
NUTID 

og 

ntaslens nær/e Frem 
- Spørg det nye Aarhundredes Musa, 1 Ragnarok, 
naar det nye Gimle løfter iig i Forklarelte og Fo taatn. -

H. C. Andeuen • 

• 
af 

M. Jespersen, 

• 

RO 1i E. 

Trykt i O o 1 b e r g nkes Bogtrykkeri 

1861. 

skannet 2020 - Jesper Vang Hansen



Nutid 
QO' 

0 

Pha11tasiens nære Fremtid 
- Spørg det nye Aarhundredes Musa, i Ragnarok, 
uaar det nye Gimle løfter sig i Forklarelse og Forsta.aen. -

H. 0. Andersen. 

af 

M. Jespersen, 
Caud. polyth. , Adjunct ved Re-nne h. Realskole. 

RONNE. 

Trykt i O ol b erg s Enkes Bogtrykkeri 

1861. 



Nutid 
og 

Phantasiens nære Fremtid.*) 

Mine Herrer og Damer! Her i denne lille Stue verden 
afsondret ved Loft og Væg fra dtm ovrige travle Verden 
J1ist ude, Jade de mig nyde den Glæde at legemliggjore 
ved Lydens Bol ger, Talen, nogle Tanker, der have 
rort sig i hiint Værksted, som Skaberen dannede saa 
herligt skjont hos sin ypperste Skabning, bestemt til at 
g j o r e s i g Jo r d eu u n d e r d a n i g , ti I a t h er s k e over 
Havets Fiske, Himlens Fugle og over hvert Dyr, som 
kryber paa Jorden; denne sto.rre Verden dog kun et 
Gran af det hele Universum. Glæde mig vil det, om 
alle de Verdener, der her ere tilstede, ville et Tids
gran yde mig deres Opmærksomhed og med Skaansomhed 
bedomme, hvad min Tunge kun i svage Ord kan 
udsige. · 

Vor S t u e er en Verden med sin varmende SQI, 
sine Stjerner, sin Blæst og Regn, o. s. v. See der 
J1ist I1enne, det sorte Stykke, K ak k e Io v n en, det 
er ,·or varmende Sol, der udsender sine Varmestraaler, 
og lad os lukke op for Ilden, som brænder derinde, 
saa boJger Lysstraalerne frem. - Varm Luft stiger 
opad mod Loftet, hen til Vinduet og afkjoles, saaer 

•) Foredrag holdt 1 Vintoren 1860 - 61. 
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ned igjen, langs Gul et titbage til Ornen. Ved Ovnen 
er Æquator, ed Vinduet Polen, hist en trop i" k Ilede 
me<l en opaclgaa ncle Lufl s tr<im, her en ne<l adgaaende 
med en arclisk Kulde - langs Gul·ret, langs Lortet 
er Storm; tort ved Ovnen, vaadt ved Vinduet, - ja 
Regn og lis; Skyer og Uiig ,. d Loftet o. s. v. 

Men det er en u und Luft, vi paa deD11c .Maa<le 
inclaande; og dog erc ore Orne bedre end de Gamles 
Bilæggere; - næsten o~ a:lt t,il-bringe "' i Vinteren eller 
Anets Halvdeel i drnne tun, og do" gh·es der et 
simpelt, ja gan ke simpe1.t 0 Mid(h•l ' til Bedring. Læg 
et Ror unclcr Guh•(•t ,ulenfra til O nen, saaledes at 
clet udmmul't!r lj~g d&n, oa til ( 'e;1 J8e, fri~ke Luft 
trække ind herigjc11ncm, opntrme " af O, ncu, circul~rc 
i Stuen og endelig efter ut være b nyttet til Aande-

~ 9.r? tet~,.gaac ind j !l~lel j . paf¼ (le1i gamle l\1aade g,a!l.er 
:feu- kol~ P. Luft . lar,gs'"' GuJ.ve( fod i Ovn~n • uden ai 
~i åae nogen sy1i,ler11g N.}:t c,:af <leu' 0~ ,I ' Il b<.>dæn ede, 
~ - /r -. ' t ' :, 't ' 1 I • "" 
eng~lfg rogte . Luft, , bli ,,e ,·i .rndcel,. :ed ~t ll ·uge. 
H

1
vor 'liefi11de vi ::..os~ 1>e'1s i- ' reen " f -L k . ~1ti <'I ler I 

• • : · ,. ~ ~ . 1 . , l 
kvalm, • ovcr. ., en Sko;rstecn'pipr elle.r uniter den, oppe 
• ' I"' ,, ..., ~ ,I ;,. • • ~ 
under Loftet eHe.r 'ed Jiu Y • t 1 , ta"d en, Ii'L,k, .en Fl.od-

• ·~ " ,, ' t , ,,. .. 
fisk, en Ge<tdc, l<onime i tillcstaacude. V and af ring.e 

. ' ' l ' • • • " " 
Udstrækning og ,len ·dl nrppe ; ho de ,iet længe ud. 

vl alle. ~ · m~d !! t r~ 'rilla(!eh~~ -. ~ere Sko:· tc,n~ ·.me,l 
ild . paa. See Lungen. , el og_saa Lcg,cmet er • nu 
Ilclstedet llJo.det er Brænds~le oa· tuftror.et er Skor..: • •• l , .., , , 

stenen; .pg ,}le disse( ~o,rste.ne ·11dmunde i ,:or Stue, 
oer opsamler den fra clem ud · ti-om men de K,:fsyre, d~rne 
k! æle1uJe Luftart., om især bliver skadelig paa Grirnd 

• , t " 4 , 

af r den.s storre l\iængde i slet v~entilerede Værelser, 
l ~ 

na:vnlig naar mange 1}1enn~ker ere samlede; o,•er en 
S~orstcen med . Ild 1>aa kvæles ,·i snart, ligesom det ofte 
skeer i Sovekamre" hrnr man J1ar ,d re,i t Spjeldet for 
IJden; at vor Dagllgstue ikke virker Jige aa dræbende 
hidrorer kun fra dens Utæthed, saa at megen frisk 
Luft stadig stri>mrner ind navnlig gjennEm Vinduerne 
og frembringer en hoist ubehagelig Træk, d-er for en 

I forbind 
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oet 1 

,n 1'i kunde 
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Jordens Ore1 
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vi nu Partiet JH 
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remv1ser Dy.hder 
af 2 lil 3 ~l iil•) 
for Cap Pa ,aro (1 
nemlig. 2:ioo 't.l 

~ 
1 lltttge r ,,Das 
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sto'r Deel forhindres ved ilet forhen omtalte Ror, som 
ogsaa giver os frisk Luft. 

'Det' ,•ild·e i enkelte Retn'inger være meget rar!, 
dersom vi kuntle undvær-c Kaf<keJovnsvarme samt und
gaae Rog og slut Luft i vor Vinterstue; gid mau 
kunde gj emme So 11 y s og Solvarme, saaledes som Na
turen gjor •let hvert Aar ~Golfstrommen, dybe Kjældere), 
og som den har gjort i en meget fjern Tid, ,la Kullagene 
da11nedes, der ofte bhwe afleirede langt dybere nede 
end, hvor vi ' tage dem , men senere · Joftede op ved. 
Hævninger som medforte Dannel-sen af Revner og 
S p- u I ter i Jordskorpen, ette sidste ville vi opholde 
os lidt ~ed foreJ1d ,·i :vende til!bage til vor Stuever
den. 

Jordens Overflaile er ¼ Land og f¼~ Vand afdeelt 
i flere HaYe og· Mild d·e Ih a ·v et ~ see De lier afsat paå 
Kortet. Men b orfor er her Vancl, hist tort . Land, 
o.g ikke Vand overalt eller· om,,endt1 Nu vel! Jorden~ 
Overflnd.e er uj~v1f., og V.andet vil som flydende og let
bevægeligt ,paa . Grund.. Øl( .ffyJ1gden s.oge ned til d~ 
dybeste . Sled~r, til HuuUJeder.ne paa Jordens Ovtrffade, 
<!isse · Ujæ;vnbe.der, .som ere frembragte ved mægtige 
S~nk1 in ger og Hævninger i der nod vendig ved Jordens 
stim Orerflade maatte · folges -af Revn{nger. - · Tage 
vi nu Pa1·tiet her, , Middelhavs gnen, da maa enten 
Land asserne omkring være hævede eller Havbunden 
sæ!:l~et eller begge Dele, og ceo eller flere R~vner 
maae- d~rved være fremb,ragte. Lad os undersoge 
Dypdern~ i l\;liddelb~, e.t. - Stræd.et ved Gibraltar 
fremvi er Dy.l1de.r paa 500---700 Favne ved en .Bredde 
af 2 til 3 M iil*); Ost for 1\falta c. IO Miil og Syd 
f~r Ciip J?as.saro (1:assero J er 1\1iddelhavets storste Dybde 
nemlig . 2500 Favne; Vest for Candia c. 30 Miil er 

") B .øt tg er ,,Das Mittolmeer." 
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1000 Fa,vne; mellem Condfa og Cypern 1300-1600 
Favne; syd for Cypern c. Hi Miil er 1000 Favne. 

Hvorledes er nu denne store Dybde frembragt 1 
Er det ved en Sænkning som ea Skaal, eller er det 
ved en Revning'I 

a, Dersom det er en Skaal, m;iae Dybderne rrodvendig 
tUitage :jevi1Jt fra Land ud mod -Midkn af Ha,,et 

--og v.æDe storstiselve Mid,ten, medens ved lndsnævriu" 
ger Dybden ,maa være ringe" ved Uch·id~lser stor, 

1,, Dersoni ·d-et er tm Kloft, llevne eller Spalte, da 
Vii-lle Dybderne tiJtiJge plud-sel,igt og m_eget godt 
){(u.nne, væ're stoire nær Land ~6 i · J.ndsnæ.vrjnger. 

Et ,Blirk p'åa ·~art!et ml lede os o·g afg.jore, under 
Jiiin Forudsætning, J1vad vi her have at gjore med: 
Skaal eller Kloft. - I det smalle Gibraltarstræde er 
indtil 700 Favne dybt, Nord for Algier c. 6 1\fiil er 
o,•er 1000 Favne dybt og i Algier Jndsoen Sebcha 
Melh~)~, faa Mlle 10st for Malta er 45000 Fod eJler samme 
B~de lJom · Mont •Bl-anes ·Hoide; ef fPar M·He Syd for 
Cyp:ern -:er 2.JiO Fa n dybt. - AHe d1sse Dybde~ 
1iggemBr "Iiiiie·; steile ·1Kyster. 'Oftå'llled ringere Dybder 
J«mge-re f.tta ' ·Land f. ,Ex. mellem Neapel og Sicilieu1 

rnblldm Malta og Mo·re-a, Jl)ellem ·Ca1idia pg Xriyo,Jiz. 

• '
1M1dae11i v@t mane vi ·1iave Revner el1er S1>al'fer, 

og i ee her Jigg,e ile 8ybeste Steder - alle i een 
Bi e, ng defdp i "Jamme Liriie ligge stei'le "'Kyster og 
(Jef; ja ængere 11\d· i Asren 

I 

hoie 1Bjerge; t1ii en Revne 
ll-ån '1godf '!fretnkalde 't 11Jerg i tedetfor en lfhl, naar 
lt-iih ' ff ·1-'Bl~ns ln"re vælaer tid og Hæv r Joi'lhkorpE!11. 
llol_ge det i riu bave paaviist, 'kunne ,,i vel ant.age, 
åf'en 1l~vne -engang har· aåimet sig, h·vor vi' nu have 
GH.,hJtårstræ<let, 

11\liodef havets s~urste ' Dybde og Al burs 
Dj~rgehe rsyd lfor' 8et Gaspiske Hå:v. .,(Dem11ve d). 

