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Undersogning
angaaende de

physikalfle Erfaringer i Almindelighed/ 
og i fæv 

angaaende nogle Forjog, som synes at bevise, 
at der er Vis inertiæ tit

ved

C. O. Kratzenstein.

/Andstiom, efter de Verdslig-Viises almindelige Udsigende, Erfarenhedm 
nraa vcere den fornemste Ledsagerinde, naar vi ville lcrre at kiendeVerden, 

faa er det dog vist, at man ikke bringer det meget vidt i at opdage de Drive» 
fieere, som oplive Verden, naar man ikke tager endnu en anden Veyviserinde, 
jeg meener Fornuften, med sig paa Reisen. Erfarenhed viser os vitkeligen alle- 
neste de verdslige Legemer eg deres Forandringer, hvorledes de ere, eller hvor
ledes Sandserne kiende dem, men ikke hvorfor de folge jaa, og ikke anderledes. 
Hertil horer en Indsigt, hvortil dens egne Dyne ere alt for kortsynede, og hvor
til vor reisende Philosoph tnaa iaane Kikerten af Fornuften. Jmidlertiid steer 
det kun sielden, at vi paa den Vey, hvor vi tcrnke at faae vor Kundst'ab om 
Verden, udvcrlge dem begge til vore Hofmesterinder. Maassee det jkeer af 
Sparsomhed, efterdi vi drijie os ikke til at bestride de Omkostninger, at under
holde begge tillige. Fornuften er ustridigen den mindst kostbare Hofmesterinde. 
Hun forer den mindste Stat, og hendes Stater end dertil gammeldags; og 
jo magrere hun holdes i Kost, jo meere virksom og brugbar bliver hun. Erfa
renhed derimod har en krcesen Gane, og man har i de nyere Tider, imod hen
des gamle Natur, saalrdrs udpyntet hende, og sogt at forhsye hendes naturlige 
Skionhed, at man neppe meere vil troe, at hun har hjemme der, hvor hende 
ikke er oprettet et kostbart Natbord efter den nyeste Franste Smag, saaledes, 
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338_____ __________Undertegning____________________
fom en flollcc har med Kongelige Bekostninger anffaffet der. Heraf seer man 
altfaaletteligen, hvorfor nogle, hvilke den fornodne Sparsomhed foressriver fncrvre 
Grcendser, lade sig alleneste noye med de Speculakioner, som Fornuften torer 
Vem, og meerre sig med hvad de hore siges om Erfaringens Skionhed; og hvor- 
for derimod andre, fangne ved Erfarings blindende Glands, holde sig blot 
kil denne, og giere sig lidet bekiendre med den gammeldags Fornuft. Det maa 
allsaa ikke komme os fremmed for, om baade disse saavelsom hine hvert Oyeblik 
gisre et Feilkrin. Disse Fejltrin ere af mangeflags Art. Det feiler vel ikke 
derpaa, at vore Verdslig-Visse have jo tildeels giordt oS disse Feiltrin bekiendre, 
og advaret os derfor; men disse Faldgruber maae vcrre overmaade vel tildcekkede 
og meget ukiendeiige, efterdi vi see disse gamle Verdslig-Viife, i det de give vs 
Advarseler, selv at plumpe deri.

