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mysiikerne i aila uder framstiiiit, d dc hiri. ali Försi mcnniskoandcns
försänkande i den Gudomiiga räit förer den förre till sig sielf ger
hononi det ratia sielfnicdvetandei. ali menniskan ju grundiiare hon
borikastar siil Jag. desto mera bet’äster sin personlighet. Dock stadnar
naturhgtvis tien nyare (liosolien icke vid denna känslans overksamma
Försunkenhel i det absoluta. hviikcn nnstikern ibrgäfves slräfvar ali
FasthöiF. man den fordrar har en dubbcl energi. tankens verksamhet i
det förnufiiga och alimäntgilliga och handlingens tiet sediigt rälta.

Mager Framstälier nu icke iiilräckhgt klari och mcd nog fasihel
denna lära såsom den Hegeiska spekuiationens. Men vi tro. ali den 0

uppmärksamme läsaren äfven i hans framstäilning skali linna dcnna
sigl öfverensstämmande mcd hela systemeis syftning. Sanni är också,
ali den ännu bloit af få Skolans anhängarc erkännes ssom svstemets.
Michelet. sin »Entwickelungs Geschichie der neucslen Philosophie»
Berlin 1 13. räknar hit sig sjeif och Vaike. en ung tcolog vid Beriiner
Universitetet. Vi hyse dock den öfveiiygeise, alI denna sigt skali i en
Framtid göra sig gäliande såsom den enda, hvilken kan htilla stönd mm
dc Strauss—Feuerbachska lärorna, iiiot hvilka Svenska Biet förgäfves
hetsa t sitt garnla ungmod.

Men Magers skrifi utgöres aC bref till eli fruntimrner, och vi hafva 20

ännu intet harom yttrat. Vär oförgripliga mening är vai, ali fö, ja
ganska fö fruntirnmer 1 fäderneslandet skola orka öfvcr dc första 20
sidorna. Också är skriften likas&Uitct sam Iilosofkn öfverhufvud ali
rekommendera för dem, som ickc kanna behofvet af en öfvcrtygclsc,
emedan dc redan ega en sådan 1 rnenskiigheiens vigiigaste angelägen
heier. Men ±1 deLla mcd nögot skäl kan anses vara mera sällsynL bland
män än bland qvinnor, för hvilka känslan lättare är öfvertygelse nog,
s hindrar jo intet dc förre ali läsa, hvad som för dc scdnare biir
öfverflödigt. Och vi hålla före, ali hvar och en, som iäscr denna skrift
sösom en inledning till ytterligare studier, icke förgäfvcs skall hafva 30

användi sin möda. För sai godi pris som 36 Sk. B—co kan man cke
vänla ali biifva fllosof, men äfven den blolt nylikne kan här flnna
nögon kunskap i dc ämnen, hvilka nu sysselsäita en sa star del af dc
lilterärl bildade, och kanske äfvcn nagon väckelse aLL söka öfvertygel
se,
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Om vi skulle säga, ali eli vissi föraki För dc spekulativa vetenskaperna
hos nutidens nalurforskare stundom hämnar sig äfvcn på dc förnämsla
bland dem, 5:1 skulle dclta orndömc kanske anses för pariiskt. AlI

södant likväl kan inlräffa. sai snart naturforskaren pö grund af sina
erIjrenhetsrön viii uppslälla naigra alimänna Iagar. lorde dci nedan
anförda orvifvelaktigl bevisa. Ati auer kunskapen om ensiaka Förciccl—
ser i naruren saknar cii högrc iniresse, sai länge ifrön dessa inga
slutsatser kunna dragas till upplysning af menniskans bcstämnieise :L 50

jorden, della har maingcn bland naturforskarena sjelfva medgifvit och
yrkat.