•Men mine H~l°re'r ! er det ikke ret paafal8ende, 
at .'lenne ''·Lin~e J ller 

1
Revne in~en)uhile io1ger Ha,·ets 

•) Donno Indsø ligger i en Revne fra Gibraltar gfennem døn persiske 
Øavbugt. 
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Læng(leretning - tværtimod gaaer skjævt dermed -
skulde vi maaskee være feil underrettede om Dybderne,? 
- nei ! forsaavi-dt menneskelige Bestemmelser og Un
dersogelser kunne være rigtlge, saa maa ogsaa dette 
,·ære rigtigt. 

Poafaldeude er denne Retning! La<I os see" om 
l'i kunne faae noget Lovmæssigt ud af disse Undersogelser. 

Vi ville dækk-e den nederste, sydlige Dcel og 
betragte den O erste. - Den ovre V. Halvdcel Vand, 
altsaa sænket; den ovre 0. Halvdeel Land, altsaa hævet; 
vi dække:den overste Halvdeel; den nedre V. ,Halvdeel La-nd, 
alts~a ·h~vet; ell ued.r.e 0.. Hahideel Vand, altsaa sænk'et. 
- Men hvad ka,11 r:ære Aarsag til denne Overgang fra 
Hævning til Sænknig? Ikke en Kæmpes tunge Fod der hår 
nedtrykket Jordskorpen, thi en Kæmpe saa stor bar bogsta
velig taget,ikke spadser,ether. Lad os da see os for! Her er 
Omslaget ved Corsica, Sardinien og Africas Kyst; 
Danmarks og Africas Kyst. (Dog er det ikke reent, 
men det komme vi senere til). Disse Steder ligge i 
en Linie omtrent ved 30° L. 0. f. Ferro og svare 
til e"n anden N-S . Spalte,*) som rofgelig overskærer 
biin Spalte et Sted. Middelhavsspaltens nordlige Deels 
Sænkning kunde ved 
Hjælp af denne N. 
S. Spalte faae Lei
Jighed til at gaae 
ot•er tiJ Hævning -
nemlig Landene Ita" 
lien, Tyrkiet, G ræ
Jcen laod , Lilleasien, 
- mede.ns Middel- • 
havsspaltens sydlige 
DeeJ fik Leilighed 
til at gaae over tn 
en Sænk~ing 
Middelhavets store 

Fig. 1 • • 
N 

Sænkning Hævning 

v--------o 
Hævning Sænkning 

s 

·) En Spalte, der som sædvanlig ledsages af flore pu~lelle. 
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ost lig llnh deel. - N II for tnae ,·i 1'1 lddelhnvets hoiede 

Forrr. ! l See Fig. 2) 
D •r er en I nch'endiug, som De mine Herrer! ,·me 

gjore mig: rwmtig, at llali ~n strækker sig fra NV.
SO. , med n hiin and •u Spnlte gik fra N.-S.; - en 
anden Hctning. Ja! det peger hen til en tredie 8palte

relning, nemlig fra 1' V.- SO. - og hrnr skulle vi 
8oge Spalten 'l Sicili~ns SV. Ky~ t er det 8ydvef4tlig~te 
St{'d, der 1>aafal'1Nule fli er denne NV.-"SO. llet11h1~ 
og tæt O. f . :Malta Jiager Middelbaffts storste Dybde, 
rimelig, iis frembragt ,. d (heriskæring mellem en NV
SO, Spalte og Middcha, s pallen eller l"Cd N.-S. Spalten 
og 0.-~. Spalten, elle~ rnaaskce modes aHc tre Spalter 

0 f. Malta. 

Nonfo Gra,ler Jængere mod 0. - ved Dalmati~ns 

f:(cil~ forrcYn"e Kyst er det ~dr. B.av clybest, 100-700 
Furne. 15') stli1tien ·for'f~at i SO. tr<1;ffer i Sydtyr.kiet 
to Jn{lso~r,, ,·i<lere Bugter~ ved Salo_nicbi, stor Dybde 
i1~r-- mj rna; "'påa 3:t~ llr: l<iOO Fav'ne, h·rnr dE:n. o~er
il]æl' :ar1\1icld'el11a,·sli1iit>n; 11erh alt aa ~·n NV.-~O. S}falt·~; 
~om , ti læurrerc -mod ·s. har . d_ann t det rode tga,:s' 

Sæ11l<n11i
0

• Jrcnne • id ·te Spalte etnh)g, NV._..!S9 . . bar 
ikke gj, -•t Andi .a·dning til tydelig V_exelllæ -1~fog ed 
l\1id~f<·l.rn,·sspalt~J1, saalcdcs som hiln · anil~n N.-S. 
Spalt •retniiig har gjort; men dru hat derimod t?delig 
iiuh il'k<.'t paa Landene og Kyslliniertres· Uelnin•g ,: saa!. 
om Italien, TyrJ..iet, Lilleasiens V. Kyst; Africas Ryst 

, ·e<l Tl'ipqliz og saa ,,idere.*) - Skulle ,i nu san1te i en 
lrnrt futtet On~rsigt, 1" a<l der synes · et knnrre ,·ære 
It c u ltn tit af de U 1~ d rr og eiser, om · l)e 1 • mine· Hcrer, 
Jaan~ , ;-•te( saa elJ · llig at an lil I · i For~ni ng metl mig 1 

• n ., • 

NuH l ! En . tor Spalte l1ar engen~ i F ol'ti<{en rev.net-
Jorll n" Skorpe der, hl'or nu Middel i.av~ er; saalett'es 
at cl ·n, Spalt •n, er gaaet forbi C. Gibi·åhar, laJl"'S Alg1ers 
Nordky~l eller gjrnnem Nordufrica, .g~1nc:m ede ~yhe # 

I 

•) • f\i,·a I • t Yecl Trlpoliz. horer rigtigere til en palter t11 ing fra 
V, .- 0 O. _Jige~◊m ·ecilious ~ . 

Di e i MiddeU 
\. ltde hauddele 
efter ian ~c im 
Laudcna ere 

O 
J p 

L' tun 
Inie, eller Lande 

Havene i d 
~ c an, 
. -rende Linier, el 

huunden k 
A. s itrend, 

ten bl' ' lrcr dens 1' 
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hror den o ·cr
V.-~O. Syalte; 

det rodJ? ·Ha_,~S: 
NV.-S~. har 

clhæ ufog ed 
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derim"d \ delig 
g Retning; saa-
t; Africa Kyst 
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at lumre rære 
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Stctl 0. f. J\-htlta, ta•t !C:)'d for Can11ia, Cyp •rJJ, og 
ind i A~ien, tæt syd for <lt·t Ca~piske Hav. (l'e;nan•1Hl). 

• •Joul~kallcn JHta b •c:rge Sider af d •nn ' RelllC ~i: 

enlt.•n J1æ.yet ell<:r sa·ukpt., saa ~t drn cnf rn er IJle,vcn 
Wrt ,\,and eller .lla\'bund; - dog r. d •n ikke J1ævet 
hel~ Vci('n paa drn ne Sille af Spalten ,men vexel
vii~ pna h ~,rge Sid •r af deu · - det er en '7 exeJ• 
laævnine og Vt"' X<•lsænk11h1", ,,i ha,·e for os, og 
Vczcllini~11 c--c d n N.- S. gaaendc Liuic gjcnnem c. 
300. L . 0" f. Ji'e~rn tillig ·m ~d en Uetni11gsliuie i NV. 
-----~O . og ,en NNV-OS(). \Tri11oliz o. ~ .). Andre 
V xclhævniuger· hp,·e , i i den Bot11i ke Bugt.,, V. Kysten 
af Finl,uul med <>. f(J skn af N. S crrig; Nordamericas 
Nordky~t m.C'll A i ens nordlir.;e Ostky~t; D:rnmark og 
Jylland mod s,·errig, Sy<lamerica ' N. I<) , l mod Norcl
&meric<JS V. l{yst o s. v.· 

Dlsse i .l\iiddeUaan~t tilsyneludcndr nort1cntligt hen
lastede han<ltl.el~ ordm: sig nu, ltaahcr jeg, for os 
efter _ganske s,imple Lol'e og i gan~ke simple Linier. 
Laudcne crc ol·duede ve. elvii paa begge Sider af en 
Linie, eller Landene fremtræde i <le to Top vink I er, 
Ha ene i de andre to To1n·iul ler af to hinanden 
skærende Linier, eller i ud ven rl i g e Ve x e I vin lc I er af 
11inandcn skærende Linier. - Gaaende ud fra NO. 
Asien, bliver den-s Topvinkel N.-America, hvis Top,,inkel er 
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S.-America, hvis Topvinkel er N.-Africa, hvis 11
opvinkef 

er Spanien o. s. v. - Landmasserne fremtræde i tre 
Partier: Asien-Ny-Holland, Europa-Africa og N.-Am.
S.-America, fordi Jordskorpen ved enhver Pol
eg 11 h a r 3 H o ve d r e v n e r ligesom en Tevnet 
Porcellainsskaal~ Bund, medens .Æquatoregnen har Mid
delhavsrevner. - Asiens 0. Kyst frem iser Buetevner.*) 
- Kæmpen, De erindre, har sat sin rorste tunge 
Kæmpefod, bvor Havet nu er mellem Spanien og 
Sardinien, sin anden Syd for Italien, Tyrkiet, Lille
asien og Nord for Africa, og - ville vi forsætte 
Betragtningen længere mod Ost, ind i Al!lien - tredie 
Gaug har Kæmpen traadt, hvor nu den Aralo -Caspiske 
Indsænkning er, hvor han vel for denne Gang er 
sunket ned til sin Moder, Jordens glodende Kjærne, 
medens Jordskallen lukkede sig over ham og blev denne 
dybtliggende Saltsteppe med tilhorende Have, Caspi
og Aralsoeu, som ligge ( c. 100') dybere end Ha ets 
o· ~ ~:(Q. (l~e (:,, tø ~ eft~.ei: (æ~p, 
st~ .;e.t ~P., ~ h.&f'. aø~re! p..aa , H"\ls~s Sla-t, J0;.-1:<bk.01;pt,1!, 
h Ska:~IG.~, For{~<h~"~(4),f ~k-1 t~ns. le,· · , e ~~•lm.Ul.g~r-,, 
o~ seh 0;1;1, i: v._o,,r , Meo.n.«~ t :r'ertQ-d~,. \a_ger bon &·g, 
k\\.t~ e.t! .t"~d·dc\gs·iom .~ sAwufo-~ afi~ucft e~fæle D.rofl\me 
o~ ~v.æll),i1~~ o,g F,~n-,si lfg q stan;11~9.: o~ ~\lSlel'· ~~ 
rn.~ l\a~ Atmos.f~·e" fa!Z~n ~ ,ii~kn m_ed v, t .~ 
Il ~" ful~~ l.l_d ~C!f.! L ~~4~~ - . 
v-ed-. • ab , lEtna.,. Ve.su, D~viea. e. & Vr -

engang igjen vil han sti'ge frem med forfærdeligt Bulder 
og Brag, sine bred~ ~kuldre vil han ]ofte og hæve 
Jordens Skal, hvis glodende Indre ,·il folge ham, og 
hans Fodspor sætte sig som dybe 'rræk i Jort.lens 
Ydre -- da ,·il Spaadommen opfyldes om Menneskenes 
og ,ordens Undergang, og biinsides springer saa 
mu1ig frem et herli~ere og skjonnere Liv paa en end 
sl<jonnere Jord. 

