, der giorde sig Umage for at iim

j de udi Naturen forekommende mange stags Phænomena ; I« 
blandt dcnnem var Petrus Gailendus en habil Mathematicus og Phi- 
lofophus, som til Lykke fik det samme Luft-stin i rette Tid at see; 
Hand obferverede det nope og bestrev det paa denne Maade:

Om Natten (siger hand) efter den 12. Septembris (udi det Aar 
1621) blev paa Himmelen udi Norden seek en stor Lysning, som ip 
bi mange Timer var at see til ligesom den klareste Morgenrode. 
Det kom hannem underligt for at saadant steede paa den Tid, da 
man havde intet Maanestin. Men det var endnu mere selsomt, at 
ber i Norden befandtes en Damp vidt omkring udbredet, fom strek- 
kede sig op til Himmelens Nordpol, og at denne Damp var faaledes 
diftingverit og afdeclt ligesom det kunde vceret en lang Rad hvide og 
sortagtige Pcele stifteviis (alternarim) hos hin anden opsatte og siode 
lige ret op paa Horizonten, der stokkede sig gandste langsom fra 0*  
sten hen imod Vesten. Og endelig forundrede hand sig allermest der*  
paa, at der af de hvide Dampe udi en kort Tid opstiaede nogle blanke 
Spiirer, som strekkede sig mbt ti Zenith; og naar disse bleve staaende 
stiUk/faae man gandste fubtiie og blankstinnende Dampe derigiennem 
ffyde sig med saadan hastig Fart ligesom Lynet.

Ved dette Syn fandt hemeldte.oânâus mtttunatmliZt; mm 
hand
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band forsikkrer derimod, at ald den Snak om det man i Luften havde 
stet Krigshcere, Feldtsiagt/ Skyden og Skydegevcrhr met> mere saa- 
fruit/ som tilforn er meldet/ var intet andet end pur Phantafie og 
Digt. Og heraf gier Hand da denne Slutning, at dislige prodigia, 
som udi Historierne sindes strevet om at varesset paa Himmelen/ ere 
af samme Art og Natur r og ere ikke vcrrd at fette nogen Troe til. 
Hvilket kand lad udi hans Skrift de Vira Viri ¡lluftris Nicolai Clau
dii Fabricii de Peirefc, Senatoris Aqvifextienfis, Libr. III. ad an. 
1621. hvor hand taler Herom med disse Ord:

Hæc attingo, qvia Peireskius lætatus eft rem faille nobis ob- 
fervatam ; faétusqve exinde eft certior, nihil aliud fuifle, qvam natu- 
ræ lufum, qvem Apparatum bellicum aut ideam exercitus multi 
fuerant interpretati. Addiderant fane nonnulli vifas fibi inftructas 
acies, incedentibus peditum eqvitumqve ordinibus ; ac poftremo 
vifum conflidhim, cum explofione globulorum è tormentariis fiftulis. 
Mirum, qvod non fimul clangorem tubarum, clamoremqve vi
rum auditum deprædicavilfent, qvando eadem credulitas, infirmi- 
tasqve humana eft, qvæ his figmentis locum facit. Credibile pro- 
feélo eft, nili omnia, at bene multa, qvæ in hiftoriis fimilia ex- 
ftant, ex eadem eife origine, neqve ampliorem fidem mereri.

§. 32.
Der er ingen Tvivl om/ at jo dette foromtalte Luft stin har vat

ret samme flags Phænomenon, som vi kalder Nordlys: GalTendus 
taler ydermeere herom udi et andet Skrift (fe. in animadverfionibus 
in Librum X. Diogenis Laërtii, qvi eft de vita, moribus placirisq; 
Epicuri), hvor hand melder om tindrende Lysninger og forun
derlige Bevegelser, som han undertiden har obferverit udi dette 
Lys; hand siger derhos , at det egentligen udi den Nordre Deel 
paa Himmelen udbreeder sig og er tilsyne/ som en klar Morgenrode, 
og derfore kalder hand det Aurora Borea. Hvilket Navn er ogsaa nu 
omstunder kommen saaledes i Brug/ at i Stcrden for Nordlyset stulte 
hede paa Satin Lumen Boreale, som Andreas Celfius vill have det 
(a), saa bliver det efter Galfendi Exempt! af mange Sktibeutere i 
vore Tider kaldet Aurora Borealis.

Py 2
(a) Aiidr. Celfii CCCXVI. Obfcmtiones de Lumine Borcali in prxfatioiie.

§- 33*
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§• 33-

Man har ellers ingen vis Underretning ont/ot footannf pheno
mena siden GaíTendi Tid ere igien seet udi Fronkrige/ ferend nu i dette 
Secuto ; da de udi Martio 1716 pao nye begyndte her at fremskinne/ 
eg derefter ere de adffillige gonge nesten hvert Aar udi Frankrige 
blevne observerede/ som man kand fornemme af de Skrifter/ kaldede 
Hiftoires & mémoires de l’Academie Royale des Sciences, som aor- 
ligen i Paris udkommer, det samme kand ogsaa til Deels erfares af 
den kbyliffe og Historiske Traétat, som M. de Mairan om Nordlyset 
har udgivet. Her vil jeg nu lade mig neje med at fremsette nogle 
faa af de merkvcrrdigste Observationer/ som i vore Tider derover ere 
giorde i Frankrige.

i. Obfervation.
§- 34-

Anno 1720. den 29 Novembris var et meget klart og stort 
Nordlys tilsyne udi 5 Timer / det er at sige/ fra Klokken 6 : om Af
tenen indtil Kl. iiT, 60 Skyerne skiulte det. Sanrme Lys lignede 
en Eue / hvis convexitet vendte op ad imod Zenith ; i Begyndelsen 
sirekkede det sig fra Fretnfvdderne af den store Bierns Conftellation 
henimod Ästen aldt indtil de Stierner / som cre yderst i Biornens 
Hale. Klokken 7 i- om Aftenen / da Himmelen blev i Norden ffiult 
med Skyer, kunde man igiennem nogle Aabninqer/ jom vare imel
lem Skyerlte, see at Himmelen ffinnede meget klart, hvilket gav til» 
kiende at Nordlyset c y var forsvunden/ og at det stod oven over 
Skyerne.

Kl. 87 da Himmelen igien var reen fra Skyer, saae man Lyset 
ot ffinne sterkere og at flatte hoy ere op over Horizonten end tilforne; 
det holdte stedse ved at lyse meget klart indtil Kl. 11 l om Aftenen, 
og det forblev altid paa santme Stced i Horizonten ; men Stiernerne 
udi ben store Biorn / som i Forstningen vare i Norden udi den ne» 
dcrste Deel af deres Omlobs Cirkel vare gaaen omkring til den Ostre 
Kant of Horizonten, hvilket er Beviis paa at Nordlyset ikke folgede 
Himmelens Lob/ og at det var udi Jorden Atmosphæra, (Vide Mé
moires de L’Academie des sciences an, 1721.)

2. Ob-
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2. Obfervation.
§• 35.

Anno 1721. den 26 Septembris er i Brevillepont, som ligaer 
omtrent 16 Mile Vesten fra Paris i Frankrige, seet en Lysning eller 12. 
Nordlys i Horizonten , der udffiod Straaler saaledes , som den 12 Fig. 
Figur udviiser. Ved samme Lys befandtes dette merkeligt at/ der 
var intet morkt Csrkel-Stykke derudi neden ved Horizonten tilsyne, 
som ellers ofteste plejer at skee. (Vide Traité Phyfiqve & Hiftoriqve 
de l'Aurore Boreale par M. de Mairan. III. Seit. II. Cap.)

Z. Obfervation.
§• 36.

Anno 1726 den 19 O&obris (V atter udi Brevillepont obferverit 
et Nordlys af saadan Skikkelse, som i den 13. Figur kand sees, nem- 

. lig udi Horizonten mod Norden var et morkt Stykke af en Cirkel og à 
her uden omkring blev sect en Bue , som var lidet lysere med Aab- 
ninger udi, hvorigiennem et Skin lod sig see, ligesom der havde væ- 
ret en Ild optændt ude paa Marken. Dette Syn varede nogle faa 
Mmutcrs Tid.

Derefter blev samme phænomenon forandret, og det stigede 
omsider op over Zenith og udbredde sig nesten over den gandffe Him
mel, som er at ste af den 14. Figur; hvor den yderste sorte Ring TA 
betegner Stædets Horizont-, De Bogstaver N. S. W. betyder jr£ 
Norden, Syden, Men og Vesten. Udi den Nordre Kant paa s* 
Himmelen, a, b, blev sect foromtalte morke Cirkel Stykke med den 
lyse Bue oven om, der opstigede over den Bogstav Z, som betyder 
Zenith eller den overste Top Punct; Den lyse Plet, som er rund og 
staar nær ved Zenith mod Syden er en Stierne udi Andromedæ 
conftellation, hvilken kod sig see henved Kl. 9 4 om Aftenen. Fra 
denne Stierne syntes Lyset at ndbreede sig runden om nesten over den 
gandffe Himmel ; udl Vesten saae man en merk Sky , men udi 
Sydvest var det Stierneklart, som nærmere af Figuren kand secs. 
Denne Observation og tilhorende Tegning sinder man udi fornævnte 
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M. de Mairahs Tradat III. Sed. VIL Cap ; og denne Skribent holder 
dette phænomenon for et af de sterste og prægtigste Norddys / som 
nogen Tud er seet.

Hvorledes samme phænomenon ligeledes den 19. Odobris an. 
1726. udi Italien er observeret og vidtloftigbestrcvct/ har jeg tilforn 
udi det IV. Cap, §. 20. & feqv, forklaret.

4. Obiervation.
§- 37»

Ao. 1731. -en 16. Sept. Klokken 9. om Aftenen tt endnu et an- 
det Nordlys i Brevillepont seet/ hvis Skikkelse var saaledes/ som Len 

Fig» 1$. Figur udvisser. Forst var udi Norden tilsyne et merkt Cirkel- 
Stykke nederst ved Horizonten med en lys Bue oven om; af det 
merke Stcrd opstiede sig lyse Straaler af og til/ og den lyse Bne 
var paa adstillige Stcrder ligesom med Aabninger og Huller igien- 
nembrudt eller afstaaren.

Dette maae da vare nok om de Franste Obfervationer over 
Nordlyset.

Det VI. CAP.
Hvorledes Nord-lysets T’hænomcna have vcrrct tilsyne 

udi Engcland og Holland.
§' 38'

Efterat jeg har forestillet en Deel af de'fornemste phænomena; 
som ved Nordlysets Meteoron ere udi Tydstland Italien og Frankri- 
ge obferverede og bestrevne, stulde jeg ikke forglemme hernest at 
melde noget om de Obfervationer og Bestrivelser, som derover udi 
Engeland og Holland ere giorde.

Iblant alle Nationer have Engellcenderne i scer forstaffet sig 
stor Berømmelse for deres kunstige Experimenter, dybsindige Inven
tioner og lcrrde Skrifter forncnuuelig udi Phyfica og Marhematifett. 
Den Engelste Cantzler Francifcus Baco, som levede udi Begyndllå 
af det sidstafvigte Seculo, lagde den ferste Grund til de PhystffeVi- 
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denstabers Opkomst/ og visede hvorledes man derud! med Frugt og 
Nytte til GUos Mre og Mennistcns almindelige Gavn og Beste 
burde gaae til Verk, som udi hans fortreffelige Skrift, kaldet No
vum Organum Scientiarum, sindes udforligen forklaret. Hvad den- 
ne ypperlige Philofophus ved sine lcrrde Boger haver omsider hos 
Efterkommerne udrettet/ det kand Videnstabernes Societeter og Aca- 
demier, (om siden udi Engeland og Frankrige ere stiftede/ og folger 
hans Philolbphiste principia udi Naturens Betragtning/ best vidne 
om; Kort at sige: Det beromte Franste Academie des Sciences 
maae selv tilstaae, at bemeldte Engelste Amor og Skribent harvce- 
ret den forste Lceremester, som har betegnet og betydet Maaden hvor
ledes de Philiste Viden staber stulle omstobes i en bedre Form og 
Skik, og fettes paa en vis og fast Fod: Hvilket Joh. Baptifta du 
Hamel udi sin Hiftoria Reg. Scient. Academiæ Libr. i. Cap. 2. 
p. m. 9. giver tilkiende med diste Ord: Francifcus Baco Angliæ Can
cellarius formam inftaurandæ fcientiæ Naturalis & certis Obfervati- 
onibus confirmandae primus delineavit See,

§- 39»
Hvad nu det Meteoron eller Luft stin angaaer/ som her i scrr- 

Lelished stulle tales om/ da har det Kongelige Societet i Londeney 
heller forsomt at give agt paa de Forandringer og phenomena, fom 
Tlid efter anden udi Luften og Vcrirliget ere forekomne, hvilket de
res Meteorologi^ Obfervationer udviiser. Vel haver det Franste Aca
demie des Sciences begyndt udi Aaret 1688. at indrette saadanne 
Obfervationer over Vceirliget/ men det Engklste Societet havde dog 
lcmge tilforn brugt den Maade at observere og antegne bestige Ting, 
som M. de Mairan udi sin Tradat om Nordlyset ' pag. 190. beretter. 
Zkke desmindre soger man dog lige saavel forgieves ndi det Engel
ste Societets Phiiolbphiste Transa ¿tioner, som udi det Franste Aca
demies Skrifter Underretning, om noget saadan flags Meteoron, 
der ligner Nord lyset/ har udi forrige Seculo vceret nogenstcds iEn- 
geland seek. Oz heraf maae man da flrltte/ at dette Lys udi lana 
Did har vceret usynligt i disse Lande. Thi Anno 1707. den 27. No
vembris er den forste gang at der meldes om Nord-lysets Meteoron, 
som er obièrveret i Irland, og herom sindes Forklaring udi de Phi

losoph.
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lofoph. Transadioner No. 320; Aaret Derefter / nemlig an. 1708. 
den 20. Aug. blev det feet Udi Grevskabet Herford ncer ived Londen, 
font Edmund Halley Mathem. Profeffor beretter in Transad, philof, 
Num. 347.

§. 4°«
Eiden sik man ikke dette Meteoron jgien at fee forend anno 1716. 

den ¡y Martii da bentkldte Edmund Halley Det irdi Londen har obfer- 
yeret, og fom M. de Mairan udi sin foromtalte Traéfat ont Nordly*  
Kt pag. IZO. fortceller, stal Hailey derover have giort en Tegning og 
Bestrivehe / der sindes indfort udi de Philof. Transad, an. 1716. 
Num. 347. Men efterdi tisse Boger ey ere her at bekomme/ faa 
kand jeg ikke heller meddeele nogen videre Underretning derom uden 
hvad befñgde Mr. de Mairan derom siger / fom bestaaer derudi/ at 
Ly et begyndte strax om Aftenen at lade sig fee i Norden; derefter 
tog det alt meere til og voxte op indtil Zenith, hvor det udbredede-sig 
runden omkring ligefom en Crone/ og var nestenaf faadan Skikket- 
K/ lom det phænomenon, der udi Frankrige den 19. Odobris 1726. 
blev feet, og her allerede forhen (§. 36.) erbestreven og udi den 14» 
Figur forestillet/ faa at Nordlyset nu denne gang var i Londen til- 
fyne udi sin storste Pragt og Herlighed. Vid. Traite Phyf.&Hiftor. 
par M. de Mairan p. 130. & 193.

