
 

DTU Bibliotek 

Danmarks Tekniske Universitet 

Anker Engelunds Vej 1 

2800 Kgs. Lyngby 

Tlf.   45 25 72 50 

 

 

bibliotek@dtu.dk 

www.bibliotek.dtu.dk 

 

 

 
 
 
 
 
Denne fil er downloadet fra  

Danmarks Tekniske Kulturarv  

www.tekniskkulturarv.dk 

 

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek 
og indeholder scannede bøger og fotografier fra  
bibliotekets historiske samling. 

 
 
Rettigheder 
Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på 
www.tekniskkulturarv.dk/about 

 
Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og  
tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail 
til tekniskkulturarv@dtu.dk 
 
 
 
 

http://www.tekniskkulturarv.dk/
http://www.tekniskkulturarv.dk/about
mailto:tekniskkulturarv@dtu.dk










POPULÆRE

NATURVIDENSKABELIGE AFHANDLINGER

AF

Dr . A. S. GULDBERG,

Lærer i Mathematik ved den kgl. norske Krigsskole, 

-Medlem af Videnskabernes Selskaber i Christiania og Throndhjem.

KJØBENHAVN.

P. G. PHILIPSENS FORLAG.

THIELES BOGTRYKKERI.

1882.



' c ’■ ' (,v

■ . V '.

_______ __________ „ __ _____ , _______ .. •. \ ,./< . :. ■ ■'



FORORD.

De følgende fem Afhandlinger have alle tidligere været 

trykte i Tidsskrifter eller Dagblade; de to sidste ere dog 

betydeligt omarbeidede. Den første Afhandling »Den 

moderne Naturvidenskab« er oprindelig skrevet forat 

holdes som Foredrag; deraf bærer dens Form Mærker, 

som jeg imidlertid ikke har troet at burde udviske.

»Arkim e des«, som tidligere har været trykt i 

»Folkevennen« og alene indeholdt en Fremstilling af 

ham som Videnskabsmand, er ble ven suppleret med Be

retningen om Romernes Belejring og Erobring af Syrakus 

og Arkimedes’s Forsvar af Byen.

Den sidste Afhandling »Om Skandinaviens Sand

synlighed for Krig« bør her maaske omtales med nogle 

Ord for ei at misforstaaes. Den Tanke, som ligger til 

Grund, og som er søgt udviklet med speciel Anvendelse 

paa Skandinavien*, »er, at der for ethvert Land existerer 

en vis Sandsynlighed for Krig (»Krigs s and sy nlighed« 
• >

eller «Krigsfare«), paa samme Maade som f. Ex. en



By er udsat for en vis Brandfare eller et Skib, der seiler 

paa et bestemt Hav, har en vis Sandsynlighed forat lide 

Skibbrud. Bestemmelsen af disse sidste Sandsynligheder 

har sin Betydning i det praktiske Liv, forsaavidtsom 

Assurancepræmiernes Størrelse afhænger af samme. Lige

ledes vil i en By Størrelsen af den Sum, der aarligt bør 

anvendes til Anskaffelse af et effektivt Brandvæsen, af

hænge af den Brandfare, der existerer i Byen til en 

given Tid.

I Analogi dermed kan man sige, at Størrelsen af 

den Sum, som et Land aarligt bør anvende til sit For- 

svarsvæsen, afhænger af Landets »Krigssandsynlig- 

hed«. Dette finder ogsaa i Virkeligheden Sted. Medens 

et Land som de nordamerikanske Fristater, der paa 

Grund af sin heldige Beliggenhed, er udsat for en ringe 

Krigsfare, nøier sig med en forholdsvis meget liden Arme 

og Flaade i Fredstid, ser man, at flere af de europæiske 

Stater som Tydskland, Østerig, Rusland og Frankrig, 

hvis Krigssandsynlighed er stor, gjøre overordentlige Op

ofrelser forat have en passende Forsvarsstyrke i Bered

skab, om Krig skulde bryde løs. Det vilde vistnok være 

af Interesse at undersøge, hvilket Forhold finder Sted 

mellem de forskjellige Staters »Ki’igssandsynlighed« og 

den Sum, som aarligt anvendes per Individ til Forsvars- 

væsenet. Analogien med Brandassurance kan imidlertid 

strækkes videi*e. Ligesom en Bygnings Brandfare for en 

væsentlig Del afhænger af dens Beliggenhed i Forhold til



Nabohusene, saaledes vil et Lands »Krigsfare« væsentligt 

bero paa dets Nabolande, om disse støde umiddelbart op 

til samme eller ere adskilte derfra ved Bjerge, Floder og 

Have, om de ere mægtige eller svage, om deres Befolk

ning er krigerisk eller fredelig o. s. v. Ligesom Brand

faren i en By formindskes, naar den besidder et dygtigt 

Brandmandskab og hensigtsmæssige Slukningsapparater, 

saaledes formindskes tydeligvis ogsaa et Lands Krigsfare, 

naar det er i Besiddelse af stærke Fæstninger og en vel

øvet Hær og Flaade.

Den nævnte Afhandling er et Forsøg paa at vise for 

det første, at der for ethvert Land existerer en vis Sand

synlighed for Krig, hvilken Sandsynlighed om end variabel 

med Tiden dog inden et kortere Tidsrum kan betragtes 

som konstant, og dernæst, at man støttet paa historiske 

Data og paa Betragtninger, der fremgaa af Landets 

geografisk-politiske Situation, kan bestemme denne »Krigs

sandsynlighed« tilnærmelsesvis eller ialtald angive Grænser, 

imellem hvilke den falder. Afhandlingen er derfor af 

naturvidenskabelig Art.

Selvfølgelig er Behandlingen af det Problem at finde 

et Lands Krigssandsynlighed kun løseligt skitseret, og 

Fremgangsmaaden for at finde Opgavens Løsning blot 

antydet. Skulde man gaa dybere ind paa Problemet, 

vilde der udkræves statistiske Undersøgelser og mathe- 

matiske Beregninger, som ikke passe i et populært Værk. 

Maaske ville mange endog finde Afhandlingen i sin nu-



værende Form for tung og vanskelig og at gjøre for store 

Fordringer til Læseren. Jeg har dog troet at burde gaa 

saa vidt for at give de Læsere, der maatte interessere 

sig for Gjenstanden, en nogenlunde klar Ide om Tingen. 

At der er tilføiet et og andet vedkommende Skandi

naviens og specielt Norges Forsvar, tør ansees ufornødent 

her nærmere at begrunde.

Christiania i Marts 1882.

Forfatteren.
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Den moderne Naturvidenskab.

i or Tids Naturvidenskab er ikke meget gammel; for 

omtrent 400 Åar siden, da Columbus opdagede en ny 

Verdensdel og Copernicus et nyt Planetsystem, kan 

man sige, at Spirerne skjød op af Europas i Aarhundreder 

brakliggende Jord. Et Lys tændtes paa denne Tid for 
Europas Folk, eller maaske rettere: Dækket, Sløret, som i 

saa lang Tid havde skjult det, droges tilside. Evangeliets, 

Kristendommens klare Lys blev ved Lutliers Reformation 

atter stillet frit i Lysestagen og kastede sin Straaleglands 

trindt omkring. Dette Lys, denne So], som opgik over 

Europas med Blod vædede og med Ruiner dækkede Jord

bund, var Forbudet paa Frihedens Dag, som med sit Lys 

og sin Varme skulde vække de slumrende Frø til Live 

og give dem Væxt. Trods mangt et Uveir og trods 

toangen sort Tordensky, som siden den Tid har trukket 

over Europas Himmel, har disse Spirer voxet og staa 

den Dag idag som Trær, af hvis Grene Folkeslagene 

plukke de kostelige Frugter: Kundskaber, Oplysning og 

lovbunden Frihed. 400 Aar er snart forløbne siden hin 

Dag begyndte; dyb og bred flyder Kundskabens Flod, 

hvoraf vi alle kunne drikke og slukke vor Tørst. Europas 

Folk kan med Stolthed se ned paa alle andre, thi det
1



2 Den moderne Naturvidenskab.

staar høiest i Kundskaber, i Dannelse og i Magt. De 

øvrige Verdensdele har det dels erobret, dels koloniseret, 

dels vist sin ubetingede Overlegenhed saavel i aandelig, 

som materiel Henseende.

Hvad skyldes saa store Ting? Svaret kan neppe 

være tvivlsomt: det er Kristendommen, den evangeliske 

Kristendom, som i sig bærer indesluttet Frihed og Op

lysning paa alle menneskelige Omraader. Men betragter 

man vor Tids Oplysning noget nærmere, kan man ikke 

undlade at blive opmærksom paa den store Rolle, Natur

videnskaben spiller i samme. Den moderne Naturviden

skab lægger Beslag paa en Mængde Individer inden Sam

fundet som aldrig forhen: Videnskabsmænd, Lærere, 

Ingeniører, Maskinister, Fabrikanter og Arbeidere, og til 

Gjengjæld yder den Samfundet Tjenester, som Fortiden 

vilde forbauses over. I det stille arbeider Forskeren og 

lægger Skat til Skat fra Aar til Aar og, om han end 

aldrig vil naa at løse Livets dybe Gaader og Skabelsens 

Mysterier, øser han dog Visdommens Skatte af Evighedens 

dybe Hav. Og under sit Forskerarbeide har han stedse 

Sandheden for Øie, og Lysets Seir er Videnskabens 

Maal og Med.

»Vorde Ijus«! så lydde skaparorden, 

Då den forstå morgensolen log, 

Och ur hafvets famn den unga jorden 

Första blicken upp mot himlen slog. 

Ljus vi beda om vid tankens strider; 
Ljusets seger! ar vår lösen här. 
Forskningen ej något morke lider — 

Mörket alle villors moder år.

Saaledes har en af vort Broderlands Skalde sunget, 

idet han hilsede Nordens Naturforskere velkommen i 

Sveriges Hovedstad, og i Sandhed dette Løsen »Lysets
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Seir« det er al Forsknings rette Løsen, og uden det gaar 

man vild i Mørket og lokkes ud i Sumperne af Nattens 

Lygtemænd.

Naturen er som en stor Bog med mange Blade og 

Kapitler, men Sproget i denne Bog er ofte vanskeligt at 

tyde. Betragte vi Dyrene, Planterne og Stenene, saa har 

vi lige saamange forskjellige Kapitler eller Hovedafsnit i 

den nævnte Bog; men der skal kun et lidet indgaaende 

Studium til forat opdage, at der indenfor disse tre store 

Hovedafsnit er en Mangfoldighed af Blade at gjeiiiiem- 

studere. Hertil kommer, at der i Naturen gives visse 

besynderlige Væsener — kunde man gjerne kalde dem — 

som staa ligesom udenfor de skabte Ting, men dog be

standig træde i nøie Forbindelse med dem; det er de 

saakaldte Naturkræfter. Saadanne er Tyngden, Magne

tismen, Elektriciteten og Varmen. Disse Kræfter kan vi 

ikke se eller føle direkte, men kun deres Virkninger; de 

er paa en Maade usynlige Aander, en Slags Dæmoner, der 

snart kan vise, sig tjenstagtige og venlige ligeoverfor 

Mennesket, snart frygtelige og fordærvende. Enhver af 

os ved, hvilken hurtig og lydig Tjener Elektriciteten kan 

være; det er den, som bringer os Telegrammerne fra 

Amerika, Asien og Afrika, det er den, som gjennem Tele

fonen gjør, at vi kan tale med hinanden i Miles Afstand, 

at vi paa vort Værelse kan nyde godt af en Konsert, der 

holdes i den anden Ende af Byen, kort sagt Elektriciteten 

er en meget tjenstfærdig og dertil rask Person, som vi 

alle kan lide. Men til andre Tider og under andre For

hold. kan den skifte Skikkelse og Væsen; den bliver et 

dræbende Lyn, hvis majestætiske Røst som en rullende 

Torden forskrækker og forfærder alt levende! Eventyrets 

1*
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Dværge, smaa af Skikkelse, men forfærdeligt stærke, som 

arbeider i Jordens Indre som Bjergmænd, Smede o. s. v, 

er Naturkræfterne at ligne ved. Lykkelig den, hvem de 

velvilligen hjælpe, men ve den, som ved Letsind og Ufor

stand paadrager sig deres Vrede og Hævn! I Virkelig

heden havde den raa Germaner saavel som den dannede 

Græker og Romer en Anelse om Naturkræfterne.

Vi tage neppe Feil, naar vi anse Mythernes Giganter, 

Jotuner og Eventyrenes Dværge, Huldre og Nisser som 

Repræsentanter for Naturkræfterne. Middelaldrens Alky

mister nærede lignende Anskuelser, men var dog komne 

et Skridt længere frem. I deres Søgen efter »de Vises 

Sten«, som blandt andet skulde have den Egenskab at 

kunne forvandle alt uædelt Metal til purt Guld og at 

læge enhver Sygdom, fik de under deres Experimenter 

ved. Smeltediglen mere og mere Syn paa, at Naturens 

Processer foregaa ikke vilkaarligt, men efter visse forud 

bestemte Love. Det var det samme — om end paa en 

anden Vis og under andre Former — som Galilei 

fandt, da han opdagede, at alle Legemer faldt efter en 

bestemt Lov, at der hengik en bestemt Tid, inden et 

Legeme naar Jorden, naar man slipper det fra en vis 

Høide, og at der til en given Faldhøide svarer en bestemt 

Faldhastighed. Han fandt endvidere, at man ad matliema- 

tisk Vei kunde beregne denne Faldtid og Faldhastighed. 

Herved var en overordentlig stor Opdagelse gjort, bane

brydende for den hele Naturvidenskab, thi herved saa 

man, hvad en Naturlov vil sige, og man fik en Anelse 

om, hvilken Vei man havde at gaa forat aflure — om 

man saa tør sige — Naturen dens Hemmeligheder, at 

faa at vide de Trylleord, der skulde udtales forat kalde



Den moderne Naturvidenskab 5

de skjulte, men stærke Naturkræfter ti] Menneskets lydige 

Tjeneste.

Mange af de største Opdagelser i Naturvidenskaben 

er skeet ved et Tilfælde. Galilei opdagede Pendelbe

vægelsen ved at betragte en Lampe, der svingede frem 

og tilbage i Kirken i Pisa, hvor han sad. Newton op

dager den almindelige Tyngdelov, der strækker sig til 

Planeter og Stjerner, idet et Æble falder til Alarken for 

hans studsende Blik! I Sandhed Videnskabens Historie 

er fuld af Beretninger om saadanne tilfældige Træf, der 

har medført de største Opdagelser. Dette bør være os 

en Lærepenge til Beskedenhed, og vi bør ikke tale i for 

høie Toner om den menneskelige Fornuft! Paa den anden 

Side bør indbildske Personer erindres om. at der behøvedes 

en Galileis og Newtons Forskeraand til for af disse 

tilfældige Begivenheder at undfange Tanken cm en stor 

Naturlov, som laa til Grund for dem. Og hvormeget 

Arbeide, hvormange Dages og Nætters Studium behøvede 

de ikke, forinden de var sikre i sin Sag og kunde publi

cere for Verden sin Opdagelse!

Det var i Aarét 1666, at Newton i Woolsthorp 

i Lincolnshire en Dag i Haven saa Æblet falde, og 

den Tanke som et Lyn gjennemfor hans Sjæl, om muligens 

den samme Kraft, som bragte Æblet til at falde, var den 

som bevægede Maanen, Planeterne og Stjernerne i deres 

Baner. Alen først i 1682, altsaa 16 Aar senere, kom han 

til Vished om, at hans Ide havde været rigtig. Newton 

havde nemlig torat prøve Tankens Rigtighed søgt at be

regne vor Maanes Bevægelse, men paa Grund af en 

feilagtjg Værdi af Jordens Radius stemte Resultatet af 

Beregningerne ikke med Astronomernes Iagttagelser. Først
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i Juni 1682 ved et Møde i Videnskabsselskabet i London 

fik han tilfældigvis se et Brev fra Picard, der meddelte 

Resultaterne af en af ham nylig foretagen Gradmaaling i 

Frankrig. Efter Mødets Slutning tog Newton, da han var 

kommen hjem, sine gamle Beregninger frem forat sammen

ligne med de nye Tal for Jordens Radius. Han mærkede 

snart, idet han fortsatte Regningerne, at han nærmede 

sig sit Ønskes Maal, og lian følte, at lian befandt sig 

ligeoverfor en epokegjørende Opdagelse. Da — fortælles 

der — begyndte han at skjælve saa heftigt, at han ikke 

formaaede at holde Pennen. En Ven af ham, som just 

kom ind i Værelset, og til livem han betroede, sig, tog da 

Pennen og fuldførte Regningen for ham. Den Opdagelse, 

som Newton her havde gjort, Loven om den almindelige 

Tiltrækning mellem alle Legemer, er maaske den største, 

som hidtil har været gjort i Naturvidenskaben. Den var 

epokegjørende for Astronomien og Fysiken, ja man kan 

gjerne sige, at denne Opdagelse er Basis for den moderne 

Naturvidenskab. Fire Aar til fortsatte Newton med 

Jernflid at udvikle Følgeslutningerne af sin Opdagelse og 

Resultaterne meddelte han Verden i Aaret 1686, 20 Aar 

efterat han havde fattet den første Ide, i sit udødelige 

Værk betitlet: Principia philosophiae naturalis 

mathematica.

Denne samme Følelse, som bragte Newton til at 

skjælve paa Haanden, saa at han ikke kunde føre Pennen, 

bragte for omtrent 2000 Aar siden den store Ar kim edes, 

Oldtidens største Naturforsker, til at forglemme sig selv 

i den Grad, at han løb nøgen gjennem Syrakusas Gader 

under Raabet: jeg har fundet det, jeg har fundet det!
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Ja han havde fundet en Naturlov, den Lov, som den 

Dag idag efter ham benævnes den ar kime diske. Det 

er den Lov, ved hvis Hjælp vi kan beregne et Skibs eller 

en Luftballons Bæreevne, ved hvis Hjælp vi beregne 

Legemernes saakaldte Egenvægt m. m.

Der fortælles af de Gamle, at Kong Hier o havde 

givet en Guldsmed endel Guld forat forfærdige en Krone, 

men da Kronen var færdig, fik Kongen Mistanke om, at 

Guldsmeden havde borttaget endel af Guldet og benyttet 

Sølv istedet. Han gav Arkimedes det Opdrag at under

søge Sagen, og det gjaldt at gjøre dette uden at beskadige 

Kronen.

Da Arkimedes befandt sig i Bad, fandt han Løs

ningen, men vi kan være forvissede om, at hans geniale 

Blik gik langt videre end til Løsningen af Kongens Op

gave. Han saa utvivlsomt, at han lier havde fundet en 

Naturlov, som liar de mest vidtstrækkende Følger. Denne 

Lov blev ogsaa funden ved et Tilfælde. Arkimedes 

blev i Badet opmærksom paa, at lians Legeme føltes 

lettere og vilde flyde op. Hvad er Grunden hertil? Den 

er udtalt i hans Lov, som siger, at ethvert Legeme, som 

er neddykket i et Fluidum — det være flydende som 

Vand eller gasformigt som Luft — taber saameget af sin 

Vægt, som det Fluidum veier, hvilket det fortrænger. 

Betydningen af denne Naturlov vil maaske' træde klarere 

frem, naar jeg siger, at hvis den ikke existerede, kunde 

intet Skib flyde paa Havet, ingen Fisk svømme i Vandet 

og ingen Fugl flyve i Luften. Alt vilde gaa tilbunds som 

cn Sten. Luften kunde ingen Skyer bære, vi vilde intet 

Regn faa, og den hele Jord vilde blive en Ørken, ube

boelig for Mennesker og Dyr.
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Da Ar kirne des havde opdaget denne Naturlov, løste 

han med Lethed den af Kongen stillede Opgave. Han 

veiede Kronen først i Luften og saa i Vand; derpaa 

veiede lian rent Guld og Sølv i Luft og i Vand. Ved 

Hjælp af de fundne Værdier beregnede han derpaa, hvor- 

meget Guld og Sølv Kronen indeholdt; det befand tes da,, 

at Guldsmeden virkelig havde bedraget Kongen.

Der er her Stedet til at dvæle nogle Øieblikke ved 

den Methode, den Maade, hvorpaa man i vor Tid studerer 

Naturen. Man benytter hertil dels Iagttagelse eller 

Observation af Naturfænomenerne dels Forsøg eller 

Experiment. Det ligger i Sagens Natur, at til Studium 

af Naturen hører først og fremst Iagttagelse. Hvor

ledes skal man kunne dømme om en Sag eller Ting, som 

man ikke personligt har seet? I Virkeligheden kan ikke 

Naturforskeren nøie nok iagttage eller observere. Der 

fordres hertil Øvelse, Opmærksomhed, ja ofte en særegen 

Begavelse. Botanikeren, der finder en Plante, betragter 

ikke blot dens Blomst, hvis Støvdragere han tæller saavel 

som Kron- og Bægerbladene, men han undersøger ogsaa 

omhyggeligt Frugten, Stængelen med. Blade og Stilk samt 

Roden. I en Flora, det er et Slags Lexikon over Plan

terne, ved hvis Hjælp man kan bestemme en Plantes 

Navn og den Slægt og Familie, hvortil den liører, vil en, 

som ikke har studeret Botanik og øvet sig i at iagttage 

Planterne, vanskeligt eller umuligt komme til Rette. Hans 

Øie opfatter ikke de ofte tilsyneladende ubetydelige 

Kjendemærker, der skille Slægt fra Slægt og Art fra Art. 

End vanskeligere bliver ofte denne Iagttagelse, naar man 

kommer til lavtstaaende Planter og Dyr eller til den døde 

Natur.
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Men ikke mindre vigtig end Iagttagelsen er For

søget eller Experimented som er særlig karakteristisk 

for den nuværende Videnskab og var saagodtsom ukjendt 

for de gamle Grækere og Romere. Ved Forsøget frem

tvinger Mennesket en kunstig Situation, man stiller Na

turen paa Prøve og giver den Spørgsmaal at besvare. 

Naar saaledes Kemikeren blander visse Stoffer sammen 

og udsætter Blandingen for Indvirkning af Lys, Varme 

eller Elektricitet, dannes der visse kemiske Forbindelser, 

og han gjør cla et Experiment eller Forsøg. Dette Experi

ment kan han gjentage saa ofte han vil, han kan fore

tage Forandring i Stoffernes Blanding, i deres Mængder 

o. s. v. Erfaring har da gjennem tusinder af Forsøg vist 

at Stoffene indgaar sine Forbindelser efter visse bestemte 

Love, og at der aldrig sker nogen Afvigelse derfra. Dette, 

at Naturfænomenerne lyde faste Love, er gjennem Forsøgr 

fastslaaet paa næsten alle Omraader af Videnskaben og 

er i vore Dage bleven en Troessætning, der er Grundvold 

for alle vore Betragtninger og Studier over Naturen. 

Deraf hidrører Talen om »de evige Naturlove«, et 

Udtryk, som forøvrigt i vore Dage ogsaa har været mis

brugt.

Særlig Betydning har Experimentet ligeoverfor de 

videnskabelige »Hyp o th es er«. Det er i mange Tilfælde 

en næsten uomgjængelig Nødvendighed i Naturvidenskaben 

at opstille Hypotheser d. e. Gjætninger, for derved at 

samle under et Synspunkt en Mængde iagttagne Natur

fænomener. Man ser derfor i den moderne Videnskab 

opstillet Hypotheser over Magnetisme, Elektricitet, Lys 

og Varme, ja selve Newtons tidligere nævnte Opfatning 

af Tyngden er en saadan Gjætniiig. Aarsagen ti], at
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man opstiller disse Hypotheser er ikke altid, fordi man 

vil finde Grunden, den dybeste Aarsag til Fænomenerne, 

skjønt dette selvfølgelig var det. ønskeligste, men hyppigt 

kun — som oven nævnt — fordi man ønsker at samle 

en Række Fænomener under et fælles Hele. Det er derfor 

ikke sjælden, at man træffer i Videnskaben Hypotheser, 

om hvis Urigtighed enhver Naturforsker er overbevist. Den 

nuværende Hypothese om Magnetismen, der betragtes som 

Resultat af to magnetiske Fluida, et positivt og et nega

tivt, kan tjene som Exempel herpaa. Man bibeholder den 

dog indtil videre, fordi den praktisk set er bekvem og 

forklarer de forskjellige magnetiske Fænomener f. Ex. at 

en Magnetstav, der brækkes over, bliver til to nye Mag

neter, at Kompasnaalen peger mod Nord og Syd o. s. v. 

Lignende gjælder om Darwins Hypothese om Arternes 

Oprindelse og flere andre.

Ligeoverfor disse Hypotheser har Videnskaben Experi

mentet, som afgjør deres Berettigelse eller ei. Dog — 

rettelig talt — kan Experimentet alene besvare med 

Sikkerhed Spørgsmaalet, om hvorvidt Hypothesen er usand. 

Gjennem Experimentet stilles der et Spørgsmaal til Na

turen, og dens Svar er: »Det kan være saa« og »Det 

kan ikke være saa«.

Det sidste Svar er tydeligt og afgjørende, derimod 

ikke det første, som er tvivlsomt og ubestemt. Men des

værre det kan ikke være anderledes. Naar vi se en 

Maskine f. Ex. et Uhr bevæge sig, men den bevægende 

Kraft er skjult for os, saa kan man opstille flere Gjæt- 

ninger om denne Kraft; en kan gjætte paa en spændt 

Fjeder, en anden paa Lodder, der sænkes ved Tyngden, 

en tredie paa Elektricitet. Alle disse Gjætninger kan lige
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godt forklare Maskinens Gang, men kun en af dem er 

rigtig. Er det os imidlertid umuligt at faa Adgang til 

Maskinens Indre, kan vi ikke med Sikkerhed afgjøre, om 

■denne eller hin Gjætning er rigtig. Lignende gjælder i 

Naturen. Vi se Virkningerne af Naturkræfterne, men 

disse selv kan vi ikke se; vi kan ikke trænge ind i det 

skjulte af Naturens Værksted og se den bevægende Kraft.

Imidlertid er der stor Forskjel paa Hypothesernes 

Værd. Enkelte som f. Ex. den saakaldte Vibrations- 

theori om Lyset, ifølge hvilken Lyset frembringes ved 

Svingninger, er, om end ikke fuldkommen bevist, dog 

gjennem utallige Overensstemmelser mellem Beregningerne 

og Forsøg og Iagttagelse af Lysfænomener i høi Grad 

sandsynlig. Det samme gjælder Newtons Lære om Lege

mernes gj ensidige Tiltrækning.

Det er forøvrigt eiendomnieligt især for den senere 

Tid, hvor prøvende og mistænksomt man stiller sig lige- 

overfor Hppotheser, hvoraf man i tidligere Dage havde 

kun altfor mange, og som truede med at formørke Viden

skabens erobrede og fundne Sandheder. Netop i denne 

Henseende tør man sige, at der i vort Aårhundrede er 

gjort betydelige Fremskridt i en mere sand og nøktern 

videnskabelig Methode.

Betydningen af den experimentelle Methode saavelsom 

af Hypothesen se vi fortræffeligt oplyst gjennem de Frem

skridt, Læren om Elektriciteten har gjort i Løbet af de 

sidste 100 Aar. Det var den 6te Novbr. 1780, at Aloisio 

Galvani, Professor i Bologna, gjorde sin berømte 

Opdagelse af den Art Elektricitet, som efter ham har 

faaet Navnet Galvanisme. Det var atter et Tilfælde, 

som gav Stødet til Opdagelsen. Han havde ophængt en
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død Frø, hvoraf Huden var flaaet, ved et Par Kobber

hager over et Jernrækværk og iagttog, naar Vinden satte 

den i Bevægelse, nu og da heftige Rykninger i Frøens 

Ben. Han søgte Forklaringen i Luftens Elektricitet; men 

17 Aar efter gav Alexander Volta, ligeledes Italiener, 

en anden Forklaring, nemlig at der fremkom en elektrisk 

Strøm, naar to Metaller f. Ex. Kobber og Jern adskilte 

ved et fugtig Legeme forbindes med en Metaltraad, og 

han konstruerede 2 Aar derefter sin berømte Søile, hvor

ved man for første Gang fik en vedvarende elektrisk 

Strøm.

Aaret efter dekomponerede Nicholson og Carlisle 

Vand ved Hjælp af den voltaiske Søile; de satte de to 

Poltraade i Vand og iagttog, at en Mængde Blærer steg, 

i Veiret. Ved at opsamle disse under Glas fandt de, at 

Vandet var dekomponeret i sine to Grundbestanddele 

Vandstof og Surstof. I 1807 opdagede Davy ved Hjælp 

af den voltaiske Søile Kalium og Natrium. 1820 op

dagede Dansken Ørsted — ogsaa ved et Tilfælde kan 

man sige — at en Magnetnaal, der bringes i Nærheden 

af en elektrisk Strøm, gjør et Udslag. Denne tilsyne

ladende ubetydelige Ting bar i sig Spiren til Telegrafen. 

13 Aar senere blev ogsaa den første Telegraflinie anlagt, 

rigtignok ganske kort, mellem det fysiske Kabinet og 

Observatoriet i Göttingen af Gauss og Weber. Kort 

etter opdagede Englænderen Fare clay Induktions- og 

Elektro-Magnetismen, der spiller en saa stor Rolle i vore 

Dage i Medicinen og i Anvendelsen af Elektricitet som 

bevægende Kraft. 1835 opdagede Amerikaneren Morse 

Tryktelegrafen, som benyttes den Dag idag. Med Under

støttelse af Regeringen fik Morse anlagt en Telegraflinie,
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og 27de Mai 1844 sendtes det første Telegram fra Washing

ton til Baltimore. I 1859 konstruerede Hughes sin 

Typetryktelegraf og i 1877 overraskedes Verden ved 

Underretningen om Graham Bells Opdagelse af Tele

fonen. Fire Aar efter — thi det gaar med Kjæmpeskridt i 

vore Dage — er der allerede spændt et Net af Telefon

linier gjennem flere af Verdens Hovedstæder og Omegn. 

Den Tid er vel heller ikke fjern, da vi have vore Huse 

og Gader oplyste ved elektrisk Lys. Edisons og andre 

Forskeres ivrige Arbeide og talrige Experimenter i den 

Retning vil, det tør man haabe, snart give et praktisk 

Resultat i denne Henseende.

Man maa imidlertid ingenlunde tro, at Opdagelses

rækken paa Elektricitetens Gebet er afsluttet hermed. 

Der kan neppe være Tvivl om, at der forestaar mangen 

overraskende Opdagelse med Hensyn til denne hemmelig

hedsfulde Kraft, hvis Væsen trods de mange og smukke 

Opfindelser og Anvendelser, som er gjort deraf, dog endnu 

den Dag idag er os ligesaa ukjendt og gaadefuldt som 

tidligere.

Her maa endnu nævnes en Sag, som er karakteristisk 

for den moderne Naturvidenskab; det er den udstrakte 

Anvendelse af Mathematiken paa samme. Enkelte Grene 

af den som f. Ex. Astronomi, Mekanik og Optik (Læren 

om Lyset) er for en stor Del anvendt Mathematik, og 

man sporer en klar og bestemt Fremgang i denne Hen

seende; jo videre Naturvidenskaben skrider fremad, desto 

mere Brug liar man for Mathematiken. Aarsagen hertil 

ligger deri, at en hel Mængde Naturfænomener ligefrem 

kan beregnes, naar man kjender den Lov,- som styrer 

dem. Dette er f. Ex. Tilfældet i Astronomien, hvor man
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med den newtonske Lov om Legemernes gjensidige Til- 

(tækning som Grundlag kan beregne Himmellegemernes 

Baner, deres Hastighed, deres Vægt og Masser. Ligeledes 

kan man gaaende ud fra Hypothesen om Lyset som 

Svingninger i Æthercn beregne forud, hvorledes Lysfæno

menerne vil optræde f. Ex. Lysets Brydning, Reflexion, 

Polarisation o. s. v. Jo dybere vi trænge ind i Naturen, 

desniere overraskes vi ved den Visdom, som hersker i 

det største som i det mindste. Det synes — efter de 

Erfaringer, man hidtil har vundet — at i Naturen findes 

der kun nogle faa simple Grundlove, som styre det hele; 

af disse udstraale som Konsekventser alle de utallige 

Fænomener, vi se for os, og som synes saa indviklede. 

Men — og det er det eiendommelige — det synes, som 

om ethvert Naturfænomen, ialfald i den saakaldte døde 

Natur, staar i et lignende Forhold til sin Grundlov, og 

er bestemt ved denne paa en analog Maade, som vi vide,, 

at f. Éx. Maanens Bane er bestemt ved Jordens og Solens 

Tiltrækning paa den. Naturfænomenerne er ikke tilfæl

dige, de styres af visse Love, ligesom en Stat styres af 

Love, men med den væsentlige Forskjel, at der i Naturens 

Rige ingen Afvigelse kan finde Sted fra Loven. Skydes 

en Kugle ud af en Kanon, vil den bevæge sig med en 

Fart og i en Bane, som er absolut forud bestemt, og kan 

forud beregnes, naar man kjender Krudtets Styrke og 

Mængde. Blandt en Stats Borgere kan derimod det en

kelte Individ sætte sig op mod Loven; vistnok vil dette 

straffes, men der hersker ikke her denne blinde Under

kastelse. Gaa vi derimod til Dyrene og Planterne, vil vi 

se, hvorledes denne blinde Lydighed optræder alt mere 

og mere. Vi sige, at Dyret følger sit Instinkt, det er
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selvfølgelig kun en Talemaade,' et Ord, som strengt taget 

intet forklarer, men dette Instinkt, det er Dyrets Lov. 

Gaa vi til Planterne viser denne Underkastelse sig under 

Loven end klarere, og det er Videnskabsmænd, som tror 

at der her hersker ligesaa ubøielige og strenge Love, 

som i den døde eller uorganiske Natur. Man kan fore

stille sig Naturen som en kunstig Maskine, hvor det ene 

Hjul griber ind i det andet som i etUhrværk; en eneste 

Kraft vil være nok til at sætte det hele i Bevægelse, og 

det er muligt, at der i Grunden kun existerer en eneste 

Naturkraft, hvoraf de øvrige fremgaa blot tilsyneladende 

for os i forskjellige Skikkelser. Meget synes at tyde der- 

paa f. Ex. Forvandlingen af Varme i Elektricitet og om

vendt. Forestille vi os Naturen som en saadan kunstig 

Maskine, vil man indse, at enhver Bevægelse forud er 

bestemt og forud kan beregnes, men til saadan Beregning, 

kræves netop Mathematik. Deraf Mathematikens store Be

tydning for Naturvidenskaben. Men man maa dog ingenlunde 

tro, at man faar et fuldt Billede af Naturen ved at be

tragte den som en saadan Maskine; den er meget mere 

end en Maskine^ den er en levende Organisme ligesaa 

opliøiet over en død Maskine, som en levende Fugl over 

en kunstig Efterligning i Ler eller som et levende Men

neske over en Statue af Sten. I Naturen er — rettelig 

seet — alt fuldkomment. Dyrenes Ben og Fuglenes Vinger 

f. Ex. er indrettet saa fuldkomment, at det er umuligt 

for Mennesker at gjøre clet efter. Fiskens Form, dens 

Finner og Hale, hvormed den bevæger sig frem gjennem 

Vandet, er et Mesterværk, som vi ikke noksom kan be

undre, og som kan tjene os som den bedste Model for 

Baade og Skibe. I Naturen er derhos anvendt den størst
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mulige Sparsomlied og Økonomi, og intet gaar der til

spilde. Vore bedst konstruerede Dampmaskiner er for

færdeligt brændeslugende og ødsle ligeoverfor, hvad Na

turen viser os i Dyremekanismen. Kort sagt Dyr og 

Planter er saa kunstigt indrettede, og der er paa deres 

Bygning anvendt en saadan Sum af Kundskaber og Vis

dom, at de i et og alt kunne tjene os som Forbilleder 

, ved Konstruktion af alskens Maskiner, ja cle staa der 

som absolut uopnaaelige Idealer, som vi kun kan ufuld

komment efterligne. Betragt blot det menneskelige Le

geme, hvor fuldkomment, hvor vidunderligt! Alene Gangens 

Mekanisme er saa forunderligt indrettet, at man forbauses 

derover. De berømte Brødre Weber i Tydskland har 

skrevet et stort Værk derover og ved Anvendelse af vor 

Tids høieste Mathematik vist Gangmekanismens Konstruk

tion og mærkværdige Fuldkommenhed. Betragt den men

neskelige Haand og læs den gamle Galens Beskrivelse 

deraf, man forbauses over denne Konstruktion af det 

fuldkomneste Gribeorgan.*)  Men hvad er dog alt dette

*) Galen os (f. 131 eft. Chr. i Pergamos) beskriver den menneske- 
Haand saaledes:

»Ligesom Menneskets Legeme er uden medfødte Vaaben, 

saaledes er hans Sjæl uden Kunstdrift. Til Gjengjæld for Lege

mets Nøgenhed fik han Haanden, for den medfødte Ukyndighed 
fik han Forstanden; ved hin og ved dennes Brug væbner og 

beskytter han sit Legeme og smykker sin Sjæl med alle Færdig
heder.« —

»Den første og vigtigste Betingelse for et velbygget Gribe- 

redskab maa være, at det formaar godt at fatte alle de 
Legemer, som Mennesket er stærkt nok til at flytte, hvad Form 

og hvad Størrelse de end maa have. Var det hertil bedst, at 

Redskabet blev delt i flere Led eller, at det var udelt og stort? 

