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A maturen er saa uendelig rig i at den béftandig 
tilbyder fine Grandlkeré noget Nyt. I det fidfté 
Aarhundrede har den aabenbaret fine Yndlinger en 
heel Cl alle af Dyrs Planternes Rjön, Elektricite
tens Egenlkaber, Galvanismen , Gåfernes Forlkjeh 
lighed, en Mængde Iagttagelser ere gjorte i dens 
forlkjellige Riger (Opdagelser af nye Dyr, Plan« 
ter &c.); nogle af dille have allerede bragt Men« 
nelkellægten uventede og overordentlige Fordele, 
fom de nyere Opdagelser i Chemien, Vaccinen 
&c. Andre befkjeftige endnu ikkun Naturfor- 
ikernes Vidélyft, og ved nogle kan man ikke en
gang haabe, at denne saåsnart vil blive tilfreds- 
flillet.

Til diffe höre nogle Phænomener, der ikké 
tilforn ere blevhe paaagtede, enten fordi de vir
kelig ere nye, eller fordi de vise lig kun i sjeldné 
Perioder, eller fordi man ikke tilforn værdigede 
dem en nöjere Underfögelse; da man an faa Be
retningerne om dem for opdigtede Fabler j mart 
havde bunden lettroende Kjellinger paa Ærmet;

M Dette



Dette var Tilfældet med de himmelfaldne Stene 
(Meteorftene, Aerolither) den Gjenftand fom jeg 
kortelig vil fremftille i dilfe Blade,

Min Henligt kan hverken være at levere no
get Nyt eller noget Fuldftændigt om denne Ma
terie , men kun at gjöre Læserne opmærksomme paa 
et intereflant Fhenomen, der er mindre bckjeudt 
hos os, end hos de flefte andre europæiike Natio
ner, da det i den senere Tid ikke har indtruf
fet hos os. Fuldflaudighed tillade hverken difle 
Blades Henfigt eller mine Kundfüaber. Kun en 
Overligt over nogle Begivenheder af dette Slags 
kan jeg give og kan jeg • derved henlede den 
fkarpfindige og agtpaagivende Læsers Opmærksom
hed paa denne Gjenftand, er min Henfigt fuld
kommen opnaaet.

Himmelfaldne Stene syntes en saa ftor Uri
melighed , at Fortællingerne om dem bleve alle
vegne optagne med Spot, og Forfatterne til ud- 
förlige Værker over Naturlæren forbegik dem med 
Tavshed ,*) maafkee -for ikke at blive Gjenflanden 
for denne Spot, indtil den findrige Gladni 1794 
udgav fin Bog ”Ueber den Ursprung der von Pal
las gefundenen, und anderer ihr ähnlichen , Eifen- 
maflen,” Nu toge Naturforfkerne Mod til dem, 
og frygtede ikke allene ikke for at bekjendtgjörc 

og 
*) I Gehlers pbyficalfke Ordbog findes Intet om dem, forend 

i Supplementbindet, hvori findes et koit Udtog af Chh« 
dnis Eog. 10m Gehler dog gjöt flere Indvendinger imod.
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og oplyfe, hvad der blev dem bekjendt om flige 
Phænomener, men anvendte ogfaa al Flid for at 
opföge Beretninger om ældre Begivenheder af dette 
Slags; og al Skarpfindighed for at forklare Op- 
rindelfen til dem. Til det fo'rfle bidroge adlkil- 
lige oplyfle Regjeringer, ved at sörge for at Om- 
ftændigbederne bleve oplyfte ved Forhor, og at 
Stenene bleve gjemte til Sammenligning i Frem
tiden.

De vigtigfte og bedit oplyfte Begivenheder 
af dette Slags i afvigte Aarhnndrede vare: "eii 
Steenregn i Böhmen 1743, i Slavonian 1751, i 
Böhmen 1753, i Frankrige 1773, ved Maner- 
kirchen i Bayern 176g, ved Obrutezza i Volhy- 
nien 1775 , ved Schigailøw i Ukraine 17877 ved 
Siena 1794, ved Belaia zerkwa i Polen 1796 og 
ved Benares i Oftindien 1798. En af de betydelig- 
fte var denSteenregn , fom faldt d, 26 Apr. 1 §03 ved 
f Aigle i Departementet l’Orne i Frankrig , hvorved 
nedregnede en halvtredie tufinde Stene. ,

I de senere Tider var Aaret 1 gøg især rigt paadifle - 
Begivenheder. D. 19 Apr. faldt en Steenregn i det 
franfke Departement Taro i det forrige Parma; den 
32de Maii ved Stanndern i Mähren; den 3dje Sep
tember ved Lilfa i Böhmen; og lidit i det forrige 
Aar, nemlig d. 14de December j§07 ved Weftot^ 
i Connecticut i Nordamerika.

