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Chriítian Horrebows 
Afhandling

om

NMknemeS distance 
fru Jorden.

der nogen Ting, hvorudiGud Lydelig haver viist os sin Stor- 
hed, da er det udi den vilde og udstrakte Himmels Skabning: 
Himmelen er den Bog, som handler om Guds Vlisdom og 

Almagt, Fornuften og Erfarenhed ere de tvende Dyne, som vi ffulde 
lcrse i den nred, og naar vi bruge dem ret, faner vi at see/ at som 
Skaberen er, saa er Skabningen, som Bygmesteren, saa Bygnin
gen. Er Bygmesteren et evigt vedvarende Versen, saa er Bygnin
gen ogsaa af den Natur, at den altid kand vedvare/ naar det ikke 
behager Skaberen selv at glore den til intet. Er Bygmesteren en u- 
endelig Gud, saa er ogsaa Bygningen saadan, at intet endeligt Crea
tur kand indste og begribe den. Er Bygmesteren en alviisGud, saa 
maae vi ogsaa bekiende, at der udi Bygningen overalt regierer saa
dan Orden og Ziirlighed, at den langt overstiger menniffelig For
nuft og Begreb.

Vi see hver Aften Himlen beprydet med sine Stierner, og 
forundre os over den: Vi forundre os mere, naar vi ansee den med 
Philofophi^e Dyne; endnu mere maae vi forundre os, naar vi an- 
fee den, saadan font den bcstndes efter de Decouverter, som nogle 
iooo Aars Erfarenhed haver aabenbaret os; men om vi end havde 
Engle Forstand, sita kunde vi aldrig forundre os nok, og saadant/ 
som det sig bor; thi jo mere vi leerer at kiende Skabningen, jo mere 

R seer



igo C. H. Mandling om Fipstiemernes våncs
seer vi Guds Haaud derudi, og jo mere finder vi den at vcere ffiult 
og ubekiendt for os: Det Lys, fom ankendes for os/ naar vi philo- 
fophetc over Guds Gierninger/ er ligefom det alleneste var antcendt 
til den Ende/ at vi ved detsHielp ffulde fee, hvor uvidende vi ere/ og 
hvor meget det er, fom vi ikke kunde lcrre eller begribe.

I Forstningen, da man faa Stiernerne/ tankte man vel, at 
deres Tal var stort/ men dog ikke storre/ end at det jo kunde begri
bes : Siden, da man begyndte noyere at betragte Himmelen ved Hielp 
af Instrumenter/ markte man, at Stiernernes Tal var storre, end 
man i Forstningen havde forestillet fig: Da efter den Tiid Kikkere 
bleve opfundne, faae man langt flere Stierner, end man tilforn 
tankte der var, og jo storre og bedre Kikkerne blive, jo flere Stier
ner blive ogsaa synlige, faa at til sidst Stiernernes Tal bliver »-ende
ligt og ubegribeligt.

Til Beviis og tydeligt Exempel hetpaa kand Syvftiernen 
tiene, i hvilken man med bare Dyne ikke kand see flere end 6 eller 7 
Stierner; men Galiiæus fandt ved Hielp af sin Kikkert, at de vare 
over 40/ og Rheita efter ham fandt 188 i famme Conftellation, og 
endelig finde de nyere Aftronomi endnu, at de ere flere, og er det at 
formode, at Stiernernes tal vil blive ved at vore, ligefaa lange, 
som Videnskaben med at giore og forbedre Kikkere tiltager, og da vi 
herudi ingen Grandfer kand fatte, bliver Stiernernes Tal ligefaa 
lidet at determinere.

Men er det Tal af Stierner, fom vifte, stort og ubegribeligt, 
hvor stort og ubegribeligt er ikke da det Tal af Stierner, fom vi ikke 
seeê Heele Melke- Veyen udi Himmelen, og alle de Stierner, fom 
kaldes Nebulofe, ere ikke andet, end en Samling af uendelig man- 
ge, og, for vore Dyne, sinaae Stierner, hvis fammenblandede Skin 
giver den Lysning, fomMelke-Veyen ffinner af.

Man maae vel tilstaae, at den Ligning, som den Hellige Skrift 
bruger imellem Stiernernes Tal, og Sandskornets paa Havets 
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Bund , endstiondt den uden noyere Betragtning kand ssnes noget 
stark, erden beste, som kand optankes; thi ligesaa lidet, som Sands- 
Kornet paa Havets Bund kand tés, ligesaa lidet kand ogsaa Stier
nernes Tal fattes eller begribes.

Men naar man nu, foruden at Stiernernes Tal er saa u-en- 
Deligt, legger dette til, at de alle ere ftorre, end vores Jord, og at 
mange af dem endogsaa overgaaer Soelen, som dog er over ti hundre
de tusinde gange ftorre end Jorden, hvor fodes da ikke i vort Sind et 
levende Begreb afHimmelens store Udftrcekning og vilde, og afSka- 
berens Magt, som ved sit Ord allene af intet haver udstrakt saadan 
en U-endelighed : Kunde vi endstiont ved vores mechanice Machiner 
og inventioner undertiden i smaat imitere, hvad Naturen gior i stort, 
saa maae vi dog her standse, og erkiende et Versen, hvis Kraft og 
Magt langt overgaaer, hvad et Lreatur kunde tcrnke og forftaae.

Saa ubegribelig, som Stiernernes Tal er, saa ubegribelig 
er ogsaa deres Diftance fra jorden; thi naar jeg forestiller mig det 
ftorste Tal afMiile, som nogen Tiid et Menneske kunde tcrnke, saa 
ere dog utallig mange Stierncr mange Million tusinde gange lcengere 
borte, end det Tal afMiile, som jeg forefttlte mig, saa man bliver 
her ikke mindre u endelighed vaer, end tilforn.

Naar jeg derfor vil strive om Stiernernes Diftance fra Jor
den, saa er det ikke om Disse Stierner, som ere saa umaadelig langt 
borte, jeg vil strive, thi foretoeg jeg mig fligt, blandede jeg mig ind 
i u-endelige U endeligheder, som dog hverken jeg eller nogen kunde be
gribe eller redde sig ud af. Men for at komme narmere til Tingen, 
maae jeg sige, at, endstiondt en utallig Mcrngde Stierner er saa u- 
endelig langt borte, saa ere der dog nogle, som, iblant de mange, ere 
os ncrrmere, og hvis Diftance nogenlunde kunde begribes. Om disse 
er det jeg vil skrive, og bevise, at man rkke haver fornødent at 
troe, at de Gtierner, som ere »armest ved Jorden, ere saa 
umaadelig langt borte, som de holdes for at vare as de fleste, 
ia fait alle Aftronomis. tic Thefts lader vel i Forskningen vanste-
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lig at bevise, men naar de Grunde, hvorpaa jeg bygger, anfores 
og overveyes, stal det befindes, at den almindelige Mening om Stier
nernes Diftance fra Jorden er bygt paa vaklende Fundamenter, og 
at man med Aarsag kand vige fra den, ved at stette, at mange af 
Stiernerne ere os meget noermere, end man hidindtil havde troet 
etter tcenkt.

Men da jeg nu taler om Stiernernes Diftance fra Jorden, vil 
Det blive fornodent, for desbedre at forftaaes, korteligen at rere no
get om, hvorledes man udfinder adffillige Tings Diftance fra os.