§• 41.

Paa famme Tiid lod dette Meteoron sig ogfaa fee udi Cambridge 
i Engcland hvor Rogert Cotes Collegii S. Trinitatis Socius Prof. 
Aftron. & Philof. experimentahs det har obferverit og omstændelig 
bestrevet stråledes:

Anno 1716. den r7 Martii efter Klokken 7. om Aftenen / da be- 
ncevnte Rogert Cotes forsi blev dette Luftstinvar/ faae hand ikkun 
tor eller tree triangular Straalcr, font lyfede i Nord og Nordvest/ 
men det varede ikke lcrnge forend de udflukkedes/ og der komme andre 
i Staden igien, fom lode sig fee; disse forfvunde ligeledes een efter 
anden; Straalene strode sig op fra Horizonten indtil hoyt paa Him
melen / dog stigede nogle hoyere og andre derimod vare lavere.

Siden begyndte stradanne lyfe Straaler at opkomme i storre 
Mcengde
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Mcrngde og de udbredede sig ñldt meere og meere fra Norden hen 
imod Vesten og Astcn/ og ski ode sig stedse op ad til Tvillingens Ho
ved/ indtil omsider/ efterat de syntes mestendeels at mode hinan
den og stode sammen ligesom L en Punct, da begyndte der ogsaa 
fra de Sydlige Står og ellers runden.om fra alle Sider at op
stige Straaler tilden sammePunct/ saa at Klokken 7*  havde man 
udi Cambridge en perfeét Hvelning af Straaler oven over sig. Den 
nederste Deel af denne Hvelning strekkede sig ikke neb til Horizonten: 
thi udi Norden var den henved 10. Grader hoyt fra Horizonten/ og 
dens SyLre Deel var henved 10. til 15. Grader hoyt derfra; Udi den
ne Stand og Skikkelse forblev dette phenomenon hengende i 2. Mi. 
nulers Tiid/ da adskillige Farver inudlertiid lode sigderudisee, nogle 
dunklere og mere bestandige/ andre vare lysere og meere skinnende/ 
men disse forsvunde des hastigere. Derefter syntes Straalcrne i Ve
sten en Tiid lang at vcere morkrode, og i en afde lyseste Straaler ud
brod i hast en meget livagtig red Farve, og strap derpaa fremkorn- 
me ordenrligen de andre prismati^e Farver, som ere, guul/ gron/ 
blau, violet?c./ hvilke alle dog forsvandt msten i et Aycbllk; disse 
Farver ffmnede stärkere og klarere end de man nogen Tiid udi den kla
reste Regnbue har seek. Nylig forend dette Phenomenon begyndte 
at aftage/ blev med Forundring feet en Skielvm og Bevegelse udi 
Straalcrne/ fornemmeligen udi deres overste Deelt/ og medens dette 
varede, bleve Straalerne udi der; foromtalte Hvelning confunderede 
med hinanden, og den heele Himmel si-ntes ligesom at ryste og ffiel- 
ve. åmme Tiid kunde fornemmes nogle lyse Bolger udi Norden/ 
som fiottede sig op ad/ og udi denne deres Bevegelse foere de frem 
kaarsviis eller tvers over de Straaler, som laae parallel med Hori
zonten. Disse Bolger kand man ikke ligne med nogen Ting bedre 
end med saadanne smaa Bolger, som udbreder sig oven udi et stille 
Vand, naar man kaster en liden Steen derudi. Denne Beffrivelse 
sindes indfort udi Robert Smiths ProfeíT. Philos. Experimentalise 
Compleat Syftem of Optiks, Cambridge an. I7Z8. Cap. 5. §. 170. 
pag. 67« 6c 68»

§. 42.
Efterat dette store Nordlys havde ladet sig see, som udi nest fo- 

regaaende (§. 41-) er forklaret/ har man siden nestm hvert Aar seek 
Z L dette
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Lette Meteoron saavel i Engeland som paa mange andre Stcrder i 
Europa. M. de Mairan i sin Traétat om Nordlyset saa OflFrobefius 
iblant Speétacnla’ Luminis & Auroræ borealis anforer en Deel Obser
vationer, som Aar efter andet siden an. 1716. ere giorde i Engeland, 
men jeg finder intet merkvardigt eller meere besynderligt derved, end 
hvad her udi de foregaaende Obfervationer allerede er omtalt, og der» 
fore er det ufornoden at jeg saadanne Ting videre repeterer ; men i 
den Stad vil jeg nu korteligen fortalle, hvad i Holland om disse stags 
Lufrffin er ffrevet.

§- 4Z.

Peter van MuíTchenbroek Philos. öc MatbefeosProfestbr i Utrecht 
har udi sit lcrrde Verk, (som er trykt i Leiden an. 1739. under denne 
Titul : ElTai de Phyfiqve) beskrevet alle stags meteora ; her iblandt 
findes ogsaa meget infort om Nordlyset; hånd beretter at siden an. 
1716. har man begyndt at see dette meteoron meget tit i Holland, 
da man for denne Tiid har havt gandffe liden Kundffab deraf. Den« 
ne Skribent har fornemmelig beflitter sig paa at samle adffillige re- 
marqver af de Obfervationer, fom udi andre fremmede Lande ere 
giorte over Nordly ets phænomena ; hans Byemerke er dermed i 
almindelighed at give os en omstcrndeliq Beskrivelse om samme Me- 
teorons egentlige Vasen og naturlige Beskaffenhed.

Imidlertid finder jeg intet videre Nyt afMuiTchenbroeks egne Ob
fervationer paa dette Sked at an fore uden disse faa Poster: 1. Udi 
stille Vcrrr eller naar der har varet, en gandffe sagte Vmd i Luften 
har hand ofteste kündet see Nord lyset; derimod har detsielden varet 
tilsyne naar der har vceret nogen stark Blcest; dog har det hendet sig 
tvende gange, nemlig den 30. Martii an. 1728- og den 23. Dec. an. 
1733. at hand har obferverit det, da der blceste en heftig Storm; 
2. Udi det Aar 1734. var dette Luft ffin udi 10 Natter efter hinan
den i Utrecht titchne, oz an. 1735. fra den 22. til den 31.Martii erdet 
iglen ligeledes hver Natt bleven sect; 3. Endffiont det er rart at see 
det i Holland om ©omnieren udi Junio og Julio, saa har hand dog 
der den 3. Juli! stet det meget stort og kiendeligt.

For dct ovrige fremsetter hand ingen Historisk Observation eller 
B'ffrivclft over et eller ander phenomenon i sar udi fornavnte 
Skrift; dog haver hand flittig og neje nok observeret saadanne Luft- 
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ffin udi det Aar 1728/ hvilket kand fornemmes af hans meteoro- 
logiffe Tabel, fom M. de Mairan i sin Traélat om Nord lyset pag. 
196. og 197’ beraaber sig paa.

Det VIL Cap.
Nord-lysets Phaenomena, fom tU obferverede i Sdtk- 

rige, Rusland og Polen
44.

Hidindtil har vi da feet den fornemste Inhold af de Obfervati- 
oner, font i de Sydlige Lande siden an. 1716. ere gierde over Nord
lysets phænomena. Gaaer man nu herfra længere mod Norden til 
de Lande/ som sirekke sig fra 56. til 66. Graders Bree.de, da defin
des at jo nærmere man kommer imod Nord Polen jo oftere er dette 
Phænomenon tilsyner thi udi Torna, som ligger paa 65. Grad. 51. 
Min. Breede udi den Svenffe ProvirUZ/ kalder Vester Botten/ sees 
det om Vinteren neften fta tit/ fom Himmelen ikke er ffiult med 
Skyer : hvilket Mag. Abraham Fought Paftor ubi Torna i et Brev 
til Andreas Celfius dat. 27*  Julii 1726. beretter: Lumina (inqvit) bo- 
realia qvam fæpiilime heic videntur, immo fere toties, qvoties coe
lum nubibus non obducitur. Denne samme Celfius Aftronomiæ Prc- 
feifor udi Upjal har famlet 316. Obfervationer over Nord-lyftt/ fom 
er bleven feet i Sverrige, hvoriblandt noale ere hans egne, men de 
fleste haver hand fimet fra Præsterne og andre lærde Mænd/ font boe 
paa adffillige Stæder deri Landet; de ere begyndte den 17. Martii 
1716. og endes ved 1732. Aars Udgang/ og findes trykte i Ntn-en- 
berg, an. 1733 ; hvoraf jeg korteligen haver extraheret efterffrevne 
Anmerkninger:

1. Af den Fortale som Prof. Celfius har satt forved bemeldte 
Obfervationer kand erfares at ubi Upsal/ fom ligger omtrent paa 60. 
Graders Breede / nesten altid om Natten, naar det er klart Væir, 
og færdeles naar intet Skin af Dagen eller Maanen kand fornem*  
nu s / lader sig fee en Klarhed eller Lysning udi ben Nordre Deel af 
Horizonten.

2. Paa de Stæder, som strekker sig fra 64. Grader længere
ZZ 2 henimod
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hemmed Norden finder jeg ikke Nordlyset at vcere stet fra Foraartts 
Æqvinotiio indtil Hostens Jevndogn/ men paa den ovrige Did af 
Aaret/ sårdeles Udi Novembri, Decembri, Januario og Februario 
fremstiller det sig gemeenligen störst og klarest i de Nordligste Lande.

z. Af dm Beretning man har fra Torna i Vester'-Botten for« 
nemmes at meenige Mand der i Landet er af de Tanker, at saadan« 
ne Luft flin have et flags Connexion og Sammenhcrng med Vcrir« 
ligets Forandring: thi som bencrvnte Paftor m. Abraham Fought 
fortcrller, holder man disse Meteora for at væt'c Kiendetegn paa hvad 
Vceirlig derefter vil folge: for Exempel: Naar dette Lys der i Lan« 
det lader sig see i Norden, saa venter de FrossVcrir; NaarSkinnet 
er flygtigt og flyder sig hastelig hisset og her omkrmg, fpaaer de der
af en Stormvind fra den Kant, som ligger rrogft ncrr tvert imod det 
Stad/ hvor Luft-flinnet forst begyndte at lade sig see, faa at dersom 
det flygtige Skin begynder af Asten at opstige, skulle herpaa folge en 
Storm af Vesten, og dersom det forst opkommer i Norden eller 
Nordvest/ maatte man vente et Storm vcerr af S. eller S. o.

Endnu finder man en andm Beretning fra Vest-Botten, som 
Prof. Cel flus om sanlme Materie har faaet af Biskop BenZel der i 
Landet; Inholden deraf er saaledes : Dersom Nordlyset bliver hen« 
gende stille neden under Pol Smrnen/ oq er af Anseende rom en 
Regn bue/ da har man strap derefter klart Vcrir, Frost eller Norden« 
V nd i vente; Men dersom Nord-lyftt stiger hoyere op oven over 
Polstiernen, og flyver her og der omkring paa Himmelen strck- 
kende sig imidlertiid fra N. o. til N. w. eller ogsaa fra N. o. tik
S. W. saa har man en sterk Vind med Snee og^nn'ldt Va'irlig en
ten fra s. eller s. o. eller ogsaa fra S. W. ak vente. Dette findes 
alt udi bemeldte Fortale infort/ som af Celfio er forfattet.

4« O5 fom ved de fleste af disse Svenfle Obfervationer findes 
hostegned hvad Vind og Vceirlig der har vceret paa de Tilder/ naar 
Nordlyset er bleven stet/ saa erfares deraf/ at det vel undertiden paa 
et eller andet Stced rigtig nok er in treffet efter de prognoitica om 
Vcrirliget, fom udi ncst foregaaende 3. Anmerkning er omtalt; 
Men paa de fleste Tider og Stcrder har det iglen flaget ftyl/ og for 
at vrist/ hvor u efterretlige ftadanne prognostiske Regler ere, frem
stilles her et eller toe Exempler.

Forste
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Forste Exempel: Anno 1729. den 22 Sept, var et Nordlys udi 

Sverrige paa adffillige Stader om Aftenen tilsyne; hvad Vind og 
Vceirlig Dagen derefter den 23. Sept, folgede paa et hvert ftøtv 
finder man an tegnet saaledes :

Udi Bygden i Vester Botten (paa 64. Graders Brede) var Vin
den Nordvest/ og der saars Skyer adipredde paa Himmelen.

Udi Upsal (paa 60. Graders Brede) var taaget Vceir med Sy- 
denVind.

Udi Betna i Sydermanland (omtrent paa 59» Grad.) var stille 
og klart Vceir;

Udi Lund i Skaane blceste en Storm af Osten med Regn vceir.
Andet Exempei: den 16. Novembris udi samme Aar 1729. blev 

atter et stort Lnftffin paa mange Stceder i Sverrige seek om Aftenen. 
Dagen derefter een 17. Novembris er Vcrirliget og Vulden ligeledes 
befunden af ulige Beffaffenhed, saa at paa et Stced blcrste Vinden 
af Nordvest, paa et andet Stced afSyden/ og paa nogle Står stor« 
mede det af Sydvest; saaledes gik det og ril med Vcrirliget: thi paa 
en Deel Stceder var det gandffe klart Vceir/ paa andre Stceder vare 
Skye-flekkcr hisset og her vaa Himmelen/ endnu paa et andet opkom 
en Hvirvel med Stort »Regn og Hagel/ derefter folgede en Storm 
med Regn vceir og saa fremdeles.

Disse og mange flere Exempler/som findes iblant de Svenffe Ob- 
fervationer, viser klar lige«/ at t'aadaune Spaadomme om den tilkom
mende Forandring i Vind og Vceirlig ere ikke meget at lide paa.

5. Endeel Obfervatores, hvor iblant ogsaa Ceifius, melde om 
et flags Lyd i Luften eller Susen (Sibilus), som dem synes at vcere 
undertiden kommen for Orene/ naar Lyset har vceret i sterkeste Be- 
vegelst/ dog give de siraoant ikke lid for noget vist/ undtagen Mag. 
Olaus Broman Paftor i Hudwikswald i Helstngeland, der vi! for- 
tcette os/ at hand saa ofte haver hort en gandffe kiendelig og sterk 
Hvinen eller Snurren/ naar dette Lyses Phænomena ere seetatffyde 
sig hastig fort fra et Stced til andet.

