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Afhandling
om

Jordens Temperatur og dennes Forandring.

forfattet af

§. G. Kratzenstein. '

der -et Kongelige Observatorium i Paris er en Kielder 84 Fod dyb, som 
bestaaer af mange deri foresundne Gange, hvilke i gamle Dage formodent

lig have lient til Gennemgang fra Munkeklosterne ril det ncermeste Nonnekloster, 
for derved paa en ffiult Maade at holde Verden ffadeSloS for det aabenbare Tab 
af faa mange Menneffer. I den Gang, som gaaer til Abbediet Port Royal, 
finder man et Hul i Muren, hvori er en Steentavle; her har Hr. Delahire, - 
paa et dertil ophcmgt Thermometer i tang Tid iagttaget den underjordiske Varme 
paa dette Sted. Med Forundring fandt han, at Thermometret hverken Som
mer eller Vinter var underkaster nogen Forandring, men bestandig og nsiagtig 
viiste en og den samme Temperaturens Grad. I Midten af dette Aarhundrede 
hax den uncevnte Forfatter af Universalthermometret, som er beskrevet i den gdie 
Deel af A&a Helvetica, atter, og meere end eengang, iagttaget del samme; 
heraf har han taget Anledning til at antage denne Grad fom en fast Punkt for sit 
Thermometer, og betegnet den med O, isteden for ar Fryfe-Puncten paa de saa- 
ledes «rettelig kaldte Reaumurffe Thermometre er betegnet med Null. Man 
kan ikke negte, at hiin Maade har Fortrinet for denne efter vores Folelfe, og 

- derefter burde vi dog billig bestemme Kulde og Varme. Ingen af os vil ve! an
tage de 8 forste Grader over Fryfe-Puncten af det sidst omtalte Thermometer 
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fom Grader af magelig Varme, ja jeg tvivler endog om, at Indbyggerne ved 
Tobolfioden som Vinteren igiennem lukke deres Vinduesluger med Iisplader, 
uden ar frygte for, at disse ved Heeden af Bagerovnene i deres Varesser skal 
smelte, ferend de paa den heitidelige Dag, da Flodens Jis brydes, under al
mindelig Glcedeffrig flaaer dem md med Prygle, og for hvilke en Kulde af 68 
Farenheitiffe, eller 34 Reaumurffe Grader under Fryse-Puncten visser ikkun 
en ganffe taalelig Vinter, isteden for at saadan Vinter hos os er 'kuns 14 Fa- 
renheitiffe eller 7 Reaumurs Grader, jeg tvivler,, siger jeg, at disse vil an- 

/ ' tage de 8 forste Grader over Fryse-Puncten som Tegn paa en maadelig varm
Luft, thi jeg veed af Erfaring, at en Sibirak ligesaa godt som jeg, kan fol« 
Luftens Kulde, fornemmelig naar han ikke indvortes har varmer sig med en 
god Slurk.

Imidlertid kan den Punet, hvorfra man begynder gt ralle, vorre Natur
formeren ganske ligegyldig naar han ikkun veed dens Betydning. Jeg maae der
for anmerke, at Temperaturen i flige dyhe Kieldere og Huller, hvortK Luften 

. udenfra ingen synderlig Adgang har, bliver betegner ved den 55de Grad af den 
Farenheitiffe, og den ioi Grad af den Nolletffe eller ucvgte Reaumurffe Scala. 
Hr. von Wairan og den forhen omtalte Anonymus paastaae, at denne un
derjordiske Temperatur i en Dybe af 50 til 500 Fod finder almindelig Sted paa 
Jordkloden, saavel ved Polen, som ved Linien, men at t>eu tagep til i endnu dy
bere Gruber, og foraarsager at Bjergfolkene have en Afkioling nodig. Denne 
sidste Punkt holdör jeg for en Misforstaaelse, som jeg strax vil oplyse. I mine 
yngere Aar fandt jeg i Teichmeiers Experimental - Physik, at den underjordiske 
Varme tog til med Dyben, og dette blev beviiset derved; at Biergfolkene i de 
dybere Rammetbergiffe Biergverk for Heedens Skyld maatte arheide nogne.