Naar jeg feer et visse Corpus, og obferverer, hvad Situation 
samme haver imellem andre Corpora, som ere loengere borte, saa 
loerer Erfarenhed mig, at samme Corpus, i Fald det er noer ved 
mig, kiendelig (naar jeg gaaer af det Sted, jeg ferst stod paa) for
andrer fin Situation imellem de andre Corpora, fom ere lcrngere bor
te ; og ligeledes loerer Erfarenhed mig, at samme Corpus, i Fald 
Det er langt borte, ikke kiendelig (naar jeg gaaer af det Sted, jeg forst 
stod paa) forandrer fin Situation imellem de andre Corpora, somere 
längere borte. Saalcdes ffeer det, at jeg stal tage et Erempel, som 
for alle er moerkeligt, at naar jeg seer 2 Kirker, fom er langt borte, 
ved enden rtfHorizonten, og obferverer, hvad Situation de have ind
byrdes, da forandres denne indbyrdes Situation ikke, om jeg endffiondt 
avancerer nogle Skrit frem eller tilbage; men derimod, ere samme 
Objefta noer ved mig, moerker jeg, at deres indbyrdes Situation for
andres ltgesaa fort, fom jeg selv enten avancerer frem eller tilbage. 
Ligeledes, naar jeg er noer ved et Huns, og avancerer hen ad til det, 
marker jeg, at det bliver for mine Dyne kiendelig hoyere og heyere, 
ligesom jeg noermer mig til det, og at det bliver lavere og lavere, naar 
jeg gaaer fra det: Er jeg derimod langt fra Huset, ffienner jeg ikke, 
omendffiondt jeg gaaer nogle Skrit frem eller tilbage, at Huset bli
ver hoyere eller lavere. Det er dette, som af Aftronomis kaldes Pa
ralaxis , fom er da intet andet, end de adffillige Steder jeg feer et 
objeétum paa, ligesom jeg felv forandrer det Sted, hvor jeg staaer 
paa; og flyder heraf, at naar en Ting i Himmelen er noer ved mig, 
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den da haver ftov Parallaxin, eller kiendelig forandrer sit Sted, hvor 
den sees; og at naar den er langt fra mig/ den da haver liden eller 
ingen Parallaxin, og ikke kiendelig forandrer sit Sted/ hvor Den fees.

Naar der nu da sperges om Fixstiernernes Diftance fra Jor- 
Len, er det det samme, fom om der sperges, om de have Parallaxin, 
eller ikke; om de, naar jeg reyser fra et sted paa Jorden til et anoet, 
kiendelig forandre deres Sted i Himmelen / eller ikke: og mcrrkes da 
af Erfarenhed/ at, endffiondt jeg reyser fra den eene Jordens Ende 
til den anden, saa forblive dog Etternerne paa eet og det selv samme 
Sted udiHimmelen, uden mindste Forandring i Henseende til Situa
tionen, hvoraf folger, at Stternerne ere saa langt fra os, at heele 
Jordens Diameter er som intet at ansee, imod Stiernernes Diftance 
fra Jorden. Men heraf folger dog ikke, at Stiernerne ere saa u- 
maadelig langt borte; thi naar jeg reyser fra den eene Jordens Ende 
til den anden, lncrrker jeg ikke, at Soelens Sted forandres uden i 
nogle faae Secundet4/ hvoraf siyder, at naar jeg setter, at Stierner
ne ere nogle gange lcengere borte, end Soelen, Stiernernes Sted da 
ikke stal forandres kiendelig i Henseende til Jordens Diameter.

Heraf kommer det ogsaa, at de gamle Aftronomi efter deres 
Syftema, hvorudi fupponeres, at Jorden hviler , og at Soelen be- 
vceger sig omkring Jorden, ikke fette Stiernerne faa langt borte, som 
de nyere; tbi da de ikke havde anden Bafin at maale Firstiernernes 
Diftance med, end Jordens Diameter, som er omtrent 1800 danffe 
eller tydffe Miile, saa er det klart, at , endstiondt man paa saadan 
en Diftance ikke kunde mcerke nogen kiendelig Parallaxin, man dog 
ikke havde derfor Aarsag til at ffyde Stiernerne saa u-maadelig langt 
bort, som Copernic anerne i Deres Syfternate giore.

En anden Sag er det, naar man taler om Fixstiernernes Di
ftance fra Jorden efter Det nyere Copernici Syftema, hvorudi See
len fettes i Centro ubevægelig, og Jorden fupponeres at bevcege sig 
omkring Soelen. Efter dette Syftema svemmer Jorden omkring i 
Himmelen ligesom en andest Planer, saa at, naar dm en visAarets 

R 3 Tiitz



T34 C- H. Afhandling om Fixstiernernes viñsnce____
Tiid er paa den eene Side afSoelen, saa stal den efter et halvt Anes 
eller 6 Maaneders Forlob, paa den anden Aarets Tiid, vcere tvert 
over for, 200 Millioner Miile omtrent fra det forste Sted, som den 
befandtes paa. Da nu Jorden saa mcrrkelig forandrer sit Sted udi 
Himmelen, kand man let foreftille sig, at deraf indflyve adstillige 
Forandringer i Henseende til de himmelste Legemer, og i Henseende 
til ke Steder, lom de sees paa. Af denne Jordens Bevcegelse kom- 
ruer det, at Soelen si)nes Eclipticam igiennenr eengang hver 
Aar; af samme Aarsag kommer det ogsaa, at Planeterne og Come- 
terne nu lynes at ftaae gandffe stille, nu at gaae fort fremad, nu 
iglen at gaae tilbage; endnu af lamme Aarsilg og tillige formedelst 
Lysets Bevcegelse steer det, at man moerker adskillige irreguiariteter 
in eclipfibus fateilitum Jovis, saa at man klarlig seer, at Jorden,ved 
det den forandrer sit Sted udi Hiuunelen, foraarfager ogfra adffilli
ge Forandringer udi Planeternes og CometernesBevcegelser.

Men, maatte nu nogen sporge, da Jorden saa stcerkt foran
drer sit Sted, at den paa een Aarets Tiid er 200Millioner Miile fra 
det Sted, hvor den var paa den anden Aarets Tiid, moerker man da 
ikke, at Jordens Steds Forandring foraarfager nogen Forandring 
udi Stiernernes Situation l Hertil svare Aftronomi efter den Erfa- 
renhed, fom de herudi have: ney! den heele Forandring, som man 
bliver vaer, naar man bruger allerbeste inftrumenter og obferverer 
allerforsigtigst, kand ikke belobe sig, uden tih nogle faa Secunder ; 
hvoraf folger, atStiernernes Diftance fra Soelen eller Jorden i det 
CopermcanfFo Syftema er u-maadelig stor. Om man fletter for 
Erempel med Wolf i hans dementis Aftronomiæ, at 2 Stierners 
Parallaxis et*  2 Secunder, |hd folger deraf/ at deres Diftance fra 
Jorden eller Soelen er 2269 Millioner af Jordens Diametre; naar 
man nu fremdeles betcrnker, at hver Jordens Diameter er omtrent 
1800 Miile, hvad bliver det da ikke for en mendelig Mcengde af 
Miile, som de ncermefte Stierner ffydes bort fra os. Andre Aftro
nomi fletter Stiernernes Parallaxin ftorre, hvorved det da steer, at 
Etternerne komme ncmnere til os, men i hvilken en Parallaxis man 
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end antage/ saa er det dog vift/ at de ncrrmeste Stierncr faaerU 
maadelig ftorDiftance fra Jorden.

