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N.labiren er saa uendelig rig, At den beftandig

tilbyder fine Gran'dlkÆre noget Nyt. I det fidfte
Aarhundrede har den aabenbaret fine Yndlinger ert

\\w[ Claffe af Dyr, Planternes Kjoiit Ekaricite-

tens Egenfkaber, Galvanismeli, Gafernes Forfkjel.

liglied , en Mængde Iagttagelser ere gjoite i dens

forfkjellige Riger (Opdagelser af nye Dyr, Plan«
ter &c.); nogle af diffe have alleii-ed.e bragt Msn-

heikeHaegten uventede og overoidentlige Fordele»

Com de nyere Opdagelser i Cherixen, Vaccinen

&c. Andre beikjeftige éhdnu ikkun Natdifor.

ikerhes Videlyft, og ved ntigle Kan man ikke en.

gang haabe, at denne saasnart vil Elive tilfreds.

Billet.

Til diffe hore nogle Phsenomensr, der ikke

tilforn ere blevne paaagrede, etiten fordi de vi'c-

kelig ere nye, eller fordi de vise fig kun i sjeldne
Perioder, eller fordi man ikke tilforn vÆi-digede

dem en nojere Underfogelse j da man anfaa Be*

retmngerne om dem for Opdigtede Fabler, man

liavde bunden lettroende Kjellinser paa Ærmet;

A Dette
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Dette var Tilfseldet mecl de liinimelfaldne Stens

(Meteorftene, Aerolither) den Gjeuftand fom jeg

kortelig vil fremftille i diffe Blade.

^Im Hehfigt I<ail bverken vael-é at levere no-

;« Nyt -eller noget Fuldllsndigt ottt denne Ma-

terie, irien kun at gjore La:sehie'opmærksomme paa

fet inteixflTant Phsnoinen, der er mindre bekjend*

tios os, end libs de flefte tindre ewopaei(ke Natio-

iKr, da det i detl seh.ei-e Tid ikke har indtruf.

ftt fros os; FulcHlaKdigh-ed- tillade hverken difle

Bl'adés Henfigt eller mine Kundlkaber. Kun en

Gverngt over nogle Begivenheder af dette Slags

kan jeg give og kan jeg dmed henlede den

iftcarpfindige og agtpaagivende LSSÆI-S Opnisrksom-

hed paa denne Gjénftand, er min Hwfigt fuld-

hommen opnaaet.

Hi;nme)faldiie Stene syntes en. saa ftol- Uri'

imeliglied, af FortaUingerne OITI dem bleve alle-

<tcgne optagne pied Spot, og Forfatterne til ud-

forlige Vaei-kei- over Naturlaren forbegik dem med,

Tavslied,*) maa(keé for ikke at blive Gjenflanden

for denne Spot, indtil' den findnge iGladni 1794

tldgav fin Bog "Ueber å-eh Urs.prung der von Pal-

lis gefuhdenen, micL aiKierer ihr ahniiclien , Éifen-

maffén. Nu toge Naturforfkerne Mod til dem,

Cg frygtede ikke allene ikka for at bekjendégjor&

OS
*) t Griiiers plliyftcalfke Ordbog findtea Intet om dditi, (oftnd

i Supplementbindet, hvori lindes et koit Udteg at Ghla.

dnis Bog. »om Geliler dog gjSi- flere IndVendinget' imod.

jog •oplyfe, hvad der blev dem bekjendt Qm (ligfr

.Vhænomener, men anvendte ogfaa al Flid for at

opfoge Beretninger om ældre B.egiv^nlieder af dette

Slags; og al Skarpfindighed for at forklare Qp-

rind^lfen til dem. Til det fgrfte bidroge adiktl-

lige Qplyfte Regjeringer, ved at sSrge for at On^»

Gaendlghederue bleve oplyfte ved Forhor , og a?

Stenene blsve gjemte til Saintneilligning i Fii-eiqi

tiden.

