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ger i Dækplader af amalgameret Kobber og af Glas hævede Vandet til lige 
Höide. Qviksölvet hævedes ved gjennemborede Dækplader af amalgameret 
Kobber omtrent 1 saa höit som Vand, hvoraf dog folger at Haarrörskraften bæ
rer over 10 Gange saa stor Vægt af Qviksölv som af Vand. Da Ö. ikke fol
det fórste vil faae Ledighed til at gjöre alle de Anvendelser af den nye Frem- 
gangsmaade, som han havde tilsigtet, vilde det være ham kjært at see den be
nyttet af andre Physikere. Ö. havde allerede udtænkt den her beskrevne Ind
retning for to Aar siden, og viste i Aaret 1839 Forsög dermed ved den Skan
dinaviske Naturforskerforsamling i Gölheborg. Men Redskabet var dengang 
endnu ikke bragt til den behörige Fuldkommenhed. I den Kjöbenhavnske For
samling 1810 viste han to forskjellige nye Udforeiser af samme Instrument, et for 
Vand og et andet for Qviksölv, som dog ikke i de væsentligere Dele vare for- 
skjellige. Begge disse har han ogsaa foreviist i Vid. Selskab.

Ö. har ligeledes foreviist Selskabet en ny Indretning afVægtstangelektrome- 
teret, bestemt for meget svage Elektricitetsgrader. Vægtstangen bestaaer i en tjnd 
Messingtraad, ophængt i Silkeormespind. For at give den en mere bestemt Ret
ningskraft end den, som den kan erholde af den enkelte Silketraads Snoningskraft, 
har man dannet den Boile, hvorved den fæstes til Silkeormespindet, af en fiin Staal- 
traad, som man har givet en ganske svag Magnetisme. Vægtstangen hænger i 
en Glascylinder, gjennem hvis Laag gaaer en Metalböile, isoleret fra dette ved 
Gummilak og Glasror, og hvis Ender komme saaledes i Beröring med Vægt
stangens, at den ene berörer den paa boire Side, medens den anden berörer 
den paa venstre. Idet altsaa Metalböilen modtager Elektricitet, gaacr denne 
tillige over i Vægtstangen og frembringer en Dreining. Naar den magnetiske 
Retningskraft er saa ringe, at den neppe er mærkelig, viser dette Elektrometer 
en overordentlig Fiinhed. For at opdage meget svage elektriske Virkninger 
meddeler man det först en Elektricitet, som dreier Vægtstangen nogle Grader. 
Et Legeme, som har samme Slags Elektricitet, frembringer da, naar det nær
mes, en meget betydelig Forögelse i Alvigningen. Den Elektricitet, som isole
rede Zink- og Kobberplader vise efter Beröring og Adskillelse, bliver paa 
denne Maade meget kjendelig, uden Hjælp af Condensator. Man foröger endnu 
Letheden i at see, endog de mindste Grader, ved at betragte Vægtstangens 
ene Spids igjennem et Mikroskop, hvori et lodret Silkeormespind er anbragt.


