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menneskelige Forstands Historie kand ikke ander end ydmyge den meest 
indbildte Philosoph. Hverken hans store Videnskaber/ eller de store Tan

ker man gior sig om dem, eller den Anseelse, som han ved sine Vcrrker har for# 
staffel sig i den lerrde Verden, kand frietage ham fra at faldet de haandgribe- 
ligste Vildfarelser, som han dog ved ringeste Overleg kunde undgaae. For« 
seelsen maa alrsaa bestaae derudi, at han ikke gior dette lidet Overleg. Men 
hvorfore gior han der ikke? jeg veed ingen anden Aarsag, end fordi han troet* 
sig, at gaae saa sikkert frem derved, at han ikke behover noget Overleg. Hertil 
kommer endnu, at eftertcrnkende Hoveder ere som oftest oplagde til at ove deres 
Forstands Krafter i saadanne Ting, som forekomme dem vanstelige, da de der
imod stynde sig forbi dem, som synes lette at begribe. Da nesten enhver har ved 
den hidtilværende overordentlige strenge Kulde forlanger Efterretning om Veyr# 
glasset, og jeg seer, at man nesten overalt betiener sig her af den ved en Forseelse 
urigtig giom Reaumuriste Scala, saa troer jeg ikke at bevise Elsterne af stige 
Observationer nogen uangenem Tieneste, naar jeg legger dem Feylen ved den 
Reaumuriste Scala tydelig for Oynene. Jeg ror flet ikke ved at frygte, at 
man stal ansee denne Mangel, som en tvivlsom Sag, hvorover man kunde 
disputere; thi Grundene til denne Feyl ere saa oyensynlige, at man behover kun, 
at navne dem, for at overbevise enhver, som ikke aldeles er fremmed i Namrlcrren. 
Hvem stulde vel troe, at den hele physiste Verden stulde uden nogen Eftertanke 
efterfolge en eneste Naturkyndiges flygtige vildfarende Skridt i Henseende til 
det Reaumrmsse Thermometer/ og det saa vidt, at man nu maastee vil giere 
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sigförgiäve-s Umage, med ar afstaffe den deraf oprundne vigtige Feyk. Jeg 
viide ikke vcere saa dristig, at bestylde saa mange af mine Medbrodre saa aaben« 
hjertet for er fligt uforsvarligt Skridt, dersom der ikke fandtes -yensynlig Be, 
vris Derfor i alle Skrifter, som handle om denne Materie.

Jeg har i Mulen sagt, ak denne Feyl angaaer de nu brugelige Reaumur 
ris?e Thermometers; thi Reaumur selv har ikke begaaet den ved sine Original« 
Thermvmetere, men den reiser sig fra een af hans Efterfolgerr, somunder sin 
Opsigt lader de Reaumuriske Thermometers forfcrrdige vg udbrede omkring i 
hele Werden. Man veed at Hr. von Reaumur haver indrettet fine Thermo« 
merere efter folgende Regler. Han deeler Kuglens og Rorets Indhold kil Frost
punkten i iooo Deele, en saadan iooofre Deel udgior siden een Grad paa hans 
Scala, som han allsaa bestemmer ved at fylde Roret med en vis Qvanriret Spi
ritus Vini. Naar nu denne Scala udtrykker Expansionen af Spiritu Vini i 
tötö o Deele af sir Volumine, saa finder man at Spiritus Vini stiger i kogende 
Vand til den 8ode Grad, hvor den ligeledes koger. Derfvre maa man give Ori« 
ginal-Thermometeret et saa vidk Ror, at det kand koge derudi uven at det stal 
fproyte ud. Det maa og vare en svag Spiritus Vini eller den saa kaldte Franste 
Sprit; thi en stärkere vilde stige meget hoyere. For ogsaa at bekomme fligt et 
Original-Thermometer, har jeg i alle Maader noye fulgt den af Hr. von Reau
mur givne meget tydelige Forffrift, hvorved jeg ogsaa haver befundet alle Ting 
efter hans Foregivende. Og Dette er vet just, som har givet mig Leylighed til 
at indser hans Esterfolgeres Feyl. Naar Spiritus Vini koger selv i kogende 
ögand, bliver Den staaende stille paa et vist Sted i Roret, naar man undtager 
den liden Bevagelse, som kommer af Kogningen. Eftersom nu Spiritus Vini 
M expanderer sig videre, man maa lade det koge saa lcenge man vil, saa har 
bollet troet, at denne 8ode Grad viiste Herden af det kogenve Vand, og andre 
Phvsiker have af Tillid til ham troet der samme. Man kunde ikke heller regne 
nogen Denne Troe ti! Onde, hvis physiffe Kundstab allene bestoed i at kunde for, 
»cerdige er saadant Thermometer. Men hvilken Physiker kand Der verre ubekiendt, 
at Spiritus Vini koger meget for end Vandet, og ar den da holder op at expan
se sig, envstiont man formeerer Varmen under og omkring den. Dette har 
foruden Farenheir ogsaa Boerhave allerede for 30 Aar siden ikke allene sagt 
vg strever, men og tydelig beviist, og siden Den Tiid har envnu ingen tvivler 
derpaa. For at vise Forholder, vil jeg antage den beste og sikkerste Farenheico 
Scala af hvilken Boerhave ogsaa har betienr sig til Maalestvk. Efter denne 
Scala staaer, som er bekiendt, Qvagsolvet ved den 32te Grad; naar der begyn
der at fryse, ved den goto Grgd ved ordinair Sommrrheede i Skygge, og ved
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den 2[2te Grad i kogende Vand, naar Barometeret staaer paa 28 Tommer. 