Geologien har i della hänseende myeket iockande äfven för den
oinvigda. Redan hvad nyarc tiders Forskningar i denna vetenskap
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Framställt, har Eitminstone gifvit en bestämd Form åt dc gåtor, den ullLid
innehållit. Man linner väl dem, sam prisa det ssom ett framsLeg. utt
denna vetenskap För narvurande icke syssclsLitter sig mcd några
kosmogonier. Men hvur och en skall sakert sitL innersta medgiFvu, utt
jusi dc data, hvilku gifvu ntgon aning om jordens urtillsttnd och dess
Första revolutioner, aro dc, sam väcka mesta deltagande, samt utt en
kosmogoni iitminstone rnste anses sisorn det m’il, till hvilket Geolo
gien. ja hela nattirvetenskapen sLriifvar och mstc straFva. Vi Förursatta
dti icke. aH jordens daning bordc anscs inskrankt till nagon viss
tidpunkt eller tidrymd i dci Förflutn&i. Tvertom synas naturvetensku—
perna vittna. att dennu daning bör vara densamma mcd jordens
uppchållande i hvarje stund aF dess tillvaro. Och en Fullstandig insigt i
naturens ekonomi skulle siledes, om det visade sig, att alla hennes
Företeelser uli ett jemnt kretslopp ingripa i hvarandra, tillika utgöra en
kunskap om jordens daning.

Dessa försakringar, aH man resignerar på kunskapen om dc natur
liga tingens upphoF, aro också derföre lika tillkonstlade sam FörnLima.
Eller hvad tillfredsställclse ger mig kunskapen derom. att jordmassan
en gång varit en Rytande smillta. am jag tillaguer. ali tillkomsten af

20 vcxter och djur pa densamma äro mig oförklarliga. Afven alla hithö
rande delaljer harva då blott det värde, sam hvarje annat curiosum,
hvilket retur och sysselsätter en tom nyflkenhet. Längre har i sje]fva
verkeL Gealogien icke kommit alIt till denna dag. Onskligt är det väl
icke, att den må Fortgii 1 hypotheser, d1 äfven dc slutsatser, uppå hvilka
nämnda resultat hvilar, Föga kanna anses För giltiga. Men vi Ura
öfvertygade, ait malct För forskningen likväl alltid skall Förblifvu
detsamma, ehvad än deremot må försäkras.

Förtigas bör icke, att äfven spekulationen ä sin sida gör en dylik
saltus sam naturforskningen. Den Förra mäste nemligen yrka, att

30 Förnuftet säsom sjelfmedvetande är evigt, icke bloti i den mening, att
det i hvarje Nu är, hvad det är, utan äfven sälunda, aLL den energi, den
verksamhet, hvaruti dess väsende i detta Nu bestär, Fortgär i tiden utan
början eller siut. Men detta innebär ocksä, att den sjelFmedvetna anden
öFverhufvud, stär 1 ett nödvändigt Förhällande till naturen. Dervid
nödgas nu filosoflen, om hon viIl vara uppriktig, att lemna alla
förmenta erfarenhetsbevis För en början Usido.’ Spekulationen gär
sålunda parallelt, sam man säger, mcd naturforskningen. Den förra
lemnar Geologiens pästäenden dertiän, den sednare bekymrar sig icke
om, huru förnufiiga, sjelfmedvetna väsendens tillvaro pä jorden mcd

40 dessa kun stal ti Ilsamman.
Vi skriFva icke För landets lärda mUn, och det kun säledes icke anses

öfverflödigt. att vi här i fti ord sammanställa Geologiens resultater.
Man finner. att jordytan bestir uI’ fleru särskilda lager. Sädana

räknar man vanligen trenne: Urbergen, OFvergängsbergarterna och
Flötsbergarter. Lirbergc; bestä aF Förnämligasi vär alldagliga gn’isten.
hvaraf man räknar tre skilda arter, granit, gneis och glinimerskiFFer.
Dessutom föras till Urbergen lieni andra bergarter, bland hvilkaäfvcn
den vanliga kalkstenen och tälgstenen. Inrnängda i dessa finnas alla
slags Malmer. Till OJrcrgåi;gsbcsgartcrna räknas sandsten, såkallad

51) alunskifFer, en egen art kalksten o. s. v. 1 dessa bergarter päträFas
redan en mängd petrilikater af sjödjur, musslor m. Ii. OFver dem finnas
pä spridda ställen volkaniska bergarter, säsom namnet antyder, bildade

Vi nöduds för dc ieloicrs skuld hirtiii anmarku. nu del äfien Moses heraitelse
heler »1 hcginnrI.i’no. och Gud »iiibläste». säledes nieddclade menniskan en
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genom volkan ska eruptioner. Flfitshergarwr,sa äro en ota Iig mlingd,
egna arter aC sandsten, kaiksten och skrifTcr, leror, k rita, stenkol,
snack kai k o. s. v. Det Li r bland dessa man 1 ril n’ r fossi 1cr a f a 1 Ja siags
organismer, och 0cm af dessa bildningar besL bevisligcn biott af
organiska produkter. Sistnamnda förluUlande Lir en scdnastc tiders
upptackt, mcd anicdning af hviiken lasaren si ofta sen naninct
Ehrenberg anföras, och gör undantag ifrån den uppkomst för flötsfor
nia tionerna, man eijest an tagit. Af dessa formationer fln nas enligt
uppgift ganska i spr 1 Norden. Men mellersia ccli sydiiga Europa
ii tgöra dc sia tilan dets jord. 10