6. Undertiden er Nordlyset seet ndi klareste Fuldmaaneds Ski»/ 
naar Maanen har vceret (efter almindelig Talemaade) iZ/ 14/ indtil 
18. Dage gammel, for Exempt! : i Scyléeberg (paa 59. Grad: 
Breedk) saae man det den /?.v. Februarii an. 1718/ da 14. Dage fra

35) nye 
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nye Mññne at regne, vare forlobnc; derefter den ~<Xbr udi sam

me Aar ir det indtil Midnats Tiid udi klartMaanestinsammestceds 
iglen obferverit/ da Maanen var I8- Dage gammel. Ligeledes har 
man an. 1731. den ï6 O¿lobris om Aftenen udi Upsal seet det udi det 
stenneste Maanestin/ da Maanen var 16. eller 17. Dage gammel. 
Endnu en anden gang nemligj den 24. Sept, (o: 5. o&. ft. n.) an. 
1732. paa den 17de Dag efter Nye Maane, da Andreas Celfius om 
Aftenen mellem Kl. 9. eg 10. med et Skib ftylede fra Astcrd udi 
Skanne og ville fare over til Straalsund, og saa fimre Skibet var 
kommen lidet fra Landet hen i Soen med en fojelia Vind/ fik hand 
et Nordlys at see/ hvilket hand meget forlystede sig udi at betragte/ 
som hand silv formuer, fordi det var udiFuldmaaneds-Skm og Him
melen var klar over aldt. Dette Lys spillede allevegne med Straa« 
ler i Luften; efter Midnat strode Straalerne sig med en forunderlig 
Hastighed imod hinanden/ sårdeles udi den Nordre Kant af Himme
len, og dette varede den gandste Natt igiennem. Men ueste Dag 
derefter og den paafolgende Natt fik Prben et andet Lyd, da Celfius 
maatte udstaae en stor Livs-fare og Angcst/ i det en heftig Storm 
reiste sig af Sydvest med merke Skyer og sterk Regn/' saa at De
den chutes allevegne at staa ham for Synene/ efter hans egen Be
retning: thi saa snart hand har beskrevet hvor deyligt og fornoyeligt 
det var den forste Natt at see Nord-lyset og det fulde Maanestin at 
certere med hinanden, da flutter hand derpaa staled es : Sed dein, 
Seena valde mutata, immoderata & vehementiffima tempeftas non 
modo craftinum diem, fed infeqventem præcipue noctem nubibus, 
nimbis, procellis, tenebris, ac circumflantis deniqve mortis imagi
ne triftem reddebat. Etenim ventus S. W. Stralfundiam tendenti
bus adverfus navem noftram inter littora Selandiæ & Mœniæ infu
larum, Syrtibus & arenis infida , ceu inter Scyllam & Charybdin, 
huc atqve illuc curiare jubebat. Dette har jeg anfort om Vcrirli- 
ligkt og Vinden, som folgede strap efter det flygtige Nord-lys/ fordi 
her blev Udfalden denne gang ligesom de Vest Bothmffe Prognoftica 
tilholder/ hvorom tilftra udi dm 3. Anmerkning er tatet.

7. I almindelighed kand af diste Obfervationer erfares, at udi 
SArrige er det ikke sta rart, som ndi Engeland og Frankrige, at 

man
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man feer Nordlyset opstige indtil Zenith og ud streike lig over den heele 
himmel: thi i dcn sted det har hendet sig en gang eller toe, at man 
i dette Seculo, saasom den 17. Martii 1716. og den 26. Oftobris 1726/ 
har i Lenden og Paris obferveret saadanne store Phænomena, da be
findes derimod, at irdi Svcrrige har den gandffe Himmel oste vcrret 
udstaffere t med deslige Lysninger og Luftskin, som paa efterffrevne 
Tider og Stader er obferveret :

Anno 1716. dm 6. Martii ft. vet. var Himmelen over aldt illumi
neret med et prcrgtigt Nordlys/ som er beffeevet af M. Magnus 
Orelgreen dtr obferverede dette Phænomenon udi Norkioping i 
Ost Gothland.

Anno 1718. den 21. Februarii er et saadantSyn ligeledes sket i Skylle- 
berg, som ligger vaa 59. Grad. 10. Min. Brede.

Anno 1726. den 8. Oftobr. ftet iligemaadei Lund udi Scanne. 
Anno 1728. den 18. Aug. ved Upsal paa 60. Graders Breede. 
Anno 1729. ten 4. Septembris uti Upsal.

den h. Sept, udi Betna ved Nykioping vaa 59. Grad.
den 5. Nov. i Upsal og udi Rssingeved Norkroping 58.', Grad. 

Anno 1730. den 4. Febr. i Hudvikswald/ paa 62. Graders Brede.
den 25. Aug. akter seet i Hudwikswald.
den 24. Sept, i Upsal.
den 28. Oétobr. i Hudvikswald.

Anno 1732. den ii. Oétobr. i Hanestrom ved Gottenborg.
Disse ovenstaaende Dage i Maanederne er satte efter den gamle 

ZuliansteStril/ ftm i'Sverrige er brugelig.
8. Videre kand af de Svenske Observationer fornemmes/ at de 

mange flags Figurer og Forandringer/ Straalesknd/ Blinken (Ful
gores), rode / gule/ blaae f gronne og bleghvide Farver med meere, 
fom tilforn er sagt paa andre Står at Virre obferverit udi Nordly
set/ er aldrsaminen ligeledes udi Sverrige bleven feet, hvorfore det 
behoves ikke/ at jcg derom noget metre taler.

§. 45-
Esterat jeg nu har anfort/ hvad mig chntes nyttigt afProkellbr 

Celfii Samling at udsanke f saa ffulle jeg hernest fremsette en Be
retning / som den Franske Mathematicus M. de Maupertuis ndi fin 
Tracftat angaaende Jordens Figur> trykt i Amsterdam an. 1738.

pag.
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pag. 68. & feqv. haver bekiendtgiort om et sirrdeles Luft - ffin / som 
hand Anno 1736. udi Over Torna / paa 66 Grad. 24 Min. Breede/ 
med Forundring betragtede; Dets Beffaffenhed f siger hand, var 
saaledes : Man saae udi Syden en stor Deel af Himmelen at ffinne 
ganffe blodrsd; Dette Skin var i Forstningen roligt og stille, men 
strap derpaa kom det t Bevegelfe, da adskillige andre Farver begyndte 
ogsaa derud; at lade sig see; Det stigede siden overst op tii Zenith paa 
Himmelen/ hvor det bredde sig ud og blev tilsyne fom en Hvelving. 
Det var den ig. Dec. 1736. udi det klareste Maaneffin/ da Maanen 
var 16 Dage gammel/ besagde phænomenon blev feet, og intet deraf 
lod jig ved Maanens Skin fordunkle. Diste rode Luft-skin (fîgerM. 
de Maupertuis) som lned faa mange andre flags Farver ere beblan
dede, sees sikldcn der i Landet; og man frygter for den; ligesom de 
maatte betyde nogen stor Ulykke. Endelige;; naar uran seer disse 
phænomena, kand man ikke forundre sig over, at de, son; beffuer 
dennem med andre end n;ed philofophifh Oyne, da seer brandende 
Rustvogne, stridende Krigshare / og tusinde andre prodigia paa 
Himmelen.

Af denne Beretning seer man, at det gemeene Folk/ omend- 
ffiont de idelige;; c ve vante til at fee Nordlysets phænomena, kand 
dog undertiden frygte og forffrekkes ved saadanne Syne/ som sieldm 
og paa en usirdvanlig Maade flyver om udi Luften.

§• 4^.

Hvad rare meteora der ffutte vare udi Rusland eller Moscovien 
obferverit, det maatte man vente at sinde udi de Commentarier, 
som det beremte Academie, der omtrent for 20 Aar siden i Peters
borg til Videnskabernes Opkomst der i Landet er stiftet/ haver udgi
vet. Udi disse Beger har jeg derfore eftersozt, og befinder at Fri- 
deric Christoph: Meyer Phyfices ProfeiTor ved samme Academie udi 
det Aar 1726 haver forfattet et Skrift om Nordlyset, hvoraf Mee- 
ningen er denne: Forst vil hand af sine Obfervationer giere en kort 
Beffrivelse over alle de Phænomena, son; hand haver befundet ved 
dette Luft-ffin. Dernest gier hand dcrafnogle Slutninger, og tager en 
Deel Propositioner afphyiiffe Videnffaber til Hielp,hvorved hand for- 
meener, at kunde forklare Nordlysets egentlige Natur og Oprindelse. 

Men
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Men fordi ProfelTor Meyer ikke har anfort hvad Aar eller Dag fan# 
danne Obíervationev ere tagne, ikke heller meldes noget om StwdkN 
hvor de ere giorde, faa kand det store Antal af saadanne hans obfer- 
vanoncv f som hand angiver udi en kort^id at have samlet/ her in
tet nytte os; Det er den 1. lorne af det Petersborgiffe Academies 
Commentaries / trykt i Petersborg an« 1728 / som pag. 351 5c feqv. 
derom handler.

§. 47.

Derefter har man ingen Underretning udi bemeldte Academies 
Commentaries 0M dette Meteoren forend udi dkN IV.Tomo pag.121«. 
5c feqv., sorn er trykt i Petersborg an. 1735; hvor et Nordlys/ som 
fornævnte Profeifor Meyer der paa Stcrdet haver obferverit, saale- 
des af hannem bestrives.

Ao. 1728 den 16. Sept, efter Midnat var et deyligt Lys udi et 
gandsse stille Vcrir tilsyne. Det var i Begyndelsen af Figur og Skik
kelse som en rund Bue henved 30 Grader hoy; Denne lyse Bue stod 
ikke midt i Norden / men vendte meget kiendeligen derfra imod Ve
sten ; dens inderste Kant var ikke lnork eller sortagtig/ som den ellers 
ofte pleyer at vcere/ men den ffinnede lige jevnt overaldt: Beenene 
af Buen vare neden til ssiulte med en ntork Damp, som stod nesten 
10 Grader hoyt neden omkring Horizonten. Rummet inden udi 
Buen (interius fpatium Chasma dictum aut vorago) var ikke stlñ 
merkt / som det aemenligeu plejer at synes/ men det saae lyseblaat 
ud ; af dette inderste Rum begyndte lyse eller ffinnenbe Stotter at frem
komme som dog i Forstningen ikke strekkede uden for den runde Bue.

Derefter udsprunge af bemeldte Rum fleere lyse Stotter og 
Straaler/ som strode flg op over besagde Bue: her neden under var 
en anden liden Bue udr en kort Tid tihyne paa de Stcrder, hvor 
Straalerne begyndte at udkomme: Straalernes Fart og Bevegelse 
var forunderlig r thi de som opstigede udi den Vestre Deel af Buen/ 
flottede ftg hen imod Vesten, og de fom vare i den Astre Deel fore 
frem imod Asten; men de Straaler/ fom opkomme midt i Bum 
stode stille paa deres Stced og flottede sig ikke til nogen af Siderne; 
og heraf kunde fornemmes at Lyset stiod sig op af Nordvest imod 
Zenith.

Aaa Strap
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Strox derefter ftigede Bum hojere op, og blcv efterhaanden 

metre vanffabt : i Begyndelsen fligede den ikkun langsom, siden metre 
haflig: da den var kommen op omtrent til 40 Grader og derover, 
begyndte den at gaa i Stokker og at blive til smaa lyse Skyer, som 
udi deres Klarhed lignede Melkevejen. Disse smaa Skyer dreve op 
ad til Zenith, og snart forsvandt de, snart komme de itzien dog ikke 
jufl paa samme Stcev eller udi samme Skikkelse som tilforn, thi de 
vare udi saa flcrrk Fart og Bevegelse.

Omsider saae man den halve Himmel mod Norden besatt med 
saadanne Skyer, som undertiden beflode udi en Samling af smaa 
Straaler; undertiden ffiode sig nogle flore Straaler igiennem tre eller 
fleere smaa Skyer, men deres Strekning var ej tilsyne udi Aabnin- 
gerne mellem disse Skyer, ogderfore vare saadanne Straaler ligesom 
afffaarne.

De Straaler, som vare ncrrmere mod Veflen, flode ogsaa ffie- 
vere udi Horizonten, saa at de ikke ffiode sig hen imod Zenith, men 
til en anden Punct, som var nogle Grader fra Zenith mod Veflen; 
Undertiden komme Straalerne sammen i denne Punct, og da præ- 
senterede dette Phænomenon sig ligeledes, som det Skin, hvormed 
Gudernes eller Helgenes Billeder omkring Hovederne pleyer at be- 
prydes.

Siden blev feet en liden sortladen Skyr, som en Rog, at henge 
en kort Tid udi Veflen, derefter fligede den op efterhaanden indtil 
Zenith, og jo hojere den opgik jo hafligere blev dens Fart; item jo 
rimmere den kom til TopPuncken, jo rodere blev den, indtil den 
f om overfl op Zenith, da den ffinnede saa gandffe rod, som en gloende 
Ild: og naar Straalerne ffiode sig op igiennem denne Skye, bleve 
de og'aa rode. Snart forsvandt samme Skye, og snart var den igien 
tillyne: Men paa det sidfle da den var gaaen henover Zenith blev den 
gandffe borte.

Saavidt flrekker sig den Kundffab man har om det Petersbor- 
gl'ffe Academies Observationer over Nordlyset.

§♦ 48*
Udi Polen og Lithauen bar dttte Lys ogsaa meget tit siden Am 

1716 vmet tilsyne; mm jeg finder ingen Hifloriffe Beffrivelser diet 
efter-
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efterretlige Obiervationet derom fra de Lande at vcere udgivne. I- 
blandt Frobeíii Nova & antiqva Lum. & Aur. Borealis ípeétacula 
findes vel korteligen opregnede en Deel store Nordlyse, der ere lige- 
saavel sect i Polen som paa mange andre Stcrder i Europa, og deri« 
blandt tales ogfilñ om det phænomenon, som an. 1730 den 15. Fe
bruarii vidt og bredt lod fig see, og hvad Tanker Polakkerne giorde 
sig derover, det giver Frobefius tilkiende med disse faa Ord: & Po- 
lonis deniqve , prour fieri communiter apud hos circa insolentes 
luminis nocturni species íblet, horribilem cometae ßtjpicionem injecit» 
Hcraf ffulle man da flukte at den gamle Superftition og Munke-Lcrr- 
bom om forfærdelige Cometer og Himmeltegn endnu der i Landet 
staar ved Magt.

Nu har jeg l.rnge nok opholdet mig med at efterssge Nordlysets 
phænomena udenlands, det er derfore Tid at vende tilbage lgien til 
mit Fårneland for at ransage hos vores indenlandffe Skribentere, 
om de have noget at fortcelle os om dette meteoron meere, end hvad 
Fremmede har kündet sige os.

©et vin. cap.

Om det Nordlys, som gemeenlia-n 1 Grönland, Is
land og ven Norderste Part af Norge lader sig see.

§• 49-

Udi Fortalen er siagt at Nordlysets phænomena allerreede for 
nogle hundrede Aar siden har vceret gandske vel bekiendte udi Grön
land, Island og Norge og at de ere asdisse Landes Beboere bcffrevne, 
som et naturligt og scedvanllgt Luftskin, hvilket jeg lovede at give 
ncermere Underretning om i dette Capitel. Nu kommer det her forst og 
fornemme ig derpaa an, at jeg viiftr den for fte Grund, som saadan 
Relation et bygget VM : Jeg kunde vel henviise min Lcescre til eti 
gammel Norsk Bog kaldet Speculum Regale, hvorudi Nordlyset fin
des beffeevec; men efterdi denne Bog er ikkun fim beftendt ffulle j g 
derom meddele denne liden Efterretning : Den bcstaar asetmanuimpt, 
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sammensat udi det gamle Norste Sprog; Den indeholder en Under- 
viisntng om kolitiste Videnstaber, og er inrettet som en Samtale 
imellem en Fader og Son ; Af hvad Aarsage den kaldes Speculum 
Regale (Konge Gpeyl) det forklarer Autor til dette Skrift noget 
vidloftigt/ hvoraf Meeningen fornemmelig er denne: Hannem synes 
at dette Navn best kunde paste sig dertil , fordi udi Bogen forestilles 
nyttige Lcerdomme for alle Ståender, og en Konge som den Ypperste 
og Hoyeste i Landet kand derudi ligesom udi et Speyl see hvorledes 
hand selv saavelsom ogsaa hans Undersaattere bor vcere stikkede, og 
hvad Dyder og Duelighed, Videnstab og Arbejde udi en hver Stand 
udkmves.

