
X4§ Anden Deel

Den Anden Part.
Det I. Cap.

DM adskillige Lysninger i Luften, som af de gamle 
Grcrkere ere bestredne.

§. I.

en vidtberomte Ariftoteles af Stagira i Macédonien, fom leve- 
de omtrent for 2100. Aar siden, har udi et Skrift til Kong 
Alexander M. (kaldet: nEPi kosmot npos aaexanapon) 
idet fierde Capitel tatet om adffillige Lysninger, fom lader

sig fee i Luften, hvilke hand kalder i det Grcekiffe Sprog med et alminde
ligt Navn EéA« (Lat.Fulgores). Nogle afdiffe Lysninger, siger hand, 
ftyde sig ud med en hastig Fart, andre blive stillestaaende paa et Sted, 
nogle flukkes strax ud igien, andre vare lcengere. De ere tilsyne paa Him
melen udi adskillige Figurer og Skikkelser : nogle, som Fakler, (a) an
dre som smaae Btelker, (b) nogle som runde Kar eller Tender, (c) 
nogle seer ud fom Hauler ; (d) hvilke Navne de Græker, efter Ariftote- 
lis Beretning, have givet dem alt afsaadanne Ting, som de syntes at lig
ne. Hand melder ydermeere om disse Lysninger, at de sees til deels r 
denSstlige, deels i den Vestlige Part af Himmelen, og til deels imel
lem begge, stelden ere de Nordlige eller Sydlige; men dog holder hand 
alt dette for at vcere uvist, fordi der er intet (siger hand) tilforn skrevet 
nogetderom/ at saadanne Lysninger have noget vist og bestandigt Sted, 
hvor de lode sig see, etter forst fremffinnede.

§. 2.
Forrurvnte store Phiiofophus Ariftoteles haver ogsaa efterladt os 

et andet Skrift, som kaldes metepipoaopia, hvilket, som Lexico- 
gra-

(a) Gr. Kct^-rtåhs) Lat. Faces, (b) Gr. Aex/Jo, Lat. Trabeculæ»
Cc) VM. Lat« Dolía» (d) Gr, Lat, Fovcæ,
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graphi forklare det, stal betyde en Difcours eller Tale om de Ting i Na» 
turen, som steer i Luften, eller i Hoyden oven over Jorden ; (e) enddog 
Ahíteteles under samme Navn synes at indbefatte sieere Ting/ som be
sagte Skrift selv udviftr.

Her vil jeg nu ikke opholde mig med at tale om adstillige andre Mee- 
ninger/ hvad ved det Ord Aletearon egentlig stal forstaaes; thi jeg vil 
blive ved den almindelige Talemaadt/ som Phyfici nu omstunder bru
ger/ nemlig: De forstaaer ved det Ord Meteoren adstillige Phæno- 
mena eller Syne/ som i Luften fremstiller stg/ saasom: Skyer/Regn
buen, Ringe om Solen og Maanen/ Lyn-Ild og Torden/ Orcaner, 
og alle andre stags Lysninger oppe i Luften, og Forandringer i Veyr- 
liget.

§. 3»
Gemeenlig deeler man Meteora i to stags/ som ere Meteora ignita 

eller ignea, og Meteora aqvea eller aqvola : Til den forste Classe hen
fores alle de Phænomena, der give et SkiN/ Glands eller Lysning i 
Luften/ som nogenlunde ligner Ilds-Luer; men til den anden Classe 
henregner man Regn-og Snee Skyer/ Taage, og alle saadanne Ting, 
som virkes og genereres afvande og fugtige Damper/ der stige op af 
Jorden og Havet, hvilket narmere udi det efterfolgende andet Capitel 
stal blive forklaret. Imidlertid vil jeg her alleene forblive ved at tale 
om de Meteora, som kaldes ignita, eller brcendende og stinnende Meteo
ra, og fremstille, hvad videre Ahíteteles derom udi hans Meteorologie 
frembringer/ som bestaaer fornemmelig udi folgende Punger :

I Meteorologien^ forste Bogs 4de Cap. taler hand om et flags 
Lysning, som vidt og bredt udstrekker stg i Luften, ligesom det kunde 
vcrreet Skin afen Lue, der var optcendt i Straae ude paa Marken, 
hvilket Skin hand siger, at de Graker kaldte WÍ det er: En 
brændende Lue ; naar saadan Lysning strcekkede stg meere hen udi Lceng- 
den end udi Breden, og den imidlertid udstiod af sig Gnister eller lysen
de Straaler, da kaldtes den a¡£ (Lat» Capra) det er : enGeed; men 

T z Ver
te) Scientia eorum, fiunt in fublimi.
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dersom ingen Skraale-Skud vare derudi at see, da kaldtes den' ùaÂe$, 
(Lat, Torris) det er: en Brand.

i Videre udi ncrstfolgende 5te Cap. meldes om nogle Syne, (paa 
Grcrdst kaldede -p«^«^«,) som undertiden i klart og stille Veyr om Nat
ten tillige udi de foromtalte Lysninger have ladet stg see, hvoriblant var 
en Deel, som kaldtes (Lat. Hiatus) deter: Sprekkerog Aab- 
ninger paa Himmelen; nogle kaldtes bó^«, (Lat. Foveæ) det er: 
dybe Huuler; item « (Lat. Colores fangvinei) det kk Î
Blod rode Farver.

Udi det 7de Cap. handles om tvende flags Cometer, hvilke Arifto- 
teles iligemaade henforer iblant brændende eller stinnende Meteora: 
Det eene flagsCometer kalder hand i Besynderlighed cUViÇ U0[JW\TÏ]Ç (Lat, 
Stella Crinita, eller, som Cicero siger/ Stella Cincinnata) det er: M 
Stierne runden om besat med lysende Straaler/ ligesom med Haar. 
Det andet flags kalder hand àçYiç iro'yoviaç (Lat. Stella barbata, five cau
data) det er : en Stierne med et langt Skiceg eller Hale. Aarsagen/ at 
hand henforer Cometerne til Meteora ignita, synes at vcere, fordi hand 
holdt dem for at virkes og antcendes udi Jordens Atmofphæra afDam- 
pe, ligesom andre Lysninger, der sees oppe i Luften/ hvorom videre 
siden stal handles.

§ 4.

Hvad jeg flu her haver anfort af Anfioteiis Skrifter, er ikke saa ty
deligt og omstændeligt af ham bestrevet, at man deraf kand udfinde de 
rette Spor og Kiendetegn til Nord Lyset, thi hans Hensigt har meere 
vceret at gi ore en Forklaring om saadanne Lysningers naturlige Oprin
delse, end at efterlade os noyagtige Obfervationei* over deres Figur og 
Skikkelse, samt andre Ornstcendigheder, som Obfervatores i vore Tider 
scrrdeles have beflitter sig paa at betragte og antegne. Dog alligevel 
naar vi efterforsker udi andre gamle Skribenteres Boger, saasom udi 
L. Annæi Senecæ Qyæftionibus naturalibus, itcill Udi Plinii Secundi 
hiftoria naturali, saa finde vi derudi en bedre Oplysning ikke alleeneste 
om de foromtalte Meteoris, som Ariftoteles melder om, men endogsaa 
om adskillige andre Lllft Skin, fom de gmnle Graker (hvis Skrifter nu
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ikke ere meere til, eller i det mindste ere os ubekiendte) have vidst at tale 
om. Jeg vil derfor her anfore den Underretning, som hos disse sidste 
bemeldte Skribentere om disse Ting forefindes, paa det vi deraf kand 
see, hvor vidt det stemmer overeens med de Phænomenis, som i vore 
Tider ere observerede.

§. 5.

Den ssarpsindige Philofophus Seneca, som levede i Kcryser Nero
nis Tiid omtrent for 1700. Aar stden, har udi hans 7. Boger deQvæ- 
itionibus Naturalibus noyé undersogt, hvad de Grcrker fordum have 
ffrevet om allehaande Meteoris :

Udi den forste Bogs forste Cap. forundrer hand sig derover, at 
Ariftoreies har kaldet et stags Phænomena eller Luft Skin med det 
Navn«.^, (Lat. c apræ) det er Geedder, og derfor sporger hand, af 
hvad Aarsag hand har kaldet dem saaledes? men hand giver dog ingen 
anden Raifon eller Aarsag hertil, alleeneste hand svarer sig selv herpaa 
med dette nye Sporsmaal: Hvorfore kalder vi det ttceck, det er Buk
ke-Kid ? hernæst begynder hand at forklare os, hvad ved dette Navn stal 
forstaaes, sigende, at det er en Ild-Klump, som farer om i Luften, og 
i sit Lob forsvinder. Men som denne Forklaring ikke synes at komme 
overeens med den korte Beffrivelse, som Ariftoteies derover har giort, 
saa have mange giort sig Umage for at udfinde en bedre og rigtigere For
klaring derover.

Jblant de nyere phyfi^e Skribentere haver Cafparus Schottus (f) 
udtolket AriftoteiisOrb om denne Post saaledes : Det er (siger hand) 
en Lysning i Luften, som stmkker sig meere ud i Lcrngden, end i Bred
den, hvorafopffyder sig snart hisset, snart her adskillige lyse Straaler, 
som hopper og springer, og giore saadanne Krumspring, som de unge 
Geedder med deres Fodder. Skal nu dette vcrre saaledes, da kommer 
samme Lysninger overeens med saadanne, som i vore Tider ofte ere 
blevne feet, da man har observeret en Lysning i Norden at strikke sig i 

Ltrng-
(0 Pbyíka Curióla, Part, II. Libr.XI, Cap. III. §.z. de mirabilibus Meteororum.
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Lceugden meeftendeels fra N. O. til N. W., og har opffudt af sig hisset 
og her adskillige Straaler. (g)

Monf.deMairan (h) formeener ogfaa at have udfundet en bedre 
Forklaring over àiüoteiîs Ord «»'/e?, det er Geedder, end Seneca, og 
vil henfore dets Betydning til det store Nord-Lys, fom 1726. til Brevii- 
lepont i Frankrig blev observeret, og findes her udi den forste Part 
Cap. 5. obf. 3. beskrevet/ og betegnet med den Figur 14./ hvor Nord« 
Lyset opstigede fra Norden indtil midt paa Himmelen, og udbredede sig 
runden omkring, og imidlertid, da det var i Bevcegelse, syntest det 
(siger hand) ikke uligt en Flok springende Geedder.

Andre Phyfici, fiMComMufchenbroeck;, (**) og sieere,giore igien 
andre Forklaringer derover, som mig ikke synes er fornoden her at am 
fore. I Almindelighed kaldes de hos de nyere Skribentere Capræ fal- 
tantes, deter: Spring Geedder.

§. 6.

Nu vil jeg gaae videre fort til de Phenomena, fom tydeligere give 
tilkiende deres Overensstemmelse med Nord-Lyset:

Herom taler Seneca videre udi hans forste Bogs 14de Cap., hvor 
hand opregner adskillige flags Lysninger og brcrndende Luer, som sees i 
Luften. Og disse (siger hand) hcenge undertiden stille paa etSted, un
dertiden ere de flygtige; deriblant er et flags, som kaldes Bothynoi, 
(hos Ariftoteiem kaldes de ($ó$vV0¡¿ fom forhen er sagt) det er: En lys 
Ring, som indflutter ligesom en dyb rund Huule paa Himmelen (1). 
Dette flags PKaenomenon ligner aldeeles det Nord-Lys, som 1710. og 
1721. er bleven feet til Giessen, og udi den forste Part Cap. 1. §.7. og 
Cap. z. §. 15. findes beskrevet og aftegnet ved Fig. 4. og 10.

Derncest (siger hand) er et flags, som kaldes chafmata; naar 
Him-

(g) Vid. tot f-kste Part, fsrste Mqur af dette Skrift.
(h) Traite phyfîque & hiftorique de l’aurore boreale pag. ijg. cfr. p. l62.
(**) Eflai de phyfîque. Leiden 17^9. Tom. IL p,
ij Cum velut corona cingente ingens cccli receffus dt fîmilis effoiTac in orbem fpeluncr»
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Himmelen synes at aabne sig, og deraf, ligesom aset Merke, frembry
der en Lue (k). Exempel herpaa finder vi ligeledes udi den forste Part 
Cap. 2. §. 12. hvor man seer af de merke Skyer og Taage paa Himme
len ar udbryde ffinnende Straaler, ligesom af et sort og dybt Svcelg. 
Manharogsaa (siger hand) seet udi saadanne og mange andre Lysnin
ger adffillige flags Farver ; nogle Ild-rede, nogle blege, som blege og 
svage Flammer, nogle som et ffinnende Lys, nogle blinkende, og nogle 
ereguule, og ffinner jcrvnt og stille hen, uden at give nogen Blinken eller 
Straale-Skud fra sig (1). Dette kommer iligemaade overeens med de 
Observationer, som i vore Tider ere giorte over Nord Lysene, og kan- 
lceses i den ferste Part Cap. 2. §. 41. og fleere Steder.

§ . 7.
Videre mår vi i det izdé Cap. af samme ferste Bog hos Sene* 

cam, at naar hand taler om Manden, hvorledes adffillige saadanne 
Lysninger ffeer, da siger hand derhos, at nogle have et vist blivende 
Sted, og de give saa stort Lys afsig, at de fordrive Nattens Morkhed, 
ligesom Solens Lys i Dagningen, indtil deres Materie bliver fortcrret, 
formindffes, og falder ned, da de ferst begynde at blive morkere, og 
derncrst ligesom en Lueidelig aftager, indtil de gandffe forsvinder (m). 
Og iblant disse flags store Lysninger, (siger hand) ere nogle tilsynene- 
hen udi Skyerne, nogle oven over Skyerne, nogle vare noget lcrnge, 
andre flukkes ud igien strax paa Stcrdet, hvor de fremffinner. Disse 
sidste kaldes derfore Lysninger, fordi de vare kun kort, og strax falder 
bort. Merkeligt er og dette, at Seneca siger derhos, at naar saadanne 
Lysninger ere faldne ned, harde giort Skade, og stukket Ild i Tagene, 
ligesom det ffeer ved Lyn-Ild, hvilke ffadelige Lysninger de Grcrker 
(siger hand) kalde Ailropopie&a.

Seer
(k) Cumaliqvod cæli fpatiurn difcedit, de flammam dehifeens velut in abditø often tat#
(l) Colores qvoque horum omnium plurimi funt; qvidam ruboris aoerrimi, qvidam evanidae ac

levis flammae, qvidam candidae lucis, qvidam micantes> qvidam æqvaliter de fíne eruptio
nibus aut radiis fulvi,

(m) Qvidam fulgores certo loco permanent, & tantum lucis emittunt, ut fugent tenebas, à diem
repra-fentent, donec confumto alimento primum obfcuriores, deinde flamma modoTqvx 
ia fe eaäit, per affiduam dimiiiutionem redigantur in nihilum*

u
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Seer vi nu efter, hvadderstaaerffreveti den ferste Part §. 20., 

30. oa 56. om Nord-Lyset, som blev observeret at ffinne faa klart, lige
som Dagen beayndte at opkomme, og at man derved kunde see at lase, 
da er det intet andet, end der samme, fom Seneca her beretter derom, og 
saadanne store Luer kaldes af Arift o tele z«™^, det er brænden
de Lue, som tilforn er omtalt. Hvad Seneca siger om saadanne Jlds- 
Luer, der falde ned/ og stikke Huusr i Brand/ er vel intet andet, end faa» 
dant ugrundet Rygte, som vi og i vore Tider omNord-Lysene har hort, 
og udi Avnerne lcrfi ; I scer finder vi iblant Frobefii Speétacula antiqua 
& nova luminis borealis et Exemp'l paa saadanne ugrulidede Beretnin
ger om flig en Ildebrand/ som Ao. 1719 J Flandern ffulle vcrre opramdt 
aset Nord-Lys, som dog er befunden at vcere falfft (n).

§. 8. ■

Endelig gier Seneca Forfficrl imellem de smaae Lysninger, og de 
store, som varer lcengere, og ffinner stärkere. Det forste flags (siger 
hand) holde voreLands-Moend, nensiig deRomere,for at vcereCometer, 
hvortblant bleve henregnede Pogoniæ, det er: Stierner med en lang 
Hale eller Skcrg; Lampades, Blus, og Cypariflæ, Cypresser, og 
alle andre saadanne flags, som i Enden udspreder sig i Straalcr. (o). 
Men hand tvivler, om man iblant Cometer ffal henregne de Lysninger, 
som kaldes Trabes og Pirhiæ, (Bielker og de store runde Lysninger, 
som forhen ere omtalte) wm sieldeu sees; thi, siger hand, disse ere sag 
store, o g bestaaer af saa stor Samling afZld, der udbreder sig i en Run
ding, at den undertiden firår sig videre, end det Lys, man seer paa 
Himnnlen om Morgenen ved Solens Opgang (p). Saadanne Lys
ninger have vi ogma sect i vore Tider i Norden, hvor Nord Lyset har 
udbredet sig over Horizonten som en rund Cirkel/ eller som et Stykke 
asen Cirkel, liaeiedes som Dagningen, fsrend Solen opkommen og 
herpaa har man Exempter tilforn i den forste Part §. 10. og zz« Fig- 5* 
M12. Iiigemaade undrager hand fra Cometernes Tal det Syn, som 

man
(n) Vid.Frobef c. 1. nag cg. ad annum 1719.
(o) Qyorum ignis m exitu fparlus eñ.
(pj Dubium, an inter hos (fe. Cometas) ponantur trabes vel pithiae, qvx raro funt vifae. Multa 

enim conglobatione ignium fç conjungens iliorum orbis aliqvando matutini amplitudinem 
foils exluperat.



 om Nord-Lyset._ _ _  155
man ofte i Historierne lceser om, nemlig: at Himmelen synes at staae i 
Brand, da Luen synes somme Tlid at stige saa hoyt op paa Himmelen, 
ligesom den rakte op til Stiernerne/ og undertiden igien staaer den saa 
lavt ned ved Jorden, ligesom man kunde see en Ildebrand langt borte 
paa Marken ; saaledes (siger halid) skecdr det udi Kceyser Tiberii Tird, 
da Kceyseren om Natten ilede med sin Guarde hen til den By«' Oftia, for 
at komme Indbyggerne tilHielp, ey vidende ander, end atByenstoed 
i Brand.

§. 9*

Hvad 8eneca her kalderPogonias, chnes egentlig at skulle vcere de 
Stierner, som Aftronomi i vore Tider kalder Cometer, men dog alli- 
aevelhave de gamle ikke havt den Kundffab om Cometerne, som vi nu 
have ; thi Ariftoteles og mange andre iblantde Grcrker, og i scrr de Ro- 
merevare idenMeening, at alle Cometer vare intet andet, end Lys
ninger, som bleve optcendte i Atmofphæra udi en Damp, der opstigede 
af Jorden, og derforbleve mange saadanne skinnende Phænomena af 
dem holdte for og kaldede Cometer, somdog ikke vare andet end et flags 
Nord-Lys. Paa saadanne Pogoniæ, eller Skierner med et langt Skiceg 
eller Hale, findes adffittige Exempler i den forstePart.

De nyere Skribentere have derfor fundet for got at giore en Di- 
ftinåion imellem de gamles Lcerdom om Cometer, i det de diftinguere 
dem i to flags, som ere Cometæ elementares og Cometæ cæleftes. Tik 
Cometæ elementares henforer de saadanne Lysninger, som antamdes 
i Luften, og med deres Straale-Skud synes at ligne Cometernes Hale ; 
fcerimob Cometæ cæleftes m bf, som nu holdes for at vare Planeter, 
og have deres bestandige Leb paa Himmelen, om hvis Gang og Lob at 
udfinde og udregne de have nu nok at bryde deres Hoved med, hvilket er 
os noksom bekiendt afde mange Obfervationer og Udregninger, der udi 
de sidste 50. eller 6v. Aar, og i sier om den Comet, som 1743. udi De- 
cembr. Manned sti avelsom udi Jan. og Febr. Anno 1744« var paa Him
melen tilsyne, ere udkomne. Hvad ved Lampades cij Cypariflæ stal 
forstaaes, det seer vi i den forste Part, hvor kig. 8. forestiller en Lam-, 
pasj og Fig. 10. og II. Cypreiler. Jligemaade hvad hand siger om 

U 2 Him-



iç6_ _ _ _ _ _ _ _ _ Anden Deel_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Himmelen at bromde, det finder vi ogsaa Fig. 9. Num. 2.; saa at vi 
feer heraf Exempler nok paa, at hvad de gamle Grcekerehave sscevet om 
Cometer og Lysninger, er intet andet, end tot famme Phaenomenon, 
som vi kalder Nord-Lys.

§. IO.