For des bedre at kunde begribe denne viftances Storhed, bruge 
Aftronomi denne Maade at forestille den paa: Om man suppone
rer, at en Kugle bliver skudt ud afen Canon med ftor Force, og at 
Kuglen altid beholder samme Hastighed at lobe med, som den i Be
gyndelsen havde, saa ffulde den dog ikke kunde naae Ftxstiernerne, 
forend efter mangfoldige Million i ooo Aars Forlob. Det er derfor 
ikke uden Aarsag, at PJinius skriver saaledes de mundo ; Furor eft, 
menfuram ejus animo qvosdam agitaífe, atqve prodere aufos, og 
strap ester: Furor eft, profeâo furor egredi ex eo, & tanqvam 
interna ejus plane jam fint nota, ita fcrutari extera : qvafi vero 
menfuram ullius pofiît agere, qvi fui nefciat, aut mens hominis 
videre, qvæ mundus ipfe non capiat.

Men da nu Stiernerne ere saa langt fra os, og den yderfte 
Planet, nemlig Saturnus er os meget noer, i Henseende tilden umaa- 
delige Diftance, som Stternerne have, saa maatte nogen let falde 
paa at sporge, hvad er der da Udi alt det u-endelige store Rum, som 
defindes imellem Saturnum og de ncrrmeste Stierner i Er dette Num 
tomt, og skabt til flet ingen Nytte, eller er det alleneste ffabt tilden 
Ende, at nogle faae Cometer ffulde bevcrge fig derudi? Det er visse
lig en vanffelig Qyæftion at besvare, og den haver ogsaahosu-larde 
givet den ftorfte Anledning til at dubitere om Syftematis Coperni
can! Rigtighed: Thi det synes ligesom at stride imod alle imagina- 
tionens Krcrfter at satte saa U' endeligt M saa u begribeligt stort et 
Rum tomt, og ligesom ffabt uden al HWgt og Nytte. Den ne- 
derste Himmel er syldt med Soelen, Planeterne og deres Satelliti
bus-, den overfte Himmel er fyldt med fine utallig mange Stierner; 
og derimod ffulde i det forstrakkelige Rum imellem Satumum og 
narmefte Stierner vare enten intet, eller nogle faae Cometer,hvilke 
da visselig fik plads nok at fvinge fig udi, saa de ikke saa ofte havde 
nodig at vesoge Soelen.

Dette
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Dette lader noget underligt, hvorfore jeg hellere vilde givre 

det Rum imelleln Saturnum og de ncrrmefte Stierner noget mindre. 
Men hvordan at faae dette Rum mindre, uden at fette de ncrrmefte 
Stierner ncrrmere ved Jorden l og det tgien at fette Stiernerne 
ncrrmere ved Jorden, lader at stride imod den Erfarenhed, og de 
Aftronomifft Observationer, fom Vi hidindtil have.

Det er da dette, fom jeg her vil foretage mig at bevise, nem- 
lig, at man ikke haver Aarsag af de Observationer, fom hidindtil 
haves, at flutte, at Stiernerne ere faa u-madelig langt borte, som 
almindeligen troes. Jeg vil bevise det med tvende Argumenter, 
fvrft med dette Argument, at vi ikke have Observationer nok, og at 
os fattes Observationer af de Stierner maaffee, fom ere os ncrrinest, 
og for det andet vil jeg vise, at man for hastig (lutte ftg til Stier- 
nern.es Difiance af de Observationer, jom vi haver nemlig de hid
indtil giordte Observationer ffiule maaskee meget storre Parallaxin i 
sig, end man tcrnker, naar iagttages, hvor meget Parallaxis kand 
formindffes ved adffillige PfiyfiskeAarsager, som indlede, og som af 
en nye HypotheSi ncrrmere stal forklares.

Hvad det ferste er angaaende, nemlig, at man haver for faae 
Ob&rvationer, faa maae jeg vel tilstaae, at der er giordt stor Mcrng. 
de fif Observationer af Aftronomis Societatis Parienfis, af Manfre- 
dio og Zanottis i Bologne, rtf Flamfted eg Bradley i Engeland, af 
Roemer og mm Fader i Kiöbenhavn. Endeligcn haver jeg ogfaa, 
siden Observatorium efter Branden er bleven indrettet, giordt nogle, 
af hvilke endeel ere ederede i min Traélat de Parallaxi fixarum an
nua, som gik ud Anno 1747. De Stierner, som man haver ud
valgt at obServere, ere prima? og Secunda? magnitudinis, nemlig af 
de sterste og anseeligste udi Hitumelen, hvilke man fretn for andre 
haver udvalgt, deels fordi de ere mageligst at obServere, og kand 
fees end ogfaa ved lys Dag udi Kikkeme, hvilket er ikke en liden Her
lighed, deels fordi man Supponerer, at de erenoermeft, efterdi de ere 
störst.

Imod
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-Imod dette maae jeg indvende tvende Ting, forst, lad vcrre 

de Stierner, som ere obferverede, ere nogle i Tal/ saa ere de dog 
ikkun faa, i Henseende til den utallige Moengde Stierner, som be
findes udi Himmelen. Om man nu endffiondt tilftaae, at Paral- 
laxis af de obferverede Stierner er megen liden, og at de folgelig 
alle ere meget langt borte, strå kand det dog ikke deraf fluttes, at 
ogsaa alle de andre Sierner, det ftorste Tal, som etc ibobferverede 
ere ligeså a langt borte. Jeg troer neppe nogen ffulde vilde admit
tere dette Argument: Af IOOO Stierner haver jeg observeret ecn 
hvilken jeg mcerker at vcrre meget langt borte, hvoraf folger, at 
ogsaa de andre 999 ere ligesaa langt borte. Jeg vilde snarere flutte, 
at, efterdi der var saa meget Nuur tourt imellem mig og den obfer
verede Stierne, saa var det troeligt, at nogle af de 999 vare mig 
ucrrmere, og fyldte.det tomme Rum.

Jeg tilftaaer, at Argumentet w af stor Kraft, dersom det 
var en vis Sag, at der gives en fphæra fixarum, og at alle Fir- 
stierner ere lige langt fra Jorden, saadant som de gamle Prolemæi- 
ffe Aftronomi troede: men dette er en Mening, soltt nu ingen rneere - 
Bifald finder, og alle nyere Aftronomi komme derudi overeens, at 
Stiernerne have adffillig Diftance fra Soelen, og at nogle af dem 
ere u endelig loengere borte fra Soelen, end andre. Vi maae fore- 
stille 06 Verden som et u endeligt vidt udstrakt Rum, i hvilket Glid 
haver adspredt under adffillige Diftancer u-endelig mange Ildkugler 
eller Soele, af hvilke vi kalde den Ildkugle Soelen, fom er os noer
mest, men de andre kalde vi Stierner, og ikke Soele, efterdi vi ikke 
af dem nyde stimme Varme og Lysning, som vi nyde afSoelen.

Det er da for det forste klart, at man ikke kand flutte, fordi 
nogle faae Stierner ere u-endelig langt fra os/ at derfore ogsaa alle 
de andre ffulde vcrre lige saa langt borte. Nu maae jeg ogsaa sor
det andet erindre, at det ftaaer ikke heller fast, at de ftorste Stierner 
ere just de, som ere os ncerlnest. En meget ftor Ild langt borte 
kand st)nes meget storre, end en liden Ild noer ved, og stråledes kand 
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ogsaa en ftor Stierne langt borte lade ftorre, end en mindre, som er 
ncer ved os.

