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aturvidenskaben, i det den opløfter Sjælen til en høiere 
Verden, lærer os tillige at beherske den lavere, hvori vi 

befinde os. Hvor denne Videnskab med Iver dyrkes, der frem- 
blomstrer Velstand paa hvert Punkt i Landet: Kunster, Haand- 
værker og Fabriker forbedres: nye Gjenstande for Flid og Virk
somhed opfmdes: Bjergværker og Agerdyrkning stige til større 
og større Fuldkommenhed: kort, hver Dag erobres nye Rig
domme fra Naturen. Deres Majestet, overbevist herom, har 
altid yndet og befordret Naturvidenskaben, og understøttet 
dens Dyrkere. Ogsaa jeg har taget Deel i denne Deres Majestets 
høie Naade. Jeg vover derfor i dybeste Underdanighed, at ned
lægge for Deres Majestets Throne et Værk, hvis Bestemmelse 
er at tjene Landets unge Videnskabsdyrkere til Grundvold for 
deres Studium i Naturvidenskaben.

Allerunderdanigst
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FORTALE

Da jeg deels ved Indledningen, deels ved den forudskikkede 
Indholdsangivelse, og de over hver større og mindre Af- 

delning satte Titler, allerede har sørget for, at Læseren kunde 
finde en let og hastig Oversigt over nærværende Skrifts Omfang 
og Plan, saa har jeg, ved at overgive det til mine Landsmænd, 
ikkun nogle enkelte Bemærkninger at gjøre.

Jeg har ved dette Arbeide maattet tage Hensyn paa mere end 
een Klasse af Videnskabsdyrkere. For de studerende Ynglinger, 
som ved Begyndelsen af deres academiske Bane skulle gjøre 
Bekjendtskab med den almindelige Naturlæres første Grund
sætninger, maatte jeg fremsætte disse saa fatteligt som muligt, 
og med en noget større Udførlighed, end jeg uden dette Hensyn 
havde vildet; for dem, som vilde gaae videre, maatte jeg af
handle mange vanskeligere Materier, som ikke letteligen kunne 
fattes af en studerende Yngling i hans første academiske Aar. 
I de Forelæsninger, jeg holder enten for de unge Studerende, 
eller for en stor og blandet Forsamling af andre Videnskabs
venner, forbiegaaer jeg Undersøgelser, der enten grunde sig paa 
høiere Mathematik, eller endog paa en noget forviklet Anven
delse af den lavere, og nøies med at angive deres Resultater. I 
andre Forelæsninger derimod, hvor Tilhørerne allerede ere be- 
kjendte med Videnskabens første Grunde, og have erhvervet 
dem nogen Færdighed i Mathematikens Anvendelse, forklarer 
jeg ogsaa de vanskeligere Sætninger. Jeg har allerede i Vinter 
paa denne Maade lagt nærværende Bog til Grund for slige 
videregaaende Forelæsninger. Mange ville maaskee beklage, at 
Bogen i Følge denne Plan er blevet vidtløftigere, og derved kost
barere, end ellers vilde være Tilfældet, og ville desaarsag, til For- 
deel for de mindre Formuende, ønske, at jeg havde udarbeidet 
et eget Skrivt for hver Klasse. Hertil svarer jeg, at dette efter 
vor Litteraturs Beskaffenhed vilde være forbundet med be
tydeligt Tab, for Forfatteren, men at hin Besparelse derimod 
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vilde være ubetydelig. Desuden troer jeg, at denne Bogens 
Fuldstændighed endog uden sligt Hensyn burde været vedlige
holdt. Jeg anseer det nemlig for meget nyttigt, at den unge 
Videnskabsdyrker i sin Lærebog finder et videnskabeligt Hele. 
Derved at det, som mangler ham, stilles ham saa nær for Øie, 
drives han kraftigt til at gaae videre, og Letheden, hvormed man 
i den samme systematiske Bog gaaer over fra en Sætning til en 
anden, er ham herved en betydelig Opmuntring. Det er mit 
Ønske, og tildels mit Haab, at de Studerende, som engang ved 
dette Skrivt, og ved mit mundtlige Foredrag have forskaffet sig 
en god Grundvold i Naturlæren, skulde gjennem deres øvrige 
Liv fortsætte dette Studium, og benytte den Bog, ved hvis Hjelp 
de havde gjort det første Skridt i Videnskaben, som Ledsager 
ved deres Banes Fortsættelse. Af denne Aarsag agter jeg, naar 
Skrivtet er færdigt, hvert Aar at udgive en kort Fremstilling af 
hvad, der siden er opdaget. Dette aarlige Tillæg skal blandt 
andre Fortrin for en sædvanlig Journal ogsaa have det, at den 
ganske indrettes med Hensyn paa de Forkundskaber, som 
kunne øses af Lærebogen. Jeg troer altsaa, ved mit Arbeides 
Plan, endog at anledige en betydelig Besparelse for dem, som 
ikke agte at henlægge Bogen, saa snart de have lært saa meget 
deraf, som de ved en Examen behøve. For dem, som blot ønske 
at forskaffe sig de nødtørftige Kundskaber, som udfordres til i 
et Embede at fortjene det daglige Brød, tilstaaer jeg gjerne, ei at 
have arbeidet.