') Da her fremsatte P.aastande. vil jeg noiere udvikle i en anden Afhandling. 
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Efter vor lange Ud0ttgt til Middelhavet og derfra 
rundt paa Jordens Overflade vende vi ti Ib age ti I vor 
bygge I i g e Vinter stue, oplivet af Solene gjemte Varme 
- Kul, Brænde, Tælle, Olie , o. s. v. - Hist i Ovnen 
blusser et livligt Baal, medens Lampen og Lysene 
flamme, nærmest for at udsprede Lysbolger dog ikke 
uden samtidig at udsende den for alle leTende Skab
ninger som for os saa no,lvendige Varme. 

· K u 11 ene i Ovnen brænde og varme, hvilket' jo 
er ganske naturligt; ja! lltluften, som ndgjor en 1/r, 
Deel af vor Atmosphære, gaaer i Forbindelse med 
Kulstoffet, danner den kvælende Kulsyre og frigjorer 
for vor Folelse den i Kullene bundne Varme, som for 
eodeel meddeler øig til Ovnen, der igjen overlader 
en stor Deel Varme til den stadig ved den fornyede 
Luft, som videre gaaer ud i vor Stge for · der ·at 
udfiire sit Kredslob. Paa en saadan kold Vinterdag 
som nu kunne vi ~el bruge 1 Skp. Kul for at 
holde en Varmegrad af c. tå0 -ts° C. i Stuen (ved 
Loftet :m0 -4o0 , ved <Gulvet 10°-u,0 , unægtelig 
meget fodkoldt). 

Nu veier 1 Skp~ engeløke Kul c. ss· '! · a 40 fl. 
I 'li, Itu l Jiar -man udrundet kan opvarme 80 ft Vand 
fra 0°-100° C eller. c •. 250 f'/; Vand fra 0°--33°1 

ell'er i det Mindste· TS Gange 250 Cb. F. ~n ft = 
3250 Cb. Fod Luft fra 0°-33°, idet 13' Cb. Fod 
huft (atmosphærisk) veier c. 1 fl. 

Vor Stue er 8' boi, 201 l'ong· og 2011 bred, som 
er 8 400· El F. = 3200 Cb. F., netoP' Hg d·ev 
Ru~fång" Iluft, som 1 fk Kul1 "kunde" opvarm& f't\a, 
ou1-: 33°. V>i! JiT'llge imidlertid40~Kul, og·Stu~ns 
M~lldeltemperatur er 3/

0 = 16°>, altsaa- bruge vi saa 
m~g t ' Kul, at vi 40 ~ 21 = 80 (ra-nge• (Jrund& opvarme; 
dens Lufthold d'ermed fra ny af pall en Dag, alt. ud it: 
Hens;)!n til" at Luftens V a.rmefyhle er 4 Gange ringere 
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end Vandets, saa at dens Lufthol <I maatte kun 11 e 
o p v a r m e s i k k e 8 0 G a n g e, m e n 4 X 8 0 G a II g e = 
320 Gange fra o0 - t6° C. paa ny paa een Dag 
med 40 f1, K'ul eller 1 Skp.1 (d'e liedste Kul). 

Det er Dem indlysende ~1 vilk('n Odsclhe d vi fare 
frem med. - lmidlcrticl maae~ vi her erind c, at 
endeel Varme nodvendig its gaaer til a.t op,·arme Væg
gene og fra dem igjen led~s

1 
u'd, ~g en stone 1\1ængd'e 

Varme gaaer til at opvarme den rene kol...de •. Luft, det. 
stadig strommer ind rucnne";l alle SJ,? r~ k er,, og som 
er aldeles no<lvendi~ for at . vi ' •JUJ1e . lem o~ foJ· at ..., ) . . . ..., , 
Ovnens lid kan leve. - Dog .alt dette ib.eregn,et vil 

• • • ., .. .J 

Tabet af Kul være meget stort. , - I 110,; skeer da 
dette Tab? Vi tnok i sch· ~ nen idet en st0;r D~el. 
Kul gaaer bort uforbræ11<Jt som Uog ~ll~r halv for-. . . , , 
Iirændt - e1L stor Deel g~aer b.qrt gjennem Skorsttnen 
som ; arm "Luft. - D Ue sidste T~b . kan van 'keligt 
bi11~res, J.hi llet er nod,•.endipt 'for at ,f,re~bring,e· Træk, 
Arbeidskraft, i JOvnen tif KuJlet; dog n get kan det 
bedres. - Men det forste 'I"ab nemlig . llogen kunde 

• .a. I "' - • 
vist meget fo.rhhul:r,es ved .bedre O ne. 

• "' .. ..J • I.. • 

, Interressant knude de~ ! \Væ.tC; at underso,ge "den 
Arbeidskrafts Storrelse, som So·Ien har lagt 

necl i Kullene. 1 'i1, Kul_ }cia 1 op qrme e. 8000 ft Vand 
fra o0 -1 ° C. ; men en V.arm.eeer hed - deu Varme-

' ~ .. .. •• J 

mængde, som beho,·es fo-r at_ opv.arme 1 r; Van~ fra 
0°-1° - svarer til en~( aft, de lqf~er 1350 fti I .fod 
h,oit. 8000 Va1:meeenhe<I r a}tsafl :;=r ~000 ~ 1350 11· 
X I Fod = 100 ft ~loftet. gjennem A 4.1/2 ~iil. 40 11. 
Jul, 1 Skp., indeholder folgelig en .Kr~ft.,._1 ~ r kan 
lofte 4000 'i1 ~j~nem 4 }/ 2- -.Miil - .-ret næst~ 1 for;bau.
sende ResuJtat. ._ Qen l ) st,or~ !f raft . ~(!ge- vi ~ffit 
en eneste Dag fo.r a_t !Lo·ldje :v. o, t 1 ær.els_ev_ ~~ 

4 0 !\'.I en n es ker•, Io U e.d .e 4 (2 '1. !! 11 .o JJ!a ~~,; i. 
sa{llme Kraft som 8600 Mennesf et· be yt~ ~o .at ii~~e. 
sjg .op fra Havet til Rytte_rk•\~gt~ns T ~-_; • ,1. 7 1, 

·) Rytterknægten 1 ·Bornholms bøies Punk( er°t 506 F&l håi .- u l 
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Von· DampTila kiue·r" troe vi nu, maae kunne udrette 
M1·get fur en ~.kp. Kul, men det gaaer med dem som med 
,c,re v~ 1l)eap_i,aa-atPr, de benytte kun f(ullenes 
I( r af t i Id e - thi o-\·er 4/r, Deel gaaer bort for os, 
sely i de bedste Maskiuer , . idet meget Kul tabes som 
Rog me~et ta bc~ gjennem Skorstenen og ved Udslraa
lin~ lt meg~n. Kraft . ved Gnid uing og niegen bJiver 
Elec rinitet. - P han t as i 'n udmaler for mig med 
lyse Faner Jens ,nære Fremtjd, da Kullene, Solens 
gjemte Kraft, benyttes bedT.e og behageligere af os, 
nc1ar Fyrhodercn udover sin Fyrekunst uden at odelæggcs 
paa Legeme og Åand, 1iaar Dampkjedelens Jurende 
Fare ikke længere truer Tusinder af Menneskeliv, 
naar vbr Vinterstue ikke længere er en Kulmile, men 
frisk og sund som Ilogeskovens hoie 'Buesale; - naar 
,·i fatte Skaberens heri ige Viisd om, naar vi 11 ave 
af I ært Solen dens Vidunder at varme og lyse belrnge
Jigt . og at drbeide . kraftigt saaredes som, naar den lier 
Jjaa Jorden ilaglig Jofter Millioi1er Cb. F. Vand for atter 
at lade ' det fald'e ned og yde vor Vandm<Hle en ringe 
Skjærv·, - som • i1aar Hen giver Liv til Lufthavets 
llev ~eiset, der Jad·e Electricitet udbrede sig over 
Jorden og stromme gjennein ' os ude i den frie _ Natur. 

, 

Hvorledes varmer og lyser da Solen, hvor
ledes op·nrmer dtm •vor store Sommerstue, den aabne 
Natur? Ikke ])ar •Skaberen histude stiJlet denne store 
Jord-- Kakkel.o,·n i en Krog og oppe under Loftet, saa 
dette blh·er gloende varmt, medens Gulvet er iiskoldt 
- snarere om,·endt. Gulvet histude, Jorden, bliver 
op~·armet tillig<:'mt!d d~ nederste Luftlag, hvorfra Varmen 
spreder sig ud opad for endelig at tabe sig i det kolde 
Himmelrum, der formodes at være en +- 50° ja maaskee 
+ 142° C. (Pournet. Skulle vi folge Exemplet, 
da maatte vi alt aa varme fra Gulvet i vor Stue og 

Jade Varmeh tabe sig opad, ogaa har man for endeel 
anv ndt (lette P.rincip flere Steder f. Ex. Varmeror langs 
Guh'et. Den friske. Luft ude savne vi ogsaa i Stuen, 
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især vare Bilæggerne mrget uheldige i saa HensE-ende, 
da de bcvir.kede en meget ringe •~t!ntiJation; de nyere 
O"·ne ventilere rigtignok, idet de trække Luft ud fra 

.Stuen, men saa sende de os ogsaa meget ofte ,en god 
Dosis Vellugt af Svo.vlbrinte og Si·o,~Jkulstof samt over
-læsse os .med Srærte af Kulstov baade iudl'endigt og 
u·dvendigt tiil liden Glæde for Enhver. Ude i den frie 
Nutur strommer al Uddustning bort uden at standses af 
iL01ft - , .. i have efterlignet Naturen .ved at anbttinge en 
~ eutil -,ed eller paa Loftet. 

