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Stjernornas werld.

Nen klara molnfria himmmeln, hwarifrän om dagen solen
stickar ut sina wärme< och ljnsgifwande strålar, erbjuder om
natten en än skönare syn; ty da framträder för wära blickar,
hwad dagens ljus hindrat oh att skada, hela denna oändliga
mängd af strålande stjernor, som alltid utgjort föremal för men-
niskornas beundran och wördnad. Sådana känslor finner man
att stjernhimmelns storartade prakt redan i den äldsta forntid
och hos de räaste folkstammar uppwackt i menniskans bröst;
mänga hedniska wildar hafwa funnits och finnas ännu, hwilka
till himmelcns stjernor förlagt sina räa gudomligheters bostad.
Men langa tider hafwa förflutit, inuan menniskan genom nog-
grannt attgifwande och forskning ledt sig till en säker känne-
dom om hwad alla dessa stjernor egentligen äro, och om de-
ras förhällande säwäl till hwarandra som till wär jord. Ge-
noin mycket arbete och mycken flit har det ocksä smäningom
lyckats menniskan att skingra alla oriktiga uppfattningar om
stjernornas werld, som warit radande, och i stället leta fram
sanningen; wi se häri ett af de skönaste bewis, pä hwad men-
nistoanden förmår uträtta genom flitigt arbete och noggrann
iakttagelse. Den wetenskap, som sälunda utbildat sig, och
hwars föremal är stjernwerlden och allt hwad wi känna der»
om, kallas astronomin. Wi skola i det följande göra be-
kantskap med nägra af de förnämsta af denna wetenstaps läror.

"Hwar och en af de oräkneliga stjernor som wi warseblis-
wa pä himlahwlllfwet är en sm-skild klotformig werldskropp,
som swäfwar i den omätliga wcrldsrymden", sä lyder astrono-
mins första och wäsendtligaste grundlära. Dessa smä ljus-
punkter, som ofta synas sä nära hwarandra, att de bilda blott
töckenflllckar, äro således i sjelfwa werket kroppar af sä ofant-
lig storlek, att wär jord i jemförelse med mänga af dem för-
swinner till en obetydlighet. Att dessa werldstroppar dock sy-
nas oh sä smä, kommer sig af deras ofantliga afständ frän oh.
Dessa afständ äro ganska olika för olika stjernor; de finnas,som äro sä längt belägna frun jorden, att tanken knappt kan
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fatta det, andra äter äro betydligt närmare, manen t. ex. som'
sä wänligt upplyser wära nätter, ligger blott 52,000 geogra-
fiska mil*) aflägsen frnn jorden. I jemförelse med längdför-
hållandena pä war jord synes dock redan detta afstand gansta
stort; wi behöfwa blott erinra att hela wärt jordklots omkrets
är mil, således endast en tiondedel af afstandet till ma-
nen. Hwad som widare wäsendtligt utmärker himlakroppar'
ne är deras ständiga, regelbundna rörelse; det finnes intet stil-
lastående i den oändliga werldsrymden, öfwerallt har Ska-
paren inblåst lis och rörlighet. Denna rörelse kan wisser-
ligen wara olika hos olika slag af himlakroppar, ywarom wi
straxt skola närmare redogöra; men gemensam för alla är des;
kretsformighet. Himlakropparnc strida nemligen icke fram i ra-
ka riktningar, utan de banor de genomlöpa äro runda eller
mer eller mindre aflänga; och dessa kretsformiga banor tillryg-
galägga de alltid under en wiss bestämd tidrymd med en så-
dan noggrannhet att ett dröjsmål pä en sekund aldrig kommer
i fråga. Inom det stora stapelsemaskineriet förekomma aldrig
bristscillighctcr, utan allt fortskrider der ständigt sin jcmna gäng;
sä mycket mera bcnndranswärd mäste Dens wishet, som en
gäng ordnat och satt i gäng detta maskineri, synas oss. Dess-
utom förekommer ännu en annan samtidig rörelse, nemligen
himlakroppens kringrullande kring sin axel eller den midtellinie,
man föreställer sig dragen genom kroppens klotformiga massa;
en bild af dessa bada rörelser, framåtskridandet och kringiul-
landet förenade erhåller man om man läter ett klot rulla fram;
medan detta skrider framät wrider det sig ständigt kring sin
egen axel; skilnaden är blott den att klotet ilar i rak riktning
medan himlakropparne ga i kretsar. Pä grund af stjernornas
olika rörelseförhällanden och ställning till hwarandra har man
inom astronomin åtskiljt fyra. olika slag deras, till hwilkas
närmare bestrifwcmde wi nn skola öfwergä.

Men dessförinnan man stall kanske fråga, huru det
blifwit möjligt att iakttaga och beräkna himlakropparnes ställ«
ning till hwarandra och rörelser, dä ändock stjernhimmeln för
ett wanligt öga synes som en oändlig massa af strälande ljus-
punkter, kastade om hwarandra i wirrwarr, utan regelbunden-
het och ofta nog förswinnande i ljusa tuckenbilder. Detta har
blott kunnat ske med tillhjelp af ofantligt förstorande kikare,

*) En s. k. geografisk mil, hwilltt längdmått man inom wetenst»-pen allmänt begagnar och som wi äjwen här jlola nyttja är lika med tw»
tredjedelar af en swensl mil eller något mera än sez werst.
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som man benämner teleskoper. När astronomen granskar
stjcrnurna pä himmeln med tillhjelp af ett sådant teleskop, er-
håller allt för honom ett alldeles förändradt utseende; det som
för det obewäpnade ögat blott synes såsom strålande ljuspunk-
ter, wisar sig genom teleskopet i form af större eller mindre
lysande skifwor och töckenfläÄarne upplösa sig ien massa smä
skilda kroppar. Man har framställt teleskop, som förstora än»
da till 500 gånger; skulle man se en pennislant genom ett sä<
dant skulle den synas sä stor som ett wattenqwarnshjul. lakt-
tagelser med sådana förstorande kikare jemte en högre räkne-
konst hafwa satt menniskan i ständ att finna orduiug och re-
gelbundenhet inom stjernornas werld.