* a Da
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Da den öfterrigfke Regjering med særdeles 
Omhyggelighed har sorget tor Oplysning om de 
Steenregne, som ere faldne i dens Stater, vælger 
jeg belli: en af difle til Exempel paa de Omftæiv 
digheder, som ledsage en saadan Begivenhed,- Saa- 
snart Beretningen om Steenregnen i Mähren var 
jndlobcn, fik DireSören for det keiferlige Muse« 
urn, Hr. von Schreibers, Befaling fra hans Maj. 
at undersöge Tingen pna Stedet selv, og optage 
Forhor og Protokoller herover ved de offentlige 
Autoriteters Billand. Folgende ér et Udtog af 
hvad der blev oplyft ved hans Undersøgelser;

Söndag Morgen den 22de Maij var det klart 
Vejr til KL 5^, da der rejfle fig en Taage, 
men Firmamentet vedblev at være reent og (kyfrit. 
Folkene fra Omegnen vare undervejs for at gaae 
til Kirke i Stannern, da de imellem Kl, 5 i og 6 
fib'rte 3 laa heftige Knald, at Jorden ryftede un
der dem. Efter difle fulgte flere fvagere Slag, 
der lode omtrent som en ftærk Pelotonild eller 
Hvirvler paa flqre Trommer, tilligemed Hvinen 
hg Buldren i Luften; hvilket fkal have lignet en 
tyrkilk Mufik faameget, at mange troede, det 
kom fra Garnifonep i Teltfch. Alt dette varede 
6 til g Minuter og satte saavel difle Folk, der 
befandt fig undervejs til Stannern, som Indbyg
gerne i denne Bye, i Skræk, Under de forfte 
Knald var Taagen bleven faa tyk, at man Intet 
kunde kjende $2 Skridt fra fig. Den tog liden 

af 
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af, og hehimod Middag var det igjen gnnfke klart. 
Lynild, Ildkugler eller andre saadanne Meteorer 
bemærkede man ikke. Medens dette (klækkelige 
Phænomen forbavsede difte gode Folk, faldt i en 
Kreds af en Fjerdingvejs Radius omkring Stannern 
Stene af forfkjellige Dimenfioher ned fra Luften. De 
havde fra en Valnöds til et Barnehoveds Störreise,' og 
vejede fra £ Lod til 3, 4, 5 og 6 Pund. Man
ge Mennefker saae dem falde; flere af dem bleve 
ftrax. optagne og befundne varme. Deres Direc
tion var deels lodret, deels pavabolfk; de förfle 
trængte, i Forhold til deres Vægt, meer eller 
mindre dybt i Jorden, de fidfte bleve liggende 
paa Overfladen. En Johmj Patri fra Diire har 
opgravet en saadan Steen, (der laa s ,Fod dybt 
i Jorden,

Hvor mange Stene der faldt, kunde ikke be- 
ftemmes med Vished; deels fordi mange faldt paa 
besaaede Marker, deels fordi flere, og det de ftor- 
fte, sandsynligviis ere trængte ned i Jorden, af 
hvilke man maafkee efterhaanden kunde finde nogle 
yed Plöjning. Efter Öienvidners Udsagn kan 
man vel (katte Antallet omtrent til 100 og Væg
ten 2 til 3 Centner,

Dette höjftsjeldne og mærkelige Naturphas- 
nornen satte ikke alléne Egnens Beboere i ftor 
Skræk, men mærkedes ogsaa fmeget længer 
énd det ftæikefte Tordenvejr; thi inan hörte Ly

den 
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den , ja fö!fe endog' RyfWfen meer end 10 Mile 
fra Scannern, i Holabrunn i Oftenige, saa at 
dette Steds Beboere faldt paa adlkillige Formod« 
ninger, som Jordfkjelv, et revnet Bjerg, et Rrudt- 
magafin der var flöjel i Luften o. a., indtil en
delig Sandheden og Omftændighederne ved denne 
Tildragelse bleve fatte i det klarefte Lys ved en 
legal og videnskabelig Undersøgelse.