Dessa tre bergarter bilda no i den ordning, dc biifvit anförda, olika
lager af jordytan, si ait Urbcrgens fördjupningar intagas af Öfvcr
gngsbcrgarter, och Fiötsbiidningarne utbreda sig öfver dessa. Dc
förstnamnda intaga sinsemelian ingen bcstämd ordning, man flnnas
ofta på det besynnerligaste san insprangda i hvarandra. Öfvergångs
bergen Iigga dereniot alitid i bestämda hvarf och bcstamd ordning
öfver hvarand ra, och man flnner alltid att lagrens lage varit horizontelt.
Fiötsbiidningarne flnnasafvcn i horizontaia lager, nien uti en mång
ftiidigt och tätt afvexiande ordning.

ERer denna knapphändiga förteckning öfvcrgå vi tUl en hka korrt 20
framstäflning af geologernas sUtt ali resonnera. Man har då först ingen
annan förklaring öfver Urbergcns och Maimernas nuvarande bcskaf
Fenhet och förhållanden, an antagandet, att i tidcns begynneise hela
jordmassan bcfunnit sig i smäit tilistand. Den har sedan småningom
afsvalnat, hviiket afven bevises dcraf, ait värmen tilitager, ju djupare
ned man kommer i jordens innandöme. Harigenom förkiaras ojemn
heternas uppkomst p&i jordyLan. Vid afsvainingen krymper nemligen
ytan tilisamman och skrynklas såsom en torkad frukt. Att denna
skrynkiing Linnu forigär, Finner man t. cx. af Svenska och Finska
vallcns höjning öfvcr Östcrsjön, likasom af rcmnorna i bcrgcn, hviika 30

endast sålunda kunnat uppkomma. Scdan har valmet, som vai under
den heta tiden 1 ångform kringsvafvat jordcn, samlats i fördjupningar
ne och dcrstadcs afsatt Ofvergångsbcrgen, hviika i den tor och ordning,
dc nu beflnnas, i detsamma varit uppslammadc. Detta bevisas af dc
petrilkater dessa bergartcr inneh&ilIa äfvensom af deras horizontala
lage. Der detta blifvit brutet, har det skett dcrigcnom, att Urbcrgen
under den Fortfarandc sammanskrynkiingen trangt sig upp och lyfiat
dem pt kant iångsit det gcnombrytande bcrgets sidor. Sedan har
vattnet fått en besynnerlig fart från nordost och sydvcst, siapat mcd sig
en möija af stenar och grus, bådc affllat dc uppståcnde Urbergcn och 40

mcdtagit en dci Ofvergngsbcrg, der dc ickc bctäcktes af voikaniska
bergarter. Så uppstodo flötsformationerna, hviika ater afsattes ur
vattnct, nar detta stadnade. Denna vattenröreise är den bekanta
rulistensfloden, hvilken borgä Tidning synes vilja göra till eLi primum
movens 1 jordbiidningen. Fi—r Sefström i Sverigc har öfvcr dcss spår
anstdiit noggranna undersökningar. Dessa spår linnas här och der
afven vårt iand i form af refflor Iångsåt bergcns sidor ifrån nordost,
hvaremot inga sådana rcfflor Finnas på deras sydliga sida, der tvertom

1 ugnva ttnet sali däsa r [ulla a f ru nd ade, siä Lsl 1 pade 5 tena r, b ida t sig.
Flodens tillivaro hevises deis af sagde refflor och sandösar, deis aC dc 50

siätslipade stenarnes, rililsienarnes, tilivaro, hviikcn ickc annoriunda
kan förkiaras. Fioden, som hait en gruflig fart, har enhgt iakttageiser
varit djup ända till t. cx. 800 fot öfver Ostersjöns nuvarande yta.