Opfinderen til vores nyeste philofophiffe System, svin har leveret os en af 
de beste Fornufttorer, bliver vaer i Regnvandet smaa selsomme Orme, beffri» 
ver dem og deres Mg ved et Mikroffop, og dommer deraf, at disse Mg maatte 
ved Solens Heede tillige med Dunsterne vcrre bragte op i Skyerne, paa der de 
med Regnen havde kundet falde nev i Karret, oa der blive udktokkede. Han 
forglemte derved sin egen givne Regel: Unius effeélus (eller entis) piures pof- 
funt efle cauflæ. Dersom hand, i stedet for at lade sine Mg falde nev af 
Skyerne, havde givet agt paa, at Myggene, efter deres scrdvanlige Maade, 
havde umiddelbar lagt dem i Vandet, faa havde han kunder spare Mggene sor 
at stige op med Dunsterne, og derforuden ikke havt behov at anser deres gronne 
Excrementa for Mg. I et af hans Breve til Rigs-Greven af Mankeufel 
paastaaer han, at Scrdens Dyr maatte af Blodet gaar over i Scrdens Blcrrer, 
efterdi selv Serven blev asffilt fra Blodet. En Feil imod Ven selvsamme Regel. 
Hvorledes vilde den Slutning lyde?J vor Stads-grav ere Fiffe; Vandet i Stads
graven kommer af underjvrdiffe Kilder, altsaa maae Fiffene i Stadsgraven 
have Veres Oprinvelse af disse underjordiffe Kilder. Forfatteren til den nyeste 
Naturhistorie betragtede disse samme Scrdens Dyr paa den uffikkeligste Maade, 
paa et aabent Glas igiennem det Ltr-ssiske sammensatte Mikroffop. Ligesom 
Fugtigheden fortorredes, hcrngte Ve Stakkeler med deres Haler fast ved Ran
den, og sprcettede, ligesom en Fiff, naar man ved Rumpen holder den ned i 
Vandet. Strap paa Timen vil han, ved sin i Knabber stukne Erfaring over
tale hele Verden, at de foregivne Orme vare ikke Orme, men Svingkugler 
eller Pendula. Han forglemte: Circumflantia? variant rem. Hr. D. Afch 
i Gottingen betragtede denne samme flydende Materie, og faae intet andet end 
uformelige Deele deri, fom enten ved Fugtighedens Sammenloben eller Fortor- 
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angaaende de physikalske Erfaringer i Almindelighed. zz9 
reffe beva'gede sig, eller trakte sig hen til den snevre Ende af Roret. Af dette, 
at han felv intet faae, vil han giere Det, fom alle andre Seende ere bievnevaer, 
til Spogelfer. Men dersom han ved sit Mikrostop havde forhindret Det over- 
flodige Sidelys, hvilket glor faa smaa Skabninger, ligesom Dagens Lys Stier
nerne, gandste usynlige/faa vilde han, lige faa vel fom hundrede andre meere 
svede Bestuere, have feet disse sig aabenbar og frivilligen bevergende Dyr. Dette 
var at stsde an imod denne Regel: Lumen majus obfcurat lumen minus.

Disse hidindtil anførte Advarsels Regler ved Omgang med Erfaringen ere 
nu allerede faa temmeligen bekiendte. Men nu vil jeg endnu bemerke nogle min
dre bekiendte Feiftrin, og deraf uddrage den tilborlige Advarfel. Ved de elek, 
triste Erfaringer feer man, at den elektriste Materie lober kun meget langsom 
frem over Glasset, og ved visse Omstændigheder ikke gaaer igiennem Giasiet. 
Man finder derfor, at ncrsten alle de, Der have strevet om Elektriciteten, een# 
stemmigen foregive, at Erfaringen torer, at Glasset modstaaer den elektriste 
Materies Giennemgang. Dette Udsigende stsder an imod den Regel: Ratio
cinium non habendum eft pro ipfa experientia, unde illud formatum. 
Man scette det Fald: Jeg staaer for Operahuufet, men gaaer ikke ind, end# 
stiom en Opera opsores derinde. Heraf flutter nu vor Philosoph: Ergo mod
staaer Operahuuset, eller Den opferte Opera min Indgang, eller han paadigter 
mig en Modbydelighed derfor. Ret ligesom kraftigere Bestemmelser kunde ikke 
paa Denne Tud drage mig til sig, da jeg ellers ogsaa gierne maatte folge den 
Kraft, hvormed Opera drager mig. Just saaledes er Det og beffaffet med den 
forrige Omstændighed. Me elektriste Philosopher raabe mig imod: Men du 
feer det jo, at Glasset lader ikke Elektriciteten komme igiennem, og altsaa mod
staaer dens Giennemgang. Jeg svarer: det seer jeg ikke; jeg feer kun, at den 
ikke gaaer igiennem; men at ikke gaae igiennem, og at ikke lades igiennem ere 
to forstiellige Ting. Den elektriste Materie kand jo allerede have en saadan For- 
bindelfe, at den ikke forlanger at gaae igiennem. Den kand og feile en Drift 
til at gaae igiennem, og Glasset har aftsaa endnu ikke behov at fette sig imod 
dens Giennemgang. Paa dette samme Fejltrin have Gravesande ogMusschen- 
broek bygget deres vim repulfivam corporum; men derom forbeholder jeg mi
at handle en anden gang i Særdeleshed.