Mon det behøves at siges med mange Ord, at om Haanden var 

bleven udelt,, vilde den blot.have kunnet berøre en Overflade,
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imod den Visdom og Kunst, som er nedlagt i de indre 

Organer, i Hjertet med de mange Arterier og Blodaarer, 

Musklerne, som bevæge de forskj ellige Lemmer, Nerve

systemet, som er at ligne ved et Net af Telegraftraade, 

men tusinde Gange mere fuldkomment end vore, og endelig 

Hjernen og Sandseorganerne. I Sandhed Studiet af det 

menneskelige Legeme er saa dybt og saa høit, at 

man aldrig vil komme til Ende dermed og kunne 

sige: nu er jeg færdig og har ikke mere at lære! 

Tværtimod, Naturvidenskaben lærer os Beskedenhed, den 

lærer os det samme, som Sokrates sagde, da det del

fiske Orakel havde sagt: »Vis er Euripides, visere So

som var lig dens egen, men at den, delt i mange Led kan gribe 
Legemer langt større end den selv i Omfang og med Sikkerhed 

tage op de allermindste, de store Legemer ved at gribe omkring 
dem med udspilede Fingre, de mindste med to Fingerspidser. 

Men Haandens Deling i mange forskjellige Led er fremdeles 

netop saaledes, som det var fordelagtigst til at fatte Legemer af 

forskjellige Former ; thi et kugleformet Legeme kan den bøie sig 

kredsformigt omkring og fatte allevegne fra; ogsaa et Legeme 
med hule eller med plane Flader fatter den med Sikkerhed, men 

alle Flader kan henføres enten til de ophøiede, de hule eller de 

plane. — løvrigt da ikke faa Legemer er for store i Omfang til 

at fattes med en Haand, har Naturen gjort den ene Haand til 
den andens Medhjælper, saa at begge Hænder ved at gribe disse 

Legemer fra modsatte Sider, ikke virke mindre kraftigt end om 

de udgjorde en enkelt meget stor Haand; til dette Øiemed altsaa 

er begge Hænder bøiede. mod hinanden indbyrdes (thi de er 

skabte til gjensidig Hjælp) og udtrukne i samme Lændge, efter

som ogsaa dette passer for Organer, som have samme Bestem

melse. Se engang hen til alle de Legemer, som Mennesket kan 

gribe, fra det største af, hvortil det bruger begge Hænder f. lix. 
en Sten eller et Stykke Træ, til det mindste som et Hirsekorn 

eller en ganske fin Tjørn eller et Haar, og se det gribe hvert 

især af dem, — hvergang vil du finde, at Haanden passer saa 

nøie til Gjenstanden, som om den netop var bygget til kun at 

gribe den.«

2
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fokles, men den viseste er Sokrates.« »Oraklet liar Ret 

— sagde Sokrates — forsaavidt som jeg i en Henseende 

er visere end andre; thi jeg ved, at jeg intet ved.«

De største Naturforskere sige det samme, naar de 

staa ved Enden af sin Bane. Den store Newton sam

menlignede vor Viden med de Muslingskaller og Snegle

huse, som et Barn samler ved Bredden af det store Ocean.

Men lad os nu kaste et Blik paa de praktiske Tjene

ster, Naturvidenskaben har ydet Staten og Samfundet.

Hvilken Forandring i Kommunikationsmidlerne! Damp

skibe besørge Trafiken paa vore Indsøer, Fjorde og langs 

vore Kyster, ja paa Amerika, Afrika, Asien og Australien. 

Hvor hurtig, hvor bekvem er ikke en saadan Reise mod 

tidligere med et Seilfartøi! End fuldkomnere og hurtigere 

er Jernbanetrafikken; hvor billigt reiser man ikke nu mod 

tidligere! Hvilken Betydning for Landet har ikke i økono

misk Henseende dette nye Befordringsmiddel! I mange af 

vore Fjelddale inaatte Bonden møisommeligt kjøre mange 

Mil sit Korn og sit Hø, hvorved Prisen gik op i det 

dobbelte; han faar sig det nu tilsendt for en Ubetydelig

hed. Egne, rige paa Skov eller Metaller eller skikkede 

til Dyrkning, men som paa Grund af sin afsides Beliggen

hed var værdiløse, faar ved. dette billige Transportmiddel 

en liøi Værdi. Vilde vi i Penge ansætte det Beløb, som 

Jernbanerne aarligt indsparer i Transportomkostninger 

alene for vort Land, er det sikkert Millioner af Kroner, 

men for den hele Jord maa det være Milliarder.

q  Betragte vi saa Telegrafnettene, der som Nerver 

strækker sig fra de store Byer gjennem Landene, og 

bærer lynsnart Budskab mellem Steder, der ligge Hun

dreder af Mile fra hverandre, hvilken overordentlig Be-
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tydning har ikke dette for Samfundet som for den enkelte! 

Betænk alene Telegrafens Betydning for den nye Viden

skab Meteorologien, som sikkerlig om faa Aar vil være 

saagodtsom uundværlig for Sømanden og Landmanden. 

Gaa vi saa til Maskinernes Verden, hvilken Vrimmel! 

Tusinder, ja Millioner Menneskers og Dyrs Arbeide ud

rettes nu ved Maskiner. I de mekaniske Værksteder, i 

Spinde- og Væve-Fabrikerne, i Bogtrykkerierne, i Sagene 

og Høvlenerne, overalt se vi de flittige og utrættelige 

Maskiner arbeide. Selv i den Lærdes og i Skribentens 

stille Kammer benyttes og vil mere og mere blive brugt 

Skrivemaskinen,, hvorved han sættes istand til at skrive 

2 å 3 Gange saa hurtigt som nu ved Pennen.

Lad os saa betragte de praktiske Resultater af den 

endnu forholdsvis unge Videnskab Kemien. Hvilke stor

artede kemiske Fabriker trætfer man ikke i England, 

Frankrig og Tydskland. Industrien har gjennem denne 

Videnskab faaet et helt forandret Udseende. Den giver 

os smukke og billige Farver, den analyserer vore Føde

midler og opdager Forfalskninger, den lærer os, hvorledes 

vi skal tilberede vore Drikke, den lærer os, hvorledes 

tilsyneladende værdiløse Ting kan nyttiggjøres, den leverer 

os de kraftige Sprængmidler Dynamit og Nitroglycerin, 

den viser os Midler til at hindre smitsomme Sygdommes 

Indtrængen, den tilbereder vore kraftigste Lægemidler, 

kort sagt den træder hjælpende til i Huset ved Føde

midlernes Tilbereden, ved Klædernes Forfærdigelse og 

den hjælper Ingeniøren, Fabrikanten og Lægen.

Lad os betragte Optiken, Læren om Lyset. Den 

lærer os at forfærdige Briller og Seglas, at konstruere 

Kikkerter, ligefra de bekvemme Theaterkikkerter til de 

2*
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mægtige store Teleskoper og Refraktorer, hvormed Astro

nomen gjennemforsker Himmelens fjerne Egne. I Spektral

analysen har den givet os et Middel i Hænde til at op

dage de mindste Mængder af Stoffe. Kast en Theske 

Salt i en Dam, tag en Skefuld af Blandingen og 

undersøg Spektret, og man skal opdage den iblandede 

Saltmængde. Men dens Opdagelser gaar videre. Ved 

Spektralanalysens Hjælp liar Astronomerne opdaget de 

Stoffe, hvoraf Solen er sammensat, ja endog Fixstjernerne. 

Det er umuligt her at opregne de mange og store .Vel- 

gjerninger, som Naturvidenskaben har ydet os. Men vi 

kan være forvisset om, at den ikke vil standse. Vore 

Efterkommere vil sikkerlig forundre sig over, at vi kunde 

leve lykkeligt uden at være i Besiddelse af de Goder og 

den Komfort, som de have, ligesom vi nu næsten med 

Forundring tænker tilbage paa en Tid, da vi ikke havde 

Gas, ikke Dampskibe, ikke Jernbaner og ikke Telegraf. 

Se, alt dette kan vi takke Naturvidenskaben for.

Naturvidenskaben har imidlertid endnu mere vidtrækkende 

Følger, den influerer paa selve Civilisationen. Det er nu 

strax indlysende, at den mægtige Udvikling af Kommunika- 

tionsvæsenet, som har fundet Sted siden vort Aarhundredes 

Begyndelse, maa have en betydelig Indflydelse paa den 

almene Dannelse, en Indflydelse, som yderligere vil forøges 

Aar for Aar, eftersom det at reise bliver mere og mere 

almindeligt. Enhver, som liar havt den Lykke at kunne 

tilbringe en kortere eller længere Tid i fremmede Lande, 

at omgaaes og samtale med disse Landes Beboere, har 

sikkerlig følt det humaniserende derved; det aandelige 

Syn udvides, Horizonten, som i Hjemmet ofte var snæver 

og indskrænket, bliver vid, og Himmelen høi derover.
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Vort Hjerte udvides, og bor der Kjærlighed deri, saa 

styrkes den og voxer; vore nationale Fordomme nedbrydes, 

og vi lære praktisk, at alle Mennesker, som bo paa Jordens 

Kreds, er Brødre og Søstre. Dette indvirker gavnligt 

paa Samfundet og Staten. Man lærer at indse, at et 

Afspærrelsessystem for det enkelte Land ikke er heldigt, 

men at tværtimod gjensidig Frihed og Imødekommenhed 

er det fordelagtigste for alle Parter. Mon ikke Frihandels- 

systemet, som i sin dybeste Grund er baseret paa, at al 

Krig skal ophøre, og at vi skal være hinandens Brødre, 

er en Konsekvents af den moderne Naturvidenskabs stille 

Arbeide? Sikkert er det ialfald, at dette Princip, om end 

tænkt og- udtalt af enkelte Mænd i tidligere Dage, der 

var langt forud for sin Tid, først i vort Aarhundrede liar 

faaet praktisk Betydning. Det er vel heller ikke tvivl

somt, at dette Princip trods de mange og haarde Kampe, 

som det netop nu i vore Dage maa bestaa, vil gaa seir- 

rigt ud af Striden. Jeg vil her — for ei at misforstaaes 

— tilføie, at Frihandelen, som grundet paa gjensidig 

Lighed og Frihed, vistnok ogsaa kan misbruges, naar den 

gjennemføres hensynsløst uden at tage de bestaaende 

Forhold i Betragtning. Jeg tror saaledes at det kan være 

fuldt berettiget, at et Land til en Tid forat beskytte sin 

opblomstrende Industri kan behøve Beskyttelse, men dette 

maa være et forbigaaende Stadium, og det store Maal, 

man stræber mod, bør være Frihandel.

Naturvidenskaben er en Kilde til Velstand for Fol

kene. Den lærer dem, hvorledes man paa bedste Maade 

skal dyrke Jorden, bevare og nyttiggjøre et Lands natur

lige Herligheder saasom Skove, Malmleier, Stenbrud, Fiske

rier, o. s. v., hvorledes man skal benytte den mekaniske

1
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Kraft, som findes i Vandfald, i Flodbølgen, i Vinden, i 

Stenkulsleierne, ja i selve Solens Straaler. I denne Hen

seende er den rene Videnskab langt forud for den prak

tiske Anvendelse, og det er utvivlsomt Fremtiden for

beholdt at se mangen smuk Anvendelse af dc nuværende 

abstrakte Theorier.

Men med stigende Velstand blandt Folket gaar ogsaa 

Civilisationen fremad og trænger ned i de dybere Lag, 

saafremt der fra de Styrendes og den bevilgende Myn

digheds Side gjøres, hvad der gjøres bør, for Oprettelsen 

af Skoler og Opdragelsesanstalter. Ja, man kan sige, at 

en vis Velstand er uomgjængelig fornøden for Civilisa

tionen. Lever Folket i Armod, og hele dets Arbeide gaar 

ud paa blot at finde fornødent Livsophold, kan det lidet 

eller intet gjøre for Aandens Udvikling, Kunst og Viden

skab kan slet ikke trives.

Der er i vort Land paa langt nær ikke den Oplys

ning i naturvidenskabelig Retning, som ønskeligt er, og 

Aarsagen er vistnok væsentlig Mangel paa passende Sko

ler i denne Henseende. Landet tiltrænger først og frem

mest en polyteknisk Høiskole, og foruden de nuværende 

tekniske Middelskoler, der kun har virket i faa Aar og hvis 

Resultater først vil spores senere lien, tekniske Aften

skoler for Arbeidere, samt for vore Kunstnere og Haand- 

værkere en høiere Kunst- og Haandværkerskole eller et 

Akademi. Saadanne Skoler, som ere beregnede paa Ud

dannelsen af Ingeniører, Teknikere, Maskinister, Kemikere, 

Fabrikanter, Arkitekter, Kunstnere, Haandværkere og Ar

beidere i teknisk Retning, og i hvis Haand Udviklingen 

af Landets Industri, Forædlingen af dets Raaprodukter 

ligger, tiltrænge vi fremfor noget andet. Det er netop
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dette, som skal skabe Velstand og Kapital i vort Land. 

Det er glædeligt at vide, at der nu foreligger Forslag om 

Oprettelsen af saadanne Skoler, og man tør nære det 

Haab, at den bevilgende Statsmyndighed vil gjøre, hvad 

den formaar i denne Retning. De Penge, som behøves 

hertil, skal visselig vise sig vel anvendte og vil komme 

hundredfold tilbage. Disse Skoler, hvoraf der findes saa 

mange i Europas større og mægtigere Lande, er en Frugt 

af Naturvidenskaben; tidligere kjendte man ikke slige, og 

hvilken Betydning de have i civiliserende Retning paa 

.Folket, ligefra Arbeiderne til Ingeniørerne, kan enhver 

indse.

Men ogsaa i andre Retninger har Naturvidenskabens 

Fremskridt virket gavnligt for Samfundet. Vi skylder 

den, om end indirekte, Oprettelsen af vore Assurance-, 

Livrente- og Livsforsikringsaustalter; og hvilken mægtig 

Rolle spille ikke de for nærværende i Samfundets Økonomi? 

Disse Anstalter hvile alle paa en mathematisk Sandsynlig

hedsberegning, og, ialfald de to sidstnævnte, kunne alene 

existere, hvor der er betydelige mathematiske Kundskaber 

tilstede, hvorfor de ogsaa først oprettedes i det 18de Aar- 

hundrede; men Mathematikens Udvikling, specielt den saa- 

kaldte Sandsynlighedslære, skyldes væsentligt Naturviden

skaben, thi Løsningen af de naturvidenskabelige Problemer 

fordre lignende mathematiske. En forholdsvis ny Videnskab, 

som i Virkeligheden spiller en vigtig Rolle i vor Tids 

Statshusholdning, nemlig Statistiken, skylder atter, kan 

man sige, Sandsynlighedsregningen sin Udvikling. Denne 

tiltrænger nemlig som Fundament statistiske Data, og har 

saaledes givet Anledning til dens Opstaaen. Statistiken
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er, korteligen talt, det samme for Staten som Aarets- 

Regnskabsopgjør er for den enkelte Mand.

Endvidere maa her nævnes som noget, hvori Natur

videnskaben har en ikke uvigtig Andel, den humane Aand, 

som i den senere Tid har gjort sig gjældende ligeoverfor 

enkelte af Samfundets ulykkelige Individer, f. Ex. Sinds

syge, hvortil Lægevidenskaben væsentligt har bidraget, 

men ogsaa ligeoverfor Forbrydere, som i tidligere Dage 

behandledes ofte umenneskelig haardt. Ogsaa Arbeiderenr 

der, om end fri, ofte før i Tiden havde det ikke meget 

bedre end Slaven, er nu ved Maskinernes Hjælp fritaget 

for meget af det tunge Arbeide, som gjorde ham sløv for 

høiere Interesser. Vistnok staar her endnu meget tilbage,, 

men der er dog et stort og mærkbart Fremskridt gjort 

paa dette Gebet. Overhovedet tør man sige, at Natur

videnskaben dels direkte ved Oplysning om Naturen og 

dens Fænomener, dels indirekte, ved Udviklingen af Kom

munikationsmidler m. in., har bidraget i væsentlig Grad 

til at fremme Civilisationens store Værk, som jo gaar ud 

paa at udbrede Oplysning, Dannelse og Humanitet.

Endelig maa ikke glemmes Naturvidenskabens Be

tydning for Kunst og Poesi. Det er ganske ejendomme

ligt for de gamle Grækere og Romere, til Trods for 

deres fine Dannelse forøvrigt, hvor liden Sands de havele 

for Naturens Skjønhed og Poesi. I de Gamles Skrifter 

forekomme forholdsvis sjælden Naturskildringer, og slet 

ikke i den Forstand, som Tilfældet er i vor Tids Litera

tur. Aarsagen hertil ligger vistnok for en stor Del i 

manglende Naturkundskab. Vi se ogsaa, hvad Betydning, 

denne har i vore Dage for den enkelte Digter. For blot 

at nævne et enkelt Exempel: Henrik Wergeland har
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vel som ingen af vore andre Digtere sunget om Naturen, 

som han elskede saa høit. I Digte som «Det er min 

Sjæl en frydfuld Trang at gjæste Norges Dale», eller 

«Hvad er det, som skinner hist mellem Sø og Havsens 

Vover», eller i Digtet «Det underdeilige Hardanger», har 

lian givet os en Række af Naturskildringer, fulde af 

Poesi og Skjønhed. Men af alle vore Digtere har vel 

ingen været saa vel hjemme i Naturvidenskab som Henrik 

Wergeland; uagtet Theolog studerede han Botanik og 

Zoologi og fulgte en Tidlang Forelæsningerne over Me

dicin. Det er jo ganske naturligt, at den, der har stu

deret noget af Naturvidenskaben, maa faa større Kjær- 

lighed til Naturen; han ser med et andet Syn paa den, 

og er han Digter, vil han besynge sin Kjærliglied. Ogsaa 

mange andre af vore Digtere har vist Naturbetragtningen 

Forkjærlighed, som Welliaven, Jørgen Moe ni. fl., 

men dog neppe nogen som Wergeland.

Og hvilken rig Kilde til Glæde for ethvert Menneske 

er ikke Kjendskabet til Naturen. Der gives knap en 

renere og skjønnere Nydelse end Synet af et smukt 

Landskab, af den dybe, blaa Himmel, af det uendelige 

Hav. Men denne Nydelse bliver dobbelt stor, idet den 

forenes med Følelsen af Beundring, naar man kjender 

noget til den Visdom, som findes nedlagt i den hele 

Natur. Man kan beundre et Menneskeværk, et Digt, et 

Maleri, en Statue, men hvad er selv det bedste Menneske

værk mod Guds egne Værker i Naturen!

Lad os saa til Slutning kaste et Blik paa Naturvidenska

ben i dens Forhold til Religionen. Man har her bebreidet den, 

at den har nedbrudt Troen paa den kristelige Religions 

Dogmer, ja at den vil afskaffe Troen paa en levende Gud
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og i hans Sted sætte Naturkræfterne. Dette er imidlertid 

en dyb Misforstaaelse. Ganske vist er der optraadt 

Naturforskere, som har villet bekæmpe Bibelens Lær

domme ved Hjælp af Naturvidenskabens Opdagelser paa 

visse Omraader, men (lette er ikke Naturvidenskabens 

Skyld som saadan. Hvor mange Theologer og Filosofer 

er ei optraadt som Religionens Modstandere? Hvis 

man vilde tælle Antallet paa begge Sider, mon man ikke 

skulde finde fuldt saa mange paa de sidstes Parti? Der 

har akid været og vil altid være vantroende Mennesker, 

som søge at nedbryde Religionen, og de findes blandt 

alle Klasser af Samfundet. Paa den anden Side finder 

man heldigvis ogsaa religiøse og troende Mænd blandt 

alle Klasser. Og netop af Naturforskere finder man blandt 

de sidstes Tal Mænd med Navne som Kepler, Pascal, 

Newton, Faraday, hvilke høre til de største Aander, 

som liar levet. Jo mere man lærer Menneskene at kjende, 

vil man finde, at Tro og Vantro er ei beroende af deres 

Studium og deres jordiske Sysler; det liar en dybere 

Grund og afhænger til Slutning af Hjertet og Villien. 

Men er det saa, at en vantro Theolog og Filosof kan 

finde Grunde mod Kristendommens Lære i selve Bibelen, 

skulde det saa forundre, at en vantro Naturforsker kan 

finde dem i Naturvidenskaben? Hvad Mennesket ønsker, 

det tror det at finde, og begynder cl et med Had i Hjertet 

at angribe en Person eller en Sag, saa benytter det hen

synsløst selv de urimeligste Ting. Er nu vedkommende 

en skarpsindig og kløgtig Person, saa optræder han som 

Advokat for sin Part, og vil — ofte maaske sig selv ube

vidst — søge at gjøre sort til hvidt og hvidt til sort. 

Hvor let kan ikke cn saadan fordreie Sandheden for den
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enfoldige? ja, er han i Besiddelse af overlegne Aands

evner, formaar han at gjøre Sagen broget nok selv for 

enhver, naar man ikke iæser eller hører ogsaa Modparten. 

Hertil kommer, at Vantroen i vore Dage — og det har 

vel altid været saa — under sine Angreb paa Religionen 

ved Benyttelsen af Naturvidenskaben i Regelen ikke und

ser sig for ligeoverfor Folket at holde sig saa nøie til 

Sandheden, men slaar om sig baade med beviste og ube

viste Lærdomme og hyppigt betragter en Hypothese som 

en be,vist Naturlov. Saaledes har jeg seet i et meget 

udbredt Skrift, der er populært skrevet og bestemt for 

Folket, Darwins Hypothese om Menneskets Oprindelse 

fastslaaet som videnskabeligt bevist, hvorefter Menneskene 

og Aberne skal have en fælles Stamfader. Saadant er 

selvfølgelig i høi Grad taktløst, for ei at bruge et stær

kere Udtryk; i et populært Skrift bør man vel vogte sig 

for at fremkomme med videnskabelige Hypotheser, og 

allermindst, hvor de har en saa løs Grund at ,staa paa 

som her. Det er forøvrigt netop angaaende Angrebene 

paa Bibelens Lære om Mennesket karakteristisk at se, 

hvorledes man er gaaet frem. Omkring Aarene 1830 og 

1840 anførte man som Grund, at Videnskaben havde be

vist, at de forskjellige Menneskeracer ikke kunde være 

nedstammede fra et Menneskepar, fordi Ulighederne vare 

saa store; nu gaar man til den modsatte Yderlighed og 

paastaar, at Mennesker og Dyr alle nedstamme fra en 

fælles Urtype. Pivad vil man sige om 20 Aar herfra? 

Darwins Lære, som gaar ud paa at forklare Arternes 

Oprindelse ved Hjælp af det saakaldte naturlige Valg 

og Kampen for Tilværelsen er kun en naturviden

skabelig Hypothese, en Gjætning, som derhos i Virkelig-
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heden aldeles ikke tilfalde forklarer Arternes Opstaaen. 

Kampen for Tilværelsen spiller vistnok en Rolle i Na

turens store Husholdning, den udvikler, den hærder og 

styrker Individerne, og def naturlige Valg har en lignende 

Indflydelse, som naar Mennesket ved Kunst frembringer 

en bestemt Race; men disse Aarsager alene kunne ikke 

forandre Arten, ialfald har man endnu ikke kunnet paa

vise dette ved noget Exempel. Siden Menneskets Optræ

den paa Jorden synes Arterne ikke at have forandret 

sig. Den store Cuviers Undersøgelse af Skeletter, fundne 

i ægyptiske Grave, hvis Alder kan anslaaes til mindst 

4000 Aar, har vist, at der ingen Forskjel var mellem den 

da levende Ibisfugl og den nuværende. Alt synes at tyde 

paa, at hvis Arter og Slægter nogensinde have udviklet 

sig af andre, saa har det drivende Princip, Kraften, som 

frembragte disse Forandringer, ligget i selve Organismen, 

og ikke udenfor denne.

Forøvrigt er den danvinske Grundtanke om, at den 

hele organiske Skabning her paa Jorden er i Slægt, at 

den er — om jeg saa maa sige — af et Blod, ingen

lunde uforenelig med Bibelens Lære. Lad os blot erindre 

om hint forunderlige Ord af Apostelen Paulus, hvor 

han siger: «Skabningens Længsel venter paa Guds Børns 

Aabenbarelse», og videre: «Thi vi vide, at hele Skabnin

gen tilsammen sukker og er tilsammen i Smerte ind

til nu».

Heri ligger udtalt, at der er en Forbindelse, som 

finder Sted mellem den hele Skabning, ja en hemmelig

hedsfuld Forbindelse med selve Mennesket, at dette er 

Skabningens Hoved og Toppunkt, og at dets Frigjørelse



Den moderne Naturvidenskab. 29

fra Synden og dets Forherligelse skal medføre en Fri- 

gjørelse og Forherligelse af den øvrige Skabning.

Et af de mest omtvistede Punkter i Bibelen er den 

mosaiske Skabelseshistorie. Vantroen har her troet at 

finde et svagt Punkt, som den kunde angribe med Fordel. 

Men jo mere Naturvidenskaben er gaaet fremad, desmere 

Overensstemmelse er der imellem denne og Skabelses

historien. Der har været stridt meget om Betydningen 

af de sex Dage, om disse skulde forstaaes som virkelige 

Dage, eller som Perioder, der kunde tælle Tusinder af 

Aar. I denne Henseende forekommer det mig, at Godet, 

Professor i Neuchatel, har været heldig i den Forklaring, 

som han fremsætter i sine «bibelske Studier» om Ska

belseshistorien, idet han antager, at Mose har seet et 

Syn, hvori Skabelsen er bleven ham fremstillet i en Række 

af sex Tableauer eller Malerier. Han siger:

«Mose taler om Dage, og dog er det Perioder paa 

Millioner Aar. Vi vil ikke her beraabe os paa den noget 

ubestemte Betydning, som Ordet Dag har i Skriften, men 

vi vil spørge: har Gud her villet lade Mose i korte Om

rids se Hovedtrinene, gjennem hvilke Skaberværket har 

udviklet sig, var der da nogen bedre Maade at give ham 

Indblik deri, end at lade liam beskue hver enkelt Periode 

i et eneste Maleri, som i et storartet Skue fremstillede 

det Punkt, hvortil Værket var skredet frem? Ethvert af 

disse Malerier var i Moses Øine en Dag; men i denne 

ene Dag vare alle Dagene i samme Periode fremstillede. 

Mellemtiden, som skilte dette Maleri fra det følgende, var 

en Nat; i denne Nat vare alle Nætterne i den samme 

Periode afbildede, og i denne forberedtes langsomt den 

følgende Periode. Saaledes passerede disse sex Malerier,
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som gjengav de mest karakteristiske Trin i det hele Værk, 

forbi hans Øine. Af disse Trin har han nu efter Erin

dringen givet os et Billede, men uden at han selv fuld

stændigt har forstaaet det i Enkelthederne, ligesaa lidt 

som Profeterne fuldstændigt forstøde de Syner, som Aan

den lod dem skue. Kun den ene Hovedtanke i ethvert 

Maleri har lian forstaaet helt, det i praktisk Henseende 

fornødne: Jehovah, det eneste sande Væsen, er Ophav 

til enhver Del og til det hele Værk.»

Den mosaiske Skabelseshistorie, opfattet paa denne 

Maacle, frembyder ingen væsentlige Vanskeligheder, tvært

imod maa den vække vor Beundring ved den Overens

stemmelse, som viser sig mellem den og de Resultater, 

vor Tids Videnskab er kommen til.

Naar Naturvidenskaben har været misbrugt — og 

hvad kan ei misbruges — til at bekæmpe Religionens 

Sandheder, saa har den og kan den paa den anden Side 

bruges til at støtte dem og bringe os til at se dem i ét 

nyt Lys. Jeg skal nævne nogle Exempler.

Miraklerne og Undergerningerne, som omtales i det 

gamle og ny Testamente, Opvækkelsen af Døde, Forvand

lingen af Vand til Vin, Dæmpningen af Stormen og Bøl

gerne paa Genesarets Sø o. s. v., alt dette har for man

gen en været en haard og mørk Tale. Men Studiet af 

Naturen lærer os, at mangt og meget, som før ansaaes 

for umuligt, er muligt, ja de sidste Opdagelser i vor 3 id 

bringe, os til at spørge: hvad er umuligt?

Nu, det er ikke at forstaae saaledes, som om vi ved 

Naturkræfternes Hjælp skulde kunne udføre Mirakler; 

derfor er det nok sørget, men vi kan dog indse, at fol

den, som skuer ind i alle Naturens Hemmeligheder og
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eier Magt over dens Kræfter, for ham er intet umuligt. 

At forvandle Vand til Vin er vistnok umuligt for nogen 

Kemiker, men er det saa — hvad meget taler for — at 

der kun gives et eller to Grundstoffer, hvoraf alt andet 

er sammensat og dannet, saa er en saadan Forvandling 

ikke mere umulig eller forunderlig, end at Vand kan 

dannes af de to Gasarter Vandstof og Surstof. I Virke

ligheden se vi jo ogsaa daglig Mirakler foregaa rundt om 

os i Naturen. Det Problem, som Videnskaben forgjæves 

har søgt at løse, og som den vistnok aldrig vil uaa til, 

det dybeste og høieste Problem, nemlig at frembringe en 

organisk Celle af uorganisk Stof, at opbygge af Kul

stof, Vandstof, Surstof og Kvælstof organiske levende Skab

ninger, se det foregaar jo daglig for os i Naturen. Kor

net, som lægges i Jorden, spirer, og under Sollysets Ind

virkning optager det de uorganiske Stoffer og bygger op 

deraf Planten. Dyret, som lever af Planten, omdanner 

atter dennes Bestanddele til Kjøcl og Blod. I Naturens 

store og vidunderlige Laboratorium foregaar Processer og 

Forvandlinger, som for os er virkelige Mirakler. At gjøre 

dem efter formaa vi ikke; men vi se dem faktisk foregaa 

daglig for vore Øine, det gjælder her kun at se og be

undre. Mon den Visdom, den Harmoni, den Skjønhed, 

som viser sig her, skulde være Tilfældets Værk? Man 

kunde da ligesaa godt vente, at der vilde fremkomme en 

Homers Iliade, en Shakespeares Dramaer af en 

Hoben løse Bogstaver, som man iflæng rystede ud paa 

et Bord!

Bibelen siger os, at Mennesket skal engang gjøre 

Regnskab for alle siue Handlinger, sine Ord og Tanker. 

I Aabenbaringen hedder det: «Og jeg saa de døde, smaa
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og store, staaende for Guel, og Bøgerne bleve opladte — 

og de døde bleve dømte efter det, som var skrevet i Bø

gerne, efter deres Gjerninger.» Forunderlige Ord! hvor

ledes er det tænkeligt, at Millioner Menneskers Gjernin

ger skal kunne optegnes og bevares! Selvfølgeligt er det 

umuligt for noget Menneske at forklare, hvorledes dette 

gaar til, men jeg vil lier minde om et. Astronomerne 

lære os, at der er Stjerner, Sole, livis Afstand fra Jorden 

er saa uhyre, at der medgaar Tusinder, ja Millioner af 

Aar, forinden deres Lys naar Jorden. E'n saadan Stjerne, 

som vi nu se paa Himmelen, kan altsaa godt være til- 

intetgjort for lang Tid siden og, hvis vort Øie var til

strækkeligt skarpt eller vore Kikkerter tilstrækkeligt for- 

størrende, vilde vi faa se nu, hvad der foregik paa hine 

fjerne Kloder for Aartusinder siden. Men det samme vil 

omvendt være Tilfælde med vor Jord. En Iagttager, 

som befinder sig saa langt borte fra Jorden, at Lyset be

høver f. Ex. 4000 Aar for at naa liam, vilde se, hvad 

der foregik for 4000 Aar siden paa Jorden. Heraf føl

ger, at enhver Begivenhed paa Jorden, som har set Lyset, 

ikke er forsvunden, men existerer i et Billede den Dag 

idag etsteds i Verdensrummet. Og skulde det være utæn

keligt, at ethvert saadant Billede er paa en Maade foto

graferet? Edisons Opfindelse af Fonografen (Lyd- 

skiveren) lærer os. at Ord ogsaa kan fæstes, og atter 

gjengives, saa ofte man vil. Mon Naturen, som er fuld

kommen i alt, ikke skulde efter en ganske anden stor 

Maalestok end vi med vore usle Apparater, have fono- 

graferet før Edison?

Og endelig Tankerne, skulde de ikke kunne fæstes 

og opskrives? Skulde der ikke gives et Stof, maaske
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lettere end Ætheren, hvori Lyset bevæger sig, som fører 

Tanken videre? Vi kan i ethvert Fald være overbevist 

om, at de tænkte Tanker ikke forsvinde usporligt. Om 

de end skulde svinde af vor Hukommelse, saa tror jeg, 

at Tanken ligesaa lidt som noget andet i Naturen ikke 

efterlader sig Spor, om end vi ikke kan paavise dette 

direkte. Sikkert er det i ethvert Fald, at enhver Tanke 

medfører et Arbeide, hvortil forbruges en Varmemængde, 

som ialfald tilnærmelsesvis kan maales, og den kan da 

ikke sporløst forsvinde. Det gjælder vistnok ogsaa her, 

at Tanken er bestemt ved Tal, Maal og Vægt, og Na

turen fører Bog over enhver Indtægt og Udgift, og det 

langt nøiagtigere end nogen Forretningsmand.

Jeg har her maattet indskrænke mig til kun løselig 

at antyde, hvorledes Naturvidenskabens Opdagelser kan 

tjene til at udvide vort Blik og, bringe os til at se et og 

andet i et nyt Lys, om det end i mange Tilfælde kun 

bliver Anelser. Vi kan heller ikke vente nogen fuldstæn

dig Forklaring paa Ting, som ligge saa høit for vor 

Fatteevne, at kun Troen kan gribe dem. Men, hvad jeg 

her vilde fremhæve, er, at Naturvidenskaben som saadan 

ingenlunde er en Modstander af Religionen, og hvorledes 

skulde ogsaa Studiet af Guds Værk kunne komme i Strid 

med hans Aabenbaring! Den kan som alt jordisk be

nyttes i det godes som i det ondes Tjeneste. Det er en 

velsignet Gave til Menneskene herovenfra, men som kan 

misbruges. Det er maaske værd at lægge Mærke til, at 

Naturvidenskaben først i det kristne Europa og først 

efter Reformationen har skudt Væxt og har indtaget en 

saa fremragende Plads. Maaske er Grunden den, at en 

saa stor Gave, et saa mægtigt Vaaben, alene kunde gives

3
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et oplyst kristent Samfund, fordi den ellers vilde være 

bleven i altfor høi Grad misbrugt og være bleven Menne

skene til Forbandelse istedetfor til Velsignelse. Ogsaa 

heri kan vi se Guds naadige og velsignelsesrige Styrelse. 

Lader os bruge denne Gave til vort eget sande Gavn og 

ikke misbruge den til det onde!



Om Varmen og dens Natur.

\ i have alle et Slags Begreb om Varme. Gjennem den 

umiddelbare Følelse erfare vi, om en Gjenstand er varm 

eller kold, og de fleste af mine Læsere kjende sikkerlig 

Thermometret, ved hvis Hjælp man kan aflæse paa en 

inddelt Skala Antallet af de Varme- eller Kulde-Grader, 

som f. Ex. Luften paa en bestemt Tid holder. Spørge vi 

derimod, hvad Varme er, hvori Varmen bestaar, 

hvad dens Væsen og Natur egentlig er, ja da er 

Svaret ikke let at give. I tidligere Dage sammenlignede 

Naturforskerne Varmen med en Vædske eller Stof, som 

trængte ind i Legemernes Indre og lidt efter lidt opløste 

dem. Opvarmer man saaledes et Stykke Bly, saa udvider 

det sig efterhaanden, ligesom en Svamp, der indsuger 

Vand; fortsættes Ophedningen, smelter Blyet, ligesom 

Sukker smelter i Vand og bliver flydende. Opvarmer 

man det flydende Bly meget stærkt, fordamper det endog, 

ligesom Vand i en kogende Gryde lidt efter lidt gaar 

over i Vanddamp og forsvinder for vort Øje i Luften. 

Det samme gjælder om andre Legemer. Endog de 

haardeste Metaller, som Jern og Platina, kunne smeltes 

og fordampes i meget stærk Hede.