Hr. von Schreibers har ilden givet videre 
Efterretning om denne Sag: den 15de April 1809 
havde man 46 Pund af Stenene, hvoraf den ftör- 
fte vejede ir Pund 10 Lod, og en anden 53 
Gran, hvilken formodentlig er den mindfte af de' 
dengang nedfaldne.

Ved nogle andre Meteorftene vare Omftæn- 
dighederne noget forfkjellige. Den doroninikfke 
var gloende, og de i Taro Departementet nedfald
ne vare brændende hede; hin kom fra en mörk 
Sky, der tordnende trak ben over Stedet, Den we- 
ftonfke Steenregn faldt i Dagbrækningen; Himme
len var befat med tyndere og tykkere Skyer, bag 
hvilke man faa en Ildkugle, af Störreise som det 
halve eller f af Fuldmaanen, bevæge iig temmelig 
langsomt. Ildkuglen udiluktes efterhaanden; og 
omtent 15 Grader fra Zenith forlvandt den. J 
Minut iildigere hörte man nogle Knald, som af 
en Firpundiger, og derpaa mindre heftige Slag^ 
ligesom ved de ftanncrfke. Under difl’e Knald 
faldt en Mængde Stene ned „ som havde været

af



73$

af anseelig Störrelfe, men lom gik i Stykker ved 
Faldet paa Klipper. En af 35 Punds Vægt var 
trængt i Alen ned i Jorden i en Hr. Princes 
Gaard i Wefton. En anden, som var sprungen i 
Stykker, maa liave vejet over 200 Pund. Den 
liffaer Steenregn indtraf om Eftermiddagen Kl. 4, 
da Himmelen var overtrukket! med Skyer. 1'307 
den j 3de Marts om Efteimiddagen faldt i Gou- 
vernementet Smolenfk en Steen af 4 Puds (160 
Punds) Vægt under (lærk Torden og i mörkt 
Vejr. Den 20de Novbr. 1763 , Kl. 4 orm Ef
termiddagen faldt ved Maurkirchen en Steen af 33 
Punds Vægt, i Fod lang og 8 Tommer tyk, 
under diffe Omftændigheder: Förft hertes 2 Knald, 
fom Ka.nonfk.ud, derpaa en frygtelig Susen, hvor
ved Firmamentet formørkedes mod Veften; ftrax 
efter hörtes fra Often et ftærkt Slag med Sufen, 
og saasnart denne ophorte, var Mørket paa Fir
mamentet forsvunden. Ved en anden Steen, fom 
faldt i Bayern den 13de Dec. 1803 hörtes Sku
dene fra Often og Stenen kom fra Veften. Den 
polfke fom faldt 1796, fkal vare kommen gloen 
de ned i en Mængde Mennefkers Paasyn, hvilke 
ftrax lobe til, og fandt den i en fmeltet Tilftand; 
efter nogle Timer ftörknede den og antog Mete- 
orftenenes sædvanlige Udseende. Formodentlig var 
det kun Skorpematerien paa Overfladen, der vifte 
fig smeltet, da Stenen ellers ganfke maatte hav« 
forandret Figur.

Da
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Da alle Meteorftene i det hele ligne hveran
dre,”) holder jeg det for tilftrækkeligt at anförd 
Beßcrivelfcn över de udvortes Kjendetegn af et en» 
keit Exemplar»

Over en af de i Slobodsko-Ukraine nedfaldne 
har man folgende Belkrivelfe:

Udvendig er Stenen bedækket fried en brail» 
fort, glat og giindsende Skorpe.

Indvendig har Hovedmalfen en lys afkegraå 
Farve.

De afsondrede Stykker grov- og finkornede»

Mat, undtagen de indsprrengte metalli fke Le
gemer , som have en ftærk metsililk Glands.

Bruddet ubeftemtj dog fynes det at være 
jordagtigt.

Brudftykkerné ubeftemte og fkarpkantedés

Ui g j ennembg tig.