1 Dette giorde mig nygierrig, og drev mig, saasnart jeg igien kom i Ncerheden af 
Bloksbierget, imod hvilket dets Naboe, Rammelsbierget er kuns en Dverg at 
befoge dette nu siden mange hundrede Aar udhulede Bierg. I Sandhed følte 
jeg ogfaa snart, uden ar have behov at sperge mit Thermometer fil Raads, 

>- Heeden af den sig ncermende Skiorrsild; men jeg blev vaer, at denneIld var be
stemt til at blsdgiore dette Biergs staalhaarde Kies, paa det at den kunde vindes 
med Boreren og Fcmstelen. Her maatte vel 'nedvendig Biergfolkene blotte de-
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re6 Overliv, for ar formindsse Sveden. Det bege var, at der ved Siden af 
denne Skcersild fandtes visse Limbi, eller Gang*, hvor man kunde afkiole sig, 
og samle nye Krcefter til Arbeidet i Skic?röilden. At ellers Biergfslk i visse dy
be Gruber, hvor titan dog ikke har antcrndt nogen Brcendeveds Ild, kunne be
hove Forfriffning, bor ikke faa meget tilskrives den tiltagende uuderjordiffe Var
me, som megetfor de i Gruberne sig opholdende qvcelende Uddunstninger eller 
Dampe, i hvilket Tilftelde de ikke behove Afkioling, men blot disse Uddunstnin
gers Vortforelst ved Ventilatorer eller Skoller: Det vilde alksaa komme berpaa^
an i en ret dyb og dertil hikket Grube, som fra udentil ikke behsvede nogen Luft- 
trcek, at undersoge, om ikke Jordons indere Varme i stige Dybheder virkelig 
tiltager, hvilket er meer end sandsynligt, naar man ikkun derhos kan vcere vis 
paa, at denne Varme ikke er dette Sted egen, og kommer af Kiftts langsomme 
Oplosning ved den underjordiffe Fugtighed, da der efter alle Omstændigheder sy
nes, at endog de ildsprudende Bierge opkommer og noeres derved, naar denne 
Oplosning ffeer med en stor Heftighed. Jeg har vel selv adffillige Gange be- 
sogt temmelig dybe Gruber, men de vare alle forsynede med sortreffeligeTrotkhul- 
ker, faa, at man i de Heede Sommer Dage ikke kunde snffe sig et behageligere 
Sted, at forfriske sig udi. De vare altsaa aldeles ikke skikkede til disse Iagtta
gelser. Jeg maae endnu foie til, at man ikke tor haabe i det nordlige Siberien, 
ister i den Egn, hvor en Mcriigde store Floder udspringe ligesom af eet Centro, at 
kunde finde eller udgrave en,Kielder, somi en Dybe of 50 - ivO Fod Milde viseden 
parisiske Kielders maadelige Temperatur. Ja end mere alle Kieldere i denne 
Egn ere udhuggede i den frosne Jordskorpe, som om Sommeren kun oproer to 
til tre Fod dybt og forblive bestandig i den frosne Tilstand naar man kun bevarer 
dem for Ven udvortes Luft. Denne Jordens Tilstand maatte forekomme mangen 
een ffraksom, dog forskaffer den disse, paa deres Viis temmelig lykkelige, Ind
byggere denne Beqvemmelighed, at de i flige Kieldere kan, faa lamge de lyster, 