Desuden ere der ogsaa vigtige Aarsager, hvoraf man maae 
flutte, at de store Stierner ere lcrngere fra Soelen end de smaae. 
Vi vide, at enhver Stierne udstrcrkker fin Kraft udi et vift Rum, 
og at det Rum maae vcrre ftort eller lidet, ligesom Stiernen er selv 
stor eller liden. Saaledes udftrcekker Soelen fin Kraft udi det heele 
Rum, som er neden under Stiernerne; den trcrkker om fig ikke alle- 
nefte Jorden og alle Planeterne med deres Satellitibus, men ogsaa 
Cómeteme, hvilke ere ulige lcrngere borte fra den, end Planeterne. 
Saaledes forer Jorden Maanen omkring med fig, Jupiter fine 4 Sa
tellites med fig, og Saturnus fine 5 Satellites med fig. JttgM kand 
derfore tvivle paa, at jo Stiernerne bave lige faadan en Krast. Nu 
strcrkker ydermere Maanens Kraft fig ikke saa vidt, fom Jordens, 
Jordens ey laa vidt, som Jovis, Jovis ikke saavidt, som Soelens, 
hvilket kommer deraf, fordi Maanen er mindre end Jorden, Jorden 
mindre end Jupiter, og Jupiter mindre end Soelen. Heraf folger 
da ogsaa, at jo ftorre en Stierne er, jo videre ftrcekker dens Kraft 
fig. Naar der nu fremdeles sperges, hvilken af 2 Stierner, en li
den og cu ftor, kand vcrre Soelen ncrrmeft, saa svares uden Tvivl 
derpaa, at den liden ufcylbarlig kand vcrre ncrrmeft; thi scetter man 
den ftore ligeså a ncrr ved S oelen, som den liden, saa matte dens 
Kraft imodftaae Solens Kraft, og altsaa foraarsage ftor Confullon, 
hvorKrcrfterne motte hinanden.

For des bedre at begribe dette, kunde man forestille fig de ftore 
Stierner, og det Rum, hvorudi de virke, som en Mcrngde ftore Kugler, 
kastede i en Hob paa hinanden ; man maatte fremdeles forestille sig, 
at Middel-kunået af hver af diste Kugler havde en Stierne i fig, hvis 
Kraft ftrcrkkede fig lige saa vidt ud, som Kuglen ftrcckkede fig. Imel
lem diste store Kugler maatte nodvendigen blive mange leedige Rum, 
som ikke vare opfyldte; i diste leedige Rum kunde man da forestille 
fig mindre Kugler, hvilke havde mindre ftierner i deres Middel- Pun
to, hvis Kraft igien ftrcrkkede sig saa vidt, som diste mindre Kugler
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gik. Imellem disse mindre og store Kugler blev der igien mindre 
Rum leedige, som kunde occuperes af endnu mindre Stierner, og 
saa fremdeles. Naar man nu forestiller sig Soelen ined sin virkende 
Kraft, fom en ftor Kugle, og en ftor Stierne med sin Kraft, som 
en anden ftor Kugle, saa er det klart, at disse 2 store Kuglers Mid» 
M- Fünfter ikke kunde komme hinanden saa ncer, som den store 
Kugles Middel -Punft, og een af de andre smaae Kuglers Middel« 
Punft, som ligger imellem de store Kugler. Og altsaa folger efter derme 
Idée af Verdens Dannelse, at de store Stierner ikke ere os ncrrmest, 
men at nogle iblandt de smaae, og maassee de allermindste ere de, som 
ffydes ncermeft ind til Soelen.

Naar nu derfore nogen, for at bevise Stiernernes store D¡- 
ftance fra Jorden, bruger dette Argument, at efterdi de store Stier
ner, somere obferverede, ere saa langt fra Jorden, saa maattede 
smaae endnu voere meget loengere borte, saa svares hertil, at det er 
ikke de store, men nogle af de smaae, som skal voere os noermest. Jeg 
siger nogle af de smaae, thi mange af de smaae ere loengft borte, og 
synes smaae, ikke fordi de saa ere, men fordi deres Storrelse og Lys 
taber sig formedelst deres u-maadelige DHlance fra Jorden. Vil 
man derfore vide, hvorlangt de nccrmeste Stierner ere fra Jorden, 
maae man stittig give sig til at obfervere en ftor Mcengde af de 
smaae Stierner ; thi man maatte da formodentlig, endffiondt mange 
af disse smaa Stierner kunde voere langt borte, dog i den Mcengde 
kunde tresse paa nogle, soin vare noer ved os, og hvis Parallaxis fel- 
geltg kunde blive kiendelig.

Ieg undrer paa, at Aftronomi ikke kilforne er faldet paa flit- 
telig at obfervere de smaae Stierner, da de dog maaffee ved dem 
kunde sinde det, som de forgioeves soge ved de store. Vanffeligheder- 
ne, som her mode, havenden Tvivl hindret dem; de smaae Stier
ner kand ikke obferveres ved lys Dag; alle Aftener, som ere 
beavemme til Obfervatkmer, ere dog ikke beqvemme til at obfervere 
disse, thi en liden Tykhed ellet i Atmosphæra, som ikke betager 
de store Stierners Skin, kauddog hindre, at title ikke sees tydelig;

S 2 stem-
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fremdeles kommer ogsnn dette til, at, nnnr der teendes Lys udi Kik
keren/for ved detsHielp nt diftinguere Filamenterne, hvorved Stier- 
nens Sted determineres, det da kunde skee , nt dette Lys kunde be
tage de fmnne Stierners Skin, fan de t Kikkeren ikke kunde sees. 
Desuden er det ogsnn vanskeligt, nnnr man obferverer med lose in- 
itrumenter, som ikke ere giorde fnfte , nt stille sit Inftrument saale- 
des/ nt man er vis pan, nt have den liden Stierne, som man sigter 
til/ udi Kikkeren. Nnnr derfore alle disse Vanskeligheder betragtes, 
mane man vel tilstnae, nt man, ved den ordinaire Mande nt obfer- 
vere pan, her intet meget knnd udrette, men nt det vil blive forno- 
Dent/ nnnr man vil obíervere de Forandringer/ fom gane for sig i 
Desmane Stierner, formedelst Jordens Bevcegelse, dn nt vcrre be- 
tcrnkt pan andre Midler, fom mnnskee bedre kunde fore til Mnnlet.

Jeg haver tcrnkt PNN en Nye Mande Nt obíervere Paraliaxin, 
fom mnnskee kunde bedre lykkes, end de, man hidindtil have brugt. 
Jeg vil give mig den LEre nt beskrive den for denne hoye Forsam
ling, paa det nt den manstee ved een eller andens gode Rand kunde 
fuldkommes og forbedres. Men forend jeg bestrider Maaden selv, 
vil det ikke vcrre afVeyen,at jeg korteligen rorer noget om de Regler, 
efter hvi'ke Stiernerne stulde forandre deres Sted formedelst Jor
dens anrlige Bevcrgesse omkring Soelen.

Det er ikke min Sag her nf forste Principiis nt forklare alle 
De Forandringer, som formedelst Paraliaxin ffulde gnae for sig i Stier
nerne ; denne Ting er fuldkommen nok tilforn tra&eret af Aftrono- 
mis, fornemmelig nf Manfredio, som udi sin Bog de annuis fixa
rum inerrantium aberrationibus snnledes har Udkommet denne Ma
terie, nt der ikke knnd vcrre meget mere tilbage nt sige, nllerheldst dn 
ester ham Bernhard Wideburg udi en lcrrd Tractat de Parallaxi 
orbis annui har igien foretaget familie Materie, og snn udforligt 
handlet om den, nt man kunde ikke andet giore end repetere, hvad 
tilforn er sagt, om man nu vilde begynde nt ffrive om stunme. Det 
stal vcrre mig nok,her allcnefte nt anfore, ntom det tresser, at tvende 
Stierner sidde tet ved hinanden i Himmelen, af hvilke den eenc er u- 
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endelig langt borte, og haver ingen Parallaxin, og Den anden Ur
mere, og haver kiendelig Parallaxin, fan ffa! den forfte Stierne, som 
ingen Parallaxin haver, altid synes at blive paa eet og det samme 
Sted i Himmelen, hvor meget Jorden end ved sin aariige Bevoegelse 
maatte flytte sig, da derimod den anden Stierne, som haver Paralla
xin, ffal synes at gaae i en EiliptifF Gang frem og tilbage imod 
Dsten og Vesten, ligesom leges paraliaxeos medfore. Heraf folger 
da, at naar saadanne 2 Stierner bleve flittig obferverede, man 
maatte mcerke, at de indbyrdes imellem hinanden ikke altid beholdt 
samme Situation ; thi den Stierne, som bevcegede sig, maatte nod- 
vendig ved sin Bevcegelse enten komme ncermere til, eller gaae lcen- 
gere fra den Stierne, som var ubevcegelig.