Största delen af alla de stjernor wi warseblifwa pä him»
lahwalfwct tillhöra det slag af werldskroppar, som benämnes
fix stjernor, (hwilket betyder fasta, stillastående stjernor) d.
w. s. sädana, som lysa med eget ljus, och »visserligen ej äro
alldeles stillastående, såsom man förut trodde och hwaraf cifwen
deras namn uppkommit, men dock föga märkbart förändra sitt
läge till hwarandrn. -Den till osz uärmast belägna af alla
fixstjcrttor är solen; och dennas utseende kan äfwcn utgöra
för oh en bild af den anblick alla öfriga sixstjernor skulle före-
te, blott de befunno sig pä något närmare afftänd. Ty alla
dessa äro i sjelfwa werket intet annat än solar; med lika eller
än mera bländande glans skulle cifwen de stråla ned pä oh,
ifall de ej befunne sig sä ofantligt längt borta i werldsrym<
den. Wigtignst och mest känd för oy är uciturligtwis bland
alla dessa sixstjernor eller solar, huru wi wilja kalla dem, den,
som wi fureträdeswis benämna solen, hwarifrän ljus och wär-
me utstlömmar öfwcr wär jord. Det tecken mnn begagnar för
att utmärka solcu och som wi t. ex. se ofta nyttjadt i alma-
nachcn är <I. Solens lysande klot, som för jordens innebyg-
gare synas wara knappt en fot i genomskärning, är dock i
»verkligheten sä stort, att wär tanke knappt kan fatta det; hen-
nes genoinskärning uppgär till 193,000 mil, hennes omkrets
till 608,000 mil och till sitt kroppsliga innehall är hon 1,400,000
gånger större än jorden. Hennes afständ frän jorden är öf-
wer 20 miljoner mil. Detta är »visserligen allt bestämda tal,
men att göra sig en klar askädlig föreställning om hwilka ofant-
liga storheter dessa tal beteckna, blir en sä godt som omöjligt.
Emellertid kan man dock något reda sin uppfattning medelst
jcmförelser; föreställde wi oh, att solen wore ett klot yf 19
fots genomskärning, sä skulle jordens blifwa sä stor som en
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lctsaksboll; eller autoge wl att solen »verkligen hade den stm-<
lek, hon synes oh hafwa, sä skulle jorden i förhällande dertill
blifwa sa stor som ett drufhagel. Afständet inellan solen och
jorden äter är sä ofantligt att en kanonkula, som gar 600 fot
i sekunden, skulle behöfwa 26 H är innan den hunne frän jo»>
den till solen. Det är naturligt, att man i allmänhet haft
ganska swärt att närmare aktgifwa pä solens utseende, i an-
ledning af hennes blandande glans; med iakttagande af lämp-
liga försigtighetsmätt har man dock der kunnat märka storamörka stallen, s. k. solfläckar, hwilta ständigt ändra plats
och form, och ofta äfwen wid lanterna ljusare ställen, s. k.
solfacklor. Widare har man uträknat, att solen, likasom jor-
den, rullar kring sin axel; men medan jorden fullbordar ett
hwarf pä 24 timmar, behöfwer solen dertill 25' dygn. Så-
som wi wctll, erhäller jorden ljus och wärme frän solen; fun-
nes ej denna, skulle ewig natt och ewig köld hcrrska pä wär
jord; säsom wi straxt skola se, är det emellertid ingalunda blott
för jordens räkning, som solen utsänder sina lysande och »vär-
mande strålar.

Det nämndes, att till fixstjernorna hörde största antalet
af himlakroppar; i sjelfwa werket är det föga mera, än öswer-
llllt nägra hundrade, som räknas till de tre öfriga klasserna af
ftjernor. Men om hela denna mängd af fixstjernor känna wi
i det hela ganska litet; wi wctll att de äro solar, d. w. s.
sjelflysande kroppar, mett detta är ocksä nästan allt. Om de-
ras storlek, rörelser, afstand frän oh ega wi en högst ringa
kännedom. Och detta är äfwen mycket naturligt, dä man be-
tänker, att man äfwen med de bästa teleskoper warseblifwcr
dem säsom ytterst smä glänsande skifwor eller t. o. m. säsom
blotta punkter. Af de iakttagelser man gjort i nyaste tid har
man dock kunnat beräkna nägra fixstjernors afstäud frän oh;
man har funnit att den närmaste ligger minst 200,000 gän-
ger längre bort än solen frän jorden. Om andra stjcrnor har
man fnnnit, att de äro belägna pä ett ännu mängfaldiga gån-
ger större afständ. Att med tal söka uttrycka dessa afstand
skulle föga tydliggöra saken; wi skola i stället nyttja ett be-
traktelsesätt, som kan gifwll oh en temligen klar uppfattning
häraf. Wi känna ncmligen att ljuset framskrider med en wis-
ferligen ofantlig, men dock mätbar hastighet; dä t. ex. en fyr-
bät wid kusten tändes, förgär alltid en liten tid, »visserligensa ringa, att wi ej »ned klockan i hand skulle kunna bestämma
den, innan dch sken hinner sprida sig till seglaren, som befin-
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ner sig längt ute pä hafwet. Den hastighet, hwanned ljuset
dä framskrider, är 42,000 mil i sekunden. Oaktadt en sädan
utomordentlig snabbhet, behöfwer ljuset dock, efter hwad man
uträknat, ej mindre än öfwcr tre är, för att frän den närma»
ste fixstjernan hinna till oh; är för att hinna fram frän
en annan längre bort belägen, kallad Begå. Dessa tidrymder
äro dock ännu ej de största, ty stjernor finnas, hwiltas ljus
är stadt pä wägen i 22, 72, ända till 1000, 10,000 är och
än mera, innan "det framtränger till ost. Stjernor kunna slock-
na och andra tändas, och wi pä wär aflägsna jord erhålla
först efter mänga ar derom kännedom, dä ljuset frän de förra
upphör att synas för oh, och ljuset frän de sednare hinner till
oh framila.