Halvhaard og nærmer fig det blöde»

Skjor»

Hvas

Öette kar den berygtede Tlieopbraftus Paracelsus allerede 
bemærket i {tilgende af Élumenbach anförte Sted: Evi- 
dentisfime conllat, rapides naturales ex carlo decidille pa- 
riter ac metalla; sed non aliad quam ferrum. — nec lapi- 
41» quarn unica species'»
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Hm at fole pan, den udvendige Skorpe glat.

Meteorftenenes spefifike Tyngde er i Ahninr 
deligbed imellem 3, 5 og 3,7.

De Dele, hvoraf tn Meteorfleen sædvanlig er sam. 
snensat, ere; en jordagtig Malle af graaagtig Farve, 
fom udgjör Hovedmaffen, hvoride övrige Dele ere 
indsprengte, nemlig: Jves, gedigent Jern, Ruftplet- 
ter og steenagtige Dele af en anden Art end Ho- 
yedmaflen, En Egenbed er den tynde , glatte, sort- 
agtige Skorpe, som altid bedækker Overfladen af 
difie Stene, og selv findes i Sprækker i deres In
dre. Mærkværdige ere de wienerlke Naturforfke- 
res Forsög , at frembringe Skorpematerien paa Ste
nens Overflade ved Kunft. De udsatte Brudflvk- 
ker for den ftærkefte Hede, i en Porcelænovn, og 
i et Brændglafies Focus, hvorved der rigtig nok 
dannedes en Skorpe, men som ikke ganlke ligne
de den naturlige, og ved difie Forsog forandredes 
Madens alkegraae Farve til rödbrun. Siden ud
satte de andre Brudftykker, udelukkede fra At- 
mosphæren, for en Rærk Hedegrad, og difie ble
ve i kort Tid overtrukne med Skorpe; hvoraf de 
llutte at Inkrufteringen er Ikeet enten i en Höj
de, hvor Atmosphären er yderft tynd, eller i et 
udeleligt Öjeblik, hvis den er gaaet for lig i de 
lavere Regioner. (I ét halvt Sekund var allerede 
Farven Eleven forandret i Brændeglafiets Focus.) 
En Mærkværdighed ved Skorpen er endnu de op- 

höjedt 
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höjede Tegninger, som findes qaa den, og soin 
have flor Lighed med de elektriske Figurer.

Ved den chemifke Analyse af de ftannerfl« 
Meteorftene af Vauquelin fandtes Beftanddelene 
at være;

Kieseljord JO
Kalkjord 12
Leerjord 9
Jernoxyd 29
Manganesoxyd i

Nikkeloxyd 0,1
Svovl et Atom.

Ved et andet Forfög fandt 
Vauquclin Saltfyre, og 
og Mofer desuden Mag- 
nefia og Chromium i 
den.

I den smolenfker af 13de Marts 1307 fandt 
Klaproth Gedigent Jern 17,10 .

— — Nikkel 0,40
Kieseljord 
Magnefia 
Leer j oid 
Kalkjord 
Jernoxyd

38 
14>=5 
i 
0,75

25
Svovl og et Spor af Manganesoxyd.

Den chaikowfke Steen indeholdt.
Jern 2X178
Nikkel i,6o
Kiesel 48>oo
Magncfia 22,05
Manganesoxyd 6>o»

Man
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Man seer at Hoveddelene ere Jern, Kiesel, 
Magnefia , og i de flannerfke Kalk og Leerjordj< 
desuden findes Nikkel og i mange Chromium i 
ringe Qvantitet.

De ældfle Efterretninger om himmelfaldne Ste» 
ne har Bifkop Dr. Münter i Kjöbenhävn samlet 
af de Gamles Skrifter og meddeelt i en Afhandling i 
Videnlkabernes Selikabs Skrifter 1804. Han og 
efter ham Profeflbr Wildt i Göttingen, troe at do 
i Bibelen under Navnet BethEl forekommende Ste
ne höre til dette Slags. Da de kom fra .höjere 
Regioner, ansaa man dem for at ftaae i nærmere 
Forbindelse med Gudommen eller at være besjelede 
af höjere Væsener, hvorfor man gav dem hint 
Navn, som betyder en Guddomsbolig. Herfra 
ikal det græike Navn Baithyloi eller Baithylia kom
me. Dr. Münter anförer af grædte og romerfks 
Hiftorikere, blandt flere, folgende Stene, om hvil
ke det enten udtrykkelig liges eller dog synes 
timeligt’, at de ere Aerolither: Solguden Elaga- 
bali Steen: de Stene, som gjemtes i Gratiernes 
Tempel i Orchomenos; et Rheabillede, som Ikal 
Være falden for Pindars Fodder, ear flor Steen- 
tnafle, Ipm faldt ved Ægos Potamos o. fl. Nogle 
Privatpersoner, som vare i Befiddelse af flige Ste, 
ne, /kulle have anvendt dem til allehaande Char- 
atanerie, som den trojanlke Spaamand Helenus* 
>g en Læge Eusebius i det 6te Aarhundvede,