Nu vil jeg lade Seneca fare, og kun kortelig anfore noget af Plinit 
Hiñoria Naturali, somkñttd tiene til nogen meere Oplysning om det/ 
som allerede sagt er om Cómeteme, at man derafdesbedre kand erfare, 
hvorledes de gamle have conürnäeret Cometer med Nord-Lyse, og kal
detalle saadanne Lysninger Cometer. Denne Author (q) opregner 
12. flags Lysninger eller stinnende Phænomena, hvilke hand betyder 
med Gmdffe Navne, sompaaDanff lyder stråledes:

(1) Et flags Lysninger/ som oven omkring ere besatte med lysende 
Straaler, ligesorn med Blodrode Haar.

(2) En Stierne med et langt Skiceg eller Hale efter sig.
(z) Luer, der farer hastig frem ligesom Kaste Piile.
(4) Endnu et andet flags Luer, som ere kortere og bredere end de for

omtalte, men dog spidse, og afen ganhffe bleeg Farve, som et 
blankt Svcerd/ men giver ingen Straaler afsig.

(5)
(q) ?Unii Secundi Hifi:. Nat. Lib. II. Cap. 25. De Cometis & cceleftibus prodigiis, natura <& fitu 

& generibus eorum.
(1) Cometas Graeci vocant, noftri crinitas, horrentes crine fangvineo, & comarum modo io

vertice hifpidas.
(2) Iidem Pogonias, qvibus inferiore ex parte in fpeciem barbæ longæ promittitur juba.
(j) Acontiæ jaculi modo vibrantur ocyffimo fignificatu.
(4) Easdem breviores Xiphias vocavere, qvæ finit omnium pallidiffimæ & qvodam gladii

nitore, ac fine ullis radiis.
(5) Qvos Difceus fuo nomine fimilis, colore autem electro, raros e margine emittit,
(6) Pithetes (Pitheus) doliorum cernitur figura in concavo fumidæ lucis.
(7) Ceratias cornu fpeciem habet,
(g) Lampadias ardentes imitatur faces.
(9) Hippeuseqvinas jubas celerrimi motus» atque in orbem circa fe euntes» .
(10) Fit& candidus Cometes argenteo crine ita refulgens, ut, vix contueri liceat, fpecieqtie 

humana Dei effigiem in fe o ilendens.
(11) Fiunt & hirti villorum fpecie5 & juba aliqva circumdati,
(12) Semel adhuc jubæ effigies mutata in eft.
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(5) En rund Plade guulagtig af Farve, og hisset og her udffyder 

Straaler affin Rand.
(6) En Lue, som ligner et Kar eller en Tonde, og af Seneca er ble

ven beffreven, som forhen er sagt.
(7) En Lysning afFigur, som et Horn.
(8) Brændende Fakler.
(9) Lyse Straaler, der springer rundt omkring iblant hinanden med 

en hastig Fart.
(10) Der sees og et flags Lysninger saa blanke, som Solv, der have 

saa stärkt et Lys, at man neppe kand taale at see paa dem, og 
som inden i forestiller GUds Billedet et Menneffes Skikkelse.

(n) Lysninger, som ligner Haarlokker etter en staaende Heste Man. 
(i2) En Lysning afLignelse som et Spyd.

Her seer vi nu disse 12. flags Lysninger, som Plinius taler om. 
Hans Forklaring derover er ikkun meget kort, og noget usorstaaelig, 
hvorfore adstiUige Skrchentere ikke komme overeens om disse forhen op- 
regnedeNavms egentligeBetydning. Ricciolus (r), og andre for ham, 
holder for, a talle disse flags Lysninger stal afPlinio vare kaldede med 
et almindeligt Navn : Cometer; saa atdct forste flags, som hand egent
lig kalder Cometer, er kaldet '/-OCT gço/r'v %O/ZíT'/)í, naar de lade fig see store 
og runde i deres storste Fuldkommenhed allevegne besatte med Ild- 
Straalcr, alle de ovrige ere ikkun smaae Cometer, som have faaet hver 
fit sårdeles Navn af deres adffillige Figur og Skikkelse.

Ricciolus fremsetter ogsaa de samme med rette Grcekiffe Navne, 
som hand siger, at hand har taget af den Bog, hvilken Cornelius Gem
ma har fire ver de Divinis Naturæ characteribus ; og udi denne Bog 
(siger hand) finder man enhver as disse flags Lysninger med Figurer be
tegnede. Zea havde gierne villet sornoye nun Lassere med her at hos- 
feye samme Figurer, men denne Bog errar, og har ikke vcrret hos os 
at bekomnre. Imidlertid faaer detvcere nok, at jeg her kortelig anviser, 
hvorià s, om ikke alle, dog de fleefte af disse Lysninger, Plinius taler 
vm, cre intet andet, end hvad vi i vore Tiider har observeret; hvilket 

U 3 des
er) In Almageño novo Aitronomiæ Libr, 8. de Cometis & Stellis novis 8eâ, I. Cap. z,
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destydeligere kand kiendes deraf, naar Plinius udi ovenmeldte 2^Cap. 
taler E Stcrdet, hvor disse Himmeltegn lader sig set/ nemlig : at alle 
disse Syne lade sig ncrsten see i Norden eller den Nordre DM af Him
melen; Let er at sige: de lader sig undertiden fee imellem Norden og 
Mm, undertiden imellem Norden og Vesten, eller som Plinius siger, 
meestendeels i den Kant i Norden, hvor Melkeveyen henstrekker sig. (s)

Heraffolger da, at de store Cometer blive intet andet end de store 
Nord Lys, sour fees i Norden, og meestendeels stmkker sig fra Norden 
til N. W. eller N. O- og ildssyder Lyse-Straaler fra sig. Det famme 
bekrcrfter og Seneca Lib. 7. de Quæft. natural. Cap. 2l., naar hand 
siger, ar Cometerne lade sig oftest see omkring i Norden.

Her maa jeg heller ikke forglemme at anfore, hvad Ariftoteles udi 
hans Meteorologies forste Bogs 6te Cap. melder om en stor Comet, 
som loed sig fee, da Eucleus "Molonis Son regierede over Athenen. 
Samme Comct (siger hand) loed sig see i Norden i Januarii Maaned. 
Tilmed beretter hand, at saa mange Cometer, som udi hanS Tiid ere 
blevne feet paa Himmelen, ere forsvundne, og blevne borte ovenover 
Horizonten ; forst har deres Lys aftaget, og er blevet svagere, og der
efter lidt efter lidt-formindsset, indtil oe gandsse ere blevne usynlige, og 
har ikke efterladt sig det ringeste Spor, hvor de havde ladet sig see.

Bdermeere flutter man afdet, som Ariftoteles melder i det efter
folgende 7de Cap., at saadanne flags Cometer, som hand taler om, 
have ladet sig see mange og tit paa engang ; Item at de have havt no
gen Connexion og Sammenhcmg med Veyrliget, efterdi hand foregi
ver/ at saadanne store Cometer, som ofte lader sig see, foraarsager tort 
Veyr med Storm og Blcest, hvorpaa hand fremsetter det Exempel om 
Achaja, som undergik af en Vandsioed formedelst de stcerke Nordlige 
Vmde, som indfaldt kort efter de Tider, da den store Comet loed sig fee.

Den gamle Gmkissc Poet Arams, som levede omtrent for 2000. 
diar siden, har udi hans Skrift om Phænomenis an fort noget, som 

synes

(«) Otones ferme (cernuntur) íub i pío feptentrione, aliqra qus parte «ou eortat fed maxime ie 
candida, qvs latici circuli nomen accepit»
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synes at flemme overeens med hvad Ariiioreles har skrevet ; hvor hand 
siger/ at efter tort Veyrttgt konnuer rit og ofte mange forssmkkelige Co
meter. tt)

Vi finde ogsaa hos Senecam i hans 7de Bogs 5te Cap. deQyæftio- 
nibus Natural., (u) at hand taler om den samme Vandfloed, wm fulg
te straxpaa, efterat man havde sect paa Hlmrnelcn den store Lysning, 
som Ariiioreles kalder en Comet; men Calliilhenes, Ariftotelis Syster« 
Son . kalder den Or. Z-X-? (Trabs) det er en Bielke, da ved samme 
Vandfloed de to Byer Buris og Helice i Grcekerland underainge, og 
Aarsagen dertil var den store Storm, som fulgte strax paa fornevnte 
Comet.

Med et parOrd melder ogsaa Plinius udi hans 2den Bogs 25 Cap., 
at Cornererne ester Arittotelis Beretning lade sig see mange tillige, og 
derpaa folger stcerke Stormvinde og hoye Vandfloder.

§. ii.

J Befi-nderligbed maae jeg dette kortelig herhos foye, at hvad de 
gamle have anmarketom Stormvinde afNordm og hoye Vandfloder, 
som skulle folge ester, naar saadarme store Cometer lade sig mange og 
tit rilsyne; det kommer ogsaa nogenledes overeens med hvad vi i vore 
Tider have befunde t; thi efterat Nord Lyset Anno 1716. begyndte saa 
stcerkt at udbrede sig, og tit og ofte at lade sig see, fulgte oa strar derefter 
heftige Stormvinde, saa at i Aartt l7i7.reyste sig den store Vandflod, 
som overgik Marsklcrnderne i Holsten, Bremen, Oldenborg, Ost- 
Friesland, Holland K i og derefter continuerez hoy? Vandfloder Aar 
efter andet, ligesom Nord-Lysene vedvarede; hvorpaa ogsaa mueligt 

fleere
(t) Aråd Ord af Grcedff paa Latin nyersatte, syder saaledes :

Sæpe dat horrendos tempeflas ficca Cometas» 
Og paa et au , el Sted:

Lxftis ut optanti contingat dc aureus annus, 
Nunqvam crmituin videatur in aere fídu?, 
Non unus gemini ve micent, ‘pluresque comctx, 
Nam pant multos tempeftas ficca Cometas.

(u) Cfr.Senec.Libr 7 de Qyxftion. natural, Cap. l)VOV Hand ligeltdtö tår htkYM/
tlinxv Axiftotclis Meeulag.
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fieere Exempler kunde findes, om man ville giere sig Umage for at rand- 
sage gamle Kroniker.

§. 12.

Vi mcrrker videre hos Plinium i det 27de Cap./ at hand taler om 
Blodrode Syner, som er et ffrcekkeligt Gpectakel, og hver Mand fryg« 
ter for/ efterdi de synes ligesom en Ildebrand at falde ned paa Jorden, 
hvilket er.det samme, fbm Monir. de Maupertuis Anno 1736. taler om, 
at hand har observeret tvende gange i Lapland, hvorom her tilforn udi 
denforste Parts §.45. er tatet.

Det er og en Hoved-Post, hvorpaa Nord-Lysets Phenomena tien
des, sombestaaer derudi, at man kand fee Stiernerne der igiennem, 
som Obfervatores fornemmelig have anmcrrket. Det samme finder vi 
og, atdeGamlefortcrllerom Cometerne, at deres Lys er saa fficrrt, 
at Stiernerne kand sees der igiennem, hvilket kand lcrfts hos Senecam 
udi hans Quæft. Nat. Libr. 7. Cap. IZ.

14.

Naar nu alt dette foregaaende noget noyere betragtes og sammen
lignes med de Observationer, Beffrivelser og Figurer, som udi dm 
forste Part afdette Skrift indeholdes, da finder man, atdetaltiadffil- 
lige Maader stemmer overeens med hinanden, saa at man noksom kand 
derafgiore den Slutning, at Nord-Lysets Phænomena, som i vore 
Tiider ere observerede, ere intet noget nyt, men haver vcrret de gamle 
Græker ligesaavel som os bekiendte, endstiont de befindes afdennem ved 
adffillige Navne atvcere betegnede; hvilket jeg maa overlade til enhver, 
som har bedre Did og Leylighed dertil, ncrrmere at undersege. Og at 
de GrcekiffePbilosopbi have i denne Post vifeligen opfort stg, og ikke, 
som de fleeste blinde og dumme Hedninger, ladet sig forffmkke ved saa- 
danne Himmelens Tegn, men gandffe fornuftig betragtet dem, og 
giort sig Umage for at udfinde Aarsagen til deres naturlige Oprindelse ; 
det stal vi nu af ncrstfolgmde Capitel ncrrmere faae ak fornemme.

Det
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Det il Cap.
De Grcekers Forklaring og Meemnger om foreffrevne 

Lysningers naturlige Oprindelse.
§. 15.

Mñt der iblant de Gmker, saavelsom iblantde Romere og andre Hed* 
S® ninger, fandtes megen Overtroe, Afguderie, daarlige Lcerdomme 
og Fabler, det kand vel ingen ncegte ; thi man seer derpaa mange Exem* 
pler udi de ypperlige Skrifter, føm Cicero (jm: skrevet de Natura Deo
rum, fññvelfom de Divinatione ; hvorfore jeg ikke foretager mig her at 
undskylde de Grrrker meere end de andre Hedenske Nationer udi dette 
Tllfaå, men min Hensigt er alleene at tale noget lidet om, hvad 
Tanker en Deel Grcrkifte Philofophi (det er faadanne Mamd, fom vare 
Elftere afViisdom, og beflittede sig paa at lcere Sandheden, og paa en 
fornuftig Maade efterforftede adftillige naturlige Tings Oprindelse) 
have havt om allehaande Luft Skinnes Art og Beftaffenhed. Med ge- 
meene Folks og deres blinde Lcereres Phantafier og afgudifte Fabler at 
undersogeviljegmig ikke opholde; thi saadant kand lceses nok om hos 
Joh. Gerh. Voffium i hñNs Skrift de origine & progreiTu Idololatriæ » 
derfor begiver jeg mig til besagde philosophifte Lcerere, blank Hvilke vi 
Have nu omstunder ingen os meere bekiendt end Ariftoteies,

Denne Philofophus giver os Herom folgende Oplysning: Hand 
deeler den gandfte Verdens Hoved-Bygning i tre Deele, somere: (i) 
Dens yderste Omkreds, nemlig Himmelen, der mdeholder alle Etter
nerne, Planeterne, Soel og Maane; al den Materie, som dette store 
Himmelens Rum imellem disse himmelfte Corpora er opfyldt med, 
kalder hand Æther, og siger, at det er en fubtile Materie af famine Egen
skab, som Soelen, Maanen og Stiernerne i Henseende til at alle de 
Ting, som ere indfluttede i dette Rum, er et evigt og uforanderligt Vce- 
sen. (2) Den nederste Part er Jorden, som vi Mennesker beboer, og 
findes indstuttet midt i Verdens Centrum. (3) Den tredie Deel inde* 

X hol- 
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holder alt íct Spatium, som er rundt omkring Jorden, og strcrkker sia 
indtil Maanen.

De to sidste Deele, nemlig Jordens Klode, faavelsom det Spatium 
imellem Jorden og Manen, holder hand for at verre af en anden Na
tur end den everste Deel ; thi i Steden for denne sidstbemeldte er evig og 
uforanderlig, fom sagt er, saa er derimod alt, hvad der findes udi de 
tvende ovrige Deele, ubestandigtog mange Forandringer undergivet ; 
Dog er der og imellem disse to Deele denne Forssicrl, at Jordens Klode, 
og hvad derpaa eller derudi findes, det vare stg levende Creakurer, eller 
Trcrcr og Urter, Metaller og andre saadanne Ting, som genereret og 
virkes hver paa sin Art og Maade, har et meere bestandigt og regulier 
Vcesen ; derimod hvad som genereres her oven over iLuften, i den Plads 
imellem Jorden og Maanen, er meere ufuldkommen og ubestandigt; 
men dog alligevel komme de igien herudi overeens med deJordlsse, at de 
alle bestaaer udi en Blanding og Mixtur af de 4. Elementer, foru ere 
I'd, Luft, Vand og Jord. Afdisse 4. Elementer ere alle flags leven
de og livlose Ting, son: genereres paa eller udi Jordens Klode sammen
satt, og disse siger hand at vcere fuldkommen blandede, fordi De udi en 
bestandig Orden forblive ved at propagere og fortplante sig, indtil de 
naaer en vis Fuldkommenheds Grad, da de igien aftager og forgaaer, 
og andre afderes Art komme igien i deres Sted. Herimod udi det mel- 
lemste Rum imellem Jorden og Maanen, som sagt er, ere vel de 4«Ele- 
menter ligeledes forsamlede, men den heele Materie, som opfylder dette 
Rum, bestaaer alleenefte udi Damp, som opstiger af Jorden og allede 
Ting, som derudi findes. Disse Dampe ere to flags, saasom Jorden 
fornemmelig bestaaer af de to Elementer Jord og Vand. De Dampe, 
som opstiger udaf Havet og Vandet, kalder hand de fugtige Dampe, 
somere de groveste og tungeste; de Dampe, som opstiger afden jordisse 
Materie, kalder hand de torre Dampe, som ere subtilere og lettere. 
Begge disse flags Dampe opstige afJordens Klode udi Luften, som om
ringer dm, og opfylder det heele Spatium rundt omkring Jorden indtil 
Maanen; bog stiger de torre Dampe, som ere lettest, overst, og de 
undre blive hcengende neden under. Alt dette store Spatium kaldes ge- 
meenlig Atmoiphæra, fordi alle flags Vind og Veyrligt paa adskillige 
Maader derudi virkes, saa at undertiden samle stg Skyer, fom give 

Regn,
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RegnI undertiden Snee, undertiden falder Dug, Taage og Riimfrost, 
undertiden seer man Torden og Lyn-Ild, undertiden Regn-Buer, Rin
ge omkring Soel og Maane, og mange andre flags Lysninger, som i 
det noestforegaaende Capitel er omtalt, hvilke alle saadanne flags Syne 
i Luften kaldes med et almindeligt Navn Meteora, og, saa vidt man 
kand flutte afAriftotelis Ord, skal betyde saa meget, som tn Mixtur i 
Luften afde 4« Elementer, som er ustadig og ufuldkommen, og mange 
Forandringer underkastet, og bliver kun til ustadig Vind og Veyrlig, der 
igien hastig adspredes.

§. i6.

Jeg har tilforn talt om, at alle Meteora deeles i fugtige, og brcen- 
dende eller ffinnende Meteora; begge har eens Oprindelfe, som vi nu 
have hort; men at jeg i Særdeleshed efter mit Forfirt skal tale om de 
skinnende og brcmdende Meteora, da har det vcrret de garnles Meening, 
at de genereres paa denne Maade : De letteste og torre Dampe, som 
sagt er, stige hoyest op i Luften oven over de vaade Dampe, og som de 
ere som en fubtii Spiritus, der er adskilt fra al Fugtighed, saa kand de og 
letteligen antcrndes og stikkes i Brand, naar de kommer ncrr ved Ilden 
eller Varmen (x). Nu erJlden, detfierde Element, som Ariftoteles 
siger, lettere end de tre forste, og fvcrmmer alleroverst i Luften ; (hand 
kalder dette fierde Element en Ild, fordi, som hand siger, ham fattes 
et andet Navn at flette derpaa (*); men udi sig selv er det dog ikkun den 
sudtUefte Damp eller Spiritus iblant de ovrige Elementer, som dog ikke 
er saa fubtii og reen, som Æther, der er uforanderlig, som forhen er 
sagt,) naar nu bemeldte ovensvcrmmende Spiritus eller Ild rorer ved 
de torre Dampe, saa antcrndes disse og stikkes i Brand.

Herved er da at mcerke, at alle brcendende og ffinnende Meteora 
afeen og den samme Materie paa een og den samme Maade genereres 
og virkes oven i Luften; men hvoraf det kommer, at nogle Meteora 
brcendelcengere, andre snarere udstakkes, item, at de fremstille sig i saa

X 2 man-
(x) Drttekand nsgenlmde iUuñreres med de Experiment«, som qiorrs vtd Asâriritctâ d« 

man feer, at eleåricsrede Corpora kand aMñdr Spiritu« visi.
(*) Ariftot, Mekÿrol. Lÿ>i. l. Cap. IV.
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mange flags Figurer, dertil giver hand denne Raifon : Naar terre 
Dampe, siger hand, have samlet sig i saa stor Quantitet og Mcrngde, 
at de ikke udi en Hast, ligesom i et Blus kand opbrcrnde, da behoves 
lerngeri Tiid, ferend den brændende Materie kand fortcrres, saaledes 
som det steer ved de store Cometer, somsynes en lang Tiid at brcende; 
men naar ikkun en liden Straale eller en ringe Quantitet af den terre 
Materie et eller andet Sted i Luften er famlet, og bliver antcrndt, da 
sees de Syne, fom man kalder Straale Skud, Fakler og deslige, som 
snart forgaaer. De mange flags Figurer og Skikkelser, som de gloem 
de eller brændende Meteora ellers udbrede sig udi, foraarfages alt paa 
eens Maade; nemlig: Ligesom de terre Dampe hisset og her i Luften 
i mange Figurer og Straalerfordeele sig, nu fom Bielker eller Stotter, 
nu som runde Kar, nu hisset og her i mange Aarer udspire, og naar Ma* 
tenen er ter og beqvem nok til at fatte Ild og at brcrnde, og den rerer 
ved den fubtiie Spiritus, som forhen er omtalt, da antændes den derved, 
og blusser og brcrnder, saa vidt denne Materie i adstillige Figurer sig ud» 
strekker.,

_ Dette er fornemmelig ^.åtelis Forklaring og Meenmg om alle 
saadanne Lysningers naturlige Oprindelse; og eftersom der fornemme* 
lig udkrams en Motus etier Bevcrgelse til ar bringe disse terre Dampe og 
den åbtiieSpirims eller Ilden tilsammen at beblandes med hinanden, 
saa Lpponerer hand, at saadantlettelig kand stee derved, at denoverste 
Deel af V rden, fom indeholder ©celen, Maanen og Stiernerne, svin
ger sig daglig omkring Jorden, og at herved saadan Bevcrgelse og Blau» 
ding afdenneIld Materie ogde rerre Dampe kand foraarfages.