Ester fifstjernorncis olika glans indelar man dem i stjer-
nor af första, andra, tredje o. s. w. storleken; ett skarpt, obe-
wäpnadt öga kan ännu urskilja stjernor af sjette storleken, men
med tcleskoper kan man upptäcka sådana, som höra ända till
sextonde storleken. Äfwcn skenets färg är ej alltid densamma
hos stjernorna; hos nägra stöter den mera i rödt, hos andra
i hwitt, gult o. s. w. För att ytterligare reda sig inom
den skenbarligen sä ordningslösa massan af stjernor har man
redan sedan länga tider tillbaka förenat de hwarandra nära
liggande man har nemligen föreställt sig alle»
hända figurer, säsom en björn, en wagn, en stenbock, ett lejon
o. s. w. pä himlahwalfwet; och alla de stjernor, som man dä
förenat inom gränserne af en sädan fignr, anser man höra till
en wih stjcrnbild. Man har sälunda stjärnbilderna Stora Björ-
nen (äfwen benämnd Karlawagnen) med 7 stjernor, Lilla Björ-
nen, Orion, de 12 bilder, som utgöra den s. k. Djurkretsen o.
s. w. Genom att ytterligare med namn, botstäfwer och siff-
ror utmärka de skiljda stjernorna inom stjernbilderun, tan man
ganska noggrannt bestämma hwar och en stjerna särskildt; man
har t. o. in. upprättat fullständiga himlatartor, der man an-
gifwit stjcrnornas läge, alldeles som man anger orternas pä
en wanlig landkarta.

Dä wi betrakta himmeln en stjernklar natt warseblifwa
wi pä mänga ställen blott ett klart sken eller ljusa töckenfläc-
lar; alla dessa, hwilka astronome» kallar med det gemensamma
namnet ljustöcken eller nebuloser, äro i »verkligheten in-
tet annat än samlingar af tusentals fiMernor, hwilka synas
sä nära hwarandra och äro sä ofantligt aflägsna frän oh, att
deras sken smälter tillsammans till ett ljust skimmer. Den stör»
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sta af dessa ljustöcken, dessa skenbarligen smnmangyttrade mas-
sor af fixstjernor, dit den menskliga iakttagelsen ännu förmår
sträcka sig, är wintergatan; lik en wäldig gördel sträcker den
sig öfwer hela stjernhimmeln med ett hwitaktigt sken. Da man
tager teleskopet till hjelp, upplöser sig detta sken till en otalig
mängd sma stjernor. Antalet af ljustöcken, som ga inom wär
synkrets, är redan omkr. 2,500; i de mest aflägsna kan man
ej ens med teleskopet urskilja några bestämda lysande kroppar.
Och dock huru inskmnkt är ej den menskliga synkretsen i
jemförelse med himlarymdens oändliga utsträckning! Hwilka
oräkneliga massor af werldskroppar swäfwa ej omkring uti rym-
den, dit intet menskligt öga mera när! Rnndt omkring jorden,
utom de menskliga blickarnes synwidd, fortsattes rymden i ewig-
het. Om wi äfwen läte wär inbillning djerfwast swäfwa ut
i denna rymd, skulle den dock aldrig kunna uppställa någon
gräns; ty äfwen utom de aflägsnastc tänkbara gränser skulle
äter samma cwigt fortgående gränslösa rymd utsträcka sig. Ja,
herrligast, mest storartadt afspeglar sig majestätet hos Skapa-
ren uti denna werldsrymdens aldrig slutande utsträckning och
i detta omätliga antal af den swäfwande werldskroppar; allt
detta är ju endast Hans werk. Oändlig, som werldsrymden
och stjernornlls mängd, är Skaparens storhet och makt. Det
finnes också för menniskan ingenting mera upplyftande och för-
ädlande, än att med öga och tanke betrakta dessa ting; jord-
lifwets sma omsorger och bekymmer förswinna i glömska, i det
tanken ilar ut i oändlighetens rymder. Sälunda erhåller
stjernhimmeln och deh äMdande för den som eger en rätt kun-
skap om dch storartade företeelser ett högre wärde och en stör-re betydelse, än för den okunnige, som i stjernorna pa himla-
hwalfwet blott ser en mängd strålande punkter, utan widare
betydelse, än att möjligen föl sköna och upplysa wam nätter.
Se der ett bewis pa huru eftersträfwanswärd kunskapen för
enhwar bör wara.

Uttrycket "oräkneligt, som himmelens stjernor", hwillet
man ordspräkswis nyttjar, har, säsom wi kunna inse af det
föregående, sin fulla riktighet; men asser man blott de stjernor,som wart öga kan upptäcka pä himmelen, sä är deras antal
»visserligen icke sa stort, som man kanske wid första anblicken
wore böjd att tro. Ett obewäpnadt öga kan urskilja föga me-
ra än 5,000 fixstjernor jemte de till de tre följande klasserne
hörande himlakropparne. Äfwen det mångfaldiga gänger större
antalet sixstjernor, som man med teleskopet kan warseblifwn,
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hafwa astronomer företagit sig att uträkna, och de hafwa derwid
kommit till tal af ofantlig storlek; man har beräknat hela an-
talet synliga fixstjernor till 75 miljoner, wintcrgatan ensam
företer 18 miljoner solar. Redan dessa tal erinra pä ett öf-
werwäldigande sätt om det utomordentligt storartade i werlds-
inrättningen.