3*
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I den senere Tid er Naturforskerne imidlertid komne 

bort fra Betragtningen af Varmen som et opløsende 

Fluidum eller Vædske; de betragte den nu som en 

levende Kraft, og denne Anskuelse, som støtter sig paa 

mange vægtige Kjendsgjerninger, har aldeles omdannet 

og tilintetgjort gamle Meninger og aabnet en hel ny Be- 

tragtningsmaade af Naturen og dens Kræfter.

Man sammenligner ofte Naturen med en Bog, hvis 

Skrift Mennesket forsøger at læse. I en vis Henseende 

er Sammenligningen træffende. Naturen er virkelig en 

Bog, skreven i et hemmelighedsfuldt Sprog og skrevet 

med Bogstaver og Ziffre ofte vanskelige at tyde for et 

svagt, uoplyst Menneske. Men ere vi blot istand til at 

stave os igjennem nogle Blade af denne Bog, aabner der 

sig for os vide Syner, mægtige Billeder, fuldendt mester

lige i sin harmoniske Skjønhed. Vi læse som i en Eventyrbog 

om Begivenheder dristigere end dem, en østerlandsk 

Fantasi nogensinde vovede at fremtrylle. Vi læse som i 

en Troldomsbog om Hemmeligheder mere forunderlige 

end et Menneske nogensinde har anet eller tænkt. Men 

disse Eventyr, disse Hemmeligheder, de ere ikke Fanta

siens Fostre, men de ere levende, de ere mægtige i sine 

Virkninger rundt om os den Dag idag, og ville vedblive 

at være det, naar vore Ben forlængst ere hensmuldrede 

i Jordens Skjød.

Man maa dog ikke tro, at Naturvidenskaberne have 

løftet meget af det Slør, som dækker over Naturens 

Hemmeligheder. Vistnok ere de Resultater, hvortil Viden

skaben er kommen, i mere end en Henseende mærkelige, 

ja beundringsværdige, men i Forhold til det store Hele 

er vor Viden forsvindende lille. Hvad Videnskaben har
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opdaget er saa lidet, at tiltrods for de store Fremskridt, 

som ere gjorte i vort Aarhundrede, er der dog over

vejende Sandsynlighed for, at vor Viden, hvor langt den 

end skrider frem paa Jorden, kun vil være en »halv 

Viden«, og at vi alene kunne haabe at lære den ydre 

Skal at kjende, medens det Indre, Kjernen, altid vil blive 

for os en lukket Bog. Dertil kommer, at vor Erkjenden 

og Kundskab stedse er stykkevis; vi kunne ikke hæve 

os op paa et højere Standpunkt og se klart de store al

mindelige Love, som styre og beherske Natur-Fænomenerne. 

Et høiere Væsen, begavet med større Aandsevner, vil 

sikkerlig smile ad os, naar vi gjøre os til af vore Kund

skaber i Mathematik, Fysik, Kemi etc.; thi for ham vil 

uden Tvivl vor Smule Kundskab staa i samme Forhold, 

som det lille Gran Naturlære, der læres af Skolebørn i 

en Folkeskole, staar til en fremragende og genial Viden

skabsmands Indsigter og Viden i den moderne Natur

videnskab.

Man taler vistnok ofte i høie Toner om den Magt, 

som vi eie over Naturkræfterne. Ja, vort Aarhundrede 

har lært praktisk at benytte Dampens Kraft. Men dette 

kan neppe være os til Ros, tvertimocl bør man forundre 

sig over, at denne Kraft, der ligger saa nær forhaanden, 

ikke er benyttet for Aarhundrecier siden. Det samme 

gjælder om Elektriciteten, der er Budbæreren i Telegraf- 

traaden, og ved livis Hjælp vi ikke blot kunne meddele 

os skriftligt til hinanden fra et Sted til et andet langt 

bortliggende, men ogsaa mundtligt*).  Denne Kraft, som

*) Den saakaldte Telefon (Fjern-Taler), ved hvis Hjælp man kan 

tale til hinanden, er opfunden af Amerikaneren Professor Bell.
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er en forholdsvis ny Opdagelse, har dog altid virket og 

været brugt i Naturens store Husholdning, medens vi som 

Blinde og Døve have gaaet omkring uden at drage os 

den til Nytte før i den senere Tid, uagtet vi daglig have 

været udsat for dens Virkninger og f. Ex. i Lynet og 

Tordenen paa det mest slaaende have faaet mærke Kraftens 

Tilværelse.

, Tiltrods forat vi saaledes ikke have meget at rose 

os af, men snarere burde føle os beskjæmmede, fordi vi 

ikke bedre have brugt vor Forstand og vore Evner til 

at nyttiggjøre os Naturkræfterne, som visseligen ere be

stemte til at hjælpe og understøtte Mennesket i dets 

jordiske Tilværelse som lydige Tjenere, saa er dog for- 

nærværende saameget erkjendt og opdaget i Naturviden

skaberne, at det burde være nok til at vække os. af vor 

Ligegyldighed og Sløvhed og lade os betragte Naturen, 

ja den hele Verden om os, med et nyt og skjærpet Syn.

»Der foregaar mere mellem Himmel og Jord end 

Filosoferne og de Lærde drømme, om,« er et Ord, som 

enhver Videnskabsmand i vor Tid tør vedkjende sig. Vi 

bevæge os i Virkeligheden i en Verden fuld af Undere, 

men vi gaa om som Blinde og formaa ikke at se, hvad 

der foregaar rundt om os.

Hvordan ere de fysiske Forholde, under hvilke vi 

leve? Vi befinde os paa Bunden af et uhyre Hav, flere 

Mile under Overfladen. Dette Hav er Luften. Uagtet 

den er tynd og let, udøver den dog et stort Tryk paa 

alle Gjenstande, der befinde sig paa Lufthavets Bund, og 

i Overensstemmelse hermed ere vore Legemer dannede. 

Vi kunne ikke komme op paa dette Havs Overflade, vi 

vilde ufeilbarlig dø paa Grund af Trykkets Ophør, selv
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om vi havde Luft nok til vore Lunger. Det vilde gaa os 

som Fiske, der fanges paa meget dybt Vand. Blodet 

vilde trænge ud igjennem Huden, Øinene træde ud af 

sine Hulinger, og vort hele Legeme sittre af Smerte. 

Naturens Herre har altsaa forordnet det saaledes, at vi 

ikke kunne fjerne os langt fra den Havbund, hvorpaa vi 

ere fødte og baarne. Det er der, vi bygge og bo, og af 

denne Bund, drage vi vor Næring. I Ungdommen have 

vi Lyst til at færdes vidt og bredt omkring. Vi finde en 

Fornøielse i at stige op paa de høje Klipper, der rage 

op i Lufthavet og hvorfra vi have en vid Udsigt over 

de nedenunder liggende Partier, men vi ere ikke saa 

heldigt stillede som enkelte af Havets Fiske, der nu og 

da fra sin Verden kan kaste et Blik ind i vor.

Men Jorden vilde være ubeboelig og en iskold Dødens 

Nat vilde herske, om der ikke udenfra tilførtes os Varme 

og Lys. Varme og Lys ere ikke blot nødvendige Be

tingelser for Livets Existents, men al Bevægelse og Kraft 

her paa Jorden har sit Udspring deraf. Men Varmen og 

Lyset sendes os fra Solen. Det er derfor Solen, som er 

Ophavet til alt Lys, Varme, Liv og Virksomhed her paa 

Jorden. Trods den uhyre Afstand, som skiller mellem 

Jord og Sol, sendes os en uafbrudt Strøm af Lys og 

Varme og med den mægtige Kræfter, der fonnaa at op

holde Livet paa vor Planet.

Der gives paa vor Jord ingen Bevægelse fra Regn- 

draabens Fald indtil det oprørte Havs larmende Bølge

slag, ingen Lyd fra Fossens tordnende Drøn indtil Fuglens 

sagte Kvidren, intet Lys fra Lampens gulblege Skin indtil 

det funklende Lynglimt, ingen Varme fra det af Mars- 

ovnen udstrømmende Jerns Glødliede indtil det bankende
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Hjertes varme Følelser, hvis materielle Ophav ei skyldes 

Solens Varme og Lys. Uden den var alt hernede ube

vægeligt, taust, mørkt og koldt. Vor Jord var et 

uhyre Lig.

»Hvis Solen og Jorden — siger en svensk Natur

forsker — vare to bevidste og tænkende Væsener, da 

skulde fra Jorden hæve sig tusinde Stemmer i Pris og 

Tak til Solen, dens Moder, som opholder Jorden paa dens 

Vei gjennem Verdensrummet, som engang har baaret den 

i sit Skjød og til hvem den maaske atter engang skal 

vende tilbage.«

»Og hvem formaar vel at regne Draaberne i den 

Flod, som udstrømmer af Lysets og Varmens Kilde endog 

kun i den korte Tid, som medgaar fra, at de første 

Straaler skinne i Øst indtil de sidste synke i Aftenens 

Skygger? Men af disse utallige gaar ikke en tilspilde. 

En skal forvandle Havets Bølger til Skyer og til for

friskende Regn; en skal udvikle det Liv, som liviler 

skjult i det lille Frø, til et mægtigt Træ, i hvis Grene 

Himmelens Fagle skulle bygge sine Reder, og en skal 

forvandle den ubevidste Materie til endel af et organisk 

Legeme, til Aandens villige Værktøi.«

Denne uafbrudte Strøm af Lys og Varme, som Solen 

uden Ophør sender os, indeslutter i sig umaadelige Rig

domme, hvorimod alle Jordens Skatte ere for intet at 

regne. Solen er ikke karrig; med rund Haand uddeler 

den af sin egen Overflødighed og udbreder Liv og Vel

signelse rundt om sig.

Man taler ofte om et Lands Fattigdom, men paa faa 

Undtagelser nær. er intet Land fattigt, naar det ligger 

under en ikke altfor høi Breddegrad og kan erholde en
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passende Andel i denne Varme. Fattigdommen hidrører 

da fra, at Landets Beboere ikke have Forstand paa 

at tilgodegjøre de Rigdomme, som Solen gjennem sit 

Lys og sin Varme dels daglig sender dem, dels gjennem 

Aarhundreder har opdynget, og som ligge færdige til at 

benyttes af den, der forstaar at løfte dem og bringe dem 

op i Dagen.

Lad os forbigaa hine velsignede solrige Lande, hvor 

det er tilstrækkeligt at plante nogle faa Træer for at 

have nok til Livets Behov, og gaa til Nordens koldere 

Lande. For 200 Aar siden var England et fattigt Land. 

En af Englands første Historieskrivere — Macaulay — 

omtaler, at paa Cromwells Tid var Landet saa fattigt, at 

Cromwell ofte ikke vidste, hvorfra lian skulde tage nogle 

faa Tusinde Pund Sterling til de nødvendigste Stats

udgifter. Og dog laa der nogle faa Fod under den Jord, 

man traadte paa, Rigdomme til en Værdi af Milliarder 

Pund Sterling. Men de mægtige Stenkulsleier, som have 

givet England sin nuværende Magt og Rigdom, hvad er 

det andet end en opsparet Kapital af Solvarme? Hine 

vældige Skove, som for Aartusinder siden dannede Sten- 

kulsleierne, de ere Børn af Solen; Solvarmen er i Virke

ligheden magasineret i hine Stenkulslag. Naar Stenkullene 

lægges i Ovnen og antændes, frigjøres atter Solvarmen, 

som laa bunden i Tusinder af Aar, og det er saaledes i 

Grunden Solen, som udretter det Arbeide, som tilsyne

ladende frembringes ved hine Kul, Bevægelsen af Damp

skibe, Lokomotiver o. s. v.

Vort Land er — siger man — et fattigt Land. Kan 

saa være i Forhold til enkelte af Sydens mere begunstigede
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Egne, men hvem borger for, at det ikke er vor egen 

Uforstand, der ei forstaar retteligen at tilgodegjøre Landets 

naturlige Herligheder, og at vi for nærværende befinde os 

paa samme Standpunkt, som Englænderne for 200 Aar 

siden, da deres Land gjaldt for et fattigt Land! Vore 

Skove ere et Værk af Solens Lys og Varme. Vore rige 

Fiskerier skyldes sandsynligvis varme Havstrømninger, 

ligesaa Landets gunstige Middeltemperatur i Forhold til 

dets nordlige Beliggenhed. Vore Vandfald, der kun for 

en ringe Del ere benyttede og som representerer Tusinder 

af Hestekræfter, skyldes Solvarmen. De hurtige Vinde, 

som fylde vore Skibes Seil og føre dem frem til andre 

Verdensdele, er ogsaa Solvarmen Aarsag i. Det kan vel 

ikke være tvivlsomt, at den Tid vil komme, da Mennesket 

med lidt større Indsigt i Naturens store Love paa en 

ganske anden fuldkommen Maade end for nærværende vil 

kunne tilgodegjøre og anvende i sin Tjeneste de store 

Kræfter, som nu gaa tilspilde eller ligge ubenyttede. Dog 

staar i Reglen den praktiske Anvendelse langt tilbage for 

de af Videnskaben fundne Resultater, hvilket skyldes 

Mangel paa Skole; thi Studiet af Naturvidenskaberne i 

deres Anvendelse er ikke let. Der gives faa Mænd, som 

uden en god Undervisning paa egen Haand formaa at 

tilegne sig endog kun en nogenlunde grundig Kundskab i 

disse Fag.

Det er bekjendt, at Naturvidenskaberne i den senere 

Tid har gjort raske Fremskridt, men der gives neppe 

noget Felt, hvor man har gjort større Opdagelser end i 

Læren om Varmen, idet den Del af samme, som med et 

videnskabeligt Navn benævnes den mekaniske Varme- 

theori, daterer sig fra Aarene 1841 og 42, altsaa er kim
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40 Aar gammel, men dog allerede har skabt en hel ny 

Literatur og seet sig istand til at opklare Fænomener, 

som forvare os uforstaaelige, og overhovedet givet Natur

videnskaben et helt nyt Syn paa Naturen og dens Kræfter.

Man kan i faa Ord udtale Hovedprincipet i den me

kaniske Varmetheori; det lyder saaledes:

Varme er Arbeide og Arbeide kan forvand

les i Varme. Men i denne nøgne og korte Form bliver 

Meningen uforstaaelig. Jeg vil derfor omtale nogle simple 

Forsøg og henlede Opmærksomheden paa endel velbe- 

kjendte Ting.

Enhver ved, at man ved at gnide en Gjenstand i 

længere Tid kan faa den varm. lalmindelighed siger man, 

at det er Friktionen, Gnidningen, som frembringer Varmen, 

og det forholder sig virkeligt saa. Naar man har boret 

et Bor dybt ind i et Stykke Træ og saa trækker Boret 

ud, føles det ofte saa varmt, at man ikke kan holde 

Haanden i længere Tid derpaa. Det samme viser sig ved 

Høvling, Sagning, Dreining etc. Ligesaa ved Hjulaxler; 

er Axelen paa et Vognhjul ikke godt smurt, vil Gnid

ningen foraarsage, at Hjulet »gaar varmt« og endog kan 

komme i Brand. Man har mere end et Exempel paa, at 

Ildebrande er opstaaet i Fabrikbygninger ved Efter

ladenhed i at smøre Hjulaxler, ligesaa ved Jernbanetræn. 

Men hvorfra kommer da denne Varme?

Jeg svarer, at det er Arbeide, som er forvand

let i Varme. Lad os tænke os, at to Heste trækker 

hver sin Vogn samme Veistykke. Vægten antages atvære 

den samme, men den ene Vogns Axler ere smurte, den 

andens ikke. Hvad skeer nu? Jo Arbeidet er højst 

ulige for de to Heste, uagtet de fra et Synspunkt be-
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tragtet har udført samme Arbeide, nemlig at trække to 

lige tunge Vogne lige lange Veistykker. Men medens den 

ene Hest, som trak Vognen, hvis Axler var smurte, med 

Lethed udførte sin Dont og ikke- har et vaadt Haar, 

puster og stønner den anden Hest og er dryppende svecl. 

Hvor er der da bleven af denne sidstes overskydende 

Arbeide, som har kostet den saa stor en Anstrængelse? 

Jo, det er forvandlet i Varme, hvilken Varme har afsat 

sig i Hjulaxlerne.

Naar man river en Fyrstikke, udføres et ringe Ar

beide, men det er nok til, forvandlet i Varme, at tænde 

Fosforet paa Stikken og derved sætte denne i Brand. 

Det er vistnok de fleste bekjendt, at Indianerne i Amerika 

tænde Ild ved at rive hurtigt mod hinanden to tørre Træ

stikker. Man har ved Hjælp af en overordentlig følsom 

Varmemaaler — den saakaldte thermo-elektriske Søile — 

ved gjentagne Forsøg paavist, at, naar et Legeme, f. Ex. 

et Stykke Træ rives eller gnides, om end ganske lidt, 

saa opvarmes det strax, hvilket viser, at et Arbeide 

forbrugt til at gnide to Legemer mod hinanden 

stedse frembringer Varme.

Det samme er Tilfældet, naar to Legemer støde 

mod hinanden. Slaar man med en Hammer paa en Jern

kugle gjentagne Gange, opvarmes saavel Hammeren som 

Kuglen. Lader man en Kugle falde fra en betydelig 

Høide ned paa et Gulv, hvor den bliver liggende, saa 

finder man, at Kuglen efter Faldet har en større Varme 

end før. Den engelske Fysiker Tyndall heldte Kvik

sølv over fra et Glas i et andet og gjentog dette 10 å 

15 Gange; han fandt, at Kviksølvet var bleven varmere.
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Sømænd paastaa, at Havvandet efter en Storm er varmere 

-end forud. Dette stemmer med Tyndalls Forsøg.

Det er her nødvendigt at forklare noget nøjere, hvad, 

der iMekaniken forstaaes ved Arbei de. Naar et Legeme 

bevæges ved Hjælp af en Kraft fremad, saa forstaaes ved 

Kraftens mekaniske Arbeide Produktet af Kraften 

og Veien, naar Legemet bevæges i Kraftens Retning. 

Hvis altsaa en Vogn trækkes langsen sletVei 1000Meter, 

og Kraften, som behøves forat bevæge Vognen, er 45 

Kilogram, saa er Arbeidet 45 Gange 1000 d. e. 45000 

Kilogram-Meter, idet Arbeidsenheden benævnes Kilogram- 

Meter. En Kilogram-Meter er altsaa det Arbeide, som 

udrettes, naar en Kraft lig 1 Kilogram fører Legemet 

frem 1 Meter i Kraftens Retning. Dette finder netop 

Sted, naar man løfter et Lod, hvis Vægt er 1 Kilogram, 

1 Meter høit; thi den Kraft, som behøves forat løfte et 

saadant Lod, er et Kilogram.

Stiger en Mand opad en Trappe eller en Stige til en 

Høide af 10 Meter,, og vi sætte hans Legemsvægt til 70 

Kilogram, saa har han i Virkeligheden udført et mekanisk 

Arbeide lig 70 Gange 10 d. e. 700 Kilogram-Meter. 

Falder en Blykugle af Vægt 40 Kilogram fra en Høide af 

20 Meter, saa har Tyngdekraften, naar Kuglen naar 

Jordens Overflade, udført et Arbejde, hvis Størrelse er 

40 Gange 20 d. e. 800 Kilogram-Meter. Idet Kuglen 

slaar an mod Jordens Overflade, har den en bestemt 

Hastighed, som kan beregnes — omtrent 20 Meter i Se

kundet — og Kuglen har paa Grund af denne Hastighed 

en bestemt »Kraftfylde« eller, forat bruge det viden

skabelige Navn, en »levende Kraft«, hvis Størrelse 

netop representeres ved det oven fundne Tal 800.
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Paa Grund af denne Hastighed kan Kuglen udføre 

et Arbeide f. Ex. nedramme en Pæl, gjennembryde en 

Væg eller lignende. Enhver ved, at Virkningen af et 

Legeme, der er i Bevægelse, beror paa to Ting, nemlig 

paa dets Vægt og dets Hastighed. En Kugle, der sagte 

triller henad Jorden, kan man støde til med Foden uden 

Skade; har den derimod stor Fart, vil den kunne tage 

Benet af. Kaster man med Haanden en Kugle mod en 

Væg, vil den kun gjøre et svagt Mærke, men skydes den 

udaf et Gevær med en Hastighed af nogle hundrede 

Meter i Sekundet, vil den trænge dybt ind i Væggen. 

Heraf sees, at Hastigheden af det bevægede Legeme 

er af største Betydning for den mekaniske Virkning, som 

det formaar at udfore. Paa den anden Side har Legemets 

Vægt (eller rettere Masse) ogsaa meget at sige. Ingen 

kan være i Tvivl om, at en Kanonkugle vil gjøre større 

Virkning end en Geværkugle, der bevæger sig med samme 

Fart. Et Legemes levende Kraft afhænger derfor baade 

af dets Masse og af dets Hastighed*).  Falder nu Kuglen 

som oven nævnt ned paa Jorden, saa standses dens Be

vægelse pludseligt. Tilsyneladende forsvinder dens levende 

Kraft, men dette er ogsaa kun tilsyneladende, thi i Virke

ligheden er denne forvandlet i Varme, som kan paavises 

ved at maale Kuglens Temperatur før og efter Stødet.

*) Den levende Krafi er det halve Produkt af Massen og Hastig

hedens Kvadrat og bevises i Mekaniker« at være lig det udførte 

Arbeide. I det oven nævnte Exempel er Kuglens Masse omtrent 

4,08 og dens Hastighed omtrent 19,8 Meter. Den levende Kraft 

er da den halve Masse 2,04 Gange 19,8 X 19,8 eller 2,04 X 392,04, 

som udgjør 799,76 eller meget nær 800. Forskjellen hidrører fra, 

at de absolut nøjagtige Værdier ikke ere medtagne i Beregningen.
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Men hvorledes foregaar denne Forvandling? For

klaringen ligger temmelig nær. Idet Kuglens Fart plud

seligt ophører, naar den støder an mod et fast Underlag, 

fremkommer en Rystelse, ligesom vi selv fornemmer den i 

vort Legeme, naar vi hoppe ned. fra en Høide, og derved 

bringes de Smaadele, hvoraf Kuglen bestaar — dens saa- 

kaldte Molekyler — i en sittrende eller svingende Be

vægelse. Det samme finder ogsaa Sted med Underlaget. 

Herved er altsaa Kuglens levende Kraft forvandlet i en 

Bevægelse af dens Molekyler. Det forholder sig paa en 

lignende Maade som, naar man slaar med en Hammer 

paa en Klokke; Virkningen af Slaget forsvinder ikke, men 

frembringer en svingende Bevægelse i Klokkens Indre, 

som atter frembringer tilsvarende Svingninger i Luften, 

hvilke vi vel ikke kunne opfatte med Følelsen, men der

imod med. Øret som en Klang eller Tone. Da nu Er

faring og Forsøg viser os, at et Legeme, hvis Bevægelse 

pludseligt standses — som oven anført om den faldende 

Kugle — opvarmes, saa ligger det nær at antage, at 

Varmen hidrører fra, at Legemets Smaadele — dets Mole

kyler — komme i en sittrende eller svingende Bevægelse. 

Hvis det forholder sig saaledes, er det let forstaaeligt, at 

et Legeme opvarmes ved Gnidning, Stød eller Slag; jo 

stærkere og hurtigere Slagene af en Hammer t. Ex. falde 

paa en Jernstang eller Ambolt, desto stærkere og hurtigere 

maa Molekylerne komme til at svinge. Det maa altsaa 

være muligt ved Slag eller Stød at faa et Legeme op

varmet alt mere og mere, idet man, som rimeligt er, an

tager, at jo stærkere Molekylerne svinge, desto større 

bliver ogsaa Varmen. Dette bekræftes ved Forsøg. Alle

rede i Aaret 1798 var Hertugen af Rumford inde paa
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denne Tanke, at Varme var en Bevægelse af Legemernes 

Smaadele, idet han blev forbauset over den store Varme

mængde, som fremkom ved Boringen af Kanoner. Han 

kunde ikke faa dette til at stemme med den da gjældende 

Opfattelse af Varmen som et Slags Stof, hvis Indtræden 

i vore Legemer, frembragte Følelsen af Varme, og livis 

Udtræden frembragte Følelsen af Kulde. Hvorfor skulde 

i saa Fald et Legeme blive varmere ved at gnides, bankes, 

stødes eller sammenpresses? Vistnok søgte den Tids Fy

sikere at forklare disse Fænomener ved Hjælp af den da 

gjældende Theori om Varmestoffet, men Forklaringen var 

ofte tvungen og trukken ved Haarene, særligt naar det 

gjaldt at paavise Grunden til, at man ved mekanisk Ar- 

beide kunde frembringe Varme. Dog holdt den gamle 

Lære, den saakaldte materielle Varmetheori, sig 

indtil fremmod Midten af vort Aarhundrede og blev først 

fuldstændigt forladt, da man havde paavist, at mekanisk 

Arbeide kan frembringe en ubegrændset Mængde Varme, 

samt at til en bestemt Mængde forbrugt Arbeide 

svarer en bestemt Varmemængde. Gjennem talrige 

Forsøg er det lykkes at finde den omtrentlige Værdi af 

det Tal, som angiver, hvor stor Varmemængde der frem

bringes ved et forbrugt mekanisk Arbeide; dette Tal 

kaldes det mekaniske Varme-Ækvivalent og er 

ca. 425. Veel Hjælp af dette Tal kan man forud beregne, 

hvormeget Varme der vil frembringes ved at anvende et 

bestemt mekanisk Arbeide til Omsætning i Varme eller 

omvendt, hvormeget Arbeide en bestemt Varmemængde 

kan frembringe. Dampmaskinen er en Maskine, der om

sætter Varme i Arbeide; som Middel til Omsætningen 

benyttes Vand. I det væsentlige er nemlig Dampmaskinen
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grundet paa følgende: Man opvarmer Vand i en til

lukket Kjedel, indtil det koger. Dampen af det kogende 

Vand ledes gjénném Rør ind i en hul Cylinder, livor den 

presser en Stempelstang i Veiret. Naar Stemplet liar 

naaet den øverste Ende af Cylinderen, stoppes Tilgangen 

af Damp fra neden, og den i Cylinderen værende Damp, 

som nu har udrettet sin Gjerning, nemlig at løfte Stempel

stangen i Veiret, skaffes bort paa en eller anden Maade 

(f. Ex. ved Indsprøitning af koldt Vand), og ny Damp 

føres ind i Cylinderen fra dens øvre Ende, hvilken 

presser Stempelstangen tilbage igjen i sin foregaaende 

Stilling. Dette gjentager sig uafbrudt og bevirker, at 

Stangen faar en op- og necladgaaende Bevægelse (eller 

en horizontal frem og tilbagegaaende som ved Jern

banelokomotiverne). Forbindes denne Stang med et 

Hjul ved en Krumtap, erholder Hjulet en omdreiende 

Bevægelse aldeles ligesom Rokkehjulet bevæges rundt 

af den op- og nedadgaaende Stang, der sættes i Be

vægelse af Foden.. Det omdreiende Hjul kan nu ved 

at sættes i Forbindelse med andre Hjul, ved Drivrem 

eller lignende benyttes til at udføre et hvilketsomlielst 

mekanisk Arbeide f. Ex. male Mel, sage Tømmer, tærske 

Korn o. s. v.

Hvad er det nu i Dampmaskinen, som egentligt ar- 

beider? Er det Dampen? Nei, Dampen er kun Midlet, 

det Stof, der benyttes som Medium; det er Varmen, 

som ar bei der. Det er heller intet til Hinder for at 

benytte et andet Medium end Vand-Damp; man kan f. Ex. 

benytte Luft, der opvarmes, og denne er i Virkeligheden 

benyttet af den berømte John Erikson i hans saa- 

4
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kaldte Kalorikmaskine, og frembyder den store For

del, at der gaar langt mindre Varme tilspilde end i den 

sædvanlige Dampmaskine, men har til Gjengjæld andre 

Ulemper, saaat den ikke godt kan benyttes, livor der er 

Tale om meget kraftige Maskiner. Da det er Varmen, 

som arbeider i Dampmaskinen o: omsættes i mekanisk 

Arbeide, saa er det muligt at beregne ved Hjælp af det 

mekaniske Varme-Ækvivalent, hvormeget af Varmen, der 

kommer os tilgode ved Maskinen som nyttigt Arbeide, og 

hvormeget der gaar tilspilde. Man maa nemlig ikke tro, 

at nogen menneskelig Maskine — den være saa fuld

kommen som muligt — kan udnytte den hele Kraft, som 

anvendes; stedse gaar en stor Del af den bevægende 

Kraft tilspilde*). De fleste ville vel forbauses, naar de 

høre, at selv de bedste og fuldkomnest konstruerede 

Dampmaskiner ikke nyttiggjøre Vio af den anvendte 

Varme; Resten, mere end 9/xo, gaar fuldstændigt til

spilde.

Det mekaniske Varme-Ækvivalent var — som oven 

nævnt — ca. 425. Betydningen heraf er, at 425 Kilo

gram-Meter forvandlet i Varme frembringer 1 Varme- 

Enhed ø: den Varme, som behøves forat opvarme 1 Kilo

gram Vand 1 Grad Celsius, og omvendt frembringer 1 

Varme-Enhed forvandlet i Arbeide 425 Kilogram-Meter.

’) Der ere dem, som tro, at man ved Hjælp af Maskiner kan 

frembringe, altsaa paa en Maade skabe Kraft. Dette er en 

grundfalsk Mening. Ingen Maskine kan frembringe Kraft, den 

kan kun udnytte mere eller mindre fuldkomment den bevægende 

Kraft, som maa komme andetsteds fra (f Ex. Dampen, frembragt 

ved Ilden, eller Vandet i Møllebækken, frembragt ved Tyngden, 

som sætter Vandet i Bevægelse), og i Virkeligheden udnytter 

ingen Maskine Kraften fuldstændigt.
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Betænker man nu, at der kun behøves lidet Varme forat 

opvarme 1 Kilogram Vand (omtrent en Pot Vand) 

til en Varmegrad f. Ex. fra 10 Grader til 11 Grader, 

men at denne Varmemængde forvandlet i Arbeide udgjør 

425 Kilogram-Meter, som udrettes, naar en Mand f. Ex. 

stiger 10 Meter opad en Stige med en Byrde af 421,2 

Kilogram (85 Skaalpund) paa Ryggen, saa kan man vel 

fristes til at tvivle en Smule og ryste vantro paa Hovedet. 

Men der gives velkjendte Fænomener i Naturen, som kan 

bringe os til at finde Sagen mere trolig end ved første 

Betragtning. Opheder man en Jernstang af 1 Fods 

Længde og 1 Kvadrattommes Gjennemsnit fra 20 Grader 

til 100 Graders Varme — og hertil behøves meget mindre 

Varme end til at koge et Æg — saa forlænger Stangen 

sig omtrent x/io Linie. Denne Udvidelse skyldes Varmen, 

der sætter Legemets Molekyler i Bevægelse og bringer 

dem til at fjerne sig fra hinanden. Man kan ved Hjælp 

af mekanisk Kraft ogsaa strække den nævnte Jernstang 

ligesaameget, men dertil udfordres mere end 100 Skip- 

punds Vægt. Afkjøles en Pot Vand fra 100 Grader til 

50 Graders Varme, trækker Vandet sig sammen saaledes, 

at dets Indhold bliver omtrent en Kubiktomme mindre. 

For ved mekanisk Kraft at frembringe denne Sammen

presning behøves Millioner Punds Tryk. Opvarmes en 

Pot Vand fra 0° til 100° Celsius (d. e. til Koghede), er i 

Virkeligheden anvendt samme Arbeide, som behøves for 

at løfte mere end 250,000 Pund en Fod høit. Disse 

Exempler vise, hvilken overordentlig stor Kraft Varmen 

er, og hvilke Arbeider den formaar at udrette. Paa den 

anden Side vil et Legeme, der er i hurtig Bevægelse og 

pludseligt standses, frembringe en betydelig Varmemængde.
4*
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Beregningen af denne Varmemængde er let, naar man 

kjender det mekaniske Varme-Ækvivalent, idet man kun 

behøver at beregne det bevægede Legemes »levende 

Kraft«, og dividere samme med Tallet 425, hvorved er

holdes Antallet af Varmeenheder, som frembringes. Man 

har paa denne Maacle gjort endel interessante Beregninger 

med Hensyn til den Varmemængde, som vilde opstaa, 

hvis en af Planeterne faldt ind paa Solen. Man har 

fundet, at Jorden ved sit Fald paa Solen vilde frembringe 

en Varme, som vilde være omtrent ligestor med den 

Varme, 1600 Stenkulskugler af Jordens Størrelse vilde 

frembringe ved Forbrænding, en Varme saa stærk, at vi 

fast ingen Forestilling kan gjøre os derom. Man liar 

fremdeles ved at maale Solvarmen her paa Jorden til

nærmelsesvis kunnet beregne, hvormeget Varme Solen 

aarligt udsender i Verdensrummet, og man har fundet, 

at hvis Planeterne faldt ned paa Solen dragne af dens 

mægtige Tiltrækningskraft, saa vilde Solvarmen kunne 

underholdes ved Indstyrtning af Planeten Merkur i 7 

Aar, af Venus i 84 Aar, af Jorden i 95 Aar, af Mars 

i 13 Aar, af Jupiter i 32,240 Aar, af Saturn i 9650 

Aar og af Neptun i 1890 Aar*).  Dette har atter givet 

Anledning til en Forklaring af Solvarmens Vedligeholdelse. 

Det er nemlig klart, at Solen engang maa udslukkes, 

hvis den ikke erholder Næring, ligesom vi se Ild her paa 

Jorden udslukkes, naar man ikke stadig forsyner den med 

nyt Brændmateriale. Man har antaget — hvad er meget 

sandsynligt — at Solen omkredses af utallige smaa Planeter,

*) Disse Tal maa ikke forstaaes som aldeles nøjagtige, men kun 

som tilnærmelsesvis rigtige.
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der kunne betragtes som et Slags Meteorstene, og hvoraf 

mange falde ned paa dens Overflade, ligesom vi vide, at 

Hundreder af Meteorstene aarlig falde ned paa Jorden. 

Den Varme, som frembringes ved disse Legemers Fald 

mod Soloverfladen, har man troet var tilstrækkelig til at 

vedligeholde Solvarmen. Hvorvidt dette forholder sig saa 

eller ei, derom kan man dog intet sikkert vide. Det er 

troligt, at dette kun er en medvirkende A ar s ag til 

Solvarmens Vedligeholdelse, og at denne tillige skyldes 

andre os ubekjendte Aarsager. I Tilfælde af, at et saa- 

dant Meteorstensfald skulde være den vigtigste Grund til 

Solvarmen, maatte nødvendigvis tilsidst det Tidspunkt 

indtræffe, da største Delen af disse Smaalegemer vare 

faldne ned paa Solen, og der ikke vare mange tilbage. 

Solens Lys og Varme vilde da lidt efter lidt aftage, indtil 

den tilsidst ganske udsluktes. Solens blændende hvide 

Lys vilde efterhaanden forsvinde og give Plads for et 

mørkt rødligt. Solpletterne, der sandsynligvis ere Nedslag 

af opløste Aietaldampe, vilde hurtigt tage Overhaand, dække 

den blanke Skive og give den et mørkt Udseende. Idet 

Dagens Lys formørkedes, vilde Stjernerne træde saameget 

klarere frem, Maaneskiven vilde vise sig midt paa Dagen 

i en uhyggelig blodrød Glands, en Reflex af det spar

somme røde Lys, som sendtes den fra Jorden, medens 

Himmelen nu og da vilde oplyses af en faldende Stjerne, 

en Meteorsten, som i nogle Sekunder gjennemskar Luften 

for derpaa at slukkes. Da var Solen, bleven ligesom en 

Haarsæk og Maanen som Blod og Stjernerne faldt til 

Jorden som, naar et Træ drysser sine Blade. Alt Liv 

her paa Jorden maatte da nødvendigvis gaa sin Under

gang i Møde. Det var Dommens Dag for alt Kjød.