De vlgtigde og bedfl: oplyfte Begivenliedw

af dette Slags i af vigte .Ayliundrede vare: en

Steenregn i Bohmen 17431 i Slavonien l75r, i

BSlimen 175 3, l Frankrig 1773, ved Mauer-

kircfaen i Bayern 1768 , ved Obruteiaa i V&lhy"

nien 177^, ved Scliigailaw i Ufa-aine 17,87, ve^

Si?un 1754, ved Belaia zsrkwa i Pplen 1796.0^
yed iBenares i Qftindieii 1758. Eu af de betydelig;«

ile var denStee.m-egii, fcim.faldtd.afiApr. 1803 Vw^

l'Aigle l Departementet l'Qrne i Frankrig, hvorval

nedregnede en lialvtredk tufindt; Stene.

I de senere Tider var Anret t.gog iszr rigt paa dlH.e

Begivenheder. D.: 19 Apr, faldt en Steem-egn i det

fraulke Departement Taro i det forrige Parma; åex

aade Mail ved Stanndern i MÆl-en; den 3dié Sep'

tember yed.^lffa i Bobt»ien; os ^åit i det fQrri^?

Aar, nemlig d. 14de Decerabei 1897 ved Wefl^

i ConueeUc^t { Nordamerika.

3 . ^
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dan, .Ja folte endog Eyflelfen (tieer -end a o Mile

fea Stannern, i Holabrunn i Ofterrige, sga at

•dette Steds B.eb'qere fglfi-t paa adfkiUige P-ormod"

^ningflr, som Jordfiyelv, etrevnet Bjerg, et Krudt-

jinagafi-n der var flci;et i I.ufaen o, a., mdtil en-

.delig Ss.ndheden pg Oinftsudighederne ved deuiie

TJldragelse bleve fatte i det Jilarefi'e ^..ys ved f-ft

legal og videnft.al;elig Undersogelse,

Hr. voai Sc-hreilja-s bas jfid?n givet videre

£fter»-ec.niug om denne Sng: •d<n 15 d? Apral j §0$

•l-.avde man 48 fu-uad af^teueue, .hvQraf deu ftb'c-

•fle vejede n Pund to ij^od, og en anden 58

i<jr<a.n, hv'Ufeen ifoi'wodw-ttlig er dui tnindlte af <}<

4flngMtg ncdifald.ue.

'Ved -nagle 'andre 'Metearften-e vare -pmflÆm-

digliederne noget forfkjellige. Den dprommfltJke

var gloende, og de i Taro Departementet nedf^ld-

Tie rare brEenctende Tmåe; hin kpm fra -en mb'rk

Sky, dertordmnd-etrak 'hen over Stedet. Den wc.

•ftonffce •Sirepnrcgn faMt i Dagbi-aEkningen ; Hirame.

fcn yar befat med tyndere og tykkere Skyer, t>ag
livHke mgn "fea ei} Ildkugle, af Sturrelse som det

tiaWe ell'CT f pf FnldTna?men, bevæge fig remmelig-

Ido^samt. 'Udfeug'len -crdflplrtes yftei-liaanden; og

ointent 15 Grader fra Zenith foi'fvanalt •Avn. • ^

iMinut filsligere (lorte man nogle. I<"ald, som af

en Tirpundi^er, og cførpaa mindre heftige Slag,
ligesom ved de ftannerlke. Uflder difle ^nald

faldt en 'Mængde. Steii? iied, som liarde . yaeret

a&-

af anseelig Storrelfe, men lonr gik i Stykfeer ved

Faldet paa Klipper. En af 35 Punds Vægt var
trangt: t Alen iwd i Jord'en i en Hr. Princes