Det slag af himlakroppar, hwartill wi nu skola öfwerga,
är wisserligen till sitt antal, åtminstone sådant wi känna det,
ojemförligt underlägset fixstjernornas sa talrika grupp; men
denna andra klah af werldskroppar erbjuder i stället mera in-
tresse genom den större kännedom wi äga derom: samt derföre
att äfwen wär jord hänföres dit. De stjernor, som höra till
ifragawarande klah, benämnas planeter, hwilkct pä swcnsta
betyder irrstjernor. Detta namn hafwa de erhållit derföre,
att de i hwarje ögonblick förändra sin ställning i förhällande
till fixstjernorna. De utmärkas i allmänhet dcrigcuom, att de
icke äro sjclfständiga som fixstjernorna, ntan alltid äro beroen-
de af en sädan. De erhålla af denna, deras sol, sitt ljus,som är mera mildt och stilla, och pä olika tider olika starkt;
och widare bestämmes äfwen deras rörelser i kretsformiga ba-
nor af denna sol, som i förhållande till dem alltid qwarstär
orörlig såsom den punkt, hwaromkring de ständigt kretsa. En
sol med de af henne beroende planeterna sammanfattar man
under benämningen planetsystem; will man 'beteckna alla
af henne beroende werldskroppar nyttjar man ordet solsy-
stem. Wi känna ej mera, än ett enda solsystem, det ncmli-
gen, hwars medelpunkt wär sol är, och hwartill äfwen jorden
hör. Sannolikt är wisserligen, att alla fifstjcrnor jcmwäl äro
medelpunkter i hwar sitt solsystem och att äfwen planeter kretsa
kring enhwar af dem, men till följe af det ofantliga afständet
är det oy omöjligt att derom närmare förwissa oh. De pla-
neter, som höra till wärt solsystem, äro, sa widt nian för när-
warande känner, närmare 109 till antalet; ärligen upptäckas
dock nya till. Alla dessa Planeter röra sig kring solen frän
wcster mot öster nti kretsformiga banor, som kallas ellipser och
mer eller mindre afwika frän den fullkomligt runda eller cirkel-
formen. Sälcdcs da deras banor alltid äro nugot »flänga
och solen ständigt stär stilla, sä är klart, att peras afstnud frän
henne oupphörligt wexlar, men dock emellan twenne gränser:
ett största och ett minsta afstand. Planeternas banor korsa
aldrig hwarandra, utan ligga alltid den ena inom den andra;
den frän solen längst befintliga planetens bana omger sålunda
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alla de andras banor, och derinom följa sedan dessa sednare i
den ordning planeternas eget afständ frän solen bestämmer det.
Den llflägsnaste planetens bana mäste sälunda äfwen blifwa
längst, den till solen närmaste planetens äter kortast; och li-
kasä blifwa de tider, som ätgä för banornas genomlöpande oli>
ka för olika aftägsne planeter. Dessa omloppstider aro ingen-
ting annat än de tidrymder, som man benämner är; och att
säledes arens längd pa de skiljda planeterna mäste ganska be-
tydligt wcxla, är af det föregäende klart. Ett är, d. w. s. en
omloppstid, pä den aflägsnaste planeten, räcker dä ej mindre
än 164 jordens är, pä den närmaste äter blott 88 jorddygn,
sa betydande är skilnaden. Utom denna kretsformiga rörelse
wända sig planeterna, likasom äfwen solen gör det, ständigt
kring sin axel; den tid, som atgar för en sädan kringrullning
kring axeln: eller, som man med andra ord benämner den, ett
dygn, är jemwäl tcmligen wexlande för de olika planeterna.
Pä ett par as de aflägsnare räcker dygnet blott ungefär 10
timmar, pä de solen närmare belägna har det ungefär samma
längd som pä jorden, d. w. s. 24 timmar. lemte dessa krets-
formiga och iringrullande rörelser har man pä sednaste tider
ännu iakttagit en tredje rörelse gemensam för hela solsystemet;
åtföljd af alla af henne beroende himlakroppar förändrar uem-
ligen solen ständigt sin plats i werldsrymden. Men för att
närmare lära känna rigtningen och hastigheten af denna solsy-
stemets rörelse, fordras ännu iakttagelser, fortsatta flera är-
hundraden igenom.

Såsom egendomligt fur ätskilliga bland planeterna böra
wi anmärka, att dessa ofta äro ätföljda af en eller flere af
dem beroende drabanter eller manar, tillhörande det tredje
slaget af himlakroppar, hwilket wi nedan närmare skola omtala.

Ehuru det för närwarande kända antalet af planeter ut-
gör nära 100, sä är det dock egentligen blott 8, som genom
sin storlek och betydenhet förtjeua att närmare beröras; all»
de öfriga, som man sammanfattar under det gemensamma nam-
net astcroider eller teleskopiska planeter (dermcd gif-
wande tillkänna att de blott genom teleskopet kunna upptäckas),
aro jemförelsewis ganska sma; man tänuer också föga nägot
annat anmärkningswärdt om dem, än det som gäller om pla-
neternas egenskaper och förhällande i allmänhet.

, Lätom oh nu, efter dessa allmännare betraktelser, under-
kasta wärt planetsystem en litet närmare granskning. Om wi
da föreställa oh, att wi utgä frän medelpunkten, solen, sä mö-
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ter otz först en planet, som benämnes Merc urins. Wi an-
märka här, att alla planeterna hafwa namn, »vanligen hemta-
de frän Grekernas eller Nomarnes spräk och betecknande gu-
domligheter, som af dessa forntidsfolk dyrkades; de hafwa äf«
wen hwarochen sitt skiljda tecken. Mercurius ligger pä ett af-
ständ frän solen af 10 miljoner mil, dä den är längst borta,
6Z milj. mil, dä den är närmast; solens skifwa wisar sig
derstades ungefär sju gånger större, än för jordens innewänare.
Ljuset och wärmcn, som den mottager, är ocksä ? gånger starka-
re, än wid jordytan. Deh ar är 88 jorddygn, längden af
deh dygn nära nog densamma, som af jordens. Den är wida
mindre, än jorden, till sitt kroppsliga innehall, blott af den-
na sednares.

Den i ordningen följande planeten ar Venus, den mest
glänsande stjernan pä himlahwalfwet; dä den synes säwäl före,
som efter solnedgången, benämnes den i dagligt tal morgon-
och afton stjernan. Deh storlek är temligen densamma som
jordens; deh mcdelafständ frän solen är 15 miljoner mil. Hret

räcker der 224 dygn, och i 23 timmar 21 minuter warar deh
dygn. Venus syues hafwa en mycket högbergig natur och är
nästan ständigt höljd af moln.