Et gammelt Exemplar afsamme manufcript skrevet med Munke« 
stiil paa Pergament sindes paa Academiets Bibliotheqve her i Kiv« 
benhavn iblant de gamle Skrifter, som Arnas Magnussen fordum 
ProfeiTor Hiftoriarum & Antiqvitatum haver efterladt. MtN Au- 
thorisNavn og paa hvad Tid hand har levet/ som dette Speculum 
Regale haver sammenskrevet, finder man ingen Underretning om; 
Af Fortalen kand saameget erfares, at Author ey har villet giere sit 
Navn eller sin Stegt bekiendt, for ikke at blive underkasted nogen 
flags Avind og Fiendstab. For Resten synes Skriftet at stalle verre 
til visse 400 Aar gammelt, efterdi det, som derudi fortcrlles om 
Grönlands Jnbyggcre, Handel og Bestaffenhed, giver tilkiende, at 
dette Land, paa den Dd Skriftets Author levede, var beboet og be« 
bygget af Christne Folk, som havde da deres Kirker og Prcrster, 
samt en Biskop, som der boede, saa at det gamle Grönland har paa 
de Tider varet gandste vel bekiendt, og blev af de Norste beseglet. 
Men efterår den store Pestrlentze an. 1350 gik over disse Nordre Lande/ 
saa haver Norriges ånd siden den Tid lidet veedst af Grönlands 
Handel at lige, som Peder Clausen udi hans Norriges Beskrivelse/ 
trykt i Kiobenhavn an. 1632, pag. 177. beretter.

De som ere Kienderr af vort Fcrdernclands Antiqvitetet og for« 
staa det gamle Norske Sprog, kunde maastee give os en nejere og 
bedre Oplysning onr Bogens Alder; men udi saadan Materie vover 
jeg ikke at indlade mig.

Tormod Torfæus siger, at der ttteenes en Konge i Norge stalhave 
låret denne omtalte Bog lammenstrive: Speculum Regale (mqvii) 
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liber varias materias tractans, auctoritate Regis alicujus Norvegiæ 
confcriptus exiftimatur (vid. Grönland. Antiqva ed. Hafn. 1706, 
pag. zi). Og paa et andet Stcrd kaldet hand samme Bog det Is- 
randste Konge-Speil (Speculum Regale Islandicum. ibid. pag. 67.) 
Mm hand har vel hermed alleene havt sin Hensigt Lil det Sprog/ 
som den er skreven udi / hvilket kommer meere overeens med det Is 
landste end med det nu omstunder i Norrige brugelige Tungemaal: 
thi, at Bogen ey er forfattet af nogen Islander/ men af en Norst 
Mand/ som har boet paa Helgeland i Norge, detsi-nesgandstetroe- 
ligt / fordi naar Author Speculi Regalis taler om adskillige merkvcer- 
Lige Ting / da siger hand derhos, at hvad hand har fortalt om det, 
som findes i Norge, det havde hand god Kundstab om: thi faadant 
rr aldt her i Landet og hand har selv sect det ; men hvad hand striver 
vm Grönland eller Island / det siger hand at vcere sig langt meere 
ubekiendt : thi hand veed ikke videre deraf, end hvad hand haver 
hort andre derom tale. Og i scrrdelished af hans Tale om Dagens 
Lcengde om Sommeren og dens Korthed om Vinteren kand merkes, 
at hand haver boet paa Helgeland i Norge, fordi hand ey alleene ad- 
stillige gñttge ncrvner Halogaland (o:Helgeland) som sit Tilholds 
Stab, men hand siger endogså«, at her (neml. paa Halogaland) 
hvor hand boede / er om Vinteren saa kort Dag og Solens Gang saa 
stakket, at hun gaar ikkun forbi een Vind: hvilket vil saameget sige 
tit Solen udi de korteste Vinterdage secs der ikke lcengere end z Timer 
paa Himmelen ; Og dette tresser rigtig ind med Heigdands Situation 
som ligger mellem 65 og 67 Graders Breede.

§• 50.
Fer nu at komme til Nordlyset igien, da taler Author fpeculi 

Regalis herom saaledks:
"Hvad for noget det stulle vcere, som de Grenlandste kalder 

"NordlLos (0: Nordlys) / derom er jeg ikke vel undcrviistendstient 
"jeg tit og ofte har talet med de Folk, som have i lang Liid vceret 
"paa Grönland; men de have ey havt nogen ret Kundstab om, hvor- 
"af disse Nordlys havde sin Oprindelse."

Af disse Ord maatte man siutte at Nordlyset er et Meteoren, 
som egentligen i Grenland havde sit Tilhold og var der ideligen til
syne, og at det dernnod udi Nord landene i Norge, hvor Author 
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fpeculi Regalis boede/ ey var saa meget bkkiendt. ZmidlkMid giver 
hand os dog derover en Beskrivelse, som tydeligen og vel nok forestil' 
ler dette Lyses siedvanlige phænomena :

"Det er (siger hand) Nordlysenes Natur og Egenffab, at jo 
"morkere Natten er, jo lysere ere de; og de sees altud om Natten 
"mm ikke om Dagen/ og meget sielden naar det er Maaneffm: Ly' 
"sit er at see til som en stor Lue en lang Vey borte; det skyder op i 
"Luften spitze og smale Glantze nogle lcrngere og nogle kortere, hvil« 
"ke ere meget flygtige og u stadige, ret ligesom de virkeliaen vare 
"Flammer eller flyvende Luer. Medens disse glantzende Straaler 
"staae allerhoyst oppe i Luften og ffinne klarest / da give de saa sterk 
''Lys fra sig, at de, som ere ude paa Marken/ kunde meget vel sie at 
"gaae og jage hvor de vil; Ligeledes i Huusene, hvor der ere Vin- 
"dever paa, bliver det saa lyst, at de som ere derinde, kunde ffielli- 
"gen kiende hverandre. Men dette Lys forandres saa meget hastig: 
"thi snart synes det at blive dunkelt og ligesom udflukkes, og efterla« 
"der sig en mork eller sort Rog; snart forsvinder Rogen og Lyset be
gynder da at blive klart igien, og det siunes at ffyde Jldgnister fra 
"sig/ ligesom et Zern der nylig er tagen af SmeddeJlden. Naar 
"Natten er ude, og Dagen begynder, da begynder ogsaa dette 
"Lys at formindskes/ og naar det er lys Dag / er intet meere deraf 
"at see."

§. ST-
Efterat denne gamle Autor saaledes har beffrevet Nord-lystt, 

taler ban ydermeere om dette Lyses naturlige Oprindelse/ soin folger:
"Naar Folk har talet om dette Lys, har de derom havt 3 flags 

"Meeninger, som de holder for mest rimelige, og meente vist/ at een af 
'"dem var sandftrrdig. 1. Dersom Grönland ligger paa den yderste 
"Verdens Kant til Nord, da meener man det kand vcrre rimeligt 
"nok, at den Ild, som ligger rundt om det yderste store Hav der om- 
"ringer Jordens Klode, kunde forvolde den Lysning i Luften / som 
"°ees i Grönland om Natten. 2. Det har og vcerct nogles Meening/ 
"at naar Solen lober neden under Jordens Belte (o: under 
"rcn) om Natten/ da kaster den Straaler fra sig op paaHimmelen: 
''thi de meener at Grönland ligger saa langt ud til V rdensKant,at 
"Hoyden af Jordens Klode der er mindst, og kand ikke hindre So-

"lens
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' lens Straaler at opssyde sig i Luften. 3. Der ere og nogle, som 
' meener at Isene og dm stcrrke Frost der i Landet virker og foraar« 
"sager dette Luftén. Jeg veed ikke fiere Meeninger end disse 3, og 
"mig tokkes, at denne, som sidst blev omtalt? er mest rimelig."

Alt dette er udssreven af det forhen (§. 49.) ommeldte gamle 
manufcript, som sindes PÑÑ Academiets Bibliothec her i KiobkN- 
havn; Og at ieg her til sidst har anfort de gamles Meeninger om 
Nordlysets naturlige Oprindelse, er gi ort i den henseende, at man 
deraf kan desbedre erfare om disse meteora og Luft skin ere i Grön
land alle Aar tilsyne om Vinteren udi de lange Nñtter, eller ogom 
de der, ligesom her udi Danmark og Sverrige udi nogle Aar tillige 
ja undertiden i 2O. Aar og lLrngerekandvckre usynlige og ligesom gand- 
ske udflukte, som nogle vil prætendere at kunde bevise. Imidlertid 
staaer dog dette fast, at enhver af de ovenssrevne 3. Meeninger, som 
vores Autor fpecuii Regalis fortæller, at de gamle Grönländer have 
havt om Nordlysgts naturlige Aarsager, bekrcefter dette Lyses Sted- 
sevarenhed deri Landet, saafremt ellers dette axioma skal gielde: 
pofita caufa materialise pofita fimul caufaefficiente Se non impedi
ta feqvitur efteâus. Overalt seer vi heraf, at i de crldgamle Tider 
haver vores Forftrdre her i Norden i de lcrngst bortliggende kolde 
Lande fornuftig betragtet og beskrevetdettemeteoron, som mangeas 
de andre Nationers klogeogafLcrrdom vidt beromte Mcrnd i Europa 
imidlertid faa forssrekkeligen have afmalet, og udi deres Kroniker og 
Historier som prodigia antegnet.

§. er.
Der stal neppe sindes noget celdere Skrift, hvorudi der tales saa 

tydelig om Nordlyset som udi denne forskrevne gamle Norsse Bog; 
Thi alle de Bessrivelser over dette Lys ¡ som ere publicerede udi ad
skillige Boger og Sprog, er intet andet end Udskrifter og Oversettel- 
ser afdct som udi 8pecuio Regali om Nordlysene i Grönland er skrevet, 
og her tilforn (§. 50.) infort.

Peder Sausen Sogne Prcrst i Undal udi Norge var den forste 
saavidt man veed, der as det gamle Norsse Sprog oversatte bemeldte 
Bestridelse paa Dansk; og dm sindes infort udi hans Bogskaldet 
Corriges oq omliggende Oers Beskrivelse) som ertryktiKioben- 
havn Aar 1632. pag.184; Hvor hand selv siger at det, som hand be

retter 
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rekter om Nordlyset / er en Udskrift ñf eñ gammel Norff Bog kaldet 
Speculum Regale. Men fordi Peder Clausen setter noget til , font 
ikke sindes udi det gamle Manufcript, da paa det man kand desbedre 
see, hvorudi hand derfra har afviget, vil jeg hans Oversættelse her 
anfore:

"Paa Grönland sees om Natten et meteoron og klar Skin paa 
"Himmelen, hvis Skik saaledes er, at jo morkere Natten er, jo fía*  
"rere ffinner samme Lys: (det er) jo mindre at Maanen ffinner, og 
"naar han enten er udi sit forste eller sidste q varte er, jo meere si-nes 
"samme Lys paa Himmelen dog altid mod Norden, og kommer ikke 
"saa hoyt op paa Himmelen, at det kand sees i andre Lande uden 
"Grönland, Island og den Norderste Part afNorge, og kaldes der- 
''for Nordlys. Det er at see til ligesom en flyvende Zld ôg Lue, og 
"strekker sig ud paa Himmelen ligesom et langt Gierde, og ffydersig 
"op og ned i et Ojeblik, ligesom mange Orgelpiber kunde staae hos 
"hinanden og udi en Haandvending ffyde sig op og ned, og hvor sonr 
"Luen ffyder sig, derudi allerklareste op og ned, og frem og tilbage, 
"da kand det hastelig blive der merkt, og ligesom en Rog lade efter 
"sig, og strap i et Ojeblik taten optcendes paa et andet Stcrd, og li- 
"gesaa optcendes igien der, som det tilforn syntes at vcere udflukt. Zn- 
''gen kand tcvnke, hvor hastelig samme Skin rores op og ned frem og 
"tilbage, ligesom det hoppede og dansede med stor Venlighed, uden 
"den som det sect haver, og naar det er saa klariste paa Himmelen, da 
"kand man see derved baade i Huns, som Vindever er paa, ogaden 
"Huns, ligesom naar Maanen ffinner; og naar det begynder at da- 
"ges, da forsvinder samme Nordlys."

Dersom Peder Clausen ikke selv havde givet tilkiende, at hand 
denne Beretning havde af det gamle Norske Skrift udffrevet, maat- 
te man tvivle om, at den var tagen deraf: thi, at Nordlysene sees i 
Island og den Norderste Part af Norge, derom taler Auétor spmii 
Regalis flet intet, ey heller melder hand noget omet hoyt langt Gier
de, eller om Orgelpiber, Hoppen og Dautzen og andet meere, som 
enhver felv best kand fornemme, naar begge foreffrevne Beffrivelser 
med hinanden confereres.

53*
Aarsagm, hvorfore dette meteoron udi speculo Regan tklffrives 

Grönland
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Grönland i særdeleshed/ er uden tvivl denne: De gamle Skribentere 
og iblandt dennem Autor speculi Regalis (*)  have meent/ at Grönland 
skulle ligge alleryderst i Nord paa Jordens Klode/ og at det strekkede 
sig Norden omkring Island og Norge alt indtil Finland eller Rys
land; og efterdi dette Luft-skin har altid sit Tilhold udi Norden/hvor 
det lyser sterkest og derfra udskyder sin Glantz til andre omliggende 
Lande/ saa haver besagte Autor, medens hand taler ont Grönlands 
Beskaffenhed/ ogsaa tillige beskrevet Nordlyset/ som et meteoron,der 
egentligen til dette Land henhorte og havde derfra sin Oprindelse. 
Hvilken Meening Tormoder Torfæus udi hans Gronlandia antiqva 
pag. 102. ftadfaffter, hvor hand herom saaledes skriver:

Notat & Author (feil. Speculi Regalis) meteoron illud, qvod Nordrlios 
appellatur, tanqvam Grönlandiae peculiare, qvod tamen Islandiæ extremis- 
qve Norvegiæ cum illa commune eft. Imo & hic in noftra Kormte (**/  fub 
latitudine grad. 59. fepi us confpicuum ; fed qvod magis ibi regiones cœli in
flammare videatur, qvafi ab illa origine alio diffufum, dum illam depinxit^ 
illud qvoqve defcripfir.