:Vil!ave oft_ere omtalt K u I som gj em t So 11 y s og ville 
nu kodeHg paavise, at dette Udtryk er berettiget. -
Eqgang i Jængt,t forsrunden Tid, forend Mennesket 
blev. skabt, .i .en Jordpedqde, lul tiden, efter O,·er-
ga1igsf. og fotend nedre ~rias, f'orend Jo,rden var tjenlig 
f l Bolig for os., .da hle;v,e Kullagene dannede. Jorden 
,·a~ ni:_m ..o~eraU,, Atotosphæren tyk og taaget, med 
tu,µge ~~~e.r og .megen Regn. l(æmpestore T.ræer, 
llrftgne,., IJJv~fodder, Padderokker., Palmer l'oxede til 
tætte . ,S~ove lokkede frem ved \Iarm..e., Fu_gtiqbed og 
Sol!ys. • Siorm og Bol ger kom, .odclagde og omstyrtede 
di~s~ -Sko.ve; ,Stammer, dreve om paa Havets Holger og 
fortes ind i Havbugter (Bengalske Havbugt) livor Lag 
p a-:La,g1 ~f 'fræ sank ne.d, medens o,·enpaa samlede 
sig .·6r1ms og Leer. Jo1'dens indr.e Ild og Varme 
fo~ullede Jsom r en lffulmile disse Masser under o:ver• 
ligg{lntle ,_J.ord1 gs 1 ryk, og Kullag darinedos' paa Ha.vets 
Jiu ul. ·· Øgsaa TorveJag ga,·e. Kullag; men 'l'onrn har 
siu r~pr.imlelse fra Planter, der igjen skylde Solens ~,s . og Varme der.es :V.æ t. - So llysset gav Planterne 
K,1"<ift tff a,t spire og udskille Atmosphærcns Kulstoft 
af )rdttns :Rtlfsyre, Planterne ble-l·e J<ul, og saalcdes 
kunne l\d "kal'de KuUene g:jemt .SoUys. - Og~aa Dyr
Jøv.E:de i hiin Tid saasom n.ogle K:rybdyr, Fiske, Krebs
cJ:,;1•, o. ·1 s. v. ; mange af vor Tids Dyreslægter v.are 
siet ikke •,gJccfble. endnu, og de der levede, vare meget 
fors1'Jelli.ge ·f1·a Nutidens, mon dog maaskee, som 
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Darwin*; moncr, Stamfædre til nulernn,le Slægter og 
:Arter, 11' is Forskjellighed maa ha,·e uchiklet sig gjeu
nem Hækker af Aartusinder, idet J1ine Dyrs Afkom 

· arierede og,afYegesteose mere og mert! fra Fædrene, indtil 
ue endelig bleve saa forsl<jelligc, at de maatte ansees 
fa·r nye Slægter og Arter. - Dersom denne Theori 
:e.-r rigtig, da maaUe ,man jo ved at gaae baglænds 
f-ra ,·or 'rids Dyr kunne bestemme Fortidens og.Tiden 
for deres Optræden; dog ligger dette i Phantasiens 
IF.remtid. - Kullagenes Dannelse har intet Menneske 
ae~t ligesalidt som disse Forti deus Dyr; det er S1>orene 
a.f F .ortidens Tildragelser, der ere trykkede i Jorclens 
lndre, og dem soge vi at tyde; vi samle MineraHer 
p.g 'orsteninger, sammenligne dem og drage deraf 
\ 'Of'e Slutning.er. Engang maa dog Fortiden ha,·e 
,·æret sy1ftig, men dette Syn er sporlost forsvundet 
for vore Sandser, om det end som Lys bi 11 eds tov 
sk-ulde svæve i Rummet ufaU~ligt for Nutiden, som For-

. steninger var-e d()t for Fortiden, - men i PJ1antasiens 
Fremtid fatteligt Billedstov, der ,·ed Videnskabens 
F:.~a1J_g vJI levere interessante Bidrag til Fortidens 
Hiatotie. 

L amip..e I flammer og lyser, understottet i sine 
Bes.ttæbelser af Lysene. Det er saa hverdagsagtigt at 
se.e e.t Lys Jyse, saa vi neppe værdige denne Gjen
stand en Tanke; det er saa ligefremt og naturligt, at dette 
Ste,a,ninlys Jwser, naar vi antænde 'fanen. Men hvorfor 
liliver de:t v.ed at brænde, hvorfor gaaer det ikke ud 
igjen, Ji~e&.om glodeude Jern meget snart vilde gjore 
i -en ..fde uft, med , mindre det blev svinget hurtigt 
rundt, eller som Cokes s3a ofte gjore i vore Ovne; 
nei Antændelsestemperaturen af Fedtstoffet (det smeltede) 
liger lavere end den ved Forbrændingen udviklede 
Varmegrad i Lyset, men ved Cokes' Forbrænding 'fed 
slet Træk frembringes ikke boi nok Varmegr~d til at 
vedligehol!le Forbrændingen. Lysets Flamme ~r om-

•) ,,'l'he Origin of Species." 



16 

,•endt ()ærdormet, og ,·i s'kelue l) en imlre Pære, 
a, 2) en ydr~ Hætte c, 3) 
~-Horet d, 4) Hyltseret mclJem 
b og c, ~) den indr llætte, 
som omgi:rn q, (>) d og Om
_givelsen af den y,drc Hætte. a , 
er Decomp~ pro~ . af FcctlsyrE:n, 
den indre, Hætte· er Kul og 
IJrin.,t, hvoy J{ullet gloder S\agt; 
den ydre I1ættc er Brintflammen, 
b,·ori de fine r<uldele er-e Jn·id-

~ 

gH>dC'nde og rnd lig brænd~ i 
den yde-rste Deel" 11.}~llilcret. 

Lam pe.n " l}rænd·~r om1JJ nt 
pp.a sammtL l\hade ; k11}1 er .det . 
her .,Olie, og orn.krin0 ]"flammen , f' • 

~laf man ·sat et G)asr<ir, en S,korstecn. Ofte oser 
yo Lampe.,( .,Qg saa l~<le lii et ~tfrnt Tab ved, at en 
Mæ_1igde K u:l rgaaer b9rt · o,,} n at brænde. Før at 
a,f.hjælpe rd: tte · IH•r man anrendt en Rog fortærer 
ci:tcr 1 Be~klf.<:1·s Contr1rntion, ~t Lampe
glas som i Pate11tlamperne; det er 
stærkt intlkne.bet midt i Flammen" bJivei: 
der,1ed S(il!t:kt 01n;ar,~~t #og befordrer 
saal des " Fo.rbræ.111!ingen af_ l{ul;toftet 
~amt gi.ver -bedre rræ~ .. 

Gndcbelysniugen sk f!r ofte ved Gas, 
der h'iu-ge lud igjenuem ·u S!31al Spaltt< 
sa~ al JrJ~.unrnen bliver bred og tynd. 
G~,s~u Juh·iiles af frdtl~oldlge Stoffer, 
- Trao, K,ul, - ofte meget langt 
bQrte fra FlammCln, medens i Lyset Gassen udvikles 

~ I 

, ·~d selve Flanmen. 
l (le-1; senere Tid jiar ro.an , so~ i Paris, begyndt 

med at brnge det electri~ke Lys til Belysning, og det 
· lia.1· d.cu , æ cntlige Fordeel at besidde langt storre 

Styrke og Jangt mindre Fare. 
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Vor Vintcrslnes Sol, Maane og Stjerner see vi 
lyse og ,•11rme ,·ed Porbræniling. GJiir Somrner~tuens, 
Vcrd ns Sol tkl Summe ·1 Nei ! D nne Sol, h i Af: tand 
er 20 lf2 Mill. 1'1 il ·1 , r.ued ton l>iamcfrr = 4 Gange 
Jorden~ Afstund fra .Maai1cn og en Vægt = 355000 
Gange Joa·d<.>11s" den lysc:1· næppe ·retl F'orbræ11ding, 
men narerc paa Grund af ud ·traaJet Vcahnc, leds-aget 
af deus Sammentrækuing. 

BI æ s t t 8 tor m og Passat vin, e have ,•i ogsaa lier 
i vor lille Stuernrd~u, i!I t'en. koid arctisk Luftstrom gaaer 
fra Vin du ;\ t Jil OrnC;?n langs . Gul et, edens en rn,rm ga_aer 
lang- Loftet iJVinjl4et! Verdens f{akJ<elovn, Solen, opvar
lll r ·rnr Jord stærkt omkring Æ!quator ,, hv-0r de1· dannes en 
opadstigende, ,·arm Lnf strom; SOfD forover maa ndbre,le 
sig til ~iderne og soge l)cn til Jordens Pol ,(Vir~duet); 
ber i ~orde1, ~fkole d~n, ~li e; tæt . og tun~ og sænker 
sig ned til Jorde_ns Overflad~ omlre?t ved 30° Brede, 
medens den fortsætter sit Lob mod Nord som vor 
bekjeudte, miltltj i:egn(u)d_~ ~ SV., Vind; alt~aa med en 
ltetning fra SV.-NO. og , ikke fra S.-N. paa Grund 
af, at Joi:d~ns (?mdreini_ug fr3:, V.- 0 .. er hur.tigere 
ved Æquater e1)d bos os, saa at LuftsJrommf!n dei: 
ved Æqualor . tilligemed Jorden bevæges 4 Miil mod 
()st i et Mi1rnl, medens

1 
Jor ... du~ her i Danmark omtrent 

2 .Miil mod Ost, il med denne Ost-Fart hos os ligesom 
lobe forbi Jordens Overflade og blive vestlig. Deune 
mild~ fugtige SV., som blev dannet ved Æqnator, afgive.r 
her sin Fugtighed og Varme, - vi kunne maaskee 
sige, at SV. Vinden græder Hegn, nau NO. Viurlen 
sJaat!r naa den , - Jigesoll} Stuens varme Luftstr-om 
fra Ovnen mod Vinduet ved, d,~tte Ste~ fsætter sin 

l I 

Fugtighed, J.der n_u , ,ved VJntedid fr~~er ti' lis og 
danne~ dia~e, 1 sryu~ke Eigur.e n~sten lig Blomi:l.ter, j 
som stun~om endog, kul),ue l b\ive Afhitd"nger af nær
sJaaende Gjenstande, i~~t L1sets

1 
Virkning lier gjor 

sig gjældende paa en noget lignende Maade som ved 
Photographering. Ved Jordens Poler afkoles Luften 

~ 



og udbreder: sig til Siderne som en sydlig Vind, vor 
bckjendte kolde NO., hvis Retning netop forandres 
fra Jig.e N. til NO. af samme Grund som S. Vinden 
bJirer SV. - Ved Vinduet, hv.or lidt varm Luft slipper 
ud foroven, synker den Ovrige ·afkølet ued til Gulvet 
blandet med kQld, frisk Luft ude f.l'a, og soger hen 
langs Gulret til Ovnen for at erslat1e deu 01>stigende 
Luft, samt den, der ganer ind j Ovnen. 

Vindstromningerne baade i StuE>n og udenfor have 
deres Oprindelse fra Varmen, fra Solen; dens Varme 
er blev~n Luftstromninger; - skulde 'da disse ikke 
kunne fonandJes til Varme igjcn og til Lys 'J Skulde 
Vindene i deres Fart stadig hindres og standses af 
Jordskorpens Ujevubeder, stadig tabe af deres Kraft 
uden at' dette Ktafttali, skulde fremlone som en anden 
ffraft 'I Udvikles der da Gniclningselectrisitet paa en 
lignende Maade som i Dampe'J ctriseermaskinen, uden 
at drenne Elt!ctrisllet sees som lyse1nde Blus - som 
tys . i Syd og i Nord? -*) • 
" Ligesom vore Vidner ere l>elæssede med lis, saa 
crP. og l>'olaregnene overfyl~t·e med lismasser, der 
ofte sende smaae Hilsener 1fed til l·ore Egne i Form 
at' lisbjergc, som her minde os om vor Nærhed ved 
Polens lisgrav, iilet de udbred~ Kulile og stundom 
før'Vatid1e f. Ex. NtH·ges Somm·er til Vinter; dog er 
iltlfo hele Polarhavet en lismark, thi de se1tere Polar
rei. ende have NV. for G'ronland fundet et aabent 
Pblarha,' , maaskee en Virkning af GoUstommens varme 
\tande. 

Og nu ' mine 'He-rrer og Da~er ! li ade·r Jeg at hal·e 
i' . d ·tte orte Omrids af vor Vinterstue givet et BHlede 
t1l Sa.nimenlignin~ me'd' vor store Jordstue og -' samtidig 
'f-1 st 'liiirf Mang-le'r ligeoverfor denne. ·Htst ude, hv 't 

nu VfoterR't'al~en ' har indhj l'Jet · Jbrile i 1'si ~ Sneedæ k'e, 
iit~db vi K!U!\f'e og Man1gel p~a· 1'Liv. og L):~, lhen Ufæ 
Sommerens varmende Sol' skihne ' 'klart og 6ring_e Ui. 