Wi komma nu till Jorden, den tredje planeten med
tecknet Z. Deh afständ frän solen ar högst 21,052,000 och
minst 20,350,000 mil. Längden af des; ar är 365 dagar 5
timmar 48 minuter 4? sekunder, af detz dygn 24 timmar. I
genomskärning häller jordklotet 1,716 mil, i omkrets 5,400 mil.
Wi hafwa redan förut sökt bildligt tydliggöra jordeus obetyd-
liga storlek i förhällande till den wäldiga solens. Wi skola
här ännu tillägga en liknelse. Säsom wi alla känna har jor-
den en trogen följeslagare, manen, hwilken ligger pä ett af-
ständ af nägot öfwer 52,000 mil; om wi nu föreställde oh,
att jorden befunne sig som en kärna i solens midt, sä skullemanen oaktadt sitt betydliga afständ ännu innefattas i det in-
re af solens massa; man sknlle t. o. m. fä genomgä en sträc-
ka af nära 50,000 mil innan man frän manen komme till so-
lens yta. Wär jords astronomiska förhällanden skulle »visser-
ligen ännu kunna framte mycket anwärkningswärdt, »nen wi
lemna detta till en annan gäng, och skynda nu öfwer till den
följande planeten Mars.

Denna kretsar pä ett afständ af nära 32 miljoner mil om-
kring solen, och fullbordar sitt omlopp pä 686 dygn, en oinwrid-
ning kring sin axel äter pä 24 timmar 39 minuter. Mars, som
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i genomskärning har 900 mil, är titt sitt kroppsliga innehall
blott sä stor som jorden. Man har der bemärkt twä hwita,
starkt glänsande fläckar, hwilka man ansett tvära »vidsträckta
snöfält, alldeles liksom wid jordens nordligaste och sydligaste
delar stora snömassor finnas utbredda.

Efter Mars följer i werldsrymden ett område, 55 mil-
joner mil brcdt, der de talrika sma teleskopiska planeter-
na äro stadde i rörelse. Dä de icke erbjuda något synnerli-
gen märkwärdigt att omtala, lemna wi dem och nämna blott,
att man ansett, huru riktigt weta wi ej, att alla dessa små-
planeter utgöra delar af en enda stor planet, som söndersplitt-
rats, och hwars spillror blifwit wida utkastade i werldsrymden.

Pä ett medel-afstllnd frän solen af öfwcr 107 miljoner
mil swäfwar den största bland planeterna, Inpiter. Den öf-
werträffar till sin storlek alla de öfriga planeterna tillsamman-
tagna. Dch genomskärning är också öfwer 19,000 mil, 11
gänger större än jordens. Aret räcker nära 12 af tvära ar,
dygnet deremot blott 10 timmar; deh dag och natt wore så-
lunda ej mera, än fem timmar hwardera och den scdnarc upp-
lyses dehntom ständigt af ej mindre, än fyra medföljande
manar.

Ej mycket mindre, än Inpiter kretsar Saturnus pä ett
llfstäud af omkring 200 miljoner mil frän solen.. Den har en
genomskärning af 15,000 mil, 9 gånger större, än jordens. Om-
loppstiden räcker öfwer 29 är, dygnet blott 10 timmar. Sa-
turnus har en egendomlighet, som ej träffas hos någon af de
öfriga planeterna; den är nemligen omgifwen af flcre fritt swäf-
waudc tunna ringar, hwilka tätt omsluta hwarandra. Dchutom
åtföljes Saturnus af 8 manar.

Om wi widare utgä frän Saturnus möta wi pä det o-
fantliga medel-afständet af 396 miljoner mil planeten Uranns.
Deh omloppstid utgör 84 är, Men i anseende till dch stora
aflägscnhet frän uh har man ännu icke luunat iakttaga läng-
den af den tid, som ätgär för en kringwridning kring axeln.
Ljuset och wärmen, som frän salen kan framtränga till denna
planet är 360 mindre, än pä jorden. I genomskärning har
Uranus omkring 500 mil, och den är säledcs betydligt mindre,
än de bada föregäende. 8 manar beledsaga den.

Ehuru Uranus redau är sä ofantligt afiägsen frän solen,
har man dock i nyare tider upptäckt en ännu längre bort be-
lägen planet, Ncptunus kallad. Dennes medel-afständ frän
solen är 620 miljoner mil; deh omloppstid warar 164 är och



>

I.'<

hwarjc årstid räcker sålunda öfwer 40 är. Till sin storlek öf-
werträssar den något Uranus. Pä sin widsträckta bana åtföl-
jes den af twä manar. Med Neptunus slutar de kända pla-
neternas antal; men att denne werkligcn skulle utgöra gräns-
punkten för solens wälde i werldsrymden, är föga sannolikt,
da afstandet mellan den närmaste fixstjernan och solen är 8000
gånger större, än mellan Neptunus och solen. I denna wid-
sträckta rymd kunna wal ännu talrika till wärt solsystem hö-
rande planeter kretsa fram, fastän wärt teleskop ej räcker till
att derom gifwa oh nägon witzhet.