§- 17*

Efterat vi nu har hert, hvorledes denne Phiioibphus afdefireGe- 
menters Mixtur ogBlanding vil lcrre os Oprindelsen til alle LuftSkin, 
Wavilvi nu herncrst betragte, hvad hans Landsmamd (jeg meener de 
andre gamle Gra'k?ste Phiioibphi) herom have sagt, hvis Skrifter vet 
ere os ubekiendte, dog finder vs derom hos Seneca den Underretning, 
simr her siden folger- Og eftersom Seneca i hans forste Bog de Quæft, 
natural, paa adstillige Steder, scerdeles i det iste, 14de og izde Cap. ta

ler 
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ler i Almindelighed om, hvorledes saadanne flags Lysninger kand vir
kes og foraarsages i Luften, saa vil jeg her kortelig forud tilfore dette, at 
hand meeftendeels efrerfolger Ariftotelis Meening, og foregiver 5. flags 
Maader, paa hvilke faadant kand ffee, nemlig (1) ved Luftens Kaag- 
ning og Fermentation eller Oprorelse; (2) at stcerke Vinde har den 
Effect at frembringe saadanne Ting; (3) item den overste Himmels 
Heede; (4) kunde det ve! ogsaa hcrnde sig, at Luften har i sig den Kraft, 
at den kunde undertiden udffyde af sig op imod Himmelen den Ild/ som 
derndi tenge har vmret indfluttet, og (5) kunde ogsaa Stiernerne ved 
deres hastige Omlob og Bevcegelfe tilveyebringe en Heede eller Varme, 
fom kunde anstikke saadan Materie, som findes neden under dem. Udi 
alt dette i Henseende til Materien, hvorafsaadanne Luft-Skin bestaaer, 
holder hand for, at det ere torre og varme Dampe, som opstige afIor- 
den. De adffillige Figurer, sonr de repræfentetw, tilffriver band li
geledes Dampernes Adspredelse, ogForteeling paa adffillige Maader 
i Luften. De adffillige Couleurer og Farver, som sees, kommer af 
Materiens diverfe Beskaffenhed, som bliver antcrndt, og fees at brmn> 
de i Luften.

Hemmst gaaerhand videre,og ligeledes efterfolger den Diítmétion, 
som vi finder hos Ariftotelem, i det hand inddeeler Verden i tre Hoved- 
Parter, nemlig: cæleftia, fublimia og terrena. Ved cæleftia for- 
staaer hand alle Stierner, Planeter, Soel og Maane, som Jorden sy
nes at vcere omgiven med. Ved fublimia forstå aer band de Ting, sonr 
ere over Jorden, og strekke sig indtil Maanen, og ved terrena for jîoaer 
hand alt det, der horer til Jorden, som vi beboer.

Zegvilherforbigaae, hvad hm:d vidtlostig taler om Luftens Be- 
ffaffenyevogForandrulger, somhand har holdt fornoden forst at for
klare, paa det man desbedre kunde fatte og forstaae, hvad hand siden 
ville sige om LynIld og Tordens Oprindelse. Thi vi kand ikkun deraf 
have lidenOplysmng onr de Ting, km jeg egentlig har foretaaetmig 
at ffrive om Her er ikkun ac obfervere den Forffiml, som hand gror 
imellem Lysninger (Fulgores), Lyn-Zld (Fulmina), og Blinknin- 
ger i Luften (Fulgurationes);. Ved Lysninger (Fulgores) forstaaer 
Hand alt saadant Skin, der ftemftinner i Luften, ogllglrerdeAietcora^ 

U 3 ßom 
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som vi kalder Nord-Lys. Det kalder hand Lyn-Ild, (Fulmen) som er 
enhver bekiendt, der folger med Torden-Veyr, og er en virkelig Ild, 
der kand stikke alle flags Materier i Brand, som kand brcmde; men ved 
det Ord Fulguratio, forstaaer hand saadan en flags Blinken i Luften, 
som giver et hastigt og blankt Skin fra sig, dog uden at giere nogen 
Skade, og vleyer undertiden at folge med Nord-Lyset, som jeg tilforn 
i den forste Part har talt om, og i Scrrdeleshed saadanne Lysninger, 
fom Ao. 1716. og 1726. ved de to store Nord-Lys ere observerede, hvilke 
Obfervatores og undertiden kalde Corufcationes, og paaDanff gemeen- 
lig kaldes Korn Moed eller Silde-Skicrr, hvorom kand eftersees An- 
mcerkningerne til den forste Part 10de §.

i8.
Men for nu at komme til de dillerente Meeninger, som sagt er, da 

Vûr Anaxagoras, sorn levede for Ariftotelis Tider, af den Meening, at 
der neddryppede eller nedrandt en Spiritus eller Ild Damp fra æthere 
eller den Heede og subtile Materie, som er iden overfte Himmel, ned i 
Skyerne, hvor den samledes og lange opholdt sig, hvoraf da stnllefol« 
ge, at naar denne Jld flog op, saa blev der adskillige flags Lysninger, 
og naar den flog ned ad, ffulle Lyn-Ild fremkomme.

Anaximenes siger, at det er en Spiritus eller subtil Materie, som 
falder ned, og bliver indeklemt i Skyerne, ogidet den bliver derafud- 
presset og udspringer, foraarsager den saadanne Ilds Luer; men hand 
siger ikke, hvorfra disse Spiritus kommer, eller hvoraf de bestaaer.

Anaximander deriverer iligemaade saavkl Lyn-Jld, fom andre 
Lysninger af en subtil Spiritus, somnedkommer ^Æthere, og faldee 
ned paa Skyerne, og naar den nedfalder i stor Mcengde og med en hastig 
Fart, bryder den igiennem, og giver et Knal med Lyn-Ild; men naar 
den langsom og i mindre Quantitet bemcrnger sig udi de jordistc Dampe, 
som svcemmer i Luften, da har den ikke saa stor Kraft, men foraarsager 
alleneste et Luft-Skin eller Lysning i Veyret. Denne Meening fyneS 
ikke at vige langt fra den Forklaring, som nogle Philofophi i vore Tider 
vil giore over Nord Lysets idetdesige, atNord-Lyftter ecnmoedTor- 
den-Veyr; andre holder for, at Solens Atmoiphæra eller den subtile 

Spiri*
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Spiritus, som uddamper runden om Solen, undertiden stiger ned i Jor
dens Atmofphæra, og formcrnger sig med den, og foraarsager de adstil- 
ligt ffinmnde ànomenâ, som ftes i Luften, hvorom ncermere i den 
tredie Part stal blive handlet.

§ 19.

Herncrst begynder nu Seneca Libr. 2. de Quæft. nat. Cap. 21. at 
raifonere noget videre i denne Materie, og gior imellem Lyn-Ild og 
andre Lysninger den Forstisel, og siger, at Lynet er en Ild, menFui- 
guratio er intet andet end en Lue, som kunde blive en Lyn-Ild, dersom 
den korn til Fuldkommenhed, deteratsige, som forhen er sagt: Fulgu
ratio er et umoed Torden-Veyr. Hvad ellers denne Author taler i det ~ 
32. Cap. nasi efter om de Betydninger, som beTofcanier (Lat.Tufci) 
fordum sagde, at saadanne brandende Meteora medforte, vil jeg her 
forbigaae, og derom udi det efterfølgende tredie Cap. melde.

I samme Bogs 56. Cap. ftemforer hand endelig Heracliti Mee- 
ning om den Forsticel, der er imellem Fulgurationes og Lyn-Ild. Den
ne Author (siger hand) holder for, at Fulguratio eller en Lysning i 
Luften er ligesom naar man her hos os paa Jorden vil tande en Ild an, 
og den begynder at oplandes, da seer man i Begyndelsen en Lue, som 
snart udslukkes, og snart iglen opstiger. Dette har jeg her anmerket, 
fordi hvad hand her kalder Fulguratio, synes at ligne den Beskrivelse, 
som i den forste Part paa endeel Steder sindes om de Luer og Straale- 
Skud, der udskyder sig af Nord Lysene, og ligeledes snart forsvinder, 
og snart igien optandes.

§. 20.
Omsider kommer ogsaa Seneca Libr. 7. tit at tak om Cómeteme, 

hvor hand fortaller de gamle Grakers adffillige Meeninger derom, og 
herafkand man videre fornemme, at de have ligeledes, som Ariftoteies, 
regnet Cómeteme iblant de Lysninger, som steer neden i Luften; dog 
nogle iblant dem Have ogsaa, som forhen §. 9. sagt er, holdt fore, at 
der vare to flags Cometer, nemlig: at det eene flags vare Planeter med 
en lang Hale eller Skiceg, som fligede heyt op paa Himmelen, og det 
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andet flags genemeirê her i Skyerne af adffillige Dampe, fom Luften 
varbemanget med.

I det tredie Cap. siger hand: Democritus meente, at der vare 
mange Planeter eller vankende Stierner, som havde deres Gang og 
Omlob; og iblant disse (som Ariftoteles i hans Meteorologie Lib. I. 
Cap. 6. siger) ffal Democritus have regmt Cometerne; men hvorfra 
Ariftoteles har dette, vides ikke ; thi Seneca siger, at Democritus hver* 
km navngiver dem, ikke heller siger, hvor mange devare; ky heller var 
paa de Tider, da Democritus levede, de 5. Planeters Tal bekiendt; thi 
Eudoxus var den forste, som bragte den Videnskab om deres Lob fra 
Egypten ind i Grakerland. Men denne Graker taler dog intet em Co- 
meterne, hvorafdakand flnttes, at ikke engang Egypterne, som dog 
havde lagt saa meget storre Vind paa at odservere Himmelens Lob og 
Beskaffenhed, vare komne til nogen ret Kundskab om Cómeteme.

Conon, (siger Seneca viderer' samme Cap.) som selv var en flittig 
Obfervator, sankede vel sammen endeel Observationer, som Egyp
terne havde giort over Solens Formorkelser, men hand taler ikke eet 
eeneste Ord om Cometerne, hvilket hand dog vel ikke skulle have forbi- 
gaaet, dersom hand havde fundet noget at vare Egypterne herom be
kiendt. Adermeere befindes tvende Graker, nemlig Epigenes og Apol
lonius Myndius, som sige, at de begge havde ftuderet hos Chaldaerne. 
Denne sidst bemeldte (siger hand), en meget erfaren Mand i Naturens 
Undersogning, beretter, at Chaldaerne regnede Cometerne iblant Pla
net Strerner, og atderes Lob var dem bekiendt; men Epigenes siger 
tvert imod, at Chaldaerne havde ingen vis Kundffab om Cometerne, 
nitn dennem syntest,at de kunde vare enJld,som optandtes ved en heftig 
Hvirvel-Vind i Luften ; ligesom Dg Epigenes (farer Hand fort i det4de 
Cap.) holder for, at de Lysninger, som vi kalder Bietker, (Trabes) 
item Fakler, (Faces) foraarsages derved, at Dampe, som opstige af 
Jorden, blive indfluttede udi en Luft-Hvirvel, som svaver hid og did i 
Luften, og hvor den farer frem, synes den at udskyde en Zld vidt og 
bredt omkring.

Denne Meening, som Epigenes har havt om bemeldte Lysninger 
(faces og trabes), bliver flf Seneca i bft 5te Cñp. reiuteret med disse Ar- 

gumen- 
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gumenter: (i) De Hvirveler, som opkomme i Luften, sees altid ne
den under Skyerne, derimod lade de omtalte Lysninger sig altid see oven 
over Skyerne.. (2) Seer man, at Luft-Hvirvelerne (Turbines Gr» 
Typhones) altid fare frem, og dreye sig rundt om med en hastig Fart, 
og ved den store Kraft, som de have, og formedelst deres hastige og star
ke Lob brister de hastig og adspredes, da derimod de andre Phænomena 
(fe. Trabes & Faces) blive stadigere paa deres Sked, og flyve ikke saa 
hastig omkring.

I samme 5te Cap. melder hand, at der har vcrret en Difpute om 
Cometer og Trabes vare et og det samme. Charimander i hans Bog, 
ffceven om Cometer, fortceller, at Anaxagoras saae et stort og uscrdvan- 
ligtLys paa Himmelen, af Skikkelse som en stor tyk Bielke; ligeledes 
beretter Cailifthenes, at et lige saadant stort og langt Lys var tilsyne paa 
Himmelen kort forend de toByer Buris og Helice undergik ved enVand- 
floed. Ariftoteles herimod siger, at det var ikke en Bielke, som Calii- 
ühenes omtaler, men at det var en Comete, og hand giver hertil denne 
Raifon, at i Begyndelsen kunde man ikke see, hvad Skikkelse den havde, 
fordi den lysede saa stcerkt, men omsider, da det stcerke Lys var formind- 
stet, havde den sin Skikkelse, som en Comet.

§. 21.

Denne Dispute synes ufornoden, thi Aristoteles selv tilstaaer udi 
hans Meteorologies Libr. L Gap. 7., at alle saadanne flags Lysninger 
paa Himmelen, hvad Navn de end haver, og hvad Skikkelse de end har 
havc, saa bestaaer de allesammen afeen flags Materie, og har een flags 
Natur og Oprindelse, saa at der er ingen anden Forfficrl imellem dem, 
uden alleeneste, at ligesom den lysende Materie fordeeler og adspceder sig 
i adskillige Figurer, saa bekommer den og adffillige anseende Lignelser 
og Navne, nu afeen, nu afen anden Ting, som de synes at ligne, som 
forhen Z. 10. er forklaret. Hvorfore kunde da ikke ogsaa dette Lys, som 
Callifthenes taler om, i Begyndelsen have havt den Figur, som en 
Bielke, og derefter forandret sin Skikkelse, og samlet sig i en Runding, 
og udffudt Jld'Straaler afsig, og forestillet en Comet efter den Beskri
velse, som Aristoteles giver paa en Comer? saa at de kunde begge, baa- 
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170 Anden Deel _ _ _ _ _
te Callifthenes og Ariftoteles gaveret: thi vi have jo feet i vore Tider, 
hvorledes Nord-Lyset udi een Times Did har forandret sig, og nu re- 
pránteret een Figur, nu en anden; undertiden et Stykke af en Cir
kel, undertidenstrekket sig ud i Lerngden, som en Bielke, undertiden 
igien fordeelt sig i adskillige andre Figurer, undertiden udffudt Straale» 
fra sig, ligesom mange Haler af Cometer. Ville nu Obfervatores, 
fom have seet eet eller andet afsaadant Syn, begynde en DifputeÉitom, 
hvad Figur saadant Pb-enomenon havde, da à det akt falde ud til en 
Ord-Krig; thi enhver kunde have ret efter sin Phantafie ; og dm gode 
Ariftoreles synes t dette og adskilligt andet, som hand dííputerer imod 
de gamle om Cometerne, ikke vel at kunde undffyldes fra den Feyl, som 
Laco de Verulamio tilskriver ham: at hand vil fore alleene Ordet, og 
gisre sig til en Mester over den heele Philofophia naturali, og at denne 
hans Hovmodighed gik saa vidt, at hand ikke engang sparede sine egne 
Landsmcrnds Skrifter, men svgte ved sin Logica eller Diakâîea at 
svcerte og sdelegge alt, hvad for hans Did var skrevet, ret ligesom de 
Ottomanniffe Porter pleyer at gisre, hvilke ey troe sig faste og sikkre i 
deres Eenevolds Regiering, uden de saaer myrdet alle deres Brodre.

§. 22.

For nu igien at komme til forncrvnte Epigenis Beretning om Co
meterne, da siger denne, at der er to stags Cometer; Dct eene stags 
skyde Ild fra sig rundt om, og blive stilll staaende paa eet Sted, erence- 
sten altid lavt neden ved Jorden, og disse skeer paa samme Maade, som 
Bielker og Fakler, (trabes facesquc) nemlig : Veddet at manae baa- 
de terre og fugtige Dampe stiger op afJorden, formcrnger sig tilsam
men og antcrndes i Luften. Det andet stags Cometer ffyder ud alleene 
fra een Kant en siygrig og ustadig Ild, og stiger op imellem Stiernerne.

Det forste flags afdisie Cometer synes ikke at kunde vñre andet end 
et Nord-Lys, fordi hand siger, de ere lavt ved Jorden, og ffyder run- 
dell om Ild Straalcr fra sig ; thi hvad vi nu omstunder kalder Cometer, 
naar de synes runde og med Straaler besal te, da ere de samme langst fra 
Jorden og mindst tilsyne, ikkeheller erdet mueligt, at de kunde gene
reret og antcendks i Atmofphara.

§. rz.
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§. 2Z.
Seneca gror i det folgende Ilte Cap. en Anmærkning over de Groe» 

kers Forklaring om Cómeteme, nemlig, at de ikke altid paa et vift Sted 
paa Himmelen lade ftg see, ikke heller i Zodiaco eller Dyre-Kredsen, men 
desees (sigerhand) saa vel i Often, somiVeften, dogallerofteftiden 
Nordre Kane paa Himmelen. Og endffiont de Grceker gior denne 
Forfficrl imellem Cometerne, at nogle afdem lader sig see med et langt 
Skicrg eller Hale paa een Side/ andre runden om med Ild Straaler, 
ligesom med Haar besatte, og atter andre, som har en lang bred Ild, 
men ftiger op imod Himmelens Top Punkt (Zenith), saa ere dogalle 
disse af een Art og Natur, og med rette kaldes Cometer. Dog er det 
vanffeligtat sige, hvad Lighed og Ligning der er imellem disse Cometer, 
eftersom der gaaer saa lang Tiid bort, forend man faaer dem igien at see.

Herefter vil det ikke blive stia vanskeligt for vore Efterkommere, 
naar saadanne Phænomena igien lade sig see, at finde de samme Figurer 
og Lignelser, som i vore Tider ere observerede, og det vil blive dem en 
let Sag, naar saadanne Syne igien forekomme, at kiende de samme 
igien, som vi have observeret; thi de Tegninger og Beffrivelser, som 
vi efterlade os derom, ere tydelige og klare nok til at oplyse vore Efter- 
mcend om saadanne Lysningers adffillige Beskaffenhed, hvilket fatte» 
des de Gmker, som ikke have efterladt sig uden blotte Navne, hvoraf 
man ikke kand blive meget klog, hvad derved stal forstaaes.

§.24.
Nogleafdegamle (siger Seneca isamme uteCap.) vare af den 

Meening, at adffillige vankende Stierner samlede sig tilsammen paa et 
Sted, og foraarsagedeen ftor Lysning, ved det at de ftak Hovederne 
sammen, og det Rum imellem dem blev opfyldt med lysende Sttaaler, 
saa det repræfenretefo et ftort rundt Skin besat med Straaler, som de 
kaldte en Comet.
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§. 25.

I det izde Cap. siger hand/ at Artemidorus meente, atforuden de 
5. vankende Stierner var der utallige andre/ som havde en sserdeles 
Gang/ saa at naar de kom Jorden ncrrmesi, kunde de forsi sees, og 
naar diste vankende Stierner kom ncrr at ftaae ved en anden Stierne/ 
lob deres Skin tilsammen udi eet/ og giorde en sierre Lysning.

§. 26.

Videre viser 8eneca i det 17de Cap./ at Apollonius Myndius er af 
en gandste anden Meening, og siger, at en Comet ikke besiaaer ndi en 
Samling afmange Planeter eller flygtige Etterner, men at alle Come
ter ere selv Planeter, og have hver for sig deres fcrrdeles Lob; Hand 
siger, at det ikke er en blot Lysning eller Skin, som repræfentereé ved 
to eller fleere Stierners Sammenkomst ; men Cometerne ere virkelig 
selv et himmelst Corpus ligesom Solen eller Maanen, og deres Skik
kelse er ikke Cirkel-rund, men hoy og langagtig. Deres gandste Omlob 
paa Himmelen er ikke alleene eller alletider tilsyn?, fordi de stikker sig 
hoyt op iblant Stiernerne, og sees ikke, forend de kommer ned til Jor
den tgien ; og dette legger hand enfcmi til, at Cometerne ere mange, og 
afadffillige flags, og ulige baade afSterrelsi, Couleur og Farve, og 
jo ncrrmere de komme Jorden, jo sio re og klarere sees de, men jo lcen- 
gere de komme fra Jorden, jo mindre syncs de, ligesom andre Stier
ner (y).