~) N.ordly one ntages' for en M ~elrirk.nig, 
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i Planter og Dyr, da forandrer Alt sfg. Lad os 
vandre til en boi Bogeskov i Vaarens f'orste, lyse 
Lov, hvor Fuglene kviddre, Blomsterne dufte: Der 
have vi hoie, hvælvede Sale for {)jet, fri sk Luft 
for Lungerne, Vellugt for Næsen, Toner og Velklang 
for Oret og en mild behagelig Temperatur for Folei
sen - der gJennemstrommes vi af Velvære. Sæt ved 
Siden af Skaberens Skovsal vo1· Vinterstue - den er 
langt, langt fra Idealet af en Menneskebolig. 

De ville rimeligviis ryste paa Hovedet og onske 
at gjore mig adskillige lnd,Vendinger mod min Stue
theorie; de ville sige, at smukke, hoie, lyse, rene 
Værelser ere gode nok, for dem, der ere rige, men 
man kan hjælpe sig med mind1·e, saa have vore For
fædre &jort og dog været kraftige Karle. Vel! Vore 
Forfædre rorte sig ogsaa ganske anderledes meget 
ude end vi, som tilbringe langt storre Tid i vor 
Stue; Samfundsordenen forer det saa med sig. Mange 
af os ere uodsagede til Dag ud, Dag ind at leve 
inden ffre Vægge og see sjelden Guds gronne Skove 
og Marker - vi ha\·e vel derfor et vist retfærdigt 
Kra•V paa hyggelige Boliger. Ikke alene Legemet virker 
bedre heri, men ogsaa Aanden stemmes til at frem
bringe langt renere, klarere 1 oner, simplere Akkorder 
og Melodier, Aanden bliver istand til at svinge sig hoiere. 
Foler Enhver af os sig ikke skjonere, ædlere st~mt i en 
11aturskjon Egn, hvor Skaberen gjennem sine Værker 
lofter os op til sig, end i en fæl, smudsig, mork, 
ildeJugtende Hule, hvor Legemets Ildebefindende nedtryk
ker Aanden. Somauden hilser fra Planken af sit 
velseilende Skib, hvis Seil svulme af Medbor, med Vel
b ehag den gronne, muntre Kyst, og hans Bryst svulmer 
af Glæde, medens vel stundom mindre lyse Tanker 
fylde hans Sind i den indesluttede lille Kahyt eller 
i det snævre Lukaf. 

H vilken Fremgang har ikke Byggekunsten gjort i 
vort Aarhundrede; - med hvilleen Lethed op fores ikke 
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nu uhyre Bygninge1·, 80rii for et hah t Aarhunclrede 
siden kun syntes at e ·istere i Feeverd nen. - Lad 
os see hen til Krystalpalad et '1ed London, bygget af 

Je1·n og Glas alene. - ·Lad os tær1kc paa de isandhed 
kæmpeagtige Jernveie for 1'fonn ke1· og . Gods - jeg 
mener Jernbanerne - eller d<~ 11 , ten ligesoa kæmpeagtige 

Jcruveie for 1'ankerne - 'l'el grafl duiug ·rne. - Og 
h ilke Fremskrill't ~an -- vor PJranla fo ikke udmale for 
os i denne R~tning ! I Øhltider'r ble.ve Slotteue med 
stort Besvær opforte gjcnncm Aarr kker, e,d Mcnne ke
Jiaand - i Fremtiden vifle i alle, ltig ell r Fattig, 
boe i ~edre Boliger end Oldtidens Stormænd og .Boliger, 

som dog ·ere byggede med langt mindre Besvær for os, 
- opfih·te ved Naturens store, mægtige K ræfler, ledet 
af Menne~kets t~nkende .Aan<l til Gavn f.or os selv og 
til Hans Priis, som skabte os i Sit BiUcde. 

Kristalpaladset ~ borte l"i, ,•ar bygget af Jern og 
Glas ~ - · men Jern t,r tungt; naar 1 Pot Vand veier 
omtrent '2 ?t, veier 1 Pot Jern 14 f(, ,- med e ns Træ 
er lettere end Van<l; men Træ raadner, Jern 
er tungt, altsaa begge ham deres uhelHige Sider; naar 
Jern rar let som Træ, ell <;r Træ stærkt som Jern, da 
havde vi i ~em begge fortrinrigt Materiale; men Jernets 
store Vægt hinilrer os ofte; oin vi blot kunde 8melte 
dem sammen og saa faae el1 god lllåudiug - imid
Jerti"d lader det sig ikl<c ~ore ligefrefl}, rigtignok kan 
KuJ og Jern gorlt smelte sammen, dog uden at vi 
dervecl naae det onskede Resultat. Vi maa da ' vente 
til bedre Tider brin"'e os dette Materiale; - dog vi 
b~hove ikke vente, vi have det, have det i uhyre 
Masser ik~e Jangt borte, . nei, under Yor Fod, hvol' 
vi end t.ræde. - Nuvel miiie Herrer! Leer og Graa
steen findes, saa at sige, overalt; - men det er jo 
netop deraf i bygge ::vo'te Hu(e·1 h-vad er . det saa 
vi tale om Foranddng o~ i0m et nyt Stof1 
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Her i dette Leer i disse Graastene findes 
e t M eta I - AI u min i u m - De have bort Navnet - som 
besidder de onskede Egenskaber: let som Træ (saa at 
sige), stærkt som Jern - og endvidere hvidt som 
Solv og næsten frit for ot ruste; hvorfor bruge vi det 
ikke 1 det gaaer omtrent med det, som det gik Skibs
drengen med Theel<Jedelen, der gik overbord; han 
vidste, hvor den var - paa Havets Bund - men 
han kunde ikke naae den; saa mecl Aluminium; vi 
,,ide, hvor det er, men vi kunne ikke ret naae det. 
- Ja man kan rigtignok udskille det., men det bliver 
næsten halv saa dyrt som Solv _ desværre*). - Dhrr. 
Pau 1 Mauri n & Co. baabe fra lste October d. A. (1860) 
at kunne sælge Aluminium for 100 Frs. pr. Koligram 
(eller 17 Rdr. pr. ~). Archiv for Pharm. og techn. 
Ch. 1860. Fremtiden - Phantasiens nære Fremtid 
være ,d.et forbeholdt at vinde dette skjonne Metel. 
Jeg kalder det sl<jont, jeg kalder ,let skjonere end 
Guld og .Solv og Ædelstene; thi det vil blh-e vor 
Frem ti d·s Sving.fjeder., Menneskehedens storste Ver
densgode - Aandens l\'.liddel til at hæ:ve sig et Trin 
nærmere Sk~berenij store, ~idunderlige Herlighed. 

Lad o,s da be-tngte llette-,tUetal lidt næ:vmere. Alumi
nium ligner i Udseende S.olv, er megetstr~kbart, kan smedes 
og trække.s til 'fra ad; kan smeltes, og loddes, er 
sth·t og baardt, llolde~ sig godt i Luften om det end 
ilter sig efterhaanden, men oploses let af Saltsyre; 
dets Modstand kraft er storre_ end Messingets, ringere 
end Staalbliklcets; dets Vægtfylde er = 2, 56 
eller Trediedelen af Jern, saa at I Pot Alm. = 5 ft. 
- Nutildags gjor man Vogne, o, s. v. af Jern; en 
saadan Gjenstand gjort af Alm. vilde kun veie Tredie-

•) Under mit Ophold i Paris 1857 talte jeg flere Gange med den 
den fran ke Chemiker St. Olai re De vi 11 e om Aluminium hilket 
i Forening med de_ ~er gangbare Priser, omtrent Søl ets, l~d mig 
formode, at F remst1Umgen var meget kostbar. Mine Hteræro Hjælpe
kilder herovre om Vinteren ere kun ringe, derfor bedes dot und kyldt, 
at jeg er uvidende om en meget billigere Fremstillingsmaade skulde 
kjendes. · , i 
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t1elcn eller tre Gange saa let kunne flyttes; me<lens 

en Cabriolet af Jern er tung, om den end blirnr 
spinkel gjort, saa vilde en saadan Vogn af Alm. ikke 
være tungere, end at en Mand kunde lufte den, og 
det er sikkert ikke ligegyldigt, enten Hesten sl æber 
paa den store dode V ægt i en saadan Jeruvogn, ell er 
denne dode Vægt er formindsket til Trcdiedelen. 
Hesten vil trække 8 Miil med sammb Lethed som fiir 
6 - maaskee bedre; eller vi kunne istedetfor 8 Tdr. Rng 
lægge 10 til li Tdr. Rug paa Vognen. En Jerngryde 
paa 50 l1 otter er saa tung, at man neppe kan haancl
tere d(•n - men en Afm.-Gryde af samme Storrelse 
)ofte vi med storste Lethed - og hvor langt smukkere 
vil ikke en solvblank Gryde være end en hahrusten, 
graa J erngryde. 

Vi kjende Luft b a 11 o n en,*) dette Redskab, hvor
med vi have sogt at bevæge os med Ji"'uglens Hurtighed 
og Lethed gjennem Lnftlia,·et, men hidindtil med 
rfoge Held og uden Sikkerhed, langtfra med Somanclens 
Sikkerhed paa Skibet gjennem Havets Ilolger. - Luftballon
en er bygget af dei suge Pa11ir eller Taft og har hidindtil 
drevet sorb en Fjer for Vinden, uden at Dam11kraften har 
været istand til at bevæge den , thi Dampmaskinen er for 
tung; - men lad os bygge Luft b a J Ionen a f d et 
lette, stærke AI u min i u m, saa,1elsom Dampmaskinen, 
og i Pbanfasiens nære Fremtid seile vi med Yort stærke 
Luftskib - stærkt, sammenlignet med Nutidens Bal
loner - · over Bjerg og Dal, Land og Hav, folgende 
Ornen paa dens hoie Flugt med Svalens hastige Fart; 
glidende rask og let hen gjennem Himlens Blaa og 
hist necle skuende Dam}> ognens 2:,være Tros, det rigt
Jadue Godstog, modtaget af den indseilende Damper 
hist ude - begge snart Jangt i Baggrunden, medens 
andre Godstog, andre Steder og Lau de, Bjerge, Floder, 

·) Don første Luftballon , hvorved Mennesker 11ævede sig fra Jorden, 
va~ en 1\fontgalflere af 7 4 Fods H0ide og 4-8 Fods Gjennemsnit og 
ve1ede 1600 Pd. P il a t r e do R o z i o r og M a r q u i s (l' A r l an d es 
stege op med samme den nde No br. 1788. 
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Soer og Have udbrede sig for vort undrende Blik, 
der nu som Ornens skuer u<l over hele Lande paa cen 
Gang; ]ians skari>e Syn, der i Miles Afstand opdager 
Krybet paa Jorden, naa 1· dog ikke vort i Styrke, 
skærpet ved mægtige ,,Oi glasH; ,·ort Blik, som saa 
samtidig be~ kuer rnre Venners Færd her og i den 20 
Mile fjerne Ho,·c,dstad, samtidig udspeider Gletscheren 
paa Montblancs Top og Pyrenærnes sucedækte Tinder; 
bort svæve vi - deilige Panoramaer l·andre forbi os 
- Sted efter Sted, Bjerg og So; end er det neppe 
Aften, da oine vi fjernt hoie, rod ligt skinnende hvide 
Toppe - Himmalayas væ,lclige Skrifttegn, end aldrig 
paa Toppen bet1·aadt af menneskelig Fod - vi mine 
Herrer! - vi sagtne vor Fart, og netop sænker Sofon 
sin store rode Skive i Vest, da træde vi ud af vort 
Luftskib og staae paa Jordens hoieste Spids;*) - dybt 
nede under os er Asiens Hoiland, og fjernt mod Syd 
er den Bengalske Havbugt. - Men Dagens sidste 
Straaler svinde og lukke for os denne jordiske Udsigt 
- mod Himlen - det uendelige Rum - rette vi 
vort Oie mod det dybe, morke BJaa, bvor Stjer
nerne s t a ae som de klareste electriske Lys. -
Millionviis, uendelige i Antal - fje~nt, uendelig 
fjernt fra os, og dog hilse de paa os - Lysbolger 
sende de ltiennem Æthe1·en til os; hist svæve de -
Sole Millioner Gange Solafstande, Millioner Gange 201/ 
l\'.lill. Mile ·borte· - staae de Aar efter Aar - j! 
Millioner Aar, ofte tilsyneladende uforanderlige og 
dog som vor Sol, vor Jord gaaende deres Undergang 
i mode (maae vi antage) - og hvad saa er, ja det er 
vel hiin ubegribelige Evighed. - De svæve i det 
tomme Rnm, eller skulde ogsaa dette Rum være opfyldt. 
mauge morke usynlige Jorde er der vel men saa Intet: 

Vel bolger iler, malet i Di 11 eds tov af Lys, Vcrdners 
Historie; - Billedstov, som og kommer til vorJord 

for os ulæseligt og maaskee aldrig til at læse for os. 