Da nu Qvagsolver endnu stiger nogle 100de Grader, forend det selv begynder 
at koge, hvilket dog ikke gicrlder om Spiritu Vini, saa kand man tilforladelig 
flutte, ar den 212te Grad paa det Farcnhemfte Thermometer rigtigudtrykker 
det kogende Vands Heede. Men nu bringe man dette Thermometer i kogende 
Spiritum Vini, saa stal man. see, ar det falder, eftersom Spiritus er stark til, 
indtil den 174de Grad, og altsaa 38 Grader ned, hvor det bliver staaende. 
Al'saa er den kogende Spiritus Vini Heede saa meget ringere end der kogende 
Vands, som Z8 Farenhemske eller 19 Reaumurrfte Grader. Tager man 
flet Spiritus Vini, faa er vel Forstiellen noget ringere, men dog altid stor nok 
til at foraarsage en grov Forseelse i Scalen, naar man antager den 8ode Grad 
paa den Reaumunfte for Vandets Kogepunkt, og setter Len ved Siden af 
Den 212te paa dm Fareuheirifte, i steden for den ssulde stage ved den 174^ 
eller ved flet Spiritu i der hoyeste ved den 192de Grad paa den Farenheirifte 
Scala. Man seer altsaa heraf, ak det er umueligt, uden ved er besynderligt 
Kunstgreb, som forst i de nyere Tider er opfunden, og som hverken Reaumur 
har vidst eller brugt, at Spiritus Vini kand angive Vandets Kogepunkt, efter
som den koger ved en meger ringere Heede end Vandet, og naar den koger, ikke 
mere expanderer sig. Jeg vil soge at forestille dette paa folgende begribelige 
Maade- Man setre et Reaumurs Spiritus Vini og et FarenheiriftQvEgsolv 
Thermometer i Vand, og bringe Vandet efterhaanden til at koge. Forend Let 
da kommer til at koge, naar nemlig der Farenheirifte viser den 192de Grad, 
saa begynder Spiritussen i det Reaumurt fte at koge, og holder op at stige. 
Man formeere Varmen indtil Vandet selv begynder at koge, saa stiger det Fa- 
renyeitifte endnu 20 Grader hoyere, da deriinod det Reaumurrfte bliver 
staaende paa det forrige Sted. Denne oyensyMige Forestilling vil dog ventelig 
vcere klar nok ril at legge Virkeligheden af den foregivne Vildfarelse for Dagen. 
Maaffee man vilde tage i Betænkning, om man og ssulde troe, at Hr. von 
Reaumurs Efterfolgere og virkelig have begaaet denne Vildfarelse, der Log 
var faa let at undgaae. Men det vil verre mig alt for let, ar bevise det oyensynlig. 