Gaard i Wefton. En enden, som var sprungen i>

Stykker, roaa have vsjet over 200 Puiid. Den

liffaer Steenregn indtraf om Eftermiddagen Kl; 4,

da Hiriimelen var overirukkén med Skyer. 1807

den i 3-dc Mam om Eftarmlddageii faldt i Gbu-

vernctnentet Siholenfl< en Steen, af 4 Puds (l6fit

P,unds). Vægt under ftzrk Torden og i morkt

Vejr. Den sode Novbr. 1768, Kt. 4 om Ef-
termiddagen faldt ved Maui-kircheh en Steen af 38'

Bunds- Vsgt,. i Fod lang »g 8 Tommer tyk,

under difle Omftaendigheder: Foift hortes 2 Knald,

forri Kanonfkud , derpaa en frygtelig Suseri, hvor-

ved Firmamentet formorkedes mod Veften ; ftrax

efteu horteS fra Often et ftarkt Sla^ risd Suferi,

og saasnart denne ophorte, var Morket, paa Eir*.

mamentet forsvuhcteii. Véd en anden Srcen, fdiA

faldt i Bayern deit i^de Oec; 1803 hdrtes Sku-

dene frd Often og Stenen kom fra Vefteiit . Den

poUke lom faldt 1^96, Æ-al Vare kammen gloert

de hed » eu Mærrgds Mieniittikey.s; Eaaftyllij, hvilke

ftrax lobfitil, og fandt deri i en fmeltet Tilftand,

efter nogle Timer ftorknede den og anro^ Mete-

(wflepenes sædvanlige Udseende, Fftrmodentlig var

det kun Skorpemarerien paa Overfladen, der vifte

Cg smeltet, da Stenen ellers ganlke Kiaaftfr Btyé

fauandret Figur.
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jua ane Mereoriteuc i acc neie ligne nveran-

åre, *) holder jeg det for tilftrækkeligt at anforé
Befkrivelfen ovet de udvortes Kjeildetegn af et ew-

Jtelt Exemp'lar.

Over én af ae i Slobodsko.Ukråiné nedfaldhé
lidr toaii ft'lgeride BeIkHvelfe:

V.dvei'idig er Stenfen bedskket med en bruiu

fort) glnr og glindsendé Skatpei,

Indvendig har Hovedmaffen én ]ys afftegraå
t'arvci

De åfsorijréde Stykker grov. og finkornedei

Mat, undtagen de indspræhgte riietallifke L*

fcemar, som. have en Q.srk. nietallilk Glands.

Bruddet ubefteirit, dog fyhes dét at vÆré
.joi'dagtigt.

Brudfiykkerne ubeftenlté og flcai-pkantedei

Ulgjenriemtigtig.

Halvbaahl bg narmer fig det blodet

Skjor;

Hvas

*) Dette kar den berygtede TheopihraHusFaracelsin allerede

bemærket i folgende af BIuménbach anforts Sted: Evi"

defitisfime confcac, lapides naturales ex calo detidiffe på-

titer ae metalla; seB nun alind qiiatn fsrrdm.—nec laei'
dis quam utiica specit«.

Hvas ai fole på,i, den udyelidige Skorpe glat.

Meteorftenenes spefifike Tyngde er l Almin-

deltglied imellem 3, 5 og 3, y.

De Dele, hvoraf en Meteorfteen sædvanlig er sam-

mensat, ere; enjordagtigMafTeafgraaagtigFarve,

fvm. udgjor Hovedmaffen, hvoride ovrige Dele ere

indsprengte, nemlig: Kies, gedigent Jern, Ruftpiet-

ler og steénagtige Dele af en anden Art end Ho-

vedmaffen. £n Egenhed er den ty.de , glatte, sort-

agtige Skorpe, som altid beda-kker Overfladen af

diffe Stene, og selv findes i Spraekker i deres In-

<h-e. Mierkyærdige ere de wienerlke NaturforJke-

res Forsog-, at frembringe Skorpematerien paa Ste-

nens Overflade ved Kunfl-, De udsatte Brudftvk-

ker for den ftærkefte Hede, i en Porcekencivn, og

i et Brsendglafles Focus, hvorved der rigtig nok

dannedes en Skorpe, men som ikke ganikc ligne-

de den naturlige, og ved diffe Forsag forandredes

MaflenS aikegraae Farve til rCidbrun. Siden ud-

satte de andre Brudflykker, udelakkede fra At-

roosplmell, for en ftærk Hedegrad, og diffe ble-

ve i kort Tid overtrukne med Skorpe; hvotaf de

llutte at Inkrufteringen er (keet enten i en Haj.