54 Om Varmen og dens Natur.

Vi omtalte ovenfor, at et Legeme, der var i Bevægelse 

og pludselig standsedes i sin Fart, blev opvarmet, og vi 

forklarede dette ved at antage, at Bevægelsen forvandledes 

i en ny Bevægelse, nemlig i Svingninger af Legemets 

Molekyler eller mindste Smaadele. Til Sammenligning 

brugte vi som Billede en Klokke, der anslaaes af en 

Hammer, og som derved kommer i Svingninger, hvilke 

forplantes gjennem Luften og naa til vort Øre, der op

fatter dem som en Klang eller Tone. Denne Sammen

ligning kan føres videre. Man kan spørge, om disse 

svingende Molekyler i Legemet kunne forplante sine 

Svingninger gjennem et Stof eller Medium, ligesom Klok

kens Svingninger eller en Stemmegaffels eller en Violin

strengs Svingninger forplante sig gjennem Luften. Erfaring 

viser, at saa er Tilfældet. Vi vide alle, at et stærkt op

hedet Legeme, f. Ex. en glødende Jernstang udsender 

Varme rundt omkring sig, men det samme er ogsaa Til

fældet, om Legemet kun er ganske lidet varmere end den 

Luft, som omgiver samme. Dette er paavist ved Forsøg 

med den tidligere nævnte Varmemaaler, den thcrmo- 

elektriske Søile. Varmen vil efterhaanden aftage, indtil 

Legemet netop har samme Temperatur som den omgivende 

Luft. Hvis altsaa Varmen bestaaer i, at Legemets Mole

kyler befinde sig i Svingninger, saa maa man antage, at 

disse Svingninger efterhaanden aftage og blive mindre og 

mindre. Men forat dette skal ske, maa der være en 

Modstand at overvinde, og de svingende Molekyler maa 

sætte andre Molekyler i Svingninger, hvilke forplante 

Varmen videre. Naturforskerne antager, at der gives et 

Stof, den saakaldte Æther, der forplanter Varmen, lige

som Luften forplanter Lyden. De antage, at de Sving-



Oin Varmen og dens Natur. 55

ninger, som et varmt Legemes Molekyler udføre, kunne 

sætte Ætherens Molekyler i Bevægelser og derved for

plante Varmen paa lignende Maade, som den svingende 

Stemmegaffel eller Streng sætter Luften i Svingninger, 

hvilke sidste, naar de naa vort Øre, opfattes som Toner.

Der er mange Kjendsgjerninger, som tale for Rigtig

heden af denne Antagelse. Æ the ren, der tænkes som 

et fint, uveieligt Stof, der gjennemtrænger alle Legemer 

og er udbredt over det hele Universum, er først benyttet 

af den berømte Naturforsker Huyghens til at forklare 

Lysets Natur og dets Fænomener. I vort Aarhundrede 

har man paavist saamange Ligheder mellem Lyset og 

Varmen, der udstraaler fra et ophedet Legeme, at de 

begge antages at forplante sig gjennem Rummet ved 

Æthersvingninger. Var Rummet mellem Solen og Jorden 

absolut tomt, er det klart, at Solens Lys og Varme ikke 

kunde naa os, med mindre de frembragtes ved legemlige 

Smaadele (Partikler), der bleve slyngede fra Solen ned 

paa Jorden med en utrolig Hastighed*). Den store 

engelske Fysiker Isak Newton antog, at dette sidste 

var Tilfældet, men man har senere paavist, at dette er 

umuligt. Gaar man nemlig ud fra Newtons Antagelse 

og støttet paa den mekaniske Videnskabs Læresætninger 

drager de nødvendige Følgeslutninger, kommer man til

Lyset bruger lidt over 8 Minutter forat gaa fra Solen til Jorden 

eller omtrent 1 Sekund forat tilbagelægge 40,000 geogr. Mil. 

Lysets Hastighed beregnedes først af den danske Astronom Ole 

Rømer i Slutningen af det 17de Aarhundrede ved Iagttagelse af 

den Tid, da Jupiters Maaner traadte ind og ud af den Skygge
kegle, som Planeten kaster bag sig i Verdensrummet. 1 vort 

Aarhundrede har man beregnet Lysets Hastighed paa andre 

Maader og har fundet omtrent samme Tal.
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Resultater, der staa i Strid med, hvad Iagttagelser ogv 

Erfaring godtgjør. Gaar man derimod ud fra Huyghens’s 

Antagelse om Ætherens Tilværelse og slutter følgerigtigt 

støttet paa Mathematiken s og Mekanikens beviste Lære

sætninger, kommer man til Resultater, der fuldkommen 

stemme raed, hvad Iagttagelserne lære. Dette er selv

følgeligt noget, som i høi Grad bestyrker Troen paa, at 

Huyghens’s Antagelse er rigtig, skjønt man ikke kan 

være aldeles sikker derpaa. Muligens kan senere Iagt

tagelser vise, at Antagelsen er falsk, og da maa en anden 

Forklaring søges. Dette være nu, som det være vil, indtil 

videre maa vi antage, at der virkelig existerer et saadant 

Stof, Æ th er en kaldet, som danner Forbindelsen mellem 

vor Jord og Solen og alle de lysende Stjerner paa Himmel

hvælvingen. Dette Stof kan ikke sees og ikke veies, det 

kan ikke paavises ved kemiske Midler, det er, kunde man 

fristes til at sige, af en aandig Natur*),  men er dog 

mægtigt i sine Virkninger paa Materien, det er Bæreren 

af Lyset og Varmen fra Solen til alle Planeterne. Hvis 

Ætheren var borte, vilde Mørke og Kulde tilhylle Jorden 

i en evig Nat. Jordkuglen vilde øde og tom som et uhyre 

Lig gaa sin kredsende Bane om Solen, hvis mægtige Lys 

og Varme ikke vilde komme nogen organisk Skabning 

tilgode. Hvor vidunderligt er ikke dette, at de fjerneste 

Himmellegemer gjennem Ætheren ere forbundne som ved.

*) I den mathematiske Theori for Lyset og Varmen antages Ætheren 

for imponderabel (uveielig); den tillægges altsaa en Egenskab, 

som ikke existerer for den af os kjendte Materie. Ætheren er 

derfor i den nuværende Videnskab et ideelt Stof og l'orsaavidt 

en Hypothese.
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en Bro med hinanden! Og hvor hurtigt iler ikke Lyset 

og Varmen over denne Bro! 40000 Mile i Sekundet, en 

Fart saa stor, at det hurtigste Jernbanetræn, ja endog 

den hvinende Kugle udskudt af den største og kraftigste 

Kanon bevæger sig med en Hastighed, som er for intet 

at regne derimod. Man tænke sig Ætlieren borte, og 

dermed Lyset og Varmen! Hvad var saa Jorden? Hvad 

er det smukkeste Landskab en mørk og kold Vinternat! 

Men livad mere er, Ætheren er Bæreren for de mægtige 

Kræfter, som Solen sender os under Form af Lys og 

Varme. Det er ikke nok, at Sollyset gjør Natten til Dag 

og lærer os Naturens Skjønhed at kjende, det er ikke 

nok, at vi føle Varmens behagelige og oplivende Ind

flydelse paa vort Legeme, dette Sollys og denne Solvarme 

skal ogsaa arbeide for os og føde os. Det er saa- 

ledes Solvarmen som ved at ophede Luften under Ækva

torialegnene sætter hele Lufthavet i Bevægelse. Den 

varme Luft stiger tilveirs, og den kolde Luft fra Polerne 

strømmer til forat fylde det opstaaede tomme Rum.. 

Den varme Luft strømmer ud til begge Sider henimod 

Jordens to Poler og meddeler de Egne Varme, som paa 

Grund af sin Beliggenhed paa Jordkuglen kun erholde 

en liden Del af den direkte Solvarme.

Endvidere fordamper Solens Varme Havets Vande, 

hvilke i Fonn af Damp stige tilveirs og gjennem 

den bevægede Luft føres udover den hele Jord

overflade. Den med Vanddamp mættede varmo Luft 

kommer under sin Bevægelse til koldere Egne; da 

formaar ikke Luften længere at holde Vandet opløst 

i Dampform, men afgiver det i Forbindelse med den
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skjulte Varme*)  som et velgjørende Regn, der frugt

bargør Mark og Eng. Det Vand, som saaledes fra 

Luftens Skyer regner ned paa den tørstige Jord, indsuges 

af Planternes Rødder og Blade med Begjærlighed, og det 

overflødige Vand samler sig i Bække, Elve og Floder, 

som fører det tilbage til Havet, for at det atter paany 

kan begynde sit Kredsløb. Det mekaniske Arbeide, som 

paa denne Maade daglig udføres af Solvarmen, er uhyre. 

Ikke nok med, at alle Elve og Floders Fossefald, hvilke 

tilsammen representere en umaadelig Arbeidskraft, skyldes 

Solvarmen, saa udretter den i Virkeligheden meget, meget 

mere ved at løfte Millioner af Tønder Vand høit op i 

Luften i Form af Vanddamp paa samme Tid, som det 

indre Molekylararbeide — nemlig ved at forvandle Vandet

*) Skjult (latent) Varme er egentlig et Udtryk hentet fra den gamle 

Opfattelse af Varmen som et Stof. Iagttagelse viste Naturforskeren, 

at naar man satte en Gryde med Vand paa Ilden og stak et 

Thermometer deri, saa steg Varmen efterhaanden til 100° Celsius 

(80° Réaumur), men fra nu af, da Vandet begyndte at koge, steg 

ikke længere Temperaturen, hvormeget man end fyrede under 

Gryden; derimod forsvandt lidt efter lidt Vandet i Gryden, idet 

samme gik over i Dampform Man forklarede dette ved at an

tage, at »Vaimestoilet» anvendtes til at forvandle Vandet i Damp, 

og da Forsøg godtgjorde, at dette »Varmestof» forbrugt til Damp

dannelse, ikke forsvandt, men atter kom tilsyne i Form af Varme, 

naar Dampen paany forvandledes i Vand (f. Ex. ved et stærkt 

Tryk), saa sagde man, at Varmen var »skjult« eller »latent« i 

Dampen. Den mekaniske Varmetheori forklarer dette Fænomen 

ved at antage, at Vandets Molekyler pludseligt fjernes fra hin

anden og sammes Svingninger forholdsvis betydeligt forøges, at 

altsaa den tilførte Varme har at, udføre et indre Molekylararbeide 

ved at overføre Vandet i Dampform. Dette Arbeide, som altsaa 

er forbrugt til at forandre Legemets Form, at bibringe det en 

ny Tilstandsform, kan ikke vise sig i en Stigen af Temperatur. 

Ophedes fremdeles den dannede Damp, bliver derimod det nye 

Arbeide synligt derved, at Temperaturen stiger paany, hvilket 

Varmemaaleren tilkjendegiver.
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i Damp — er endnu meget større. Men Solens Arbeide 

er hermed ikke endt. Hele Planteverdenen og den deraf 

afhængige Dyreverden skylder Solens Lys og Varme sin 

Existens. Plantens Rødder opsuger Vandet, der inde

holder opløst forskjellige af Jordens mineralske Stoffe; 

under Paavirkning af Sollyset og Varmen tilgodegjør 

Planten disse Stoffe, adskiller det i Vandet indeholdte 

Vandstof og Surstof, optager det i Kulsyren indeholdte 

Kulstof, medens dens Blade udaander Surstof. Luften, 

der bestaar af Kvælstof og Surstof, tilsat med vexlcnde 

Mængder af Kulsyre og Vanddampe, lider et stadigt Tab 

af Surstof ved Dyrenes Indaanden, hvorved forbruges 

Surstof til Blodets Rensning, medens deres Udaanden 

forurenser den med Kulsyre. Det er af denne Grund 

Luften i et Værelse efter nogen Tids Forløb bliver kvalm 

og tung at aande i, naar flere Mennesker opholde sig 

deri. Det er Planterne, som renser Luften ved at optage 

Kulsyren og Vanddampene, opløse samme i sine Grund

stoffe, og derpaa gjennem Bladenes utallige Aandehuller 

udaande det frigjorte Surstof. Man kan — seet fra et 

mekanisk Standpunkt — betragte Planterne og Dyrene 

sora ligesaamange Maskiner, der arbeide med Solens 

Varme og Lys som bevægende Kraft. Man kan derfor 

med Rette sige, at det Brændmateriale, som findes i vore 

Skove eller i Stenkulsleierne, som ere Rester af For

verdenens mægtige Urskove, er Solens Arbeide, og at de 

indeholde en Del af Solens Varme eller, som man ofte 

udtrykker det, er m a g a s i n e r e t S o 1 v a r m e. Den Varme, 

som frembringes ved at antænde og forbrænde et Stykke 

Træ eller Kul, er den samme, som den Solen har anvendt 

forat frembringe dette Træstykke. Alle vore Damp-
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maskiner, som arbeide ved Hjælp af Varme, der frem

kommer ved Forbrænding af Kul eller Træ, arbeide alt- 

saa i Virkeligheden ved Solvarme. Ja man kan ikke 

nævne nogen Varme, nogen Bevægelse, noget Arbeide lier 

paa Jorden, som ikke i sin sidste Grund skyldes Solen. 

De elektriske Strømme, der bevæge sig rundt Jordlege

met, saavelsom Lynilden og Tordenen i Atmosfæren er 

Solen Aarsag i, Dyrs og Menneskers Arbeide er Solens 

Arbeide ikke blot, forsaavidt som de ikke kunne existere 

uden Solen, men i egentligste Forstand. Kunde man 

maale og udtrykke i Tal paa den ene Side den Mængde 

Varme, som Solen i Aarenes Løb har tilført Jorden, og 

paa den anden Side maale det mekaniske Arbeide, som 

er udført her paa Jorden, derpaa ved Hjælp af det me

kaniske Vårme-Ækvivalent udtrykke det i Varme samt 

dertil lægge al den Varmemængde, som ligger magasineret 

i Planternes og Dyrenes Legemer, som indeholdes skjult 

(latent) i Atmosfæren, i Havet, i Floder, Bække og Kil

der og i selve Jordlegemet samt endelig beregne Tabet 

af Varme ved Udstraalingen i Verdensrummet, skulde 

man finde, at disse Tal vare ligestore. Denne Paastand 

kan synes noget dristig. Den er dog kun en Følgeslut

ning eller Konsekvents af en af den moderne Videnskabs 

smukkeste og mest storartede Læresætninger, nemlig denne:

«Verdenssysteinets Energi er en uforanderlig 

Størrelse.»

Vi skulle søge at forklare, hvad herved forstaaes. 

Vi have omtalt, at et Arbeide, der forbruges og altsaa 

tilsyneladende forsvinder, forvandles i Varme. Naår man 

saaledes banker uied en Hammer paa en Ambolt, saa
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skulde man ved første Øiekast tro, at der her udføres et 

ikke blot unyttigt Arbeide, men at samme endog sporløst 

forsvinder. Men vi vide, at saa ikke er 1 ilfældet \ Ai- 

beidet forvandles i Varme, der kommer tilsyne gjennem 

en Opvarmning saavel af Hammeren som af Ambolten, 

og man kan med mathematisk Nøjagtighed endog beregne 

denne Varme, saafremt man kan beregne det ved Ham

merslagene udførte mekaniske Arbeide. Naar et bevæget 

Legeme pludseligt standses, have vi ligeledes lært, at Le

gemets saakaldte «levende Kraft» ikke tilintetgjøres, 

men at den forvandles i en bestemt Varmemængde, som 

kan beregnes. Omvendt have vi seet, at Varme kan 

forvandles til Arbeide, hvilket skeer f. Ex. ved Hjælp 

af Dampmaskinen, og talrige Forsøg have vist, at der 

finder et bestemt Forhold Sted mellem Varme og Arbeide, 

hvilket Forhold just udtrykkes ved det mekaniske Varme- 

Ækvivalent. Heraf følger, at mekanisk Arbeide, le

vende Kraft og Varme kunne sættes i hinandens Sted, 

de ere  hvad man med et fremmed Ord benævner — 

ækvivalente Størrelser*).  Disse tre kunne træde i 

hinandens Sted; forsvinder en af dem, optræder den anden. 

Med et fælles Navn har man kaldt dem Energi. Er

faring og Forsøg har godtgjort, at et Legemes Energi 

ikke kan forsvinde eller tilintetgjøres. Vistnok kan et 

varmt Legeme blive koldt, men dets Varme er da kun 

gaaen over paa andre Legemer og ikke tilintetgjort. 

Energien kan optræde under forskjellige Former, men 

forbliver altid ligestor. Det forholder sig med den paa

*) »Ækvivalent« er et latinsk Ord, som belyder »lige gjældende« 

eller »af samme Værdi«.
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lignende Maade som med Materien, der ved Hjælp af 

kemiske Processer kan forandres og antage de mest for- 

skjellige Former, men Vægten bliver altid den samme,, 

og vi kunne ikke tilintetgjøre det mindste Gran af Ma

terie, ligesaalidt som vi kunne skabe ny Materie. Lige- 

saa kan ikke en udført Arbeidsmængde forsvinde, og alt 

det Arbeide eller Varme, som vi kunne frembringe, har 

existeret tilforn. Vi kan hverken tilintetgjøre eller skabe 

Arbeide, levende Kraft eller Varme. Materien saavelsom 

Energien ere uforanderlige Størrelser. De kunne lignes 

ved en Proteus, der vexier Form og Udseende, men 

dog altid, er den samme, eller ved den Fugl Fønix, der 

opstiger nyfødt af det Baal, hvorpaa man troede at have 

brændt den. Det synes,7 som om den Almægtige fra Be

gyndelsen af har skabt en bestemt Mængde Materie, der 

opfylder Verdensrummet og samtidigt meddelt det hele 

Verdenssystem en bestemt Mængde Energi, og ingen Skab

ning har Magt eller Evne til at rokke eller forandre noget 

heri. Alle Kræfter have sin Grund i denne Energi og 

udgaa derfra. Vi ved, at mekanisk Arbeide kan for

vandles i Varme og omvendt. Ligesaa kan Elektricitet 

forvandles i mekanisk Arbeide eller i Varme og omvendt. 

Hvorledes egentlig denne Forvandling foregaar, er os ube- 

kjendt og vil rimeligvis altid forblive det her paa Jorden. 

Vi kunne alene ved Forsøg og Iagttagelse overbevise os 

om, at virkelig saadan Forandring finder Sted og opstille 

mere eller mindre sandsynlige Gisninger om Maaden, men 

vi formaa ikke at skue klart ind i disse Naturens Hem

meligheder, som ere dækkede af et for Menneskenes Øine 

uigennemtrængeligt Slør. Den hele Natur kan lignes ved. 

et vidunderlig fint og mesterlig konstrueret Instrument,
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hvorpaa der spilles. Et Slag paa en af Instrumentets 

Tangenter frembringer en bestemt Tone, hvis Høide og 

Kraft forud er beregnet af Mesteren.

Foretage vi os en hvilkensomhelst Handling i Na

turen, f. Ex. kaster en Sten op i Luften, saa er 

Virkningerne heraf ikke tilfældige, men lovbundne og 

forudbestemte, og hvis vi besad tilstrækkelig Forstand og 

Indsigt i Naturens Love, maatte vi kunne beregne Føl

gerne forud. Naar jeg banker med min Stok i Galvet, 

høres Slagene paa en bestemt Maade, og det er Luften, 

som er Bærer af Lyden, hvilken forplantes med en vis 

bestemt Hastighed og Styrke. Naar jeg tænder en Lampe, 

føres dens Lys og Varme, baaren af Ætheren, rundt om

kring i Værelset, og dette sker efter bestemte Love, saa- 

ledes at Resultaterne i hvert enkelt Tilfælde forud kan 

beregnes. Det er en af Menneskets Opgaver at gjøre sig 

Jorden underdanig; Mennesket skal bruge sin Forstand 

til lidt efter lidt at erhverve sig Kundskab og derved 

Magt over Naturens Kræfter og bruge dem i sin Tjeneste 

til gode og nyttige Formaal. Disse Kræfter skulle være 

vore lydige Tjenere, vore Slavet, der skulle udføre det 

tunge og haarde Trællearbeide, forat Mennesker og Dyr 

saavidt muligt kunne blive befriede derfor. Hvormeget 

liar i denne Henseende ikke Dampen udrettet! Hvor glad, 

er ikke Sømanden, naar han træt af at ro den tungt la

stede Baad, føler den forfriskende Vind komme, og kan 

heise sit hvide Seil og lade Vinden overtage det Arbeide 

at drive Baaclen frem, medens han selv blot behøver at 

dreie Roret forat styre, hvorhen han vil. Hvor let og 

bekvemt er ikke alt i et Værksted og en Fabrik, hvor 

Damp eller Vandkraft driver Maskiner, der tjene til at
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sage, hugge, høvle og hamre. Hvor hurtigt gaar ikke 

Indhøstningen paa Landet ved Hjælp af en vel indrettet 

Slaamaskine, og hvor meget tungt og trættende Arbeide 

spares ikke Arbeideren for ved Kornets Tærskning med 

en Damptærskemaskine. Der kan imidlertid ikke være 

Tvivl om, at uagtet vor Tid roser sig af mange smukke 

Opfindelser i Retning af at benytte Naturkræfterne til at 

arbeide for sig, saa staar dog saare meget tilbage, 

medens paa den anden Side Mangel paa Kundskaber om, 

livad der allerede er opdaget og erkjendt i Naturviden

skaberne, gjør, at man paa de fleste Steder ikke udnyt

ter, hvad man kunde.*)  Saaledes ligger i vort Land 

Hundreder af Fossefald ubenyttede, hvilke i Kraft repre

sented Tusinder og atter Tusinder af Hestekræfter. Ved 

en hensigtsmæssig Anvendelse af denne «levende Kraft», 

som kun under en anden Form er endjel af Solens Varme, 

vilde meget vindes. Ved at benytte samme til Bearbei- 

delse af Landets Raaprodukter Træ, Sten og Metaller 

i forædlet og skjøn Form, vilde der aabnes rige Kil

der for Landets Velstand. Men forat dette ska] kunne

*) Indtil de sidste Aar har der hos os været en fuldstændig Mangel 

paa passende Skoler, der kunde lære Folket, hvad der behøvedes 

i denne Retning. Det er vore tekniske Skoler i Forbindelse 

med Kunst- og Ha andværksskoler, som skulle lære Folket 

Anvendelsen af de i Tidernes Løb gjorte Opdagelser og Opfin

delser paa Teknikens, Haandværkets og Industriens Omraade. 

Ved at anvende tilstrækkelig Kapital til Anlæg og Drift af saa- 

danne Skoler vilde vort Land utvivlsomt gjøre betydelige Frem

skridt i materiel Velstand og Velvære. De Kapitaler, som en 

blomstrende Fabrik- og Kunst-Industri aarligt skaller et Land, 

ere overordentlige, de regnes ikke i Hundreder og Tusinder, men 

i Millioner. Disse Rigdomme komme atter Landbruget, Skov

driften, Fiskerierne og Bjergværksdriften tilgode og muliggjør 

en forbedret .Driftsmethode og et deraf følgende større Overskud.
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ske, maa man først faa Øiet op for, hvilke mægtige Kræf

ter, der ere stillede til Menneskets Tjeneste, naar han blot 

forstaar at bruge dem og har Mod og Ihærdighed nok 

til at overvinde de Arbeider og Møisommeligheder, der 

altid ere forbundne med at sætte sig i Besiddelse af en 

Naturkraft, saaledes at den arbeider som hans lydige 

Tjener. Ønsker man at benytte en Elvs mekaniske Ar- 

beide til at male Mel, sage Tømmer o. s. v., maa man 

opføre Dæmninger, bygge de nødvendige Huse og Ma

skiner. Vil man anvende Dampen til at trække Vogne, 

maa man ikke blot bygge Lokomotiver og- Jernbanevogne, 

men ogsaa — ofte med stor Møie og Bekostning — an

lægge Veie med Skinner, hvorpaa Vognene kan gaa. Men 

ere disse Arbeider udførte paa en fornuftig og hensigts

mæssig Maade, vil man høste rigelig Nytte deraf. Her 

gjentager sig altid, den gamle Historie om, at den, som 

vil have Kjærnen i Nødden, maa først knække 

Skallen.

I de gamle Sagn og Eventyr fortælles undertiden 

Begivenheder, som vidne om, at en Anelse har gjennem- 

trængt Folkene om, at Naturen eier Kræfter og Rig

domme, som overgaa al vor Fatteevne, men som vi enten 

ikke se eller ikke formaa at løfte. Hvo kj ender ikke 

Fortællingen fra «Tusind og en Nat» om Aladdin, der 

sidder grædende i den mørke underjordiske Hule, med 

Tryllelampen i sin Haand og ikke ved, hvorledes han 

skal komme op af Hulen, uagtet han blot behøver at 

gnide Lampen for at faa dens mægtige Aand til at staa 

for sig som en lydig Tjener, der udfører enhver af hans 

Befalinger! Saaledes kan endog et helt Folk sidde be

kymret og nedtrykt af Sorg og Ængstelse, fordi det ikke

5
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ved, at det Land, som er givet det i Eie, har naturlige 

Rigdomme og Kræfter, som blot vente paa at blive dragne 

frem for Lyset, for at sprede Velsignelse trindt om baade 

blandt Høie og Lave. Naturen er større og mere for

underlig end hin Tryllelampe, og dens Kræfter mægtigere 

end Lampens Aand. Lykkelig det Menneske og det Folk, 

som forstaar at underlægge sig disse Kræfter og bruge 

dem retteligen!



Miraklet og Naturvidenskaben.

Næsten til alle Tider har der hersket mere eller mindre 

heftige Kampe og Stridigheder mellem Religionen og Vi

denskaben. Vor Tid har heller ikke været fri for dem, 

og man tør vel uden Overdrivelse sige, at neppe nogen

sinde før liar Videnskaben optraadt saa overlegent og 

fordringsfuldt som netop i vort Aarhundrede. Aarsagen 

hertil er for en væsentlig Del den stolte Bevidsthed 

om de Tjenester, som Videnskaben har ydet Samfundet; 

særligt gjælder dette Naturvidenskaben med dens mange 

og storartede Opdagelser, hvoraf enkelte næsten grænse 

til det Vidunderlige, medens andre have faaet en prak

tisk Betydning, som i visse Henseender har saa at sige 

omdannet og forandret Samfundet. Vi behøve blot at 

nævne Telegrafen, Jernbanerne og Dampskibene, Børn af 

det 19de Aarliundrede, som har frembragt en hel Revo

lution i Samfundsforholdene. Dog ikke blot i materiel 

Henseende liar Videnskabens Fremskridt ydet Menneske

heden Goder; ogsaa det aandelige Liv har den paavirket. 

Hvo vil nægte, at den væsentligt har bidraget til at for

jage t. Ex. hine Overtroens fæle Dæmoner, som satte i 

Scene Hexeprocesserne i foregaaende Aarliundrede og 

5*
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som tændte Baal, hvorpaa uskyldige Mennesker brændtes 

under Jubelen af en fanatisk Menneskemasse, som mente, 

at de gjorde Gud en velbehagelig Gjerning? Slige Veder

styggeligheder, der minde om Inkvisitionens blodige Hand

linger, har Filosofien og Videnskaben i Forening med 

Kristendommen belyst, og har adspredt clet uhyggelige 

Mørke, hvori Fortiden hyllede dem, og derved gjort dem 

til intet, ligesom i de gamle Eventyr Solens Straaler 

dræbte og gjorde til Sten Trolde og Vætter. Overhovedet 

har Videnskaben store Fortjenester af at have bidraget 

til at skabe en mere human og tolerant Aand inden Sam

fundet, til at sprede Lys og Kundskab trindt om lige fra 

Hytten til Paladset. Paa samme Tid har Videnskaben 

styrket i en tidligere ukjendt Grad Civilisationen lige- 

overfor Barbariet. Den har givet det civiliserede Europa 

Vaaben i Hænde, som sætter en fast og sikker Vold og 

Dæmning mod barbariske Horders Indfald, og gjør den 

hvide Mand til en Fyrste og Konge ligeoverfor den uvi

dende, om end legemligt stærke og haardføre, Barbar og 

Hedning. Alt dette er værdifulde Tjenester, som enhver 

uhildet med Glæde takker Videnskaben for.

Men i denne Glæde og Tak til Videnskaben blander 

der sig hos den Kristne Vemod og Sorg, naar Viden

skaben i stolt Bevidsthed om sine ydede Tjenester gaar 

videre og kræver af ham, at han skal opgive sin enfol

dige Kristentro som gammeldags og aflægs, og tilbede en 

ny Gud, ja en G-ud, som i Virkeligheden er Videnskaben 

selv. Naar en slig Fordring stilles til den Kristne, maa 

han med Rette oprøres; lian finder sig til en vis Grad 

stedt i en lignende Fristelse som hans Herre og Mester, 

da Djævelen førte ham op paa et højt Bjerg og viste
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ham alle Verdens Riger og Herligheder og sagde: «Alt 

dette vil jeg give dig, naar du vil falde ned og tilbede 

mig.« Der er kun et Svar muligt for den Kristne: »Vig 

bort Satan! Thi der staar skrevet: Du skal tilbede 

Herren din Gud alene!«

Men hvordan gaar det til, at vi blandt Videnskabens 

mest geniale Dyrkere finde troende og ydmyge Kristne 

som Kepler, Pascal, Newton, Euler og mangfoldige 

andre saavel i Fortid som i Nutid? Mon der ikke i hin 

Fordring af vor Tids Videnskab skulde ligge skjult et 

Bedrageri, en Løgn, som i Grunden ikke skyldes Viden

skaben som saadan, men enkelte af dens vantro og hof

færdige DyrkereDet er denne Sag, vi har villet under

søge lidt nærmere, for derved muligens at komme til et andet 

Resultat med Hensyn til Videnskabens Fordring ligeoverfor 

den Kristne.

Lad os for det første kaste et Blik paa de Viden- 

skabsmænd, som har gjort Studiet af Bibelen til sin Ho

vedopgave. Vi skulde lier vente at finde enige Strids- 

mænd for Kristendommens Sag ligeoverfor den kjætterske 

Filosofi og Naturvidenskab. Men desværre det er langt 

fra saa. De fleste af mine Læsere have vistnok liørt 

nævne Strausz og Rénan, hvis Hovedopgave synes at 

have været at søge at ødelægge og tilintetgjøre Kristen

dommen, at bortforklare Miraklerne og alt underfuldt i 

Evangelierne og at paavise, at Kristus var et sædvanligt 

Menneske, der er død og begraven, men ikke opstanden 

fra de Døde, ligesaa lidt som vi se noget Menneske for- 

nærværende opstaa af Graven. Forat naa til et saadant 

Resultat benytte de væsentligst den saakaldte «historiske 

Kritik«, men ogsaa, livor det maatte være tjenligt, den
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nyere Naturvidenskabs Opdagelser. Disse og med dem 

mange andre videnskabeligt dannede Theologers Skrifter 

og Tale er i den Grad nedbrydende, og deres Angreb 

paa Kristendommens store Hovedsandheder saa hensyns

løse, at neppe nogen Naturforsker, mig bekjendt, har 

vovet lignende. Og dette er ikke noget nyt, men saa- 

ledes har det været fast til alle Tider. Vantroen finder 

sine Tilhængere blandt alle Klasser, ligesom Troen; men 

farligst og mest fordærvelig er vistnok den Skriftlærde, 

naar han kjæmper under Vantroens Banner; han er en 

Ulv i Faareklæder.

Men paa den anden Side er der og har der stedse 

været uforfærdede Stridsmænd, baade Præster og Skrift

lærde, som have optaget Kampen imod Vantroens Angreb 

paa Kristendommen, og seierig tilbageslaaet Fienden, ja 

man tør sige, at netop hine Angreb liar bidraget sit til, 

at de evangeliske Sandheder ere traadte klarere og 

skjønnere frem, og saaledes har de Ondes listige Anslag 

ved Guds alvise Styrelse maattet tjene det Godes Sag.

Det kan ikke forundre os, at der blandt Naturviden

skabens Dyrkere nu og da optræde Personer, som tale 

haanligt om Kristendommen og søge at angribe dens Sand

heder, naar saadanne findes blandt selve Theologerne. 

Men vi skulle i det følgende se, hvorliden Ret de have 

dertil.

Den sædvanlige Indvending og vistnok den kraftigste, 

hvis den var sand, er, at Frelseren umuligt kan have ud

ført de mange Mirakler, som Evangelierne tillægge ham. 

Naturvidenskaben har bevist — sige de — at alt sker 

efter bestemte Love, og det er umuligt, ja uværdigt Gud 

at tænke sig, at han skulde have ophævet hine Love
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forat sætte endel nysgjerrige Menneskers Fantasi i Bevæ

gelse, saamegetmere som disse saakaldte Mirakler intet 

udrettede ligeoverfor det halstarrige Jødefolk. De slutte 

deraf, at det Hele har været i bedste Fald fromme Be

dragerier ligesom hine, der i sin Tid udførtes af katholske 

Prester forat holde en overtroisk og uvidende Folkemasse 

i Tømme.

En saadan Tale er imidlertid nøiere beseet løs og 

uholdbar. Vistnok se vi i Naturen, at alt sker efter 

bestemte Love, og at alt har en Aarsag, men vi se ogsaa, 

at der existerer Kræfter, som kunne bevirke, at Natur

fænomenerne fuldstændig forandres og omskiftes, og at de 

følge andre Love end de sædvanlige. Et almindeligt Stykke 

blødt Jern forvandles til en Magnet, naar man omvikler 

det med en Metaltraad og lader en elektrisk Strøm gaa 

derigjennem; Jernet erholder derved Egenskaber, som ere 

ganske forskjellige fra de sædvanlige. Det tiltrækker paa 

en for os gaadefuld. Maade et andet Jernstykke, som 

nærmes til dets ene Ende, det frastøder den ene Pol og 

tiltrækker den anden af en Magnet. Man har i Natur

videnskaben søgt at forklare Aarsagen hertil, men vil man 

være ærlig, saa maa man sige, at den hele Theori om 

Magneter og Elektricitet er paa langt nær tilfredsstillende 

og ingenlunde giver en fyIdestgjørende Forklaring. Dog 

hvad vi her ville fæste Opmærksomheden paa er kun, at 

Loven forandres ved Anbringelsen af en Kraft, Det er 

ogsaa dette, som vi se saa hyppigt i den mest udviklede 

af alle fysiske Videnskaber, Mekaniken, der kommer 

Mathematiken nærmest i Klarhed og Vished Vi kunne 

der iagttage Fænomener, som for den Ukyndige i denne 

Videnskab skulde synes selvmodsigende. Lad os blot
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nævne saa simple og velkjendte Fænomener som, at et 

Skib kan sejle op mod Vinden, at en Skøjteløber, som er 

i Fart, kan dreje rundt og med den oprindelige Hastighed 

gaa i modsat Retning, eller forat vælge et Exempel fra 

Hydrostatiken (Læren om Vædskers Ligevægt) det be- 

kjendte pascalske Paradox, ifølge hvilket Trykket af 

Vandet paa et Kars Bund er det samme, hvad enten 

Karret er cylindrisk, kegleformet eller tragtformet.*)

*) Pascal paaviste, at Trykket af en Vædske paa Bunden af et 

Kar, hvori den er indesluttet, alene afhænger af Vædskesøilens 

Høide. Er Karret formet som et sædvanligt Blikspand (cylindrisk) 

er Trykket paa Bunden ligestort med Vægten af Vædsken i Span

det. Men Trykket er det samme, om man gjør Spandet vidt for

oven (tragtformet), eller smalt foroven (kegleformet), naar kun 

Bundfladen er den samme, og Vædsken staar i samme Højde over 

Bunden. I første Tilfælde (tragtformet Kar) er Trykket paa Bun

den mindre, i andet Tilfælde (kegleformet Kar) større end Væg

ten af den i Karret indesluttede Vædske. Dette synes ved første 

Øjekast selvmodsigende og kaldes derfor det pascalske Paradox 

(Selvmodsigelse.)

Men ere Fænomener af en saa simpel og lidet ind

viklet Natur uforstaaelige for de fleste og fordre Skarp- 

sindighed og Studium forat indse.es, hvad skal man da> 

sige om de mere indviklede og sammensatte? Overhovedet 

er den menneskelige Forstand og Fatteevne saa svag og 

lidet udviklet, at man bør være saare forsigtig med at 

stole paa dens Dom, saasnart man forlader de første 

elementære Sandheder. Der gives visse Sandheder, som 

vi indse umiddelbart; vi behøve intet Bevis eller Forkla

ring forat forstaa dem. Herhen hører f. Ex. saadanne 

Sandheder som, at en og en er to, at to og to er fire, 

at, naar Hans er saa høj som Carl, og Carl saa høj som 

Edvard, saa er Hans og Edvard lige høje, o. s. v. For-

indse.es
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lader man disse umiddelbart indlysende Sandheder og 

søger at udlede nye Sandheder gjennem en Række Slut

ninger, maa man være yderst forsigtig med Hensyn til 

Resultatet; thi der kan saa let indsnige sig en Fejl i en 

Slutning, eller man kan have overseet en eller anden 

Omstændighed, som gjør, at Enderesultatet bliver falsk.