' bevare i den frosne Tilstand det Vinteren igiennem i Mcengde forefaldende fierede 
og ufierede Vildt. Og dersom nogen havde, den Grille, at han efter Doven 
vilde bereve Ormene sit Legeme lige indtil Dagenes Ende, faa.vidste jeg ikke at 
give ham et bedre Raad, end at lade sig indmuure og begrave i flig en Kielder. 
Han vilde da for stedse btive frie for Forraadnekse, med mindre Eeliptikens Ob- 
ligvitort efter Aartuflnde tilvoxte faa meget, at disse Egne igien kunde blive opte-e- 
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de i Dybden. Imidlertid kan denne Egn -og aldeles ikke anfores som etBeviiS 
mod den forhen omralte almindelige Jsrdkuglens Temperatur i en Dybde af 100 
Fod; da hver Mand veed, ar Luftens Temperatur paa hoie Bierge, altid og 
allesteder er ringere, end paa den over Havet lidet ophoiede Jordflade; men nu 
er denne Sibiriens Egn i sig selv at ansee, som et meget hoit Bierg, da adskil
lige store Floder herfra have deres Udspring, hvis Kilder i lige Linie ere 362 tyd
ske Miile borte fra Havet, hvori de styrte sig. Efter Abbeds Chappe d’hau- 
teroches Iagttagelser ere de Sideriske Steder Jrcutsk og Nerczinsk, som ligge 
under 52 Grader Polhoide, 3000 til 3303 Franste Fod ophoiede over Oceanet, 
ogiArgunstoi, som ligger 3200 Fod heiere, end Oceanet, og under den 57de 
Grad Polihoide optoer Jorden kuns 3 Fod i Dybden. Naar der altsaa tales om 
den almindelige og paa alle Steder lige store Jordklodens Temperatur i en Dyb- 
de of 50 til ioo Fod, saa maae man aldeles ikke derved forstaae dybe Huler eller 
Kieldere i saa hoie Bierge, men kun saadanne, fom ere udgravede eller dannede 
i de lidet over Oceanet ophoiede flade Egne. Derforuden har man hidindtil end
nu ikke giort Forseg paa de heedeste og koldeste Steder ved Oceanet, om ogsaa 
virkelig den selv samme Temperatur^ som er i den Parisiske Kielder, finder 
Sted i de dybe Huler og Kieldere som ere der. Jeg vil nu vende mig til de Iagt
tagelser, som synes mig at beviise, at Varmen i vores nordlige Egne har taget 
merkelig af. Jeg forstaaer ikke herved nogle enkelte Dages Varme, men det 
heele Aars Middelvarme, som man kunde erholde, naar man summerte de 
iagttagede Grader paa Thermometret, og dividerte Summen med 365 Dage. 
Disse Iagttagelser ere deels physikakiste deels astronomiske. De Petrefåéta 
som vi i stor Mcengde antreffe i de nordlige Egne af vores Jordklode, viise os 
skiellige Arter af Dyr og Vexter, som efter den ncervcrrende Jordklodens Be
skaffenhed allene hore hiemme i den Heede Zona. Efter Hallers Iagttagelser 
finder man i Skiverpladene i Bladebierget, som horer til Alperne i GlariS, Af
tryk af saadanne Arter af Bregne, som ere de antilliste Her egne. I Holland 
har man i Jorden sundet Beenrad af Crocodillcr, og andre endnu upaatvivlelige 
Beviiser mode os her paa vor egen He. Adstillige Stykker af Nautilus 
Craflus, som kun opholder sig i den heede Jordstreeg, KrUSsnogepande, som 
efter Rumphs Beretning kun findes ved de Molukkiske Her, har jeg selv udpil
let af Steene fra Kalkgruben paa Fcycee, og det af Steene, som hore til en Ck- 
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pallenbernk, hvoraf egentlig Kalkgruben i Faxoe bestaaer, og derfor giver bedre 
Kalk, end den Saltholmsse Kalksteen, fem ikkun er dannet af en knusetAsters- 
barnk. Fleere saadanne Vidnesbyrd, fom man antreffer hos dem- der have 
ssrevet om Forsteeninger og Jordens almindelige Oversvømmelse vil jeg forbi-, 
gaae. Nu bliver Spersmaalet: Paahvilken Maade erodisse for ncervcrrende 
Tiid til faa langt bortliggende Lande henherende Dyr og Vexter kommen herhid? 
Ncesten alle Naturkyndige vil svare, at de ved den almindelige Noahs Syndflod, 
eller nogen anden sterdeles Oversvommelse ere forte herhen fra deres rette hiem.