') Everest c. 27,000 Fod, altsaa Luften meget tynd. 
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Jortl ns Oldhistoric Jæse ·d ttf Jordlagen s Stil
ling, Forst ninger o. s. v. - alt ? nn Stumper og 
Stykker som vi samle for endelig at faae t li ·le; men 
Jiiin OW<l Handlinger og leg ·mlige Gjtu taude ha, e 
engang ud endt Ly bolgcr i samlede BilJedt·r, d e r fore 
bort med Ly ets Hastighed, med 42000 Mil~ i s~cnn
del, og til fjerne Kloder bragte Hilsen fra deres 
Vandring~fællc her i V(!rdensrummet, m deus de tak
nemlige ir!jen sendt en lignende Hil en og ifokræflelse 
paa d :i.n rigtige Modtagelse, idet ndeel af denne Ly~hil ·en, 
disse Ly billeder sendtes tilbage fra hin Overflade 
for igjen engang, maaske efter Tusinder af Aor, at 
naae hjem til deres Udgaugs ted som yderst S\ age, 
ep-redte Ly~billeder - knn altfor s age til nu at 
fattes af det menneskelige• Oie ·- men e-uga11g i Phan
ta ieus nære Fremtid, noar i 11av-e lært at samle disse 
spredte Gran af Ly , da kunne vi tyde dem og læse 
vor [(Iode's H-istorie. -

· Dog· rnaaskee satite Skabe:ren d tle udenfor den 
menneskelig~ VM·, meiiens Hån gjemte det for os til -
Tort [;"v ·hiiusides -for J>O-a den• Maade for en Deel at 
o-pfyJ.de Sin skji>mie Forjæ-tteJse om et, herligere Liv 
liisset, J J1vor d·a .maa kee ogsaa. V-e,rdensklode,rnes 8 ing
ni-nger -Yille være som h'erlig, J1armoni.. k Toneklang 
for os, medens vi rundt om fra faae Hilsen fra fj rne 
Egne og ret mægte at fatte Skaberen . i Hans Storhed 
og Herlighed. 

1'-1.en tilbage til ort Lu 'ftskib.-Viha e ilet 
en -J.ang Jteise med d "'t, 10f>0 Mile eller 40 Gange , aa 
Jangt, som •herfra*) til KjiHJ nbarn og i IH'er Time 
t,il hagelagt en !)0 Mile, medens det hu r( ig ~ Banet og 

gaaer. et halv Snee l\fiil i en Tim alt aa 9 Gange 
s-aa iangsomt, medens Lyset farer med 4i0 Gange storre 
JJa tighcd, end ·ri ha-re gjort - dog ere i vist tilfredse 
med vor Fart.s Hndiglied, - Kunde vi ikke onske at 

J je11de J n d ret u ingen af vort Ski h, - den er simpel. 
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Ilyg1,ct af tynde Alum. ~Pla<ler i cu Jangstrakt Form, 
ml'get lig K ropp n af en Svale, rigtignok stor som 
Great Ea tern, inclv(>ndig huul og underneden hængende 
en let lrnadformig Kurv, hvori i ha,·e ophol<lt os og 
dannet Skibets Ballast, ligner det næsten en stor 
Fugl. Hvad holder Skil.,et svæv ude i Luften? 
Omtrent det Samme, som holder Svalen sævendc -
tynd, let Luft, thi Fuglen har indeufor sine Fjer, i 
sin Krophuulhed og i sine lfoogler tynd, let Luft, 
saa dens Vægt bliver meget ringe i Forhold til dens 
Omfang; dette i Forening med dens Vingeslag holder 
den s,1 æ ende - saa vort Luftskibs Indre have Yi 
omtrent fyldt med en meget let Luft, Brint, som 
ud ikle ved Zink og fortyndet Srnvlsyre, eller ved at 
adskille Vandet i sine to Bestanddele, lit og Brint. 
Denne Luft, Brint, er 14 Gange Jettere end vor 
Atmosphære her ,1ed Jorden, Iler 1 Pot Luft veier 
1 /

13 
Lod, en Pot Ilrint = 1/ 110 Lod.*) En Pot 

Vand c. 2 .,a, en Pot Kork mindre end 1 ft. Nu 
vide ,:i alle, at Kork flyder o,·enpaa Va1ul, og trykke 
vi det ned, slippe saa, da stiger Korkstykket op mod 
0 erfladen. - Vi have endvidere seet Uogen stige opad 
i Luftcrl**\ thi den varme lette Luft stiger opad, f. 
Ex. fra et brændende Stykke Papijr. En Pot Kork 
veier c. I 'it, en Pot Vand c. _2 ri - Korken stiger 
opad; - en Pot Brinlluft 1/ 110 Lod, en Pot Luft 
c . 1/

13 
Lod. Brinten vil stige opad, fordi af 2 ligestore 

Rumfang - Pott.en - er Brinten lettest og - meget 
lettere, 14 G:i.nge. 

Brinten er den letteste Luftart vi kjende, derfor bruge 
vi den til at flyde paa i Luften, Jig(lsom Fiskerne 
b~uge let Træ, Floclholt, til at Jade deres Garn flyde 
paa eller med. Rigtignok stiger Korken op til Vamlets 
Overflade, medens Brintballonen ikke stiger til Luftens 
Overflade, men kun noget opad, og det hidrorer fra 

•) Ved sædvanlig Lufttryk. 
*") Røgens Stigning begrundedo Bredrene Mon tg o lf.i er es Op1lndel.se. 



en egen Omstændighed ved Luften nemlig, at <1 n bliTer 
tyrulere og ty1ulere jo hoiere vi stige op og saa at 
sige ingen tæt O,•erfla<le }1ar som Va11det. 

Vi have nu fyldt vort Luftskib, men ikke ald eles, 

da "i saa lob Fare for at sprænge det, naar d et kommer 
l1oicre op, hvor Lufttrykket er mindre end paa Jorden. 
Et Skib, der lades ved Malaga, med Frugt f. Ex:. for 
at gaae til St. Petersborg, tor vi ikke lade til Dækket, 
da det aa herinde i Ostersoens o.!? den BotniMke Bugts 
næsten fer ke Vand vilde synke, fordi det ferske Vand 
tr kker, bærer mindre; et Skib, fyldt med brændt I{alk, 
staaer Fare for at s1Hænges, naar Kalken blh1er vaad 
og u<h i der sig; - En Sæbeboble, som pustes for stærkt 
ud, ,•il spræt1ges - og vort Luftskib er som nu svagt 
som en Sæbeboble. 

Vi overbeYise os om at Luftskibet ikke lækker, 
ligesom den kloge Skibsforer gjor med sit Skib; de 
1ynde, blanke Alum.-Plader maae være tæt loddede*), 
og ,·ore Pumper maae ,,ære klare - Pumper til at 
briatge Brint ind eller ud og ikke til at pumRe Vand 
ud. - De'r opseudeg smaae Balloner for at udspeide 
, 7indr·etni'r1gerue i forskjellige Iloider, efter den Retning 
<1isse Balloner ioJge; Barometerstanden nndersoges saa
Telsom Luftens Fugtighed og Electrisitetstilstand. 

Vor lille kraftige Maskine er i Orden, maaskee er den 
en kalorisk, maaskee en eJectrisk; - vort BrændmateriaJe 
have vi indtaget - ikke Kul, det Yiltle være allfor 
tu11gt - nei Brintluft, stærkt fortættet paa Flasker 
af Alum.; - thi medens 1 'il, Kul kan opvarme 80 f1 Vand 
fra 0-]00°, saa kan 1 il Ilrint op arme 360 'il Vand 
fra 0-100°; det er altsaa langt bedre Brændmateriale 
- ett~r lige Vægt. - Disse brintfyldte Flasker lægge 
l-'i afsides, at ingen Varme eller Ild kommer til dem, 
thi de kunde saa sprænges med meget stor Far~ for 
Passagererne, der nu stige ind, klædte i lette, men 

•J Den ansete Forgylder F h. M o ure y har ud.fundet en fortrinlig 
Mnade til Aluminiumets Lodning. 
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meget varme Dragter, thi om faa Minutter ere vi oppe 
i en slem Kulde. - K Io k k en lyder tredie Gang 
- den stærke, skinnende Alum.-Kjetting kastes los,. 
Maskint!n hvirvler rundt lynsnart sine Vinger og maje
stæti k roligt sine Skjerme, Jet vuggende svævende hen 
opad , opad fjerne vi os hastigt fra vort Hjef!I i en 
skraat opadgaaencle Retning. Det er en Sommerdag, 
og tunge Tordenskyer have viist sig, medens Solen 
skinner varmt. Opa-d, opad! Sollyset er borte nu, en 
kold Fugtighed indhyller os, det er hiin morke Sky 
- men Oieblikket efter skinner Solen .klarere, renere 
end for, og hoit over os viser sig kun enkelte lette, 
tynde Skyer, medens hist nede svæver en tæt Taagesky 
med deilige Regnbuefarver; Lyn paa Lyn .krydse hin
anden og fare milelange fra en Sky til en anden, dog 
sngt kun lyder Tordenens Bulder her i det store, 
,,tommeH Rum, hvor ingen fast Gjenstand kan standse 
Lyden - bort vugge vi, dyb uendelig dyb Taushed 
omgiver os, kun afbrudt af Maskinens sagte Rullen og 
en enkelt modig Passageers svagtlydende Rost; Kulden 
vil sluge vor Varme, tættere om os svobe vi vor Pels, 
tungt begynder Aandedrættet at blive, Mathed og For
stemthed overfalde os; dybt nede som en stor, stor 
Skaal ligger Jorden udhulet, hoit oppe hvælvet den 
dybt morkeblaae Himmelbue, og det udhængende Daand 
glider efter os i lige Linie til Tegn paa, at vi ikke 
stige opad længere, medens de paa Jorden forbiglidende 
Gjenstande antyde vor Fart. Barometret staaer kun 
halvt saa hoit som, da vi gik ind i Ballonen nede paa 
Jorden, saa vi maae ,·ære t!ll 15000-18000' over Jorden. 
Luftens Tryk er det, som bærer Qviksolvet i Roret, 
og jo mindre Luftens Tryk er, des dybere maa 
Qviksolvet synke. Nede paa Jorden er heie Lufthavet 
over os , ., og hele dets V ægt trykker paa os - et Tryk 