Læser man Videnskabens Historie, vil man næsten 

paa hvert Blad finde Bekræftelse herpaa. Vi ville der 

finde, at Sandlieden kun langsomt har formaaet at bryde 

igjennem de mange Vildfarelsers Mørke. Hvad der for 

hundrede Aar siden gjaldt for en uimodsigelig Sandhed, 

er nu bevist at være usandt og omvendt. Mangt og 

meget, som vore Fædre ansaa for umuligt, viser sig nu 

at være muligt, ja saa let og simpelt, at endog en Skole

dreng kan forstaa det. Særligt gjælder dette i Natur

videnskaberne. I Begyndelsen af vort Aarhundrede vilde 

man have anset det for umuligt, at sende et Telegram i 

Løbet af faa Minutter fra Christiania til London eller 

Paris, og for nogle faa Aar siden vilde man have udleet 

den Person, som havde sagt, at man kunde samtale med 

hinanden i Miles Afstand ved Hjælp af en tynd Metal- 

traad, hvortil var fæstet et lidet Talemundstykke (Tele

fonen), men utroligt og aldeles umuligt fandt baade Lærde 

og Ulærde det, da Amerikaneren Edison meddelte, at 

man kunde opskrive en Mands Tale og atter gjengive 

den Ord for Ord ved Hjælp af hans Fonograf. Og dog 

ere de Instrumenter, hvorved disse utrolige Ting udføres, 

saa simple, at enhver, der har Taalmodighed og Interesse 

nok til at undersøge dem nøjere og studere deres Indret

ning, med Lethed kan forstaa dem, og de fleste, ville
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vistnok undre sig over, at de ikke for lang Tid siden ere 

opfundne og benyttede.

Men er det saa, at den civiliserede Mand ved Hjælp 

af sine faa Kundskaber til Naturkræfterne — thi vor 

Indsigt i Naturens Hemmeligheder er i Forhold til det 

store hele saare liden — formaar at udrette Ting, som 

forekommer ikke blot en uvidende Vild, men endog en 

lærd Europæer fra forrige og første Halvdel af indevæ

rende Aarhundrede utrolige og umulige, hvad skal man 

saa sige om hans Magt, som sidder øverst paa Thronen 

og holder alle Traade i sin Haand?

For nogle Aar siden skulde et af Englands mægtigste 

Pantserskibe gaa af Stabelen, og Ingeniøren havde sindrigt 

indrettet det saaledes, at man blot behøvede at trykke 

paa en Knap, forat faa det tunge og svære Skib til at 

sætte sig i Bevægelse. En elektrisk Ledning, der blev 

sluttet, naar Knappen trykkedes ned, satte det hele Ma

skineri i Bevægelse, og som bevæget af en usynlig Haand 

gled Skibet stolt ned i Vandet. Men den, som var be

stemt til at trykke paa Knappen, var et lidet Barn, en 

Datter af Prindsen af Wales. Det gjorde et overra

skende og dybt Indtryk at se, hvorledes det lette Tryk 

af Barnets Finger frembragte en Virkning, sora Tusinder 

af Mennesker og Lastdyr ved forenede Kræfter ikke vilde 

have fonnaaet at udføre.

Man saa lier et Exempel paa, hvorledes et svagt 

Menneske kan udføre tilsyneladende umulige Ting, og 

dog gik alt naturligt til. Bør det da forundre os, at vor 

Frelser formaaede at stille Stormen og Søens Bølger., at 

helbrede Blinde og Døve og at opvække Døde? Vistnok 

er dette noget, som ligger langt over, hvad vi Mennesker
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formaa ved de Naturkræfter, som staa til vor Raadighed, 

men er det noget unaturligt eller utroligt, at han, som 

byder over alle Kræfter, og hvem alt maa lyde, skulde 

kunne udrette saadanne Ting? Det var netop det samme, 

som hin Høvedsmand fra Kapernaum udtalte, da han 

ydmygt bad. Herren, om at helbrede lians Dreng. Ogsaa 

jeg — siger lian — har Stridsmænd under mig, og siger 

jeg til denne: gak! saa gaar han, og til min Tjener: 

gjør det! saa gjør han det.

Ligesom en Feltherre ved et Ord sætter sin hele 

Arme i Bevægelse, saaledes er et Ord nok fra Herrens 

Mund til at sætte Himmel og Jord i Bevægelse. Og 

ligesom Feltherrens underordnede Officerer paa hans 

Vegne kan udstede Befalinger, der bliver adlydte strax 

og ligesaa punktlig, som om de kom fra Generalen selv, 

saaledes ogsaa med Herrens Tjenere, de hellige Profeter 

og Apostle. Derfor kunde Petrus sige til den Halte, som 

sad ved Døren i Templet i Jerusalem: »Sølv og Guld 

haver jeg ikke, men det, som jeg haver, det giver 

jeg dig: I Jesu Christi den Nazaræers Piavn staa op og 

gak!« Og den Halte stod op og sprang omkring og 

lovede Gud.

Det er en snæver og falsk Betragtning, naar man 

mener, at Gud efterat have skabt Verden, lader alt gaa 

sin Gang og aldrig griber ind med sin Almagt. Hvad 

berettiger til en saadan Antagelse? Fordi en stakkels 

Tjener, der gaar og arbejder Dag ud og Dag ind paa en 

liden Plet i en mægtig Konges Rige, ikke ser nogen For

andring fra Aar til Aar, mon han derfor er berettiget til 

at tro, at Kongen lader alt styre sig selv og aldrig griber 

personligt ind? Kjender han Kongens Tanker og Raad-
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slutninger, lians Planer og Foranstaltninger til Rigets 

Bedste? Kan der ikke sættes store Foretagender i 

Gang uden, at han i sin Uvidenhed forstaar eller fatter 

dem?

Jo mere vore Øjne aabnes for Naturens Hemmelig

heder, des mere erfare vi ogsaa, at der ikke er Stil

stand, men en bestandig Fremadskriden. Jordens 

Skikkelse forandres uafbrudt, og det er neppe tvivlsomt, 

at, hvis vi formaaede at se klarere, vilde vi forbauses, 

over hvilke Forandringer, der fast daglig finde Sted, naar 

vi kunde overskue den hele Verden. Vi vilde da faa en 

klarere Forstaaelse af, hvad det vil sige, at Gud op

holder Verden. Men kunde vi for nogle Øjeblikke 

forlade Jorden og betragte den fra et ophøjet Sted i Ver

densrummet, hvor vilde vi da forundres og forbauses! 

Med svimlende Fart, i Forhold til hvilken det hurtigste 

Jernbanetog er en Snegl, ruller Jorden med alle Planeter 

om den mægtige Sol, og hele dette Planetsystem med 

Solen i sin Midte bevæger sig atter med en maaske end 

større Fart om et ukjendt kolossalt Centrallegeme. Mod 

hvilke Egne i Verdensrummet sker Rejsen? Hvor er 

Maalet? Hvilken Haand beskytter os fra et Sammenstød 

med en vildsom Komet, et Sammenstød, mod hvilket to 

Jernbanetræns, vilde være for intet at regne?

Betragte vi, hvad der ligger os nærmest, Menneskets 

Udvikling og Folkeslagenes Historie, skulde vi da være 

saa blinde, at vi ikke se en højere Styrelse? Intet kan 

være mere veltalende i saa Henseende end Jødefolkets 

Historie, og Kristendommens Udbredelse over den ganske 

Jord. Jeg vil her minde om Profetierne angaaende Jø

derne. Medens andre Folkeslag, langt mægtigere end
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hint lille ubetydelige Folk, ere sporløst forsvundne, bliver 

Jøden den samme, skarpt adskilt fra de Folk, blandt 

hvilke han bor, uagtet spredt over den ganske Jord. 

1800 Aar ere forløbne, men tiltrods for Klima, Sæder og 

Tidens tilintetgjørende Magt er dog Jøden fremdeles Jøde. 

Hvo maa ikke her mindes Herrens Ord: »Sandelig, denne 

Slægt skal ikke forgaa, førend det sker altsammen.«

Paa den anden Side se vi Kristendommen udbrede 

sig med ustandselig Magt. Fra det kristne Europa ud

sendes Tusinder af Missionærer til Asien, Afrika, Amerika 

og Australien. Snart er Spaadommen opfyldt, at Evan

gelium skal prædikes over den hele Jord. Mon dette er 

Tilfældighedens Værk? Skulde hine fattige og ulærde 

Galilæere have formaaet at saa et Frø, der skulde voxe 

op til et Træ, som tilsidst skal overskygge den ganske 

Verden, hvis de vare Sværmere eller Bedragere?

Isandhed den maa være blind, som heri ikke ser 

Guds Finger. Hvorfor har ingen lærd eller genial Mand, 

hvoraf der dog har levet mange, formaaet at skabe en 

ny og fuldkommere Religion? Var Religionen at sætte i 

Klasse med Videnskaben og kun tilnærmelsesvis sand, 

saa maatte man for længe siden have seet nye og for

bedrede Udgaver af Kristendommen. Men alt, livad Men

nesker har fundet paa at føje til og forbedre, har vist 

sig uægte og slet og maa atter og atter vige for det rene 

Evangeliums Kraft og Sandhed. Men er Kristendommen 

en aabenbaret og guddommelig Sandhed, saa vilde det 

være taabeligt ikke at tro fuldt ud paa Evangeliet, men, 

hvor et og andet forekommer mørkt og fornuftstridigt, 

at ville sætte sin egen Forstand istedet. Hvor daarligt 

sligt er, kan ogsaa Historien oplyse os om. I Begyndelsen
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af vort Aarliundrede fandt visse Naturforskere, at de ikke 

kunde gaa ind paa Skabelseshistorien, fordi deri læres, at 

alle Mennesker nedstamme fra et Menneskepar. De fandt 

nemlig ved sine lærde anatomiske Undersøgelser, at der 

var saa stor Forskjel paa de forskjellige Menneskeracer, 

at Menneskene efter deres Mening umuligt kunde have 

fælles Stamfædre. Saa kom i vore Dage Charles Darwin 

og opstillede den Lære, at ikke blot alle Mennesker, men 

ogsaa alle Dyr havde et fælles Udspring, en fælles Stam

tavle. Nu mener mange, at de ikke kunne tro paa Bibe

len, fordi deri læres, at Menneskene nedstamme fra et 

Menneskepar, men af den modsatte Grund af, hvad tid

ligere var Tilfældet. Man kan være fuldkommen forvisset 

om, at inden 50 Aar fra nu af vil en ny Lære være op

stillet, og Darwins Theori forkastet. Vil man derfor for

lange, at Videnskaben skal være i fuld Overensstemmelse 

med Bibelen, forinden man kan tro, saa faar man vente 

længe. Videnskaben her paa Jorden vil aldrig komme i 

Besiddelse af fuld Sandhed; den ene Vildfarelse vil afløse 

den anden. Vi erkjende kun stykkevis. Blot en liden 

Del af Sandheden kunne vi opfatte, og idet vi fremholde 

en Side af Sagen, glemme vi saa let den anden. Ligesom 

en kundskabsrig og dannet Mand maa smile, naar han 

hører Børn trættes og disputere om en eller anden Sag, 

som ligger over deres Fatteevne, saaledes vil vistnok et 

højere udrustet Væsen smile ad vor saakaldte Videnskab, 

som for ham er Barneværk og uden Betydning. Men 

netop derfor bør vi vel vogte os forat sætte den for højt 

og gjøre den til en Afgud, som mange ere tilbøjelige til 

i vore Dage, særligt de, som ikke kjende den tilbunds. 

De virkelig store Videnskabsmænd, som i Besiddelse af
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mere end almindelige Evner have formaaet at tilegne sigr 

hvad andre før dem have fundet, og selv have gjort nye 

Opdagelser, dømme i Reglen anderledes. Naar de staa 

paa Højden af sin Viden, forstaa de, at de slet intet 

vide d. e. vor Viden er saa ubetydelig og ringe i For

hold til det store hele, at det i Virkeligheden svinder ind 

til et intet. Saaledes dømte en Sok rates, en Kepler,, 

en Pascal, en Newton, Mænd, der vare Stjerner af 

første Rang paa Videnskabens Himmel.

Religionen forlanger noget andet af os end Viden og 

Forstaaelse, den forlanger først og fremst Tro. Og hvor

for forlanger den Tro? Sikkerlig, fordi dette er begrundet 

i Menneskets Natur, og fordi det ene og alene paa den 

Maade er muligt for Mennesket at træde i Forbindelse 

med det guddommelige. Her er en Hemmelighed, Troens 

Hemmelighed, som vi Mennesker vistnok ikke kunne for

staa og forklare Grunden til, ligesaalidt som vi kunne 

forklare mange andre Hemmeligheder saavel i det aande- 

lige som i det naturlige Liv, men vi kunne dog for en 

Del klargjøre os, hvorfor det maa være saa.

Mon hvorledes den Religion maatte være beskaffen, 

som skulde forstaaes af alle Mennesker? Naar Men

nesket, selv det lærdeste og kundskabsrigeste, kun for- 

maar at fatte en Ubetydelighed af Naturens Love og 

Visdom, hvorledes skulde han fatte det guddommelige? 

»Naar jeg siger eder de jordiske Ting, og I ikke tro, 

hvorledes skulle I tro, om jeg sagde eder de himmelske?« 

siger Frelseren til Nikodemus. En saadan Religion vilde 

forlange det umulige af Mennesket. Dets hele Levetid 

vilde ikke strække til forat studere og udgrunde de første 

Begyndelsesgrunde. Men selv om det var muligt, at man
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ved flittigt Studium formaaede at sætte sig ind i denne 

Religions Sandheder, saa vilde den kun komme enkelte 

faa Mennesker tilgode; den store Masse vilde den aldrig 

naa ned til. Hvor ganske anderledes beundringsværdig 

er ikke den kristne Religion! Enhver, selv den simpleste 

og mest ulærde, Mand og Kvinde, Barn og Voxen, kan 

fatte, hvad der behøves af Forstaaelse, naar han blot vil 

tro. Hvilken Ubetydelighed af Kundskab forlanges der 

ikke, men hvilket rigt Liv i Kjærlighed gives ikke hver 

enkelt Troende! Hvor fattig, hvor ubetydelig er ikke 

Viden og Kundskab i og for sig, naar den ikke ledsages 

af Aand og Liv! Kristendommen meddeler den Troende 

et nyt Liv, og under dette Livs Væxt erholder han et 

Syn og en Forstaaelse af de Ting, som liøre Guds Rige 

til, som aldrig Lærdom og Studium kan give. Derfor 

siger Frelseren til Nikodemus, at den, som. ikke er født 

paany, kan ikke se Guds Rige. Han er blind derfor, 

har ikke Øje derfor, og hvorledes kan han da komme 

ind deri?

Hvor forunderlig er ikke Synets Sands! Ved Øiets 

Hjælp se vi et Landskab ligge solbelyst for os, vi kunne 

skjelne hver enkelt Gjenstand og fryde os ved Farvernes 

Harmoni. Forsøg at forklare en Blind dette. Fortæl ham 

omstændelig, hvorledes Blomster og Træer, Mennesker og 

Dyr, Land og Sø, Sletter og Bakker, Skov og Fjeld ser 

ud, han vil dog kun faa et ufuldkomment Indtryk af 

Landskabets Skjønhed og af Gj en s tandenes Form og Ud

seende. Hvilken vidunderlig Overlegenhed ligeoverfor den 

Blinde har ikke den Seende!

Men paa samme Maade forholder det sig med den 

Troende ligeoverfor den Vantro. Vistnok træder dette
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ikke altid saa klart frem i denne Verden, men i en anden 

Verden vil det vise sig i sin fulde Sandhed. Hvad den 

Lærde her med Møie og Besvær har studeret og grundet 

paa af menneskelig Kundskab og Visdom, vil da sand

synligvis vise sig at være en Ubetydelighed for Mennesket 

i en ny og fuldkomnere Skikkelse, hævet til et højere 

Trin og udrustet med en Evne til Erkj endelse, der ligger 

langt over vor nuværende. Det er ikke urimeligt at an

tage, at Mennesket i denne fuldkomne Tilstand umiddel

bart vil erkjende og se — om jeg tør bruge et Billede 

laant fra vor egen Natur — hvad der er de styrende 

Kræfter og Love i Naturens Rige saavelsom i Aandens 

og fatte deres Betydning og Virkemaade, medens vi i vor 

nuværende Tilstand liave Møie og Besvær med at tilegne 

os de første Begyndelsesgrunde deraf.

Hermed er dog ikke ment, at vort Arbeide og Stu

dium her paa Jorden skulde agtes ringe; tvertimod, det 

er nødvendigt for Menneskets Udvikling, men man vogte 

sig for Hovmod. Et Barn, hvor talentfuld og begavet 

det end kan være, maa gaa Skolen igjennem; men det 

bliver latterligt, naar det gjør sig til af, at det kan stave 

og skrive Bogstaverne.

Dog — forat blive i Lignelsen — hvilken Fremtid 

har ikke et højt begavet Barn, og hvor omhyggeligt vaa- 

ger ikke en samvittighedsfuld Fader og Opdrager over 

det, hvilke Offre er de ikke beredt til at bringe forat 

bane dets Vei, og forat det engang skal naa sit Maal! 

Skulde det da forundre os, at Gud ved visse Leiligheder 

personligt griber ind, hvor det gjælder hele Menneske

hedens Frelse? Det er en Undervurderen af Menneskets 

høie Bestemmelse, som bringer hine Tvivlere til at finde 

6
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det uværdigt at tænke sig, at Gud skulde gribe ind i. 

Verdensstyrelsen og lade et Mirakel ske, for — som de 

mene — at tilfredsstille Menneskenes Nysgjerrighed. Det 

er ikke Nysgjerrighed, men en i Menneskets Indre dybt 

liggende og vel begrundet Fordring til den, som siger, at 

han er sendt af Gud og forlanger ubetinget Tro paa sit 

Ord, at han skal stadfæste sin Sendelse ved Gjerninger,,. 

som overgaa al menneskelig Magt og Evne. Derfor hen

viser ogsaa Frelseren, idet han udtaler Dommen over 

Jødefolket, til sine Undergjerninger blandt dem:

»Ve dig, Cliorazin! Ve dig, Bethsaida! Thi vare de 

kraftige Gjerninger gjorte i Tyrus og Sidon, som ere gjorte 

hos eder, havde de for længe siden siddet i Sæk og Aske og 

omvendt sig. Dog skal det gaa Tyrus og Sidon taaleligere 

i Dommen end eder.«

Og et andet Sted (Joh. Ev. 5, 36) siger han:

»Men jeg haver større Vidnesbyrd end Johannis 

(Vidnesbyrd); thi de Gjerninger, som Faderen haver givet 

mig at fuldkomme, disse Gjerninger, som jeg gjør, vidne 

om mig, at Faderen har udsendt mig.«

Hin vantro Tale om Miraklernes Umulighed, fordi 

alt i Naturen sker efter bestemte Love, og fordi Gud i 

sin uendelige Ophøiethed over Menneskene vilde lide et 

Skaar i sin Værdighed, om han nedlod sig til at gjøre 

en Undergjerning, viser sig saaledes nærmere beseet at 

være falsk og usand. Miraklet er ikke umuligt for den,, 

som styrer alle Ting, den Almægtige, han, som ikke kjender 

det Ord »umuligt«. Det er heller ikke nogen Nedvær

digelse af Gud, at han til Menneskets Sjæls Frelse, hvor 

det gjælder saa meget, meget mere end den hele øvrige 

Verden, anvender høiere Kræfter, end de, vi kjende; thi
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hvad gavner det et Menneske, om han vandt den ganske 

Verden, men tog Skade paa sin Sjæl? Et eneste Men

neske er mere værd end den hele Jord med alle sine 

Skatte af Guld og Sølv. Dette er en Sandhed, som en 

tænkende Naturforsker maa kunne indse, selv om han 

ikke var bekjendt med Bibelens Udsagn; thi Livet og 

særligt det bevidste Liv er høit ophøiet over den døde 

Natur. Forøvrigt er der i den os omgivende Verden 

saavel den døde som levende saa meget ufatteligt for vor 

indskrænkede Forstand, at vi deraf levende lære at ydmy

ges og ikke hovmode os af den Smule Lærdom, vi ere i 

Besiddelse af. Og hvordan er det saa egentlig bevendt 

med Sikkerheden og Sandheden og Forstaaelsen af denne 

Naturvidenskab, hvoraf vor Tid er saa stolt? Allerede i 

de første og simpleste Videnskaber, der rose sig af sin 

overordentlige Klarhed og Vished fremfor andre, Mathe

matik og Mekanik, støde vi paa Begreber, der ere os 

ufattelige, Begreber som Rum, Tid og Kraft. Hvo kan 

sige os, hvad Tiden er? Alle tro at kjende den, men 

ingen har formaaet at forklare, hvad den er! Det samme 

gjælder Rum og Kraft. Hverken Mathematiken eller 

Mekaniken forklarer disse Begreber, og dog er det dem, 

som udgjøre saa at sige Fundamentet og Grunden, hvor- 

paa de bygge. Gaa vi til Fysiken og Kemien, saa støde 

vi atter paa Kræfter, saasom Tyngdekraften, de 

magnetiske og elektriske Kræfter, de kemiske 

Affinitetskræfter osv. Vi studere dem, vi maale 

deres Størrelse og beregne deres Virkninger, men hvad 

de egentlig er, deres Væsen, bliver os ubekjendt og 

skjult. Saaledes er selve den døde Natur os en Hemme

lighed; vi kjende kun lidt til Overfladen, medens Grunden 

6*
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det indre Dyb, bliver os en lukket Bog. — Gaa vi saa 

videre til Fysiologien, Læren om Livet, og forsøge at 

udgranske Plante- og Dyrelivet, saa bliver Opgaven uen

deligt mere vanskelig. Selve Livets Væsen, saaledes som 

det fremtræder endog i den simpleste Celle er os ufatte

ligt og vil ganske vist altid vedblive at være det herpaa 

Jorden. Den gamle Salmist har Ret, naar han synger:

Gik alle Konger frem paa Rad 

I deres Magt og Vælde, 

De mægted ei det mindste Blad 

At sætte paa en Nælde.

Forhaabningen om, at det skulde lykkes Menneskene 

ved Videnskabens Hjælp kunstigt at skabe Liv af uorga

nisk Materie, er en fantastisk Drøm, som man med Sik

kerhed kan sige, aldrig vil lykkes. Livet er en Gaade, 

som intet Menneske magter at løse. At ville forsøge paa 

at løfte Sløret, som indhyller det i hemmeligt Mørke, er 

en Formastelse. Forøveren deraf straffes med Vanvid og 

Død ligesom den, der vovede at løfte Sløret paa hin Old

tidens Gudinde. Der er Grænser satte for den menne

skelige Viden. Det hedder: hid og ikke længere! Hvad 

der er hinsides Grænsen, tilhører ikke Fornuften, men 

Troen.
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Enhver, der kjender noget til den græsk-romerske Old

tidshistorie, vil mindes Navnet Arkimedes; dette Navn 

er knyttet til nogle af Videnskabens største Opdagelser i 

ren theoretisk Henseende og paa samme Tid til Viden

skabens Anvendelse i Livet og særligt til Videnskabens 

Magt ligeover for den raa fysiske Kraft. Thi det var 

Arkimedes, som lagde Grundvolden til den Videnskab, 

vi kalde Mekanik, og viste dens praktiske Anvendelse; 

og da hans Fødeby, det mægtige Syrakus, var omringet 

af Fiender, og Alle opgav Haabet om Frelse, var det hans 

Geni, der udtænkte og udfandt Midler til at afslaa Tien

dens Angreb og til at ødelægge den romerske Flaade, der 

kommanderedes af Roms første Feltherre. I næsten tre 

Aar forsvaredes Byen, og da den endelig faldt, var det 

for Forræderi og Borgernes indbyrdes Tvedragt, onde 

Magter, hvem intet Vaaben, ei heller menneskeligt Snille 

formaar at beseire.

Ar kim edes’s Levnetsbeskrivelse har vøgret skrevet 

af He raklides; men desværre er hans Værk tabt. Hvad 

vi vide om Arkimedes, er os overleveret i Brudstykker 

af forskjellige Forfattere, saaledes af Polybius, en be-
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rømt græsk krigshistorisk Forfatter, der levede samtidigt 

med Scipio Africanus minor, hvis Lærer han var; 

fremdeles af den bekjendte romerske Historieskriver Titus 

Livius, der i sin 24de og 25de Bog omtaler Syrakus’s 

Beleiring og Indtagelse. Endelig maa nævnes den be

rømte Taler og Filosof Cicero samt den græske Histo

rieskriver Plutark, deri sin Levn etsbeskri velse af Mar

cellus, Erobreren af Syrakus, omtaler Arkimedes og 

hans Forsvar af Byen. Enkelte Smaatræk ere ogsaa over

leverede gjennem endel andre af Oldtidens Skribenter.

Arkimedes’s Skrifter ere paa faa Undtagelser nær 

komne til os. De ere alle skrevne paa Græsk, hvilket 

Sprog taltes i Syrakus, der oprindeligt var en græsk Ko

loni, og hvis Borgere for en stor Del vare indvandrede 

Grækere eller af græsk Herkomst. I Begyndelsen af vort 

Aarhundrede blev Arkimedes’s efterladte Arbeider for 

første Gang fuldstændigt oversatte paa et moderat Sprog 

af den lærde franske Mathematiker Peyrard. Værket 

udkom i Paris 1807 og er tilegnet Keiser Napoleon I.

»Jeg har paataget mig,« siger Peyrard i Tileg

nelsen, »det lange og besværlige Arbeide at oversætte 

Arkimedes’s Skriftender endnu ikke ere udkomne paa 

noget levende Sprog. Da mit Arbeide er endt, nærer jeg 

kun et Ønske, nemlig at maatte tilegne Oversættelsen af 

den største af alle Mathematikeres Værker til den største 

af alle Krigere«. Napoleon L, der besad overordentlige 

Anlæg for Mathematik og var vel bevandret i Geometrien, 

forstod at vurdere Peyrards Arbeide.

Arkimedes er født 287 f. Chr. i Syrakus, en af 

Oldtidens mægtigste Byer, beliggende paa Øen Siciliens 

Østkyst lige ved Havet. Byen talte paa Arkimedes’s Tid
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fladen. Uhyre Summer, siger han, bleve anvendte for at 

tømme Søen. Tilsidst anvendte man en arkimedisk Skruer 

der blev dreven af to Vindmøller. Inden kort Tid var 

Søen tømt, og nogle Aar senere bedækkede Huse og frugt

bare Agre og Enge de Sletter og Bakker, som tidligere 

stode under Vand.

De gamle Forfattere tilskrive Arkimedes ikke færre- 

end 40 forskjellige Maskiner, hvoraf vi kun kjende nogle 

faa. Arkimedes har selv alene beskrevet en af sine 

Maskiner, og det er hans Himmelglobus; desværre er 

Beskrivelsen tabt. Paa denne Globus var fremstillet Be

vægelsen af Solen, Maanen og Planeterne, og det Hele 

skal have været saa sindrigt indrettet, at man blot behø

vede at dreie et Haandtag rundt for at faa de nævnte 

Himmellegemer til at beskrive paa Globus’en Baner, lig

nende dem, som de virkelige Himmellegemer synes at 

beskrive paa Himmelkuglen. Forresten har Arkimedes 

lagt liden Vægt paa sine øvrige mekaniske Opfindelser; 

han betragtede dem — siger PIutark — som et Slags 

Legetøi for Geometrien. Rimeligvis mente han, at enhver 

dygtig Mathematiker kunde gjøre lignende Opfindelser, og 

at de derfor ingen nølere Beskrivelse fortjente. Det er 

i det Hele taget et eiendomnieligt Træk for hin Tid, at 

Videnskabsmændene satte den rene, den abstrakte Tænk

ning saa overordentlig høit. Der fortælles saaledes, at da 

to græske Mathematikere, Archytas og Eudoxus, der 

begge vare Filosofen Platons Samtidige, begyndte at an

vende Geometriens Sætninger ved Konstruktionen af Ma

skiner, dadlede Platon dem og sagde, at de nedværdigede 

den rene geometriske Videnskab, og Plutark tilføier i 

sin Beretning, at fra den Tid begyndte man at skille
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mellem Mekanik og Geometri, samt at Maskinbyg- 

ning blev betragtet som et Haandværk og væsentligst over

ladt til Krigsvæsenet. Arkimedes har dog, hvad Meka- 

niken angaar, havt andre Tanker; han har i sine Skrifter 

vist, at den i Ordets egentligste Forstand er en mathe- 

matisk Videnskab og fordrer Beviser ligesaa strenge og 

logiske, som de rent geometriske.

Arkimedes havde en ubetvingelig Lyst til Studium. 

Man fortæller om ham ligesom om den store engelske 

Mathematiker Newton, at han forglemte under sine Ar- 

beider baacle at spise og drikke. »Hvor ivrig i sit Stu

dium var ikke Arkimedes,« siger Cicero, »han, som 

beskjæftiget med at tegne geometriske Figurer i Sandetr 

ikke blev var, at lians Fædrenestad var falden i Ro

mernes Vold!«

En af Ar kim ed es’s vigtigste Opdagelser i Meka- 

niken (Hydrostatiken o: Læren om Vædskers Ligevægt,, 

der udgjør en Underafdeling af den egentlige Mekanik) 

blev funden ved en Opgave, som Kong Hier o gav ham 

at løse. Kongen havde givet en Guldsmed 18 få rent. 

Guld for deraf at forfærdige ham en Krone. Da Guld

smeden havde bragt ham den færdige Krone, fattede Kon

gen af en eller anden Grund Mistanke om, at -Smeden 

havde stukket noget af Guldet tilside og blandet Sølv 

istedet. Arkimedes blev adspurgt, om der gaves noget 

Middel uden at beskadige Kronen til at komme efter, om 

hvorvidt Kongens Mistanke var grundet eller ei, og i be

kræftende Fald, hvormeget Sølv der var blandet i Guldet- 

Ar kim edes har udentvivl i længere Tid studeret 

paa Opgavens Løsning, men forgjæves; thi den forud

sætter Kjendskabet til en af de vigtigste Naturlove, hvis.
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Virkninger vi vistnok daglig se for vore Øine, men som 

indtil da var skjult for Alle. En Dag, da han var i 

Badet, fandt han Løsningen. Der fortælles, at han, hen

reven af Glæde over sin Opdagelse, styrtede ud af Badet, 

og forglemmende, at han var nøgen, ilede han gjennem 

Syrakus’s Gader til sin Bolig under Raabet: »jeg har 

zfundet det, jeg har fundet det!« hevreka), et Ord, 

.som siden den Tid er bleven verdensberømt.

I Virkeligheden havde Arkimedes fundet en Lov, 

der i Læren om Vædsker og Gaser er af høieste Betyd

ning; han havde fundet den Lov, som vor Tids Fysikere 

kalde det arkimediske Princip. I Badet kom han til 

at spørge sig selv, om hvad Grunden var til, at hans 

Legeme blev lettere i Vandet, noget som vi Alle kjende 

af Erfaring; thi naar man gaar ud i dybt Vand eller i 

et stort Badekar lægger sig i udstrakt Stilling, bæres man 

næsten ganske oppe af Vandet, og der skal kun en ube

tydelig Bevægelse med Hænder og Fødder til, for at holde 

Svømmeren oppe i Vandfladen. Hvad er Grunden her

til? Jo, siger man i daglig Tale, det er Vandet, som 

bærer det menneskelige Legeme, ligesom det bærer et 

■Skib eller en Baad. Ganske rigtig, men hvorledes kan 

Vandet bære et Legeme? Det er jo blødt, det skiller sig 

ad for et Barns Haand og bevæges af Vindens Pust. 

Træder jeg paa Vandet, saa skilles det, og ikke bærer 

■det mit Legeme oppe ligesom Landjorden eller det faste 

Tjeld. Og dog er det istand til at bære Skibe belæssede 

med Tusinder af Centner! Heri stikker en eller anden 

.Hemmelighed!

Arkimedes’s skarpe Aand fandt rimeligvis snart 

Gaadens Opløsning, og idet han skuede frem og saa de
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storartede og vigtige Følgeslutninger, som kunde drages 

af denne Lov, blev han' greben af Begeistring, hin for

underlige, glødende, Alt gjennemtrængende Følelse, som 

griber det Menneske, for hvis Øie opgaar en virkelig 

Sandhed, og han glemte Alt, han styrter ud af Badet, 

iler nøgen gjennem G-aderne raabende svQr^a\

Vi skulle korteligen forklare det arkimediske Princip. 

Lad os tænke os en firkantet Træklods neddykket i en 

Bøtte Vand; for at holde den neddukket, skal der en 

vis Kraft til, og jeg. maa med min Haand trykke paa 

Træklodsen, ellers flyder den op paa Overfladen. Men 

deraf følger, at der maa være en vis Kraft tilstede, 

der fra Bøttens Bund trykker opad mod Træklodsen. 

Tager jeg derimod en Jernklods af samme Størrelse, 

stiger den ikke tilveirs, men synker tilbunds, og vil 

jeg holde den oppe, maa jeg ikke trykke den ned i 

i Vandet, men tvertimod holde igjen. Dette er dog be

synderligt! Skulde Vandet virkelig gjøre Forskjel paa 

Træ og Jern, saaledes at det søger at skyde det første 

op paa sin Overflade, medens det lader det sidste synke 

ned paa Bunden?

Lad os tage en Vægt og veie Jernstykket paa, for

inden vi slippe det i Vandet, og derpaa dykke vi det i 

Vandbøtten, men fæster det ved en Snor saaledes, at vi 

kunne holde det oppe i Vandet, vistnok fuldstændigt ned

dykket, men dog et Stykke fra Bunden, og endelig fæste 

vi Snorens Ende til den ene Vægtarm. Vi kunne da ved 

at lægge Lodder i den anden Vægtskaal se, hvormeget 

Jernstykket veier i Vand og følgelig undersøge, om hvor

vidt Jernstykkets virkelige Vægt er bleven forøget, for

mindsket eller uforandret ved at neddykkes i Vand. Det
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viser sig da, at Jernstykkets Vægt er bleven formindsket, 

med andre Ord: Vandet synes ogsaa paa Jernet at ud

øve et Tryk opad, der, hvis det var stærkt nok, vilde 

skyde Jernet op paa Overfladen.

Arkimedes forklarede sig d u dette Tryk paa føl

gende Maade: man betragte et hvilketsomhelst Punkt i 

det stillestaaende Vand, der findes i Bøtten, saa maa en 

Vandpartikel, som befinder sig i dette Punkt, være trykket 

lige meget fra oven, fra neden og fra alle Sider; thi i 

modsat Fald vilde den bevæge sig og bringe Forstyrrelse 

i Vandets Ligevægt. Bliver nu et Legeme, f. Ex. den 

nævnte Træklods helt neddykket i Vandet, saa hviler paa 

dens øvre Flade et Tryk lig Vægten af den Vandsøile, 

som staar over samme; denne Vægt trykker Legen;et 

nedad. Fremdeles virker som et Tryk nedad Legemets 

Vægt; man faar følgelig som nedadvirkende Tryk baade 

Legemets egen Vægt og den Vandsøiles Vægt, som hviler 

over Legemet. Men til Gjengjæld trykker opad paa Le

gemets Bundflade et Tryk lig Vægten af den Vandsøile, 

der naar fra Overfladen og ned til Underfladen af det 

neddykkede Legeme. Dette Tryk bliver at fratrække det 

første, og da erholdes tilbage et nedadgaaende Tryk lig 

Legemets Vægt og et opadgaaende lig Vægten af den 

Vandmasse, som Legemet fortrænger o: en Vandmængde 

af samme Rumfang (Volum), som Legemet selv*). Er

Legemet være A B C D. Paa Overfladen 

trykker nedad Vægten af Vandsøjlen 

ECDF] paa Bunden AB trykker op ad 

et Tryk lig Vægten af en Vandsøile 

A E F B. Forskjellen mellem disse bli

ver Vægten af en Vandsøile lig ACBD 

ø: Vægten af det Vand, som Legemet
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nu Legemets Vægt større end Vægten af det samme 

Rumfang Vand, hvilket f. Ex. er Tilfældet med massivt 

Jern, da gaar Legemet tilbunds. Er derimod Legemets 

Vægt mindre end Vægten af det fortrængte Vand, hvilket 

f. Ex. er Tilfældet med Træ, Kork, hult Jern (en Kugle, 

en Baad af Jernblik) saa er det opaddrivende Tryk, der 

sædvanligt benævnes Opdriften, stærkere end Tyngde

kraften, der søger at drage Legemet tilbunds, følgelig 

skydes Legemet op paa Overfladen, og kun en saa stor 

Del af samme ligger neddykket i Vand, at netop det for

trængte Vands Vægt er lig Legemets Vægt. Naar altsaa 

en Baad ligger paa Vandet, saa fortrænger den saameget 

Vand, at sammes Vægt er lig Baadens Vægt. Fylder 

man nu Baaden med tunge Gjenstande, synker den dybere 

og dybere; thi for hvert Centner, der lægges i Baaden, 

maa den synke saa meget dybere ned, at derved for

trænges Vand af et Centners Vægt* *).

fortrænger — At Trykket paa A B er lig Vægten af Vandsøjlen 

AEFB, følger af, at enhver Vandpartikel M i samme horizon

tale Lag som AB trykkes nedad af en Vandsøile LM, følgelig 

maa alle Partikler med samme Kraft trykkes opad, naar Ligevægt 

skal finde Sted.
*) Da 1 Kubikfod Vand veier 62 S, og 1 Kubikfod er lig 1000 Kubik- 

tommer, saa svarer til 1 S omtrent 16 Kubiktommer eller 2 

Lod til 1 Kubiktomme; Kubikfod Vand veier omtrent 1 

Centner,

Man kan ogsaa paa følgende Vis klargjøre sig 

denne Sag:

Man forestille sig i Tanken i et Kar med stillestaaende 

Vand endel af selve Vandet begrændset til et Legeme 

f. Ex. en Kugle. Denne Vandkugle befinder sig i Ligevægt, 

den gaar hverken op eller ned, thi Vandet er i Hvile.
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Men hvorledes kan dette gaa til? Paavirkes da ikke 

Vandkuglen af Tyngden, der søger at trække den til

bunds ?