Hr. Abbé Noliet siger p. 404. i der 4de Bind af hans Physik, som.er trykker 
1753. gandsse tydelig: Mfr. Reaumur s’eft fixe å l’efprit de vin &c. de lå 
vient, que dans tous les thermométres conftruits lur ces principes, le 
dégré de l’eau bouillante eft de 80 dégrés, celui de la chaleur animale 
32I dégrés, &c. i steden for han burde sige: le degré de l’efprit de Vin 
bouillant. Dette er ikke heller nogen Trykseyl, eller Flyvetanke, thi jeg eyer 
selv tvende corresponderende Thermometers, som iAaret 1756, og altsaa 3 Aar 
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Derefter ere giordte under hans Opsigt, paa hvilke der ligeledes staaer ved den 
8c>de Grad Eau bouillante. Ligeledes har og Mussthenbrock i den nyeste Ud
gave af hans Physik i Aaret 1762 paa den 341c Tabelle i det 2decBind giver en 
harmonist Forestilling paa de forstiallige Thermometer-Scaler, paa hvilken han 
har fadt den Fode Grad af der Reaumurrsse Thermometer ved , den 212te af 
der Farenheikisse, eller ved Vandets Kogepunkt. Den samme Feyl finder tu cut 
og ved den Parallelismus imellem disse tvende Thermometere , naar man fort, 
setter den liden harmoniste Tabelle over de forsticrllige Thermometre, som Defa- 
guliers har anført i sin Physik. Den allernyeste Lignings Tabelle over Ther- 
momererne, som man finder i den aarlige Connoiffance des mouvements 
céleftes er vel ikke continuerel til den 80de Grad paa Reaumurs Thermo, 
meter. Men man finder dog, arden 32te Grad paa Reaumurs er fadt ved den 
104 Grad paa Fareuheics, i steden for den burde staae ved den 96de Grad, 
eftersom disse tvende Grader giver tilforladelig et sundt Mennestes indvortes Varme 
rilkiende. Man seer altsaa, at denne Lignings Tabelle er gandste ubrugdig, og 
ar den feyler allerede gte Farenheirisse Grader paa denne liden Deel af Scalen. 
Af disse tvende Gravers Fastserning finder man og ved Udregningen, ar naar 
Den 32te Grad paa det Reaumursse stal staae ved den 104de paa det Faren, 
hemsse, kommer den gode paa dec Reaumurrsse til ar staae ved den 212te paa 
Der Farenheirisse, som der og er fastsat ved den foromtalte Vildfarelse. Thi 
som 72 ril 32, saa 180 til 80. Man seer altsaa rydelig, at jeg ikke uden Grund 
har paastaaet, ar det var en almindelig Folge af Nollets vildfarende Skridt. 
Nu vi! jeg og fortalle, hvoraf denne Vildfarelse har sin Oprindelse, og hvor, 
fore ikke den forste Opfindere Hr. Reaumur, men allene hans Efterfolgere 
have giordt sig styldige i denne Vildfarelse. Hr. von Reaumur bestemte Gra
derne paa sin Scala, som for er meldt, efter Forholdningen af tö%ö Deel Vo
luminis til der Heele; og siden saae han forst, ar naar Spiritus Vini stoed i 
kogende Vand og kogte selv med, blev det staaende ved den 80de Grad. Efter 
Dem store Prove-Thermometer bleve andre giordte, som harmonerede dermed, 
og disse bleve fendre overalt omkring i Verden, og han harderved erholder en 
stor Mcrngde angeneme og nyttige Observationer, som han har meddeeltPublico 
i de Parisiste Memoires. Just disse Observationer er det, som gior Vildfa
relsen paa de nu brugelige Reaumurisse Thermometere vigtig. Alle de Sam, 
menligninger, man vil giore imellem de nyere Europæiske og de celdre Ostindiste, 
Westindisse og Gvineiste Observationer, blive derved gandste unaturlige, og 
folgelig de gamle Observationer gandste ubrugelige. Hvis dette ikke var, kunde 
Der verre det samme, om man betegnede Vandets Kogegrad med 80 eller 100.