Efter dette Begreb, som nu er sat, sees da, at man med en 
god Kikkert lned Micrometro udi, uden videre Præparatorier med 
fleece kostbare Inftrumenter, kunde obfervere Parallaxin; thi ved 
Hielp af Micrometrum kunde man maale, hvormeget de tvende 
Stierner in Qyæftione vare hinanden ncermere een Aarets Tid, end 
en anden, og denne Forandring i deres Situation blev da parallaxis, 
naar den fulgte leges paraliaxeos.

Det erogsaa dette, som jeg haver i Sinde, nemlig paa vores 
Obfervatorio i den Kikkert Rota Meridiana at indrette et Microme
trum , ongefcrr efter Monfr. Louvilles Maade, i hvilket ffal vcrre eet 
Filamentum immobile verticale, 0g 2 Filamenta horizontalia, eet 
immobile, og eet mobile, som kand fores op og ned ved en Skrue. 
Naar da 2de Stierner komme i Kikkeren paa eengang, lader man 
den eene pallere igiennem paa Filamentum horizontale immobile, 
og til den anden appliceres Filamentum mobile, da det kand let 
mcerkes ved Skruegangene, om disse Stierner beholde altid samme 
Situation, eller ikke. Ligeledes maae ogsaa mcerkes Tiden, naar 
begge Stiernerne culminere til Filamentum verticale immobile i 
Meridianen, for derved at determinere parallaxin reétafcenfionis.
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Enhver seer vel, hvad Fordeel denne Maade at observere paa 

har frem forandre; her ligger ingen Magt paa, om Inftrumentet 
er rigtigt stillet eller ikke, om det ftaaer een AaretsTiid, som een an
den/ og faa videre; Det er nok/ naar alleneste Micromerrum er rig
tigt, og man veed, hvad Forffial i Declination hver Skruegang 
giver. Denne Maade er meget (impel, men har stor Avantage ; 
man veed ikke, hvor ofte man bliver bedraget ved andre Obfervatio- 
ner formedelst de mange Forandringer, fom Ilånrnentets Stikning, 
Aarets Tider, Perpendiciernes Trakning i uhrverkerne / og andre 
Ting fore ined sig, men her, da man obferverer 2 Stierner, som 
stdde immediate ved hinanden, har man intet at frygte for alt dette, 
og man kand ogsaa vare vis paa, at alle Anomalier indflydende af 
refraétioner in Atmofphæra, vortice &c., st)lN afficerer den CCttC 
Stierne, afficerer ogsaa den anden, soin man her tuto fíne periculo 
erroris kñNd concludere pro eller contra Parallaxin.

Da denne Maade, at obfervere paa, er saa let, sikker og lidet 
kostbar, undrer jeg mig paa, at ingen er falden paa den tilforne. 
Caffini le Fils lod med storre Bekostning og Tidsspilde fastsatte en 
Kikkert i Meridianen, for derved at obfervere Sirium hver Dag, om 
hand Udi den kunde fpore nogen Parallaxin. Hans Observation er 
siden bleven contradiceret af Mr. Monnier, saa at heele Refultatet 
er bleven til liden Nytte; havde hand brugt den Maade, som nu er 
anfort, kunde vi maaffee mere have profiteret af hans Observation. 
Men Aarsagen, hvorfor denne Maade ikke tilforn er bleven tankt 
paa, troer jeg kommer af den Præjudice, som man haver, nemlig, at 
den eene Stierne paa samme Maade stal afficeres af Paraliaxi, som 
den anden, naar de sidde saa nar ved hinanden; men at dette ikke 
bor saaledes ffee, haaber jeg tydelig tilforn at have beviift, da det 
ofte kand indfalde, at af 2 Stierner, som sees naft ved hinanden t 
Himmelen, kand den eene vare os nar, og fole Parallaxin fenfibili- 
ter, og den anden u-endelig langt borte, saa at i den ingen Parallaxir 
markes.

Spors-
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Sporsmaalet bliver nu fremdeles, hvilke Stierner iHimme- 

len man heldft skulde udvcelge at obfervere paa efter for anforte 
Maade: Jeg haver tccnkt paa den ©tierne Alcor, som sidder tet ved 
den mellemste Stierne i Stangen paa Carls Vognen; men da der 
paa samme Sted udi Himmelen ikke ere flere Stierner, end de sam- 
me 2, saa maatte det maaffee blive bedre at udvoelge Syvftiernen, 
hvor der ere saa mange Stierner samlede paa eet Sted, som alle 
kand sees i Kikkeren paa rengang; thi imellem siia mange maatte 
det formodentlig dog tresse, at nogle faae fole Jordens Bevcrgelse, 
og derfore have kiendelig Parallaxin. Ellers, naar Micrometrum 
forst er sat i Stand, bliver det vel best i Tidens Lcrngde fucceflive 
at lobe den heele Himmel igiennem; finder man da ikke paa eet Sted, 
hvad man onffer, saa findes det vel paa et andet, og hvad Refoltat 
man ogsaa maatte faae afObservationerne, saa maatte det dog blive 
curieux og vcerd at mcrrke, thi noget skal kunde fluttes deraf, enten 
pro eller contra Parallaxin, og begge Posterne ere noget, som Aftro- 
nomi gierne onffe at faae nogen Vished om.

Naar jeg faaer nogle Obfervationer giordte af dette Slags, 
skal jeg have den 2Ere at berette Refultatet af deur for denne hoye 
Forsamling; Tingen er virkelig af importance, og derfor tvivler jeg 
ingenlunde paa, at jo curieufe Elskere af Videnskaber maatte finde 
Fornoyelse udi at vide Udfaldet af een såa vigtig Sag. Jeg skal 
ogsaa ftrcrbe at indrette Micrometrum saa begvemt og got, som tnuc*  
ligt er, saa at paa min Side ffal intet manquere, at jo Obferva- 
tionerne ffal blive giordte med fornodne Forsigtighed og foronffede 
Succes.

Dette maae vcere nok talt om det forste Argument, hvorudi 
jeg haver beviist, forst, at de storste Stierner ere ikke saa lige de, som 
ere os ncermest, men at der er Formoedning til, at mange af de 
smaa Stierner ere os maaffee meget ncrrmere; og derneft, at det 
Tal afStierner, som ere observerede, er alt for lidet, i Henstende 
til den utallige Mcengde Stierner, fom ikke ere obferverede, faa at 
man uretteligen concluderer, fordi nogle faa Stierner ere saa u en

delig
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delig langt borte, derfore ere ogsaa alle de andre ligesaa langt borti: 
uran maatte snarere falde paa at troe det, som er tvertimod, nemlig, 
at nogle imellem den utallige Mcrngde Stierner maatte dog vcere os 
ncmuere.