Det kan alene gaa til paa den Maacle, at Vand- 

kuglens Vægt, der drager nedad, ophæves af et 

lignende Tryk opad. Sæt nu en Trækugle, en Jern

kugle eller en Kugle af et hvilketsomhelst andet Stof 

istedet for Vandkuglen, saa vil det samme Tryk opad 

virke paa denne. Er altsaa Kuglen af samme Vægt, som 

Vandet, vil den blive i Hvile, men er den lettere, vil den 

stige tilveirs f. Ex. en Træ- eller Korkkugle; er den 

tungere end Vandkuglen f. Ex. en massiv Jernkugle, gaar 

den tilbunds.

Det samme finder Sted i Luft eller i Gaser. At en 

Luftballon stiger tilveirs, beror alene derpaa, at den Gas, 

den indeslutter, er lettere end det samme Rumfang Luft. 

Man kan derfor nøiagtigt beregne, støttet paa det arki- 

mediske Princip, hvor stor den Kraft er, der driver 

Ballonen tilveirs, naar man kjender Luftens og vedkom

mende Gas’s Vægt.

Efterat have erkjendt Sandheden af det nævnte Prin

cip, er det let at løse den Opgave, som Kong Hiero stil

lede Arkimedes.

Arkimedes lod Kronen veie og fandt dens Vægt 

at være 18 M just saa tung, som det Guld, Kongen 

havde givet Guldsmeden. Derpaa veiede han Kronen, 

idet den holdtes helt neddykket i Vand; han fandt den 

nu If U lettere. Han veiede dernæst rent Guld i og 

udenfor Vand og fandt, at det i Vand tabte af sin 

hele Vægt; det samme gjorde lian med rent Sølv og fandt
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sku lde den ved a t vei.es i V and tabe ^0 ^fø lge lig m eget V 

a ltsaa m en den har tab t 1{ få , af sin V æ gtr 4 , 

m ere . F ora t finde den ib landede S ø lvm æ ngde, har m an  

fø rst, a t

G uldet + S ø lvet veier 18 Ü.

V eies K ronen i V and , taber G uldet S ø lvet 

(= t l ) af sin V æ gt, og ifø lge V ein ingen udg jø r T abet 

fo r K ronen 1 | få ; a ltsaa faar m an:

2 '0 af G uldet + S ø lvet veier 1 | 

M en da m aa

G uldet +  2  G ange  S ø lvet veie  20  X få  e lle r 25  få . 

O venfo r .h avdes

G uldet 4- S ø lvet veier 18 27 ;

fra træ kkes dette , saa faaes  S ø lvet i K ronen a t véie 7  .

saa m eget S ø lv fand tes a ltsaa i K ronen .

R ig tigheden af  det sid st sag te kan paav ises saa ledes : 

hv is K ronen indeho lder 7 få S ø lv og a ltsaa 11 få G uld  

(th i K ronens hele V æ gt var 18 saa m aa den ned 

dykket i V and tabe fo r G uldets V edkom m ende || få og  

fo r S ø lvets || få af sin V æ gt, fo rd i, som oven næ vn t, 

G u ld taber og  S ø lv af sin  V æ gt i V and ; m en X
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tillagt || fi, udgjør || få, som netop er 1| få, hvilken 

Vægt jo Kronen tabte ved at veies i Vand.

Arkim edes skrev engang, fortæller Plutark, til 

Kong Hi er o, at man ved Hjælp af en given Kraft kunde 

bevæge en hvilkeusomhelst Last, ‘hvor tung den end var. 

Da Kongen forundrede sig herover og bad liam vise dette, 

lod Arkim ed es et kongeligt Fragtskib, der kun med 

stor Møie var trukket paaLand af mange Mænd, indtage 

clen sædvanlige Ladning, og derpaa en Mængde Mennesker 

stige ombord; selv satte han sig i nogen Afstand og be

vægede nu Skibet fremad ved Hjælp af et Maskineri. 

^Skibet skred langsomt, men sikkert fremad, som om det 

befandt sig paa Havet og ikke paa Landjorden*).  Kongen 

forbausedes over den store Virkning af et forholdsvis sim

pelt Maskineri; han indsaa, hvilke vigtige Anvendelser der 

kunde gj øres af en saadan Kunst, og lian overtalte Ar ki

med es til at bygge ham forskjellige Krigsmaskiner, tjen

lige dels til Angreb, dels til Forsvar. Af disse Maskiner 

gjorde Kong Hiero vistnok selv ingen Brug, da han 

henlevede sit Liv i Fred, men under Syrakus’s senere 

Beleiring spillede de en desto vigtigere Rolle.

*) Denne Plutarks Beretning er ikke ganske nøiagtig; thi vistnok er 
det theoretisk sandt, at man med en given Kraft kan bevæge en 
hvilkensomhélst Last, men Virkningen af Friktionen gjør, at det 

ikke i Praxis lader sig udføre. Rimeligvis har lian* anvendt Trid
ser og Vægtstænger til at sætle Skibet i Bevægelse samt ladet 

nogle faa Mænd bevæge Maskineriet.

Arkimedes har i sit Skrift »Planers Ligevægt« 

nøiagtigt og strengt videnskabeligt udviklet Vægtstangens 

Theori. Han beviser der strax i Begyndelsen den vigtige 

Sætning i Mekaniken, at to Vægter ophængte hver i
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sin Ende af en Vægtstang befinde sig i Ligvægt, 

naar de statiske Momenter ere ligestore.

Betydningen heraf er let at oplyse ved følgende 

Exempel:

AB forestiller en Vægtstang, der hviler paa et fast 

Underlag i C; den har to Arme, nemlig A C og CB, 

hvoraf den ene A C er 2 og den anden C B 5 Længde

enheder (f Ex. Tommer eller Fod eller Alen). De 2 Væg

ter ere ulige tunge, den ene er 15 , den anden 6 2Z,

men de holde hinanden dog i Ligevægt, og ifølge den 

arkimediske Sætning finder Ligevægt her Sted, fordi de 

statiske Momenter ere ligestore. Det statiske 

Moment af Vægten i A med Hensyn til C er nemlig Pro

duktet af de to Tal, der angive Lastens Vægt og Armens 

Længde, altsaa 15 X 2 = 30; paa samme Vis er det

15 tb I 6 I

det statiske Moment af Vægten i B med Hensyn til "C 

lig 6X5 = 30, fordi Vægten er 6 og Armen 5. Da nu 

15 X 2 = 6 X saa vil disse Vægter holde hinanden i 

Ligevægt.

Heraf skjønnes, at en meget liden Vægt kan holde i 

Ligevægt eller veie op en meget stor Vægt, naar man 

lader den lille Vægt virke paa Enden af en lang Vægt

arm, den store derimod paa en kort Vægtarm. Ved 

Hjælp af en Vægtstang kan derfor en Mand løfte eller 

bryde op en tung Sten eller lignende, som lian ikke kan 

rokke med sine Hænder. En Mængde af vore nyttigste

7
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Værktøi, som bruges daglig af tusinde og atter tusinde 

Mennesker, bero paa Vægtstangen, og deres Virkninger 

forklares ved den nylig nævnte Sætning, eller, forat tale 

mere'videnskabeligt, de ere simple praktiske Anvendelser 

og Exempler paa denne Sætning. Herhen høre Bræk- 

stangen, Saxen, Knibetangen o. s. v. Fremdeles er Vægt

stangens Princip anvendt ved Trillebøren, Karjolen og 

Kjærren. Endelig er de forskjellige Slags Vægter: Bis

mervægten, Skaalvægten, Decimalvægten eller 

Multiplikationsvægten o. s. v., der alle ere saa vig

tige, konstruerede efter den samme Sætning; ja der gives 

fast ingen Maskine, uden at jo Vægtstangsprincipet spiller 

en eller anden Rolle i samme.

Arkimedes skal i stolt Bevidsthed, om sin Theoris 

Sandhed have sagt til Kong Hier o: »Vis mig et Sted 

udenfor Jorden, og jeg bevæger den«*).

*) Denne Sætning er theoretisk talt sand, men Arkimedes havde 

og kunde ikke have nogen Forestilling om Jordens Storhed og 

Vægt. Først i vort Aarhundrede har man tilnærmelsesvis be

stemt Jordens Vægt. Antager man nu, at man virkelig havde 

en Vægtstang, i hvis ene Ende man kunde befæste Jordkuglen, 

og at der fandtes et fast Sted udenfor Jorden, hvorpaa Vægt

stangen kunde støttes, og at endelig Vægtstangen var tilstrække

lig lang til at en Vægt af f. Ex. 1 Centner kunde holde Lige

vægt med Jorden, saa vilde, selv om man bevægede den lange 

Vægtarm i en Bue, hvis Længde var 860 Mil, Jordkuglen dog 

løftes mindre end loooooooooooooo” af en Linie.

Blandt Arkimedes’s Skrifter forekommer et, der 

omhandler Sandkornenes Antal. Skriftet er i flere Hen

seender mærkeligt; Arkimedes opstiller i samme et Tal

system til at udtrykke meget store Tal, et System, der 

kommer vort nuværende meget nær; han omtaler korte- 

ligen A ris tarks astronomiske Anskuelser, hvoraf frem-
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gaar, at allerede enkelte af Oldtidens Vismænd havde 

rigtige Begreber om Jordens Forhold til Solen, at den var 

en Planet, der bevægede sig om Solen, og ikke, som de 

Fleste troede ligeindtil for nogle hundrede Aar siden, at 

Jorden var ubevægelig, og Solen med de øvrige Planeter 

og Stjerner bevægede sig om Jorden som Centrum. Ende

lig ere de Forsøg, Arkimedes har gjort forat bestemme 

Solens Diameter, og som han omtaler i Bogen, høist inter

essante. Da det maaske kunde være af Interesse for En 

og Anden at faa en Ide om Arkimedes’s Maade at 

skrive paa, anføres Indledningen til Skriftet. Det er til

egnet Gelon, Søn af Kong Hier o; han var efter de 

gamle Forfatteres Omtale en værdig Søn af Hi er o, der 

ikke udmærkede sig ved Pragt, men viste Interesse for de 

skjønne Kunster og Videnskaber.

Arkimedes’s Indledning lyder saaledes:

»Der er Nogle, o Kong Gelon, som mene, at An

tallet af Sandkorn er uendeligt. Jeg taler ingenlunde om 

det Sand, der findes alene omkring Syrakus og over 

det hele øvrige Sicilien, men om det, der findes baade 

i de beboede og ubeboede Egne.

Andre tro, at Antallet af Sandkorn ikke er uendeligt, 

men at det er umuligt at nævne et saa stort Tal, som 

dette udgjør. Hvis de, der tænke saaledes, ville forestille 

sig en Mængde Sand, som var lig hele Jordens Rumfang 

og fyldte alle dens Huler og Havets Afgrunde, og som 

hævede sig indtil de høieste Fjeldes Toppe, saa er det 

klart, at de maatte anse det for end mere umuligt at 

finde et Tal lig Antallet af Sandkorn i denne Mængde.

Hvad mig angaar, saa vil jeg ved mathematiske Be

viser, hvis Rigtighed du maa indrømme, vise, at blandt 

de af os nævnte Tal i Bøgerne til Zeuxippes gives der 
7*
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Tal, som overgaa Antallet af Sandkorn i et Rumfang 

Sand lig ikke blot Jordens, men hele Universets Indhold.

Du ved, at den største Del af Astronomerne anse 

Verden for en Kugle, livis Centrum falder sammen med 

Jordens Centrum, og hvis Radius er lig Afstanden mellem 

Jordens og Solens Centrer. A ri st ark fra Samos om

taler dette, men han gjendriver det i de Sætninger, som 

han har offentliggjort mod Astronomerne. Efter hvad 

Ari s ta rk beretter, er Verden meget større, end her nævnt; 

thi han antager, at Stjernerne og Solen ere ubevægelige, 

at Jorden dreier sig om Solen som Centrum, og at Stør

relsen af Fixstjernernes Kugle, hvis Centrum er Solen, er 

saa stor, at Forholdet mellem Cirkelperiferien, som Jorden 

beskriver om Solen, og Fixstjernernes Afstand er lig For

holdet mellem Kuglens Centrum og dens Overflade. Men 

det er indlysende, at dette ikke kan forholde sig saaledes, 

fordi Kuglens Centrum ingen Udstrækning har og følgelig 

ikke heller har noget Forhold til Kuglens Overflade*).  Da 

man ialmindelighed betragter Jorden som Verdens Midt

punkt, saa maa man antage, at Arist ark har villet sige, 

at Jorden forholder sig til den Kugle, vi kalde Verden, 

som den. Kugle, livorpaa den af Jorden om Solen be

skrevne Cirkel befinder sig, forholder sig til Fixstjerner- 

nes Kugle.

*) Peyrard gjør i sit Værk over Arkimedes opmærksom paa, at 

Arkimedes i dette Punkt har misforstaaet Aristark; denne 

har nemlig villet sige, at Fixstjernernes Afstand er at betragte 

som uendeligt stor i Forhold til Jordens Afstand fra Solen, eller 

med andre Ord: Jordens Afstand fra Solen forsvinder til et Intet 

betragtet i Forhold til Fixstjernernes umaadelige Afstande; det er 

ogsaa dette, som den nyere Tids Undersøgelser har bekræftet 

Paa et Par Undtagelser nær har det været umuligt endog blot 

tilnærmelsesvis at bestemme Fixstjernernes Afstande.



Arkimedes. 101

Vi sige altsaa, at hvis man havde en Kugle fyldt 

med Sand saa stor som Fifstjern ernes Kugle ifølge A ri

star ks Antagelse, saa kan man bevise, at blandt de Tal, 

der ere omtalte i Bogen om »Principia«, er der dem, 

som overgaa Antallet af Sandkorn, der indeholdes i denne 

Kugle.«

Arkimedes sætter Jordens Omkreds til 3,000,000 

Stadier å 125 geometriske Skridt. Han antager, at 

Solens Diameter er 30 Gange Maanens, og han kommer 

til det Resultat, at Fixstjernekuglens Radius kan sættes 

til cirka 10,000,000,000 Stadier. Denne Værdi er natur

ligvis altfor liden, men den overgaar dog mange Gange 

Længden af Jordkuglens Radius. Arkimedes antager 

fremdeles, at 40 Valmuefrø, lagt i Række ved Siden af 

hverandre, ndgjør en Længde af en Tomme (Forsøg gav 

ham 25), og at et Valmuefrø indtager samme Rumfang 

som 10,000 Sandkorn. Efterat han derpaa har udført 

Regningen, finder han, at Antallet af Sandkorn i den om

talte uhyre store Kugle er mindre, end Tallet 100, efter

fulgt af 61 Nuller. Han har derved paavist, at der gives 

Tal større end Antallet af Sandkorn i en Kugle, hvis 

Radius er 10,000,000,000 Stadier. Om end denne Kugle 

ikke omfatter det hele Universum, saa er den dog ialfald 

Tusinder af Gange større end Jorden.

At Arkimedes kunde udføre Beregninger som den 

her nævnte, fulgte af hans mathematiske Opdagelser. 

Arkimedes var nemlig den første, som har beregnet 

tilnærmelsesvis Cirkelens Omkreds og Indhold, Kuglens, 

Keglens og Cylinderens Overflade og Kubikindhold.

Før Arkimedes fremtraadte, var vistnok allerede 

det mathematiske Studium ved de græske Videnskabsmænd
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naaet temmelig vidt. Den store Euklide s, der var 

Arkim edes’s umiddelbare Forgjænger (han levede om

kring 300 f. Chr.), havde samlet og sat i System det 

Væsentligste af, hvad der indtil hans Tid var opdaget i 

Mathematiken; han har givet os Elementerne eller Be

gyndelsesgrundene i Geometrien, og hans Værk er saa 

udmærket i sit Slags, at det den Dag idag med enkelte 

Forandringer benyttes overalt i den civiliserede Verdens 

Skoler. Men en væsentlig Mangel var der; i Euklids 

Skrift behandledes ikke Beregningen af de krumme Linier; 

saaledes fandtes Intet om Cirkelens Omkreds og Indhold, 

Kuglens Overflade og Kubikindhold o. s. v.

Arkimedes fyldte denne Lakune. Og han gik vi

dere; han løste ei alene det berømte Problem om Cir

kelens Kvadratur, men han kvadrerede ogsaa Parabelen 

og fandt Indholdet af Paraboloiden *).  Han benyttede til 

Løsningen af disse vanskelige Opgaver aldeles nye Me- 

thoder, der i og for sig ere af overordentlig Betydning; 

thi disse Methoder danne i Virkeligheden Grundlaget for 

og indeslutte i sig Spiren til hin nye og storartede Reg

ning, der opdagedes mange hundrede Aar senere, og som 

bærer Navn af Differential- og Integralregning 

eller Uendelighedsrpgning **).

*) Det Legeme, der fremkommer ved at dreie en Parabel om sin 

Axe; Parabelen er en aaben oval Linie.

**) Opdagedes af Newton og Leibnitz i Slutningen af det 17de 

Aarhundrede.

Om den elegante Maade, hvorpaaa Arkimedes har 

behandlet de mathematiske og mekaniske Problemer, hvor

med han har beskjæftiget sig, kan alene Videnskabs

manden, der studerer hans Skrifter, erholde en klarFor- 

staaelse, men allerede den græske Historieskriver Plutark
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har i følgende Linier træffende skildret denne forunder

lige Mand, hvis høie Geni forbausede Oldtiden, og som 

beundres af den moderne Tids Videnskabsmænd:

»I den hele Geometri vil man intetsteds finde van

skelige og indviklede Opgaver opløste paa en simplere og 

tydeligere Maade end hos Arkimedes. Nogle tilskrive 

dette Mandens naturlige Anlæg og Begavelse, andre anse 

det som en Virkning af en overordentlig Flid, omenclskjønt 

Alt synes at være udarbeidet ganske let og uden An

strengelse. Thi, naar man efter al anvendt Møie selv 

ikke kan linde Beviset for en Sætning og saa henter 

Raad hos Arkimedes, saa falder det En strax ind, at 

at man selv maatte have kunnet finde det, en saa let og 

kort Vei fører ham til det, som han vil bevise.«

Arkimedes var imidlertid ikke blot Videnskabs

mand, han var ogsaa udmærket som Borger og besjælet 

af varm Fædrelandskærlighed; derom vidner det lange 

og haardnakkede Forsvar af Syrakus, der væsentligt 

skyldtes Arkimedes’s Geni og hans Krigsmaskiner, 

som forfærdede Romerne i den Grad, at de tilsidst knap 

turde nærme sig Murene. Da Byen endelig faldt, var det 

ogsaa Forræderi, som bragte den i Romernes Vold.

Det turde ikke være uden Interesse at give en kort 

Skildring af denne mærkelige Beleiring af Syrakus, der 

staar i saa nøie Forbindelse med Arkimedes’s Navn; 

men det vil da først være nødvendigt at kaste et Blik 

paa Stadens Historie og de politiske Begivenheder, der 

foranledigede Beleiringen.

Syrakus, der som bekjendt ligger paa Siciliens 

Østkyst lige ved Havet, blev anlagt 734 f. Chr. af Dorier 

under Anførsel af Arkias fra den græske By Korinth
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Byen var oprindeligt ubetydelig og havde en republikansk 

Forfatning, som imidlertid blev kuldkastet af G-elon. der 

opkastede sig til Enehersker 485 f. Chr. Han udvidede 

Staden betydeligt og lagde Grunden til dens Storhed. 

Man faar et Begreb om Byens Rigdom og Magt under 

Gelon, naar man hører, at han tilbød Athen og Sparta,, 

der havde sendt Bud til ham om Hjælp mod Perserne, 

20,000 Fodfolk, 2000 Ryttere og 200 treradaarede Skibe 

under Betingelse af, at han maatte faa den øverste Kom

mando over den forenede græske Flaade. Dette blev 

imidlertid afslaaet og — til Lykke for Gelon og Sy

rakus; thi Karthagenienserne, som holdt med Perser

kongen Xerxes, sendte samtidigt en stor Arme ogFlaade 

til Sicilien under Feltherren Hamilcar. Men Gelonr 

som gik Karthagenienserne imøde med en Arme paa 

50,000 Mand og 5000 Ryttere, slog dem fuldstændigt ved 

Him era samme Dag, som den forenede græske Flaade 

under Themistokles seirede over Xerxes ved Sala

mis (480 f. Chr.). 150,C00 Afrikanere skal være faldne 

i Slaget, og Karthagenienserne maatte bl. a. give Løfte 

om at ophøre med sine forfærdelige Menneskeofringer til 

Ba al-M olok. De vundne Skatte uddelte Gelon som 

Belønning til de tappre Krigere og til Gudernes Templer. 

Fangerne anvendtes til Markarbejde og til at fuldføre en 

Mængde Bygninger, hvoriblandt et stort Tempel i Akra

g'o s. Da Freden var befæstet, afskedigede Gelon sin 

Arme og traadte vaabenløs frem for Folkeforsamlingen, 

hvem han aflagde Regnskab for sin Regjeringsstyreise. 

Folket hilsede ham med Bifaldsraab. Hans tidligere 

Strenghed forvandledes fra nu af til Mildhed, hans Un-
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dersaatter lærte at agte og elske ham og kaldte ham 

deres bedste Ven.

Gelon fulgtes i Regjeringen af sin Broder HieronT 

som førte endel heldige Krige og udvidede yderligere Sy

rakusas Magt, men plettede sit Liv ved Gjerrighed og 

Voldshandlinger. Det var denne Fyrste, om livem der 

fortælles, at han spurgte Digteren Simonides, hvad han 

mente om Gudernes Natur og Egenskaber. Simonides 

udbad, sig først en Dags Betænkningstid, derpaa to, fire, 

otte o. s. v. Da Fyrsten trængte ind paa ham, svarede 

han endelig: jo mere jeg tænker over Sagen, desto van

skeligere og dunklere bliver den.

Efter Hi er o n fulgte Thrasy bulos, der imidlertid', 

gjorde sig saa forhadt ved sin Grusomhed, at Syrakusa- 

nerne forjagede ham og atter indførte den republikanske 

Regeringsform. Byen blev nu Hovedet for et Forbund 

mellem de græske Stæder paa Sicilien og tiltog i Magt 

og Rigdom, men plagedes samtidigt af indre Uroligheder.. 

Kort efter udbrød Krig med Karthagenienserne, og under 

denne lykkedes det Dionysios, en Mand af lav Her

komst, at opsvinge sig til Hersker over Syrakus (405 f- 

Chr.). Han var en kraftig og klog Hersker, men vil- 

kaarlig og hensynsløs. Det fortælles bl. a. om ham, at 

han berøvede Zeus’s Billedstøtte en Kappe af massivt 

Guld med de Ord: »Den er for tung om Sommeren og 

for kold om Vinteren«. Ligeledes fratog han Læge-Guden 

Asklepios’s Statu dens Skjæg af Guld, thi -det sømmede 

sig ikke, sagde han, for en Søn af en skjægløs Fader at 

bære Skjæg.

Sønnen, Dionysios den yngre, fulgte ham i Re

gjeringen, men var en yderst slet Regent, og blev saa.
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forhadt, at en Del Borgere henvendte sig til Moderstaden 

Korinth med Bøn om Hjælp. Denne sendte den ædle 

'Timoleon, som ogsaa befriede Syrakus fra Tyrannen og 

sikkrede Byens Uafhængighed ved en seierrig Fred med 

Karthago (340 f. Chr.). Efter Timoleons Død opkastede 

imidlertid Agathokles sig til Enehersker, myrdede sine 

politiske Modstandere og udøvede Rædselsgjerninger, der 

høre til de værste, Historien har optegnet. Han blev til- 

sidst forgiftet 289 f. Chr. af sin egen Sønnesøn, som 

derpaa tilrev sig Magten. Endelig lykkedes det Hi er o 

omtrent 20 Aar senere at opkaste sig til Enehersker og 

Konge. Han styrede Staten med Visdom og Mildhed i 

■54 Aar, og da han døde 215 f. Chr. var der kun faa 

Borgere, der ikke med oprigtig Sorg begræd Tabet af 

ham og med bange Anelser saa Fremtiden imøde.

Kong Hier o var en Ven af Romerne og deres tro

faste Bundsforvandt; han havde ved flere Leiligheder 

gjort dem vigtige Tjenester, sendt dem Krigsskibe, Lev- 

netsmidler m. m. HansSøn G-elon, der lignede Faderen 

i Karakter, var død kort forud; Sønnesønnen Hiero

nymus var kun 15 Aar gammel og af et vildt og liden

skabeligt Sind, som gjorde det tvivlsomt, om han kunde 

styre sig selv, endsige et Kongerige. Der fortælles, at 

Kong Hiero før sin Død skulde have tænkt paa at ind

føre en republikansk Forfatning, men dette kom i ethvert 

Fald ikke til Udførelse. Forat betrygge sig mod Sønne

sønnens viltre Sind indsatte lian før sin Død 15 Formyn

dere og bad dem paa sin Dødsseng, at de raaatte holde 

fast ved det romerske Forbund, lede Ynglingen i hans 

Fodspor og lade ham blive i den samme Tugt som hid

indtil. Men snart fortrængte en af Formynderne, Andro-
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no dor, de øvrige og erklærede den unge Konge for 

myndig. Følgen blev, som man kunde vente, at den uer

farne Konge styrtede sig i en Hvirvel af Forlystelser og 

lod sine Lidenskaber frit Spillerum. Han blev vellystig og 

grusom. En saa stor Skræk — beretter Livius — 

overkom Folket, at endog flere af Formynderne dels flyg

tede, dels dræbte sig selv forat undgaa en skjændig Død 

paa Retterstedet. Kun tre af dem forblev hos Kongen 

og havde endnu nogen Indflydelse. Af disse var der blot 

en, Thraso, som holdt paa Forbundet med Rom.

Paa denne Tid opdagedes en Sammensværgelse mod 

Kongens Liv, men Angiveren kunde alene paapege en af 

de Sammensvorne véd Navn Theodotus, som havde op

fordret liam til Deltagelse deri. Denne blev greben og 

lagt paa Pinebænken forat tvinges til at aabenbare sine 

Medskyldige. Han nægtede at sige noget, men bragt til 

Fortvivlelse ved de frygtelige Lidelser, angav han falske- 

ligen Th ras o og andre, der stod Tyrannen nær. Dette 

bevirkede, at Thraso og flere andre i Virkeligheden uskyl

dige henrettedes, medens de Sammensvorne, som stolede 

fast paa Theodotus’ Troskab og Udholdenhed, hverken 

flygtede eller skjulte sig. Med Thraso brast det sidste 

Baand med Romerne. Kongen lod Gesandter afgaa til 

Hannibal, soam dengng kjæmpede i Italien mod Ro

merne, og der kom et Forbund istand mellem Syrakus 

og Karthago, som tidligere havde været Dødsfiender.

Da den romerske Prætor, Appius Claudius, hvis 

Provinds Sicilien var, erfarede dette, sendte han øjeblik

kelig Gesandter til Hieronymus, som imidlertid behandlede 

dem med Haan og blandt andet spurgte spottende, hvor

ledes det var gaaet Romerne i Slaget ved Can næ. Disse
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svarede, at de vilde komme igjen, naar han havde lært 

med Alvor at høre paa et Gesandtskab og advarede ham 

mod at bryde Forbundet med Rom.

Kort efter blev imidlertid Hieronymus dræbt af 

de Sammensvorne i Staden Leon tin i, hvorhen han havde 

begivet sig med 15,000 Mand Fodfolk og Rytteri. En Dag, 

da han skulde passere en af Byens trange Gader, blev 

han af en vis Dio me nes, der tilhørte Livvagten og var 

med i Sammensværgelsen, skilt fra sine Drabanter og 

nedhugget. Lederne for Sammensværgelsen ilede derpaa 

til Syrakus, hvor de ankom ved'Solnedgang, redegjennem 

Porten Hexapylon ind i Byen med Kongens blodige 

Klædning og raabte: Frihed! Frihed! Til Vaaben! Hele 

Staden blev oprørt. Kong Hi er o s Svigersøn, An d ro

ll ador, der havde været Medlem af Fonnynderregjeringen, 

søgte nu ved List at bemægtige sig Eneherredømmet. I 

Begyndelsen smigrede han for Folket og blev valgt til 

Prætor af Folkeforsamlingen, men da en af hans for

trolige røbede Planen for de øvrige Prætorer, blev han 

en Dag, da han skulde begive sig til Raadhuset, dræbt. 

Men ikke nok hermed; den blinde Mængde ophidset af 

Prætoren Sopaters Tale, hvori han søgte at retfærdig

gøre Drabet af Andronador, forlangte med høie Skrig 

Udryddelsen af hele Tyrannens Familie, forglemmende, 

hvormeget Folket skyldte den ædle Hiero og hans Søn 

Gelon. Som det desværre saa oftegaar, var der tjenst

villige Hjælpere tilstede, som satte en Ære i at udføre 

Folkehobens Befaling. Prætorerne selv gav Ordre til at 

ombringe den hele kongelige Familie, hvilket ogsaa skede. 

Blandt de mange uskyldige, der faldt som Offer for Folkets 

blinde Raseri, var ogsaa Kong Hi er o s Datter Heraclea,



Arkimedes. 109

gift med Zoippus. Hendes Mand var tidligere af Hiero

nymus sendt som Gesandt til Kong Ptolemæus og havde 

besluttet at forblive der som i en Slags frivillig Land

flygtighed. Da Heraclea erholdt Underretning om, at 

den kongelige Families Medlemmer bleve myrdede, ilede 

hun med flagrende Haar ind i sit Kapel til Husguderne, 

men Morderne trængte efter. Hun anraabte dem om Med

lidenhed og bevidnede sin Uskyldighed med Hensyn til 

Svogeren Andronodors Planer mod Stadens Frihed. 

Da Morderne ikke lod sig bevæge, bad hun dem idet- 

mindste at spare hendes to uskyldige Døttre; men intet 

hjalp, alle tre bleve dræbte. Kort efter indtraf Bud med. 

Befaling om ikke at dræbe dem, og nu vendte den letbe

vægelige Folkeopinion sit Raseri mod Prætorerne, der 

saa hurtigt havde ilet med at fuldbyrde Dødsstraffen.*)

*) Se Livius’s gribende Skildring af Drabet paa Heraclea, Kong 

Hieros Datter, 24de Bog, 26de Kapitel.

Enden blev, at to af Hannibals Gesandter Epi

kydes og Hippokrates valgtes til Prætorer; disse 

vare begge paa Fædrenes Side Syrakusanere, men fødte 

i Karthago. Intet Valg kunde være mere uheldigt og 

skjæbnesvangert for Staden.

Imidlertid nærmede Romerne sig det syrakusanske 

Gebet og fordrede bestemt Svar, om Byen vilde være paa 

Roms eller Karthagos Side. En Tid syntes det, som om 

Besindigheden skulde seire; men de nævnte Prætorer 

brød Vaabenstilstanden og anfaldt de romerske Tropper. 

Endnu en Gang rakte Romerne Haanden til Forlig. Kon

sulen Marcellus sendte Gesandter og forlangte de to 

nyvalgte Prætorer udviste; men disse, som ved List havde 

sat sig i Gunst hos Tropperne, bemægtigede sig Herre-
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dømmet over Byen og dræbte eller forjagede de andre 

Prætorer. Derpaa aabnede de Fængslerne og dannede af 

Slaverne i Forbindelse med Leietropperne en sig hengiven 

Skare, hvormed de indjog alle brave Borgere Skræk og 

Rædsel. Saaledes kom Staden fra at være under Hiero

nymus’s Tyranni under et endnu værre, et rent Pøbel - 

tyranni.

Romerne, som kort forud havde erobret Leon ti ni 

med Storm, brød ved Underretningen om den nye Revo

lution i Syrakus op fra sin Leir og nærmede sig Byen 

paa omtrent 1500 Skridts Afstand. Appius Claudius 

sendte Gesandter, men som mod al Folkeret bleve an

grebne og kuri' reddede sig ved Flugten. Endnu en Gang 

gjordes Forsøg paa at fornye Forbundet, men Hippo- 

krates og Epikydes mødte Gesandterne foran Stads

porten og gav dem det haanlige Svar: Romerne kan an

gribe Byen, og de skal erfare, at der er Forskjel paa at 

storme Syrakus og Leontini. Da skred endelig Romerne 

til Angreb.

Den udmærkede Feltherre M ar c ellu s, maaske Han

nibals farligste og mest frygtede Modstander, anførte 

Flaaden, medens Appius Claudius førte Landarmeen. 

De haabede begge, at, naar en kraftig Storm blev fore

tagen samtidigt fra Sø- og Landsiden, vilde det ikke være 

særdeles vanskeligt paa et enkelt Punkt at trænge ind i 

en saa stor og udstrakt By som Syrakus. Og sikkerlig- 

skulde Byen under sædvanlige Forhold være bleven tagen 

med stormende Haand, hvis der ikke dengang havde levet 

en Arkimedes i Staden.

Det er os intet fortalt om Arkimedes’s politiske 

Anskuelser, men da han var en gammel og trofast Ven
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af den afdøde Kong Hi er o, er der al Sandsynlighed form

at han har havt fælles Sympathier med denne og holdt 

paa Forbundet med Romerne. I Virkeligheden var jo 

ogsaa et Forbund med Karthago, der altid havde været 

Syrakus’ svorne Fiende, og hvis Folk og Karakter stod 

i skarp Modsætning til den græske Befolkning, en natur

stridig og urimelig Ting. Det kan derfor neppe være 

tvivlsomt, at Arkimedes med Sorg og Bedrøvelse som 

mange andre af Byens bedste Borgere havde seet de sidste 

Begivenheder udvikle sig. Men paa den anden Side havde 

han som god og loyal Borger kun et at gjøre, naar hans 

Fædrenestad blev angreben, det være af Fiender eller 

fordums Venner, nemlig at yde sin Hjælp til Forsvaret.

Marcellus bestormede med sine Krigsskibe den Del 

af Syrakus, som kaldtes Akradina, hvis Mure blev 

beskyllede af Havet. Han førte med sig en Krigsmaskine^ 

kaldet S ambuk a, som var en uhyre Stormstige, der laa 

paa to sammenbundne Krigsskibe, og skulde reises mod 

Murene ved Hjælp af Heiseindretninger, for derpaa at 

tjene som Vei for de stormende Soldater. Fra de øvrige 

Skibe blev der skudt med Pile, Kastespyd og Stene saa 

heftigt, at ingen kunde staa paa Murene uden at blive 

dræbt eller saaret. Desuden førte lian med sig saakaldte 

Væddere eller Stormbukke, forat støde Murene istykker 

og danne Bresche for de stormende.

Samtidigt angreb Appius Claudius fra Landsiden.. 

Plutark fortæller, at Syrakusanerne ved dette dobbelte 

Angreb geraadede i Bestyrtelse og holdt sig ganske stille, 

da de ansaa det for umuligt at kjæmpe mod saadan Over

magt. Men nulod Arkimedes sine Krigsmaskiner spille.- 

De kastede alle Slags Skudvaaben og store Stene med en
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saa utrolig Hurtighed, at intet kunde modstaa deres Kraft. 

Hele Geledder blev nedslagne, Legionerne kom i Uorden, 

og Angrebet afsloges.

Stormen fra Søsiden var dog den frygteligste, men 

Romerne naaede ikke engang frem til Muren. PIutark 

siger, at Arkimedes havde ladet sine Maskiner opstille 

paa og bag Muren. De fjernere Skibe beskjød han med 

Stene af uhyre Vægt, de nærmere med lettere, men saa- 

meget talrigere Skudvaaben. Den store Maskine Sam- 

buka, hvortil Marcellus særligt havde sat sit Haab, 

befandt sig endnu temmelig langt fra Muren, da der kom 

flyvende tre store Stene, 10 Talenter tunge*),  den ene 

efter den anden og faldt paa Maskinen og Skibene, som 

knustes og ødelagdes. Marcellus maatte saa hurtigt 

som muligt give Befaling til, at Skibene skulde trække 

sig tilbage, og saaledes blev ogsaa Angrebet tilvands 

afslaaet.

*) Man er uenig om det attiske Talents .Størrelse, men de nævnte 

Stene maa idetmindste have veiet 5 Centner, andre mene 12 

Centner.