Senere
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Senere have endog Fyrfter benyttet dem af 
diffé Stene til at fremme deres Henhgter, Den 
berömte Steen af omtrent af Centners Vægt, 
som faldt ved Enfisheim den yde November 
1492j blev ophængt i denne Stads Kirke, med 
en Infkription, hvori det hedder; ”Uf Montag 
”nach Cäthätinferi, als König Maximilian allhier 
”war, hiesfi ihre königliche Excellent, den Stein 
”sd jüngff gefallen, ins Schloss tragen, und als 
”man ihn darein brachte, hielt er Excellent viel 
”Kurzweil mit den! Stein, und da er lange mit 
”den Herren davon redt, sagte er die von En- 
’’fisheim sollten ihn nehmen und in die Kirche 
”heiffen aufhenken, auch niemand davon laffen 
”fchlagen. Doch nahm er Excellenz zwey Stück 
”davon: das Ein behielt seine Excellenz; das An- 
*’dere schickte er Herzog Siegmund von Öfter- 
”ieich. &c.” 1503 udftædte samme Kejfer Max
imilian t. en Opfordring til Rigets Undersaattere 
til et Tog mod Tyrkerne, i hvilken anföres, blandt 
andre Tidens Tegn, Franzoser og Himmelffenen, 
om hvilken figes: Anfänglich so hat der All
mächtig Uns als das Obrift Haupt der Chriftenheit 
vor etlichen Jahren mit einem harten Stein, der 
ahf einem weiten Feld für Uns, åls wir auf un
serm Heerzug, zu Widerftand der Franzosen mut
willig Fürneinen , gewesen seyn , gefallen ill; den 
wir auch in die Kirche in upSier Stadt Infish?im 
haben henken laffen; ermanet und erfordert, dass 

wir 
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wir die Chriftenheit von ihren schweren Sünde» 
und Unordnungen leiten sollen &c.

Ogsaa i Danmark have vi havt en Steenregn, 
hvilket Th, Bartholin beretter saaledes: ”1654 d. 
30te Marz om Morgenen Kl, 8, opftpd i Fyen 
et ftort Uvejr med Torden og Pegn, Der ned- 
regnéde tillige flere haarde og tunge Stene med 
saadan Brag, at Hufene ryftede og at det hörtes 
i de omliggende Provindser. { Byerne ringede 
Indbyggerne med Klokkerne, i den Tanke dei- 
var opkommen Ildebrand. Af di(fe Steene har jeg 
faaet een, som vejer et Pund. Efter mit Skjon- 
nende er det en Kieselfteen med ip^sprængte glim
rende Dele, og den giver Ild med Staalet, Udeft 
paa er den overtrukket! med en sortagtig Skorpe., 
som o$n den var sveden i Ild, Indvendig er den 
hvidguul." Hift. anat, rar. Cent, VI, p 337.

Mange andre Efterretninger om Steenregn i 
ældre Tider have Blumenbach og Andre samlet af 
Krönniker og meddeelt i Voigts Magazin og Gil
berts Annaler.

Hvorfra komme difie Maffer og hvoraf have 
de deres Oprindelse? Det er naturligt, at Flere 
have sögt at besvare dette Sporgsinaal og at 
Svarene altsaa ere bievne forfkjellige. Det nem- 
mefte for den, der ikke har yæref Øjenvidne til 
et saadant Phænomtm, er at erkji<e d^t for op- 
Spundet Bedragene, Men Ingen', som %røger nu?