I ' øom blh·er o,1er 2000 11, paa 1 D Fod og 30,000 U 
paa vort Leg()me, uden at vi dog mærke det; - have 
vi nn et langt Ror, lukket i den ol·erste og aabent i 
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d1m nederste Ende, hvoraf al Luft tag s bort og i1de
d-et>fol' Vancl fyld·es- ind, da -see vi, at denne Vandsoile 
fo-roven i·kke kan trykkes af Luftharnt, thi der er Horets 
Væ , men forneden trykke1· Luft n og netop lige me,l 
V.:a11dsoilcm i Roret, thi de holde hinand en jo Li aevægt, 
o-gidet mød et Tryk af 33 Fods lloid·c paa Ror :i. ts Vidde; -
b..:uge m ~~iksol\i istedetfor Vand, aa stiger dette til 
2S 1iom,, fond i det er 131/2 Gange tungere end Vand. 
-:- 8ti,ge vi> op 11oa1 et, Bjerg, da J,ade vi under os og 
Borets M1undin 0 en• De ,l af l,ufthayet, som altsaa ikke 
kan . bær.e pc1a Qvi,ksol et, der maa slaae Ja,"ere, fordi 
det tr.ykkende Lwfth,a,vs , Hoide er lavere - komme vi 
øøa .. , l!oit~ at den lrnlvc Vægt af♦ Luffhavet ligge r under 
os, ·kan Q,viiksol.,•·soHcn k.un være lialv saa hoi som ,·ecl 
J,o 'den .eller 14 Tom eller omtrent den Iloide, Ti iagt
toge, pa:ai vort-· Barometer; -- m~n 'forat faae den halve 
V:ægt: .af J..uften uuder sig, lrnr man ved Forscig og 
Beregning· nd,furiil:et at man niaa stige omtrent- 3 Fjer
dingyei. op i l!.uften; • ~ saaledes sec • vi, at Barometret: 
lva1 beiiyttes 'til~ at bestemme et Ste<ts lloide o,'er Jor
d.en Overftad.e lig,øsaa1'fel som vi hver Dag benytte 
det som, Vefa prophet. A 

I 3 Fjer d in g v eis Ro ide svæve vi, vuggende 
med sag.tuet Fart over Ostersoen, medens vi befinde 

· os Jmap tyve Mile NO. for vort Udgangssted, Uonne, 
som vi gjennem vqr fortrfolige Kikkert see mod SV., 
og_ end fjernere Bygens h ide Kridtklinter omtrent 
35 MiJe borte,•) hvor Udsigten begrænll es, idet flim-
me·I og Jord stqde mod hinandeu; mod V., NV. og N. oversees 
e~ sto; Strækning af det sydlige Sverrig lige til Vetterns 
Sydspids og fjernt i Nord skimtes dunkelt enkelte 
Punkter af Sverrigs Hoved tad. Mod NO. midt i Soen 
ligJ~r udstrakt Gofhlands 0., medens forresten 

1

Syns
kredsen begrændses af Vand - men mod 0., SO. og 
S. Hgger den bugtede Kyststrækning af et fladt "Land, 

' *) I Regelen vil dette Tal dog være for stort, hidrørende fra Lys
straa.lernes stene eller mindre .Afvigelse fra den rette Linie. Ligel. S. 30. 
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dt!t er Uuslaruls og P1·eusscns J(ysler med B3erne Lie
bau, Mcmel, Konigsberg og Danzig. - :Ald,rig J1ar ,v,el 
vort undrende Oie tidligere o·rerskuet saa stor ~n 
Strækning af Jorden paa cen Gang, men begunstigede 
ere vi ogsaa af et usædranlig smukt Sommerveir, -
35 Mile see vi ud i alle Retninger og oversee ell Flade 
tre Gange saa stor som den danske Stat eJler mellem 
3 og 4000 D Mile; den storste Deel er Ostersoens 
graalige Vandflade, kun Omkredsen frembyder Lan,d og 
Kysts.trækninger, men. den storre midterste Deel Hgger 
uuder os som en uhy.re stor Skaal - bertimod d~t, 
vi maatte rnnte - som en Kuppel; thi v,i vide _.Alle, 
at Jorden er kuglerund,*) og sa,aledes er det et Stykke 
af en Kugleoverflade, ,·i oversee, der maatte staae ud
hvælvet for os; men, da det l<un er en meget Tinge 
Deel af denne Kugleo,terflade: vi oversee, saa er clen 
kun meget lidt hvælvet og Hvælv-ingen næsten fovsvin
dende fo·Jgelig snarere at ansee som en P.Jan, der 'l·ed 
et Oienbedrag viser sig som en Skaal; et lignende 
<)ienbedrag er det, der fremstiller Himlen for os som ., 
en Hvælving, endskjont det er det morke, ,,tomme" Dyb, 
'\"i see ud i; maatte ~ ikke vente at see et morkt, sort 
l>yb - saaledes som det ogsaa næsten viser sig for 
os med denne rene Himmel o,g i denne Hoide over 
Skyerne; paa Jorden her i Norden -viser Himlen sig 
mat blaa paa Gruna a'F de mange Taagemasser, der 
·opfylde Luften. 

Vort Skib er atter i Stigning, thi Baandet hænger 
nedad og Barometret falder; Temperaturen er pludselig 
sunket flere Grader, og vor Retning er forandret fra NO. 
til SV. _._, vi ere komn~ op i en Luftstrom fra NO., 
den Luftstrom, der om Foraaret bringer os langvarig 
Kulde. Atter sætter Maskinen sine Vinger i Bevægelse, 
og vi styre mod Nord ind mod Oland og Sverrig med 
20 Miles Hastighed i Timen - vi 'fille besoge Nord-

•) Fuldkommen kuglerund er Jorden vel ikke, da den er fladtrykt 
ed Poleme, og Æqvator ingen Cirkel er. 
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polen, hvor bl,1indtil intet Skib mægtede at trænge 
frem, men de dristigste og hcldigRte Sofarere dog kun 
naaede indtil 109 Mile fra selve Polen - vi ville 
forsoge denne dristige Fart o,·er Nordens li grav. Lad 
os forst sænke vort Skib for at aande friere og igjt>n 
naae den SV. Luftsrom langs Jordens On·rflade, der 
vil mægtigt hjælpe vor Maskine med dens Arbeide; 
- er Ballonen fyl,lt mt!d Brint~ pumpe , i en Deel 
ud og fortætte den i Flasket·; er den fyldt med nrm 
Luft, da afkole vi Luften lidt, og vi syuke snart ned 
til en passende Dybde, som angh-es ved Barometer
standen; 6000 Fods Hoide ,·ille ,·i holde os i og 11am 
saa en Synnidde af 20 Mile til alle Sider. 

Re isen g a aer n o r d p a a over Sverrig. - RI. :i 
Eftermiddag udspeide vi mod N. og V. Kjolens flade, 
hoie Bjergmarker, og en Time efter passere vi meget 
nær over de hoieste Toppe, med~ns det Nordlige lis
.hns Flade ,,iser sig foran os; suaa·t er bagved os 
Norges Bjerge, der enddig m. JO om Aftenen sende 
deres sjdste Hilsen fra Nord-Cap for at dukke ned i 
llåvskaalens Rand , ~jort til Skamme af So 1 en, der 
denne Aften synes utrættelig med at lyse for os og 
ligesom at ·rille nole med at dukke ned i Vt!st maaskee 
for at see vor forunderlige Luftfarts Udfald; thi end 
Kl. JO staaer den over Horizonhm, og synes at ville 
trodse ,·ore Uhre, der med tvivlende Mine proves.; -
ja selv Miduatstimcn kommer for end at vise os - for 
forste Gang - Midnatssolens store, matlysende Skive, 
der nu kysser Havskaalens Rand og sovndyRsench!, tvh·
Jende Rynes at slaudse, dog kun et Oieblik; og atter 
li!e.som nolende reiser den opad, opad for end kun 
ved Middag at naae faa Grader over Horizonten og 
,·Le os eh1e Nord p o I en - indhyllet i mægtige lis
og Sneemasser; - ja Phantasus ! Nu maa Du mal.e ~ vi 
D,id •lige mægte ei længere - Nordpolens Ha,1 ligger 
dunkelt under os, thi tykke Taager stige op fra det 

fol'holdS\'iis varme Vand, der har laaut sin Varme fra 
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J\llexico · Ila, bugt, fort hid ved Golfstrommcn. Dog 
ikke alene lis og Vnncl moder vort Oie, men ogsaa 
en La1ulstrækning med steile dybtindskaarne Kyster, som 

strække sig i samme lh•tning, vi have reist, nemlig 
omtreut i den 4() 0 Brede, omtrent tværs ~jennem 
Polen og henimod ll rings trædet mellem Asien og 
America, h,·or langt kunne vi ikke oine. 

Her paa dette jomfruelige, iisdækkede, noguc Land 
ville ,·i dale ned og h\'ile, medeus vi feire den 'friumpb, 
med vort Luftskib at have naaet, hvad endog den dri
stigste Sofarer maatte Jade i en Afstand af 109 Mile, 
thi Parry naae,le til 82° 451 i Aaret 1827. 

Hvorfor antage vi en Kyststrækning i denne Retning 1 
Bjerget Kom i Tyrkiet 87601 hoit, Bjerget Gerlsdorfer 
Spitze i Karpatherne 8058' hoit, Kyststræguingen 0. 
ved Ostersoen og V. ved den Bothniske Bugt, mod N. 
Fjorde paa Nordkysten af Norge, og Spitsbergen ligge 
i een Linie fra Syd til Nord; samme Linie fortsat 
træffer Beringsstrædet, og netop i denne Linie har 
Phantasus malet os en steil Kyst, indskaaret, fordi 
flere Sænkningslinier træffe den. Phantasus malede 
endnu en Kystlinie paa den SO. Side af Nordpollandet; 
en- Kyst, der strakte sig fra Spitsbergens Nærhed i 
SV. hen mod NO., lignende Norges V. Kyst og svarende 
til den. - Den Nordpolexpedition, som nu udrustes 
fra Norge ,·il, haabe vi, faae Held til at oplofte det 
Slor, der hidindtil har været bredt ud over Nordpolen. 
- Meget besværlig er en saadan Nordpolsreise; Kulden 
og lsin frembyde overordentlige Hindringer, hvorom 
vi kuniae faae et tydeligt Billede ved at læse om Mac 
CJintocks Reiser for at opdage Franklins Efterladenskaber. 
- Med vort Luftskib have ,,i med stor Lethed og 
Hurtighed naaet Maalet, og med samme Lethed kunne 
,•i faae et Overblik over de ny opdagede Lande, ja 
selv tegne et Kort, forend vi vende hjem. - Vi 
behove kun at stige op til nogle Tu" inde Fods Hoide 
og lade derfra Lyset tegne ,·ort Landkort - vi vill~ 
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}lltotographcre Land<'t Sf.ykke efter Sty11<e, fclet i-i 
toge et Par D Mile ad Gangen fra ½ l\Uils Hoitle, 
og af alle de saalcdes tegnede Kort, Furrlepe,rEtpecti,er 
l 