Der fattes ikke heller paa, (figet* Seneca i det folgende i8de Cap.) 
at Apollonius Myndius jo har havt sine Modsigere, som ville svare, at 
Cometerne, naar de forsi lade sig see, da ere de stor si; stalle de nu, som 
Apollonius Myndius fføer, komme rcermere til Jorden, saa ma a tte de 
synes simre,. men nu tvert imod befindes Cometerne aliersiorsi, naar 
de forsi lade sig fee, og siden blive de mindre, indtil de tage afog forsvin
de. Derrrcrsi for det andet har man og imod Apollonium Myndium 
det samme at sige,som man pleyer gemeenlig at frem lore imod de andres 
Meeninger, nemlig, at dersom Cometur var en Planet-Stierne, 

nifliit# 
(y) Dette er det samme, som vi mi omstunder sige om Cómeteme.
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maatte den befindes i Dyre Kredsen, eller Zodiaco (z). For det tre- 
die har de endnu derimod at sige, at dersom Cometen var en Stierne tf# 
lercthimmelff Corpus, da kunde man aldrig see en Stierne derigien- 
nem, men igiennem Comcterne lader sig Stiernerne tilsyne, ligesom 
ig'ennem en tynd Skyr, ogherafvtlde da siutte, at Cometer ikke ere 
Stierner, (fidera) men ikkun en fubtii og flygtig Lysning.

Naar man nu betragter, hvad Apollonius Myndius her har ffre- 
vet, og hvad der er bleven fremfort imod ham, saa er det klart nok, at 
den hcelevispure besiaaer ikkun i en Ord-Krig eller Æquivocation. Den 
forste har ved Cometer forftaaet de Cometer, som vi nu omstunder kal
de Corpora cæleftia ; de andre derimod have forstaaet derved saadanne 
Phenomena, som vi kalde et Nord-Lys, hvilket er ikke andet end en tynd 
og flygtig Damp, hvorigiennem Stiernerne sees, som i den forste Part 
af dette Skrift er vidkloftig bleven omtalt.

§. 27.

Zenon, som var8enecX Landsmand, er af Artemidori Tanker, 
at de store Luft'Skm og Cometer foraarsages, ved det at mange Stier
ner saminenlobe og blande deres Straaler tilsammen med hinanden.

§» 28«

Watt dette, som vi tilforn har talt om, feer vi, at de Grå have 
havt tre flags Meemngcr om Cometer ; og at nogle have holdet fore, 
at Cometerne alleeneste besiaaer i et Lys, som Stiernerne foraarsager, 
naar de komme mnnnen ; andre igien sige, at Cometerne ere virkelige 
St ic mer, der have sit b ständige Lob, og efter nmnge Aars Forlob lade 
sig sie, alt efter deres Lobs adffillige Beskaffenhed. For det tredie mee» 
ner nogle, at Cometerne ere vel virkelige skinnende Corpora, men ikke 
aften Beskaffenhed, at man kand kalde dem Stierner, eller evigva
rende HimmeltegN/ fordi de ere ubestandige og i en kort Tiid forsvinder. 
(Seneca Libr. 7. de Quæftion. nat. Cap, 19 )

I denne sidst, Meening (siger hand Cap. 20.21.) vare og de fleeste 
Y 3 Ro-

<x) Hvilket vor árlñotelis arxiimeiri, fom tilforn er fagt/ nemlig: at alle Planeter have deres 
Lob inden for Zodiacum.
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Romerffe kkiloiopki, efterdi der loed fig see paa Himmelen adstillige 
flags Ild eller Lysninger at antcrndes, faa at undertiden syntes Him
melen at fiaae i Brand; undertiden saaes Klammer og Luer at udstyde 
lange og hvide Straaler fra fig, og atter igien blevseet flere Ild-Fakler 
at flyve. Og disse PbilosoM holdte Cómeteme for at vcrreafdm sam
me Materie, som Bielker, Fakler (trabes, faces) og alle saadanne 
stinnende Phænomena, og at genereret og virkes paa een og den samme 
Maade udi den tykke og dampefulde Luft (Atmofphæra) ; og at de lo ed 
fig see meestendeels i Norden/ detkomafdenAarsag, fordi Luftender 
er meest tung og tyk. Dette var Pofidonii og andre Romerste Philofo- 
phi deres Meening om Cometer ; thi de kaldte alle flags Lysninger paa 
Himmelen med det almindelige Navn Cometer. Men Seneca i denne 
Post, hvad Cómeteme angaacr, varasen anden Meening; thi hand 
holdt ikke Cómeteme for en Ild, som antcrndtes og igien udflukteS, 
men at de havde stedse vceret til i Naturen lige saa lcenge som de andre 
Stierner.

Dette beviser hand (Cap. 22. og 23.) af tvende Cometer, somi 
hans Did ere observerede, hvilke hand figer havde en Gang eller Om
lob, ligesom Stiernerne pleye at have, og det kunde ikke vcrre nogen saa- 
dan Jld, som de andre kalde Cometer, hvilken snart anttmdes og snart 
forsvinder, og her neden i Luften er tilsi)ne, og, ligesom Luften, eru- 
stadig i mange Maader og foranderlig ; thi snart er den fuld af Skyer, 
snart klarer det op igien, undertiden er den stille, undertiden i sterrk 
Drift og Bevægelse, saa kunde det ikkevwre mueligt, at de to omtalte 
Cometer, der havde deres stadige Omlob, og vare i lang Did tllsyne, 
have vceret en Jld, der var antcendt i Dampe udi Luften, der er et saa 
ustadigt Element og Bassen, at de i en Hast forgaaer, efterat den nu 
hisset, nu her blinker og flyver om udi en kort Did. Ydermere dersom 
disse Cometer havde vceret en Lysning eller Luft-Skm, da maatte de 
blive snart storre, snart mindre tilsyne, ligesom andre Lysninger, som 
i Luften have fit Sted og Oprindelse, saaledes seer vi, at Fakler, Biel
ker, Lynet, Stierne Skud ere foranderlige baade i deres Figur og 
Storrelse, snart fremstinne, og strap udflukkes de igien. Cometerne 
derimod ere ikke saa foranderlige, ikke heller udflukkes de, men gaaer os 
efter Haanden afSigte.

§.29»
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§. 29.

Hvad Ariftoteles tjat som synes at vcrre imod Senecæ Mee- 
ning, nemlig: at en Comet ikke kunde Mre nogen Planet etter vanken
de Stierne, sordi der er kun 5. Planeter, som have deres Gang inden 
fer Zodiacum; til dette svarer Leneca (Cap. 2z.24.25.26.) paa denne 
Maade, og sporger: Hvem kand satte et vist Maal og Grcrndse, hvor 
vrdt eller hvorledesStiernerncs Lob stal vare, oa hvo vil indftutteGUdS 
Gierninger i saa trangt et Rum ? Nemlig de 5. Planeter have deres di
verst Lob fta hinanden, hvorfore kunde der da ikke vare andre Stierner, 
om kunde have et andet sårdeles Lob ? Skulle man ve! troe, at i denne 
îore Verdens Bygning, hvor man seer utallige mange Stierner at 
,ryde Himmelen, fandtes ikkun 5. Planeter bestikkede til ar lobe ont» 
'rmg, og alle de andre derimod at ftaae stille og ubevagclige ? Vil nogen 
'porge : Hvorfore man ikke har seer andre Stierners Lob, saavelsom de 
5. Planeters? da vil jeg hertil svare: Der ere mange Ting, som vi til- 
ftaaer at vare til, men hvordan de ere, vide vi ikke. Hvad Under er det 
derfore, at Cometerne, som ere Stierner, der saa sielden kommer til 
Syne, deres Gang er es endnu ubckiendt, at vi ikke vide, hvor de be
gynder eller ender deres Lob, efterdi de have saa lang og vidrloftig Vey 
ar lobe, forend de komme tilbage iglen? Det vil engang i fremtiden 
stee, at de Ting, som nu ere ubekiendte, stal udi lang Tud herefter ved 
Efterkommernes Kild og Arbeyd e blive opdagede. Et Men uestes Al
der er ikke tilst akkelig nok til at undersoge og udforste saadanne store 
Ting, omendstiont hand kigede Slierncr sin gandste Livs Tiid. Der 
stal engang komme den, som stal demonstrere, paa hvad Sted paa 
Himmelen Cómeteme have deres Lob, og hvorfore de gaae saa langt 
fra de andre Stjerner, item hvor store og hvordan de ere. Vi faaer 
inndlertid at vare fornoyet med te Ting, fom bidmdril cre opfundne; 
Efterkommernefaaer ogsaa athielpe noget til Sandheds Oplysning.

En anden Objection, som kunde glores, nemlig, at man kand see 
Stjernerne, som ere langt borte, igiennem Cómeteme, men rgiemrem 
Stjernerne kand man rkke see en anden Stierne, som staaer hoyere, alt- 
saa stulle en Comet ey vare en Sti^r..e. Herirnvd svares/ at Come- 

tens
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tens Hoved er en Stierne, hvorigiennem man ikke kand fte/ men at 
Halen er en tynd Lysning, hvorigiennem Stjernerne sees.

30.

Herneeft ville vifte, hvad Plinius herom i hans Hifloria Naturali 
taler. Senne Author (Libr. il Cap. 2$.) beretter, at Cómeteme ef
ter nogles Meening ere stedf. varende Stierner, og har deres Omlob 
paa Himmelen, og ikke kand sees, forend de ere komne langt fra Solen; 
men at andre derimod meene, at de have deres Oprindelse af Dampe, 
Der opstige afZorden, som antcrndes, og igien ved Ildens Kraft for
tåres.

De adffittige Couieurer og Figurer, (siger hand i det folgende 61. 
Cap.) som sees i Cómeteme, forandres ligesom Ilden, der i dennem 
optcrndes, er stärkere eller svagere.

§. 3l.
Saa vidt gaaer nu de gamles Meninger om de brcendende Meteo

ra, som sees i Luften eller paa Himmelen, i Henseende til deres naturli
ge Oprindelse, hvorafvi mcrrker, at dem har feyletpaa Obfervationer, 
og at de i den Sted har betient sig mestendeels af Gisninger og Hypo- 
thefes til at forklare disse Tings naturligeBeffaffenhed. For det andet 
mcrrker vi og, at de afsamme Aarsag har confunderet Comet Stierner 
med alle andre Luft Skin, som genereret ndi Atmofphæra eller Veyr- 
dampen. Dog ere nogle iblant dem, som have vidst ligesaavel som vi 
nu omstunder, at Cómeteme vare himmelffe Corpora eller Stierner, 
der havde deres reguliere Omlob iblant Stiemerne; men det synes, 
som de forvilder sig udi det Navn Comet, hvilket de fieeste have taget i 
den Meening, at det var en Lysning, som udbredde sig imangeStraa- 
ler udi Enderne etter i de yderste Kanter, og derfor, naar man vil for- 
staae demret, damaadWngueres imellem de Elemen tariffe og him
melffe Cometer, og bliver da det forste flags Cometer intet andet end 
saadanne ustadige Lysninger og Luft Skin, som genereres i Luften af 
den adskillige Damp, der opstiger afZorden. Det sidste flags derimod, 
som Apollonius Myndius og nogle fleere afde gamle Grckker kalder Co

meter,
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meter, er det samme, stñfmi omstunder under det Navn afComet er 
bekiendt.

Overalt kand heraffluttes, at hvad de Grcekiste Philosophi angiver 
at vare Oprindelsen og Aarsagen til alle stinnende og brcrndende Phae
nomena, hvoriblant ogsaa forstaaes de, som vi kalde Nord-Lysene, fal
der derpaa ud, at adstillige subtile Dampe og Exhalationes opstiger af 
Jorden op i Luften, hvor de fordeele sig undertiden i storre, undertiden 
imtnitre Quantiter, og mange flags Figurer, nu paa et, nu paa et andet 
Sted antcendes, da præfentere de adstillige flags Phaenomena, som ere 
forunderlige udi deres Skikkelse og Skabning.

Dette maa da vcere nok sagt om de gamle Grcekers Meeninger, som 
de have havt om saadanne Tings naturlige Aarsager ; og alt dette kand 
tiene til et Beviis paa, at i gamle Tider ere og fundne nogle, som have 
vidst paa en fornuftig Maade at bestue og raifonere over GUds Giermn- 
ger i Naturen, hvilke blcve forfulgte og bespottede afden gemeeneMand, 
og deres Afgudiste Lcerere, som forvendte saadanne Phænomena og 
Luft-Skin til daarlige Spaadoms Tegn, og dreve Afguderie dermed, 
simr nu herefter stal vises.

Det in. Cap.
Om forffmkkelige HimmeltegN/som deRomerffe Pontifices 

og Augures hos Hedningene forklarede at vcere Ad
varseler om deres Guders Hevn og Vrede.

§♦ )2.

(Øget vil vi nu begynde fra de gamle Romeres Tider, eftersom deres 
W- Historier ere os best bekienvte, og vi have fra dennem faaet adstil
lige Lcerdomme, som deres Afgudiste Pontifices eller ypperste Preester 
og Spaanrcend have paafundet. Den bekiendte Romerste Skribent 
Livius, som fortæller om det Romerste Riges forste Stiftelse og Ho
vedstadens Roms forste Grundvold, giver os derom folgende Under
retning:

Z Da
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” Da Rom var funderet/ og af den forste Konge Romulo havde 
faaet sit Navn? ogefteratden, imedens forncevnte KongeRomulus ie* 
Vede, var paa en sier Maade ved adstillige ugudelige og vilde Mennister 
peupleret/ som ikke vare vandre til andet end Roven og Plyndren, blev 
hans Efterkommer i Riget, NumaPompilius, den anden Konge i Rom/ 
betankt paa at bringe Indbyggerne og hansUndersaattere til bcdreSkik, 
og Lydighed/ hvortil hand meente det bedste Middel at vare, naar hand 
bragte dem derhen/ at de havde Guder at frygte for, hvis Hevn og 
Vrede de maatte forstrekkes over/ om de foretoge noget imod de Bud 
og Btfalninger/ som hand paalagde dem at efterleve. Hand stillede 
sig derfor an/ som hand om Ncetterne havde Samtale og Omgiamgelse 
med en Gudinde, der kaldtes Ægeria, og at hand af hende blev under« 
rettetom, hvorledes Guderne ville dyt kes og ceres, samt at hand efter 
denne Gudindes Raadforing stutte bestikke de Prcester og andre Betien- 
tere saa vel afMands som Qvindes Person er, hvilke hun sagde ham, at 
Guderne bedst behagede. Den gemeene Mand, som forhen var for
blindet, og opdragen i det Hcdenste Afguderie og Overtroe, var ham 
en let Sag ved saadanne Foregivende at indtage, heldst siden de vare 
vilde og vankundige Mennister, der ikke vare vante til andet end Kriig, 
Mord og Plyndre»/ og de troede blindt hen efter deres Spaamcends 
Formaning og Digt, at deres Muder raadde for all deres Velsirrd og 
Lykke ; og for desmeere at bestyrke dem i denne deres Overtroe og Blind« 
hed, betiente de sig afadstMige usiedvanlige Hcendelser, som i Naturen 
forekonlmer, hvilke de udlagde til at vare Jertegn og forstrcrkkelige Pro
digia, som Guderne lode De for at vise dem den overhængende Straf 
og Ulykke, de havde befluttet at paafore dem, naar de ikke fandtes villi
ge til at folge dcrcs Konges Love og Lcererms Erindringer og Paamin« 
delser (a). Dette var nu Fundamentet til deres Religions Forbedring 
og Indretning/ fom Numa Pompilius havde foretaget sig atgiore; hand 
beskikkede derpaa fleere Augures, (Spaamcend) og Pontifices med stee- 
re, som stulle forestaae Gudernes Tieneste; hvad disse har vcrret for 
flags Mcendkand man letflutte afderes Forklaringer og Udtolkninger, 

som
(a) Mueligt, ben Latinffk Poet Petronius Arbiter har havt Hensigt tilSttttlt Afgudiske Religions 

feil« Stiftelse i Rom, naar hand in fragment, siger:
Primus in orbe Deos fecit timor ; ardua coelo 
Fulmina cum caderent, difcufláque incenia flammis, 
Atque iäus flagraret Athos,
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fom de giorde, naar en eller anden Lysning paa Himmelen loed sig see, 
item, naar et Moåum eller vanstabt Creatur, eller andre uscedvan« 
lige Ting blev sect eller hort, hvilket de altsammen giorde til betydelige 
Tegn og Advarseler, som kom fra Guderne, for derved at scette det ge- 
meene Folk i Angst og Banghed, ogsaaledesfik de da Anledning til at 
digte en Forklaring, hvad Gudernes Meening og Villie var, og at paa- 
legge Skat og Contribution til at bekoste de Gaver og Forceringer, hvor
med Guderne ffulle blive forsonede og tilfredsstillede, og de afgudtste 
Prcester selv kunde have noget at leve af.

§. ZZ.

Her vil jeg nu forbigaae alle andre flags Mirakler 03 Prodigia, fom 
disse afgudiste Prcester havde at bestille med, og alleene blive ved mit 
Forscet attale om de forffrcekkelige Himmeltegn, som de giorde afad- 
stillige flags stinnende Meteoris, som saaes i Luften, og vare dog Ikkun 
naturlige.

Cicero forklarer os Oprindelsen til saadanne Prodigia og Spaa- 
domsTegn, og siger derhos afhvad Aarsag de udi Italien vare meere og 
oftere end paa andre Steder tilsyne, nemlig fordi Luften var der tykkere, 
saa loed sig der mange ustrdvanlige Ting tilsyne saa vel paa Himmelen 
som paa Jorden, hvilke havde fine visse Betydninger, og derfore bleve 
de kaldede Spaadoms Tegn (b).

Vi finder hos den Historiste Skribent Livius i hans 21de Bog mel
det om, atom Vinteren i Italien, da Hannibal havde holdt Feltflag 
med den Romerste Conful Sempronius, blev i Rom sekt mangfoldige 

Z 2 Tegn

(b) Cic. de Divinatione Libr. I. cap. 4?. Ægyptii & Babylonii i* camporum patentium æqvori- 
bus habitantes, cum ex terra nihil emineret, qvod contemplationi Cali oftcere p o flet, 
omnem curam in fiderum cognitione pofuerunt. Etrufci autem qvod religione imbuti 
ftudiofius & crebrius hoftias immolabant, extorum cognitioni fe maxime dediderunt, qvod- 
que propter aëris craiHtudinem de cœlo apud eos inulta fiebant, & qvod ob eandem caufam 
inulta inufitata partim e cœlo, alia ex terra oriebantur, qvaedam etiam ex hominum pecu* 
dumque conceptu & fatu, oftentorum exercitatiffimi interpretes exftiterunt, qvorum qvi- 
dam vim, ut tu foles dicere, verba ipfa prudenter a majoribus pofita declarant, qvia enii* 
oftendunt, portendunt, monftrant, prodicunt, oftenta, portenta, monitra - prodigia die 
cuntur^



Anhen Deelï8o
Legn paa Himmelen, hvoriblant og saaes et Skin, som lignede et Skib. 
En anden Tiid, to Hannibal otterfoer med Krig/ herte man at
ter Tidender fra mange Stceder tillige om Spaadoms Tegn, fom vare 
sect, og iblant andre dette, at paa et Sted saae man en Ild ved Hav
bredden, paa et andet Sted saae man hisset og her store Aabnwger paa 
Himmelen, og store Luer derafat ftemffmne, paa det tredie Sted syn
tes Himmelen ligesom at staae i Brand. D sic og mangfoldige andre 
Himmeltegn, som da blev feet, bleve holdne for saa vigtige og betydeli
ge, at der blev anordnet af øvrigheden, at man ffulle ofre adffklllge 
kostbare Gaver til Guderne, og derhos paabndet tre Bededage, paa 
hvilke ffulle giores Bon ved alle Gudernes Altere efter den Hedenffe 
Skik ; samme Tud blev og befluttet, at til deres ypperste Aigud Jupiter 
ffulle o res en Gave af 50. Pund Gulds Vcerdie, Minerva og Juno 
ffulle have et Kunstverk af Selv, og at der til Gudinderne paa de andre 
Stceder iligemaade store Skienk og Gaver ffullegives. Defligeste fful- 
le ogfaa alle Fruentimmer, hver efter sin Formue, give Penge hi at 
forsone deres Guder med. Og imedens nu den Romerffe Confuí var 
occupent, og havde at bestille med Gudernes Forsoning, rykkede Han
nibal ud af sin VinterLeyr.