§- 54-
Den Oe Kormte, som Torfæus her taler 0M/ ligger efter hans 

Beretning paa $9« Graders Breede, hvor Nordlyset ofte sees ; Med 
dette Erempel vil hand ogsaa vise/ at Peder Clausen derudi har sty
let/ at hand siger Nord lyset kommer ikke saa hoyt op paa Himme
len, at det kand sees udi andre Lande uden Grönland, Island og den 
Norderste Part af Norge:

’In eo autem (inqvit) Petrus Claudii hallucinatus eft, qvod eo usqve 
”ad fuperiora attolli negavit, ut ultra Grönlandiam, Islandiam & extrema 
’’Norvegiæ confpiciatur, ut modo monftratum eft.”

I det ovrige fornemmes/ at Tormod Torfæus folger Peder 
Clausens Danske Veriion, i det hand beskriver Nordlysets phæno- 
mena paa Latin saaledes:

”ln modum diffufiflîmæ flammæ'procul ardentis feptentrionalia cœli cor- 
”ripit inqve editiffimi longiifimiqve aggeris formam panditur, mox tanqvam 
’’multæ Organi Pneumatici fiftulæ ieu Calami juxta fe invicem ordine collo- 
’’cati in idu oculi furfum deorfumqve ferrentur, fefmomento nunc ad fupe- 
’’riora attollit, nunc ad inferiora deprimit, ut celeritatem ejus nemo, qvi 

”noa 
(*)  Torfæi Grönland, antíq. pag. 31. à feqv. cd. Hafir. 1706.
(**)  Kormte er en Øe, som nu kaldes Karmeo, omtrent 4 eller 5. Mille mod N. Vf, fra Stavanger 

Dyr i Norge beliggende, hvor Termed Torfxus boede.
B HH
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’’non perfpexerat, cogitatione afleqvi poffit ; interm enftrui tempore & cum 
’ Luna principiis extremisqve Meniium in cornua curvatur, obfcuris nocli- 
”bus, tanto fplendore corufcat, ut foris & intra ædes, ubi per feneftras ra- 
”dios vibrat non minus, qvam Luna impleto orbe micet ; illa autem plena 
’’langvidius lucet, cumqve fulgidiffima luce tripudiantis specie ar&oi cœli 
’’climata perfultat, protinus in tenebras fumidosqve vapores diflolvitur, rur- 
’Tusqve alio loco, ubi prius extindum vifum eft, accenditur, pariqve fem- 
”per velocitate & nitore circumagitur, die redeunte difparet (vid. Tormod. 
’’Torf Gronl ant. p. 21 & feqv.)

Nil har jeg hidindtil forklaret/ hvorledes de Norffe Skribentere 
i almindelighed have beffrevet Nord-lysene i som gemeenligen udi 
Grönland, Island og Norge lader sig fte; hvoraf kand erfares, at 
dette meteoron er ikke saa rart eller field lyne i diss' Lande. Dog er 
herved at erindre: Omendffiont udi foregaaende B^ffrivesser tales 
om de siygtige og hastige Straale ffud og andre heftige Bevægelser 
op og ned/ som sees i bemeldte Lys/ saa skal dog derved ikke forstaaes, 
at det sig allctider saa u roligt anstrller; thi det skeer hersom paa an
dre si ceder/ at det undertiden ffinner jevnt og stille hen uden nogen 
heftig Fart og Flygtighed, og undertiden / dog qandffe sielden, frem
kommer det udi saadan ffrekkelig og flyvende Hastighed og grum 
Skikkelse, at endogsaa gamle Folk der i Landene kand forfcrrdes der
over, som forncrvnte Tormod Torfæus udi hans Gronlandia anri- 
qva pag. 103. og 104. vidner, at hand udi Istand med sine egne 
Kyne haver feet ; hans Ord ere disse:

”Hoc addam, 0/ od his oculis in Islandia confpexi, nimirum non fem- 
”per meteoron hoc in modura choreas ducentis fpeétaculum præbere, fed 
’’continuo fulgore; fibi tamen interdum inimicum, fe invicem magno terribi- 
’’liqve impetu collidere; parvulus eram, fed memini viros qvoqve ad trucem 
’’illius afpedum obftupuiife.”

„ 55.
Det var egentlig mrt Forscett udi denne i. Part af dette Skrift 

at tale om Nordlysene, som i dette Secuio ere obferverede og be
skrevne ; thi udi de crldere Skribenteres Beger, som for 50. Aar og 
lcengere hen i den forbigangne Tiid ere ffrevne, sinder man ncrsten 
intet, lom kunde tiene ti! Oplysning om dette meteorons Art og 
Beskaffenhed; hvilket tilforn udi det V. Capitel er korteligen bleven 
rrindret.

Men at jeg her inforer, hvad vores gamle Norffe Skribentere 
udi



__________ om Nordlyset.____________ 379
udi de crldere Tider om samme Meteorens phænomena have beret
tet/ det ffeer formedelst disse tvende Aarfager: i. Fordi vi kand 
heraf leere/ at saadanne phænomena har i gamle Dage der i Norden 
ikke veeret agtede anderledes end som naturlige Lufdffin, der gemeen- 
ligen udi de lcrngft mod Norden beliggende Lande vare om Vinte
ren tilsync/ ligeledes som lcerde og natur kyndige Mcend hos andre 
Nationer nu i vore Tider det haver befundet. 2. Fordi Peder Clau
sens Udskrift af Speculo Regali, som forhen (tz. 51.) kand Keses/ er 
den Kilde/ hvoraf alle Relationer, som man udi adskillige fremmede 
-Skrifter forefinder om det stedsevarende Nordlys i Grönland, har 
deres forste Uofprung og Oprindelse; man leerte ogsaa forst deraf, at 
del Lys/ fom GaiTendus i Frankrige havde observeret, (hvorom til
forn udi det V. Capitel er talet) var det samme, som det Gron- 
landffc Nord lys. Thi den af stne Skrifter bekiendte la Peyrere, da 
hand var nred den Franske AmbaíTadeur M. de la Thuilerie her i 
Kioberchavn/ har skrevet tvende Relationer, den ene om Island som er 
forfcrrdiget an. 1644. / og den anden om Grönland som er skrevet an. 
1646; udi denne sidste fortceller hand om Nordlyset saaledes :

”L’ Eté da Groenland eft toujours beau, jour & nuit, fi on doit apeller 
” Nuit ce crépu feule perpetúe!, qvi y occupe en Eté tout l’efpacede la Nuit. 
’ Comme les jours y font ires courts en Hyrer, les nuit, en recompenfe y font 
’’tres longues, & la Nature y produit une merveille, qve je n oleroia vous 
’’écrire, 11 la Chroniqve Islandoifé ne l’a voit ¿crite comme un miracle & fije 
’’n’avois une entière confience en M. Rets, qvi me la lue & fidellement ex- 
’’pliqvée, Il fe leve au Groenland une Lumière avec la nuit. lorsqve la Lune 
”eft nouvelle, ou furie point de Je devenir, qvi éclaire tout le pais, corn- 
"me fi la Lune eft nouvelle, ou fur le point de le devenir, qvi éclaire tout 
"le pais, comme fi la Lune etoit au plein, & plus la nuit eft obfcure, plus 
’’cette Lumière luit. Elle fiât fon cours du Cote du Nord, á eau fe deqvoi 
’elle eft appellee Lumière Septentrionale -, elle reffemble á un feu volant, & 
"s’étend en l’Air comme une haute & longue paliflade Elle palfe d un lieu 
"a un autre, & laide de la fumée aux lieux qv’elle qvitte. Il n'y a qve ceux, 
’’qvi font vile, qvi soient capables de fe reprefenter la promptitude & lalege- 
"reté de fon mouvement. Elledure toute la nuit, & s’evanou t avec le soleil 
’’levant. - - - On m’a aflure qve cette Lumière Septentrionale fe voit 
’’clairement de l’Islande, & de la Norvège lorsqve le Ciel eft serein, & qve 
"la Nuit n’eft troublée d aucun Nuage. Elle n éclairé pas feulement les 
’peuples de ce continent A ni qve, eile s’étend jusqve à nos Climats; & cette 

’’Lumière eft la même fans douce, qve notre Ami celebre , le eres fea vant
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,”& tres judicieux Philoíophe M. Gajjendi m’a dit avoir obiervéplufieurs fois, 
k”& à laqvelle il a donné le nom à'Aurore Boréale.

Ar denne Relation (som findes indfort u6i M. de Mairans Traétat 
om Nordlyset/ pag. 79. & feqv. hvor der citeres ogsaa den Bog dette 
er taget af/ neml. Voyages au Nord Tom. I. pag. 126)1 henseende 
til det / som berettes om det Gronlandske Nordlys/ stemmer overeens 
med den af Peder Clausen fordanskede Bestrivelse over samme Lys/ 
og er intet andet end en Extrait, som La Peyrere deraf har faaet i 
det Franste Sprog oversat, kand letteligen erfares af det, som for
hen (§. 51) om dette Meteoron er strevet. Men derudi har la Pey
rere, eller rettere at sige Kl. Rets, der udtolkede ham Den Danste 
Bestrivelft/taget Feyl, da hand siger, at den Jslandste Chronike 
har strevkt om dette meteoron.

Af det Skrift om Grönland/ som La Peyrere har udgivet 
paa Franst (hvorom her tilforn er meldet) er denne Beretning om 
Nordlyset ved andre Skribentere igien udstrevet; Happelius har og
saa indfort denne samme iblant sine curieufe Relationer i det Tydste 
Sprog / og heraf er atter en Copie Ord til andet omsider trykt udi 
de Altonaiste Calender paa det Aar 1744 f som kaldes Geschicht- 
und Wunder<a!endep/ eller med en anden Titul tTaturamd Hi- 
siorien-Lalender. Saaledes er da den Relation om Nordlysets na
turlige Skikkelse og scedvwnlige Syne i Grönland og Norge nu i diste 
sidste 100 Aar vidtloftig bleven udspredet i andre Lande.

56.
For Resten finder jeg ingen scrrdeles Observationer giorde i Grön

land/ Island eller Norge over Nordlysene, som i dette Seculo faa tit 
og ustedvanligen have va^ret tilfyne ; mueligt fordi man i disse Lande ere 
saa meget vante tilatseesaadanne phænomena, at de ikke agtes derfor 
noget rart eller merkvcrrdigt. Jeg har derfore intet videre udi dette Ca
pitel at tihette / uden hvad den lcecde og troværdige Mand Hr. Hans 
Egede, forhen Miffionarius, nu Superintendent udi Grönland/ som 
Der paa 64 Graders breede udi 15 samfulde Aar, neml. fra an. 1721 til 
1736 har opholdet sig f om samme meteoron striver udi hans Bog kaldet 
gamle Grønlands nye Periultration, hvor hand siger: "Fornemmelig 
"lees (i Grönland) det saa kaldede Nordlys/naar nye Maane er, alletider 
'.'om Natten i klart Vceir; og bevceger sig hist og her over den heele Him- 

"mel
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"mel med en utrolig Gesvindighed, og lyser faa klart, at man klarligen 
^'derved kand lcrse i en Bog.

Det IX. CAR
Lm den Forklaring, som M.de Mairan over degamle

Norffe og Jflandffe Skribenteres Beretninger om 
Nord-lyset-

§. 57«
Iblandt alle de Skrifter, som hidindtil om Nordlyset ere udkomne, 

bliver den Tra&at i sier meget berommet, fom m. de Mairan har sinn- 
menffrevet, og er trykt i Paris an. 1733. med denne Titul : Traité Phy. 
fiojve Hiftoriqve de P Aurore Boréale.

Afdette lcrrde Skrift har jeg tilforn udi det V. Capitel indfort nogle 
Observationer, som der best kunde passe sig ; Og efterat jeg siden udi 
det nest foregaaende VIH. Capitel har handlet om den Beretning vi have 
af vores gamle Norffe Skribentere om det Nordlys, som gemeenligen i 
Grönland, Island og Norge lader sig tfee, og det bestrides', at M. de 
Mairan udi bemeldte sin Trañats II. Seition l7.Cap. har gjort sig megen 
Umage for at undersoge besilgde Norffe Skribenteres Beretninger og 
at give os derom en bedre Forklaring, faa ffulle jeg ikke heller paa dette 
Stcedforbigaae noget heraf at fremfette.

§. 58.
Den fornemste Hensigt, foniM.de Mairan haver udi forberorte 

Traétat, er at forklare os hvorledes det omtalte Lys har sin naturlige 
Oprindelse as Solens atmosphæra. Hertil betiener band sig afadffillige 
Hypothefes og iblandt andet sormeener hand, at Nordlysets kbXno- 
mena ikke antcendks faa lavt ned udi Luften, fom de fleestekbysiLi holder 
det for at vcere- Thi da disse i Almindelighed ilatuere, at Jordens
Atmosphæra, eller Vcrirdamp, hvorudi de meener faadanne Lysninger 
genereris Og virkes / ikke kand streike sig Op i Luften Over 9 eller 10 af de 
flags Mile, fom regnes 15 paa en Grad ; faa MM. de Mairan herimod 
af mange Observationer og deres parallax! ved Udregning bevise,at dette 
meteorons Phænomena have de fleeste Tider staaet 200 Franffe eller 
120 Geographie Mile hojt fra Jorden (jeg kalder det en Geograpbiff 
Mil, som er ' Deel afen Grad paa Jordens Klode). Hand tilstaar vel, 
at af nogle Observationer er det ved Udregning lbefunden, at vcere 

Bbbz ikkun



382_____________ Den i. Part
ikkun ioo. Franste Miile hoye i Luften; men derimod iglen af 
nogle andre Obfervarioner har hand befunden i at det stod over 
zoo saadanne Mile h ojt. Hand taler herom udi den II. Sect. m. Cap. 
pag, 61 jaaltdes : ’’Cependant on peut conclure de la totalité des Obfer- 
” varions, qve j :i examine.s, qv’ elles donnent pour la plus p rt environ 

2,°° lieues de hauteur au phenomena : qve qvelqves unes les mettent à ioo, 
& qve qvelqves-autres le portent au de là de 300. lieues.

§. 59.
Dersom nu dette stags phænomena haver ÑN Oprindelse o3Tilholds 

Sftrd iaa Hoyt oppe i Luften- som M. de Mairan formeener/ da bliver 
her Sporsmaah hvorfore Nordlyset udi nest songe Século i en Mands 
gandste Alder neppe har ladet sig see 2 eller 3 gange her i Danmark ? at 
jeg ey stal tale om Frankrige og andre Sydlige Lande, hvor man efter 
den Beretning M. de Mairan giver os udi fin Tradat om Nordly let 
p. 172. ikke finder/ at der udisidstafvigre 170e Seculo fra an. 1621. og 
mdrilan. 1686. nogen Did kieud ligm er seer uden en eeniste gang t Daift 
hig, lom var den 28. Od. 1682. / da den gamle lnkiendre Aftronomus 
Hevel det obferverede, og d . strcv del ligesom nogle skinnende Haler 
af adskillige (Cometer/ d r skipde sig hastig op i Ó. CD, (vide Ada 
Erud. Lipf. an. 1682. pag. 2QI.)