Endssiont jeg gierne vil tilstaae, ar nogle enkelte See-Dyr og Planter 
kan ved Noahs Syndflod voere blevne forte til langt bortliggende hoie Bierge og 
der blevne bedekkede med Dyn , faa kan dette dog kun gielde om de Egne, fom 
tigge under og i Ncrrheden af Zona torrida, men ikke om vore nordlige; lige
ledes kan det ogfaa kun gielde om faa store Steenklumper, fom Havets Bolger 
t Storm ere i Stand til at fore op af Dybet, men ikke om heele Corallbcenker, 
lige dem, fom man overalt tresser i Zona torrida, hvor Soen ikke er meget 
dyb, og i Besynderlighed nar ved de Antillisse Aer, og som man ligeledes bru
ger til at broende Kalk af. Vel sindes der og hist og her i Nordsoen ved de Nor
ske og Engelsse Kyster enkelte Corallvexter, men en stor Corallbcenk har man, 
säa vidt jeg veed, ei iagttaget i de nordlige Vande. Men da man kunde ind
vende, at man i Mangel paa Iagttagelser ikke burde stutte til en Tings Jkketil- 
vcerende, saa vil jeg kun beraabe mig paa de mange Aftryk af Nautilo Crafio, 
°9 de Indisse Trochis i Faxoes Kalksteene, samt de Aftryk af den finere Art 
Nautilus, som sindes i det Bareurisse Marmor, om hvilke man med Vished 
veed, at de aldrig befoger disse Egne, ikke heller kan drives herhid ved den lang
varigste Orcan. Skulde Skallerne af disse mange Slags Soe-Dyr vcere kom
ne herhen ved Syndfloden, faa macttte en vedholdende Strom med en langvarig 
Sydstorm have rullet dem over de under Vandet staaende Bierge og Dale, lige 
fra Africa og herhid > og til en saadan Reise for tomme Skaller af stig en Stor- 
relfe, der kuns kan blive fortrullede paa Havets Bund, vilde udfordres et heelt 
Aarhundrede, da dog Near Syndflod kuns har varer omtrent et Aar. Desuden
vilde de ved de mange Stod blive til Gruus sorend de havde fuldfort Reisen. 
Overalter en saaledes vedvarende sydlig Strom i Oceanet ikke passende med Jord-- 