Nu kommer jeg til mit andet Argument, hvormed jeg vil 
bevise, atdenviftance af Stiernerne, som man udtrcekker af Obfer- 
vationerné, er for stor; Stiernerne ere os virkelig ncermere, end vi 
selv tcrnke, men pelisse Aarsager giere, at de synes at vcere lcrngere 
borte. Naturen er ligesom Jaloufe imod sine Tilbedere; jo mere de 
strcebe efter at faae hendes Deyligheder at fee, jo mere stinker hun 
sig for dem : Hun difputerer dem hver Trin, de vilde avancere ncer
mere, og satter daglig nye Obftacler i Veyen, at man ikke faaer 
den rigtige Sandhed at vide. Hvem ffnlde for Exempel for 200 
Aar siden have tvivlt paa, at man jo faae Stiernernepaa fit rigtige 
Sted; alle Aftronomi og Phyfici tcenkte ogsaa saaledes, og man 
havde heller ikke Aarsag at troe andet: men dette var dog altsam- 
men ikkun en illufion af Naturen; man bedrog sig herudi, og Stjer
nerne vare ikke der, som de syntes at vcere. Den store Danste 
Adelsmand og Aftronomus Tycho Brahe var den, som forst aabnede 
Folkes Dyne: Hand viiste, at alle Stierner og Himmeliste Lcrge- 
mer ved Refraétioner faaes hoyere, end de virkelig vare, undtagen 
allenefte de faae Stierner, som ere Zenith ncermest. Heraf fulgte 
da en gandste nye Theorie udi Aftronomien, sir a at, naar man nu 
haher obferveret en Stiernes hoyde, maae man strap subtrahere 
noget derfra, for at faae den rette Hoyde.

Men da nu Tycho Brahe saaledes har beriget Phyfiquen og 
Aftronomien med een faa vigtig Opdñgning, ere vi da nu sikkre out, 
at vores Obfervationer af Stiernerne ere rigtige, naar vi have cor
rigeret dem formedelst Refraétionen l Det er vel sirndt, at vi have 
meere Vished, end vi havde tilforn, men dog staaer der meget tilbage, 
fom giore os vore Obfervationer usikkre. Refraétionerne ere det 
storste og ftcrrkeste Vaaben som Naturen bruger imod os, naar vi 
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vilde indste Himmelens rette Bygning og Dannelse. Der sporges 
endnu om sikkre Refradions Tavler, der sporges endnu, oin Refra- 
dionerne ere paa alle Steder eens, og om de forblive paa eet og det 
samme Sted altid de samme. Formedelst Refradioner er man endnu 
meget uvis om de Stierners Sted, som sidde noer nedre ved Hori
zonten, hvor Refradionerne ikke alleneste forandre sig formedelst 
Aarets Tiders Forandring, men hvor de endogsaa forandre sig ofte 
Timeviis. Intet er Aftronorr.is faa meget i Veyen, fbm Refradio
nerne ; det er, ligesom de alleneste var stabt til den Ende, at de skul
de dolge Naturen for os, at vi ikke skulde for hastig indste den. De 
ove Deres Kraft ikke alleneste i den nederfte Luft, men ogsaa i den 
everfte; de forblive ikke i Luften og Atmosphæra alleene, men de 
have ogsaa Sted overst i Jordens Hvirvel (vorticulo). De ere ikke 
alleneste i Jordens Hvirvel, men de stige endogsaa op tilSoelensog 
Planeternes Hvirveler og Atmofphæras ; ja det er ikke at tvivle paa, 
da Naturen er sig selv i denne Post allevegne lig, at de jo ogsaa have 
Sted i Fixstiernernes Hvirveler, faa at en Strå ale fra de Firstier- 
ner, som ere lcengst fra os, maae lide utallige mange Forandringer 
i Henseende til sin Diredion, inden den naaer ned til os paa Jor
den, formedelst de mange Firstierners Hvirveler, fom den maae pas
fere igiennem forinden. Naar vi derfore vilde tcenke, at en langt- 
fravcrrende Stierne sees paa det Sted, som den virkelig er, i Him
melen, tage vi mcerkelig feyl: men derfor at sinde, hvad Redudio- 
ner der stulde bruges til Observationen, for at faa Stiermn hen- 
fort til sit rette Sted, bliver ikke saa let; thi da maatte forft vides 
Etternens Diflance, derneft hvor mange Hvirveler dens Straaler 
bavde at paffere igtennern, inden de naaede til os, og endelig, hvor 
strerk Refradions Kraften var udi enhver Hvirvel, og da alle diste 
Elementer ere endnu udi Aftronomien gandste ubekiendte, forftaaes 
letrelig, hvor lidet Haab man kand giore sig om yderlig Accurateffe 
i de Stierner, som ere lcengst borte fra Jorden.

Aftronomi have ogsaa hidindtil saa got som flet intet tcenkt 
paa denne Materie, de ere blevne ved Jorden og dens Atmosphæra, 
men orn Refradioner i Himmelen har de ikkun lidet bekymret sig: 
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alleneste, naar Maanen har fluldetfliule en eller anden Planet, har 
de passet flittig paa, om ikke Planeten forandrede sin Figur, naar 
den kom Maanen noer; thi da skulde den blive af rund Oval, efterdi 
dens Straaler skulde paffere igiennem Maanens Atmosphæra, og 
der lide Refraktion : dette er alt, hvad de hindintil har observerer 
efter i Henseende til de himmelske Refraktioner, og loengere Vuer 
har de ikke havt.

Min Fader er den forste, som har gaaet videre, hand har 
forklaret Aarsagen til de Bradlejanfte Aberrationer af en nye Theo
rie , og Vitst, hvad Forandringer der maatte obferveres i en Stier
nes Sted formedelst Refraktionerne, fom skee udi Jordens Hvirvel 
og SoeleNs Atmosphæra, hvilket kand fees i hans Anaclaftice, en 
Traktat, fom band for nogle Aar siden havde den LEre at lóese for 
denne hoye forsamling, og som er trykt in aktis Societatis Havnieniis 
Latinis, Tom. 1II. pag. 107.

I dette Skrift viser min Fader, at Jorden sidder ikke midt i 
sin Hvirvel, men noget hen imod den Side af Hvirvelen, som gaaer 
foran, naar Jorden ved sin aarlige Gang bevoeger sig omkring Soe- 
len. Folgelig, naar man troekker en Linie fra det forreste Punkt af 
Hvirvelen til det Bageste, ffal Jorden sidde i denne Linie, men dog 
faa, at den ncermer sig noget til det forreste Punkt. Dette haver 
alssammen sin poliske Aarsag, og befindes ogfaa at stemme overeens 
Uied Obfervationerne. Det jeg haver nu at legge til, for at vise, 
hvorledes Parallaxis skittles ílf Refraktionerne, er dette, at Jorden 
sidder end ikke i den Linie, font trcekkes fra Hvirvelens forreste Punkt 
til det Bageste, men at den flydes noget fra den Linie hen imod den 
Part af Hvirvelen, fom vender fra Soelen, hvoraf folger, at Hvir
velen er paa den Side, fom er imod Soelen, hoyere end paa den an
den Side, som vender fra Soelen.