■ge^
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„gen hiftorifk Vished, kan bifalde denne Meening* 
Beretningerne fra de længfl fra hverandre liggende 
Egne ere saa overeensdemmende, Stenene ligne 
hverandre saa meget, og ere sa^ forlkjellige fra 
de bekjendte jordifke Fosfilier, at dette allerede 
er nok, til at vise denne Menings Urigtighed , 
især naar matt tillige betænker, at de Folk, sotn 
have været Vidner til difle Tildragelser, vare ukyn
dige Landmænd , Bonder og Hyrder., som aldrig 
have endog drömt om en stradan Begivenhed, for« 
end- den vifte fig for dem selv. Ligesaa nemt 
flipper . Forfatteren til et Flyveblad om en 1671 
j Ortenau nedfalden Steen fra det, ved at anta
ge at onde Aander havesanket flige Stene paa Jor
den og liden nedkaftet dem til en Advarsel for 
de Chriftne. Chladni tog-Anledning fra en af 
Pallas i Siberien opdaget Jernmafle af 1600 Punds 
Vægt*) og af de i senere Tider hyppigere be
mærkede Ildkugler til at opfinde fin Hypothese. 
Han antager, at der gives i Verdensrummet man
ge smaae Malier af grovere Materie, hvilke bevæ
ge fig om Solen efter. Centralkræfternes Love, 
indtil de komme for nær til Jorden eller andre 
Planeter, saa at de ved diffes Attraction falde ned 
paa dem. Komme nu saadanne. Mader i vor Atmo- 
sphære, saa opftaaer ved den ftærke Friction, en 
flærk Electricitet og Hede i dem., hvorved de vise 
fig lysende som Ildkugler ; der ud vikkles en Mæng
de elaftilke Dampe, soiu endelig sprenge Mafler- 
ne, hvis Stykker da nedregne paa.Jorden. Forat 
bevise, at der ved Frictionen iLuften kan opftaae en be
tydelig Hedegrad, anförer man deFranfkes Erfaringer 
’Egypten. De fandt nemlig de udfkudteKugler i San
det i en Tilftand, som vifte, at de vare, i det mind- 

fte
Don snbin de Celis fandt i Trovindsen Chaco i Peru, 
hvor der i en Omkreds af lOO Mile hverken findes Jern- 
gi noer eller Ujqrge eller Stene, enaxaÆe af det smidigt 
Jern qaa 3oo Centner? Vægt. I eu Skov i Omeguen skal 
eher Indianernes Sigende findes et Jerntræe* 
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fte tildeels, smeltede. Prevoft bar samlet nogle Ste
der nf de Gamle , som synes at vise at de ogsaa vidfte, 
at Bly kunde smelte ved Friction i Luften. Diffe Ste
der ere : Lucrez de rerum natura VI. 177 og 30'% 
Ovid. Metam. II. 11 og XIV. 17. og Ænsid IX. 536- 
De wienerlke Forsøg med at frembringe Skorpemate
rien ved Kuiift synes rigtignok at ftride mod Cblad- 
nis Mening. Dog kunde man lige; der km: gives 
en mindre Hedegrad , end de af dem anvendte , hvor
ved Skorpen kunde frembringes i Atmosphären, 
uden-at Steenmaffen forandrede Farve.*) En an
den ligesaa {indrig Hypothese er den, som den 
berömte Aftronom Dr. Olbers har opfundet, Ju- 
ftitsraad Schröters telefkopilke Observationer have 
lært os, at Maanen ee besaaet med uhyre Vulka
ner, langt ftön e end de ftörfte Bjerge paa vor Jord ; 
de idelige og ftore Forandringer som foregaae paa 
dens Flade, vise at difle Vulkaner virke med langt 
ftörre Kraft, end vore; det er bekjendt at Maanens 
Atmosphäre er meget tynd, altsaa ikke kan bety
delig forhindre Bevægelsen. Legemernes Attraction 
mod den er omtrent Femtedelen afde jordifke Lege« 
mers mod Jorden. Alt dette bragte Olbers paa den 
Tanke, at Meteorftenene vel kunde være nedsendt 
til os fra Maanens Vulkaner. Den ftore Calculator 
La Place er liden falden paa samme Tanke og bar be- 
viift Muligheden afensaadan Communication imel
lem Maanen og Jorden. Imod begge dille Menin
ger har man indvendt, at near difle Mader kom 
fra en saadan Hbjde, maatte de*'heve saa Itærk en 
Hurtighed, at de maatte trænge langt dybere ned i 
Jorden, end de i Almindelighed gjöre. Denne Ind
vending forekommer mig dog mere at træffe Olbers 
end Clad nis Hypothese.