Romerne holdt derpaa Krigsraad og besluttede at 

storme Byen ved Nattetide, idet man antog, at Soldaterne 

begunstigede af Mørket maatte kunne komme ubemær

kede temmelig nær Murene, og at de arkimediske Ma

skiner vare saa kraftige, at de vilde slynge Stene og Pile 

over Hovedet paa en Fiende, som befandt sig i Nærheden 

af dem. Men det synes, som om Arkimedes længe i 

Forveien havde sørget for at have Skyts i Beredskab, der 

var beregnet paa korte Afstande. Bag Muren havde han 

opstillet en Mængde mindre Katapulter og Balister, 

hvormed han kunde beskyde Fienden, uden at denne
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kunde se eller skade Skytsets Betjeningsmandskab, der 

var skjult. Da Romerne i Nattens Mørke stille nærmede 

sig og endnu troede sig ubemærkede, geraadede de plud

seligt i en Hagel af Pile og Spyd, som det var umuligt 

at modstaa. Naar Soldaterne rykkede frem under Skjold

tag, kom der flyvende store Stene, som faldt næsten lodret 

ned paa Skjold taget og knuste alt omkring sig.

Det gik heller ikke Skibene bedre. Nogle af dem var 

dog kommen lige under Muren og troede sig i Sikkerhed 

for Skytsets Virkning. Men pludseligt viste sig over 

Muren den ene Ende af en lang Vægtstang, og fra denne 

— fortæller Polyb — faldt en Jernhaand befæstet i en 

Kjæde ned paa Skibet, greb fat i dets Tougværk og Dæk. 

Derpaa strammedes Kjæden, idet Vægtstangen bag Muren 

blev trukken ned; Skibet løftedes i Veiret, holdtes et Øie- 

blik svævende i Luften og styrtede derpaa med Vold

somhed. ned i Havet, hvor det enten fyldtes med Vand 

eller knustes mod Klipperne.

Marcellus befandt sig i den yderste Forlegenhed; 

thi alle hans Planer bleve tilintetgjorte af Arkimedes, 

og de Beleirede spottede over alle Romernes Anstren

gelser og forgjæves Angreb. I Krigsraadet besluttede 

Marcellus og Appius at anvende alle mulige Midler 

forat overraske Besætningen, og i Løbet af otte Maaneder 

blev ingen Krigslist uforsøgt, men forgjæves.

»Saa stor var — siger Polyb — en eneste Mands 

Magt! Saa stor var Virkningen af hans Geni! Medsaa 

anseelige Stridskræfter tillands og tilvands vilde Byen ved 

første Angreb være falden i Romernes Hænder, hvis ikke 

denne Olding havde været i Syrakus. Arkimedes er

8
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indenfor dets Mure, og Romerne vove ikke engang at 

nærme sig dem!«

Da de romerske Feltherrer indsaa Umuligheden af at 

tage Byen enten med Storm eller ved en regelmæssig 

Beleiring, indskrænkede de sig til en Cernering og søgte 

at hindre al Tilførsel. Det var maaske paa denne Tid, 

at Arkimedes fattede den Ide at opbrænde den romerske 

Flaade forat skaffe Byen Forsyning af Levnetsmidler. 

Herom fortæller Tzetzes følgende:

»Da Marcellus’s Flaade laa i Havnen, opstillede 

Oldingen (o: Arkimedes) et sexkantet Speil, som han 

havde forfærdiget. Han stillede i passende Afstand derfra 

andre mindre Speile, som vare af samme Slags og som 

kunde dreies om Hængsler. Han udsatte Speilene for 

Solstraalerne, som reflekteredes, og Skibene, som befandt 

sig i en Afstand lig Havnens Længde, kom i en frygtelig 

Brand, som lagde dem i Aske. Dion og Diodor, som 

have skrevet Arkimedes’s Historie, og flere Andre have 

talt derom og fremfor Alle Anthemius, der har skrevet 

om Mekanikens Underværker.«

Man troede i længere Tid, at Arkimedes havde 

benyttet sig af et Hulspeil af parabolisk Form; men da 

senere hen Theorien for Hulspeilene blev nærmere ud

viklet, fandt man, at dette var umuligt, dels fordi det er 

særdeles vanskeligt at forarbeide et saa stort Speil, at 

Varmens Virkning i længere Afstand bliver tilstrækkelig 

til at tænde Skibe, dels fordi det paraboliske Brændspeil 

kun virker i en bestemt Afstand, saa at Skibene alene 

behøvede at flytte sig et Par Alen forat være udenfor 

Speilets Virkeevne. Det gik da, som det hyppigt gaar:
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man tvivlede paa Beretningens Sandhed og antog det Hele 

for en Fabel.

Den bekjendte Athanasius Kircher gjorde senere 

Forsøg med flere plane Speile istedetfor Hulspeil; 

han siger selv angaaende sine Experimenter, at den 

Varme, han kunde frembringe ved 4 Speile, endnu var ud

holdelig, men med 5 Speile blev den uudholdelig.

Det var imidlertid først den franske Fysiker og Zoo

log Buffon, der søgte ved mere storarteds Experimenter 

at komme efter, hvorvidt det var muligt at frembringe en 

større Grad af Varme ved Hjælp af flere plane Speile. 

Han konstruerede nemlig et Brændspeil sammensat af 

flere plane Speile og udførte en Række af interessante 

Forsøg, hvoraf vi ville anføre følgende:

Den 23de Marts ved Middagstid antændte han i 66 

Fods Afstand med 40 Speil en tjæret Planke af Bøgetræ.

Den 10de April Eftermiddag tændte han i 150 Fods 

Afstand med 128 Speil en tjæret Planke af Grantræ. 

Antændelsen skete pludseligt.

Den Ilte April smeltede han et Stykke Tin, som 

veiede 5 !ti, i 20 Fods Afstand ved Hjælp af 45 Speil. 

Endvidere smeltede og fordampede han gjen tagne Gange 

med stor Lethed Sølvtallerkeuer i en Afstand af 40 å 

45 Fod.

Disse og flere andre Forsøg overbeviste endelig den 

forbausede videnskabelige Verden om, at man med flere 

plane Speile kan frembringe endog i betydelige Afstande 

en meget stærk Varme.

Det er Intet, som hindrer os i at tro, at virkelig 

Arkimedes ved Hjælp af mange plane Speile kan have 

brændt den romerske Flaade. De ovenfor anførte Ord af
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Tzezes tale heller ikke noget om, at lian just har be

nyttet etHulspeil; der siges kun, at Speilet var sexkantet, 

og der lægges til, hvad er meget vigtigt, at han brugte 

flere andre mindre af samme Slags, der kunde bevæges 

om Hængsler.

Peyrard, den lærde Oversætter og Fortolker af 

Arkimedes’s Skrifter, har til sit Værk føiet en Beskri

velse over, hvorledes man kunde indrette og opstille plane 

Speile forat frembringe en stor Varmevirkning. Han for

kaster Buffons Methode at sammensætte de plane Speile 

til et eneste stort Brændspeil som upraktisk^ men tænker 

sig flere plane Speile opstillede i hinandens Nærhed, hver 

paa sit Stativ (ligesom Kikkerter) og rettede af en Person 

mod Solen, saaledes at de reflekterede Solstraaler falde 

paa den Gjenstand, der skal antændes. Han viser, hvor

ledes man paa en temmelig simpel Maade kan indrette 

sig saaledes, at vedkommende Person ved at bevæge en 

med Speilet forbunden Sigteindretning, indtil han faar 

Øie paa Gjenstaiiden, der skal antændes, paa samme Tid 

faar bragt Speilet i den rette Stilling o: saaledes, at Speilet 

kaster Solbilledet paa Gjenstanden *).  Peyrard antager, 

at en Person kan passe og rette 10 Speile af lians Kon

struktion paa engang. Efter en lav Beregning kommer 

han til det Resultat, at 590 Speile af hans Konstruktion, 

hvilke behøvede omtrent 60 Mand til at stilles og passes,

*) Enhver ved, hvorledes man med et Stykke folieret Glas ø: et 

Stykke af et ituslaaet Speil kan faa Solbilledet til at falde paa en 

Væg; de fleste har vistnok som Barn moret sig med at lade det 

reflekterede Solbillede hoppe og danse paa Væggen. Lader man 
flere Personer holde hver sit Speil, og alle lader Solbillederne 

falde paa samme Sted af Væggen, vil der fremkomme ikke blot 

et stærkt Lys, men ogsaa Varme.
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vilde være tilstrækkelige til at antænde en Flaade af Træ

skibe i en Afstand af 1250 Meter eller henimod. en halv 

norsk Fjerding.

Betænker man, at Fabrikationen af Metalspeile*) i 

Oldtiden stod meget høit, da de ligesom vore nuværende 

Glasspeile benyttedes i det daglige Liv, og at en By, som 

Syrakus, med sin Rigdom og Luxus sandsynligvis havde 

en Mængde dygtige Arbeidere og Kunstnere i denne Ret

ning, saa kunde det ikke være vanskeligt for Arkimedes 

at skaffe sig saa mange Speile, som han maatte ønske. 

Erindrer man fremdeles, at Oldtidens Stormænd, naar det 

gjaldt en vigtig Sag, hverken sparede Pengev eller Folk 

forat naa sit Øiemed, og erindrer man Ar kim edes’s 

Gem og Virksomhed ved andre Ledigheder under Belej

ringen af hans Fædrenestad, saa synes det ikke urimeligt, 

at han skulde have brændt den fiendtlige Flaade ved An

vendelsen af en Mængde plane Speile, der ved Middags

tiden kastede den brændende sicilianske Sols Straaler hen 

paa de sorgløse Romeres Træskibe, der maaske befandt 

sig i en 3 å 4000 Fods Afstand fra Byens Mure og troede 

sig sikkre mod enhver Fare.

Lad et Øieblik Fantasien faa Frihed, og lad os ved 

den danne os et Billede af Situationen! Det er Middag; 

paa den høie Bymur sees de sædvanlige Vagter og maaske 

et til to hundrede andre Personer i adskilte Grupper, 

der opstille og dreie paa endel Metalplader, som glimre i

*) Vore Glasspeile ere ogsaa egentligt Metalspeile, idet ikke Glas

set, men den tynde Kviksølvflade paa Glasset reflekterer Lys- 

og Varmestraalerne. Man maa ikke tro , at vore Speile overgaa 

Oldtidens; tvertimod er et godt poleret Metalspeil langt fuldkotn- 

nere, men ogsaa meget kostbarere end selv det bedste Giasspeil 
med Kviksølvbelæg.
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Solskinnet, men forøvrigt er Alt stille og taust. Den hele 

By og omgivende Leir synes at være uddød, eller at væie 

gaaen til Hvile i den hede Middagstid; Varmen er ogsaa 

fast uudholdelig, intet Vindpust, ingen venlig Sky vil et 

Øieblik dække for den glødende Sol, der kaster sine 

Straaler næsten lodret ned og bringer Beget og Tjæren 

til at smelte paa de romerske Krigsskibes Dæk.

Men hvad bestille da disse Folk der henne paa 

Muren? Forgjæves kaster en og anden romersk Officer 

eller Soldat sit Blik derhen forat udfinde, hvad de have 

for; Afstanden er for stor til at se tydeligt med ube

væbnet Øie. Nu og da glimter det i Solen som af blanke 

Skjolde, men selv om Romernes Konsul var personlig 

tilstede, vilde han ikke kunne forstaa, hvad disse Mænd 

bestille.
En gammel, hvidhaaret, togaklædt Mand gaar omkring 

og uddeler sine Befalinger; han opstiller sine Mænd paa 

Muren som en Officer sine Soldater. Men vi se ingen 

Vaaben, ingen af de saa frygtelige Katapulter og Ballistei, 

derimod har hver Mand flere store og skinnende Speile, 

saaledes som vi finde dem i de rige og fornemme Syra

kusaneres Pragtværelser. Disse Speile stille de op paa 

Stativer, lignende dem, som Astronomerne benytte til sine 

Kvadranter og Cirkler, naar de betragte den mørke Nats 

funklende Stjerner.

Alt udføres med Raskhed og Sikkerhed; man skulde 

tro, at disse Folk stadigt maa have syslet med slige Sa

ger, og det forholder sig ogsaa saa, thi de ere fra Værk

stederne, hvor alskens mekaniske Sager forarbeides. Hist 

og her er et og andst i Uorden; den lividhaarecle Olding 

nærmer sig Gruppen, hvor Arbeiderne stikke Hovederne
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sammen og undersøge Tingen, og hurtigt har han med et 

Par Ord afgjort Sagen; man hører Filens Hvin og Ham

merens Slag i nogle Minutter, saa er Alt i Orden.

Men hvad skal nu ske? Paa et Vink af Oldingen 

stiller hver enkelt sig paa sin Plads, og vi se alle op

stillede i en lang bølgeformet Linie langs Volden. Selv 

befinder han sig i Midten og har foran sig et mægtigt 

sexkantet Metalspeil, der kaster et rent og lysende Billede 

af Solen dybt ned i det joniske Havs blaa Bølger, som 

skylle sagte op mod den høie Mur. Oldingen bevæger 

Speilet, Solbilledet danser og hopper henover Havspeilet; 

som et Lyn flyver det hen, og nu tegner det sig klart 

mod den mørke Skibsboug af det stolte romerske Admi

ralsskib, der ligger en Kabellængde frem foran den øvrige 

Flaade. Han vinker, og alle de øvrige Mænd bevæge sine 

Speile; det blinker som Lyn i Bølgedybet, Hundreder af 

Billeder af Solen bevæge sig hurtigere end Pilen henover 

Syrakus’s store Havn i Retning af den romerske Flaade, 

og Solbillede efter Solbillede tegner sig paa samme Sted, 

hvor Oldingen har ladet sit Speil reflektere Solbilledet. 

Et Minut gaar hen, maaske to; Dødsstilhed hersker paa 

Muren. Speilene holdes ubevægelige. Da viser sig en 

let Røg fra Bougen af det fiendtlige Skib; den bliver 

stærkere og tykkere, og Skibets Dæk hylles i Taage. Der 

høres Larm og Forvirring, Signaler og Kommandoraab 

naa utydeligt fra den romerske Flaade til Vogterne paa 

Stadsmuren. Endnu nogle Minutter, da lyder et sking

rende Jnbelraab fra Skaren paa Muren, og det gjentages 

fra det ene Vagttaarn til det andet, thi nu brænder det 

første Skib i den fiendtlige Flaade. Forgjæves arbeide 

de romerske Sømænd tappert og flinkt forat slukke Ilden;
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har det lykkets dem at slukke paa et Sted, saa tændes 

den paa et andet tætved. Der er Brand i de to nær- 

mestliggende Skibe ved Siden af Konsulens eget Skib. 

Hvorfra kommer denne Ild? spørge de overtroiske Ma

troser. Ingen gloende Pile kastes paa dem fra de arki- 

mediske Krigsmaskiner, ingen Fiende har sneget sig ind 

til Skibene og tændt dem. Da opdage de til sin Forfær

delse, hvorledes et klart lysende Billede af Solen tegner 

sig skarpt paa det nærmestliggende Skibs mørke tjærede 

Side, og strax efter ryger det af Plankerne, og nu stiger 

Ilden voldsomt tilveirs, slikkende Seil og Tougværk med 

sine spidse, aldrig mættede Tunger. Det samme gj en tager 

sig ved det næste Skib; nogle Minutter senere raser Ilden 

voldsomt i de største og bedste Skibe i hele Flaaden. 

Nu bliver Faren overhængende; Ankerne kappes paa 

enkelte Skibe, Mandskabet pibes sammen, og med raske 

Aaretag fjerner Skibet sig fra Ildhavet. Men der er kun 

faa, som undgaa de fortærende Flammer. Ødelæggelsen 

er kommen for pludseligt. Den Intet anende Romer synes 

at være slagen af en Gud; Apollon, Solguden, har selv 

kjæmpet paa Sicilianernes Side, og hvilket Menneske kan 

modstaa Guderne? Saaledes skrider Ilden, ført af den 

friske Søbris, videre og videre frem; det hagler med Gni

ster og glødende Spirer ned over de endnu uskadte Skibe, 

der ligge nærmest Landet, og som forgjæves søge at slippe 

bort; den eneste Vei til Frelse er stængt ved Stadens 

Skyts, de arkimediske Ballister og Katapulter, som true 

ethvert Skib med Død og Fordærvelse, der vil bort fra 

Ildhavet og søge Redning længere inde i Havnen. I nogle 

faa Timer er den stolte romerske Flaade, hvormed Kon-
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salen Marcellus haabede at spærre al Tilførsel til 

Staden, tilintetgjort.

Saalecles omtrent kunne vi i store Træk gjøre os en 

Forestilling om denne mærkelige Begivenhed under Belei- 

ringen af Syrakus. I rent videnskabelig Henseende er 

den Tanke, der ligger til Grund for samme, langt mere 

storartet og genial, end de fleste aner. Thi i Virkelig

heden er Grundtanken den, at lade Solens Varme direkte 

udrette Arbeide, en Tanke, som først i vore Dage er 

gjenoptagen af den berømte Ingeniør John Erikson ved 

hans Solmaskiner. Kan denne Tanke, som vi haabe, ud

føres i Virkeligheden med Held, vil Menneskeheden vinde 

mere derved, end maaske nogen tror; thi al Kraft og' al 

Bevægelse og alt Arbeide her paa Jorden skyldes Solen, 

og Intet kan være mere at ønske i den materielle Verden, 

end at Mennesket kan faa selve Solen til at arbeide for 

sig, til umiddelbart at kunne drage Nytte af Solvarmen, 

og ikke som hidtil blot middelbart, f. Ex. af den Sol

varme, som er magasineret i Træ og Stenkul. Kan denne 

Tanke blive realiseret, tør vi sige som Watt om Damp

maskinen, »vil den om nogle Aar forandre Verdens Ud

seende.«

Da Marcellus saa, at han lidet eller intet kunde 

udrette mod Syrakus, brød han op med endel af Hæren 

forat underkaste sig de omliggende sicilianske Byer, der 

havde sluttet sig til Hannibal. Han stormede og plyn

drede M egara; men erfarede samtidigt, at Him il c o 

var landet med 25,000 Mand Fodfolk, 3000 Ryttere os 

12 Elefanter. Han vendte da om og traf paa Hippo- 

krates, som var dragen ud fra Syrakus forat forene
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sig med Himilco, og slog ham; dog undkom Hippo- 

krates selv med endel af Rytteriet.

Omtrent paa denne Tid løb en karthageniensisk llaade 

under Bomilcar ind i Havnen ved Syrakus; den talte 

25 Skibe af første Rang, men ogsaa en romersk Flaade 

paa 30 Skibe landsatte samtidigt en Legion ved Panor- 

mus. Himilco havde sikkert Haab om at kunne faa 

oprevet og tilintetgjort denne Legion paa dens Marsch 

mod Syrakus, men han forfeilede den paa Veien, idet 

Legionen marscherede langs Kysten, medens han selv gik 

omtrent tværs igjennem Landet. Kort efter seilede Hi

milco bort, og Staden var atter overladt til at stole paa 

sine egne Hjælpekilder, der allerede vare haardt med

tagne. Tiden gik imidlertid hen, Vinteren var forbi, og 

Vaaren var kommen. Marcellus søgte at sætte sig i 

Forbindelse med de af Borgerne i Byen, der holdt med 

Romerne, men ogsaa dette mislykkedes.

Da hændte det, at en Lakedæmonier ved Navn Da- 

mippus blev fangen af romerske Sømænd. Epikydes 

ønskede meget at faa Manden udvexlet, og Marcellus 

var ikke uvillig dertil, da Romerne ønskede at staa sig 

godt med Lakedæmonierne. Der blev ført Underhandlinger 

angaaende Udvexlingen ved et Taarn, kaldet G-alnagra. 

En romersk Soldat talte Stenene i Muren og fandt, at 

Høiden maatte være meget mindre, end han og flere 

andre havde tænkt, og at man maatte kunne bestige 

Muren med middelmaadigt lange Stiger. Han fortalte 

Konsulen Marcellus sin Opdagelse, som denne ansaa 

vel værd at overveie. Dog Taarnet var godt bevogtet, 

og man kunde ikke komme det nær, saa man maatte 

oppebie en gunstig Leilighed. Denne kom. En Overløber
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fortalte, at Dianas Fest skulde holdes tre Dage efter 

hinanden, og at der var uddelt en Mængde Vin i den 

Anledning. Marcellus lod da strax forfærdige Stiger af 

passende Længde, udvalgte dygtige Soldater og Officerer 

samt befalede, at den øvrige Hærs Mandskab skulde spise 

godt og gaa tidligt tilsengs, da de i Løbet af Natten 

skulde bryde op til en farlig Expedition. Da han antog, 

den Tid at være kommen, da Vinen havde gjort sin Virk

ning paa Syrakusanerne, lod han 1000 Mand begive sig 

afsted med Stormstigerne til det omtalte Taarn. I største 

Stilhed listede man sig frem, satte Stigerne til Muren og 

steg op uden at møde Modstand. De nævnte Tusind 

Mand havde allerede besat endel af Byen, da de øvrige 

Tropper rykkede frem og ligeledes bestege Murene, idet 

der gaves Tegn fra Hexapylon, hvorhen Romerne vare 

komne uden at møde et eneste Menneske paa sin Vei; 

thi den hele Besætning laa enten i Søvn eller sad i Taar- 

nene og drak. Først da en Port blev sprængt i Hexa

pylon, blev de Beleirede opmærksomme. Men nu lød 

Trompeterne, og den romerske Arme rykkede ind i Ga

derne. En panisk Skræk greb Beboerne; dog blev Ulyk

ken først henimod Morgenen bekjendt i den hele By, saa 

stor var dens Udstrækning.

Epikydes rykkede ved Underretningen herom ud af 

den Del af Staden, der kaldtes Nasos (d. e. Øen), med 

endel i Hast samlede Tropper, idet han antog, at der kun 

var kommen faa Romere ind over Murene, og at han med 

Lethed skulde overvælde dem; men da han erfarede de 

virkelige Forhold, trak han sig hurtig tilbage og overlod 

Marcellus den Del af Byen, som kaldtes Tyche. Det 

berettes, at denne efter sit Indtog steg op paa et høit-
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liggende Punkt og, idet han betragtede den smukke og 

imponerende By, maaske Datidens skjønneste Stad, thi 

baade var dens Beliggenhed ved Havet vidunderlig skjøn 

og tillige var den smykket med herlige Kunstværker, blev 

han saa rørt, at han udgød Taarer og ønskede at spare 

Staden. I den Anledning sendte han paany Gesandter; 

men Murene og Portene til Ak rad in a vare besatte med 

romerske Overløbere, der vidste, at for dem var ikke 

Naade at vente; derfor modtog de ikke Sendebudene. 

Marcellus trak Hæren noget tilbage henimod Fæst

ningen Euryalus, hvis Kommandant var Argiveren 

Filo domus. Denne blev opfordret til at overgive sig, 

hvilket han ogsaa gjorde efter nogen Tids Nølen, imod at 

erholde fri Afmarsch. Marcellus besatte derpaa Fæst

ningen, hvorved han sikkrede sig mod et Anfald i Ryggen, 

og omsluttede derpaa Akradina, den rigeste og bedst 

befæstede Del af Syrakus, med tre fast forskandsede Leire. 

Et Udfald fra de Beleirecle blev afslaaet, men Romerne 

formaaede dog ikke at tvinge dem til Overgivelse.

Sommeren gik hen, og med Høsten kom en forfær

delig Pest, som herjede voldsomt baade lios Romere og 

Syrakusanere. Noget senere ankom Bomilcar fra Kar

thago med en betydelig Flaade, og Sicilianerne samlede 

en Anne i Øens Indre forat komme Syrakus til Undsæt

ning. Marcellus’s Stilling blev herved meget farlig; 

hver Dag kunde han vente den puniske Flaade og fra 

Landsiden den sicilianske Arme. Omendskjønt underlegen i 

Skibenes Antal besluttede lian at levere Bomilcar et Sø

slag. Men da de romerske Skibe seilede op mod den 

karthaciniensiske Flaade, satte Bomilcar pludseligt ud 

tilhavs og seilede til Tarent. Herved, sank Epikydes’s
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Mod og Haab om at slaa Romerne, og han begav sig til 

Agrigent, hvor han forblev forat afvente Begivenhedernes 

Gang.

Da den sicilianske Arme erholdt Underretning om 

Bomilcars Flugt og, at Epikydes havde forladt Syrakus, 

sendte den Gesandter til Marcellus, og det var nær lykke

des at bringe et Forlig istand, ifølge hvilket Syrakus med 

det tidligere kongelige Gebet skulde overgives til Romerne 

og behandles med Mildhed, medens det øvrige Sicilien 

skulde være frit. Men Overløberne, som befandt sig i 

Byen, forstyrrede denne Overenskomst. Den Frygt, som 

de selv nærede for Overgivelse, forstod de at indgyde 

Leietropperne, og Enden blev, at Soldaterne dræbte de 

Prætorer, som var valgte efter Epikydes’s Afreise, an

rettede et Blodbad blandt Borgerne og plyndrede. Derpaa 

udnævnte de sex Anførere, tre for Akradina og tre for 

Nasos. Men snart kom Leiesoldaterne efter, at deres 

Stilling ligeoverfor Romerne var en ganske anden end 

Overløbernes, hvilket yderligere bestyrkedes ved Sendebud 

fra Marcellus, hvilke meddelte dem, at de intet havde 

at frygte, hvis cle overgave sig. En af Anførerne iAkra- 

dina, en Spanier ved Navn Mericus, lod sig nu overtale 

til at gaa over paa romersk Side og lovede Marcellus 

at skaffe hans Hær Adgang til Staden.

Ved List fik han de to andre Anførere til at over

give ham at forsvare en temmelig lang Strækning af 

Muren liggende mellem Kilden Arethusa og Mundingen 

af den store Havn. Om Natten blev et romersk Skib 

bragt hen i Nærheden af en af Portene til Akradina tæt 

ved den nævnte Kilde, og i den fjerde Nattevagt aabnede 

Mericus Porten, lod Soldaterne rykke ind., hvorpaa
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Marcellus efter Aftale gjorde et Angreb paa Akradina 

med hele sin Arme. Overløberne gjorde kun svag Mod

stand og flygtede saa hurtigt, de kunde, ud af Byen. 

Borgerne aabnede nu selv Portene for Marcellus og 

bad ham ved Udsendinge, at han vilde spare deres Liv. 

Dette bevilgedes, og der udstilledes Vagter ved de Bor

geres Huse, som havde søgt Tilflugt i den romerske Leir, 

hvorpaa Byen overlod.es Soldaterne til Plyndring. Saa- 

ledes faldt Syrakus efter næsten tre Aars Beleiring i 

Romernes Hænder 212 f. Chr.

Byttet skal have været0 overordentligt; den kongelige 

Skat, som Hi er o havde samlet, skal endog have over- 

gaaet Forventningerne. Livius siger, at man gjorde et 

saa stort Bytte, at Erobringen af Karthago paa den 

Tid neppe vilde have givet saa meget.

Blandt de mange Skjændselsgjerninger, som Plyndrin

gen gav Anledning til, var ogsaa Mordet paa Arkimedes. 

Der fortælles, at han fordybet i Studier ikke mærkede, at 

Byen var indtagen. Han havde tegnet nogle Cirkler i 

Sandet, da en Soldat traadte til ham. Arkimedes skal 

have sagt: »Træd ikke paa mine Cirkler«, men blev 

clerpaa stødt ned af den raa Soldat. Saaledes døde Ar

kimedes. Han havde for sin Fædreneby gjort, hvad 

maaske ingen før eller efter ham har udført; men den 

politiske Tilstand, og de indre Stridigheder inaatte med 

Nødvendighed sent eller tidligt hidføre Byens Fald.

Marcellus beklagede meget Arkimedes’s Død 

og skal selv have ladet ham begrave og ydet hans Slægt

ninge Beskyttelse og vist dem Ære. Der reistes ham et 

Gravmæle, hvorpaaa efter hans Ønske var afbildet en 

Cylinder med en deri indskreven Kugle; nedenunder var

overlod.es
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skrevet Forholdet mellem disse Legemers Indhold og 

Overflade, en Sætning, som Ærkimedes har fremsat og 

bevist i sit Skrift om »Kuglen og Cylinderen«.

Det var ved Hjælp af dette Gravmæle, at Cicero 

senere som Kvæstor over Sicilien opdagede Gravstedet, 

som da var forglemt af Byens Indvaanere og overgroet 

med Tornebuske. I vore Dage vises i Ruinerne af det 

gamle Syrakus en Grav, som paastaaes at være Arki- 

medes’s, men med Urette; thi af Arkimedes’s virke

lige Grav er forlængst ethvert Spor forsvundet.



Om Skandinaviens Sandsynlighed før Krig.

Ä ort Fædreneland har nu i 68 Aar nydt Fredens Vel

signelse i rigtMaal og er naaet frem til en aldrig forhen 

kjendt Velstand og Magt. Det er i Besiddelse af en 

aandelig og materiel Kapital, der sætter Folket istand, til 

at udføre Arbeider, som kunne maale sig med andre 

Nationers Foretagender, uagtet disse ere rigere udstyrede 

af Naturen og i enkelte Henseender mere fordelagtigt 

stillede. Hvad vort Folk i de 68 Fredsaar har bygget 

op og erhvervet sig ved haardt Arbeide og megen Spar

somlied, kan imidlertid gaa tabt og tilintetgjøres i ligesaa 

mange Dage, hvis der ikke arbejdes med Kraft paa at 

skabe et tidsmæssig Forsvar mod ydre Fiender.

Historien lærer os, at kun faa Folk have været i 

Besiddelse af tilstrækkelig Klogskab og Forudseenhed til 

i Fredens Dage at berede sig paa en kommende Krig, og 

denne Mangel paa Omtanke har havt de sørgeligste Følger. 

Historien lærer os, at intet Folk kan undgaa Krig, lige- 

saalidt som Ildebrand, Dyrtid og herjende Farsot; men 

den lærer os tillige, at et Folk ved at anvende Forstand 

og bruge sin Kraft og Energi i liøi Grad kan hindre 

Krigens Rædsler og sikre sig mod dens ødelæggende 

Følger paa lignende Maade, som man ved fornuftige og
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hensigtsmæssige Foranstaltninger kan hindre en Ildebrand 

eller en smitsom Syge fra at gribe vidt om sig.

Der existerer kun et eneste Middel til at bevare 

Freden længst muligt og — naar Krig ikke kan undgaaes 

— at indskrænke dens Varighed og dens Ødelæggelser 

til det mindst mulige, og dette Middel er en vel øvet og 

godt væbnet Arme og Flaade. Uden dette Forsvarsmiddel 

er Freden en saare usikker Ting, der kun beror paa ydre 

Tilfældigheder, og som en ærgjerrig Nabostat til enhver 

Tid kan forstyrre. Hvad et Folk gjennem Aarrækker har 

samlet og opbygget, kan i Løbet af kort Tid ødelægges 

og røves, dets Frihed og Selvstændighed undertrykkes, 

og et Aag paalægges det, der vil føles dobbelt tungt og 

trykkende i Sammenligning med den tidligere vante Uaf

hængighed og Selvstyrelse. Bliver Aaget for liaardt, 

reiser Folket sig i Fortvivlelse for enten atter at blive 

slaaet til Jorden og bundet med stærkere Lænker end 

tidligere eller i bedste Fald at jage Undertrykkeren bort, 

men med Offere, der ere mange Gange større og smer

teligere end de, som, anvendte i Tide og med Fornuft, 

vilde have tilbageslaaet Fiendens Angreb og hindret ham 

fra at undertvinge Landet. Det er derfor ingen Over

drivelse, naar man stiller Forsvaret som Landets første 

og vigtigste Sag, thi alt Andet beror derpaa og er af

hængigt deraf, og det er en uafviselig Pligt, der hviler 

paa Landets styrende Mænd og den bevilgende Myndighed, 

at der sørges for et virkelig kraftigt Forsvar, der kan 

betrygge Freden og i Tilfælde af Krig med. Held optage 

Kampen mod en indtrængende Fiende.

Hidindtil liar man hos os skudt denne vigtige Sag 

tilside og lukket Ørene til for de advarende Røster, som 

9



130 Om Skandinaviens Sandsynlighed for Krig.

nu og da har lydt. Det synes, som om en dyb Fredssøvn 

har hvilet over Folket; den enkelte Mands Tale, hvor 

overbevisende og vækkende hans Ord end maatte være 

for en Vaagen, den formaaede dog ikke at trænge igjen- 

nem og vække den, som sov. I de sidste Aar har imid

lertid Kanontordenen lydt stærkere og stærkere, og Krigs

larmen er kommen os saa nær, at det ikke har været 

muligt andet end at blive opmærksom derpaa. Den 

Tanke begynder at gaa op for mange, at en Krig ingen

lunde hører til Umulighederne eller til en meget fjernt

liggende Fremtid, men at den kan komme meget snart, 

og at en Krig, ligesom en Ildebrand eller en Pest, ingen

lunde hører til de Ting, som man kan vælge at modtage 

eller ei efter eget Behag, men som kommer med uimod- 

staalig Magt og paatvinges Folkene. Simpel Klogskab 

tilsiger os da at offre vort Forsvar en alvorlig Tanke 

forat komme efter, hvad der bør og kan gjøres, saavidt 

Landets Kræfter strække.

Her maa strax gjøres opmærksom paa og afvises 

som falsk en Betragtningsmaade, der, om den vinder 

Indgang blandt Folket, vil lamme enhver Anstrengelse og 

som en tærende Kræft tilintetgjøre Landets Evne til Mod

stand. Det er denne for et lidet Folk trøstesløse og ned

trykkende Tanke, at ethvert Forsvar vil være umuligt 

ligeoverfor store og mægtige Nabostater, hvis Armeer og 

Flaader ere saa langt større end. vore egne. De Personer, 

som tænke saaledes — og der er flere forøvrigt oplyste 

og forstandige Mænd, som nære denne Tanke —, mene 

derfor, at man handler ufornuftig i at anvende store 

Summer paa en Arme og Flaade, der blot er et Skin, 

og som, naar det kommer til Stykket, ikke formaar at
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værge Landet mod en indtrængende Fiende. Det er klart, 

at, hvis denne Mening var sand, burde Armeen indskræn

kes til det mindst mulige, idet dens Opgave i saa Fald 

blev, ikke at forsvare Landet mod ydre Fiender, men 

nærmest at danne et Slags Politi, der i Tilfælde af større 

Uroligheder, Opstande eller lignende havde at skride ind 

til Ordenens Haandliævelse. Men er Armeen kun til for 

Landets indre Bevogtning, turde det vel være muligt at 

hjelpe sig med et mindre kostbart Apparat, og Konse

kventsen blev vistnok Armeens fuldstændige Ophævelse. 

En nærmere Undersøgelse af Sagen viser imidlertid, at 

en slig trøstesløs Tvivl om Landets Evne til at forsvare 

sig mod vore mægtigere Naboer ingenlunde er beføiet. 

Ved Foreningen med Sverige er den skandinaviske Halvø 

ved sin Beliggenhed og ved sin Natur fuldkommen istand 

til at værge sig mod ydre Fiender, saafremt Folket 

gjør sin Pligt og i Tide sørger for et tidsmæssigt 

og kraftigt Forsvar. Den største, fiendtlige Styrke, 

der efter menneskelig Sandsynlighed nogensinde vil land

sættes i. Sverige og Norge, udgjør omtrent 100,000 Mand, 

hvoraf paa Norges Part vil komme 15 å 20,000 Mand, 

saafremt der maatte forsøges et Angreb paa vor Hoved

stad. A ar sagen til, at selv en saa mægtig Stat som 

Rusland ikke vil kunne overføre en større Styrke, ligger 

i de naturlige Hindringer, idet ai Proviant og øvrige Til

førsler maa sendes over Søen. Men ligeoverfor en Styrke, 

som den her anførte, kan utvivlsomt Skandinavien optage 

Kampen med Udsigt til Seier, saafremt Folket liar ofret, 

hvad det kan og bør paa sit Forsvar.

Det turde ikke være uden Interesse at anstille 

en Undersøgelse om Sandsynligheden for en kom- 

9*
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niende Krig og den Tid, inden hvilken den kan antages 

at bryde løs. ,En saadan Undersøgelse maa støtte sig 

dels paa Historien, idet man sammenholder Antallet af 

Krigsaar og Fredsaar for et større Tidsrum, dels paa 

Betragtningen af de nuværende politiske Forholde. Frem

deles maa man antage, at et Folks Krige ere at betragte 

som Naturfænomener, der have sine faste og bestemte 

Aarsager, hvilke vistnok ere os ubekjendte og i mange 

Tilfælde saa indviklede og mangfoldige, at vi aldrig no

gensinde ville kunne udfinde og bestemme samme, men 

som dog virke efter visse, store, almengjeldende Love. 