De udvortes Sandfers Bedragerier ere alt for bekiendte Dertil, at jeg 
ffulde melde om Dem. Men de indvortes Sandsers Bedragerier ere Det desto 
mindre. Man kalde Nervernes og deres Saftes Bevcegelftr, fom frembringes 
ved de udvortes fem Sandfer, materielle Ideer, til hvilke, fom Erfarenhes 
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340 Undersogmng ________
læm7, altid saa længe vi tre i en solende Tilstand, uftilbarligen svare saadanne 
Ideer i Sielen, som stikke sig dertil. Men man stille sig nu for, al Disse ind
vortes Nerver med deres Safte blive ved nogen anden devergende Krast satte i 
en lige saadan Vevcrgelse, som den, der ellers af en udvortes Ting ved de ud
vortes Sandse frembringes, saa vil (Skelen ikke allenefte udvikle en lige saadan 
Idee, tuen og, som getueenltgen, forestille sig Originaler til denne Idee ligesom 
virkende uden fra paa de udvortes Sandse, men bedrage sig deri. Dette Be- 
Dragerie kalder jeg nu er Bedragerie af de indvortes Sandser, hvilket altsaa et* 
gandste forffielligt fra de sedvanlige fallaciis opticis. Den ved hans selsomme 
Dods Maade saa bekiendte Profestor i Narurleren i Sr. Petersborg, Rich- 
mann, kaldte mig engang til sig, for at lade mig fee et Syn, der kom ham 
selv meget scelsomt og mistcenkeligt for, og hvilketjeg ved mit Vidnesbyrd ssulde 
enten stadfceste eller kuldkaste. Hand rev nemlig et vist chymrst Pulver i en 
Steenmorter, og saae derved ofte Gnister at fare ud deraf; men jeg saae intet. 
Da han nu selv troede mine Oyne bedre end sine egne, saa fandt han sig meget 
snart deri, at disse Gnister vare Spogelser af hans Oyne, og havde den samme 
Oprindelse, som de Gnister, der synes at fare os ud af Oynene, naar vi hasti
gen bukke os, eller faae et Stod i Oyet. Man har vel forhen vildetudlede disse 
Gnister af Oynenes Elektricitet, der foraarsages ved Stodet, men jeg har vaa 
et andet Sted beviist, at disse Gnister ikke uden for os ere virkelig'en til, men 
at de ere kun Billeder, som ved See-Nervernes Rystelse opvcrkkes og efter Liig- 
heds Love frembringes i Sielen. Hertil horer og den Erfaring, som den troe 
Discipel af Friherren af Wolf , Hr. Professor Thummrganforer i hansphy- 
sikaliste Forklaringer. I hans Uudersogninger om Dunster forteller han, at 
han har undertiden feet dem som sorte Blcrrer, saa store som et Seneps Korn, 
synke ned igiennem Luften. Jeg skulde i Sandhed have siet Grund til, at er
kläre dette Syn af en beromt Naturkyndig for et Spogelse, dersom jeg ikke 
haade havde, ved tilstrekkelig Aareladen og ved Legem idler, som fore Blodet 
ned fra Hovedet, helbredet nogle lerde fuidblodige Nattesiddere for lige saadanne 
Dunstspogelser, saa og selv ved et Forstorrelseglas afmaalet Dunji blerernes 
Skorrelse, og befundet dem meget for smaa dertil, at et eeneste Stykke deraf 
kunde i den frie Lust sees med blotte Oyne. Der hore meget meere serdeles 
Haandgreb dertil, naar man end og med et Forstyrrelses Glas vil see dem en
kelte. Jeg gisr mig og aldeles ingen Betenkmng over, at udlede af selvsamme 
Aarsag de Lynstraaler, som man eengang vil have feet i Maarten ved en Soel- 
Formorkelse. Formodemligen har man hastigen bukket sig, i det man vilde see 
i Kikkerten, ester man har holdt Hovedet i en besverlig Stilling.

Da
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Da der nu sialden steer, nt Naturkyndige blive forvandlede til Anndeseere, 