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Jmfflertff fandt man, at de gamle Reaumuriffe Thermometere fros i Lapland, 
efterdi de vare fyldte med siet Spiritu Vini. Man fandt og at Spiritus Vini 
ikkun meget langsom antog og labre Varmen, og at Qvcrgsolvet var meget ha
stigere med ak forandre sig. Men faa snart man substituerede bedere Spiritus 
Vini, eller i dels Sted vilde bruge Qvcrgsolv, faa kunde den gamle Jnddeeling 
ikke harmonere med den nyere, thi sterk Spiritus stiger til den 85, 90 indtil 
§6be Grad for den koger, eftersom den er meere dilatable end den flette Spiri
tus, og dog tillige antager kun en meget ringere Varme naar den koger, end 
den sierte. Man har derfore heller fyldt Thermometerne med Qvcrgsolv, og da 
de gamle Reaumuriffe Thermomecere ftode i kogende Vand paa den 80de Grad, 
saa troede man, man maarre og sette den 8o0t Grad ved der Sted, hvor Qvcrg
solvet stoev i kogende Vand, paa det Thermometern« kunde harmonere med de 
forrige, da man dog for ar opnaae denne Hensigt, burde fastsette den 80de Grad 
i kogende Spiritu Vini. Men endog dette havde ikke vcrrek fuldkommen tilstrek- 
kelig til at opnaae en raalelig Harmonie imellem de nye med Qvcrgsolv og de 
gamle med Spiritu Vini fyldte Thermometers. Thi man har allerede for lcrnge 
siden bemerket, at naar et Qvcrgsolv- og et Spiritus Thermometer endftemm'er 
overeens med hinanden i de yderste Grader, deter i Koge-og Frysepunkten, saa 
kand de dog vige; til 6 Farcnheiriffe Grader fra hinanden i Mellemgraderne, 
eftersom enhver af disse Materier dilcuerer sig efter en egen Progression, faa at 
man maatte giore Qvcrgsolv Termometerets Grader ulige store, naar det alle
vegne ffulde stemme overeens med det fpiritueufe.

Nu vil jeg og vise den Indflydelse, som den anforte Vildfarelse har paa de 
daglige Observationer, man gier med Thermometeret. Jeg setter, jeg vil prove 
en FeberoakientS Hede med det nye Reaumuriffe Thermometer, Thermome- 
tm vilde omtrent vise den 32de Grad, og efterdi denne 32de Grad efter Reau
murs mangfoldige Forjog overalt er bekiendt for at vise et sund Menneffes na
turlige Varme, faa flutter jeg deraf: altfaa har Patienten ingen unaturlig 
Heede, men allene en sund Varme, da den dog virkelig er 8te Farcnheiriffe 
Grader storre end den naturlige. I scedvanlig Sommerheede ffal det gamle 
Reaumuriffe Thermometer i Skyggen staae paa den 24de Grad, og den 29de 
Grad tilkiendegiver allerede en overordentlig Sommerheede, saadan som vi havde 
den her Aar ??;6, da siravel Honningen som Voxet smeltede og lob ud af Bie- 
kuberne, som stode i Solen. Men det nye Thermometer vilde i det forste Fald 
allene vise den 21de Grad, som tilkiendegiver en sval Sommer, men i der an
det Fald endnu ikke den 260c Grad, og altsaa flet ingen overordentlig heed 
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Sommer. Men nu gi ore 4 Reaumuriske Grader meere eller mindre saadan 
Forandring paa vore Foleiser, ar vore Sandser err allerede tilstrekkelig til ät 
kunde kiende denne Forskiæl, hvilket Reaumur har fluttet af mange Observa» 
lioner. Altsaa kand jeg ikke forestille Vildfarelsens Storrelse bedre, end naar 
jeg siger, at vore Sandser kand noyere bestemme Forskiællen paa Varmen, 
end det nye Reaumurske Thermometer. Men var vel siigt et Thermometer 
værd at agtes i ringeste Maade. Da jeg allerede har bemerket denne Feyl siden 
Anno 1756, saa har jeg aldrig kundet overtalemig til, at forbytte den Faren- 
heiriste Scala med den Reaumurske, endstiont denne er nesten overalt indfort 
her. Thi havde jeg indrettet mit efter Originalen, saa havde den dog altid mod
sagt sine uægte Brodre, undtagen ved Frostpunkten allene. Havde jeg ind
rettet dem saaledes som de nye, saa havde Modsigelsen faldet paa de gamle. 
Da nu den Farenheitiske Scala desuden er bestemmet ineget noyere end ellers 
nogen anden, og der allerede i saa mange Aar af den beromte Prints i Hol
land under Muscheubroeks Opsyn er bleven forfærdigede de beste Thermome
ters, og forsendte omkring i alle Lande, saa kand jeg neppe begribe, hvorledes 
det har kundet blevet undertrykket af det meget ubeqvemmere Reaumuriske. 