de, hvor Atmosphaeren er yderft tynd, eller i et

udelcligt Ojeblik > hvis den er g'aaer for fig i de

lavere Regioner. (I et halvt Sekund var allerede

1'arven bleven forandret i Brændeglaffets Focus.)

En Mærkvserdighed ved Skorpen er endnu de op-

hojede
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bojede Tegninger, som findes, qaa den, og som

have flor Lighed med de elektritke Figurer.

Ved den cliemifke Analyse af de ftanherfke

i^eteorHerie af Vauquelin fandtes Beftanddelene

, St vare:

foeseljord 56
Kalltjord \t veå et andet Forfog fandt

Leerjord 9 Vauquelin Saltfyre, og

[e.riioxyd 25 °g Mofei- desuderi Mag-

Mangånesbxyd t "eliå og Chromium i

Nikkeloxyd o, i de»'.

Svovl et 'Atorii.

I den smolenfker af jgde Marts 1307 fandt

K.lnproth Gedigent Jei'n 17116

— Nikkel 0146

Rieseljord 38
Magnefia. . I4>25

Leerjoi4 l,

Kalkjord ' 0,75

Jerhoxyd 25

Svovl og et Spor af Mangånejoxyd.

Ben charkcnvlke Steen indelipldt;

Jern 31,78 .

Nikkel 1,60

Kiesel 48>00

Mflgn':fia 32)0j

JMang'anesoxyd fiiocj

Man

Man seer at Hoveddelene ere Jern, Kiesel,

Magnefia, og i de ftannerfke Kalk og Leerjord;

desuden findes Mikkel og i mange C'.iromium l

ringe Qvantlteto.

De ældfte Efterretninger, om liimmelfaldne 'Ste<

nc har Birtcop* 'Dr. Munter i Kjobenliavn samlet

af de Gaitjles'Skrifter og meddeelt i en Afhandling i

Videiifkabernes Selikabs Skrifter 1304. Han og

'efter liam 'profeffo.r WU4t i GSttingen, troe at de
i Bibelen under Navnet lieftiEl forekommende Ste-

he hSre til 4ette Slags Da 'de kom fra Uojere

'Regloper, ans?a man (lem for at ftaae i nsrmere

Iporbindelse med Gudommen eller at vste besjelede

af liojere Vssener, hvprfpr man gay dem liint

^sfayn, som betyder en Guddomsbolig^ Herfra

fltal det grælUe Navn Baithylqi eller Baitbylia kom-

me. Dr. Muritev anforer af græ{ke og romerlke

HiftQnliere, blandt flere, folgeride Stene, omlivil«

$(e det enten ucltyyklielig $ges eller do^ syne^
ri'ftieligt', at de'ere 'Aerolither: Solgude-n Elaga-

bali 'Steen; de Stene> som.gjemtes i Gr^ti?rnes

Tempel i prcliomenps; et RheabiHede, som (kål

vær'e falden for fnidars Fodder, en flor Steen.