og vi have nu omstunder kun et eeneste scrlsomt Eyempel derpaa, fan vil jeg kun 
med faa Ord bersre Theorien om disse Spogelser, som pleye at lade sig see for 
dette Slags Folk. Adstillige Erfaringer have lcrrt mig, at deslige Folk, ved 
langvarig Faste, og endnu meere ved dertil anvendte Røgelser nf nnrkotiffe 
Vexter, lide en saadan Forrykkelse i deresHierner, at de virkeligen indbilde sig, 
at have lige saadanne Syne, som de tilforn havde onstct at see. Jeg har seer, 
nt en Maler, som ved Rvg af Hyofciamus vilde bevare for Fluerne de med 
Oliefarver ny - forfærdigede Billeder, efter en kort Tud indbildte sig at fte en 
stor Mcengdr Diavle af den samme Skikkelse, som de pleye at males, men blev 
ved Viinedikes Brug befriet fra dette strekkelige Syn. Jeg har og feet, at en 
vis lcrrd Mand, som forsøgte at faste som Christus i 40 Dage, efter den forste 
Uge indbildte sig at omganes og tale med Engle. Deslige Spogelser ere for de 
Naturkyndige i denne Verdens Tiid alt for anstødelige dertil, at de stulde lade 
sig bedrage af dem. Langt meere have disse Aarsag til at tage sig i agt for de 
ovenanførte subtilere Spogelser og Lygtemand; og det gror mig i Sandhed me
get ondt, at jeg har maattet anfore deslige for Naturkyndige saa ydmygende Er
faringer om Erfaringer og deres Anvendelser; men jeg troede, at jeg torde ikke 
efterlade igien at fornye disse allerede meget gamle Betragtninger, og at bevist 
dem ved nye Erfaringer, da jeg nu vil tage mig den Frihed at ti! intet giøre een 
ncrsten af alle Naturkyndige, den store Neuron selv ikke undtaget, asvijstssnd- 
bildte Erfaringer fastjat Krast, der kaldes vis inertiæ. Min Hensigt gager 
ikke blot ud derpaa at giere Ende paar« Ordstriid, dermaassee kunde grunde 
sig paa den strlsomme Forbindelse af de tvende stridige Ting, en Kraft og en 
Dorffhed, men jeg tamfer og ved rerne, «forviklede og altsaa tøt giennemsyn- 
lige Erfaringer at bevist, at man af disse Syne, hvorpaa man har grundet 
denne vim inertiæ, kand ingenlunde som en Folge uddrage det Begreb, som man 
virkeligen glor sig derom. Herefter vil jeg ved en gandffe nye og meget enkelt 
Erfaring vise, at den, betragtet som en sterdeles Kraft, er virkeligen noget som 
ikke er til. Jeg vi! kun i Forveyen anfore det af alle Philosopher hidindtil een# 
stemmiaen antagne Begreb om Krast, nemlig at den er. det, som udgior den 
tilstrEkkelige Grund eller Oprindelsen til en Forandring.

tie 11 ton giver os om Vi inertiæ folgende Forklaring: Materiæ vis in- 
fita eft potentia refiftendi — neqve difFert ab inertia maffæ nifi in modo 
concipiendi. Per inertiam materiæ fit, ut corpus omne de ftatu fuo vel 
quiefcendi vel movendi difficulter deturbetur (teg beder herved i Scerdeles# 
hed at legge MErke til det Ord difficulter) Vnde etiam vis infita, nomine 

U U 3 fignifican- 



342 ______Undersigning
fignificantiflimo vis inertiæ dici poflit. Jeg erindrer herved ikkun, at l^epler 
I)nr allerfersi fort denne Terminum ind i Physiken, hvis Skrifter Neurott, 
som der er bekiendt, har meget vel vidst at fore sig til Nytte, uden altid ak ncevne 
sin Mand. Han farer videre fort: Eftqve exercitium hu ns (vis) diverfo 
refpeétu & refiftentia & impetus, refiftentia quatenus corpus ad confer- 
vandum flatum fuum reluctatur vi imprell'æ; — impetus, quatenus cor
pus conatur flatum obftaculi mutare. Ved denne Materies Undersogning 
fandt jeg, at den duelige Dynamist, Hr. Prof. Herman, fkulde have allerbest 
udviklet Begrebs om vi inertiæ; men jeg fandt intet andet hos ham, end hvad 
jeg allerede bar ladet Neuron sige, af hvilken han endog har laant det Udtryk 
fignificantiflimum vocabulum. Den betyder ligeledes hoS ham en luélam 
contra motum imprimendum, og han bruger endnu derhos den ubeqvemme 
Tilsatning, at den er en vis pafllva.