Naar man allene vil overveye, hvad Umage det maa koste ved et Reaumurisk 
Prove-Thermometers Forfærdigelse, forend man kand faae SpirKug Vini blan
det med ikke meere og ikke mindre Vand, end der behoves til, at den just kand ud
vide sig saa meget som Deele af sit Volumen naar den koger, at man i 
hele Kiobenhavn ikke kand faae en saadan stor Kugle med sit tilhorende Ror 
enten giordt eller færdig til KiobS, som dertil udfordres, men at jeg har været 
nodt til at bringe min med mig fra en Glashytte i Svrrrig; At man uden saa- 
dant et stort Prove-Thermometer ikke kand inddeele noget lidet tilforladelig, og 
endelig at en saa svag Spiritus, som er u-undværlig dertil, bliver i en streng 
Vinter til Jis, saa kand man let indser, hvormeget det Reaumuriske Ther
mometer er ringere end det Farenhciriske, hvis Scala man paa et Qvarteers 
Tiio, naar man har Jis og kogende Vand ved Haanden, kand bestemme paa 
det noyeste, uden at behove nogen Forsog. Vil man endelig uven saa stort 
Arbeyde haveet maadeligtrigtig Reaumursk Thermometer, som kand harmo
nere med Originalen, saa maa man bestemme dets Scala efter det Farerchei- 
riske Thermometer saaledes, at ved den 96de Grad kommer den gate Reau
murs, og ved Frysepunkten, som sædvanlig o til at staae, saa kand'dette uden 
synderlig Vildfarelse harmonere med de gamle Reaumurske. Jeg har engang 
paa Hr. Justitz-Raad Horrebows Forlangende forklaret den her værende Glas
puster dette, men han giords mig den Indvending derimod, at naar han vilde 
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giere sine nye Thernrometere efter denne forbedrede Maade, saa harmonerede 
de ikke med de gamle, og man vilde felgelig bessylde ham for at have begaact en 
Forseelse ved fit Arbeyde, det var altsaa bedre, han blev ved den gamle Maade. 
Da jeg ikke tvivler paa, at jo Hr. Noliet vilde give samme Svar naar man 
overtydede ham om denne Vildfarelse, saa har jeg allerede i Begyndelsen fagt, 
at denne Vildfarelse allerede havde fcrstet saa dybe Rodder, at man neppe tor 
haabe at faae den udryddet. Af den Aarsag skulde billig alle Naturforskere, 
som vilde giore deres Observationer almindelige nyttige og forstaaelige, gandske 
holde dem fra denne Scala. Thi da man ikke altid veed, om de tale der gamle 
Reaumurste eller det nye Reaumnrske Sprog, saa bliver man bestandig i 
en hoy Grad tvivlraadig. Men veed man der, saa gaaer der endelig endnu 
an, at tilegne enhver Grad sin besynderlige Betydning, i Besynderlighed, naar 
man derved ikke vil agte paa et fpiritueus Thermometers Afvigelse fra Ovceg» 
solv Thermometer. Naar nemlig o betyder Frysepunkrcn saavel paa den gamle 
som nye Scala, saa er i den opstigende Scala

Temperaturen i dybe Kieldere efter den gamle io| efterven nye 9 Grad
— — — for en Sygestue — — 14 — — 124
Sædvanlig Varme i Hundedagene — — 24 — — 2l|
Usædvanlig Varme i disse Lande — *- 29 — — 26
Menneskelig Varme, som og Varmen i Pondichery 32 — — 28f
Af Adanfon observeret Varme i Sennegal 38! — — 34
Varmen i Syrien — — — so — — 442
Svag Spiritus koger ved —- —• 80 — — 71
Vandet koger ved — — ■— 90 — — 80

I den nedstigende Scala er
Scrdvanli'g Vinterkulde .hos vs efter den gamle 7- efter den nye 6| Grad. 
Uscedvanlig — — — 12 — — n
— — i Paris 1709 - — — 15 < — — 14
— — i Tornea 1737 — — — 37 — — 33
— — j Jgcutzky i Sibirien — — 76 — — 67!
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Efter denne Lignings Tabelle/ hvis Rigtighed jeg vil vcrre Borgen for, 

kand man tillige inddeele ethvert Thermometer baade efter den gamle og nye 
Reaumurfle, saavelsom og den Farenhemste Scala, og altfa- derved sam* 
menligne saavel de gamle som nye Observationer med hinanden.
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