I sammanhang med hwad ofwan blifwit sagdt om pla-
neterna, böra wi nämna en företeelse, som »visserligen ännu i
mycket är för oh gatolik, men hwars ursprung man dock med
stor sannolikhet, nästan wihhct, känner. Det är nemligen om
stjernfall wi wilja tala. Nästan hwarje natt är man i till-
fälle att se glänsande, stjcrnartade kroppar än har, än der pä
himlnhwalfwet hastigt blixtra fram, med snabbhet ila en sträcka
framåt och förswinna. Da dessa kroppar äro större, synas de
som starkt hwitglänsande eldkulor, hwilkas wäg betecknas af en
blänkande strimma, och hwilka stnndom ljudlöst förswinna i
rymden, men ofta äfwen springa sönder under en äsklik knall.
Wissa nätter, isynnerhet mellan den 10 och 15 November samt
den 10 och 13 Augusti förekomma stjernfallen talrikast. Emel-
lanåt blir antalet af lysande kroppar, som samtidigt blänka
fram, ganska stort; och i det stjernor sälunda nästan som i ett
regn ila fram i alla riktningar, erbjuder himlnhwalfwet en ut-
märkt praktfull anblick. Dessa kroppar falla ofta i en stor
myckenhet ner till jorden, och anträffas dä säsom kantiga swart-
aktiga stenar af olika storlek; de största wäga flera hundrade
skålpund. Man benämner dem meteorstenar. Stjernfallen
anser man förorsakas af kroppar för öfrigt liknande planeterna,
men blott ofantligt mycket mindre, hwilka äfwen kretsa kring
solen, och isynnerhet talrikt förefinnas pä wissa trakter af rym-
den. Dä jorden under det den genomlöper sin bana kommer
till en sädan trakt, händer ofta, att dessa smä kroppar komma
helt nära densamma och äfwen nedfalla derpä.

Åtskilliga af planeterna ätföljas, säsom wi sett, af ett
eget slag af himlakroppar, mänarne, hwilka wi nu skola ta-
ga i närmare betraktande; man har äfwen gifwit dessa benäm-
ningen drabanter (hwillet ord egentligen betecknar de kri-
gare, som öfwerallt skola ledsaga och skydda sin furste och her-
re) dermed gifwande tillkänna, att de ständigt och troget ät-
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följa planeterna ps deras banor i rymden. Mänarne mottaga
sitt ljus och sin wärme frän solen, men till sina rörelser äro
de beroende af plancterne, i hwiltas närhet de befinna sig.
lemte det de följa med pä det allmänna omloppet kring so<
len, kretsa de beständigt kring sin planet; de hafwa sälunda
en dubbel kretsformig rörelse, och desmtom wrida de sig äfwen
kring sin axel. Säsom wi af det föregäende weta, är det blott
några bland de större planeterna, som ledsagas af manar; lu-
piter har 4, Saturnus och Uranus hwardera 8, samt Neptu-
nus twa och Jorden en. Af alla dessa är det blott en,
som wi noggrannare känna, och som för oh är af större wigt
och betydenhet; det är nemligen den mäne, som åtföljer jor-
den och med sitt milda, bleka sken förlänar ljus ät wära mör-
la nätter. Dennas beskaffenhet och förhällanden kunna äfwen
tjena som en bild af mänarnes i allmänhet; hwarföre wi här
sä mycket hellre kunna inskränka oh att blott litet närmare tala
om denna, manen företrädeswis kallad. Deh tecken är 3.
Liksom drabanterna i allmänhet har den föga storlek; deh ge-
nomskärning utgör 468 mil, detz kroppsliga innehall »fjor-
dens. Det asftllnd, pä hwilket manen tillryggalägger sin wäg
kring jorden, ar ungefär 52,000 mil. Tiden för ett omlopps
fullbordande, efter hwilken den äterkommer i samma ställning
till solen, utgör 29 dygn 12 timmar 44 minuter; detta will
med andra ord säga att om wi t. ex. hafwa fullmäne, sä mäste
alltid förflyta något öfwer 29 z dygn, innan wi äter erhålla
fullmäne. Wi finna häraf att längden af wära mänader, hwil-
ken säsom namnet äfwen antyder, egentligen skall sammanfalla
med tiden för ett mänhwarfs fullbordande, i werkligheten icke
gör det, utan är 1 ellet dygn för stor (undantagandes
hwad Februari beträffar, der förhällandet är motsatt); men
Vetta beror, säsom lätt inses, derpä, att dä man welat indela
arets 365 dygn i jemnt 12 månader, och 12 mänomloppstider
tillsammans icke utgöra mera än 354 z dygn, man warit nöd-
sakad att göra mänaderne längre genom att pä dem fördela
de öfwerskjutande dygnen. Under det manen engäng kretsar
kring jorden, wrider hon sig ocksä engäng kring sin axel, hwari-
genom det förhällande inträffar, att hon ät otz alltid wänder
blott sin ena sida; den andra blir deremot ständigt skymd för
wära blickar.

Af manens omlopp kring jorden och dermed förenade oli-
ka ställningar till solen beror de wexlande skepnader, hwari
den wisar sig för osz, deh s. k. faser. Dä nemligen manen



mottager sitt ljus frän solen, och wi blott kunna se den del der-
as, som är upplyst, sä är det klart, att, allteftersom den wän-
der till oh en större eller mindre as solen belyst del, deh ge-
stalt mäste synas oh ganska olika. Dä manen börjar ett om-
lopp wänder hon endast den mörka sidan till oh och är der-
före alldeles osynlig för oh; detta kalla wi ny. Men i det
den. fortskrider i sin bana, börjar en del af deh belysta sida
wisa sig för oh; den synes dä som en smal skära, upplyst
westerifrän af denna form D; småningom tillwaxer denna sta-
rn, tills wi se manen till hälften belyst; detta kalla wi första
qwarteret. Sedan manen ytterligare framskridit sä, att slut-
ligen hela deh belysta skifwa blir synbar för oh, hafwa wi
fullmäne, och hälften af banan är tillryggalagd. Under den
andra hälften af wägen aftager manens synliga del smäningom
alltmer, i den mon den belysta skifwan skymmes; dä äter blott
ena hälften blir synbar för oh, säges manen wara i andra
qwarteret. Härefter antar den, i det hwarfwet nalkas till
sitt slut, äter alltmera utseendet af en skära, men nu af for-
men ( och upplyst österifrän, tilldeh slutligen den helt och
hållet wänder ifrän oh sin ljusa sida och blir osynlig; dä är
ocksä omloppet afslutadt och ett nytt börjas och fortgår pä
samma sätt.

