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gere en herværende dygtig Planlekjcnder, som hyppigere, f. Ex. eengang 
i hver af Somtnermaanederne, besögte Stedet idetmindste i nogle Aar. 
Der maatte derhos forfattes en Fortegnelse over de ved enhver Under- 
sögelse forefundne Planter, og til denne maatte slutte sig et Herbarium, 
for deri at nedlægge Planterne selv som Actstykker for det Inddæmmedes 
Plantehistorie, Det forstaaer sig, at Selskabet maatte udrede de til 
Committecns og den nævnte Botanikers Reiser medgaaende Omkostnin
ger, men dertil vilde vel ogsaa Udgifterne for dette Foretagende ind
skrænke sig.”

Selskabet besluttede at Committeen skulde træde i Virksomhed 
og tör anvende indtil 100 Rbd. aarlig til sammes Öiemed.

Conferentsraad Örsted meddeelte, at han nu flere Gange havde 
prövet Varmheden paa Bunden af det artesiske Borhul paa Nyholm, i 
en Dybde af 518 Fod. Ilan benyttede til denne Maalning Ingen af de 
sædvanlige Redskaber, men Glaskugler med ganske korte snævre Ror, 
som ende sig i et omböiet meget flint Haarrör, hvis Munding vender 
ned ad. Naar disse smaa Redskaber cre fulde af Qviksölv ved en 
ringere Varmegrad end den, som hersker i Vandet, saa vil Varmens 
udvidende Kraft, medens de erc nedsænkede i Vandet, uddrive endeel 
af Qviksolvet. Efter at de erc komne op, sætter man dem tillige med 
flere Thermometere i Vand, som af en varmere Atmosphære eflerhaan- 
den og langsomt faacr eh höiere Varmegrad. Qviksolvet udvider sig 
da paa ny, og naacr omsider den Varmegrad, hvorved det er i Begreb 
med at lobe ud af Roret; Thermomcteret angiver denne, og saaledes 
har man da den Varmegrad, hvorfor Kuglerne have været udsatte. I 
nogle Forsøg var en eller anden Kugle beskadiget, men alle de Kugler, 
som havde holdt sig, gave overensstemmende Resultater. Thermomcteret 
som herved brugtes var af Greiner, med Reaumurs Inddeling, hvorpaa 
Femtcdeelsgrader umiddelbart læses, og af hvilke atter Fjerdedele meget 
let skjönncs, ja Tiendedele ret godt opfattes af et övet Öie. Nulpunktet 
laae Grad for höit. Iagttagelsen viste 10,9° R, som efter Afdraget 

gav 10,7 R eller 13,375° C. Da Luftens Middelvarme her 
er 8,1° C, saa er den fundne Varme i 518 Fods Dybde 5,275 C der-
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over, hvilket giver 1° C for hver 98,2 Fods, (omtrent 30,8 Metres) 
Dybde under Havets Middelhöide; hvilket stemmer meget vel med det 
som man har fundet i andre Lande.

Ved Udförelscn af disse Forsög maatte der sorgos for, at Van
det ikke trængte ind igjennem Rorenes Mundinger; thi hvor noget Vand
tryk finder Sted drives Vandet derved ind mellem Qviksölvet og Glassets 
Sidevægge, og gjör Iagttagelsen ubrugbar. Af denne Aarsag sattes der 
over enhver af Kuglerne et foroven lukket, forneden aabent Glasror, 
hvis nederste Deel desuden var viid, men den överste snæver, for at en 
betydelig Sammentrykning ikke skulde bringe Vandet op til Rorenes 
Munding. Ved en om den nederste Deel af hvert Rör viklet Blystrim
mel hindredes de fra at stige i Vandet.

I de sidste Forsög sattes 6 Glaskugler i en aaben Blycylinder, 
som tillige kunde tjene som Lod, naar de firedes ned i Bocrhullct.

For at Kuglerne ikke paa den temmelig lange Vei fra den 
polytechniske Læreanstalt til Nyholm, skulde labe Qviksölv ved tilfældig 
Opvarmning, fortes denne Blvcylinder i en Omgivelse af lis, saavcl 
frem som tilbage.

Man lod Cylinderen med Kuglerne blive A Time paa Bunden 
af Boerhullet, for at komme i en fuldkommen Varmeligcvægt med 
Omgivelsen.
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