ihafle, fom faldt ved Ægps Potamos o. fl,. Nogle,

Prlvafpersorier, som vare i Befiddelse af flige S'eei

rie, • fkulle haye anvendt dem til allehaande Char«

latanerie,sbm 'd fin trojanlke SpaE(inand Helenus^

^fg'én Læge Eusebius i det 6te Aarhunclvt;'^

Senera
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Senere have endog Fyrfter benyttet dem af

flifle-Stene til at fremme deres Henfigter, Den

bero'mte Steen af omtrent 2-^ Centners Vzgt,

som faldt ved Enfishein den '?de November

1492' ^ev ophængt i denne Stads Kirke, med

en Infkriprion, tivari det hedder: "Uf Montgg

"nach Catharinen, als Konig Maximilian alliiier

"war, hiess ihre konigliche Excelienz den- Srein

so jfingrt gefallen, ins Schloss tragen, und als

man Jim darein braclitc, liielt er Excellenz. viel

"Kurzweil mit dem Stein, und da er lange mit

"deri Herren davon redt, sagte er die von En-

"fisheim saltten ihn nehmen und in die' Kircha

"heiflen aufbenken, auch niemand davon laflea

"fchlagen. DocTi nalim er Excelleni zwey Stiick

"davon : das Ein behiejt seine Excellenz; das An.

"dere schickte er Herzog Siegmund von Oder.

reich. &c." 1503 udftsdte samme Kejfer MBK-

imilian I. en Opfordring til Rigets Undersaattere

til et Tog mod Tyrkerne , i hvilken anfores, blandt

andre Tidens Tegn, Frgnzoser og HimmeUtenen,

om hvilken tiges: Anfanglich so hat der All-

machti'g Uns als das Obrift Haupt der Cln-iflenlieit

vor etlicben Jahren mit einero harten Stein, der

anf ei nem weiten Feld fiir Uns, al^ wir auf un"

serm Heerzug-, zu Widerdand der Franzosen mut-

•willig Furnemen , gewesen seyn , gefallen ift ; den

wir auch in die Kirclie in unsrer Stadt Infisbeim

laben henken laffen^ enfiahet und erfordert, dass

wir

.00 . »3

wlr. die Clu-iftenheit von Ihren schweren Siinden

und Unordnungcn leiten sollen &c.

Ogsaa l Danmark have vi havt en Stecnregn,

hvilket Th. Bartlrølin beretter saaledes: "16^4.d.

3ote Man om Morgenen Kl. g, opftod i Fyen

et ftort Uvejr med Torden og Ragn.. Der ned-

regnede tillige flere haarde og tunge Stene med

saadan Brag, at Hafene rydede og at det hSrtes

i de omliggende Provindser. I Byerne ringede

Indbyggerne med Klokkerne, i den Tanke der

var opkommen Ildebrand. Af diffe Steene har jeg

faaet een, som vejer et Pund. Efter mit Skjon.

nende er det en Kieseldeen med indsprængte glim.

rende Dele, og den giver Ild med Staalet. Uden

paa er den overtrukken med en sortagtig Skorpe,

som om den var sveden i Ild. Indvendig er den

ImdguuL" Hift. anat, rar. Cent. VI. p 337.

Mange andre Efterretninger om Steenregn i

aldre Tider have Blumenbacli og Andre samlet af

Kronnikw og meddeelt i Voigts Magaiin og Gil-

berts Annaler.

Hvorfra komme diffe Maffer og livoraf have

de deres Qprindelse? Det jer naturligt, at Flere

have sogt at besvare dette Sporgsmaal og at

Svarene altsaa ere blevne forfkjellige. Det nem.

mede for den, der ikke har været Ojenvidne til

et saadant Phsnomen , er at erklære det for op-

spundet Bedragene, Men Ingen, som antager no-

gr"
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geh liifton'tl? Yislie;), kan bifaiae denne Méenin^.
Beretningerne fra de Fængfl: fra hv'erandrs Ifggéndc
Egne. ere saa overeensftemmends, . Stenene ligne