t7ye Saml. I. B. z Äg > klodens 
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klodens Indretning. Ja om endog den heele Jordklode nu, ligesom i Noahs 
Tid, blev fadt under Vand, saa vilde Soel og Maane formedelst der Vand- 
bierg som ophores ved de himlisse Legemers indbyrdes Tyngde, og virke Ebbe og 
Flod, stedse, ister i den Heede Zonar foraarfage en almindelig Havstrom fra 
Aften til Vesten, men ikke fra Synden til Norden, eller fra Vesten kil Asten, 
undtagen paa nogle enkelte Steder i Oceanet, hvor de underseisse Bierges og ' 
Dales Beliggenhed kan give den almindelige Strom en besynderlig Vending
men fom sikkert ikke eri Stand til at rekke fra Zona torrida til vore Egne, en 
Strikning af 400 Miil, efterdi saa lang en Dal derfra til os ikke er til. 
Naar altsaa hverken Noachs almindelige eller nogen anden sårdeles Oversvommelse 
har kunder bringe de Antillisse Bregne til Schveiß, som desuden paa denne lan
ge Reife maatte vcere forandrede; naar man ingen Grund kan finde, fom kunde 
bevcrge Crocoditlen, til at forlade sin saa kiere Varme, og udvcelge den kolde 
Rhiinstrom ril sin Boepa'l, hvad for Oversvømmelser der end maatte forefalde, 
og hvad Fart Strommene end maatte lage; naar den mennesselige Forstand ikke 
kan begribe, hvorledes det var mneligt, at de saa skiore Skaller af Nautilo 
papyraceo i saadan Mcengde kunde ved Syndfioden vcrre henrullede over de 
S6>weihersse Bierge og samlede i et Marmorbierg i Bareueh, uden forhen at 
vatre blcvne forvandlede ril Slev; naar man ligesaa lidet karr angive en med Ver
dens gamle eller nye Indretning overeensstemmende Vey, paa hvilke vore Faxoi- 
ffe Nautili eradi 03 Trochi, heele og ubessadte kunde vcere forte derhen, 
saa er det jo ganske overeensstemmende med Fornuften, at troe", at de i Jor
dens celdste Tider maae der have havt deres ordentlige Boepcek, og at der paa de 
Steder hvor man hyppig muresser dem, haver varet Colonier af dem, -hvilke 
Tid efter anden ere blevne bedekkede med Dynd, Sand,^ Leer og Jord, fom 
ruren heftige Stromme med deres Mundinger have styrtet over dem, eller Havet 
ved en Storm har losgiort fra Gründen og overssyllet dem med, ligesom det har^ 
saaledes bedekkel en Deel af Landet paa den nordvestlige Pynt af Frankerig med 
Flyvesand, saaar kun Taarnspidserne afde der forhen vcerende LandSbye-Kirker 
rage stem. Ja Erfarenhed karrer, at Corall-DyreneS^lfkom msstendeel opforer 
deres nye Bygninger oven over deres Modres, faa al disse derover maae gaae -til 
Grunde. Paa denne Maade opstaae de kiempemcessige Corallgreene, som fra 
8 til IL Fods Tykkelse vope lige til SsenS-Overflade, blive farlige Klipper for

Skibene;
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Skibene; og endelig, naarHavet formedelst dens tiltagende Dybde forlader dem, 
og de da blive besogte af Soefuglene, blive de bedekkede med disses Skarn, samt 
med Fiske- og Fugle-Radde- iligemaade blive de i Storm oversvommet med 
Dynd som har loset sig af Grunden; de blive og forstorrede med did derpaa ud
kastet Soe-Grces. Saaledes opstaaer efter Aarhundrede en Ae, hvilken, alt 
som den er bedekket med feed Dynd eller Flyvesand bliver meer eller mindre frugt
bar og skikket til Beboelse. Saaledes er maaskee den i Sydseen liggende para
disiske Ae O-Taiti med dens Naboe opkommen, eft rat en afSeegrunden op
kaster Vulkan har giort den ferste Forhoielse eller lagt Grundsteenen dertil, hvor- 
paa siden Corall-Ormene ere blevne ved at bygge. I en for 15 Aar i den En
gelle Journal indrykket Beskrivelse over Skibbrud paa en saadan sig ettfcmi kun 
lider udbredende Corallbcenk, har jeg fundet, at Fugleffarner paa den samme 
allerede var voxet til en saadan Hoide, ar de derunder kunde begrave deres Dode, 
og heraf seer man, at det ikke behoves, at fralede alle Aers Opkomst fra Over- 
fvommelfer eller Vulkaner.