Af de Beretninger og Bestrivelser/ som forhen i det Vin. Capitel 
ere indforte, stude man flut e/ ar udr delcrngst mod Norden beliggende 
Lande var Nordlyset alletlder ttliyne om Vinteren i klart Vceir/ naar 
Maanen er nye eller udi sir forste og sidste Qvarteer. Ole Romer ved 
hans Observationer over Nordlyset an. 1707/ som forhen i det I. Cap. 
er at see/ beretter ogsaa/ ac dette meteoron nesten hverrAar lader sig see 
udi Norge og Island.

Og naar nu dette staaer fast/ at Nordlyset i besagde Lande saa tit er 
tilsyne; faa er det en let Sag forden/ der forstaaer noget lidet af Ma- 
thematiqven.Qt demonftrere og udregNe/l)V0r langt og brekdt kt sññdñNt 
Phænomenon (naar det efter M. de Mairans hypothefin oftest staaer 
200 Franste Mile hoy k fra Jorden) udi andre Lande kand sees/ og hvor 
Hoyt det paa et hvert Srced i sier op ober Horizonten kand opstige. For 
ExempelrNaarLyset udbreder sig ooerZona frigida eller fraNord-Polen 
rundt omkring indtil 23 ' Grad og der da iporges i. hvorvidt der kand 
destraale Jordens Klode hen mod Syden efter M. de Mairans hyporhe- 

fm?



om Nordlyset.__________ Z8Z
fin? og 2. hvor hoyt samme Lys kand Vcrre tilsyne op over Horizonten 
her udlKiobenhavn, item i Paris i Fran krige og i Rom i Italien? Saa 
vil en Geometra hertil svare :

1. At dets Skin kand strekke sig fra Zona frigida imod Syden indtil 
z8- Grader 58. Min. Breede paa Jordens Klode, det er, 430. Geogra
phic Miile hen udi Zona temperata.

2. Her iKiobenhavn, som ligger paa 55. Gr. 40. Min. ffulle det 
stige 29. Grad. 8- Min. Hoyt op over Horizonten i Norden. I Paris 
(paa48.Grad. $0. Min. Brede) skulle det sees 14. Grader hoyt. Og 
i Rom (viw 41. Grad. 50. Mm.Breede ffulle det lade sig see indtil 4. 
Grad. 17. Min. hoyt.

Maaden, hvorledes dette erudregnetog Geometrice kunde de- 
monñreres holder jeg ufornodrn Herat indfore : thi enhver, der er no*  
get kyndig i Geometrien, kand desuden let sinde sig derudi, og de, som 
i saadan Videnskab ere ukyndige, have ingen Lyst til at lcrse det de ikke 
forftaae.

Imidlertid kand afdette Erempel noksom erfares, at alle de Nord
lyse, som paa 66 * Graders Brecde bliver feet at ffyde sig op dl Ze
nith, maacte u-feilbarligen vcrre til'yne ikke allene heri Danmark og 
Svcrrige, rnen endogsaa overalt udi Tydffland og Frankrige, og det 
alletider, naar der var klart Vceir om Natten, ja man maarte vente, 
at de ffulle oftere sees i disse Lande ev.d udi Grönland, Island og den 
Norderfte Part afNorge, fordi der i Norden er Himmelen om Vinte
ren mange Tiider ffmlt med en tyk Frofl gov eller Taage^ som gemeenli- 
gm af Haver og Fjordene opstiger, og desforuden om Sommeren ere 
Netterne saa lyse, at det omtalte Luft ffin der ikke kand blive synligt; 
Men udi de andre Sydlige Lande derimod ere Ncetterne om Somme
ren merkere og Vceirliget etter Luften om Vinteren klarere og reenere. 

§. 60.
M. de Mairan, som selv er en habil Mathematicus, har meget vel 

kündet fte forud, at denne Objection ville mede ham, og at hans Hy- 
pothefis om Nordlysets store Hejde og Afstand fra Jorden ikke kunde 
staaeved Magt, saafremtden almindelige Relation, at Nordlysene 
sees alletider om Vinteren i Grönland, eller (fom O. Roemer siger) ne- 
sten hverr Aar udi Island og Norge, havde sin Rigtighed.

Derfore underseger hand denne Relation gandffe neje og ftemset- 
ter 
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ter derimod forst denne Erindring / at der gemeenligen ved Spitzbergen 
i Grönland fees adffiüige Lysninger og Phænomena om Dagen , som 
kommer Deels af Solens Straaler, Deels afdet Skin, som Is og Snee 
kaster fra stg paa Skyerne og paa det Frostgov, som der udbreder sig i 
Luften : hvilket hand beviser afFriderich Martins Beretning , som an. 
i6^ivar derpaa Landet, sor at tage phyfifî’c Obfervationer og indhente 
nojagtig Kundskab om Grönlands Tilstand, Luftens og Vejrligets Be- 
ffaffenhed rc. Og diste flags Phænomena, som Frideric Martin der om 
Sommeren har odserverit, formeener M. de Mairan oí, naar de store 
Crepufcula omVinteren der i Landet komme dertil,kunde vcere deNord- 
lyse ., som efter den almindelige Relation i Grönland og andre Nordli
ge Lande alletider sees om Vinterncrtterne og ikke kommer saa heyt paa 
Himmelen at de kunde sees uden i Grönland, Island og den Norderste 
Part afNorge. Men de Nordlyse, som her i de sydlige Lande i vore 
Tider have ladet sig see, hvilke hand har giort sin Beregning paa at ffutte 
staa saa hojt oppe i Luften, (som tilforn sagt er) holder hand for at vare 
afen anden Mt og Natur; Thi disse, siger hand, udstakkes og blive 
borte i mange Aar tillige ligesaavel i Grönland og de Norderste Lande, 
som udi Danmark og Sverrige eller andre sydlige Lande.

§. 61.
Imod denne af m. de Mairan giordeErindring og Forklaring kunde 

man indvende, at hvad flags Lys eller Luft - ffin afFrideric Martins 
Obfervationer kunde fingeres og giettks at vcere om Vinter Ncrtterne u- 
di de Nordligste Lande tilsyne, det haver man her intet med at bestille; 
Men man vil alleene holde sig til de Beskrivelser, som de Norske og Js- 
landffe Skribentere have efterladt os om Nordlyset; og fordi M. de 
Mairan selv tilstaar (*),  at der kand ikke tvivles 0M/ at det jo er det rette 
Nordlys/ somlaPeyrere! efter samme Skribenteres Beretninger ha
ver beffrevet, aldtfta bliver nu Sporsmaalet, hvorledis man kandbe- 
viise, at saadant Lys i de Norderste Lande udi mange Aar tillige har vcr- 
ret usi)nligt og reent udflukt/ da adffillige trovcerdige Autores, der have 
vcerer i de Lande, beffriver det, føm et Meteoron, der idelig i Norden 
heldst i Grönland er tilsyne ?

Hertil sparer da M. de Mairan, at man maatte vide, paa hvad Ti
der

(*)  T raité Phyfiqve â hiftor. de T Aurore Bor. pag, 79. Selon l’idée, qv’fl (te. la Peyrere) nous e» 
donne ? il n’y a pas de doute, qve ce ne soit véritablement PABrøre Boréale»
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der de Autores, somhave ffrevet om Nordlyset / have befaret eller be- 
ffrevet de Nordlige Lande. Thi hand formecner , at efterdi der findes 
andre Amores, som ogsaa have vceret henreiste längst bort i Nord, og 
diste i deres Reise Beskrivelser fortcelle faa meget om alle flags meteora 
og om Luftens og VcrirligetsBeffaffenhed/som de der ndi de kolde Lande 
neje og med Flid have obferverit, men de tale aldelis intet om Nordly
sene , aldtsaavil hand herafflutte / at dette Lys ey haver vceret meere 
tilsyne men gandffe udflukt paa de Tider, naar disse Autores have vce- 
ret i Grönland eller beskrevet dette Lands Tilstand. Derimod af de 
andre Skribenteres Bsgcr og Reift Beskrivelser, hvorudi der meldes 
om Nordlysene, ligesom de gemeenligen ide Nordligste Lande kunde 
sees i flutter hand, at udi disse Skribenteres Tider, naar de have reyst 
i samme Lande eller derom skrevet,da har Nordlyset igien vceret antcendt 
og ideligen der tilsyne. Dette er, saavidt jeg har begrebet/ Meenin- 
gen afdtt Argument, hvormed M. de Mairan vil besvare det ovenmeldte 
Spersmaal. Men endnu staar her den haardeste Knude tilbage at op
loft , nemlig, om det ogsaa med Exempler af troværdige Skrifter kand 
godtgiores, at Nordlysene have udi Grönland og Island havt de samme 
intervalla ogAfvexlingsTider,som de have havt her iDanmark eller län
gere hen i Syden/ saa at naar de udi faa eller mange Aar have vceret syn
lige eller u synlige her i disse sydlige Lande; de da ogsaa der udi de Nordli
ge Lande i de selvsamme Aar have ligeledes vceret tilsyne eller reent bor
te; Og efterdi der er ingen Tvivl om, at faafcfltme Phænomena jo alle
tider har vceret tilsyne udi de Nordligere Lande,saalcenge som de her i de 
Sydligere have ladet stg see, aldtsaa vil man her afdennem / som agter 
at refutere de gamle Skribenteres Meeninger eller Beretninger om 
Nordlysenes Stedsevarenhed i de Norderste Lande, intet videre forlan
ge , uden at de alleniste beviiser denne Post, nemt, at Nordlysets Phe
nomena udi sidstafvigte Syttende Seculo, da de i mange Aar tillige 
her i Danmark/ saavelsom i Frankrige og andre Sydlige Lande ey vare 
tilsyne, (som tilforn Z. 59. er omtalt), have da ogsaa pas de Tider vceret 
usynlige og gandffe forsvundne udi Grönland, Island og Norge.

§. 62.
Hvorlcmge man udi de Sydlige Lande savnede Nordlysets Phæno

mena i sidste afvigte Seculo, det har M. de Mairan giort sig Umage for 
at udfinde i og hand forsikkrer os, at fra an. 1621. til 1686, det er at st- 

Cce ge,
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ge- udi 6o Aar og lcengere finder hand ingen Obfervation, hvorafhand 
kunde flutte, ar dette Lys imidlertid ret kiendeliqenhar ladet fig see : hvil
ket man kand lcese udi hansTrairé phyfiqve & hiftoriqve de FAuroreBo- 
réaie pag. 172. Hvad nogle Authores, føm udi bemeldte 60 Aacs Tid 
have vcrcet i de Nordlige Lande eller have ftrevet derom, fortcrlle om 
Nordlyset, og hvorfore nogle andre ey mindre kyndige og erfarne Auro
res derimod, som ogsaa have paa de Tider befaret eller beskrevet samme 
Lande, tale aldeles intet om Nordlysene, det har fornevnte derolume- 
lige Skribent (M. de Mairan) udi befagdeTraÄat pag. 78. til 85. givet 
os en vidtleftig Forklaring om, hvorafJndholden her kortettgen fore
stilles:

”La Peyrere (siger M. de Mairan) et Authortii den Relation 0M 
"Grönland, som er ftreven her i Kiobenhavn an. 1646 ; og hvad denne 
"Author beretter om Nordlyset, det har hand taget afden Islandfte 
"Kronike, som Snorro Sturlcrson, en Isländer, der an. 1215. var 0- 
"verste Dommere der i Landet, har forfattet i det Islandfte Sprog; 
"For Resten fortceller La Peyrere ikke noget, som hand selv har sect, 
"men alleene hvad Hand afandre har hort om samme Lys, nemlig at det 
"ogsaa ftulle sees i Island ogNorge,og strekke sig intilDanmarksQimat.

"Tormod, Torfæus, en indfod Islcender, som var den Danske 
"Konges Hiftoriographus, har an. 1715 udgivet en Beftrivelse over 
"Grönland, hvorudi hand ogsaa taler om Nordlyset, som om et Phæ- 
"nomenon, der er meget gemeent i de Norderste Lande ; men det er let 
"at fornemme, at det er den samme Beretning, som man finder hos 
"La Peyrere og at den er tagen af den samme Islandfte Kronike, faa at 
"denne Author siger os ej heller noget om Nordlyset uden dette, at Pe- 
"der Clausen har taget Fejl, naar hand har troet, at dette Phænome- 
"non lod sig alleene see udi Grönland, Island og dm Norderste Part af 
''Norge, hvortil hand (nemlig Tormod Torfæus) hosfojer, at hand 
^havde seet dette samme meteoron i Island med sine egne Kyne ; at det 
'var i Sandhed et Lys, som ftinnede meget roligt og stille hen, endftiont 
''det vel undertiden kunde udbryde med en hastig Fart; at hand var tt 
''Barn, men at hand kommer meget vel ihn den Forundring ogFor- 
"ftrekkelse, soin dette Luststins forfcerdelige Syn havde opvakt hos alle 
' Zndvaanere der i Landet.

Hidmtil har nu denne berommelige Franste Skribent, M. de Mai
ran,
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ran, forklaret os / hvad de forncevnte Authores have ffrevet, oghvor- 
afde have taget deres Beffrivelser over Nordlyset ; Og hvad hand endnu 
videre haver at erindre om samme Materie , det foyer hand hertil i disse 
4 Anmerkninger.

i. "Peder Clausens Feyl/ siger hand/kand allene vcrre kommen der« 
"af, at paa de Tider, da hand ffrev fin Relation om Nordlyset, var 
"det ikke tilsyne i Danmark eller udi den Sydligste Part af Norge, hvor 
"hand boede udi Stavangers Stift i det Sogn, Undal, omtrent paa 
"59 Graders Breeder thi for det forste befindes det, at denne Amor har 
"levet og ffrevet forend det 17 Seculum begyndte, da Nordlysenes kllre- 
"nomena allereede udi lang Tid, neml.'siden an. 1575, ky havde ladet 
"sig fte ; og for Let andet efterdi M. de Mairan formeener sig allereede af 
"Nordlysets parallax! at have beviist, at det er umueligt noget rnerkeligt 
"Nordlys udl Grönland eller og udi de endnu lcengere hen imod Polen 
"beliggende Lande kand vcere tilsyne, uden det ogsaa tillige skulle kunde 
"sees i Danmerk paa 55 Graders Breede, aldtsaa holder hand det for 
"gandffe klart og sandt, at hvad Peter Clausen har seek eller hort angaa- 
"ende Nordlysets Phænomena udi Grönland oq Island, det ffal hcnfo« 
"res til de Tider, da saadanne Lufdffin igien havde begyndt at lade sig see 
"udi de Lande, som ligger lcengere mod Syden.

"2. Fordi Tormod Torfeus ffriver, at da hand var et Barn, blev 
"et forfærdeligt Nordlys seet i Island, hvilket hand mindes at endogsaa 
"gamle Folk forffrekkedes ved at see, saa vil da M. de Mairan derafflutte, 
"at det ej kand vcrre rimeligt eller troligt, hvad man beretter om dette 
"Lyses Stedsevarenhed udiJsland ogGronland : thi hand formeener, at 
"dersom Jslcrnderne ffulle fra UhrgammelTid af vcrre vante til at be- 
"ffue dette Phænomenon ligesom vi, der boer her i Kiobenhavn nu ere 
"i disse sidste 20 eller 30 Aars Tid, da kunde de ikke forffrekkes ved at see 
"det, med mindre det hos dennem, omtrent ligesom i Danmark udi 
"lang Tid havde vcrret borte, og var bleven forglemt eller ubekiendk.