Så lyda förkiaringarne, men till förkiaringar öfver dcssa ftir man ickc
g. Ty fräga vi: hvarifrån kom den ofantiiga hettan, ccli hvart tog den
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vagen? hva rl’öre uppliörde jordens smLilta LiIIstind? hvaril’rån kommo
öFvergångsbergarterna, hvilka till sina bestandsdelar aro skilda l’ran
Urbergen? hvad satte sedan vattnet åter i rörelse, och hvaribre
aIstadnade deniia? hvarFöre gick lioden just [rån nordvest till sydvest’?
— si har naturl’orskningen intet svar pa dessa och dylika trågor. Och
likväl gifves sLikeit nIzngelI naturforskare, som blott mcd ett niedlid—
sami leende skullc hemöra hvarje tvifvel på (örklaringarncs giltighet -

om viira tviReisml kunde hinna till en sadan mans kunskap.
LLisaren tordc nsctt. att vi ickc kunnat hafva rör at’sigt hvarkcn aH

0 prötva säkerheten ui’ anFörda erIirenhetsrön eller ernot dc gjorda
förklaringarnc uppställa nya hypotheser. Vi vilja dock närnna, aH t CX.
en Schweitzare Agasiz — om vi minnas namnet rätt — Förkiarat dc
nämnda refllorna i bergen hufva uppkommit genom glacirers nedgli
dande utit bergens sidor. Annu 1S41 rnottogs hans åsigt. hvilkcn
grundar sig på fleråriga observationer i Schveitz och Skottland, icke
otan biFali inom Tyskland. Enligt denna teon skulle saledes en lika
stark köld hafva Iierrskat. som vänme enligt den fönra. För denna tala
dock dc fossilier af vexter och djur, hvilka man funnit äfven den
yttersta norden, ehuru deras tillvaro förutsätter ett varmt klimat.

20 Vigtigare är, att det flna rnjöl, som stundom finnes i botten pä myror
och äfvcn vanit användt till nödbröd, och hvilket bland andru enligi
Ehrenbergs nämnda upptäckt nigöres afnyggsköldar efter små inscktcr
— att detta mjöl bestär aF kiselsyra, ett ämne, som utgör den vigtigastc
bestandsdelen äl’ven al’ Urbergen.

Men vi lemna dctia. Vär anmärkning gallen hela fönfarandet vid
namnda förklaringan, vid hvilka vi påstå, att naturforskningen blifvit
sig sjelf otrogen. Naturforskningen bör bygga endast pa enl’arcnhet.
Mcn hän gön den 1:0 s/invnrxer, stödila //ott pd dess cgr’iz otdh’ärk/rghct
och 2:o fti;*avrar ali er/arenhet. Man inser nemiigen icke, hum

30 urbergen skolle kunnat tiilkomma otan srnältning, htiru öfvengängs—
bergen skuile fått sitt läge och sina mussior, otan att afsättas ur vattnct,
hunu bengcns rcl’flor och siätslipade stenan skullc linnas otan en flod,
och vid detta rntiste man dock tillägga: till alla dessa revol utionen fln nas
inga onsaker. Ja afven tiligangen vid dc olika lagnens afsättning bade
för öfvergängsbeng och llötsformationer biin en obcgnipiighet. Dereniot
sen na LurI’onskanen dagligen mcd oss and ra, att djur och vextcr
frambningas endast genom fortplantn ing — mcn detta fönnekas genom
anfönda förklaningan. 1 jordmassans srnälta tillstånd kundc natunligtvis
inga organismer Unnas till. Di öfvergangsbergen afsattes, kuTide blott

40 sjödjun hafva Lillvano, Och skulle pä granithällarne nagot annat krak
hafva lcfvat. sa skullc det medföljt rullstenflodcns mölja.

Väi kan man sLiga: atL ifrån det, som är, sluta. att tiet alltid si’i varit
eller skall vara. är redan osäkert. Men ännu osäkrare än det. att ifnän
det. som än, siuta till orsaker. hvilkas tilivaro icke blott star utom ali
enfarenhet. otan Lifvcn lörnekar denna. Sädane slutföljder innebära icke
ens sannolikhet. Och denna är dock det högsta anspnäk natunfonskning—
en kan göra i afseendc ä det, som vanit eilen komma skall.

Sä intressanta säledes än Geologiens verkiiga data äro. sä litet
berättigade och Lillfredställande synas dc slutsatser angäende jordens

50 bildning vara. hvilka Geologerne pä dessa data velat uppiöra. Kanske
skali fram tiden uppvisa ett annat ‘ärhä Ilande.