Denne Scetning, at Jorden ikke er midt i sin Hvirvel, eller 
at Hvirvelen er hoyere paa den Side, som vender imod Soelen, end 
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paa den anden, font vender ftñ, er ikke Gratis antagen, men har sine 
fuldkomne Aarfager i Naturen: thi det er aflang Erfarenhed be- 
kiendt/ at Atmosphæræ eller Hvirvelens Particler ved storre Grad 
af Varme udvide sig/ og opfylde »leget storre Nuur, og at de igien 
falde ttlftmmen, naar Varmen aftager: Da nu den Side af Hvir- 
velen, lom vender tmod Soelen, foler langt sierre Soelens Heede/ 
end den Side, fom vender fra, faa folger jo heraf klarlig, at ogfaa 
Den Side af Hvirvelen, fom vender imod Soelen, maae tage meget 
storre Rum, og vcere hoyere, end den, fom vender fra den. Mig 
synes, at her kand intet siges imod, og jeg finder ikke heller, (ttPhy- 
fici enten af Cartefianfh eller NeutonianfFo Principiis meene andet. 
Iblant disse sidste vil jc$ allegere dm bfrotntO Mufchenbroek, hvilken, 
da hand vil forklare Aarfagen til de ftedsevarende osterlige Vinde, fom 
falde UNder Linien og i Zona torrida, raifonnerer í sin Phyfíca pag. 
48 l §. IOIO faaledes: Hujus generalis venti caufa Sol eft, cujus 
aétionem clare concipiemus, ii fingamus primo, illum verfari in 
æquatore : Hujus alicui loco cum reda imminet, aerem vehemen
ter calefacit, rarefacit, ipfique majores vires infpirat : quaque ver
film hinc ille fe expandit, & furfum afcendens fupra reliquam at- 
mofphæram prominet, difiluitque ex lege gravitatis lateraliter.

Disse Mufchenbroeks Ord fige det felvfamme, fom mine, naar 
jeg allenefte fcrtter Hvirvel i Steden for Atmofphæra, imellem hvilke 
jeg ikke gior stor Forfficel, naar der tales om det sidste Atmofphæræ 
Stratum ; efterdi det ikke kand vides, hvor det alleryderste af Atmo
fphæra slipper, og hvor den præcife confunderer sig med Hvirvelen. 
Hvad de andre Strata af Atmofphæra angaaer, da haver min Fader 
fundet en sikker og demonftrativ Maade til at maale dem, fom kand 
fees udi Kiobenhavnffe Selffabs Skrifter Tom.V.pag. 310. i hans 
phyfiffe Underfegning og Bestemming afAtmofphærens Hoyde over 
Havbrynens Vaterpas, og stal jeg ncermere vist i en Tradat om 
samme Materie, hvorledes min Faders Hypothefis gandffr noye 
stemmer ind med de stenere Obfervationer fom ere giordte af Don 
Vloa og Don Juan paa Biergene Udi America. Da min Fader skrev 
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om Denne Materie, havde hand ikke andre Obfervationer at confir- 
mere sinMeening med, end de, font vare giordte af de Franste paa 
adstillige Steder i Europa, men fom Sandheden har den Kraft, at 
den bliver jo lamgere jo vissere, faa er min Faders Hypothefis nu 
ogfaa bleven ftadfoestet ved de sidste AmericanffO Obfervationer.

Da Maanen bevcrger sig i Jordens Hvirvel, faa kunde det velhende 
sig, atdenne Hypothefis, fom jeg nu har proponeret, om Hvirvelens 
Heyde paa den Side imod Solen, tillige med min Faders Hypothefis 
om Hvlrvelens Sammentrykning paa den Kandt, imod hvilken Jorden 
bevceger sig, kunde med god Nytte og Fremgang appliceres t Man
nens Theorie, da man deraf maastee kunde finde Aarfag til nogle 
<lf de mange Anomalier og Irregulariteter, fom man almindelig bli
ver vaer udi Maanens Gang: Jeg haver endnu ikke havt Tiip titat 
efterfege dette, men denne Materie fortiener visselig uoyere atbetom- 
kes, hvorfore jeg ogfaa agter med Tiden noermere heromat handle.

Naar nu faaledes er fastfat, at Jorden sidder ikke udi Centro 
af Hvirvelen, men at denne er hoyere imod Soelen, end paa 
Den Side fra Soelen, faa falder fremdeles at betcrnke, hvad For
andringer Der stal forefalde udi Stiernernes Obfervationer for
medelst denne Hvirvelens Dannelst. I almindelighed kand man da 
sige dette, at tvende Stierner stydes lcengere fra hinanden, naar de 
obferveres paa famme Kandt i Himmelen, font Soelen / og at de 
komme noermere fammen, naar De fees i Himmelen tvert over for 
Soelen. Naar derfore 2 Stierner obferveres, imellem hvilke Soe
len er, faa bliver Deres Differentia reétafcenfionum ftorre, end den 
burde vcere, faavelfom ogfaa deres latitudo borealis og auftralis ; 
men derimod bliver Differentia reétafcenfionum, og latitudo borea
lis dc auftralis mindre, mutrfce obferveres om Natten, eller paa den 
Side, fom vender fra Soelen. Endelige«, naar en Stierne fees 
enten lige i Oppofition eller lige i Conjunction med Soelen, faa for
andres dens Reåafcenfion flet intet formedelst Hvirvelens Figur, 
efterdi i denne Cafu Stiemens Straale falder perpendicular ind 
enten paa Det sverste eller paa det laveste afHvirvelen.

I Stier-
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I Stiernernes Obfervationer bar jeg fornemmelig feet efter 

Parallaxin, som findes Udi Reéiafcenfionerne, hvorfore jeg Vil her 
give lnig den LEre at udfore dette noget tydeligere og klarere. I 
Figuren repræfenterer dM Cirkel KIHTQRS Jordens Hvirvel og 
dens Sted i Himmelen udi Efterhostens Jevndogn; den Cirkel 
EFGVPNM repræfenterer Jordens Hvirvel og dens Sted i Him- 
melen i Foraars Ievndognet; o betyder Soelens Sted/ og Bog c 
ere begge Hvirvelernes Centra. 8 og c betyder de Steder i Himme
len/ hvor Sirius og Lucida Lyræ fidde. Nu er det klart/ at om Jor
den fad i Hvirvelens Centro C om Efterhosten , da ffulde Sirius og 
Lucida Lyræ stes under den Vinkel SCL, og Buen htq_ ffulde 
voere deres Reétafcenfioners Difference. Ligeledes/ om Jorden udt 
Foraarets Jevndogn fat udi Centro B,ffuldedenBue GFEXNMP 
betyde Reéiafcenfionernes Difference af de fittNMe Stierner. For- 
ffioeilen af Buerne HTQ, gfexmnp betyder begge Stierners 
Parallaxin tilhobe, og den halve Forffioel, hvilket er faa meget/ fom 
Den Vinkel csb, betyder en Stiernes/ e.g. Sirii, Parallaxin alleene.

Pdermeere, da den Bue HTQ_ er mindre end Buen Gfexmnp, er det tydeligt/ at i SeptemberMaaned/ naarJor- 
den sidder i c, gaaer der mindre Tiid forbie, fra Sirius kommer i 
Meridianen indtil Lucida Lyræ kommer i Meridianen, og i Martii 
Manned/ naar Jorden sidder i B, gaaer der meere Tiid forbie. 
Fremdeles/ jo storreForffioellen af disse 2 Tider er/ jo ncermere maae 
ogfaa disse Stierner voere os, og jo mindre Forffioetten er, jo längere 
maae de voere borte. Man obferverer i Almindelighed en meget 
ringe Forffioel af disse 2de Tider/ og derfore er det ogfaa, at man 
maae fupponere, at Stiernerne ere faa u endelig langt borte. Nu 
er det da, vi have at efterfee, hvad Refraåionen udi Jordens Hvirvel 
gier i Henfeende til denne Tidens Forffioel, out den fdrmindffer eller 
foroger den, da vi noermere kand ffionne, om vi bor fupponere Fir- 
stiernerne os noermere eller ikke: nemlig gtoveRefraétionerne Tidens 
Forffioel sierre, bor Stiernerne endnu fupponeres loengere borte, end 
hindindtil, men giore de Tidens Forffioel mindre, ffiule t>e Parallaxin 
for os, og boraltfaa Stiernerne fupponeres ncermere.