liverancire saa nicger,'qg- ere saa farÆ.jéllige fra
de b'ekjend'te jordifce Fosfilier, at dette ålleré'dé
^rnok, til ae vise denne 'Menings, Urigtighed,
jsacr naar flion tillige berÆnker, at (le Folk, som
^haye vsret Vidner til difl'e Tildi'agelser, vare uky n-
^ig'e Landmænd, Bb'nder og 'HyrclLT,' soin aldrig
liåve endog th-o'mt om en saadén 'Begicen^edi for-
fnd den vifte .fig for ciem selv. Liges.aa nemt
flipper Forfatteren til et Flyveblad om en 1671
i Qrcenau r^cffalden Si-een fra, det, ved at gntq-
^ge at ondv Aander bave'rankét fli'geSterie pa'g Jor-
(3 én og- fideti nedkåftec dem til en Advarsel for
.^eClinftne. Chladni ^»g Anledning fra en af
Fallqs i Siherien opdaget Jei-nmnffe af ifiipc^ Punds
Vsgt *} og 'af de i senere Tider hyppi'gere b.e-
iTtEErKéde lldkriglcl- til fit 'upfinde fin, Hypbttiesé.
•Han antager, at der gives i Verdensrvmmet m^n-
ge smaa? Muffer af'grpvsi'? .Mati;l'leA llvi.H<S ^ev.ae'
ge -frg- om Soien efter CenrraTkriEfteyries Love,
indtil de-komme for nær ril Jo.rdeq, eller andre
Planeter, saa ar de ved diffes AttracHQn falde ned
yaa dem. Kpmme nu'saactanneMafTer i vorÅtmo'^
sprtiære, s'aa ppffaaer ye'ct '"den ftarke Friftipn, en
i\mk Ekch-icitet og Hede j dem, hvo.rvecl de yise
lig lysende som Ildkugler . der udv^kkks en Mæng-
tie- felaftiflse Daippe, sofri endelig s'preflge 'Maffer-
ne, hvis Srykksr da, nedregne paa Jorden. For at
bevise, at der ved Fnclionsn iLuffen kan opftaas én Ue-
tydelig ^ed^grad, anf6;-erimn deFl-anHces Erfaringer
lEgtptsn. De •fanjt nemKg de ud{kudteKugler i San.
dgt i en Tilitand , som vifte, at de vare, i det mind-

"fle

•"yDon Rnbm de Celig fandt i Provindsen Cliaco i.Peru,-
fivor.deri. fn Oimkretjs afiCKi! Milfr liVfirkeii tindes Jeri)-
gruber eller Bjcrgr eller Stene, en Maffe »t det emidiglie
'fem qaa 3op Centners. Y»gt- l eu Skov i Qmeguen skal
tf'vT Indianernes Sigende lindes et 'Jertitræe,

ftet,il?3pels„ smeltedt, Prevflfl.Iiiy samlet nogle Stfl.
der af de Gamle , som synes ar vise at dc ogsaa v id fte,
st Bly kuncie s-melte ved Fridipn i Luften. Difle Ste-
der ere : Lucrei. de reriiin natura VI; 177 og 305 >
Ovid. MetaiTi. It. i i Og XIV, (7. og Æueid IX. 5 g 6.
pc wienerlke Forso'g- med, ar frembringe Skorperaate-''

i:ieu ved Kunfl sybei rigtignok atftride mod Cfclad-
tiis M?i,iing. Dog lcunde man fige: ciec kan gives
6^1 thiiidre Hedegrad , end ds af dem anvendte, hvor-
véd Skorpen kunde ftembriiigés i . AtmosphÆren,
uden at Steénmaflen forandrede Farve.*) En an-
den ligesaa findrig Hypottless er den, som den
beromte AftronomDi-. pibers har oipfundet. Ju-
ilitsi-aad &chroters telelkbpifke O'uServatioilér Isave
lært os, at Maaneri ee oesaflet med uhyre Vulka-
faer , langt riorre end de ftorfte Bjerge paa vpi" Jord ;
4e idelige Og ftore Fbraridringer som fdregaaé paa
dens Flade, vise at diffé Vulkaner Virke med langt.
f^orre Kraft, end vore; det er bekjendr at Maarieris
Åtmosph:rreerrticgettynd, altsaa ikke kan Lery-
4ellg fcirhiridreBtvægeIsen. Legemernes Attraclion
mod 3eri er dintrent Femtedelen ai'dejordifke Lege-
mei-S mod Jorden. Alt dette bragte Olbers paa deri
'Tanke, at 'Meteorftenciie vel kunde være liedsendt
rll bs fra Maåneiis Vulkaner; Den flor? CaSculator
La Place er fideli jfaldeh pag sarinne Tanke og har be-
viift Muligliedeii af en saadan Communiegtion imel-
lem Maaheri Og Jdrden,« Imdct begge diffé'Menin'
;er har man indvendr, at nuar dilfé M&flef koiii
fraensandadHojde, rnaattccie l'iavie sasi'^srk ei^
l-Juj'tighed, at de maattc trange langt dyher6 iiecl J.
Jorden, end eje i Atmmrfelighect gjo'ré. Dtennsiln^-
vending forekamrrtei inig tiog' mere at træSe ÉjlLerg
end Cladnis Hypofhese;