§. 34.

Dette foregaaende Exempel har Ug’af Livio alleene fremsat, for 
Det forste til at vise, hvorledes den Romerffe Ovrighed og de afgudifke 
Prcester fordum betiente sig af faatonne Prodigia eller Himmeltegn til 
atsamlePenge tilderes Afguds Templer og Altere, og vi feerderafvi- 
dere, at disse Himmeltegn, der beffrives, fom Aabninger i Luften med 
udffydende Flammer, og siere Luft-Skin, som Livius her har meldet 
om, have intet andet vceret, end saadanne naturlige Phænomena, som 
gemeenlig om Vinteren t vore Tider har ladet sig see i Italien, og sindes 
i den forste Part Cap. 4. beffrevne. Men nu vil vi her faae videre at 
hore, hvorledes de Romere fra crldre Tider af, saa vidt vi afHistorier- 
ne kand sinde, have beffrevet saadanne Lysninger, fom ere i deres Tider 
feet, og hvorledes de have udtolket deres Betydninger; hvorved vi mer- 
ker dette, at naar noget faadant ffinnende Syn er fret i Luften, have de 
sirap antaget det for et Prodigium, der forestillede enten Spyd, Svcrrd, 

.Brand,
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Brand, eller andre saadanne forskrækkelige Ting, og hvad ulykke
lig Hcendelse samme Tiid har tildraget ñg/ scrrdeles udi Krigs-Ti
der/ eller i andre Maader/ som holdes for store Lande-Plager/ ere 
gemeenligen af de gamle Skribemere antegnede og hosfoyede/ lige
som saadanne Himmeltcgn forud ffulle have betegnet, at nogen 
ulykkelig Hcrndelfe skulle paafelge, og var af deres Guder ferst 
saaledes betegnet og beflnrtet.

§ 35-

Julius obfequens en Romersk Skribent/ som man holder for 
atbave tevet idtt sterde Seculum efter Christi Fodsel/ har skrevet 
en Bog de prodigiis, hvilken Lycofthenes siden har forbedret og 
continuent/ og derafgiorten storKrenike/ som kaldes Prodigio
rum & Oftentorum Chronicon, om hvilken udi Fortalen til ten 
sorfte Part er giort videre Forklaring. Afdenne Krenike/ som er 
sammendraget af mange gamle Latinike og Grcekiske Skrlbemeres 
Beger/ vil jeg her fornemmelig benytte mig i besagde mit Foreha
vende/ ogderaffremsettesaa vtdt/ mig synes fornodent at.Mre, 
som folger:

I det Aar 25t. fra Roms fundación at regne blev seek langt 502. for 
ud paa Natten gloende Spyd/ som man pleyer at bruge i Strid/ Christi 
hvorpaa skeede et fiendtlig Indfald i de Romeres Lande/ og da tabte Fodsel. 
den Romerske Conful Pofthumius et stort Feltflag/ hvilket skulle 
verre Betydningen af besagde Prodigium eller Himmeltegn.

Aar 288- blev Himmelen leet at brcrnde, og da var i dette Aar â for 
en stcerk Pest iblant Menniffcr og Qvceg. Innstr

Fodsel.
Aar2yo.scaemanen forskrækkelig Zld paa Himmelen/ og 462. for 

mangfoldige andre forunderlige Tegn vare tilfyne/ som meenige Christi 
Mand i Rom skrcrkkedes ved/ og havde da den Romerske Borge- Fodsel. 
mester Purius liden Lykke i Krige»/ dog var den anden Borgerne- 
ster Posthumius Udl tu Felttog lykkeligere ; og for at afvende den 
Skmk, som var kommen den gemeene Mand paa, blev anordnet

Z 3 m
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tre hellige Dage, udi hvilken Did alle Afgudemes Templer bleve 
opfyldte med Mcrnd og Qvinder, som bade hi deres Guder om 
Fred ; Aaret derefter var en grum Pest udi den Bye Rom.

461. for Aar2y2. blev Himmelen tgien feet at staae i Brand, og en 
Christi Koe befandtes at tale, da kom Fienden, og ville overrnniple Rom, 
Fodsel. men bleve med stor Forliis afflagne ; de Voifci bleve samme Aar 

nesten gandffe udryddede.

322. for Aar 530. saae man Himmelen atter at brcende i Tofcanien, 
Christi (Tulcia) og om Natten blev seet et meget klart Skin at frembryde 
Fodsel paa Himmelen. I det samme Aar bleve de Gallier overvundne 

afde Romere, hvilket ogsaa fteede det nast efterfolgende Aar.

217. for Aar 536. saae man udi Rom Lysninger ligesom Skibe paa 
Christi Himmelen ; et andet Sted udi Italien faldt ftinnende Lamper ned 
Fodsel. afHimmelen; endnu et andet Sted syntes Himmelen at staae i 

Brand. Samme Aar overfaldt Hannibal Etrurien, (Florentz) 
og de Romere bleve udi et blodigt Slag overvundne.

Vi finder ydermere paa adskillige Tider paa Himmelen at vce
re seet mange flags lysende Meteora, hvilke Julius Obfequens og ef
ter ham Lycofthenes opregner, saasom Fakler, Spyd, Vaaben 
og mange flags Bevar, ogi scer idet Aar 103. for Christi Fodsel 
ftal i Italien vcere seet paa Himmelen tvende Armeer, som kom 
fra Osten og Vesten imod hinanden at stride, og de, som kom fra 
Vesten, bleve stagne. Herom taler Plinius saaledes : Der fortal
les, at der er bleven hort et Vaaben Brag og Trompeters Lyd af 
Himmelen i den Cimbrifte Krig, hvilket ogsaa tit baade for og siden 
den Did ftalvcere hort. Men da Marius tredie gang var Conful 
i Rom, blev paa nogle Stader udi Italien seet tvende Armeer, 
som ftodte sammen fra Osten og Vesten, og at de, som kom fra 
Vesten, tabte Slaget (c).

§.36. 
[ (C) Plin. hift. Natur. Libr. 1. Cap. 57. Armorum crepitus & tubæ fonîtus auditos e cedo 

Cimbricis bellis accepimus, crebrosque & prius & poftea. Tertio vero ConliilatH 
Marii ípe&ata armi cceleftia ab ortu occafuque inter fe concurrentia, pulfis, qvac ab 
occafu craat,
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§» z6.

Jeg vil nu ikke her vidtloftigen anfore, hvad man ellers af Histo« 
rierne kunde famle ou, adffillige saadanne smaae Luft-Skin, som Did 
efter anden have la^et sig see og i Kronikerne findes antegnede; thi det 
kand enhver, som har Lyst til at lcesedet, finde hos Frobefium i hans 
Bog om Nord-Lyset, som jeg tit tilforn har året, Exempler nok paa. 
Men derikuod vil jeg her ikkun anfore, hvad som jeg finder at vcere af de 
gamle Skribentere beffeevet, som noget merkeligt og betydeligt Prodi
gium, paa det vi deraf kunde see, hvad Overtroe de gamle Romerffe 
Hedninger i Almindelighed have havt om saadanne Himmeltegns Be
tydninger.

Jeg har tilforn talt om Cometerne udi det andet Cap., at Seneca 
siger, at de Romere, efter endeel Grcekers Maade, holdte alle Lysninger 
for Cometer, og at de gave dem adffillige Navne efter deres differente 
Figur og Skikkelse; men ister blev den kaldet Comete, som var stor og 
rund, og ffiodStraaler fra sig runden omkring, hvilken Plinius holder 
for at vcere et grcrsieligt Himmeltegn, og taler derom saaledes : En Co
met er de sieeste Tider et forffrcrkkeligt Syn, og som har kostet os dyrt at 
sone, sññsomdetffeede, da Octavius var Conful, og tgien, da Pom
pejus og Cæfar forte indbyrdes Krig imod hinanden (d). Merkeligt 
erdet, ot Plinius dog derhos beretter, at en Comet bliver tilbedet og 
crret paa eet eeneste Sted i Verden, som er i Templen til Rom, hvilken 
Comet KcryseràZuff us holdt for at have betegnet ham en stor Lykke (e).

Endnu taler Plinius om et flags Blodrode Skin paa Himmelen, 
hvilke hand afmaler som det forffrcekkeligsteSyn for MenniffensSyne, 
og at det til anseende er ligesom en Ild, der nedfalder paa Jorden, saa- 
dant blev feet, da Kong Philippus overfaldt Grcrkerland med Krig Aar 
347. for Christi Fodsel (f).

§♦ 37*
(d) Plin.luft.Natur. Libr 2 cap. 25. Cometes terrificum magna ex parte fidus, ac non leviter

piatum, ut civili motu Octavio Confute, iterumque Pompeji & Cæfaris bello.
(e) Plin c. 1. Cometes in uno totius orbis loco colitur, in templo Romx, admodum fauftus Divo

Augufto judicatus ab ipfo.
(f) Plin, hift. Natur. Libr, 2. cap. ¿7. Fit & fangvmea fpecies, & (qvo nihil terribilius morta

lium
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§- 37*

- Ihvorvel Pliàher hosfoyer de ulykkelige Hcendelser, fom til- 
droge sig, hade bemeldtePhænomenalode sig see, faa giver hand dog 
straxderpaa sin Meenmg derom tilkiende, som gaaer derhen, at faa» 
xanne Ting steer naturligen paa visse Tider, og at de ikke ere Forvarseler 
for nogen paakommende eller paafolgende Ulykke, hvilket dog de fleeste 
holrte for at have sine visse Betydninger og Aarfager, men Hand der« 
Adliger, at faadant er kun en Digt, fom spitsfindige Gemytter paa« 
Mv., og siger ydermeere, at faadanne ulykkelige Hcendelstr have til« 
vraget sig, ikke fordr der har ladet sig fee et eller andet usædvanligt Syn 
ÏÎ71unmeim, luen faadant Syn er indfalden paa Le Tider omtrent, 
da een eller anden Ulykke haver hcendet sig (g). Hvoraf man flutter, 
at Piimus ikke selv har havt den Overtroe onr Spaadoms Tegn, men 
hand sortceller det ikkun, som en Hiftoricus, hvad i Almindelighed blev 
troet rôiant$oit Det samme sinder man hos Seneca, og andre gamle 
Romerste Sknbentere, som iligemaade have havt langt andre Tanker, 
îaa det var ikkun den gemeene Mand og deresLcerere, som vare nedsmnk- 
ne i denne blinde Superftition og Overtroe.

§. 38.
De gamle Latinste Poeter har ey heller forglemt at rere ved den

ne Materre i deres Vers, i sier Virgilius (h), Lucanus (i), Silius 
Ita- 

lium timori eñ) incendium ad terras cadens inde, ficut Olympiadis centefimx feptimx 
anno qvarto, cum Rex Philippus Græciam quateret.

(g) Plin. c. 1. Haec ego ftatis temporibus naturae, ut cetera, arbitror exiftere, non ut plerique 
variis de caufis, qvas ingeniorum acumen excogitat, qvippe ingentium malorum fuere 
praenuntia, Sed ea accidifle, non qviahæc faóh funt, arbitrari verum bxc ideø faefø, 
qvu lncafura erant illa.

W Virgil. Georg. Libr. I.
Non alias coelo ceciderunt plura feren« 
Fulgura, nec diri toties ariere Cometæ : 
Ergo inter fefe paribus concurrere lignis 
Romanas acies iterum videre Philippi, 
Nec fuit indignum fuperis, bis fangvine noftre 
/Emathiam & Latos Hemi pingvefcere campos, 

VirgiL Libr. 8. Æneid.
Arma inter nubes coeli in regione fecena

 „ Per fudum rutilare vident,
(t) Lucanus Libr. I, fenoU
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Italicus (k) og Claudianus (i), hvilke beskriver flige Luft-Skin som 
grumme Cometer med lange Blodrsde Ild Straaler, som betyder Ri
gers og Byers Odeleggelft, store Krige og Blods Udgydelse, sicerke 
Stormvinde og ulykkelig skibbrud.

§. Z9.

Efteratvinuhaveseetafdisseforegaaende Exempler, hvad Tan
ker de Hedenste Romere havde om Himmeltegn/ som de meente at vwre 
komne fra deres Afguder, saa vil vi herncest kortelig bemerkt/ hvor ivri
ge de have vcerct til at handthcrve denne deres gamle Overtroe og Af- 
guds - Dyrkelse.

Man stulle vel tcenke/ at efterhaanden, da det Romerste Rige 
vorte til, og udbredede line Grcendser saa vidt over Verden/ og da der 
fandtes mange lcrrde og vel Luderede Mcrnd iblant dem/ der vare bedre 
oplyste i Naturens Kundstab/ og de havde faaet Videnstaberne fra de 
gamle Grår, saa stulle ogsaa dette afgndiste og dumme hedenste Vae- 
sen blevet afstaffet, og igien en fornuftigere Guds-Dyrkelse iblant dem 

bleven
Ignota obfcuræ viderunt fidera nodes, 
Ardentemque polum flammis, cœloque volantes 
Obliqvas perinane faces, crinemque timendi 
Sideris, & terris mutantem regna Cometen.

(k) Silius Italicus Lib. I. Punicorum :
Crine ut flammifero terret fera regna Cometes 
Sangvineum fpargens ignem, vomit atra rubente-s 
Fax coelo radios, & fæ va luce corufcum. 
Scintillat fidus, terrisque extrema minatur, 

Libr. g.
Non unus crine corufc®

Regnorum everfor rubuit lethale Cometes,
(!) Claudianus Libr. I. de raptu Proferpinæ ♦

Augurium qvalis laturus iniqvum 
Prxpes fangvineo dilabitur igne Cometes 
Prodigiale rubens ; non illum navita tuto, 
Non impune vident populi, fed crine minaci 
Nunciat aut ratibus ventos, aut urbibus hofter,

Paa et andet Sted :
Et nunqvaæ terri* fpeâatum impune Comete^

Va
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blevm indfort ; men det forblev dog ved den gamle Skik alt indtil Apo
stelens Pauli Tider, som band udi hans Epistel til de Romere bebrey- 
der dem deres store Blindhed og afgudiste Vasen, ja endogså« efter 
Pauli Tider, da den Christelige Religion udi Italien var indfort, og 
Theodofius Magnus regierede, hangte de endnu saa hart ved deres 
Afguderie, at da Magiftratm efter Kayñrens Befaling ville alffaffe 
deres Spaamand og Hedenffe Afgnds Dyrkelse, satte den gemeene 
Mand sig derimod, og ville rebellere imod øvrigheden, foregivende, 
at efterdi de havde befundet sig vel derved, og varet lykkelige i 1200. Aar, 
fordi de havde dyrket deres Guder efter gammel Skik, saa ville de og 
derved forblive; men som Kayser Theodofius siden lord fratage deres 
Prafter og Templer alle deres Indkomster, blev da deres offentlige Af- 
auds Dyrkelse til intet giort, og efterhaanden gandffe bortfaldt, og blev 
oa ikkun nogle Levninger tilbage, som ved Traditiones bleve fortplan
tede hos Efterkommerne, hvorom vi narmere i nastfolgende fierde Ca
pitel stal handle.

Det IV. Cap.
Hvorledes den Hedenffe Lårdom og Dvcrtroe om forsirc- 

delige Himmcltegns og Kometers Betydninger 
iblant de Khristne er fortplantet.

§. 40.

Mîtde gamle Romere friiNuma Pompilio, den anden RomerffeKon- 
jW ge, af, og alt indtil Christendommens Begyndelse have holdet ved 
den Superftition og Overtroe om Himmeltegn og deres Betydninger, 
det har jeg udi det nastforegaaende Capitel viist adffillige Exempler paa; 
men hvorfra de Romere have faaet deres Lårdom, og hvoraf samme 
har sin forste Oprindelse, det har jeg forbigaaet, saafom det er uvist, 
og intet tilforladeligt derom at berette. Der ere vel de, fom meene, at 
saadant ved Traditioner fra Noa Tider afer udspredtiblant hans Efter
kommere; men denne Materie passer sig ikke paa dette Sted at afhand
le, og findes vidtlostigett udfort og forklaret af dm beromte Gerhard» 

Joh.
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Joh. Voffius i Haus Bog de origine & progreffii Theologize gentilis. 
Afdenne Author vil jeg her alleene dette korteligen berere, nemlig / at 
Hand formeener, den Hedenste Afguds Dyrkelse/ saavidt Aauder 
(Spiritus, eller Dæmones) angaaek/ er ved Tradition fra bemeldte 
Noce Tiid fortplantet paa fire Mander : (i) Ved Superftition om Gps- 
gelser. (2) Ved Orakler. (3) Ved Hexerie eller den sorte Kunst. 
(4) VedHrmmeltegN (oftentafeu prodigia).

Og endstiont bemeldte V0Ñ1U8 er afden Meening/ nt der er meget 
iblant sandanne Ting, som har vcrret lutter underfundige Mennisters/ 
firrdeles deres Afgudiste Prcesters/Bedragerie/ sna holder hand dog for, 
nt der er noget deriblant palleret/ snavel ved Spogelser, som Mirakler/ 
og iligemande ved dm sorte Kunst/ som ikke af noget Menniste kunde 
praåiceres eller i Verk scrttes/ men udfordrer en dybere Indsigt i Natu
ren tll saadant at udrette/ end noget Menniste er begavet med ; og der- 
fore nodes man til nt ftatuerc/ at der ere Dæmones eller Engler til.

Den spidsfindige Italiener Machiaveiius har ogsaa iblant andet 
taget sig for at gruble pan denne Post/ og i sier om Prodigiis og Himmel- 
tegn/ om de stulle have nogen naturlig Aarsag; Hand taler derom 
Libr. i. Dirputarionum cap. 34. omtrent stråledes: Man pleyer forud 
nt kunde forkynde store Forandringer og Opror/ som steer i store Kon
geriger/ og saadanne Spaadomme gieres af Prodigiis eller Himmel- 
tegn/ og eftersom desiige Spaadomme og Gisninger ere tit indtrofne/ 
fan veed hand ikke/ hvad hand stal sigederom/ hvorfra saadanne Tegn 
komme/ og hvorafde have deres Oprindelse/ med mindre man maastee 
ville llatuere/ som nogle Philosophi sigk/ at Luften er fuld udafAander 
og Engler/ som seer forud/ Hvad Ulykke Mennistene forestaaer og over- 
Hcenger/ og at de derfor af Medlidenhed og Medynk ved saadanne Tegn 
advarer Mennistene derom i Tide.

Men den gode Vollius og de Philofophi, som Machiaveiius taler 
om, siger her intet andet om Englene/ end hvad de Hedenste Pontífices 
og Augures sagde om deres Afguder og deres Prodigiis ; thi disse sagde 
ligeledes/ at saadanne Hrmmeltegn vare Gudernes Advarsel om deres 
paafolgendeStrafog Vrede, somudidetforegaamde Cap. er viist.

Aa 2 §.41»



188 Anden Deel
§. 4i-

Men at alt dette er en Superftition og Svertroe, font vi have faaet 
afHedningene, eller rettere at sige, som Hedningene have fort ind med 
sig i Christendommen, oger bleven fortplanret indtil vore Tider, det 
synes gandste rimeligt og beviisligt nok; alleene med den Forandring, 
ati Steden for de Hedenske Afguder, som fordum troedes at udsende 
saadanne Tegn, er denne Forretning med at giere Spegerier og Spe&a- 
cler i Luften siden tilstrevet Englene og Dievlene, at strekke Mennistene 
ved Prodigia og Himmeltegn ; og altsaa vil jeg herfra begynde igiennem 
alle Secula med Exempler at vise, hvorledes de gamle Patres og Skri
benten have afmalet saadanne Lysninger, som ere seet paa Himmelen, 
ligesom forstcekkelige Prodigia, der betyde adskillige Forandringer udi 
Riger og Regieringer, saavelsom store Lande-Plager, saasom Krig og 
Pestilentse, og andre ulykkelige Tilfcrlde.