. t, , 

, anne \ 1 senere efter :ror Hjemkomst et stort samlet 
l(ort; ln·ert Stykke , er tegnet paa et Par s~cundcr . , 
saa ,·1 paa ecn Dag tegne .med Lethed et Par Hundrede 
(\lier et Land, vel halv saa stort Nom Danmark; en 
Uge medgaaer omtrent til at optage hele delte Polar
'Jaud; - og for at bestige rle hoit!ste Bjergtoppe, reise 
vi mageligt i ,·ort Luftskib til 'J'o,ppen eller streffe 
langsomt. hen over den, medens samtidig Barometerl101den 
'bestemmes. Endnu lade ,•i Lyset tegne os nogle af 
de interessantestc l...,andska'ber, maale Havdybderne i 
ftere .'1\1iles (i)ml<reds - saa reise , ·i hjem "foT der i 
-,·or hyggelige Stue ,a samle de l'undne M:ateria•lier i H 
et Kort o-v er •Ha \ 'rb und o L-e n li o v e-r f I ad e. -
Ved Midnaitsso'len stige vi op lil den NO. Vindstrom, 
d,er paa denne ~nstid maa soges teliimeHg hort, ·nemlig 
ovenover den ,hed re SV! V•inil, og den bringer os a1ter 
i Føreuing riu,d •MasRineu rask mod Syd; sø at 
:allerede uæste »ngs S.o•l synk'er ned •bag KjoJens eyd°'lige 
Fjeldmasse.r ng efterbider os i Marie, d'er ·sk!juler de 
-undel'lig,gen1de bnn<le og Ha, e foT vort 1Hik' som . 118 

forgjtwcs "'i1I s-peioe= 1JJed for"" ;at letlie "-ør Vei, ·- men 
Cøm passet , 1>eger mo'd Syd, det viser os 1Retnfogen, 
, ·i 111aa fiHge, tlog i-kk,e Sted-et t-il :a't stan~se ,·or Fart 
fo-r ut dale -0ed i 1-tonne. - Ja -Iler maa igj.en 'Com
passet' lrjælpe os rigtignok 'iklke :som Compas, men som 
I wc J i II at ions n a al - · t-n Magnetnaal, ep-hængt i 
s,it 'l'yngdepu,nkt og ibe,•ægeHg om' en l1>0

1rizontal Axe, 
- der paa forskj en1ge Urerdcgcratler viser en forskjellig 
H·el,dning, og her · 110s os -en H eldning af V0°. -
Ench-icle re l~endulel-s Sdngningstid bestemmer Drede
graden. - Alt 'længe have Ti betragtet den dybe blaae. 
sijerneb saa de Himmel ,necl -dens tallose Kloder i 
Solafstancle fra os; saa Na'Uekultlen minder os om vor 
Juue Kahyt, h'\!is Dor vi aabne, men blend-ed·e af det 
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næsten 1olklare Lysl1av, der s.trommer os imodc, sporge 
overraskede h ·orfra det Lys kommer. Ingen 
osende Lampe hæng r under Loftet ·- nei, det er 
elect·risk Lys, som spreder sine Bolger om os. - Mine 
Herrer! ,,or Ballon :)r meget stor og farer med stor 
Hastighed ~jennem Luften, som gnidP.r sig mod dens 
Sider og· derved gjor hele dens Overflade elcctrisk ;*) 
denne Electricitet ledes gjennem en l.\'Ietal Traad, fra 
h,·is Kul-Ende i1ule i K-ahytten den udstrommer og 
derved lyser saa forbansende klal't. - Gnid·er jeg Glas 
me,l Silke eller med amalgamere~ Læder, da bliver 
Glasset electrisk" og denne Eleclricitet samle vi i 
Electriseermaskinens Leder~. fra hvis Spidser den saa 
udstrommer som lysende Buske; Jade vi Vanddampe 
stromme ud af en lille isol.eret Dampkjedel og guide 
Siderne i et Ror, da bliver Dampkjedlen electrisk; -
ved Ballonen er det ikke Damp men Luft, der gnider 
og gjor, at den bliver electrisk. 

Vi ere nu nær Bornholm, vise vore Undersogelser, 
men Morket ruger under os; vort stærke electriske 
L_ys sendes, samlet ved et Lindseapparat, ue(l mod 
Jorden til forskjellige Steder, medens samtidig disse 
S~der udspeides gjennem Kikkerten. Under os er 
Vand; nu see vi tHhoire et Fyr - det er Christianso 
- nu viser vort L1sbundt, rettet fremad , os steile 
Klippekyster, og hist er Hammeren med deus Fyr; -
10' efter, Kl. 2 om Natten, ere vi over Roune, hvor 
man paa Stationen allerede lra Nordcap, senest fra 
Stockholm, er underrettet ved 1"elegraphen om vor 
Ankomst, saa at det stærke electriske Lys viser os Vei,; 
og uden videre Uheld ender denne Luftfart, st dig 
begunstiget af smukt ';eir. 

•) Luften m.aa være tør. 

3 
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Med stort Held have vi fuldfort vor Luftfart, idet 
Skabere n forundte os K ~aft til at benylle Jh i1s · i 
Naturen nedlagte Kræfter og nyde en hidindtil ukjeudt 
Lykke. Saa stor har maaskee 'fOr Fornoielse været 

under cl enne Reis~, at ,•i onske snart at foretage en 
ligne1ule. Jn, Luftskibets Auker ,·entc r kun paa at 
le as tes los, saa ,·i atter som C har Jes M o n tg o I f i e r 
kunne nærme os Skyerne. 

.. ,Men C har I es midt i den Beundrin~s Trængsel, 
Til nyt Forsog henrives af sin Længsel. 
Nu Skibet, lettet fra hans Reise"·en, 
Et Overmaal af Stigkraft har igjen. 
Det halve Tab ,·ed Ladning han erstatter 
Og op mod Himlens Blaa sig skynder atter." 

H. 0. Ørsted : ,,Luftskibet". 

Der svæ,·e vi da ]1oit oppe - men ,·ort Skib bliver 
utæt, vi synke, vi falde. Faldskjermen breder hurtigt 
sine Flader ud, og je,·nt synke ,·i uden Fare for at 
knns<'s mod Jotdens 0Yerflade, l1vor vi snart lande i 
god Behold og lade Skibet udbedre til en anden Gang. 

A ar er e rund n e siden vor Luftfart; vort Skib, 
som engang var det eneste, har nu mange Brodre; 
fjernt og nær svæ,·e de, forende Ven til Ven me,l 
Hilsen fra fjerne Lande, som nu ligge os nær, kun 
adskildte ved faa Timers Heise; h e 1 e Jorden er vort 
Hjem; fjerne Lande have vi ofte besogt, mangen en 
Gang seet Italiens Himmel, Indiens Trope,·æxt og Americas 
Vulkaner; ikke alene af Boger kjende vi disse Egne, 
men af Erfaring. Landenes skarpe G r æ n ,t ser er e 
f!I Id n e som Fæstningens Volde og Krigens Rædsler; 
N a ti o n e r n e k j e n d e Id n a n d e n o g m o d e s s o m 
Venner i Chri sto Jesu . Trækfuglen fol.ge vi paa 
dens Inugt, naar Vinteren kommer; Luftens Bolger, 
der hidindtil kun ploiedes af Luftens lette, frie Beboer, 
gjennemskæres nu af Millioner Luftskibe, og ikke længere 
skue vi op til Fuglen som vor Mester, uei, vi herske 
ovrr den , vi li e r s k e i L u f t h av e t. 
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'filli<lsfuldt folge Træksværme af Stork , Ranrrc r, 
Stære, ll eh-er, Pelikaner og F lamingoer or t Sk ib; 
lysteligt opli l'e Nattergal en, Lærken, Droslen vor Flugt 
med deres muntre Sang og li lige Lyst - afbry de 
Lufthavets dybe Tuushed og ophæve cl ets Ee u omhed; 
- over de store Hare svæve vi, meden$ Luftskibet 
ofte yder 1-hilested for mangen træt, b evinget Vandrer. 
Under os bruser det bolgende Hav i brHe Bolger o,·cr 
det skjulte morke Dyb og dets tause Beboe re, Fiske 
og Blotldyr, blandt deres ukjeudte Bjerge og Dale med 
de vældige Tangskove. Mægtig er vor Lyst til at 
forske Skaberens Almagt hist nede og beundre hans 
Værker. 

Haier og Hvaler tumle og dukke sig, disse mægtige 
Havdyr lege og slaaes; her dukker op en mægtig Hval 
iilsomt flygtende f9r den langt mindre Hai ; bist sove 
Flokke af Pinguiner. 

Dog, hvi forfærdes de saa ! Midt iblandt dem er 
dukket op en H v a I, storre end nogen, vi end saae 
- see, hvilken Fart dens lange Ryg sky cl er gjennem 
Vandet lien ) mod os; men hvad er det! skuffer os 
vort Syn; aabner sig ikke dens Ryg, medens Mænd 
stige ud og med Tegn indbyde os til sig; ja, vi komme 
at beundre det Skib, som )1ar fort dem i Havets Dyb. 
- N a er Luftskibets Anker fæstet til Vandsldbet, Over• 
verdenen til Underverdenen. Vi slige ned i "Hvalens" 
Bug, hvor Kaptainen forer os om og fortælJer, hvor
ledes lian alt l\iaaneder har opholdt sig ude i Verdenshavet 
beskæftiget med at optage Kort over Havbunden og 
anstille Undersogelser over Dyre- og Plantelivet der; 
hvilke interessante Opdagelser han har gjort, h vilke 
store Strækninger han lur undersogt og aftegnet. -
Skulle vi foretage en Jil'le Lysttour til Havets Dyb 'l 
Lugerne foroven lukkes tæt og andre nabnes i Skibets Bund; 
store stærke Beholdere ere fyldte me<l fortættet Luft 
til Aaudcdrættet; Vand pum1•es ind for at tynge, Havets 
Ilolger slaae op over os, og Dagens Lys bliver mattere, 

a· 
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medens Skibet glider ne<la<l, skraat paa Grund af dets. 
F"inncr; det elcctri ke Lys ,bringer atter Dag baade inde 
i ~kibet og ude i Ha,?ets Morke; store Flokke af 
Fiske nærme sig Lyset, snart dog flygtende for hiint 
Uhyre og for de tæmmede Haier, der folge os af 
yderste Evne. Dybe I(lo!ter og Dale glide vi over ben 
mod et hoit Bjerg, der snart er os nær; der stige vi 
011 for at Jaude paa en lille oceanisk O, hvor Luft
skibet venter vor Ankomst. 

Saa omtrent malede Pl1antasus for mig et vidunder
ligt, deiligt Ilill~de, - ,,hans nære Fremtid" - medens 
jeg, gjennemstrommet af himmelsk Nydelse, droqimende 
fulgte bans Pensel og bævende vaapnede med B9n til 
Verdens Herre at maatte virkeliggjore det. Da vaag
nede Onsket i min Sjæl at Iegemliggjore ved Lydens 
Bol ger, Talen, disse Dromme, der et Tidsgran stode 
for mig - og· et 'fidsgran 1ulbad jeg mig OJJmærksomhed 
af a·lle disse her samle'de Ve·rdner, der med Skaansel 
bedomme, hvad niin Tunge kun i svage Ord kunde 
udsige! -

Stor er Skaberens Viisdom~ Magt og Herlighed! 
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