Hr. Raad Euler, een af de beromteste Dynamiker, som vi have og have 
havt, derer gaaet saa lykkeligen frem i Neurons Spoor, at han er kommet 
ham langt forbi, er herudi fuldkommen eenig med sin Forganger. Han beskriver 
vim inertiæ, som vim confervatricem flatus quietis vel motus in corpore 
(pag. 282. quæft.) Paa er andet Sted siger han, at Ideen om vi inertiæ var 
i ingen Ting forskicellig fra Ideen om Maßen selv; hvilket i Sandhed er et for 
mig ubegribeligt Udsigende. (Eul. opufc. pag. 289.) Uden man maarre da holde 
det for der samme, enten man sagde: Magnes habet vim attrahendi ferrum, 
eller Magnes eft vis attraétiva ferri. Den store Leydenffe Experimentator, 
Musichenbrork, betiener sig af folgende Udtrykke: Propter inertiam corpus 
quietum luctatur cum corpore moto nifu manendi in quiete. Corpus 
quietum inertiam exercet in omnes dirediones. Item lunt inertiæ fui 
termini. Nam corpus molle & durum collidentia libi tantum certam par
tem virium detrahunt. — Quomodo inertia corpori obhærefcat, acie men
tis non aflequimur. Ineft vero toti fubftantiæ inter næ — Certum eft 
inertiam eile attributum reale corporum, non aliquam privationem. Priva
tioni enim non competit quantitas, qualis inertiæ. Men vi faae at see i det 
folgende, ar man aldeles ingen Quantiræt kand angive om vi inertiæ. Desa- 
guiters og Gravesande have saa lidet udviklet deres Begreb om denne Kraft, 
at jeg kand gaae dem gandske forbi.

Men ingen har drevet hoyere Begrebet om vi inertiæ, end Hamberger 
i Jena og IV uger i Halle. Den forsir blev i sin Tud holdt fordetphyfikalffe 
Orakul i Tydskland, og han har ogsaa virkeligen allerede bragt den phvsikalffe 
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Theorie, efter de den Tiid bekiendte Erfaringer, til en kemmelig Fuldkommen
heds Grad. Denne paastaaer endog, at vis inertiæ, eller, som han af Ani- 
mosirat imod Neuron heller vil kalde den, vis refiftentiæ, frembringer en vir
kelig Bevagelse i det anstsdce Legeme imod Slaget, naar dette bliver ikke nok
som hindret'deri ved det anstodende Legeme. Jeg vil her ikkun fortalle de vig
tigste Erfaringer, som han anforer kil at bevise siigt, efterdi de alle gaae ud paa 
det samme. Derhen horer:

i. At Sandet paa en glat Tallerken si)nes at bevage sig imod Slaget.
r. At en lige ned Hangende Tobakspibestilk omstoder et for ved den staaende 

lat Legeme, naar den hugges over ved den overste Deel, men lader et 
bag ved den staaende Legeme staae roligt.

3. At Jernet paa en Sxe eller en Hammer paa deres Skafte bevage sig imod 
Slager, naar man flaaer imod Skaftet, og faste sig faa fast derpaa, 
ar man ikke uden meget stor Kraft kand bringe dem derfra igien.