§♦ 42*

Zblant de gamle LcrreFcrdre, som levede ikke langt ester Christi 
Fodsel, tokr Tertullianus onr saadanne Himmeltegn, og siger, at de 
ere Advarfler om GUds overhængende Vrede. Auguftinus/ som leve
de sidst i det 4de og i Begyndelsen afdet zte Seculo efter Christi Fodsel, 
taler om en Ild Skye, som blev seet over Constantinopel, hvilket Tegn 
hand ogsaa forklarer at vcere a^GUd saaledcs bestikket at stulle lade sig 
see til en Advarsel om GUds Vrede, i Fald Stadens Indbyggere ikke 
afstode fra deres Hedenste Afguderie, og anroge den Chriftelige Reli
gion. Johannes Damafcenus, som levede Udi det 8de Seculo, udi hans 
Libr. 2. orthodoxæ fidei cap.7. siger om Cometer og flige Himmeltegn, 
at de ikke ere naturlige, eller stabte gf Begyndelsen, men efter GUds 
Anordning paa viste Tider fremkomme, og genereres, og iglen foraaaer 
og forsvinder, og saadanne Tegn, siger hand, steer for at bttyoe store 
Herrers og Regenteres Ded og Undergang. Saaledes seer vi da, at 
Patres, hvonblant Tertullianus og Auguftinus, som begge havde VKvet 
Hedninger, og vare omvendte til den Christelige Religion, have ind
fort iblant de Christne den Lårdom, at Cometer og Himmeltegn stulle 
verre Advarfler om GUds Vrede. socra-
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Socrates, som levede forst i det 5te Secnio, og var af en Hedning 

blevenen ChristenLibr. 6. hift.Ecclef. cap.6. taler om en meget stor 
Comet, som var tilstne Anno chrifti 400. over Constantinopel/ og 
strekkede sig altned tilJorden/hvis ligeey tilforn var feet. Og denne Co
met/ siger hand, var bestikket til at betyde den store Ulykke/ som Sta
den overhcrngde ved det Forrcrderie/ som Gainas, en Gother/ der var i 
Kceyscr Arcadii Tienefte, stiftede/ da hand havde i Sinde at overrum
ple Staden/ og drage Riget til sig. Om denne samme Comet etter 
HiMMeltegN taler ogfaa Zozomenus i hans Hift. Libr, g. cap. 4.

43*

At vi nu stal komme til disse Tegns Bestrivelser/ hvorledes de ere 
blevne afmalede paa gammel Hedenst Viis/ som forstrekkelige Krigs- 
Rustninger og Vaaben/ da vil jeg her opregne nogle af den Samling, 
som findes udi L)tcoånis Kronike:

Aar 454. blev sect mange Himmeltegn: Udi Norden blev om Af
tenen Himmelen rod/ ligesom en Ild/ og udi dette rode Skin saaes lan
ge klare Straaler afSkikkelse som Spyde.

541. blev i Frankrig feet mange Himmeltegn, og en Comet loed 
sig see Paaste Hellig Dag/ og Hirnmelen syntes at flane i Brand ; sam
me Aar indfaldt C biroes de Persers Konge fierde gang i de Romeres 
Lande/ og blev tgien afBelifario dreven tilbage.

556. den Tiid Medardos Bistop til Dornik/ fom af Paven er ble
ven indfort iblant Helgenes Tah og findes i Almanakkerne indfort den 
8de Zunii/ ved Doden afgik/ da steede en Aabning i Himmelen/ hvor- 
affremstinnede tvende Lys/ som varede udi to Timers Tiid.

557* saaes nogle forunderlige Stierner og Fakler paa Himmelen, 
og sayrme Tut indfaldt store Jordstå og hoye Vandfloder.

567. simes gloende Spyd paa Himmelen, som betegnede de Lon- 
gobarders i Italien.

570. faae man udi Italien gloende Krigshære paa Himmelen, og 
Blods-Udgydelse/ og man hone Trompeters Lyd af Himmelen. Paa 
denne Tiid faldt de Longobarder mi i Italien uden nogen Modstand.

Aaz 589.



190_____________Anden Deel_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
589. Efterat en Comet havde ladet sig see en heel Maaned, Lode 

mgnge Fyrstelige Personer.
597- saae man mange og forfcrrdelige Himmeltegn, som betydede 

Le store Ulykker/ som stulle komme fta Mahomed, Ler blev fod i dette 
Aar i Arabien; thi endogsaa i dette selvsamme Aar blev ril Byzantium 
(Constantinopel) seet en forfcrrdelig Comet.

603. loed sig igien saadanne store Prodigia see, som aldrig tilforn 
havde vcrret seet, fom gave de tilstundende store Plager tilkiende; thi 
baade blev seek en meget klarfftnnende Comet i September og Novem
ber Maaned ; der loed sig og see et Blod-rodt Himmeltegn af Skikkelse 
som et blodigt Spyd, og et klart Lys stinnede den heele Nat.

673. saaes en Regnbue og Ild paa Himmelen, der var faa fot» 
ffrekkelig at see til, saa at alle Folk raabte og skreeg, at den yderste Dag 
var nu forhaanden.

7Z5- blev sert en Ild paa Himmelen, og da er Rom af de Longo
barders Konge bleven beleyret.

745- var en Comet tilsyne i Syrien, og derpaa fulgte en stor Pest.
763. blev Stierner seet at falde ned afHimmelen, afhvilkct Syn 

og Mirakel Folk bleve saa forssrekkede, at de tcrnkte Verdens Ende at 
vcrrencrr; samme Aar var der saadan stcrrk Frost, at det PomiffeHav 
fres 30. Alen dybt, og der oven paa faldt 20. Alen heyt Snee (m),

778-, 803., 808. blev seet store Krigshcere paa Himmelen.
871- saae man Skyer paa Himmelen ligesom Krigsherre at stride 

med gloende Spyd imod hinanden.
876. den io. Augusti saaes en Comet, som havde et meer end scrd- 

vanligt brand-redt Skin, og da ere mange Sterder blevet overimmme- 
de afen hastig opkommende stor Vandflod.

905. i May-Maaned blev en Comet seet; strap derpaa giorde de 
Ungerer mange Indfald i Tydssland, og edelagde mange Sterder.

930.
(m) Det synes urimeligt, at Soen kunde fryse saa dybt; thi af Erfarenhed veed man, at I7oo 

var fersk Band eyfrcff't dybere end 2. Alen ester vor Dansse Ma al; og endnu meere uri,' 
melrqt synes dette, da der er falden saa megen Snee oven paa Isen; thi Sneen forbiåo 
Frosten, undtagen, atderffulle v<rrestoreJis-Stykker sommendrevne og sammenstosne 
ttlIiåergc, ligesom i dm Gråudssr S^e lñngst mod Norden pleyer at stee.
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930. den 2Z.Febr. blev i Frankrig feet blodige Krigshare i Luf- 

ten, hvilket Syn varede fra Midnat, indtil Dagen begyndte at frem
komme.

941. blev udi Costnitz, fom ligger overst i Tydstland, i 14. Natter 
efter hinanden feet Cometer paa Himmelen.

956. blev i Italien feet en forunderlig stoer Comet, som betegnede 
den Hunger og dyre Tiid, som paafulgte.

979. bleve gloende Krigsherre en heel Nat igiennem feet paa Him
melen.

98z. blev feet en Comet, paa hvilken fulgte Hunger, Pest og 
Jordstå.

999- den 14de December hen ved Klokken 9.0m Aftenen blevHim- 
melen aa buet/ og der saaes ligesom et Fakkel med et langt Skin/ som ly- 
sede ligesom Lynet/ saa at man derved ey alleene kunde see de Ting/ som 
laae paa Marken, menogsaadeTing, som vare i Huusene, og da den
ne Aabning forsvandt, blev Lysningen at see til som en Drage med et 
stort Hoved og Himmelblaae Fodder.

1058. blev nogle Dage sect en Comet i Pohlen, og strap derefter 
dodeKoNg Cafimir.

1093. den forste Augusti Klokken I. om Natten blev feet et gloende 
Spyd at flyve fra Syden til Norden; samme Aar faldt Kong Vratis- 
laus affln Hest og dode.

1098. den 27. Septembr. blev Himmelen paa mange Stader seek 
at staae i Brand om Natten.

1099. den iste Octobr. blev feet en Comet i 15. Dage, som kastede 
denstorsteJldstraale mod Osten/ og den mindste imod Syd-Ost, og 
der lord sig og see andre Sticrner, som stiode Jldstraaler imod hinan
den.

noi. var en forunderlig stor Comet tilsyne/ hvorpaa fulgte man
ge Ulykker ; Kong Erich af Danmark med fin Dronning Borhüdís dode 
paa den Øe Cypern/ da de vare paa deres Reyse til Jerusalem.

H04. steede mange underlige Himmeltegn i Norden paa Himme
len; 
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len; man sñae Himmelen tit atstaae i Brand, mange Stierñer fM 
ned paa Jorden ; der blev og stet flyvende Ildsluer, gloende Spyd, og 
brændende Fakler paa Himmelen.

1115. Paaffe Hoytiid ffeede en stor Aabning paa Himmelen/hvor- 
afudbred et klart Skin, hvilket varede en heel Dme, og midt derudi saae 
man et Kors ffinne som Guld.

in6. blev om Natten paa Himmelen seet Krigsherre, font bredde 
sig ud fra Norden kil Men ; dette Syn varede langt ud paa Natten, og 
var et forskrækkeligt Spektakel.

1157. blev seet mange store Himmeltegn i Norden paa Himmelen, 
at fee til ligesom Blod-rode Ildsluer, da Kong Knud, Kong Valdemar 
den stores Sen, stridede med sine Frender §ven og Valdemar om Kon« 
geriget.

1211. blev i May Maaned seet en stor Comet i Pohlen, som vare
de udi 18. Dage, og havde sin Betydning om tilkommende Ting.

1223. blev seet en grum Comet udi gandffe Frankenland (Francia).
I2Z5' blev i Engelland seet en stor Comet.

1307. loed sig atter see et stort Feltflag i Luften sidst i Februarii 
Maaned.

1352. loed sig i December Maaned en Comet tilfyne i Norden, og 
da den var forsvunden, fulgte derpaa stcerke Stormvinde, og der blev 
seet en brcendende Bielke at fare frem paa Himmelen.

1353« og 1354' blev der atter seet forffmkkeligeIldsluer paaHim
melen udi Syd-West efter Soelens Nedgang.

1446. den 27. Januarii blev udi Lopñngen, Lenzborg, Surfee, 
åune om Natten seet en klar Lysning saa klar som Dagens Lys, hvil
ken varede en Times Tid, da det imidlertid var en heftig Storm, og 
loed sig hore en stcerk Torden med Blinken, som Lynet; strax derpaa 
igien blev det merkt.

145z. blev udi en Bye i Frankrig, da Dagen gik under, seet en stos 
Mcengde af Hunde fare frem i Luften, efter hvilke fulgte adffillig Tros 
og Bagage, derncest kom Fodfolk, som vare let bevæbnede, og siden 

Strids- 
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Stridsmcmd med Spyd og Skiolde, og Ryttere, ligesom Efquadron- 
Viis etter hinanden, og vare opstillede i en stor Slagt-Ordning ; og 
dette Syn varede hen ved tre Timers Did. Saadant ffeede, ferend 
Tyrken indtog Constantinopel.

1478. blev paa mange Står udi Svisserland sect Krigshcereri 
Luften, som holdte Felistag imod hinanden.

1491. loed sig en Comet see, hvorpaa fulgte Pest iblant Qvceget.
1500. omtrent midt i December Maaned blev i Pohlen udi i8- 

Dage seet en ffrEelig stor Comet i Norden paa Himmelen, og i dette 
samme Aar odelagde Tartarerne Rusland og Pohlen.

1520. blev til Erfurt seet en forfterdelig brcrndende Bielke eller 
Jlbstytte, som ffiod sig ned til Jorden, og opbrcendte mange Ting, 
siden trekkede den sig op i Luften igien, og satte sig i en synderlig Figur 
og Skikkelse.

1527. den 11te Octobr. Klokken 4. omNatten blev ved Rhinstrom- 
men seet en forffrcrkkelig Comet, som varede i.og en fierdedeel Time/ 
den opsteg fra Asten omkring til Vesten, dog var den klarest i Norden. 
Den var umaadelig lang, og afBlod rode og brand gule Farver ; den 
overste Svids afCometen bukkede sig krum, som en Arm, med et me
get stort Svcerd i Haanden, ligesom den var fcerdig at hugge til. Paa 
Spidsen og begge Siderne afSvcrrdet vare tre Stjerner afustrdvanlig 
Storrelse. Fra disse Stjerner udstraalede lange sorte Strimer, lige
som Haler udaf Haar. Paa Siderne udffiode sig smaa og lange Jld- 
straaler ligesom Spyd, som vare saa rode som det bare Blod, og imel
lem disse Jldstraaler og gloende «pyd vareMenniffer til syne med fcrle 
Haar og Skceg, og sortagtige, som en mork Skye, oa over dette Syn 
blev der saa ftor Skrcrk iblant Folk, at mange, som saae dette, havde 
rmrdod afSkrcek.

1538. saae man paa adffillige Stcrder i Tydffland bevcrbnede 
Stridsmcend, dode Legemer og Gevcrr paa Hrmmelen; titen tmod 
Asten blev seet en meget stor Stierne, som udfféod Blod-rode Straaler 
afsig; ncerved Stiernenvar og et Blod-rodt Kors, og en Standart 
saaes at flyve omkring iLuften.

Bb 1540.
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1540. blev en Comet stet/ som foraarsagede en mcegtig ter og 

heed Sommer.
1540. den zdie Januarii blev udi Hamborg om Aftenen stet et 

forunderligt Syn paa Himmelen/ og derpaa fulgte en nye Sygdom/ 
hvoraf mange Folk dode (n).

1547. blev i Svisserland feet to Krigsherre/ og ligeledes to Lever/ 
som bidedes ftcrrk tilsammen/ indtil den eene rev Hovedet afden anden; 
samme Tiid blev og stet et langt hvidt Kors udi Luften.

1548. den iode Februarii blev der i Saxen seet Ild at falde ned 
paa nogle Landsbyer. Item saaes i Qvedlingburg to Krigsherre at 
holde et hidsigt Fettflag med hinanden/ og derforuden blev og seet ad- 
ffillige andre flags Prodigia i Luften.

1551. den 28. Januarii faaes ffrekkelige Ildsluer paa Himmelen.

1554. blev den 24de Julii i Ober-Pfaltz Klokken 10. om Aftenen 
seet tvende Mcrnd udiHarniff/ som floges med hinanden/ hvoraf den 
eene blev overvunden, og den anden satte sig ned paa en Stoel og brou- 
tede afsin Manddoms Gierning/ indtil de begge forsvandt i Luften.

1554. den zte Augusti Klokken 9. om Aftenen ved den Bye Stolpe 
blev i den Sydre Kant paa Himmelen seet Stridshcrre tre gange at hol
de Felrflag med hinanden med stort Skrig/ og hver gang Slaget var til 
Ende/ udbrod store Luer, som stiulte Krigsherrerne.

1556. blev udi Februarii Manned paa Himmelen stet to Krigsher
rer/ som floges med hinanden.

1556. blev til Custrin udi MarkBrandenborg utallige mangeJlds- 
luer seet paa Himmelen, og midt paa Himmelen saae man brerndende 
Bielker.

§♦44 '

Disse foregaaende Beretninger om Cometer og Himmeltegn har 
jeg udsamlet ilfLycofthenis Chronicis prodigiorum. Jeg veed vel/ at 

adskil-
(n) Dette eene Exempeler udtagen af VeiphaliiMonum. Cimbrorum &Megapolenfium Tom.2. 

p. 140}., da alle de andre ere ndstrevne af^coüüem« chron. prodigiorum. 
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adftilligeikke ere tilfreds med denne Authors chronologie, faavidt de 
anfâ Aarstal angaaer, men det giver her hverken til eller fra, om 
hand ikke faa just kommer overeens med andre Kronike-Skrivere udi Re
gisteret over Tiden; og ladvsre, at Hand har taget feil paa endeel Ste
der udi Aarstallene, faa er det ikkeSporsmaal just i hvad Aar og paa 
hvilken Dag et eller andet Prodigium er bleven feet, men det er mig nok 
ikkun her at viise, hvorledes faadanne Lysninger, der have ladet sig see 
paa Himmelen, ere blevne stedfe fra de Hedenske Tider afbeftrevne som 
forftrålige og forfærdelige Tegn, der have nogle visse Betydninger, 
hvorafmanher for det forste kand fee, at den Hedenske Superitition i 
denne Post iblantde Christne er bleven fortplantet indtil Lycofthcnis 
Tider, som levede midt udi det 16de Secuto efter Christi Fodsel.

§♦ 45.

Udi dette 16de Seculo og videre indtil vore Tider har og denne fåm- 
me Beretning og Overtroe om forftrekkelige Cometer og Himmeltegn 
og deres Betydninger holdet ved, som nu videre ved nogle Exempler 
ftal blive bevitst.

Vor beromte DanfteHistorifte Skribent Arild Hvitfeld udi hanS 
Danfte Kongers Kronike fortæller, at udi Chriftiani 3 tii Tiid Aar 1556. 
blev om Vinteren sect en stor Comet med et forfærdeligt Riis og Straa- 
ler. Og denne Comet, siger hand, betydde uden Tvivl den store Pla
ge over Lofland afMuftoviterne.

1560. har man feet forfærdelige Phænomena i Luften udi Dit- 
marften; det syntes, ligesom Himmelen aabnede sig, og to Krigs
herre stogcs imod hinanden. I Begyndelsen blev Folk meget forftrerk- 
ket ved denne Syn, faldt paa deres Kneee, og bade til Gud, thi de hold
te for ac den yderste Domme-Dag var forhaanden. Men da man i de 
efterfølgende Aar blev vant til at see steere faadanne Phænomena, og 
merkede, at det var naturlige Lysninger, som Skivperne pleyede at 
kalde Nord-Lys, gave de sig tilfreds, og forundrede stg ikke meere der
over, men lode stg noy? rued den Erfarenhed, at det var intet andet, 
end Tegn til Forandring i Veyrliget (o).

Bb 2 Den
(0) Anton, Vlethen$$;f ; ,v u L Geschichte desLñlldss Dikhmñrschei! pag, 4$á.
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Dm offcomtatte Author Frobefius, som har Drevet -eu Bog om 

Nord Lys- t, som kaldes Nova & antiqua Luminis borealis fpe&acula, 
beretter iblant andet, som folger:

ISBB. dade Spanier udrustede en stor Skibsflode imod Holland, 
blev der sect i Luften overAmsterdam et Soeflag, som varede i to Tinter.

1563. bíevtií Calais i Frankrig seet to bevårede Stridsmomd t 
Luften, den eene forte et Kors, den anden en Love i sit Skiolb; strap 
efter dem kom et Fruentimmer i lange hvide Klcrder, som mueligt be
tegnede den Fred, som imellein Frankrig og Engelland strax fulgte paa.

1586. den zdie Febr. saae man om Natten udi det Churfyrstendom 
Brandenborg, saaog idet Biffopsdom Hildesheim Telte og Strids« 
hcrre, som stridede med lige Lykke paa begge Sider, derpaa kom en sort 
Skye, som ffiulede dette Syn, og giorde Ende paa denne Luft-Krig.

1621. den 2den Septembr. Klokken 10. om Aftenen, og siden den 
heeleNat igiennem, syntes Himmelen at staae i Brand, og loed sig 
samme Tiid see Felt Leyre, og en stor Mcengde af Stridsmand, som 
vare bevcebnede med lange Spyd.

1624. den 2den May blev udi Fyrstendømmet Anhalt seet nogle 
Tropper af Ryttere og Fodfolk i Ungerff Klædedragt med en lang Rad 
af Krigs-Rustning, som holdte Feltflag.

1629. da Kong Guflavus Adolphus afSverrig rustede sig til Krig 
imod Pohlen, har Indbyggerne udi Dantzig og andre, som seylede i 
Mer-Soen, seet et Soeflag i Luften.

Udi Martii Maaned samme Aar saaes til Meissen neden i Luften 
to Krigsherrer at holde Feltflag med hinanden, og de vare saa kiendeliae 
i Skyerne, at man kunde jee deres Ansigter og Munde; den storste 
Armee blev flagen og den mindste fik Seyer.

1644. udi May Maaned, da Rochlitz var beleyret, blev ved An« 
neberg leet en stor Mængde Zldstraaler udkomme afen sort Skye, oa 
foreftåde Ar mm, som ffiode imod hinanden.

1680.
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1680. den 20de Septembr. efter Solens Nedgang blev til Chem

nitz stet ru ftor Krempe udi Harnissog Krigsherrer ligesom at udkomme 
afen sort Skye saa vel i Norden, som i Osten, hvilke afog til holdte 
ftarpe Skermydfter med hinanden, og imellemstunder bleve de usynli
ge formedelft en heftig Skyden afCanoner, siden kom de til yne igicn. 
Dette Syn siger Reliman i hans Meisniffe Kronike at verre bekrcrftet 
medeedsorne Vidner.

1707. den zte og 6te Augufti om Natten blev til Breslau adffitti- 
ge Strids Vaabenog betydelige Htmmelregn seet paa Himmelen.

