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Lödigheder fra i til 16, og nogle livis Lödigheder dannede Mel
lemtrin, mellem enkelte af hine, f. E. Strimler til i2j, 15| Lø
dighed. Naar man brugte vandholdig Saltsyre (Chlorbrintevand) 
som flydende Leder, gave ikke alene to Metalstykker, hvis Lø
dighed afveeg i, men endog saadanne, hvis Lødighed afveeg | 
Lod eller 6 Green, adskillige Graders Udslag paa Multiplicatoren; 
saa at man, ved dette Middel, med Sikkerhed kan kjende en For- 
skjel af ïèô, ja vel af Mindre, Kobberhold i Sølvet. Naar man 
prover de samme Sölvstrimler med forskjellige flydende Ledere, er
holder man derved endnu adskillige vigtige Oplysninger. Har man 
udfundet en Solvstrimmel af bekjendt Legering, der giver liden 
eller ingen Virkning med en given Sölvpröve, og man derpaa fin
der at Multiplicatoren ikke mere giver samme Udfald, naar man 
bruger en Kalioplosning til flydende Leder, men at Viseren nu 
slaaer ud til samme Side, som om man satte en mindre ædel 
Sölvpröve i den forriges Sted, saa kan man slutte, at Proven har 
enten indeholdt Messing eller Arsenik. I sidste Tilfælde er Afvi
gelsen overmaade stor, som om man havde taget et ganske andet 
Metal; i forste er den dog saa stor som om Sølvet havde et Par 
Graders mindre Lødighed end det virkelig har. Ved Saltsyre som 
Leder viser det messingholdige Sölv sig bedre end det skulde. 
Denne nye Prövemaade overgaaer da langt Probeerstenen, og for
drer ikke et saa övet Öie som denne; imidlertid fordrer den dog 
megen Forsigtighed. Overfladerne maa være meget rene, ikke 
ulige af Politur, men helst begge vel afgnedne med Pimpsteen. 
Overfladerne, som bringes i Beröring med Vædsken, maa være 
lige store m. m. Kun en udforlig Beskrivelse vil sætte en med 
Experimenteerkunsten ubekjendt Metalarbeider istand til med Sik
kerhed at bruge denne Prövemaade.

Det er bekjendt at Kirketaarne lide Meget ved Klokkernes 



Ringning, især naar Klokkerne ere meget store. Tænker man sig 
en Masse af 10000 eller flere Pund svinge frem og tilbage i et 
Taarn, saa vil man let indsee, at dette derved ni a a udsættes for 
voldsomme Rystelser. Man har derfor ogsaa i lang Tid været be
tænkt paa at bringe Klokkerne til at give den behörige Lyd, uden 
at lade dem svinge. I Rusland, hvor man har gjort sig Umage for 
at have store Klokker, nöies man med at ringe Klokkens Knebel; 
hvilket dog synes at give en meget ufuldkommen Klang. I Midten 
af forrige Aarhundrede bekjendtgjordes i Tydskland adskillige Maa- 
der at ringe Klokker, uden at lade disse selv gjöre Sving. Disse 
Maader bestode alle i, at slaae Klokken med en Hammer eller 
Knebel, der sættes i Bevægelse ved en Maskine, saaledes at Sla
genes Hurtighed ganske beroede paa den Ringende. Ved alle disse 
Fremgangsmaader skeer det ordentligviis, at Slagene ikke folge re
gelret paa hinanden, og at Knebelen eller Hammeren, ved hvert 
Slag, bliver en kort, for vore Sandser rigtignok umærkelig Tid 
i Beröring med Klokken, og dæmper derved det meste af Lyden. 
En Deel af disse Feil havde en opfindelsesriig dansk Smed Svend
sen undgaaet, ved et af ham udtænkt Maskinerie ; men ogsaa 
denne Maskine var sammensat, og dens Virkning beroede ikke paa 
det frie Svings Love. I Anledning af den nye 8000 Pund væg
tige Klokke, der skal ophænges i Frue Kirke, har Prof. Örsted 
gjort et Forsög til at hæve disse Vanskeligheder. Det kom nemlig 
ganske an paa at give den Hammer, der skal bringe Klokken til 
at lyde, et frit Sving, det vil sige et Sving, der fornemmeligen 
beroede paa den Kraft, hvormed et ophængt Legem svinges, naar 
man giver det et Anstöd ; det maatte da iövrigt være ligemeget, om 
Klokken löb mod Hammeren , eller Hammeren mod Klokken.

Han opnaaede dette ved at ophænge en Ramme, hvis överste 
Deel kunde dreie sig om en Axel, uden om Klokken, og i den 



underste Deel af denne Ramme at anbringe en opstigende Ham
mer, som ved hvert Sving af Rammen giver Klokken et Slag. 
Den Klang, som en Klokke paa denne Maade giver, kan ikke 
skjelnes fra den en Klokke giver ved sædvanlig Ringning ; og man 
kan, ved Anvendelsen af den nye Maade, noies med een Mand, 
hvor man for ofte maalte bruge 12 eller flere. Man kan give 
Ringningen al den Langsomhed man vil, ved at give de lodrette 
Dele af Rammen den behörige Længde. Det vil heller ikke være 
Vanskeligt at anbringe saadanne Forandringer ved Rammen, at 
man kunde faae langsommere eller hurtigere Ringning, efter Om
stændighederne.

Med denne Forbedring af Ringningen ville adskillige For
bedringer ved Klokkerne lade sig anbringe; maaskee endog deres 
Skikkelse lade sig saaledes forandre, at man erholdt samme Klang 
af en langt mindre Melalmasse.

Forf. har formodet, at den her fremsatte simple Tanke 
inaatte ofte være faldet Andre ind, han har imidlertid ikke, hver
ken ved Eftersögen eller Efterspørgsel kundet bringe i Erfaring, 
at man virkelig har havt den.

Pliilosopliisk Classe.

H. Hr. Dr. Theol. Mynster, Ridder og Dannebrogsmand, 
har forelagt Selskabet en Afhandling om Drivterne, som dog ikke 
havde den Bestemmelse at fremsætte en fuldstændig Lære om denne 
Gienstand, men kun at levere Bidrag dertil.

Den af et Væsens Natur fremgaaeede Tilskyndelse til Virk
somhed kaldes Drivt, Efter denne Definition antog Forfatteren, 
at der ikke kan tales om erhvervede og afledede Drifter, efterdi 
enhver Drivt er naturligen tilstede. Han meente ogsaa, at der ikke 