Under det manen kretsar kring jorden, kan äfwen hennes
ställning blifwa sädan, att de twenne företeelser, hwilka wi kalla
solförmörkelse och mänförmörkelse, inträffa. Twenne
fall kunna nemligen uppstå: antingen kan manen, under det den
befinner sig i ny, komma att ftä ien lime Mellan solen och
jorden, sä att den för oh pä jorden undanskymmer en del af
solens skifwa; eller ock kan, under det wi hafwa fullmäne, jor-
den komma att befinna sig emellan solen och manen i en ochsamma linie, sä att den för manen afftänger solens strälar. I
förra fallet inträffar en solförmörkelse, i det sednare en män-
förmörkelse. Sällan blir solens skifwa helt och hället undan-
skymd för oh, och owanligt är ocksä, att manen befinner sig i
solens medelpunkt, sä att endast en lysande ring af solen blir
synlig; utan manligast inträffar, att blott en del af henne blir
förmörkad. I anledning af manens litenhet i förhällande till
den emot densamma wända jordhalfwans wida större utsträck-
ning iiro solförmörkelser icke synliga pä alla ställen, ej heller
öfwerallt wid samma tid och pä samma sätt; medan solen pä
en ort lan synas helt och hället förmörkad, är hon det pä en
annan ort blott delwis o. s. w. Wid mänförmörkelser är iif-
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wcn fallet, att antingen hela manens skifwa eller blott en del
af densamma undanftymmes för solsträlarne, blir förmörkad;
men deremot synas alla mänförmörkelser lila pa alla ställen af
den till manen wända jordhalfwan. Genom en noggrann kän-
nedom om jordens och manens rörelser är det för astronomer-
na möjligt att pä förhand uträkna, när förmörkelser skola in-
träffa och att augifwa pä hwilken tid och hnru de blifwa syn-
liga pa hwarje skild ort. Förutom ofwannämnda förmör-
kelser kan äfwen hända, att manen betäcker andra afiägsnare
werldskroppär, fixstjernor eller planeter, samt att de till solen
närmare belägna planeterna Mcrcurius och Venus komma att
sta emellan jorden och solen, sä att en liten del af dennas skif>
wa blir förmörkad; denna sednare företeelse kallas dessa pla-
neters genomgång genom solen.

Den yttre naturbeskaffenheten af manens till oh wända
halfwa, sä widt wär kunskap derom sträcker sig, förtjcnar än-
nu att närmare beröras. Med goda teleskopor kunna wi der
urskilja berg, fördjupningar och slätter. Bergskedjorna, som pä
jorden wanligen gä i en mer eller mindre rak riktning, bilda
pä manen oftast ringformiga Mallar, som innesluta slätter eller
gropformiga fördjupmngar. Man har äfwen bestämt höj-
den pa dessa berg och funnit den hos nägra ganska ansen-
lig; sädana finnas, som hälla öfwer en mil i höjd. De slä-
tare trakterna af manen genomdragas ofta af flacka äsar, och
äfwen af djupa, smala faror. I fordna tider ansäg man dess»
slätter wara haf, men enligt nyare tiders undersökningar sy-
nes det, som om intet watten alls skullefinnas pä manen. Öf<
wer de föga inbjudande naturförhållanden, som jordens dra-
bant åtminstone pä den till of; wända sidan tyckes besitta, har
man uppgjort noggranna kartor och äfwen med stiljda benäm-
ningar utmärkt berg m. m. derstädes.

Den fjerdc och sista klassen af de för oh kända wcrlds-
kropparne, som ännu återstår att taga i skärskådande, utgöres
af kometerna d. w. s. pä swenska härstjernor. Stundom,
om ock mera sällan, händer att pa himlahwalfwet »visar sig en
stjerna af alldeles eget utseende: frän en liten kärna utgår en
ofantlig, lysande swans, hwilken mer eller mindre utbreder sig,
emellanåt antar utseendet af en solfjäder, eller är eller
flerklufwen; sådana egendomligt bildade himlakroppar hafnm
fatt namnet kometer. De nämnas äfwen swansstjernor,
just pä grund af den för dem sa utmärkande swansen. De
likna planeterna sa tillwida, att äfwen de röra sig kring solen,
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och derifrän hemta ätminstone största delen af sitt ljus. Der»
emot skilja de sig, utom genom den yttre formen, i flere afse-
enden; deras banor äro mycket aflänga och utdragna pä läng-
den, i följe hwaraf inträffar, att deras afständ frän solen är
ytterst olika: i ena ändan nf sin bana befinner sig kometen
helt nära solen, hwaremot, dä den hunnit till den andra än<
dan, den är wida afiägsnad derifrän. Derjcmte äro kometba-
norna ofantligt »vidsträckta, sa att flere hundrade t. o. m. flere
tusende är kunna ätga för deras genomlöpande; detta är or-
saken, hwarföre wi sa sällan fä fe kometer, alldenstund de blott
blifwa synliga, dä de äro nära solen, och sedan äter för är-

- hundraden, ja ärtusendcn, under det de fullända sin bana i
rymden, blifwa ur figte. Egendomligt är iifwen, att icke alla
kometer röra sig i riktningen frän wester mot öster, såsom pla-
neterna göra det, utan nägra äfwen frän öster mot wcster.Säwäl kärna som swans hos kometen äro genomskinliga; de
tyckas bestå af rörliga och mycket lätta ämnen, ty occktadt swan»sens ofta miljoner mil langa utsträckning, är dock kroppsmas-san eller kroppswigten jemförelsewis högst obetydlig. Hittills
bestämdt warseblifna kometer äro ungefär 500, men detta är
för ingen del det hela antalet af sädana werldskroppar, som
tillhöra wärt solsystem; af mänga orsaker blir twärtom san-
nolikt, att det werkliga antalet är mängfaldiga gänger större.