1718. den 6te Septembr. blev i Slesim seet et Lys i Norden paa 
Himmelen udkomme afen sort Skye. Lyset var fordeelt udi adskillige 
Straaler, som havde en gesvind og haftig Fart. Den gemeene Mand 
meentt/ at det var Ryttere, som soer igiennem Luften med brcrndende 
Fakler, og giorde deraf Krigsherre, som holdte Feltftag med hinanden.

1721. blev seet et Nordlys i Lausnitz, Preussen og Pohlen om 
Natten, hvilke nogle holdte for en Comet, andre giorde andre Prodigia 
deraf.

1729. den 17de Decembr. var et ftort Nord-Lys paa adffillige 
Stcrder udiTydstland, saavelsom paa mange andre Står at see, som 
den gemeene Mand meget forffrerkkedes over ; een Deel afUkyndighed, 
eenD-el ogsaa afden gamle phantaftifFe Superftition holdt det for at vcr- 
re Cometer, Kors og brcrndende Fakler, andre gave for, at de saae Zld- 
ftytter, og andre saadanne Ting paa Himmelen.

§♦ 46.

Disse anforte Exempler kand vcrre nok til at vise, hvorledes den 
Snak og Overtroe om saadanne Billeder, det lignede Dyr, Mennisker, 
og adstilllge ffrcrkkelige Krigs-Rustninger og Gevcrr, sour fordum stal 
vcrreseet, og endnu lade sig see paa Himmelen, er dog intet andet end 
der samme, som fsrft af det Hedenffe Afguderie og Lcrrdom harsm Op
rindelse, og afUiyndige for Sandhed er antager, og indtil vore Tider 

Bb z fort- 
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fortplantet. Men det, som nicest er at undre over, bestaaer derudi, 
at der findes lcrrde Mcrnd i Pavedommet, som ogsaa ere kyndige og er* 
farne udi Philofophia naturali, hvilke have foretaget sig at ftadfcrste den
ne Lcrrdom, og bestyrke den gemeene Mand udi faadan Overrroe, fore
givende, at de ere Tegn, som afGud bcstikkes paa visse Tider til at give 
sin Hevn og Vrede tilkiende, ligeledes som de Hedenste Pontifices og 
Spaamcrnd fordum tilstrev deres Afguder Lenftmme Magt og Gier- 
ning.

Jeg vil her ikkun kortelig fortcrlle, hvad den Jesuit Cafparus Schot- 
tus (p) derom striver: Denne åfior vil giore en Forsticel imellem de 
naturlige Meteora, som sees i Luften, og de overnaturlige Meteora, 
som haver en vis Betydning, og derfor kalder hand disse sidste Portenta, 
Oftenta og Prodigia ; dermed vil hand sige saa meget, at de ere Himmel
tegn, som ikke have deres Oprindelse afnogen naturlig Aarsag; ligele
des giorde ogsaa Hedningene, og brugte de samme Navne at kalde deres 
Afguders Tegn med.

§. 47*

Tre Ting fornemmelig forefalder ved disse Himmeltegn, som den
ne Jesuit, saavelsom hans Medbrodre har taget sig for at bevise. Det 
forste er, at saadanne Tegn og Billeder, som ligner Mennister, Krigs
herre og andre saadanne Ting, som vi af foregaaende Exempler udi det 
ncrst forrige og dette Cap. har seet noksom Prover paa, virkelig have 
vcrrettilpaaHimmelen. Fordet andet, hvorfra de kommer, og ha
ver deres Oprindelse ; og for det tredie, at de ere anordnede til at betyde 
noget, som stal paafelge.

Det forste, nemlig: at saadanne forstrcekkelige Cometer og una
turlige Himmeltegn virkelig i fordum Dage have vcrret, og endnu ere 
til, og bestaaer ikke i Pharitafie, vil hand bevise med Exempler afBibe- 
len, saavelsom af de hellige Lcrrefcrdres Skrifter; sigende: Hvad de 
Grceker og Romere, som vare Hedninger, have strevet om saadanne 
Ting, derom kand man vel tvivle, og holde saadant for at vcrre Fabel 

og 
(k) I hans Phyficacuriofatïÿftiil Wûrtzburg l üür. Libr. 6. de mirabilibus portentorum, pag, 
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og ugrundet Snak; men efterdi det findes udi anden Maccabcrernes 
Bogs 5te Cap. v. 2. z. stråledes: "Men det hendte sig over den gandffe 
"Stad (nemlig: Jerusalem) i 42. Dage/ at der saaes i Luften Reys- 
"nere/ fom rendte, og havde gyldene Kiortelcr paa, og våede med 
"Glavinde, som udi en Slagt Ordning, og der uddroges Sverrd, og 
"at Hestene lobe i Orden, og de drcebte sammen, og lobe om paa begge 
"Elder, og Skiolde, som rortes, og der vare mange Spidser og Spy« 
"de, som de floge los med, og uddroge Svcrrd, og at gyldene Smykker 
"blinkede og adffillige Harniffe." Dette Jertegn ffeede nyelig/ forend 
Antiochus overfaldt Jerusalem, og ovkde rnegen Grumhed imod Sta
dens Indbyggere.

Videre siger den Historiffe Skribent Jofephus udi hans 7de Bogs 
i2te Cap. om den Jodiffe Krig/ at forend Titus med de Romere beley- 
rede og indtog Jerusalem, blev der seetVogne allevegne i Luften at frem
fare, og bevcebnede Krigsherre kom ud igiennem Skyerne og omringe
de Staden.

Mermere den hellige Pave Gregorius Udi hans Homilía I. in 
Evang. vidner, atttdi sin Tiid/ da de Longobarder ville indfalde udi 
Italien, er ligeledes faadant Syn udi Rom seet paa Himmelen ; herom 
taler hand stråledes : "Korend Italien kom under Hedningenes Vold og 
"Magt, have vi seet gloende Krigsherre paa Himmelen, somoyensyn- 
"lig betegnede det selvsame Mord og Blods Udgydelse, der paafolgede."

§. 48.

Dette er nude fornemste Beviiser, hvorpaa Schottus grunder den 
forste Proportion, som meldt er, nemlig : at faadanne Billeder, fom 
ligne Krigshcrre, adffillige flags Vaaben og Vcrrge med videre, livag
tige« har vcrret til syne paaHimmelen.

Det samme beviser hand end ydermere med adffillige andre Erem- 
pllr afHistoriffe Skrifter, saasom Julii obfeqventis Bog dc prodi
giis, Eutropii 6te Hlstoriffe Bog, afklinii hiftoria naturali, og af man
ge fleeresaavel Hedenffe, som Christne Skribenteres Boger, hvilke jeg 

her 
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her forbigaaer, eftersom tilforn allerede saadanne Exempler iblant an
dre findes fremsatte. Endssiont disse Beviiser synes langt fra ikke kraf
tige nok til at stadfcrste den Hedensse og Papistisse Lcrrdoms Rigtighed/ 
som Schottus selv tilstaaer, sigende: at der ere mange Ting deriblant/ 
Hun kunde tvivles øm at vcere sandt/ saa paastaaer hand dog/ at det bor 
derfor ikke altforkastes/ med mindre GUd derover maatte fortornes; 
for det andet/ efterat hand nu saaledes/ som sagt er/ formeener at have 
fuidkommelig beviist de foromtalte Syne eller Himmeltegn i Sandhed 
saa at forholde sig/ som de berettes at vcere feet, og at de ikke ere noget 
xhantåttiss Vcesen/ som blinder synene/ saa foretager hand sig herncest 
at ville forklare os/ hvorfore de kommer/ og hvorfra de har deres Op
rindelse.

De bestaaer (siger hand) udi Dampe/ som ere saaledes samlede 
og dannede/ at de kand forestille Mennissers og adssittige andre Creatu- 
rers Billeder og Efterlignelser/ item alle flags Ting i Naturen ; Krigs- 
Rustninger/ saasom Spyd/ Gevcer/ Bomber/ Kanoner og Ildsluer/ 
samt Felt-og Soe-Slage med videre/ som opncevnes kand ; men saasom 
denne Materie/ der er intet andet end en Damp/ som er adspred ogfor- 
strød i Luften, er i sig selv kun et dodt og magtesløst Vcesen, og derfor 
ikke kand firtte og danne sig i saadanne livagtige Tings Figurer og Skik
kelser/ ikke heller staaer i noget Mennisses Magt/ Vitsdom eller For
stand saadant Syn i Luften at repræfentetø og tilveyebringe; saa vil

saadant ved Englerne lader i Verk fætte, saavel ved de gode Engle, som 
ved Dievlene/ hvorom hand dog intet vist kand sige/hvilken af Deelene 
faadan Forretning af Gud er anbefalet/ og hermed formeener Hand da 
for det andet at have beviist/ afhvad Materie saadanne Syne bestaaer/ 
og hvorfra samme spektakler kommer.

For det tredie/ naar hand nu er kommen saa vidt med sin Forkla
ring, at hand formeener noksom at have beviist/ at saadanne Syne ere 
afGUd anordnede og bessikkede, og af Englene saaledes paa visse Tider 
sat i sin fuldkomne Stand og Skik/ saa holder Vand for/ at der er ingen 
Tvivl tilovers, at de jo maa have sin visse Betydning/ efterdi GUd 
gier intet forgieves. Og gior Hand da derom denne Slutning, at saa

danne 
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danne Tegn ere af GUd bestikkede til at advare Mennistene om de fore- 
staaende Ulykker, som hand udi stn Vrede har befluttet at paafere dem. 
Dette vil hand igien bekrcrfte med de to forrige Exempler afMaccabceer* 
nes anden Bog/ St, Gregorü og andre saadanne Tegn, fom steede for
end de Longobarder og andre Hedenste Nationer faldt ind i Italien, 
og endelig formeener hand disse Beviiscr at vcrre saa kraftige og klare, 
atingen kandsige noget derimod, uden de ere Athei, det er saadanne 
Mennister, som ingen Kundstab har om GUd. Til sidst berommer 
hand de Hedenske Skribentere, som herudi have vceret af den samme 
Troe, somdeChristne.

§. 49»

Jeg agter ikke at gaae saa vidt ud i denne Materie, saasom enhver, 
der har nogen Skionsomhed, let kand see, ar det bestaaer udi Sophifte- 
rie ; thi hvo vil vel tilstaae, at alt hvad der staaer i Maccabceernes Bog, 
eller den Historiste Skribent Jofephus, eller den hellige Pav Gregorius 
har strevct, item hvad de gamle Hedenste Skribentere fortår om 
krodMs og forstrcrkkelige Himmeltegn har virkeligen saa forholdt sig, 
som de beretter ? Monne de ikke kunde have strevet meget efter gemeen 
Mands Relationer, eller ogsaa selv imagineret sig adstillige saadanne 
Figurer og Billeder i Luften, som tilforn er talt om; thi saaledes steer 
det endnu i vore Tider, at naar man seer et eller andet Phænomenon 
paa Himmelen, da giore Tilstuerne sig ulige idéer deraf; nogle giere 
derafCometer, andre giere Stridsmand og Vaaben, andre aiere sig 
adstillige andre Skabninger deraf, somme horer en Lyd og Vaaben- 
brag, Canon-Skud og deflige, somme foregive, de kand fornemme en 
Svove! Lugt tillige ; derimod de, som neye betragter flige Phænomena 
uden nogen Præjudice og forudfattede Meeninger, kunde ikke see noget 
afalt saadant, ikke heller hore nogen Lyd, eller fornemme nogen Lugt. 
Saaledes har det tit hendet sig i vore Tider, hvorpaa man finder Exem
pler i de Skrifter, som handle om Nord-Lysene, der i dette Seculo ere 
observerede. Jeg vil allene anfere to Exempler, som i forrige Seculo 
har tildraget sig ; det eene Exempel finder vi hos Monir. Mairan t hans 
Traité phyflque&hiftorique del’Aurore boreale Seét. 4„ Gap. 4. p. 
1880 som beretter/ at Aar 1615. den 26. Octà Klokken 8. omAfte- 

Cc nen
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neu blev udi Paris feet et Phænomenon paa Himmelen, hvilket den eeite 
Tilskuere Baptifte le Grain har udi sit Skrift, kaldet : Decade de Louis 
le juñe, beskrevet omtrent saaledes: At der loed sig fee gloende Men- 
niskeriLuftm, fom floges med Spyd, og fom ved dette forffrcekkelige 
Syn gav tilkiende den grumme Krig, fom paafulgte ; herimod befindcs 
en anden Author vet) Navn la Morte le Vayer, fom udi sit Skrift de la 
crédulité la 78me Lettre skriver om det famme Phænomenon, og siger 
om sig felv, at hand var udi Paris felv famme Tud, og faae det famme 
Phænomenon, men hand gisr os derom denne Forklaring, at, ihvor
vel hand det noye betragtede og beffuede indtilKlokken ii.omNatten,saa 
kunde hand dog ikke i ringesie Maade mcerke noget faadant, som Baptifte 
le Grain derom har skrevet ; men jeg kand vidne, sigerhand, atdetvar 
ikke andet end en Lysning, fom gemeenlig pleyer at lade sig sei pua Him
melen, og hand foyer derhos, at der lever endnu mange tusinde Men- 
niskcr, fom kunde det famme med hannem bekrcefte. Det andet Excm- 
pel hendte sig ligeledes i Frankrig 1621. udi Septtmbr. Maaned, da et 
stort NordLys blev feet, hvorafman i Almindelighed giorde Krigsher
re, Feltflage og andre faadanne Spaadoms Tegn. Men Petrus Gaf
fendu s derimod, fom disse Phænomena fornuftig betragtede og odferve- 
rede, giver os derom den Forsikring, at det var intet andet, end et or
dinal naturligt Himmeltegn, og at alle de andre Lignelser og Figurer 
vare intet andet end Phantafter, som videre kand sees af dette Skrifts 
fvrstePart §.zi.

§. 50.

Heraf seer vi nu, IjïMÎ1 Phantafier 05 Imagination kand giore hos 
Dem, som ingen Kundskab have om Naturens Virkninger,naar dennem 
noget ustrdvanligt Syn paa Himmelen forekommer; ligeledes kunde 
Det og vcrre hendet med de Exempler, som Schottús haver anfort, nem
lig, at det kunde have beftaaet udi lutter Phantafier, hvad Maccabcrer- 
nes Bog, saavelsom Jofephus melder om. Og endskiont jeg bor have 
stor Refpeét for Pavelige Helligheds Vidnesbyrd, saa understaaer jeg 
mig dog ikke at frietage ham fra den Skrålighed, at Hand jo ligefaa 
vel, fom andre Menniffer kunde blive bedaaret afPhantafie, heldst naar 
hand var ukyndig i Naturens Bog, som faadanne Mcmd gemeenlig paa
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HeTider vare; og om dette stg nu saaledes forholder, saa er det kun en svag 
Grund, som den gode Såottus har bygt det ovrige paa, saa atmanher 
kand see en Prove paa, hvad Udfaldet bliver, naar man vil foretage sig 
at giore mennisteligePKantalier og Vildfarelser til GUds Sandheder, 
og hertil detiene sig afHieoio^ien og klrilo5opKien, saa bliver herafen 
Mixtur 01 Blanding, som man med Billighed kand fatøeTheologia hæ- 
retica pgPhilofophia phantaftica, fom dkN lsprde Baco de Verulamio 
siger.

§♦ 51.
Det gieres vel ikke forneden, at jeg her indlader mig udi at giere 

nogen Sammenligning videre imellem de Exempler, som i det zdie Cap. 
afde Hedenste Skribentere ere fremsatte, og de Beretninger, som de 
Christne Skribentere siden have efterladt os om saadanne Himmeltegn, 
thi jeg formeener,enhver noksom selv kand seemaar hand ligner de tvende 
sidste Capicler sammen, at hvad de Hedenste Skribentere og de Christne 
berette, lober ud paa een ogden samme Lårdom, som fra de Hedenste 
Tider og indtil denne Dag er bleven fortplantet og at derved den gamle 
Overtroe om saadanne Ting endnu hos os er i Minde. Ikke heller be
hoves nogen vidtloftig Forklaring atgiore derom, hvad saadanne Phæ- 
nomena have vcrret, enten de have vceret naturlige eller unaturlige ; thi 
nu i dette Seculo, som vi lever, have vi saa mange stags Figurer og Phæ- 
nomena beskrevne og aftegnede over NordLysets forunderlige Skikkelse 
og mange flags Figurer, at man deraf kand giore efter sin imagination 
cgPhantafieaUe de flags forstrekkelige Syne og Skabninger, som de 
gamle Historier og Kroniker indeholder. Jeg vil derfor her afbryde, 
og til Slutning tale noget lidet om, hvor nyttigt det maatte vcere, at de 
Lm'de beflittede sig noget meere paa at Ludere i Naturens Bog, og at 
betragte GUds Gierninger i Naturen paa en fornuftigere Maade, end 
vore Forfcedre have giort, hvilket da bliver Jndholden afdet efterfolgen- 
dezteCaprtel.

Det V. Cap.
Betænkning ,om den Nytte og Gavn, som flyder deraf, at 
manpaa en fornuftig Maade betragter og beskriver adskilli

ge stags Phænomena, som i Naturen forekommer.
Ce 2 Z. 52.
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§. 52.

som tilforn i det zdie og 4de Cap. sira vel af gamle, som nye 
yi|j Skribentere om forstrakkelige Spogelftr i Luften er an fort, ka nd 
noksom erfares, hvad Ukyndighed og Blindhed i pllyllstc- Videnstaber 
kand udrette. Det er ikke saa meget at undre over, at gemecne og een» 
foldige Folk kand falde paa saadanne urimelige Phanrafier, men at Lar
de, som burte fornuftig overveye, hvad de strive og lcere, ud'prederog 
forsvarer saadanne Fabler, der strider imod Sandhed, da de dog afNa- 
lurens Lys ved en fornuftig Betragtning kunde komme i en bedre Op
lysning og Erfaring derom, er noget, som ikke meget kand berommes. 
Vi har her tilforn seet Exempler udi de Graker, at iblant dennem fand
tes nogle, fom ikke loede stg bedaare af saadanne flags Imaginationen. 
Vi have ogsaa nu i vore Tider seet en stor Forstial og Forandring imel
lem de Bestrivelser, de Larde have giort om Nord-Lysene, og de gamle 
Skribenteres Fabler derom ; thi hvad nu omstunder i dette Secuto om 
deslige Luft-Skin er strevet, grunder stg ikke paa Traditioner eller los 
Snak, eller saadanne Phantafier, som Skrek og Indbildninger kand 
tilveyebringe, men paa noyagrige Observationer og paa GUds Gier- 
ningers flittige Betragtning, som i Naturen ere til stne. Hvad Frrrgt 
og Nytte man har deraf, at de Larde have i vore Tider giort stg saa me
gen Umage for at give os noyagtige Bestrivelser over Nord Lysenes 
phænomena, som mange ellers maatte tanke stutie vare kt unyttigt Ar- 
beyde, er vard noyere at betanke.

§. 5Z.
Det er ikke saa rart at finde, ja endog iblantde Larde, saadanne, der 

bilde stg ind, at pb^llste Videnstaber ere afingen Nytte, uden saa vidt, 
det kand vare fornoden til Medicinen, Chymien og saadanne Sager. 
Der findes vel ogsaa de, som siger, at den Tiid er ilde anvendt, som bru
ges tii Experimenter, og andre pbyliste Observationer; deres Hoved» 
Raifon er denne : fordi, stge de, saadanne Ting overgaser et Mennistes 
Begreb, og man kand afFornuften ikke fatte det allerringeste af Natu
rens Bestaffenhed. Andre igien, som ville vare klogere end alle, tale 
Mkd Foragt om Studio phyfico, holdende dem, som dervaa beflitter stg, 
for at vare Atheifter og ugudelige Folk. Saadanne adstillige Domme 
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fås der om dem, fom beflitter paa Philofophiam naturalem, eller 
at faa? nogen sand Kundssab i adssillige Ting om Naturens Virkning 
og Bessaffenhed.

Her maa jeg bede om Forladelse, at jeg disse gode Mcrnd, hvor hoy- 
lcrrde og vise de end maatte vcrre i andre Maader, ikke kand give mit Bi
fald derudi, atphyLsseVidenssaber, i scrr Experimenter ogObiervatio- 
ner bor foragtes, forsommes eller forkastes, men meget meere frem for 
mange andre Studia oves, handthcrves og hoytagtes. Thi naar vi vil see 
hen tilGrunden, hvorpaa dette Studium er rodfcrstet, saavelsom tiiMaa- 
íet, hvorhen det fornemmelig sigter, da kommer vi paa bedre Tanker.