Endnu en Mening fortjener at tages i Betragt
ning.

♦) Ogsaa denne Mening har Wildt tilegnet lig, med den For
andring-, at han auseer difie Legemer lor Ruiner al en 
ödelagt Planet han troer nemlig at de höre til Juno; 
X*aUas , Geres og VeHä . ug juli derfor ero af den Air; 



ning. Xogfemene nemlig at MeteorÆenene ayles j 
vor Atmosphäre, hgefum andre Meteorer, Regn, 
Snee og' Hagel. Denne Hypothese grunder fig især 
paa de Phænomencr, som altid finde Sted i Atmosphæ- 
ren ved Staenregn, nemlig Taage, tykke Skyer, 
Tcrdenflag o, s. v., hvilke dog ogsaa kunne forklare? 
efter den chladnilke Hypothese. De betydeligfte Ind
vendinger imod den kunde være : at de övrige atmos- 
phærilke Producer (Regndraaber , Suse og Hagel) ak 
drig falde i Stykker af saa betydelig Störreise, som de 

’ftore Meteorftene jatMaterier af saa ftorspectfikTyng- 
de , som difleStenes Beftanddele ikke godt kundefly- 
dc i Luften ; deter heller ikke bekjendt, at de alle 
kunne befinde fig opløfte i den > og om end dette var 
muligt, maatté dog Begivenheder, hvorved saa ftore 
Mader, som f. E. den Enfisheimer Steen , 'kulde sam
les og dannes i Luften, være langt frygteligere og fo- 
ieligere end de belkrives.

Den Mening, at vöre Meteorftene fkulde være Pro- 
dufter af Jordens Vulkaner , gjendrives let, naar man 
betænker, at de flefte Steenreghe ere faldne i ftore Af- 
ftande fra enhver Vulkan , og at der iblandt de vul- 
kanlke Produfter ingen findes, Som have Lighed med 
Aerolitherne, Andre Infald, som at de fkulle være 
oploftede fra Jorden i Luften ved Skypumper , Hvir
velvinde eller Eleftricitet, falde af dem selv, blot veft 
den Betragtning, at det ikke er almindelige Markfte- 
ne, som ere nedregnede, men at de alle have fælled^ 
udmærkende Charafterer, hvorved de Ikjelnes fra an
dre bekjendte Mineralier.

Til fidft nnmærker jeg, at den almindelige Tro 
om Tordenkiler formodentlig har fin Oprindeife fra 
dille Meteorftene, og at den aitsaa ikke er saa latterlig, 
som man i nogen Tid har troet, da det er rimeligt, 
at der ofte er nedfalden saadanne Stene,- som ikke éré 
komne til offentlig Kundfkab, fordi de kun ere ob
serverede af enkelte af I.andalmuens Klaffe, der ikkf 
have kjendt deres Værd,



Skriftlig Pro ve.
Den offentlige Examen begynder Onsdagen den igde September og holdes i denne Orden:

Dage, 
IR Formiddag

Sprog. Examinator er.
Danik StHl — Conreclor Thorup.
Latinik Stiil — Adjunct H. J. Hanfen.Eftermiddag

19 Formiddag 
Eftermiddag

Tydik Stiil — - P. T. Hansfen,
Franik Stiil — - Wohnfen,

Mundtlig. *
20 - Latin - Prof. Hansfen og Adj, P, T. Hansfeni
21 — Hiftorie r Conr. Thorup.
23 — — Religion ■ Adj. Wohnfen. .
24 >Jaturhiftorie - Adj. P. T. Hansfen. 

Mathematik - Adj. H. J. Hanlen.
25 Græik og Hebraiik, Prof. Hansfen. Gonrec, Thorup, Adj, WolinfeK,
26 - — Geographie - Conr. Thorup.
27 MM, ““ Fianfkog Tydik Adj. H. J. Hanfen.
28 — — Danik - Adj, Wohnsen og P, T, Hansfen.

Den os anbetroede Ungdoms Forældre, PaarÖrende og andre Skolens Velyndere indbydes til at 
overvære Examen, saavelsom den Tale af Adjunct P, T. Han s fen, hvormed den fluttes d, 30