Disse tre Erfaringer have i Sandhed det beste Skin i Verden for sig, til 
at kunne bevise det, som man har viidet bevise deraf; ikke deSmindre bevise de, 
naar man noye undersoger dem, det som er lige rverrimvd. J aile disse Erfa
ringer steer i Sandhed intet andet, end at man sarier en Deel af Legemet i en 
hastigere Bevagelse end den anden. Denne altsaa, i der den bliver tilbage, eller 
bevager sig meere langsom, ja, ved Omstaiwighederne i det andet Forsog, endog 
dreyer sig om Middelpunkten af sine Svingninger, synes da at bevage sig imod 
Slaget. Ved det forste Forsog styder man Tallerkenen fort under^ Sander, 
og da Sandet er ikke forbundet med den glatte Tallerken uden ved Frictione«, 
faa kand det kun faae henved den fierde eller femte Deel af Stoders Hastighed, 
som Tallerkenen bekommer. Folgeligen ttiaa Sandet stedse narme sig meere 
og meere til Enden af Tallerkenen, hvorimod Slager ffcer, omendstisnr der 
ved hvert Slag bevager sig en liden Deel fort med. Da nu Haanden stedse 
bringer Tallerkenen igien til det forrige Sled, faa bilder man sig ind, at San
der bevager sig imod Slager. For ar sarte min Forklaring uden al Tvivl- faa 
legger jeg en halv Punds Metalkugle paa en Travende, der er lagr paa et hori- 
zonrait Bord. Jeg regner paa Border der Sted, hvor Kuglen ligger, og giver 
Renden paa langs nogle hastige horizontale Stod. Kuglen synes da lige faale- 
deS, fom tilforn Sander, at bevage sig imod Slager; men Marker paa Bor
der viser urvivlagiigen, ar den virkeligen har af Slager bevager sig bort. Men 
den lober forbi ved Rendens hastigere Bevagelse, i der denne stydes borr under 
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den. Dersom jeg i stevet for Kuglen legger en Metaltarm'ng paa Renden, faa 
vil denne, formedelst sin storre Friction, ogfaa bevcege sig meere fort med af 
Slaget. Dersom jeg endeligen gandste og aldeles hindrer, at Renden eller Tal
lerkenen med Sandet, eller Skaftet paa -Open kand undvige Stodek, faa op
horer og al denne Bevcegelfe imod Slaget, som synes at stee i de dermed for
bundne Legemer; hvilken Bevagelse, om den virkeligenvartil, blev dog ligefaa 
lidet forhindret nu, fom forhen. Jeg kand allerlcmest vise dette ved et Instru
ment, der ellers bruges fom en Krudprove. Ved dette kand jeg giore den Be- 
vergelfe, der synes at stee imod Stvdet, faa merkelig, at den overvinder en 
Staalfiars Modstand, naar jeg med Hammeren staaer paa Panden, i det 
Loberen ved Instrumentet gaaer da aabenbar imod Slaget, saa lange jeg hol
der det ved Skaftet frit med Haanden. Men faa snart jeg legger Panden af 
Instrumentet paa et Bord, at den kand ikke undvige ved Slaget, saa steer al
deles ingen Modbevagclft af Loberen. Da jeg alksaa paa den tydeligste Maade 
har viist, at Legemets Bevergelse imod Stodet er kun en indbildt Erfaring, og 
at det virkelige« steer kvertimvd, faa er det gandste Hambergerffe og Arngerske 
derpaa grundede Beviis om Vi refiftentiæ derved giordt ukrastigt. Det skulde i 
Sandhed vare et lystigt Begreb, som man maatte gioresig om Legemerne, for
medelst ben hos dennem varende Dorffheds Krast. Man tillade mig i en liden 
Fiid at aflegge den Naturkyndiges alvorlige Mine, cg at udvikle dette salsomme 
Begreb paa en sandselig Maade. Jeg forestiller mig Tobakspibestilken ogKni- 
ven der halshugger den, som et par Duellanter, der lure hinandenpaa Stodet. 
Såasnart den arme Tobakspibestilk saaer sit vovelige Hug, saa soger den i det 
mindste at herme sig derved, at den giver fin Modstander er Stod med Foden. 
Sandet horer jeg ligesom trodsigen at raabe r Hvad? vil du give mig Stod, 
ego te! cg dermed gaaer det modigen imod sin Fiende. Saalcdes har Hr. 
Hemberger bestrevet vs Legemerne som trodsige CholerikoS, i stedet for at 
Nemo» med hans Tilhangere har afmalet os dem fom lade, dorste, ja haard- 
nakket dorste Phlegmatiker. Man forestille sig en saadan Phlegmatibus sidden- 
Ve i sin Beste-Far-Stoel. Der kommer een og beder ham ud at sparsere. Han 
rorer sig ikke. Man tager ham ved Armen og trakkcr ham lidet, svr at opmun
tre ham ; endnu bcvager han sig ey. Thi naar det lTleueonst'e difficulter mo
vetur stal gielde hos ham, da maa han visseligen ikke agre stige totte Perfua- 
fiones. Vil man endnu derved anbringe det reluélatur contra vim motricem, 
faa kand man kun forestille sig, at han holder sig fast ved Lånestolen, eller paa 
andre Maader farter sig imod den, ver vil trakke ham op af ven; indtil han om
sider med kraftige Sidestod tvinges til at forlade sin kiere Lanestoel. Det er 
endnu ikke den gandste Lignelse. Denne famme Phlegmatibus, der faa difficul

ter
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ter har v arret at bevcrge, vil derefter, naar han forst engang er bragt i Gang, 
formedelst dette famme phlegmati'ffe Temperament, som aldeles ingen Foran- 
dring kand lide, lobe sig ihiel, dersom hans Venner ikke bringe ham igien i 
hans Lcrnestoel. Thi inertia stal jo lige saavel vedligeholde Bevcegelse, som 
Hvile. Skulde man vel forestille sig, at vore alvorligste Philosopher kunde elsse 
faadanne physikalsse Romaner? Men nu vil jeg og selv gaae alvorlige« til Verks, 
vg imod denne Lerrdom scetke folgende Slutninger og Erfaringer, og, for at 
give dem blotte for den strengeste Underfogning, vil jeg endog legge dem frem 
in forma. Forsi vil jeg vise, at, ester de sædvanlige Begreb om Kraft, er 
Inertia eller Uvirksomhed ikke nogen Kraft, eller at der horer ingen Kraft til 
at blive i Hvile. Naar man nemlig bessriver Kraft, som den tilstrekkelige Grmw 
til Forandringer, saa gielder folgende Argument:

Hvor ingen Forandring med Legemet sseer, der behoves og ingen Kraft,
Men nu sseer der ingen Forandring med Legemet, naar det forbliver i Hvile, 
Altsaa behoves der ingen Krast til at er Legeme forbliver i Hvile eller iners.