Hvad den forste Grund angaaer udi det phyfi^e Studio, da er den 
almcrgtige GUd og Skabere selv den forste Begyndere og Author der
til ; den heele store Verdens Bygning ; den prcrgtige Himmel, fom med 
saa mange tusinde Stierner og himmelsse Lys er udstafferet, de mange 
flags Meteora, og deylige illuminationer i Luften ; mon alle disse Ting 
Mevcrrevcrrdatbessue og betragte, som vidner om Skaberens Maje
stät, Almagt, Herlighed og uendelige Viisdom? Kaster viOynenened 
paaJorden, som vl bcboe, dafindervi, hvorledes baade vi selv, saavel
som allehaande andre levende Creature ikke alleene paa Jorden, men og- 
saa udi Havet, underholdes, ncrres og vederqvcrges hver efter sin Art paa 
utallige Maader. Videre seer vi adssillige frugtbare Trcrer og Urter, 
som tit alli haande Brug baade for Mennisser og andre Creature tiener 
til Fode, Skiul og Bessierrnelse. Jeg vil ikke tale om infe&er og andre 
smaae Orme og krybende Dyr, hvoriblant mange ere saa fubtile, at de 
for Oynene ere usynlige, hvorledes de paa utallige Maader avles, og ge
nereret, og finder ligeledes deres Ophold og Naring hver efter sin Art og 
Natur. Ikke heller vil jeg tale om adssillige flags Edelfteene, Mineralia 
og Metaller, som tiener til Mennissens store Nytte i Handel og Vandel 
med videre. Monne ikke alle disse Ting vcrre vcrrd at bessue og betragte? 
Kand vi ikke heraflcrreat kiende den almcrgtige Skabers uendelige God
hed og alviseForsyn for sine Creaturer? Naar vi alt dette retteligen over- 
vcrveyer, da er vel intet fornuftigt Mennisse saa sandseslos og dum, der 
jo kcmd bi aribe, at dette heele Naturens Verk er som en Bog forfcrrdiget 
med dm almægtige GUds egen Haand og Finger. Staaer nu dette fast, 
at GUd selv er Author for alt dette Verk, saa maa den jo ssamme sig, der 

Ce 3 er 
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ersaa doven og hovmodig, at hand ikke gider givet sig Umage at lindere 
derudi, paa det hand kunde lerre at kiende sin egen Naturs Svaghed og 
Skrobelighed, at hand er ikke andet end en ringe Skabning og Creatur, 
og at Hand har den store og almcegtige Gud og Skabere at takke for alle 
sine store Velgierninger.

Derere endnu utallige mange Ting at ierre af denne Naturens 
Bog, hvilket og de viise Hedninger ved deres fornuftige Eftertanke ha
ve meget vel erfaret. Ja dette var Grunden til deres heele Theologie : 
at de betragtede Verdens Skabning, og de Ting, som ere derudi til lyne, 
og afSkabningen leerte de at kiende, at der var en almergtig og uendelig 
GUd til, item, at hand var alvidende, og at hans Godhed og Forsyn 
strcekkede sig til alle Creaturer og den gandffe Verdens Vedligeholdelse. 
Og deri bestoed deres Philosophia naturalis ; at de gave deres Sind og 
Hu til5peeulLtioner, og randsagede i Naturen for at finde det Hoyeste 
Versen, hvorfra alting havde sin Begyndelse. Hedningene giorde vel og 
meget cifphiloibphia morali, som man kand lerse hos Ciceronem, Men 
den store og ffarpsindige Philosophus 8eneca, som ogsaa var en bcromt 
Moralift, naar Hand ligner philosophiam naturalem og moralem imod 
Hinanden, da agter Hand den forste langt Hovere end denne sidste; thi 
hand siger: saastorForffiel, som der er imellem GUd og Menniffet, 
faa storForskierl er der ogsaa imellem philofophiam naturalem og mora
lem; thi den eene betragter GUdsGierning, og den anden overveyer 
og igiennemhegler Menniffencs Feyl og Vildfarelser.

§. 54-
Med faae Ord at sige : Vi finder ogsaa i vore Tider adffillige ypper

lige Skrifter, som ere fulde afstionne Lerrdomme grundede paa Natu
rens Betragtning. Den beromte Phyficus Robert Boyle i Engkland 
har efterladtsig et herligt Skrift under denne Titel : The Ufefuinefs of 
Experimental Philofophy.Lond.Ióóg. og oplagt lgim til Oxfort 1671., 
hvorudi hand har viist, hvad Nytte phyfijle Experimenter og Observa
tioner haver udi adffillige Videnskaber, og i serrdeleshed i Theologien 
til at overbevise Atheifter deres Vildfarelse, og at veylede dem til den san
de GUds Kundffab. Denne samme Skribent haver oafta giort en Stif
telse, at udi London i Engeland ffulle holdes aarlige Prerdikener, om 
hvorledes man ffal tare at kiende dm almergtige og alvise GUd og Ska

bere 
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bere afalle Tings Bessuelse, som forekomme i Naturen. Denne Stif
telse har heller ikke vcrret frugteslos, thi derved ere smukke Traéhtet ud
komne om denne Materie, hvoriblant i scrr ere at deromme de i6.Prce- 
dikener, som William Derham Doit. Theol. og Canonicus i Windfor 
har holdetAari/Is.og 1712. udi London i en Kirke MbetMary-le-Bow, 
hvilke siden udi Trykken Aar 1714. i 8vo ere udkomne, og derefter adssil- 
lige gange oplagte under Titel: Phyfico-Theologie or a Demonitra- 
tion of the Being and Attributes of God from his Works of Creation. 
Being the fubftance of fixteen fermons preach’d at St. Mary le Bow 
Church at the Honble Mr. Boyles Leétures in the Years 171L and 1712» 
with large notes and many curious obfervations by William Derham. 
Lond. 1714. Jligemaade har en Medicus og Mathematicus, der tillige 
var Borgemefter i Purmerent i Holland/ navnlig Bernhard Nieuwen- 
tyt, ffri vet enBog, som forste gang er udkommen 1716. i det Hollññdsse 
Sprog med folgende Titel: Het recht Gebruik der Wereldbefchouin- 
gen ter ovetuiginge van Ongodiiten en Ongelovingen, aangetoont 
door Bernhard Nieuwentyt. Udi disse lcrrde Skrifter viiser forncrvnte 
Authores, hvorledes man af Verdens fornuftigeBetragtning, endogsaa 
af enhver Ting i Naturen grundig kand lcrre at tiende GUds Viisdom, 
Almagt og Godhed ; de gaacr herudi ikke saa loselig til Berks, som man
ge Phyfici i forrigeTider have giort, der har betient sig afloft Relations 
og Beretninger, ikke heller tager de hypothefes eller Gisninger tik 
Grund, men de ganer alting igiennem vedRxperimenter ogErfarenhed, 
ved eyensynlige Prover og Obfervatioticr, som ere uimodsigelige, og 
herpaa bygger de saadanne herlige Lcrrdomme og dennem saa krafteli- 
gen beviser, at ikke alleeneste Philofophi, men og Theologi derudi have 
fundet stor Behag og Fornoyelss, og der er vel ingen saa dumdristig og 
uforskammet, som lcrsi r og forstaaer saadanne Skrifter, at hand ssulle 
ncegtc, at jo ftudmm phyficum har sin usigelige Gavn og Nytte etidog- 
saa i Theologien, saavelsom udi Philosophien, og andre verdflige 
Handtermger og Videnssaber.

§. 55-
Vel er det saa, at det er Mennisserne umueligt at randsage og 

udforske alle Naturens Arcana og Klenodier, saa at det meeste af de 
Ting, vi vide eller begribe, er det allermindste af de Ting, fom for 
os endnu ere ssmlte og ubegribelige; dog kunde vi ved Flrid og 

Ar- 
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Arbeyde, ved Obfervationer og Experimenter opdage meget til Let al
mindelige Gavn og Bedste, som ellers ville blive stedse ubekiendt. Vi 
have herpaa Exempler nok, at mange Ting og nyttige Videnstaber ere 
ved Experimenta1 og Obfervationer udi ncest forrige og Lette Seculo 
bragte for Lyset/ som de Gamle ikke have vidst noget afatsige, sårdeles 
siden man har begyndt at bruge Mathématique« til Hielp at randsage 
Naturens Virkninger i adskillige Maader og Tilfalde; thi som Ler ere 
mange Ting i Naturen saa smaae og subtile, at vi med voreHyne ey kand 
see dem, eller blive dem vaer, andre Ting igien ere i saa lang Diíhmce fra 
os/ at vi ikke kand see eller stielle noget deraf; saa har man dog alligevel 
ved kunstige Instrumenter, saasom Microicopia og Kikkerter opdaget 
meget, som tilforn var ubekiendt/ hvilket her ville blive for vidtloftigt at 
speeiñeere/men saadant kand man lase udi de Beger/ som det Franste 
Academie i Paris/ saavelsom det Kongelige Societet i London har udgi
vet/ hvoraf man noksom kand lare/ at den Tiid og de Bekostninger ikke 
har varet spildt, som ere anvendte paa disse ogalle flags andre plaste 
0g mathematiste Experimenta 0g Obfervationer.

§- 56.
Hvad de Folk angaaer, som bilde sig ind at vare saa kloge, og vide 

at snakke om alle Ting, og tale med Foragt om Philofophia naturali, La 
var det fast ikke Umagen vard at ansee eller agte paa deres Ord; thi Let 
gaaer gemeenlig med dem, som det gamle Ordsprog lyder : Imperfeétif- 
fimusqvisque maximus criminator: det er: Den storste Spottere er 
gierne den storste Uvitting. Herpaa maa jeg ogsaa fremsette eet Exem- 
pel: EaÄamius, som levede i det 4deSeculo efter Christi Fodsel, varen 
stor Orator, der rosede sig af/ at hand kunde Ciceronis Skrifter uden ad ; 
men/ at jeg stal tage mig Len Frihed at sige mine ringe Tanker/ da havde 
hand ikke Ciceronis Forstand og Skionsomhed, da hand talede saa spot- 
teligen om be Philofophis, som larte/ at Jorden var Kugebrund; thi 
Cicero udi hans anden Bogs 45'Cap. de Natura Deorum gisrsaadan 
herlig og ypperlig Forklaring over Jordens Figur, og fornuftig beviser 
Lens Rundhed/ og hvorledes man allestceds/ hvor man farer omkring 
paaJorden ellerHavet/ harHimmelen til syne oven over sig/ ogJordens 
Centrum eller Middel-Punkt er det nederste Sted/ hvorhen alle andre 
Ting/ som ere runden oven paaJorden, ved sin Vegt og Tynge Lodret 
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eller udi en perpenàuià Linie henviser, faa at der er ingen Forticel 
paa op eller ned, men hvor man er paa Jordens Klode, synes man altid 
at vende op ad. Afdisie Ciceronis Ord kunde Laétantius noksom leere, 
at der kand vcrre Antipodes til, det er : Dyr og Menniffer paa den eene 
Side af Jorden, som vender deres Fodder tvert imod dem, som ere paa 
den anden Side. Men saadant har den gode La&antius ikke kundet be
gribe, hvorfore hand har beleet og bespottet den phiiofophi|¥e Lcerdom 
om Jordens Rundhed7 og holdt det for falfft og urigtigt, at Jorden var 
rund, som en Klode, og at der boede Menniffer, som vendte deres Fod
der lige imod vore, thi hand kunde ikke begribe, hvorledes saadant kun
de tilgaae eller vcere mueligt; hand beleer derfor saadan Philofophie 
med mange urimelige Indvendinger, sigende : at saa maatte deres Fod
der siaae oven over deres Hoved, Trceer og Urter maatte hcenge i Luften 
med meget meere saadan Snak, som hand forebringer (q), og afmaler 
det alt med åtoriffe Svcrrte Koeste, ligesom det havde vceret den uri- 
meligsie og ufornuftigsie Tanke, noget Menniffe kunde falde paa; og 
efterat hand i denne Post i hans Bog, som hand har ffrevet (de falfa 
fapientia) omfalffViisdom, saaledes har igiennemheglet Philofophien 
paa det spotteligste og argeste, som hand kunde, ffryder hand til sidst der
af, at hand paa mange Maader kunde bevise, hvor falff og urigtig den
ne pluiolopkiffe Lcerdom var. Men det var Skade, at denne store 
Orawr ikke loed sin Viisdom hore, men afbrod med den Undffyldning 
at hand nu ffulle flutte hans Bog, og derfor kunde det ikke ffee (r), saa 
at man herudover ikke har faaet at vide, hvorudi hans ovrige Beviiser 
har bestaaet.

Et

(q) Laébmtiusde falfa Sapientia Libr. 3. Cap.24« Qyid illi ? qvi effe contrarios veftigiis noftris
Antipodas putant : num aliqvid loqvuntur ? aut eft qvisqvam tam ineptus, qvi credat effe 
homines, qvorum veftigia funt fuperiora qvam capita ? aut ibi, qvx apud nos jacent, in
versa pendere? fruges dc arbores deorfum verfus crefeere ? pluvias & nives & grandinem 
furfum verfus cadere in terram ? & miratur aliqvis hortos penfiles inter feptem mira nar
rari ; cum Philofophi & agros à maria & urbes & montes penfiles faciant,

(r) Laéhntius e. 1, Qyæ illos ad Antipodas ratio perduxit ? videbant fiderum curfus in occafuni
meantium, folem atque lunam in eandem partem femper occidere, & oriri femper ab ea
dem. - - Hanc igitur cali rotunditatem id feqvebatur, ut terra in medio finu ejus effet 
incluía. Qyodfi ita effets etiam ipsam terram globo fimilem ; fi autem rotunda etiam 
terra effet, neceffe efie, ut in omnes cali partes eandem faciem gerat, id eft : montes eri
gat, campos tendat, maria confternat. Qyod fi eilet, etiam feqvebatur illud extremum : .<■ 
»t nulla fit par? terrae, qvxnon ab hominibus cæterisque animalibus incolatur. Sic pen- 
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Et andet Exempel har vi ogsaa i samme Tilfcelde udi den store Prce- 

lat Bonifatius ErkeBistop af Mayntz; denne vakkre larde Mand/ som 
levede idet 8de8eculo, anklagede Bistop Virgiiium af Saltzburg for 
Pav Zacharias, og bestyldte ham for Kletterst Lcrrdom/ fordi hand hav
de sagt/ at tor we Antipodes til/ eller at Jorden var Kugel rund.

Hvo stulle nu vel tcenke/ at Mathematici ved et lidet phyilfF Expe
riment haver siden giort saadanne hoylcerde Mands hoye Indfald og 
hovmodige og spottelige Snak til intet? thi for 300. a 400. Aar siden/ 
da man observerede Magnetens Egenstav/ at den altid vendte sig imod 
Norden og Syden/ var dette en Anledning til at man indrettede Com- 
pastet/ og betlente sig derafi Seyladsen/ som en Veyvisere over det store 
Hav/ og er saa siden efter Compassets Veyviisning Jordens Klode no
gle gange gandste runden om beseilet/ mange Lande og Øer opdagede, 
som tilforn vare ubekiendte. Er det ikke en Prove nok pa«/ hvor stoxe 
og nyttige Ting et lidet ph^iist Experiment rand udrette, naar man for
nuftig betragter de Phenomena, som i Naturen forekommer ? Enhver 
Styrmand og befaren Matros er udi denne Post om Jordens runde Fi
gur nu langt klogere/ end den beromte Laéhntius eller Pav Zacharias 
med sine andrePralater vare i deresTanker, og hvad vilde de godeMcrnd 
sige, om de nu kom til Live iglen? monne de nu vel stulle finde nogen 
Behag udi ton stolte Tale og Spottene/ hvormed de lastede dem/ som 
lagde sig efter philofophiam naturalem.

§. 57-

Saa seer vi da heraf/ at tot er bedre for dem, som ville vcrre store 
Oratores, ikke at befatte sig med de Ting/ som de ikke forftaaer/ og at 
de giorde langt klogere/ om de taugde stille/ end at de stulle tale ilde der
om/ at det stke maatte hede om dem, som Ordsproget lyder: Saris elo- 
qventiæ, fapientiæ parum.

§. 58.

¿ulos iftos Antipodas cctli rotunditas adinvenit. . At ego multis argumentis
poíTeni, nullo modo fieri pofTe, ut coelum terra fit inferius, nifi & liber jam con- 
eludendus effet*
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§. 58.

At jeg nu igien stal komme til at tale noget lidet om, hvor stadeligt 
det er at lade sig blinde dfSuperitition og Overtroe, da vil jeg her ikkun 
anfore eet Exempel afden Grcekiste Skribent Plutarcho, som fortceller 
(in Nicia) om de Atheniensers Krigs-Overfte Nicias, at da hand var 
feerdig at style bort fra Syracufa med de Atheniensers Flode, og letteli- 
gen kunde undkommet, eftersom Fienden ikke kunde paa den Did for
mode, eller blive vaer, at hand toeg bort; saa loed hand sig dog af en 
Formorkelse, som indfaldt i Maanen, forstrekke formedelst öenSuper- 
ftition og Overtroe, at dette var et Himmeltegn, som betydde ham 
nogen Ulykke, i Fald Hand da bortseylede ; og var just denne hans Over
troe Aarfagen til, at den Atheniensiste Flode blev odelagt, fordi hand 
forfomte derudover den Did og Leylighed, hand kunde have havt til at 
undflye.

En anden Krigs Overste hos de Athenienfer ved Navn Pericles 
forstoed (efter Plutarchi Beretning) den Sag bedre, eftersom hand 
var underviist af en Grcekist Phiiofophus Anaxagoras om faadanne 
Ting, at de vare naturlige, og derfore, da hand ogsaa engang var sier- 
dig at giore et Krigs-Tog til Vands, og en Formorkelfe i Solen indfaldt, 
hvorudover Skipperen og hans Folgestab bleve forfcrrdede, og forestil
lede ham, at deres forehavende Reise ville gaae ulykkelig af, fatte Peri
cles Moed i dem, og overbeviiste dem om, at dette var et naturttgt 
Phænomenon, som intet havde at betyde.

§ 59.

Det gik til paa de Tider i Grcekerland saaledes, som i andre Hedenste 
Lande, hvor Afguderie og Superftition har Overhaand, at de, fam lagde 
sig efter pllyüste og rnackemaciste Videnstaber, og fornuftigen ville be
tragte og forklare den almcrgtige GUds Gierninger i Naturen ; i sier faa
danne Phænomena, som fañks paa Himmelen eller oven udi Luften, de 
bleve forfulgte, og anklagede for at bespotte deres Hedenste Guder, og 
derfor maatte endeel, som loed sig mcrrke med, at de forstoede noget af 
faadanne Ting, flygte afLandet, andre bleve kastede i Fomgsel, og nogle 

Dd 2 bleve
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bleve ombragte, og de mathematice Videnskaber bleve udi all Grcrker- 
land forbudne.

§. 6o.

Paa denne Maade ^Phiiofophi, i scrrdeleshed de, som lagde sig 
efter at observere Himmelens Lob og adffillige åteora iLuften, ogef- 
terforffede deres naturlige Aarsager og Oprindelse, vcrret efterstrcebede 
og forhadede,og maatte Hemmeligen ftudere paa saadanneTing. Hvor
ledes det gik til iblant de Romere, har jeg allerede i det foregaaende fierde 
Capitel taler om, hvor man seer Exempler nok paa deres Overtroe og 
Vankundighed, som indtil vore Tider har efterladt sig Spor og Levnin
ger iblant de eenfoldige, saa at mange urimelige og for fornuftige og 
lcrrde Folk uanftcrndige Fabler ere blevne handthcrvede, som ikke saa 
lettelig kand Udryddes, UdkN man ved Observationer og Experimenter 
oplyser og beviser Sandheden og Sagens rette Sammenhæng, og dette 
er fornemmelig et Verk, som henhorer til Philofophiam naturalem ; tt)i 
hvorledes ville vi ellers befries fra de mange Dicrvler og Spegerier, som 
LePapistiffe Lcrrere ved deres sorfcrngelige Philosophie Har opfyldt Luf
ten med, naar vi blindt Hen stal troe, at der ere livagtige Skabninger 
og Billeder, som ligner Menniffer, Creature, adffillige flags Krigs- 
Rustninger og deflige Ting til i Luften, som deres Traditioner og Skrif
ter Handler om? Bor man ikke bruge sine Sandser og Forstand til at 
betragte og observere, om noget saadant i Naturen lader sig see? Dette 
Have nu de Lcrrde i voreTider fornemmelig beflittet sig paa at iagttage, 
og bliver Efterkommerne dem derfore megen Tak ffyldige, at de afderes 
Observationer kand blive oplyste derom, at de mange Beretninger om 
forffrekkelige Himmeltegn, der ffulle betyde store Lande-Plager, ere

intet andet end Fabler og Dromme, fom fra de gamle merke 
Hedenffe Tider have deres Herkomst og Op

rindelse.

Ende paa dm anden Part.
W (o) W

Betank-