Det er derved muligt at anvende Sandsynlighedsregningens 

Regler paa Opgavens Løsning, om end med visse Modi

fikationer. Imidlertid bør det strax bemærkes, at Pro

blemet er af en saadan Natur, at den søgte Sandsynlighed 

ikke er uforanderlig, men en efter en vis Lov foran

derlig eller variabel Størrelse. Man tør derfor ikke vente 

at komme til noget sikkert Resultat ved Bestemmelsen af 

den omhandlede Sandsynlighed; men ikke destomindre 

har det sin Betydning. Det er at betragte som en Lær

dom, Historien giver os, og hvoraf man med en vis Grad 

af Sandsynlighed kan slutte sig til kommende Begi

venheder.

For at give en Ide om Fremgangsmaaden for de 

Læsere, der maatte interessere sig derfor, skulle vi først 

løse følgende, forholdsvis simple Opgave, men som dog i 

sig indeslutter Spiren til Løsningen af meget vanskeligere 

Problemer.

I en Urne befinder sig 4 Kugler, hvoraf nogle sorte 

og Resten hvide; men det er ubekjendt, hvor mange 

Kugler der lindes af hver Farve. Man tænke sig nu, at
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man iblinde gjør 4 Træk af Urnen, idet man efter hvert 

Træk atter lægger den udtrukne Kugie ned i Urnen, og 

lad os antage, at man i disse 4 Træk tre Gange har 

faaet en hvid Kugle og en Gang en sort Kugle. Der 

spørges nu, hvad er Sandsynligheden, for at en hvid Kugle 

trækkes i 5te Træk?

For at løse denne Opgave er det først nødvendigt at 

besvare clet Spørgsmaal: hvor mange hvide og sorte Kugler 

indeholder Urnen ? Det er klart, at, da Urnen indeholder 

kun hvide og sorte Kugler og i Antal fire, saa er kun 

følgende tre Tilfælde mulige. Urnen kan indeholde:

1) 3 hvide og 1 sort Kugle,

2) 2 hvide og 2 sorte Kugler,

3) 1 hvid og 3 sorte Kugler.

Enhver af disse tre Antagelser eller Hypotheser 

medfører en forskjellig Sandsynlighed for den hvide eller 

sorte Kugle*).

*) Det Følgende udfordrer til Forstaaelse et ubetydeligt Kjendskab 

til Sandsynlighedsregningens Principer.

Betegnes for Kortheds Skyld Sandsynligheden for at 

trække en hvid Kugle med Bogstavet v og en sort Kugle 

med Bogstavet s, saa erholdes følgende Resultater, alt- 

eftersom enhver af de nævnte Antagelser lægges til 

Grund:

3 1
3 hvide, 1 sort Kugie: v = s = —

4 4

00 2 2
4 ’ 4

1 q 13

idet man erindrer, at en Begivenheds Sandsynlighed ud-
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trykkes ved en Brøk, hvis Tæller er Antallet af gunstige 

og hvis Nævner er Antallet af mulige Tilfælde. Ifølge 

Antagelsen 3 hvide og 1 sort Kugle er 3 gunstige Til

fælde for den hvide Kugle, medens de mulige Tilfældes 

Antal er 4, følgelig Sandsynligheden, for at den hvide 

3
Kugle skal trækkes, derimod er der kun et gunstigt 

Tilfælde for den sorte Kugle, altsaa Sandsynligheden for 

samme Paa lignende Maade for de to andre Hypo

theses Vedkommende. Det er dernæst nødvendigt at 

veie disse Hypotheser mod hinanden og bestemme, hvilken 

af dem der har den største Sandsynlighed for sig. Dette 

sker ved Besvarelsen af følgende Spørgsmaal:

Hvor stor er Sandsynligheden ifølge enhver 

af de opstillede Hypotheser, forat der af Urnen 

i 4 Træk skal trækkes tre hvide og en sort 

Kugle?

Ifølge Principet for den sammensatte Sandsynlighed 

er den søgte Sandsynlighed i sin Almindelighed udtrykt 

vedFormelen 4v3s, og man erholder ved at indsætte Tal

værdierne følgende Sandsynligheder:

27
1ste Hypothese giver Sandsynligheden

16 
2den » » »

64

3 
3die » » »

Ifølge en berømt Sætning, der skyldes den engelske 

Mathematiker Bayes, forholder Hypothesernes Sandsyn

ligheder sig som de her fundne Sandsynligheder, altsaa 

som 27 til 16 til 3.
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Betegnes Hypothesernes Sandsynlighed med respek

tive A, fe" og bemærkes, at Summen li -+- + h“ — 1, 

som er Vished, faaes:

A _ h“ h H- A' 4- h*‘ 1
27 “ 16 = T = 46 = 46’

Heraf findes:

Ä~46’Ä 46 gÄ 46'

Det staar endelig tilbage, at bestemme Sandsynlig

heden, forat en hvid Kugle skal vise sig ved 

5te Træk.

Hvis Urnen virkelig indeholder 3 hvide og 1 sort 

Kugle, saa er den søgte Sandsynlighed ; da denne Hy

pothese imidlertid ikke er sikker, men Sandsynligheden 

27
for samme er saa er den sammensatte Sandsynlighed 

Produktet

46 X 4 184

Hvis Urnen derimod indeholder 2 hvide og 2 sorte
2

Kugler, saa er Sandsynligheden for den hvide Kugle —,

16 
og da fremdeles Hypothesen s Sandsynlighed er saa

faaes Sandsynligheden for den hvide Kugle paa lignende 

Maade som i foregaaende Tilfælde at være:

16 _2 = 32
46 X 4 ~ 184’

Endelig følger af 3die Hypothese ganske i Overens

stemmelse med de to foregaaende Tilfælde Sandsynlig

heden

J xl = l
46 A 4 184
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Sammenlægges de tre saaledes fundne Sandsynlig

heder, erholdes den søgte Sandsynlighed forat trække en 

hvid Kugle i 5te Træk at være:

81 32 3 = i 16
184 + 184 1 184 184’

29 
hvilken sidste Brøk kan forkortes til . 

4b

Den modsatte Sandsynlighed d. e. Sandsynligheden 

for at trække en sort Kugle erholdes ved at subtrahere 

29 17
fra 1, hvorved erholdes T-, Forholdet mellem disse 

46 46

Sandsynligheder bliver altsaa som 29 til 17, d. e. man 

kan vædde 29 mod 17 paa, at der i 5te Træk vil komme 

ud en hvid Kugle.

Heraf fremgaar, at man til Bestemmelse af en Begi

venheds Sandsynlighed har at opstille alle tænkelige Hy

pothese?, beregne Hypothesernes Sandsynlighed, idet man 

støtter sig paa de gjorte Iagttagelser, og derpaa anvende 

Principet for den sammensatte Sandsynlighed. I vort 

Exempel var Hypothesernes Antal kun tre; thi da Urnen 

indeholdt 4 Kugler, dels hvide, dels sorte, saa maatte 

Urnens Indhold bestaa af enten 3 hvide og 1 sort, eller 

2 hvide og 2 sorte, eller 1 hvid og 3 sorte Kugler. Ved 

successive at forudsætte enhver af disse Hypotheser er

holder man en forskjellig Sandsynlighed for den hvide og 

sorte Kugle, og ved derpaa at søge Sandsynligheden for 

i 4 Træk at faa 3 hvide og 1 sort Kugle, hvilket Iagt

tagelserne have vist at finde Sted, erholder man tre for- 

skjellige Sandsynligheder. Disse sidste staa ifølge Bayes 

Regel i samme Forhold til hinanden som Hypothesernes 

Sandsynligheder. Efterat disse ere fundne, bestemmes
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endelig den søgte Sandsynlighed, for at en hvid Kugle 

skal vise sig i 5te Træk. Vi fandt for den hvide Kugle 

29 17
Sandsynligheden og for den sorte Summen af 

disse Sandsynligheder er 1, der i Sandsynlighedsbereg

ningen betegner den absolute Vished; thi der er Vished 

for, at i 5te Træk vil komme ud enten en hvid eller 

sort Kugle.

Gaa vi nu over fra dette forholdsvis simple Exempel 

til Nafurfænonienerne, saa kan en lignende Fremgangs

måde anvendes til Bestemmelse af en Begivenheds Sand

synlighed, hvilken er iagttaget et vist Antal Gange. Det 

samme gjælder om det sociale Livs Fænomener. I det 

særegne Tilfælde, som vi ville behandle, nemlig Sandsyn

ligheden for Krig og Fred, kunne vi sammenligne Aarene 

meel de omtalte Kugler i Urnen, saaledes at f. Ex. en 

Nations Fredsaar betegnes som hvide Kugler og Krigs- 

aarene som sorte Kugler. Hvert nyt Aar, som oprinder, 

er da at betragte som en Kuple, der trækkes af Tidens 

store Urne, der indeholder utallig mange, dels hvide, dels 

sorte Kugler, blandede om hinanden i et vist Forhold. 

Den væsentlige Forskjel fra foregaaende Exempel bliver 

altsaa — ialfald for en mere overfladisk Betragtning — 

at her er Kuglernes Antal ubekjendt, medens i Exemplet 

Antallet var bekjendt. Til de forskjellige Træk, i Ex- 

emplet fire, svarer de forløbne Aar, hvis Farve, sort eller 

hvid, er os bekjendt af Historien. Opgaven kan imidlertid 

lige fuldt løses, om end de Beregninger, der maa anven

des, ligge udenfor den elementære Mathematiks Omraade.*)

*) Er Antallet af Fredsaar f og Antallet af Krigsaar k i et bestemt 

Tidsrum, saa er Sandsynligheden for, at det følgende Aar skal
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Imidlertid maa det bemærkes, hvad allerede tidligere er 

antydet, at den omspurgte Sandsynlighed ikke er en ufor

anderlig Størrelse, men forandrer sig med Tiden,- eller, 

forat fastholde Billedet, de sorte og hvide Kugler i Tidens 

Urne ere ikke blandede i samme Forhold, rnen maa tæn

kes fordelte i Lag, hvoraf hvert enkelt indeholder sorte 

og hvide Kugler i et indbyrdes forskj elligt Forhold. Det 

er intet Usædvanligt ved Undersøgelsen af sociale Pro

blemer, at man støder paa en foranderlig Sandsynlighed. 

Saaledes er, forat nævne et Exempel, Sandsynligheden for 

at dø ikke blot forskjellig for de forskjellige Aldre, 

Kjøn og Nationer, men den forandrer sig ogsaa med 

Tiden, saaledes at den for nærværende er en anden end 

for 50 eller 100 Aar siden. Imidlertid er enhver saadan 

Forandring i Regelen altid meget liden; den foregaar lang

somt, og uden pludselige Sprang’, med mindre at For

holdets Natur forandres. Det er saaledes i og for sig 

indlysende, at Sandsynligheden for Krig er meget mindre 

for det forenede Norge-Sverige end for hver af disse 

Lande før Foreningen. Efter Foreningen har der virkelig 

fundet et Sprang Sted i Krigssandsynligheden; medens 

denne i Aarene fra 1600—1814 for Sveriges Vedkom

mende har været over -i- og for Norge-Danmark 
ö

f±1
være et Fredsaar udtrvkt ved Formelen —, og forat det 

f+/v + 2

skal være et Krigsaar ——7C—. Er f og k store Tal (som 
/ + & “T 2

erholdes ved at betragte et langt Tidsrum), nærme disse Sand-

f /v
synligheder sig til ------- og------- d. e. de ere proportionale

f + f + *

med de observerede Antal Freds- og Krigsaar.
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1
omkring saa er den nu for de forenede Riger

Norge-Sverige sikkerlig en meget liden Brøk. Aar- 

sagen hertil er, at efter Foreningen er Krig mellem Norge 

og Sverige en Umulighed, og vi tør vel ogsaa tro, at det 

samme er Tilfældet med vort Broderland Danmark. 

Tilbage staar da at undersøge Sandsynligheden for Krig 

med de os nærmest liggende europæiske Magter, Rus

land, Tydskland og England; thi hvad de øvrige 

mere fjernt liggende Lande angaar, saa vil der forment

ligt neppe blive Spørgsmaal om disse uden forsaavidt, at 

de som Allierede kunne [slutte sig til en af de nævnte 

tre Stormagter.

Den største Fare truer rimeligvis Skandinavien fra 

Ruslands Side. Det støder umiddelbart op til 

Sverige, og Østersøen, som danner et naturligt Skille 

mellem begge Lande, er ingen uoverstigelig Hindring for 

Landsætteisen af en Arme. Besiddelsen af den skandi

naviske Halvø med sine fortrinlige Havne, dygtige Sømænd 

og i mange Henseender gunstige Beliggenhed vilde for 

Rusland være af stor Betydning. Det vilde derved kunne 

skaffe sig en mægtig Flaade og true England, hvis Rival 

det allerede er i Asien. Det er dog neppe rimeligt, at Rus

land i en nær Fremtid skulde begynde en Erobringskrig 

mod Skandinavien. England og Tydskland vilde vistnok af 

al Kraft søge at liindre en saadan. Det er sandsynligere, 

at vi indirekte ville blive indblandede i Krigen ved en 

Kamp mellem Rusland og Tydskland eller Rusland, og 

England. Det er bekjendt, at alene den hurtige Afslut

ning paa Krimkrigen var Aarsag i, at vi dengang undgik 

at blive Deltagere i Kampen. Kommer det til en Krig
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mellem Rusland og Tydskland, og der er meget, som 

tyder paa, at en saadan ikke er fjern, vil de krigsførende 

Parter neppe tillade os at være neutrale. I Besiddelse 

af en veløvet Arme og stærk Flaade vilde det maaske 

være muligt for Skandinavien at tiltvinge sig Neutralitet, 

og de paa Forsvarsvæsenet nedlagte Penge vilde davære 

vel anvendte. Det samme vilde være Tilfældet, selv om 

man blev tvungen til at tage Parti; thi det gjaldt da med 

Kraft at tilbageslaa det første Stød, indtil vor Allierede 

kom os til Hjælp.

En Krig med Tydskland er vel alene tænkelig, om 

dette Land skulde angribe Danmark. Begivenhederne i 

1848 og 1864 vise, at en saadan Krig ikke hører til 

Umulighederne, og Historien vil i sin Tid afgjøre, hvor

vidt det var Ret eller ei, at vi holdt os tilbage i 1864.

En direkte Krig med England tør vel ansees for 

lidet sandsynlig; den vilde for Norges Vedkommende blive 

saa skjæbnesvanger og ulykkebringende, at alene dette 

Hensyn maa bevirke, at de Styrende gjøre alt forat undgaa 

den. Derimod er det høist sandsynligt, at England i Til

fælde af, at det kom i Krig med Rusland eller Tydskland, 

vilde tvinge os til at tage Parti og til at deltage som 

Allierede i Striden.

Endelig maa man tage Hensyn til, at Krigene i vort 

Aårhundrede ere meget forskjellige fra de tidligere. De 

ere voldsommere, og der udvikles meget mere Kraft og 

Energi. Vi behøve blot at minde om Krigene mellem 

Preussen og Øste rige i 1866 og Tydskland og Frankrig i 

1870. Nogle faa Maaneder, ja Uger var tilstrækkelig for 

at bringe Afgjøreisen, om hvem der skulde seire; men 

med hvilket Tab af Penge og Menneskeliv! Den store



Om Skandinaviens Sandsynlighed for Krig. 141

Udfoldelse af Kraft og derpaa følgende Lammelse be

virker, at Nutidens Krige ere kortvarige, og at Krigs- 

aarenes Antal bliver mindre i Forhold til Fredsaarenes; 

men deraf følger atter en Formindskelse i Krigssandsyn

ligheden.

Jeg antager derfor, at Sandsynligheden for Krig for 

Skandinaviens Vedkommende for nærværende neppe kan 

sættes høiere end men maaske endnu lavere f. Ex. 
£i\J

—Disse Tal blive selvfølgelig kun Gjætninger, men de 

kunne ialfald betragtes som Grænser, mellem hvilke den 

omspurgte Sandsynlighed falder. At denne saaledes skulde 

være mindre end hvortil svarer 3 Krigsaar i Løbet 

af 90 Aar, er vel neppe rimeligt. Vi bør ikke tro, at 

vort Land er særligt, begunstiget frem for andre i denne 

Henseende. Vi bør ikke glemme, at den nuværende 

68-aarige Fredsperiode skylder usædvanlig heldige Om

stændigheder sin Tilbliven; thi tre Gange har Krigen 

staaet for Døren og banket paa, nemlig i 1848, 1855 og 

1864, men blev alle tre Gange afværget. Det er lidet 

sandsynligt, at ligesaa gunstige Omstændigheder for Fredens 

Opretholdelse ville være tilstede, naar Krigen næste Gang 

nærmer sig vore Kyster.

I Modsætning til de tidligere Aarhundreder frembyder 

det 18de og 19de Aarhundrede ualmindelig lange Freds

perioder for de tre nordiske Riger. Sverige, som er det 

Land i Norden, der har havt de fleste Krige, har Fred 

fra 1721, da den store nordiske Krig ophørte, indtil 1741, 

da Krigen med Rusland udbrød. Derpaa har Landet
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Fred ligetil 1788, naar bortsees fra dets forholdsvis ube

tydelige Deltagelse i den tydske Syvaarskrig (1756—62). 

Krigen med Rusland varede til 1790, hvorpaa Fred ind- 

traadte indtil 1808, da Krigen paany brød løs med Rus

land og Norge-Danmark, indtil Freden sluttedes i 1809. 

Endelig har Sverige Krigen mod Frankrig i 1813 og 

Norge-Danmark i 1814, hvorefter paany en lang Freds

periode indtræder, der har varet lige til vore Dage.

Er det nu Sandsynlighed for, at denne lange Freds

periode fremdeles skal vare ved? Sund Fornuft vil svare 

Nei. Er det sandt, at Krigene skyldes Aarsager, som det 

enkelte Menneske ikke efter Behag kan forandre og op

hæve, vil Krigen i sin Tid komme med uafviselig Nød

vendighed. Man behøver ikke derfor at være Fatalist og 

tro, at der forud er bestemt et vist Antal Krigsaar og 

Fredsaar for et Folk, men kun tro, at Krigene sendes 

Folkene som et Tugtens Ris ligesom Farsot, Hungersnød, 

og andre Ulykker. Krigene har sikkerlig sin Statistik 

ligesom Ildebrande, Skibbrud, Forbrydelser o. s. v., om 

end ingen endnu har paataget sig at eftervise samme. 

Det er ikke tvivlsomt, at Kristendommen og Civilisationen, 

jo mere de trænge gjennem, formindske Krigenes Hyp

pighed. Historien viser dette klart og tydeligt; Krigen 

ophører dog derfor ikke med en Gang, men vil vedblive 

saa længe, som Mennesket beholder sin gamle Natur og 

ikke formaar at bekjæmpe sine Lidenskaber og ophøre 

med at synde.

Det forholder sig rimeligvis paa en noget lignende 

Maade med Krigene blandt Folkene som med Forbrydel

serne inden det enkelte Samfund. Har man ved Stati- 

stikens Hjælp fundet, at der aarligt falder et vist Antal
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Forbrydere paa hvert Tusinde af Samfundets Individer, 

kan man med temmelig Sikkerhed forudsige at der i det 

kommende Aar vil begaaes et bestemt Antal Forbrydelser 

af lignende Art. Heraf at slutte, at et bestemt Antal 

Mennesker forud ere bestemte til at begaa Forbrydelser, 

vilde være i høieste Grad feilagtigt. Vilde Samfundet med 

Kraft tage sig af sine forbryderske og ulykkelige Med

lemmer, skabe et bedre Skolevæsen m. m., vilde man 

strax spore en betydelig Formindskelse i Forbrydelsernes 

Antal. Det staar saaledes i Menneskets Magt selv at 

gjøre Forbryderantallet stort eller lidet. Jo høiere Sam

fundet staar i Retning af Religion og Moral, des færre 

Forbrydelser. Det samme gjælder vistnok om Nationerne 

i Forhold til Krigenes Hyppighed. Ligesom det heftige 

og lidenskabelige Menneske straffes ved sine egne daar- 

lige og ukloge Handlinger og Ord, som det senere maa 

bittert fortryde og ofte lide for, saaledes straffer Gud 

Folkene ved Krige, hvis Foranledning skyldes deres egne 

utæmmede Lidenskaber, Hovmod, Ærgjærriglied, Vrede, 

Havesyge o. s. v.

Krigen er derfor ikke et Fatum, som truende hænger 

over Folkenes Hoved som et Damoklessværd, men sim

pelthen en Følge af deres Synd og Begjærlighed. Saa- 

længe Menneskene imidlertid blive sig selv lige, vedblive 

at være Trælle af sine Lyster og Begjæringer, vil med 

Nødvendighed Straffen og Tugten komme; i Blindlied og 

Daarskab ville Menneskene selv skabe sig Tugtens Ris i 

Form af Tvedragt, Partier og Krig. Dette ligger i Sagens 

Natur og kan ikke være anderledes. Forsaavidt kan man 

sige, at Krigen er en Naturnødvendighed og er under

kastet Love ligesom andre Naturfænomen Vistnok ere
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disse Love af en anden Art end de, som styre Stjernernes 

Gang og overhovedet den fysiske Verden; de ere af en 

høiere Natur, hvori indgaar andre Faktorer end Natur

kræfterne, og vi kunne være forvissede om, at Gud i sin 

Naade her griber personligt ind og styrer det til det 

gode, som slette Mennesker tænke til det onde; ellers 

vilde den hele Jord være opfyldt af Krig og Blodsudgy

delse. Men paa den anden Side maa vi tro, at Krigen, 

«denne Folkenes frygtelige Svøbe, ved Guds vise Styrelse 

tjener som Middel til at fjerne store Onder, til at bort- 

skjære det Dødkjød, som vilde forgifte og til Slutning 

dræbe den hele Organisme, Folket i sin Helhed. Der

for er Krigen en Nødvendighed; selv et Onde tjener 

den dog som Middel til at hindre større Onder.

Betragter man nu Krigen fra dette Synspunkt som 

et nødvendigt Onde, der skal rense og optugte det syn

dige Menneske, som skal bringe Folket til at ydmyge og 

omvende sig", saa kan man uden at være Fatalist sige, 

at Tidens Urne er fyldt saavel med Freds- som Krigsaar 

for hver enkelt Nation; thi man tør vel ikke paastaa, at 

noget Folk skulde være saa fuldkomment, at det ikke 

behøvede Krigens Tugt. Historien har heller intet Ex- 

empel at opvise herpaa. I hvilket Forhold Krigsaarenes 

Antal staar til Fredsaarenes, er selvfølgelig umuligt at 

forudsige for Fremtiden, men ligesom Forbrydernes Antal 

inden Samfundet ikke pludseligt forandres fra Aar til 

andet, med mindre særegne Foranstaltninger gjøres derfor, 

saaledes vel ogsaa med Krigene. Man er derfor beret

tiget til. ialfald til en vis Grad, at slutte fra Krigenes 

Hyppighed i den foregaaende Tid til deres Hyppighed
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i Fremtiden. Forsaavidt kan man tale om et Lands 

Sandsynlighed for Krig.

Antager man nu Skandinaviens Krigssandsynlighed 

at falde mellem Grænserne — og saa kan man ved 

Hjælp af Sandsynlighedsregningens Regler besvare for- 

skjellige Spørgsmaal, hvoraf her anføres følgende:

1. Hvor stort er Forholdet mellem Sand

synlighederne' for, at der inden 1890 d.e. i Løbet 

af 8 Aar, skal indtræffe idetmindste en Krig 

eller, at der skal være uafbrudt Fred?

Vælger man Krigssandsynliglieden findes det

X TI 1 U J. 51 1 lp, 31
omspurgte Forhold at være vælges findes 

1 0 100’ ° 30 100

I første Fald kan man vædde 100 mod 51 paa, at Freden 

vil vedvare, i andet 100 mod 31.

2. Hvor stort er Forholdet mellem Sand

synligheden for, at der inden 1900, d.e. i Løbet 

af 18 Aar, skal indtræffe idetmindste en Krig 

eller, at der skal være uafbrudt Fred? .

Vælger man Krigssandsynligheden findes det
^J\J

, v , 152 . 1 „ , 84
omspurgte Forhold at være —z, vælges findes

1UU oU iUU

I første Fald kan man vædde 152 mod 100 paa, at der 

vil indtræffe en Krig i Løbet af de 18 Aar, i andet Fald 

kan man vædde 100 mod 84 paa, at Freden vil vedvare.

Er altsaa Skandinaviens Krigssandsynlighed saa er 

der størst Sandsynlighed, forat vi faa en Krig inden Aar- 

10
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hundredets Slutning, er den derimod kun er Sand- 

synligheden størst for Fred.

Gaar man derimod tilbage til Aaret 1814, da den 

lange Fredsperiode indtraadte, og spørger, om livor stor 

Sandsynligheden er, forat Freden skal vedvare til A år

hundredets Ende, saa finder man, at der er mere end 80 

Gange større Sandsynlighed for Krig, hvis Krigs

sandsynligheden er og mere end 17 Gange, hvis

den er . Der er saaledes i begge Tilfælde langt over- 
30

veiende Sandsynlighed, forat Skandinavien vil faa en Krig 

inden Aarliundredets Udgang end Fred. Dette er jo 

ogsaa noget, som den sunde Fornuft kan sige os; thi en 

Fredsperiode paa 8o Aar er noget næsten uhørt i Hi

storien.

For bedre at anskueliggjøre, hvorledes Forholdet 

mellem Sandsynligheden for Krig og Fred voxer gjennem 

en længere Tidsperiode, er følgende Tabel udregnet under 

Forudsætning af, at Krigssandsynligheden udgjør i*).

*) Er Sandsynligheden for Krig k og for Fred f, saa er f-^-k = 1.
som er Vished, da enten Krig eller Fred maa finde Sted. Ud
vikles (f + efter Newtons Formel, faaes:

1 = (f + Ä)n = fn + 2L fn — 1 . k n fn-2 .

-j-............ -|~ f • ~* * * 1 + •

Det første Led i denne Række, fn, betegner Sandsynligheden, 

forat alle n Aar ere Fredsaar, det næste Led yfw —1 . k be

tegner Sandsynligheden, for at af de n Aar i Tidsperioden er 
kun 1 Krig s aar, det tredie at af de n Aar ere 2 Krigsaar o. s. v.
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Antal Aar.
Forholds

tal.
Antal Aar.

Forholds

tal

5 0,185 55 5,483

10 0,404 60 6,645

15 0,663 65 8,057

20 0,970 70 9,731

25 1,334 75 11,713

30 1,765 80 14,061

35 2,276 85 16,843

40 2,881 90 20,140

45 3,598 95 24,044

50 4,447 100 28,670

Af denne Tabel sees, hvorledes Forholdet mellem 

Sandsynligheden for Krig og for Fred voxer med Aarene. 

Medens saaledes dette Forhold, ved det 20de Aar er 0,970, 

altsaa temmelig nær 1 d. e. Sandsynligheden for Krig og 

for Fred er omtrent ligestor, er Forholdet ved det 40de Aar 

2,881 eller ikke langt fra 3 Gange større for Krig end for 

Fred, ved det 60de Aar 6,645 eller over 6 Gange større,

n
I - 1.

Sættes k — —, er f — og det omspurgte Forhold bliver 
oO oO
/ 1 \ w

1— 1 =

10*

Sandsynligheden for, at af de n Aar et eller flere skal være

Krigsaar, udtrykkes følgelig ved:

y f«- * * * * * * * * * 1 . k + 2 . &2 4- . . . . 4- A f. kn- 1

-|- ]tn — 1 — fn.

Derimod er Sandsynligheden, forat alle n Aar skulle være

Fredsaar, udtrykt ved fn. Forholdet mellem disse Sandsynlig

heder bliver

1 - fn = J_ _ i
fn fn

1 29

Gives her n efterhaanden Værdierne 5, 10, 15 o. s. v. indtil 100, 

faaes de i ovenstaaende Tabel anførte Tal.
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ved det 65de Aar omtrent 8 Gange større, ved det 

85de Aar næsten 17 Gange større og ved det 100de Aar 

over 28 Gange større for Krig end for Fred. Man ser 

heraf, hvorledes Sandsynligheden for Krig stedse bliver 

større og større, jo længere Fredsperioden har varet. 

Et Folk, som i mange Aar har nydt Fred, og ikke be

reder sig paa Krig, ligner en Spiller ved Hazardbordet, 

der uafbrudt holder paa den samme Farve og stadigt 

fordobler sin Gevinst uden at agte paa, at det næste 

Træk kan bringe den anden Farve frem, og at Sand

synligheden herfor bliver alt større og større, jo længere 

Spillet fortsættes. Tilsidst vil med Sikkerhed denne 

anden Farve vise sig, og han taber hele sin Gevinst og 

Indsats.

At det nuværende politiske System i Europa, der er 

gjennemført ved to blodige Krige, skulde være stabilt, og 

Krigen afsluttet for en længere A arrække, er neppe rime

ligt. Tværtimod synes meget at tale for, at en Kamp 

mellem to Stormagter ikke vil lade vente særdeles længe 

paa sig. Det er da høist sandsynligt, at Skandinavien 

tvinges til at tage Parti og slutte sig til den ene Side. 

Selv om man er saa heldig at vælge den sei rendes Parti, 

vil et godt Forsvarsvæsen være af uvurderlig Betydning; 

thi en Forbundsfælle, der kun formaar at stille en slet 

og uøvet Anne og Flaade, er ligesaa lidet agtet af sin 

Medforbundne som af Modstanderen og kommer som 

oftest til at betale den stærkes Hjælp dyrt.

Under disse Omstændigheder vilde det være klogt 

handlet, om Skandinavien fra nu af vilde ofre sit For

svarsvæsen en større Opmærksomhed end hidindtil. Der 

bør ydes et større aarligt Pengetilskud, og fremfor alt
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bør der lægges Vægt paa en god Anvendelse af Pengene. 

I første Række staar her Uddannelsen af Officerer og 

Underofficerer, paa hvis Dygtighed atter den hele Armes 

Godhed beror*).  Det gjælder at tilgodegjøre for Arme 

og Flaade Videnskabens og Teknikens store Opdagelser, 

at vælge det gode og nyttige og ikke hænge ved gammel 

Slendrian eller lade sig bedaare af ydre Stads og Pomp. 

Ligesom en af vor Tids Armekorpser ved sin fuldkomnere 

Udrustning, bedre Vaaben, videnskabeligt og praktisk 

uddannede Officerer, staar langt over en Anne fra forrige 

Aårhundrede, saaledes vil en Arme, der har nyttiggjort 

sig de vigtigste af Nutidens Opfindelser, og hvis Officerer 

staa paa Høiden af Tidens Dannelse, overvinde en meget 

større Arme med mindre god Uddannelse. Krigshistorien 

viser overalt, at det ikke kommer xan paa Mængden af 

Soldater, men paa deres Udrustning, Øvelse og høiere 

Intelligents. Et lidet Land gjør derfor klogere i at skabe 

en liden og veløvet Arme, end en stor og maadelig ud

dannet. Blandt et intelligent Officerskorps er der derhos 

overveiende Sandsynlighed for, at ikke en daarlig General 

sættes i Spidsen for Armeen; en saadan vil ikke taales.

*) Den norske Krigsskoles nye Plan, hvorefter Eleverne først gjennem 

etAars Lære-Kursus uddannes til Reserveofficerer, og derpaa de, 

som ønske Ansættelse i Armeen som fasfe Officerer, gjennemgaa 

et toaarigt Kursus, har maaske visse Fortrin fremfor den gamle 
Ordning; men det er neppe tvivlsomt, at det to-aarige Kursus for 

de faste Officerer burde snarest muligt forandres til et tre-aarigt, 

da det er umuligt i en saa kort Tid at give dem en tilstrækkelig 

grundig Uddannelse i de forskjelTige Fag. For et lidet Land 
gjælder det mere end for et stort at have Officerer med en 

grundig og videnskabelig Dannelse. Derhos burde der vistnok i 

Armeen findes enkelte Poster, bestemte for Officerer, der mere 
udelukkende vilde ofre sig for videnskabelige og tekniske Studier.



150 Om Skandinaviens Sandsynlighed for Krig.

Da ingen kan vide, hvor snart Krigen staar for 

Døren, bør der ingen unødig Opsættelse finde Sted; men 

de nyttige og gavnlige Reformer i Arme og Flaade bør 

snarest muligt sættes i Værk. Heller ikke bør Befæst

ningsvæsenet glemmes; thi dette vil i en Krig komme til 

at spille en overordentlig stor Rolle. Selv om man ikke 

kan skaffe sig en uindtagelig Fæstning, kan den dog op

holde Fienden og derved give Tid til Organisationen og 

Forstærkningen af Forsvarskræfterne.

Af den nuværende politiske Situation i Europa at 

slutte sig til Tilstanden endog i en nær Fremtid, lader 

sig ikke gjøre. Det kan et Øjeblik synes, selv for de 

Indviede, som om Krig er uundgaaelig, og kort efter kan 

Uveirsskyen trække bort. Paa den anden Side kan en 

tilsyneladende fredelig politisk Himmel pludselig rystes af 

det voldsomste Uveir. Men ingen tænkende Mand kan 

dog være uden Bekymring og Frygt, for at jo ikke sorte 

Skyer snart skulle trække op over den politiske Horizont. 

Vi leve i en Omvæltningstid; stærke Kræfter gjære i 

Bunden af Folkehavet, og Historien har endnu intet Ex- 

empel paa, at en saadan Tid er bleven befriet for Kamp 

og Strid. Man bør derfor ikke skjule for sig selv og 

Andre, at der er overveiende Sandsynlighed for, at den 

lange og lykkelige Fredstid, som de to nordiske Riger 

have nydt godt af, og som har hævet dem til en forhen 

ukjendt Magt og Velstand, nu nærmer sig sin Ende.

Men forholder det sig saaledes, da vilde det være 

en utilgivelig Letsindighed ikke snarest muligt at sørge 

for et kraftigt Forsvarsvæsen, for at ikke Ulykken skal 

komme uforvarende over Landet. Et kraftigt Forsvar 

kan imidlertid alene tilveiebringes ved, at Folket ofrer
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Penge og personligt Arbeide. Penge behøves til 

Anskaffelse af et godt og fuldstændigt Materiel, til Mand

skabets og Officerernes Uddannelse, Øvelse og Lønning, 

og personligt Arbeide fordres i en ganske anden Grad 

end hidindtil; thi det vilde være Vanvid at møde vel 

disciplinerede og øvede Tropper med Soldater, hvis Øvelse 

og Uddannelse er Fiendens langt underlegen.

En Sparsomhed, som den hidtil viste, ligeoverfor 

Armeen og Flaaden, er daarlig og forkastelig og kan 

alene have sin Grund enten i, at man i Stilhed haaber 

paa en bestandig Fred, eller i, at man nærer den før 

nævnte Mening, at vort Forsvar intet nytter ligeover

for enhver af vore mægtigere Nabostater. Men begge 

disse Meninger ere grundfalske, og naar man engang er 

bleven oplyst derom, bør enhver forstandig og fædrelands

sindet Mand, der har nogen Indflydelse paa Sagen, ikke 

lade dem mere komme til Orde. Det gjælder for nær

værende ikke at spare paa Skillingen, for siden at lade 

Daleren gaa. Pengene maa blive af underordnet Betyd

ning, hvor det gjelder Landets Existence, og Intet kan 

være en siettere Økonomi end at spare paa Udgifterne 

til Landets Forsvar, medens Folket har Fred og befinder 

sig i Velstand, for senere hen, naar Krigen er kommen, 

og det befinder sig i Nød, at øse Pengene ud i Millioner 

og optage udenlandske Statslaan paa haarde og trykkende 

Vilkaar. Er Krigen først i Landet, vil hverken nogen 

Statsmand eller den bevilgende Myndighed vove at negte 

Penge til Arme og FIaade. Alt vil koncentreres om For

svaret, og enhver Røst, der hæver sig til Fordel for 

Sparesystemet, vil tabe sig i det oprørte Folkehavs Larm 

og Brusen. Og det med Rette; thi hvo vilde spare paa
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Guld, naar det gjelder Statens Bestaaen og Landets Fri

hed og Ære? Naar Folkets Blod flyder, er . det kun Jern 

og Staal, som agtes høit i Metallernes Rige. Der spørges 

ikke længere om: hvorfra faar man Penge? De in a a 

skaffes.

Men den kloge og tænkende Mand lader sig ikke 

overraske af Ulykker, som menneskelig talt kunne forud

sees, ja, som han med Vished ved, engang vil 

komme. Han bereder sig paa Faren og træffer hen

sigtsmæssige Foranstaltninger, hvorved han kan afværge 

den eller ialfald betydeligt indskrænke dens Ødelæggelser. 

Saalecles handler ogsaa en oplyst og forstandig Nation 

med Hensyn til den forfærdelige Landeplage, som kaldes 

Krig. Den bereder sig i Fredens Dage paa at møde 

Krigen med Kraft og Ro, den sparer ikke paa de nød

vendige Udgifter og Opofrelser, der maa til for at danne 

et godt og paalideligt 'Forsvar, idet den mindes den 

gamle, romerske Regel: den, som vil Fred, berede sig 

paa Krig.