Jeg behøver vel neppe at bemærke, at Bogen vilde blevet alt 
for uforholdsmessig stor, og formedelst Kobberne kostbar, om 
jeg havde vildet give en nøie Beskrivelse over Maaden, hvorpaa 
Forsøgene iværksættes, og de Redskaber, som dertil udfordres. 
De, som høre Forelæsninger ville af disse faae en tydeligere 
Forestilling ved selv at see, end de af nogen Beskrivelse kunde 
faae. For Læserne har jeg angivet, hvor de nærmere Beskriv
elser over Forsøgene findes. Jeg maa kun herved beklage, at 
jeg ikke har kundet henvise til noget nyt og fuldstændigt Værk.
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Først naar vi erholde Beskrivelsen over Hs. Exellence Hr. Over- 
hofmarskalk v. Hauchs Instrumentsamling, der uden al Tvivl er 
en af de fuldkomneste, der er til, vil denne Trang vorde af
hjulpet. Hver experimenterende Physiker venter den sikkert 
med Begjærlighed.

Det har været et blandt mine Øiemeed ved Udarbeidelsen af 
denne Lærebog, saa vidt jeg formaaede, ogsaa at arbeide for 
Modersmaalet, især har det været mit Ønske, at sætte Kunstord 
af Dansk Oprindelse i Stedet for fremmede. Det hele Foredrag 
vorder herved naturligere, og de fremmede Ordbøininger, der 
upaatvivleligen langt mere vansire Sproget end de fremmede 
Stamord, undgaaes. Desuden erholde Tankerne, ved at ud
trykkes ved Ord af Modersmaalets egen Stamme, en langt 
mere umiddelbar, om jeg saa tør sige, øieblikkelig Klarhed, 
hvorimod man ved et fremmed Ord først maa lade Tanken 
svæve hen i andre Egne, for at finde dets Oprindelse og indre 
Betydning. Ethvert Ord er et Tanketegn, og det hele Sprog en 
Samling af saadanne. Er nu Sproget virkelig eet Sprog, og ikke 
en Sammenblanding af adskillige, saa gribe Ordene paa samme 
Maade ind i hinanden, som Tankerne i Sjelen, og udgjøre til
sammen et lyst og klart Hele. Ved at danne nye Ord, har jeg 
ikke vildet nøies med at oversætte fremmede, men meget mere 
søgt, af Tingens Natur og af Sprogets Grundstamme at finde 
Tegn for Tankerne. Jeg har tillige søgt at finde Ord, som tillade 
de nødvendige Bøininger. Saaledes har jeg forkastet Ordene 
Spændkraft, Fjederkraft for Elasticitet, da man dog 
ikke kan sige om et Legeme, at det er spændkraftigt, fj eder
kraft i g t ; j eg har derfor valgt Ordet Spændighed (foranlediget 
ved det Svenske Spendstighed), hvoraf letteligen dannes Ad- 
jectivet spæn dig. Jeg har i Almindelighed ikke søgt, at indføre 
de nye Ord overalt, men kun benyttet mig af dem der, hvor den 
Ting, som dermed betegnes, i Særdeleshed af handledes, da en 
Mængde Ord, hvortil man ikke anden Steds fra er vant, mere 
forstyrre end forøge Klarheden. Hvor jeg ikke har kundet ud
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finde noget Ord, som forekom mig, baade betegnende og bøie- 
ligt, har jeg ladet de gamle vedblive. Ligeledes har jeg i de ma- 
thematiske Udtryk, sjelden søgt at fordanske, nagtet det der ikke 
vilde være vanskeligt; men et grundigt dansk mathematisk 
Kunstsprog kan ikkun ventes, naar vi engang i Modersmaalet 
erholde en grundig mathematisk Lærebog af sand Originalitet. 
Et saadant mathematisk Kunstsprog vilde have stor Indflydelse 
paa Naturlærens. Saa meget jeg har stræbt at holde paa det 
danske Sprogs Selvstændighed, saa lidet har jeg frygtet for at 
bruge Ord, som lignede Tydske, naar de kun vare dannede af 
danske Stamord, og efter det Danske Sprogs Genius. Jeg er saa 
langt fra at holde dette for en Synd mod det danske Sprog, at 
jeg meget mere anseer det Modsatte, nemlig at ville forbyde os 
nye Ord, blot fordi Tydskerne have tidligere havt lignende, for 
et sandt Sprogforræderie ; thi er det ikke en Fornærmelse mod 
det danske Sprog, at nægte det lige Arveret med det Tydske til 
den Rigdom, som ligger i deres fælles Grundstamme? og gjør 
man ikke dette, naar man tillægger det Tydske udelukkende 
Ret til visse Ord, blot fordi det tidligere har bemægtiget sig dem, 
uden Hensyn paa at de ere hentede der, hvor vi ogsaa ere be
rettigede til at hente vore.

Uagtet jeg har gjort mig megen Umage for at faae Trykken 
feilfrie, og dertil havt Hjelp af en meget opmærksom og tæn
kende ung Videnskabsdyrker, saa finder jeg dog, at endnu ad
skillige ere bievne staaende. En nøiagtig Liste paa disse skal 
findes ved Enden af næste Rind.

Til Slutningen maa jeg anmærke, at jeg selv besørger en 
Tydsk Oversættelse af dette Skrivt, med de Forandringer, som 
ere nødvendige ved en Rogs Omplantning fra en Litteratur i en 
anden.

Kjøbenhavn i Juni 1809. FORFATTEREN