"z. Hvad M. de Mairan her udi sin ncft foregaaendt anden Anmerk- 
"ning haver sagt om Zsland, nemlig at Nordlyset har der sine Alvexlln- 
"ger, og udi lang Tid ligesom i Danmark kand blive borte, det famme 
"vil hand ogsaa ffal forstaaes om den Deel af Grönland, fom Torfæus 
"og La Peyrere eller meget mette den Jslandffe Kwnike have ffrevet 
"om, fom z egge disse Lande ligger m sten paa cens Breede tilsammen.

Ccc 2 ”4.En-
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4„Endelig hvad den Jslandffe Krenike angaar,da har man t Hem 

äffende til Tiden, naar den er ffrevet (font stal vcrre omtrent sidst udi det 
„12te eller udi Begyndelsen af det izde8ecuio) ak tage i agt det samme 
„som tilforn er bleven forklaret. Thi Author til denne Kronike taler u« 
„den Tvivl om det Grenland, som ligger nest ved Island / og om Le 
„Nordlyse, som hand Ler i Grönland har stet/ eller som hand alleene af 

andres Beretninger har hort noget om,saa bor man altid derfore fup- 
„ponere, at paa de Tider, naar noget er ffrevet om Nordlysenes Syne 
„i Grönland, da have disse Phenomena paa nye vieret tilsyne, esterai 
„de der nesten ligesom ndi andreLande have en tidlanq tilforn v^ret borte.

Her har jeg nu allerede udi en kort Samling forestillet Meeningen 
afde Forklaringer og Anmerkninger, som m. de Mairan udi sin Tratiat 
(pag. 78 til 83) frems tter over det / som en Deel Autores have beret
tet og ffrevet om Nordlysene, der sees i Grönland, Island og Norge. 
Hvornest vi herimod have at betragte Aarsagen, hvoraf det er kommen, 
ar andre Authores som ogsaahave befaret og beskrevet Grönland, tale 
dog intet om noget saadant Lys.

§. 63.
Maaffee der torde findes mange, der ikke ville antage saadanne 

Forklaringer og Anmerkninger, som udi nest forige (§. 62) ere anforte, 
for noget gyldig Beviis : thi de kunde sige, at aldt hvad der endnu er 
talt, grunder sig alleene paa den bkotte Suppofition, at saadanne Phæ- 
nomena have deres Afverlinaer i Norden ligesom i de Sydlige Lande, 
faa at de der ligesaa vel som her ere lang Tid borte, og atter paa andre 
Tider komme de iqien oa ere i mange Aar esterbinanden tilsyne. Men 
eftersom det er just denne Post, som ffutte bevises, nemt at det saaledes 
virkelige« er befunden af nogle, font have befaret de Nordlige Lande, saa 
kunde man her paastaa, at de Mcrnds Vidnisbyrd / som bave vceret et 
Aars Tid eller flere i Grönland eller Island, maatte foreviises/ hvoraf 
man kunde blive forvisset om, afostbemeldte phenomenon udi deres 
Tid i de msrke Vinterncetter ej have vceret atste der i Landene. Herud
over har da M. de Mairan vceret betcenkt paa at bestyrke sin Sag med an
dre Argumenter, som vi nu ffal faa at bore.

„Jeg har (siger band) paa den andenSide igiesiemlobet Journaler- 
:,nr over de Reiser, som ere gjorde udi Norden og udi de selvsame Lande,

- - »fom
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„som her nyligen ere omtalte ever endnu langt Nordligere. Men af 
„alle dem, som have befaret de Nordligste Pladser, synes ham ingen 
„udi den Materie, som vi handler om, at kunde oplyse os bedre end Fri
herre Martens, om hvilken her allereede tilforn er tatet. Tbi, som 
„M. de Mairan forklarer, stal denne Martens have paataget sig lin Rei
he til Spitzbergen ogGronland for at give dctKongelige Societæt i Son» 
„don en udforlig og tilforladelig Beretning omalt hvad rart deriLan- 
„det fandtes, som kunde ttene til at forbedre og illuftrere de Norderste 
„Landes Historiam naturalem. Samme habile Mand, stger M. de 
„Mairan, sejlede bort fra Elben udi April Maaned an. 1671, det er,paa 
„de Tider, da Nordlyset var forglemt og man vedste ikke, at det atter- 
„mindste deraf udi Frankriae har va'ret sect. Altsaa finder man da li
geledes udi Martins Relation, ikke noget Sporr til det Nordlys, fom 
„La Peyrere og Torfæus bestrider os afden Jslandste Kronike. Jnrid- 
„lertiid har man dog sert hvorledes FridericMartens meget noyagtig og 
„stykke viis bestriver Luftens Bestaffenhed i Grönland og Spitzbergen, 
„saavelsomde meteora og mange flags phænomena, som der lade sig 
„ste. Heraf vil da M. de Mairan flutte / at dersom Nordlysene havde 
„paa de Tiidervcrret i Grönland tilsyne, eller om man alleneste havde 
„havt nogen Kundstab derom, saa maatte bemeldte Martens u-feyl« 
„barligen have ralet noget om dette flags meteoron.,,

Fremdeles vi! hand med 2. andre navnkundige Nordfarer bevise, 
at udi deres Tud er ey heller noget saadant meteoron seek, nemlig :

„Capitaine Jean Wood, som 5- Aar derefter fc. an. 1676. VM reist 
„hen i Norden udi det Forsertt at opssge en Paflage til Ostindien, taler 
„lige saa lidet, som Martens om denne Post.

„Jean Huyghens de Linfzhot, som havde havt det sñMMk DeiTein, 
„at soge en Vestil Ostindien udi de Aar i$94- og l595/ da hand giorde 
„sine to Reiser i Norden igiennem det Strcrde NaiTau eller Waygat, 
„har ligeledes taugt stille, og flet imet meldet om noget saadant flags 
„Lys, endstient hand havde havt meere end eengang Leylighcd til at 
„tale derom, og overalt ved dm lange Conversation hand havde med 
„Samoygederne. „

Nu have vi her seet, hvad M. de Mairan unserer til Beviis vaa, at 
Nordlysene ikke havevåret ril udi de Aar, da dissej. bencrvnte Nordfa
rer vare udi de Nordlige Lande : Hand vil hermed sige, m der er mimod- 

Ccc z sigelig 
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sigelig vist/ at disse Mcend havde beffrcvet os disse meteora, dersom de 
udi deres Tüder Ler i Landene havde varet tilsyne/ nun just sordide tale 
flet intet derom, faa har ey heller saadanne Phænomena paa de Tiider 
varet til.

Hvorpaa hand flutter sin Difcours om denne Materie og siger, at 
naar alt hvad udi de Nordiste Reise-Bestrivclftr og udi mange andre 
Boger lceses om denne Materie, er bleven overveyet og overlagt dei ene 
mod det andet, saa falder det ud dertil, at det er intet uden allem een og 
ten famme Relation, der er taget afen Kronike, som er sammenstre« 
vet for 500. Aar siden, og udi denne Kronike, siger hand, er ey heller 
noget, som iringesteMaade, naar det retteligen bliver forstaaet, kand 
bevise, at Nordlyset alletider er tilsyne udi de Norderste Lande, som 
der foregives. Hand taler i det FransteSprog herorn (Seit. 11. cap. vi. 
pag. 85') saaltdes t Ainfi tout ce qvi fe trouve fur ce fujet dans le Reciieil de 
Voyages au Nord. & dans une infinité d’autres Livres étant evalue, fe réduit au 
feul témoignage de la Peyrere, qvi ne tient ce qv’ il en dit, qve d une Chroni- 
qve compof e, il y a 5co. ans, & dans laqvelle encore il n’-y-a rien, qvi, bien en
tendu, puiiîelc moins du monde fa voriler la pretendüe perpétuité del' Auro
re Boreale dans les Pais feptentrionaux.

H. 64.
Her vil jeg da ende dette Capitel med disse faa Anmerknmger :
1. Snorro Sturlæfon, som fordUMVar LaUgMMd (Nomophylax) 

i Island, har strevet en Kronike, som an. 1633. er trykt' her i Kiobem 
havn med denne Titel: Snorre Sturlusons Coi ffe Mongers 
Chronica, udsatt paa Danffe af Peder Clausen fordum Sogne« 
Prust i Urrdal. Denne Bog er her i Landet over aldt bekiendt, og for
di den er forst sammenstrcvet afen Islander idet Zslant ske Sproa, er 
den afnogle kaldet den Islandske Kromke- Den indeholder en Historie 
om de gamle Hoffdingers, Kongers og andre Herrers Aftvm eg Be
drifter, som i de gamle Tiider have regieret i de Nordiste Lande. For 
Resten tales her ikke et eniste Ord i denne Kromke om Nordlyset.

2. Tormod Torfæus lod sin Bestrivelse over gamle Grönland den 
forste gang trykke her i Kiobenhavn an. 1706 ; derudi beretter hand, at 
Author Speculi Regalis har skrevet om Nordlyset ; Cß Torfæus forklarer 
os derhos Aarsagen, hvorafdet er kommen, at summe Author taler om 
dette Meteoren ligesom det bklynderligen i Grönland skulle ftes. Ader« 
nrere sortceuer hand on; dette Lys, hvad hand ftlv haver sert og erfaret

deraf
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deraf baade udi Island, saavelsom paa den Ae Kormte (o: Karmen), 
hvor hand boede omtrent paa 59 Graders Brede. Hvilket aldt ncermere 
kand lees afTorfæi egne Ord, som jeg her tilforn udi Let Vin. Cap ha
ver anfort: og derafkand fluttes/ at dette meteoron udi hans Tid tit 
og ofre har været tilsyne baade i Island og Norge.

3. Pcher Clausen har udi det 18de Seculo skrevet den Bog f som 
kaldes forriges og omliggende Ders Beffrwelfe / og er trykt heri 
Kiobenhavn an. 1632, hvorudi den Relation om Nordlyset sindes/ som 
mettkligen tilskrives Snorro Sturlefon. Denne Author fortæller lldi 
samme Skrift om en riig Fiskefangst/ som hand meget vel kunde mindes/ 
Ler forefaldt i Stavanger Stift udi det Bar 1553 og efterdi hand ffriver/ 
at denne Fangst ffeede for 60 Aar siden, saa folger heraf, at hand udi det 
Aar 1613 har arbeitet paa derme Bog.

At Nordlysets phænomena udi Peder Clausens Leve Tid vare li- 
gesaatit tilsyne, som de nu i aotit 30 Aar i vore Tider have vceret/ det 
kand vel ingen med nogen Grund imodsige. Andreas Ceifiusubtfm 
Fortale over Le 316 Observationer, som jeg tilforn i dette Skrift haver 
meldet om / beretter, at der sindes et dobbelt Calendarium, neml. efter 
Jodernes og efter LeChristnesMaade indrettede paa de tvendeAar 1588. 
og 1589 / fem er trykt i Stockholm an. 1388 af Andreas Gutterwitz. 
Men det er beregnet og sammenffrevet afJorgen Olsen i Upsal. Den
ne Calenders prognofticonSeét.2. fortaller om de Ildsluer/ som om 
Vinterncrttcrne bleve faa tit sect at flyve om paa Himmelen udl det i6 
Seculo, og i sier fremfetter hand til Exempler derpaa et stort Lnft skin 
(chasma ingens), fom an. 1529. d. y. Jan. mellem Kl. 9 og IO om Afte
nen var tilchne i Tydssland fra Osten indtil N.W; et'andet lod sig 
igien imod Norden fee an. 1536 den 16 Dec. om Aftenen mellem Kl. 6 og 
7. „Kort ar fortcelle, (siger bemeldte Author Jürgen Olsen) r fra 
„Verdens Begyndelse ere saadanne Lysninger ikke saa of te seet/ soni udi 
„vor Tid , besynderlig fra an. 1560 indtil det nu varende Aar 1588. 
„Ingen Vinter cr gaaen forbi / at der jo nesten siver Nat naar det har 
„vceret ftart Vceir, har ladet sig see udi Luften flyvende Flammer lige- 
„som Krigs hcere/ der stride imod hinanden/ saa at Lyden deraf kunde 
„grant hores, scrrdeles naar man gav noget noye agt derefter.

Nu er det gandffe naturligt, at diste store Nord lyst, som udi Sver- 
rigei28.Aar (og endnu maaskee lcrnge derefter) vare idelrgen tiln-ne, 
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mame ogsaa nodvendig lade sig ser udi Undal i Norge omtrent paa 59 Graders 
Brede, og efterdi Peder Clausen paa de Tider var Sogne - Prast i Undal vg en 
Mand paa sin beste Alder, faa kand det ikke feile, at hand jo tit nok selv har 
havt Leilighed at see saadanne Phenomena. Will man nu sporge: Hvvrfore 
har da denne Author skrevet om Nordlysene, at drikke kommer faa host op 
paa Himmelen, at de kunde sees i andre Lande ttden alleene i Grönland, Island og den 
Norderste Part afNorge ? faa kand hertil svares, at Peder Clausen ligesom alle andre 
lcrrde Mand, fom levede udi Det 16 Seculo, var endnu indtagen afden gamle Lårdom 
og Meening om ustedvanlige Himmeltegn og deris besi-nderlige Betydninger, hvilket 
klarligen kand sluttes afv.M Luthers Huus-Postill, fom af det Tydske Sprog er over- 
fat paa Dansk og trykt her i Kiobenhavn forstegang an. 1764. og anden gang an. 1577. 
Udi denne Postill FoL 6 taler Ltlther om mange underlige og ustedvanlige Tegn og Syne, 
som udi hans Tid i de neste 20 eller 30 forledne Aar ere sert baade en Sted og anden, hvor
iblandt hand opregner Kaars, Stierne - ssud, Cometer, fom folge paa hinanden, 
Himmelen at va're gloende?c. og herom gior hand denne Forklaring : "Men (siger hand) 
"hvad heller saadanne eller andreTegn skeer paaHimmelen naturlige« eller ikke naturlige«, 
"faa ere de alligevel Tegn, bessikkede dertil af Glid, at de skulle betyde og betegne Verden 
"noget besynderligt, som Solens og Maanens Formorkelse altid givre, hvilke vi have 
"sert besynderligen i disse Aar mange og store, ja ofte nogle i et Aar, faa kunde der ogsaa 
"ffee (besynderlig nu Verden er paa Fående«) mange underlige, ny, ustedvanlige 
"Tegn-

Dette var den almindelige Lårdom ogForklaring om de store ogu-stedvanligeNord- 
lyses Phænomena, font lode sig fee noget langt borte hen 1' de Sydlige Lande. Derfore 
kand man ikke undre over, at Peder Clausen skriver, at Nordlyfene kommer ikke faa 
hojt op paa Himmelen, at de kand fees uden i Gronland,Jsland og den Norderste Part 
afNorge, fordi hand boedeudiden lydligste EndeafNorge, hvor de smaaNordlyse, 
(som hand har fundet beskrevne i 8peculo Regali eller maaskee havt Underretning om af 

andre, og som sadvanlig sees i ven Norderste Part af Norge) ej kunde sees, og de 
store og ustedvanlige, fom der lode sig fte, hvor hand boede, holdt man paa de Ti
der ikke for at vare noget Nordlys, men man antog dem for prodigia, som sagt er.