At Kiobenhavn staaer paa en Kridrklippe, det er paa en knufet og deref
ter med noget hvidt Leer giennemblandetAstersbank, har jeg paa det hoieste 
Sted i Byen erfaret ved Jordboreren, og derhos fundet utvivlagtige Spoer paa 
at"den Klippe forhen har v«ret en Strandbrede. Just der samme kan man paa 
samme Grund paastaae om den Deel af de Schweiherske Alper, som i deres 
Indvolde indeholde heele Colonier af visse Arter Soesnekker, som lagviis ligge 
oven paa hinanden, og det til en Heide af<5 til 10000 Fod over Havets nu va
rende Horizont. Hoiere finder man dem vel ikke, og derfor maae man anfee 
disse Bierges Spidser som Klipper eller Her, som allerede i Jordens forste Tid, 
da den nesten ganske var bedekket med Oceanet, ragede frem, og derfor ikke kunde 
faae nogen Asters- eller Corallenbanke til Grundvold. Just denOmstcendighed, 
at de forsteenede Aftryk af Soedyr ikke overskrider en Hoide af 10000 Fod over 
Havers Horixont kan tiene os til et overtydende Beviis gt vi uden al Grund til
skrive Syndfloden deres Tilvcerelse i mindre hoie Deele af Biergene; thi naar 
den i Folge af Mose Beretning har bedekket alle Bjergspidser 15 Alen hott, faa 
vilde den naturlige Folge vare, at man ligesaa godt i de hoiere som i de lavere 
Egne af Alperne maatte finde Spor tU Skaller af Soedyr, hvorfra de allene 
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maatte undtages, der kunde ansees for udbrændte Vulcaner. Naar vi altsaa 
efter alle Omst«ndigheder maae holde for at Ocanet i de celdre Tider har ligesaa 
hoit bedekket Jorden, som disse isters- og Corallbanker viise sig, faa maae og- 
faa denne Bedekning have vedvaret Aarhundrede igiennem, paa det at disse Soe- 
dyr kunde voxe til faa stor en Mcrngde, som man virkelig finder at de have voxet 
til, dette kunde desto lettere sikee, da Oceanets Dybhed i den Tid, det bedekkede 
den storste Deel af Jordkloden, ikke kunde vorre saa stor, som nu. For ncrrvce- 
rende Tid indtager Oceanet omtrent to trediedeel af Jordfladen, folgelig-maae 
det den Tid have vceret en trediedeel mindre dybt. Solen kunde altsaa bedre op
varme den mindre dybe Soegrund, og altsaa kunde SoedyreneS Fortplantelst, 
hvilke vi nu have at takke for alle vore Kalkbjerge, hastigere gaae for sig. End
nu bliver to Sporsmaale tilbage at befvare, nemlig hvorledes Oceanet efterhaan- 
den har forladt og blottet det nu vcerende faste Land? og hvorledes Skalldyrene, 