Men her ligger Feylen aabenbar i Kraftens Definition, endssiont den er 
den almindelige» ankagne. Thi der er gandsse vist en Kraft, der kand vedlige
holde Legemet i Hvile, uden endnu at behove vim inertiæ. Naar en Magnet 
holder Jernet draget til sig, faa er det i Hvile, og hvo som vil drage Jernet 
derfra, maa anvende en Krast, der er noget meere end liig Magnetens tildra
gende Kraft. Altsaa maa man beskrive Kraft saaledes: At den er den tilstrek- 
kelige Grund eller den Oprindelse, der frembringer en Forandring i Legemet, 
eller forhindrer en Forandring, som man vil foretage dermed. Saaledes bliver 
denne Definition forst fuldstændig og vvereensstemmende med det almindelige 
Begreb om Kraft. Nu er det da Sporsmaal, om der, efter denne Bestem
melse, i alle Legemer findes en strrdeles Krast, som hindrer den tiltcrnkte Be- 
vcrgelse, vg som ikke haver sin Oprindelse af andre allerede bekiendte Kreefter, 
saasom Elasticitet, Magnetiss Kraft rc. Jeg troer, at jeg og i denne Forstand 
med Foye kand negte dens Existems. Jeg har dertil folgende Beviisgrunde.