Ellers fynes mig ogfaa, at den liden Forstiel mellem Peder Clausens og Tor- 
fæi Relationer kunde have dette til Grund, at den forste boede i Undaludi Lister- 
Lehn, som paa den Nordre Side fra Nord-Ost og hen til Nord-Vest er omringet 
med hoje Fielde. Den anden derimod boede paa en Øe udi Fiordene eller Restée, 
hvor der er en fri Udsigt over Horizonten fra Norden omkring til Vesken og derfo- 
re er det'ingen Under, men gandske naturligt, at Nordlyset, (fom gemeenligen ophol
der sig i den Nordre og Nordvestlige Kant over Horizonten) tit og ofte kand fees 

paa øen, hvor Torfæus boede, da det dog imidlertid ikke stiger faa bojt op paa 
Himmelen, at det i Undal eiler mange andre saadanne Dale-Bygder i Norge, fom 
ere omgivne med hoje Klipper, kand blive tilfyne. Men dette maa vare nok sagt for 
dem som have nogen Indsigt udi Sagen. 4.Naar
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4. Naar de store rode Nordlyse med en bestig Fare flyver og rumler sig i Luf

ten udi Island, da er ikke ar undre paa, om meenige Mand ffrekkes ved saadanne 
grumme Syne, der sielden forekommer. M. de Mau perdus fortæller os et Exem- 
pet, at da band an. 1736 var i Lapland paa 66 Grad. rz Min.Breede, fik hand 
der at see et af saadanne stags rode Nordlyse, og Folkene der i Lander, siger hand, 
blevr bange derfor, ligesom det ffulle betyde nogen stor Ulykke. Hvo ffulle vel vente, 
at Laplænderne, der allereede udi saa mange Aar havde verret vante til ideligen at 
see Nordlysene, krmde forffrekkes ved noget saadant phenomenon? Men M. de 
Maupertuis, som skriver af egen Erfarenhed derom, finder det gandffe rimeligt, at 
Folk i Almindelighed kunde forffrekkes ved deslige Syne: thi efterår hand har be
skrevet, hvor herligm Himmelen der om Vinterncmerne er illumineret, med de 
dejlige Luft-Skin, saa taler hand tilsidst om de rode Lysninger saalcdes:

Je n’ai vu qve deux de ces Lumières rouges, qvi font rares dans ce 
pais, où il y en a tant de Couleurs, & on les y craint comme le figne du 
qvelqve grand malheur. Enfin lorsq’on voit ces phænomenes, on ne peut 
s’étonner que ceux, qvi les regardent avec d’autres yeux, qve les philofophes, 
y voyent des Chars enflammés, des armées combattantes & mille autres 
prodiges.

5. Friderich Martins af Hamburg, (der saa meget berommes for sine accu- 
te Observationer og curieufe Beskrivelser om Grönland og aldt hvad rart og merk- 
vårdigt Hand der har forefundet saavel i Havet, sont i Luften og paa Landet) be
gyndte sin Gronlandffe Reise fra Elben Ben 15 April, an. 1671 og hand kom det samme 
Aar den 21 Aug. tilbage iglen til Elben (*)

6. John Wood seylede fra Engelland den 28 May an. 1676, og da hand var 
kommen til 76 Graders Breede lidde hand Skibbrud ved Nova Zembla den 1 Julii, 
hvor hand samt hans Skibs-Folk den 8 julii bleve bjergede af et Engelsk Skib, som 
bragte dem hiem til Engeland iglen, hvor de ankomme d. 23. Aug. udi samme Aar 
1676 (**).

7- Jean Huyghens van Linschoten begyndte sin forste Gronlandffe Reise fra Texel 
udiHollandan. i 594 Ben 4 Junii, og den i6 Sept, nest derefter var hand kommen til
bage til Texel iglen (f)

Den andrn Reise begyndte hand ligeledes fra Texeld. 2 julii 1795 i d. 19. Aug. 
ankom hand til Waygat, hvor hand ikke kunde komme igiennem foemedelst Driv - Jis, 
men maate seyle derfra den 15 Sept, hiem ad til Holland igien (H).

Herafkandfornemmes, at disse Gronlands-Farer have reist derhen om Somme

ren, og ere reiste derfra igien forend Vinteren begyndte, saa at de have faret om i det 
Gronlandffe Hav og beseet Landet der omkring paa de Tider, da det var idel Dag og in
gen Natt der i Norden ; og Bette er Aarfagen, at ingen af dennem har ffrevet om Nord- 

DBB lystne,
(*)  Collection of Voyages and Travels by John Harris London 170 5. Vol.I, p. 617» 
(**)  ibid. p. óiofeqv.
(f) V/aerachtige Befchryvinge van de Navigatie om den Noorden door Gerrit du Veer. gedr. Am- 

fterdam 1605 fol. I. feqv»
tt) ibid, fol, 9 & feqv.
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lysrne, thi disse meteora lader sig ikke sie der om Sommeren, men i de merke Natter 
om Vinteren, det er omtrent fra medio Octobris indtil medium Marcii, Det er Un# 
der, atM de Mairan ikke har taget denne Tidens Omstandighed i agt-

Men de, som have vceret der i Laudet om Vinteren, kandaileenr 'vidne derom. 
DenHollandffeGapicain G.Zorgdrager har udi det Hoilandffe Sprog ffrevet en Bog 
om det Gronlandsse Fifferie, som er oversat paa Tydff og trykt i Leipzig an 172 z,hvorudi 
der fortaltes pag. 320, ar de Hollandffe Ssen'.and, som ved Spitzbergen paa 76 
GradBreede overvintrede an. 1633 og 1634 have der siet store Nordlysi, neml. forst 
Ao. 1633. d. 20 Dec., derncrstd. 24 i samme Manned, da det varede udi 24 Timer, 
vg atter lod der sig see et mcrgrig stort Lys den 22 Januarii 1634.

Dog hvad ffal jeg her tale meere om denne Eag? jeg agter ikke at forsvare den Re
lation om Nordlysenes (Ltedsevarenhed i Grönland og langst hen i Norden. Men saa« 
vidt mig synes, er der ikke heller u-rimeligr eller u-troligt atsaadanne Natte-ffin der alle 
Aar kunde sies. Thi dersom alle de Spechcula nova & antiqva, som Frobefius udi 
den foromtalte Bog opregner, ffal vare agte Nordlysi, da har disse meteora «bi o« 
tvende sidste Scculisog indtil denne Tid ttesten hvertAar enten paa et eller andetSted i Eu
ropa varet tilsyne: hvad ffulle derforevel hindre,ar de jo da ogsaa alle Aar lode sig see langst 
horte i Norden, hvorfrade have deres Ndsprung og Fortgang til andre Sydlige Landes

Det X. CAP.
Adskillige Anmerkninqer over Nord-lysets Phænomena 

som kunde tiene tilrivere Dplysnmg om dette Mete- 
reoW Natur og Egenffab.

§• 65.
Det vilde uden Tvivl blive et forgiaves Arbeide, om jeg alt for hastig paatog'mig 

at udgrandffe alle dette Lyses forborgene Egen ffaber: Thi man har endogsaa i vore Ti
der ikkuns opdaget gandffe lidet deraf, og det meste er endnu og bliver maaffee stedse ffiult, 
saa at Efterkommerne fremdeles kand finde nyt nok derved at obfervere. Imidlertid vil 
jeg her i et kort Begreb forestille, hvad man afNordlysits Betragtning udi vore Tider 
har erfaret og bemerket:
i. Nordlysets Phænomena strekke fig vidt og bredt ud: Nogle ere storre, andre ere 

mindre.
s. De storre Nordlyfe kalder jeg dem, som udbrede sig langt hen mod Syden, 

hvorpaa man finder Epempel udi denne forste Dcels cap. Il §. 9. indtil §. 14. til« 
lige med den s, 6, 7, 8 og 9de Figur, item Gap. III §. 15 indtil §. 18. med 
dm io og n Figur. Fremdeles i Cap. I V. §. 20. indtil §. 27. og udi Cap. V. 
§- 36. samt den 13 og 14 Figur.

b. Ved de mindre forstaar jeg dem, som alkene sees i de Lande, der ligger narmest 
ved Nord-Polen (som ere Norge, Danmark, Sverrig og de Norderste Par
ter afTydffland). Dette flags Nordlysi beffrives udi Cap. I. §. 2. indtil §. 7. 

med dem, 2, zog 4de Figur. c. Dr
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c. De st orre, sers sielden, de mindre ere oftere tilsynr. Udi Zona temperata 

ftes de ikke heller hvert Aar, men sommetid blive de usynlige udi 20 ril 30 og 
firere Aar tillige; paa andre Tider igien ere de ideligen udi mange Aar efter 
hinanden tilsyne. Om de cre samme Afvexlinger underkastede i Zona frigida 
eller om dr der ideligen sees, tvifies endnu paa; hvilket aldtsammen kand erfares 
af det nastforegaaende IX. Capitel.

2. Der ere visse Aarsens Tider, paa hvilke Nordlysene lade sig oftest see.
3. Udi Zona temperata er befunden, at om Foraaret og Hosten (nemk. I de 

Maaneder Februarius, Martins, September, October og November) sees 
de tiere end om Vinteren, men sielden ere de her om Sommeren tilsi-ne. 
Udi Zona frigida sees de oftest om Vinteren, men aldrig om Sommeren 
formedelst de udi Cap. IX. §. 64. num. 8. anforte Aarsager.

b. Udi Maanens forste og sidste Qvarteer eller i de morke Ncrtter ffinne de ge- 
meenligen allerklarest og oftest. Dog har de undertiden, ffiont meget sielden, 
i fuld Maane > ffin givet et stcerkt Lys fra sig, som tilforn er viist udi Cap. 
VIL §. 44. num. 6.

c. De ere oftest tilsyne udi klart og stille Vajr eller ogsaa naar det blaser en
sagte Vmd, men sielden naar det blaser stärkt; Dog har det ogsaa handet 
sig, ffiont meget sielden, at de ere bleven seet, naar der har varet en heftig 
Storm, saasom an. 1728. Ö.30 Martii og an. 17336- 23 Dec. efter Muschen- 
broeks Vidnesbyrd (EiTai de Phyfiqve pag. 844). Undertiden har man seet
dem, naar Himmelen har varet fuld af tykke Skyer, som tilforn er tilkiende- 
givet udi §. 10 indtil §. 12 og den 5, 6,7 og 8de Figur.

3. Dr opkomme altid iden Norderste Kant af Himmelen; derfra stige de op mod Sy» 
den og vmffifces undertiden til adffillige Figurer og Skikkelser.

a. Det forste et Nordlys lader sig tilsyne, sees det oftest som en lys Bue omkring m 
sortagtig Taage, der hanger i Horizonten, som er viist udi §. 2. og Fig. 1., 
item §. is og i6, samt den 10 og 11 te Figur. Saadan en Bue kaldes af 
nogle et Belte Zona vel fafcia) og Tangen eller Skyen som er indfluttetudi 
Buen kaldes en Hvelning, enKloft, et Svalg eller Cirkel-Stokke (Fornix, 
chasma, vorago feu fegmentum Circuli). Derefter opkommer der ge*  
meenligen en anden lys Bue omkring den forste og imellem dem sees et morkagtigt 
Belle (fafcia) som er viist udi §. 2. Fig. I. item i den 10 og n Figur.

b. Disse Buer ere undertiden ordentlige og regulaires, somas de nylig anforte 
Exempler kand sees, og somme Tid igien har de ikke deres fuldkomne Rundhed, 
men ere giennembrudne og bugtede, som er viist i den 2 og zdie Figur.

c. Den hojeste Part af Buen staar ej altid lige udi Norden, menstundumsres den 
i N- W-vg stundum i N. O-; Buens Hojde over Horizonten, saavelsom og- 
saadensBrede neden i Horizonten er meget foranderlig,aldt ligesomStadernes 
Brede, Aarsens Tider og Varligets Beffassenhed del med sig forer^

Ddd 2 6, Af
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d. Af de lyse Buer ffyde sig ofte lyse Straaler op ad, ligesom Luer ; og Visse Elmå

ler seer man undertiden i storre Mcengde end paa andre Tider. Undert den ere 
de korte, lige brede oven og neden til, ligesom Stolper eller Stotter (see dm i 
Fig.) ; undertiden erede lange og spidse oven til ligesom Spyde (see Fig. 6) ; un
dertiden ere de brede oven til og seer ud som Koeste (see Fig. io. num. 2). Under
tiden synes dear vare parallel med hinanden eller ñtstaa perpendicularpaa 
Horizonten. Svmmetid ere de videre fra hinanden oven end neden til (see 
den so Figur num. 2. og den 15 Figur). Undertiden, men sielden, stode 
de sammen og flyve hisset og her paa mange og forunderlige Maader omkring, 
saa ar vankundige og enfoldige Mennister, naar de loftligen og uden Eftertanke 
beskue dette Syn og Spektakel, lerreligen deraf kand imagínete sig, at de seer 
allehaande gloende Figurer og Skabninger flyve hisset og her omkring paa Him
len , som ncermere udi den efterfolgende II Part stal blive forklaret.

c. Der udbryde ogsaa tit store lysende Straaler afden merke Taagr, som er intel# 
lem Buerne (see Fig. 10. num. 2, item Fig.iiog i;). Undertiden opkomme 
ogsaa saadanne Straaler og Lysninger af morke Skyer (see Fig. 7) og disse 
Skyer have undertiden en lys Rand eller Kam omkring sig, som kand sees af 

den 8de Figur.
f. Undertiden seer Nordlyset ud som Morgenroden, foruden morke Skyer, 

men ffyder lyse Striber eller hvide og ffinnende Straaler fra sig (see Fig. 12).

g. Underriden synes den Nordre Kant afHimmelen at verre gloende og Buerne ttl# 
lige med den nederste Taage at vmstiftes til Llier og Rog (see Fig-9. num. r). 
Det har ogsaa herndet sig, ar fra alle Kanter paa Himmelen ere opkomne glind# 
sende Straaler, som ere opstegne indtil Zenith, hvor de have udbredet sig lige
som en Hvcrlning, som de Franste kalder en Pavillon ; dette Syn bliver af 
nogle kaldet paa Latin Corona og af andre Conopeum, (see Fig. x 4).

4. Fornemmelig er at merke, al Nordlysene vg den morke Taage, som forhen er talt 
om, ere nesten altid saa tynde og sticrre, at man kand see Stiernerne igiennem 
dem, som overaldt af forbemeldte Figurer og Bestrivelser kand fornemmes.

Her kunde endnu siges meget om Nordlysets Materie, Bevægelse, adstillige 
Farver og Forandringer, samt Tiden, hvorlcrnge det lader sig see; Men atdt Dette 

vil jeg overlade til andre af ovenanforre Observationer nejere at udsoge.
Og hermed haver dm I. Part Ende.
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