IZO C. II.Afhandling om Fixstiemernesvàce_ _ _
Ester Aftronomorum almindelige Regler skulde man i Meri

dianen , uden der at frygte for nogen Refraction, immediate obser
vers Stiernernes Re&afcenfion, hvilket ogfaa iblandt andre er Aars 
sagen, hvorfore man præfererer Obfervarioner giordte udi Meridia
nen for andre: Dette var ogfaa fandt, dersom Jorden sad i Centro 
af Hvirvelen ; thi da ffulde de Linier S c og LC, som gaae fra 
Stiernerne til Centrum af Jorden, verre i Meridianen selv, og ikke 
lide nogen Refraction, efterdi de ere perpendiculaire til Hvirvelen. 
Men efter min Hypothecs sidder ikke Jorden om Efterhosten i Cen
tro C, men i et andet PunCt D, fom er loengere fra Soelen, end 
C ; nu er det klart, at den Straale S i, som gaaer fra Stiernen t 
en ret Linie til Hvirvelen, ikke kommer i samme rette Linie til Jor
den il); thi, efterdi den er ikke perpendiculair til Hvirvelen, maae 
den efter leges refractionis braekkes ind i mob Centrum C fra Pundet 
D: Den Straale da, fom ffal komme fra Stiernen s til D, maae 
falde ind paa et andet Sted i Hvirvelen, e.g., i K, thi den Straale, 
som kommer ind i Hvirvelen i Pundet K, omendffisndt den ffulde 
ikke efter sin forste Vey itaae til Punctet D, broekkes dog derhen til 
formedelst Hvirvelens Refractions Kraft, og efterdi den er oblique 
pan Hvirvelen.

Paa famme Maade vises, at Straalen fra L, forn ffal fees 
i D, falder ikke ind paa Hvirvelen i Punctet R, men i det Paner S, 
faa at Stiernerne 8 og c, fom burde fees t Septembri under Vinke» 
len SDL eller i DR, feeé formedelst Refractionen under en storre 
Vinkel, nemlig KDS, det er at sige, deffydes fra hinanden, hvilket 
er imod leges parallaxeos, som requirere, at de burde komme noer« 
mere sammen. Nemlig, efter Figuren ere Stiernerne i Púneteme 
s og L, hvor de ogfaa burde fees, men da deres Straaler, fom ffal 
komme til D, falde ind paa Hvirvelen i K og s, obferveres de ikke 
i 8 og c, men de sees ved Linierne DK og DS i Púneteme Y og Z, 
hvilke ere langt loengere borte, faa det er klart, at Refractionerne, 
fom ffee udi Jordens Hvirvel, forvolde, at Stiernerne obferveres 
loengere borte, end de ere, t September Manned eller Efterhosten.

I Mar-



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sta Jorden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i;,
3 Martii Maaned skulde Jorden vcere i Centro B, men ñf 

samme Aarsag, som tilforn er ncevnet, skydes den längere fra Soe- 
len, nemlig til Punctet A : Stiernen, som skulde sees i S, falder 
ikke ind med sin Straate paa Hvirvelen i Punctet F, men E, saa 
den stes i den Linie A E : Ligeledes sees Stiernen L ikke i L, men i 
Linien AM, Den Bue, som Jorden gior med sin Vending, fra s 
er t Meridianen indtil L kommer derudi, da Natten pallerer forbie 
imellem disse 2de Stierners Culmination, ffulde vcere den Bue 
FEXMN, men formedelst nyelig anforte Aarsager ffal Buerne 
EF og MN troekkes fra, saa at Jordens Vending skeer ikkun i den 
Bue EXM, det er at sige, der bliver kortere Tiid imellem diste 
Stierners Culmination, da dog i Martii Manned Tiden burde vcere 
lcrngere efter leges parallaxeos.

Dersom Jorden fad i A og D, og ingen Refraktion ffeede, 
ffulde Paralaxis af de 2de Stierner 8 og L vcere saa stor, som Vin
klerne ASD eg ALD, men nu, da Refractionen ffeer, bliver den 
obfervable Parallaxis ikkun de Vinkler DYA Dg DZA, hvilke er 
mindre efter den Geometri Proposition, at den udvendige Vin
kel er stirre, end den indvendige; saa meget da, som diste tvende 
sidste Vinkler ere mindre, end de tvende ferste, tabes for Observator, 
naar hand vedHielp afStiernernes Rectafcenfion vil definiere deres 
Parallaxin og Diftance fra ZordM, saa at Mit Argument bliver 
klart, at vi ikke see saa stor Parallaxin, som vi burde: Vi argumen
tere saaledes, efterdi 2 givne Stierner, som ere i coluro íbiítitio- 
riim, sidde lcengere fra hinanden i Martio end i Septembri Maaned, 
folger deraf, at Stiernerne ere os ncrrmere end om Dette ikke ffeede; 
men nu har jeg vitst, at denne Difference imellem Martii og Septem
bris Maaned sees og observeres ikke saa ftor, som den virkelig er, 
hvoraf med Vished stuttes, at Stiernerne ikke heller obferveres os 
saa noer, som de virkelig ere.

Her maae moerkes, at Refractionerne, som ffee udi Jordens 
Hvirvel, forhindre ikke den Maade at obiervere Parallaxin paa, som 

jeg



IZ2 C. H. Afl)ñNd!ittg OM Fjpstiernernes vànce rc. 
jeg har anfort t den forste Part af min Afhandling; thi lad voere, at 
af 2 Stierner, fom sidde ftrax ved hinanden i Himmelen, den eene 
forandrer sit Sted formedelst Refractionen udi Jordens Hvirvel, faa 
er dette klart, at den anden forandrer ligefaa meget sit Sted, og paa 
finnme Maade, faa at jeg folgelig kommer til at obfervere ligefaa 
stor Parallaxin , som Refractionen aldrig var skeet, hvoraf sees, aß 
det er ikke en liden Fordeel, at indrette sine Obfervationer paa den 
Maade, fom jeg forhen har beskrevet.

Jeg har aldrig kundet berre Tvivl om Syftemate Copernica- 
-no; den store Mcengde Obfervationer, og de mange Phænomena, 
fom alle nove stemme ind med det, beviser meere end fuldkommen 
nok, dets Rigtighed, men dette har dog altid meget frapperer mig, 
at endogsaa de noermeste Stierner ffulde voere faa uendelig langt 
borte ; jeg bar derfore stroebt, at fore dem noget noermere til oS, men 
hvad Lykke jeg derudi bar havt, skimmer andre best, jeg kunde selv 
maaffee vcere partiff Dommer i min egen Sag. Dette waae jeg 
ogsaa hoyligen forundre mig over, at den viise Skabere paa saa 
mange Maader har ffiult Skabningen for oS; hand har uden Tvivl 
vildet, at Gierningen ffulde ligne sin store Mester; som hand selv 
ikke vil findes uden af deny som soge og lede efter ham, saa vil hand 
og ikke, at hans Gierninger ffal kiendes uden af dem, som randsage 

noye, og giore sig Umage for at kiende saa ftor en MestereS 
Arbeyde, hvilken voere Lov og PriiS i

al Mvighed.

Afhand-