/ som for ncervcerende Tid kuns leve under den Heede Zone, har den Tid kundet 
anleggeher faa store Colonier og fordrage vort kolde Clima? For at besvare det 
forste, behover man blot at give Agt paa det, som endnu dagligdags ffeer for 
vore Hine, og deraf siutte til det forbigangne. Den inden for Vendecirklerne 
liggende Deel af Oceanet bevceger sig stedse ved Solens og Maanens Virkning 
fra Hsten til Vesten, og vedligeholdes derved bestandig i en frisk Tilstand, da 
den ellers i kort Tid vilde komme i Gicering, raadne, og ved sin Stank drcebe 
den heele menneffelige Slcegt; thi denne forraadnende Gicering er Soevandet, 
uagtet sin Salthed, formedelst sin dyriffe og planteagtige Mellemblandelfe uncrg- 
telig underkastet. Denne S^rsm fuldender i de dybere Egne af Oceanet daglig 
6 til 8 Miile, eftersom Solen og Maanen, fsreenede eller fraffildt, opdriveet 
meer eller mindre hoit Vandbierg under sig. Deraf kommer der, at Skibene 
paa deres Tilbagerejse fra Ostindien til Europa ikke kan seile til Øen Helena 
naar de om Natten uforvarende ere stilede den forbi. Paa mindre dybe Stceder' 
og imellem Her, kan denne Strom paa visse Aarstnskider vcere saa stcrrk og ri
vende, at Skibene endog med den beste Vind ikke kan segle derimod. En saa- 
dan vedholdende Strom maae altsaa med Tiden rive de blödere Deele af Soe- 
grunden loS, fore dem med sig, og ved Bolgerne ffylle dem op paa Landet. 
Naar Soegrundens Leer Lag faaledes efterhaanden ere blevne opleste og skyllede 
op paa Landet, saa blive de oste der under liggende Lag afFlyvesand blottede, 
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Belgerne dreven ril Strandbredden, og ved Stormvinde udbredede over Landet. 
Paa denne Maade er den forhen ved Kisge vcerende Havn tilstoppet, og den 
med store Omkostninger ved Randers opmoddrede Havn er paa samme Maade i 
en Efteraars Storm tilfyldt. Hertil kommer endnu, at i en maadelig Af
stand fra Strandbredden, hvor Dybden ikke er alt for bradt, voxer aarlig en me
get stor Mcrngde af allehaande SoegrcessomudfuerSsegrunden, bliver om Efter- 
aaret lesreven og kastet paa Land. Jeg har deraf feet store og tykke Her fvsmme 
i Oceanet, at de vare istand til at stille Bolgernes Bevcegelfe, sg Jisfuglene 
kunde^paa disse Her bygge deres Reeder. Ved denne faaledeS hiddrevne Tang 
bliver Landet aarlig forhoiet ogudviidet, og Oceaners Vand maae da nodvendig 
trcekke sig i sin derved fordybede Hulhed tilbage, hvorfra del bliver ved at igien- 
tage de samme Optrin. Dette gior, at en Naturkyndig kan forudsee, at de nu 
vcerende lystelige Hoie vil om nogle 1000 Aar forvandles til Alper, skiulte med 
en evig Snee, og de nu vorrende Dale til here Skovbegroede Bierge; og at Ocea
net da efterhaanden ikkun vil indtage den zdie eller 4de Deel, af Jordens Over
flade. 'K)en Andeel Flodene have heri, i det de rive Jord og Sand med sig fra 
de here Bierge ned i Dalene, og derzsed forlcenge deres Munding, gaaer jeg her 
forbi, eftersom denne Tilvext vel tiener til at drive Seen inden snevrere Grcrnd- 
ser og tilintetgiore Bierge, men ikke til stedse meere at nedtrykke Vandets Over
flade under de forhen af Vandet beffyllede Bierge. Paa denne Maade troer 
jeg at det ferste Spersmaal kan i Overeenssiemmelfe med den daglige Erfaring til- 
sircekkelig besvares. Hvad det andet Spersmaal angaaer, hvorledes det heede 
Jordbeltes Seedyr her har kundet opsiaae deres Boepcel, faa veed jeg ikke at 
give andet end dette sandsynlige Svar, at her just paa den Tid ogsaa maae have 
vceret ek heedere Clima end nu. De nu vcerende Biergtoppe vare paa den Tid 
netop af Soen fremragende Her, og altsaa i den nedre Egn af Luften udsadt for 
de varme Soevinde, uden at de over Jisbedcekkede Alper strygende Vinde have 
derved kundet blive kolde eller meddeele os deres frosne Beskaffenhed, eftersom 
saadanne ikke endnrl vare til. Videre kan man ganske naturlig formode om Jor
dens indvortes Varme, at den, ligesom al anden Varme, der ikke stedse faaer 
nye Ncering, aftager Tid efter anden, og maatte blive udbredet igiennem det 
heele Verdens Rnm. Folgelig maae den i gamle Dage have vceret stsrre end 
nu, da Jordkloden kun kan give en endelig Vcering til denne Varme, vaden

3 * ind- 
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indvortes Bevægelse, som ffeer paa een afos ubekiendt Maade, maae dog en
delig engang ophore, naar den dertil horende Materie er fortæret eller udtomt. 
Jordens Kierne maae nu beftaae enten af en forhen gloende Coined, efter Whi- 
ftons Meening, eller af en fra Solen afstodt og siden rundt tilfammenflydt Draa- 
be, ligesom de smaae microffopiffe Glaskugler, som Buffon lærer, saa maae 
dog i begge Tilfælde efter al Anseelse dette forhen Heede Legemes Varme formmd- 
ffes og endelig gandffe ophore.