Kometernas egendomliga utseende och sällsynta framträ-
dande för wära blickar har allt sedan uräldriga tider förmatt
okunniga och widskcpliga, menniskor att i dem se nägonting o-
lycksbädande; man har ment, hwargäng en sädan med sin ly-
sande swans wisat sig pä himlahwlllfwct, att den utgjorde fö<
rebud till krig, pest, hungersnöd eller allmänna olyckor, och
man har sälunda onödigtwis mycket bekymrat sig för en sak,som dock är sä naturlig och sa utan allt inflytande pä wära
jordiska förhållanden. Ty, såsom wi wäl af allt det föregåen-
de böra inse, gär allt uti werldsrymden, uudcr lcduing af den
llllsmäktige store Styresmannen sin säkra, fasta, bestämda gäng,
utan att hwarkcn det ena eller det andra utgör uägot förebud
eller nugot olyckstccken för oh jordens innewanare. Att en ko-
met »visar sig pä himlahwalfwet är derföre någonting lika na-
turligt, lika wiszt härflytaude af Skaparens ursprungliga werlds.
inrättning, som att solen hwarje dag framträder pä himmeln,
för att gifwa osz ljus och wärme. Likasä är wiht och klart,
att alla de meningar, man hyst och hyser, om stjernornas inflytel-
ser pä enskilda menniskors öden eller jordelifwets förhållanden
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med mera dylikt, ärv ingenting annat än »vidskepelsens och o-
okunnighetens funder, frän hwilka wi just genom inhemtande
af kunskaper skola frigöra oh.

Wi hafwa nu litet närmare blickat in i stjernornas werld,
wi hafwa gjort oh bekanta med det wigtigaste, af hwad astro-
nomin lärcr om himlakropparne i rymden. Hela det storarta-
de, det oändliga, och tillika sa wist ordnade i werldsinrättnin-
gen bör af det föregående klart framstå för oh. Bland hela
denna mångfald af werldskroppar, hwaraf wi öfwerblickat kan-
ske blott en ringa del, se wi äfwen wär jord såsom en obetyd»
lig, en förswinnande punkt i den omätliga werldsrymden. Kan
wäl dä någon ännu tro, att jorden, oaktadt sin litenhet, sin
underordnade ställning, dock skulle utgöra den främsta bland
werldar, att alla öfriga wore skapade blott för hennes räkning,
för hennes gagn? En sa stef mening kan ingen förnuftig och
upplyst menniska nu mera hysa. Det är Visserligen sannt,
att jordens innebyggare hafwa mycken nytta ej blott af sol o<l
mäne, utan ock af stjernorna pä himlahwalfwet; i hwilka afst.
enden de bada förra gagna oh, ja äro nödwändiga för oh,
wct enhwar, de sednare äter äro bland annat af stor wigt för
seglaren ute pä hafwet, som i dem finner fasta hällpunkter, för
att kunna noggrannt beräkna, hwar han befinner sig, och der-
efter ställa sin wäg. Men att mena, att alla dessa himlakrop-
par ej ega nägon annan bestämmelse, än att lända jorden till
större eller, mindre nytta, att tro att sol och mäne skina blott
för wär skuld, att stjernorna tindra pä fästet blott för wär
skuld, det är att drifwa mensklig egenkärlek och inbilskhet till
deras höjd. Lätom oh öfwergifwa en sädan owärdig mening,
som blott föregående tiders okunnighet kunnat alstra, lätom oh
ödmjuka oh och erkänna wär jords obetydlighet bland wcrldar-
nes mängd. Och warom öfwertygade, att enhwar af himla-
kropparne hafwa sin egen bestämmelse, och, lika wäl som jor-
den, kan wara en bostad för lefwande warelser. Att dessas
beskaffenhet allt efter hwarje särskild werldskropps naturförhål-
landen måste wara olika och mer eller mindre skilja sig frän
innebyggarnes pä jorden, derom kunna wi ocksä wara förwis-
sad. Genom att sålunda wara öfwertygad om, att werldarne
öro bebodda, och ej, säsom kroppar, der intet lis rader, swäf->wa i rymden, lär sig menniskan bäst fatta sin och sitt slägtes
ställning säsom en ringa länk i de lefwande warelsernas kedja;
och sålunda framstår äfwen klarast för henne skapelseplanens
storartade enhet. M. W. T.
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Sjette „ „ Finska kriget 18U8.
Sjunde» „ „ Koraller och Korallöar.
Åttonde! „ „ Wäxternas nytta.
Nionde „ „ Nordboarnes skepp och sjöfarder

forna dagar.
Tionde „ „ Vm drömmar.

ZTZ» Hwarje h«fte lostar 15 penni.



Anmälan.

Folkupplysningen, spridandet af en allmännare bildning ocl
till den jordbrukande delen af Finlands inncwänare är för wö
land en lifsfräga, till hwars lösning ingen ansträngning bör sky
ingen uppoffring aktas för stor. Ett folk sa litet och sä afskil
till sitt läge som »vart har icke rad att lata nio tiundcdclar af fil
andeliga krafter ligga owcrksamnia, och trälsinne, lättja och lm
äro okunnighetens trogna följeslagare. Öfwertygad om dessa st
ningar och i nfsigt att, om ock i ringa mon, mcdwerka till sol
bildningens befrämjande, har en krets studenter, hemma frän N!
land, företagit sig att till siue landsmäns gagn ntgifwa ett ant

fmä billiga häften, innehållande afhcmdlingar i olika ämnen, und
den gemensamma titeln: Pennibibliothek för swensta allmog!
i Finland. För det goda äudamälcts skuld wäga utgifwnn
hoppas pä för saken intresserade personers wälwilliga medwcrk»
till häftenas spridande.

Helsingfors i Mars 1866.

Följande wälwilliga omdöme afgifwcs om detta Pen»
bibliothcks I:sta serie i Nordisk Tidskrift för Politik, Ekonomi o,

Litteratur, utgifwcn af G. K. Hamilton, luui—Juli häftet «
1866:

"En af de mest glädjande företeelser inom den litternt,

som Finland har gemensam med Swerigc, är utgifwaudct af
samling smärre popnlära skrifter för den swcnska allmogens i F!
land upplysning, som under namn af Pennibibliothek sed
Mars manad inucwarandc ar utkommit. Affnttade i den enkla
och mest populära stil och af ett synnerligen omwcxlauoe innchl
synas dessa snia skrifter mera än manligt cgnadc till foltläsim
och wi mästc önska ät dem äfwcn inom wärt fädernesland l
bland lvär allmoge all den spridning de förtjena."