Endh u eii Mehlhg fortjener at tage^ i Bsh-agt-
m n g.'

*) Ogiaa denne Mehing har Wi H t tilegftetfig , med den For-
ahclfingi, at^fcan anseer diBe f.egenier ioi- Ruiifer af en
odelagt Planet; ban n-oar nemlig, at de Kpte (»| Jmiq;
Palla»-, Ceres og Vefla . og iufl dnrior ete »f derf Ait.
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ning. Nogle mene nemlig at Meteorrtenene avles i
Vor Atmospha.'re, ligelom andre Meteorer, Regn,

Snee og Hagel. Denne Hypothese grunder fig især
paa de Phscnomener, som aitid finde Sted i Atmosphæ-
ren ved Stesilregn, nemlig Taage, tykke Skyer,
Tordenflag o. s. v., Lvilke dog ogsaa kunne forklares
efter den Aladnifke Hypothese. Di betydeli^fte Ind-
vendinger imod den kunde være : at de uvrige fltinos-
phæri.fke Produaer(Regndraaber, Snee og Hagel) al-
drig falde i Stykker af san betydelig Storrefae, som de
ft-ore Meteorftene; atMaterler at sni ftor specifikTyng«
de, som difl'e Stenes Beftandi.lele ikke godt kunde fly-
de i Luften; det er heVer ikke belqendt, at de alle
kunnebefinde fig oplofte i den ; og om end dette var
muligt, maatte dog Begivenheder, hvorved saa ftore
Maffer , som f. E. den Enfisliéimer Steen , Ikuidesam-
les og dannes i Luften, være langt frygteligere og fo-
leligere <nd de bsikrives.

Den Mening, ar vore Meteorfteiie fkulde VÆre Pro«
dufter af Jordens Vulkaner , gjendrh'es let, uaar man
betsenker, at de flefte Steenvegue ere faldne i ftore Af-
Itaude fra enhver Vulkan , og at der iblandt de vul-
kanfke Productcr ingen findes, som have Lighed med
Aerolltherne. Andre Infqjd, . som at de Ikulle vsre
op.loftede fra jorden i Lufreii ved ^Skyi?umper, Hvir-
velvinde eller Elecb'icitet, falde af dem selv, blot ved
den Betragtning, at det ikke er almindelige Markfte.
ne, som ere nedrcgnede, men at de alle liave falleds
udmarkende CharaSerer, hvorved de ft-jclnes fra an.
drebekjendte Mineralier.

Til fidft nnma-rker jeg , at den almindelige Tro
om Tordenkiler formodentlig har fin Oprindelfe fra
difl'e Meteorftene, og at den altsaa ikke er saa latterlig,
som man i nogen Tid har troet. da det er rimeligt,
at der ofte er nedfalden saadanne Stene, som ikke ere
komne til offenrlig Kuncifkab , fordi de Jcun'ere ob-
serverede af enkelte af Landalmuens Klafle, de^ikks
have l^endt dei-cs Vz.rd.
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