Saaledes seer det ud i Hensigt til Jordklodens indvortes Varme, som i 
de ældre Tider kan have forffaffet vort Clima en varmere Atmosphære. Men 
desforuden er det og hoift rimeligt, at Ecliptikens Skiævhed i de ældre Tider har 
været storre end nu, og at altfaa Zona torrida har ftrækket sig videre ud imod 
Norden. Over Ecliptikens Skiævhed have vi kuns Observationer fra 2000 Aar, 
og den synes i disse 20 Seculis ikkun, at være blevet 24 Minuter mindre, hvil
ket i Sandhed vil sige meget, men man behovede kun at äntage, at denne 
Skiævheds Aftagelse forholdt sig som finus af den Vinkel Jordens Q^ne gier 
med Aeqvator, for ikke at faae en alt for hsi Verdens Alder, da Solen fful- 
de have ftaaet lige over Dannemarks Zenith. Hidindtil har den ftore Euler 
kuns opdaget een Aarsag til denne saa længe i et fremgaaende Aftagelse af Eclip
tikens Obliqvitæt; denne nemlig , som opkommer ved de ovrige Planeters Virk
ning paa vor Jordbane, thi den liden Af- og Tiltagelse som tilendebringes i 18 
Aar, og kommer afMaanens foranderlige Bane, regner jeg her for intet. Men 
mange andre Aarsager kan endnu være til for denne nu allerede siden 2000 Aar 
vedvarende Ecliptikens Skiævheds Aftagelse, som maaffee forsi vil blive indseer 
af vore Efterkommere. Efter al Anseelse maae den i vores Jord indftuttede be
vægelige magnetiffe Kierne ligeledes have en ftor Indflydelse paa Jordens Banes 
Beliggenhed. Men vi have om dennes langsomme Bevægelse kuns Iagttagel
ser fra saa kort en Tid, at vi ikke endnu kan drage saa vidt udrekkende Slutninger 
deraf. Endelig kan man endnu angive en tredie Aarsag, som har kundet tilveje
bringe det nordiffe Climas Forværrelse. - Naar vi vil domme om Solens Ild 
efter Ligheden med Ilden paa vor Jord, som uden bestandig Næring ftedse^tager 
af, saa maae og Tid efter anden de brændbare Materier i Solen alt nicer og 
meer fortæres, og den altfaa tage af i sin Stsrrelse. At flutte ester de opkom- 

mende
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mende og forgåaende Pletter i Solen, hvilke forestille dybe og ujorvne Huler, fom 
esterhaanden komme i Brand igien, eller blive lyfe, maae man ansee Solen, 

-lom en Klump Steenkul af den beste Sort, hvori den iblandede Kris, ligefom 
paa Jorden, foraarfager et JordMcelv eller Soleskiorlv, som opkaster en stor 
Deel af Skorpen. Dunkelheden vedvarer da i den giorte Huule faalcenge, indtil 
den ogsaa bliver angrebet as Ilden, som da gemeenlig brcender klarere end den 
ovrige Deel af Solen. Thi man maae aldeles ikke troe, at Solen ved gode 
Kikkerter, endog uden at tale om Pletterne, ^viiser et jevnt og eensdannet Lys, 
meget mere finder man Skatterinaer og Afsaher af hoiere Deele, fornemmelig 
ved Solens Rand, som tydelig viiser dens Lyses og Overflades Ujevnhed. Da 
Diametrens Formindskelse i 100 Aar paa et saa stort Legeme ikke kan udgiore me
get, saa kan man endnu ikke med Vished bestemme, om Solen ogsaa virkelig 
viiser en Formindskelse i sin Diameter, fordi de gamle Observationer ikke hertil 
har kundet gieres noiagtige nok. Det kunde ogsaa vcere, at Jorden noermede 
sig ligesaa meget til Solen, som denne tog af i sin Masse, og da vilde man 
ikke engang kunde mcerke nogen Diametrens Formindskelse, om man endog der
til brugte de rwia^tigste Instrumenter. Om denne Ncermelse bliver mcerkelig 
i 100 Aar, vil man ikke faae at vide, forend Venus i det folgende Seculum 
endnu engang gaacr forbi Solen, og giver paa tty Anledning til en noiagtig 
Maaling af Jordens Afstand af Solen.
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