Enhver Kraft maa have en vis bestemt Storrelse, hvilken man afmaaler 
ved en Sammenligning med andre Kreefter, for Ep. Tunghed, ellerElasticitcrt. 
Saaledes er der bessaffer ved alle andre Kreefter. Jeg kand sige, at tvende Glas
pladers indbyrdes tiltrerkkende Kraft er faa stor som Tyngden af 2 Pund. Mag
neten drager Jernet til sig med en Kraft af 3 Pund; den fryder en anden Mag- 
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nets fiendtlige Pol fra sig med cn Kraft af 4 Pund. Luftens elastiske Krast 
imod en vis Flade er saa ftor som Tyngden af en Qvagsolvs Pille, der er 28 
Tommer hoy, over hiin Bafi. Min Arms bevcegende Kraft, idet jeg dreyer, 
formaaer at lofte zo Pund en Alen hoyl i en Secunde; mine Armes og Hof
ters testende Krast er 1. 2. eller 3 Centner. Et faldende Legems Krast afmaa- 
ler jeg ved det Huls Srorrelse, som det glor i den biede Jord. Heraf folger 
videre, ac man, ril ar bevæge et Legeme, som med en vis Krast modstaaer Be
vægelsen, maa og anvende en Kraft, der i det mindste er storre, hvor lidet det 
og er, end den mvdsiaaende Kraft, til ar satte det i Bevagelse; og saa snart 
den bevcegende Krast er kun lige saa stor, eller end og mindre end Modstanden 
er, saa kand aldeles ingen Bevagelse folge. Saa lange jeg ikke anvender meere 
end et Centners Kraft, kand jeg og ikke lofte er Centners Vagt et Haarbredt. 
Jeg kand ikke rive Jernet fra Magneten, naar jeg anvender mindre Kraft end 
den selv besidder. Gielder' nu delte ved alle ovrige os bekiendte Krafter, saa 
maa det og nodvendigen gielde om vi inertiæ, vin der er saadan en ril. Der 
er, tt hvert Legeme maa, efter sin Materies Mangde yrrre en Modstand af en 
bestemt Slorrelse, hvormed det modstaaer Bevagelsen, som en anden Kraft 
vil satte det i. Altsaa maa man kunne sige, at en Carrhaunkugels vis inertiæ 
er af 1.10. 100 eller 1000 Gran, Qvimin, Lod, eller hvad man ved Erfaring 
maatle have fundet, derer, jegmaa, til atbevagedenfrem, anvende en Krast, 
der er lidet storre end Tyngden af et Gran, eller 100 eller 1000 Gran er, for 
at bringe den af sin Hvilestand. Saadan bestemt Kraft jynes nu vel virkeligen 
at vare til. Man giore Anstalt til, ved en Vagrs Tyngde at drage Kuglen 
frem paa enHorizomalsiade, saa vil der gandffe vist behoves meere end et Lod 
til at satte den i den ringeste Bevagelse. Men bor denne Modstand tilssrivrs 
Kuglens vi inertiæ? Ney ingenlunde. J§9 har allerede forhen viist, at det er 
Modstanden af Kuglens Tyngde selv, der i sin Fremrullen maa overstige desmaa 
Ujavnheder saavel paa den selv som paa Fladen. Man giore Fladen fuldkom
men javn og horizontal, og Kuglen fuldkommen rund, og da vil denne Mod
stand strap ophore, og den allermindste Kraft vil satte den i den allermindste 
Bevagelse. Det lader sig nu paa denne Maade visseligen ey bevise i Praxi, 
efterdi saadan en Accuratefle overstiger de menneffelige Krafter. Men jeg har 
udfundet et andet Middel til at bevise denne Sætnings Sandhed, hvilken jeg 
allerede for 8 Aar siden har allerfsrst indfort i min Physik. Jeg udtrykker den 
saaledes: Der er ingen bevægende Krast saa liden, hvorved ikke et hverrLegeme 
af saa stor Masse, som man vil, kunde sattes i Bevagelse, saa snart a! NB. 
udvortes Modstand imod Bevagelsen borttages. Der horer visseligen ingen 
liden HardieiTe dertil at paastaae saadan en paradox Sætning/ efterdi Leibnitz 
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vilde endnu heller lade Gud virke tilligemed, end tillade saadan en ftrlksom Folge. 
Man forestille sig det storste Orlogs Skib, beladt med 100 Canoner, 1000 
Mand og mange tunge Ankere, som gaaer 24 Fod dybt, vg veyer henved i e 
til 20 Millioner Pund, faa maatte een, der paastaaer, at der er en vis inertiæ 
til, dog kunne angive, at denne uhyre Maßes Refiftentz imod Bevcrgelsen var 
faa stor, som et Centner, eller et Pund eller et Lod; det er, at man maatte 
anvende et Centner eller et Pund Kraft for at bringe den af fin Hvilestand i 
Bevægelse. Men jeg kand dristigen paastaae, at naar man sætter mig et faa# 
dant Skib, om det og var den storste Spanske Gallion, i et roligt Vand, og 
forhindrer al Vind, jeg da (jeg vil for Anstodelighedrns ffyld ikke sige ved en 
Loppe) ved et Barn vil lade det drage frem og sætte i Bevægelse. Det er aide# 
les ikke Sporsmaal, hvor stor Bevægelsen vil blive; for min ffyld maa den 
kun blive en Tomme i en Time, nok er det, at da vis inertiæ eller perfiltendi 
in quiete, i en Maße af 150 tusind Centner maatte ffattes endnu mindre end et 
Barns Kraft; thi ellers havde jeg ikke kundet overvinde denne Retaliation der# 
med. Men hvad er det vel for en elendig Retaliation eller for en elendig Krast, 
der tilkommer en faa uhyre Maße af 15 Millioner Pund, vg er dog mindre end 
et Barns eller henved et Punds Kraft. Nu lader vel ovenanførte Vilkaar meS 
Gallionen sig ikke læt opsy'.de, men jeg er dog i Stand til ved et beqvemmere 
Forjog at overbevise enhver om denne Sags Sandhed. Jeg har til den Ende 
forsærdiget mig et langt Vandkar af Form fom en Kanal, i hvilken et lidet Skib 
belavet med 6 Pund, der er faa meget som det kand bære uden at synke, bliver 
med en merkelig og tiltagende Hastighed draget fort af en Loppes Krast, eller 
af den mindste Vægt, der kand alleneste udspende et Haar, som for Ep. et Gran. 
Nu er et Grans Kraft kun den 60000de Deel af den fortdragne Vægt eller 
Maße. Altfaa folger i det mindste allerede her af dette Forjog i smagt, at Vis 
inertiæ eller Conatus in quiete perfiftendi er endnu ikke faa stor som den 
60000de Deel af Tyngdens Kraft af den selvsamme Maße. Ja jeg kand læt 
bevise, at den nua agtes uendeligen mindre. Mit Skib bevæger sig tilsidst 
omtrent en Tomme frem ad i en Seconde. Da Kræfterne ere som Qvadra« 
terne af Skibets Hastighed i Vandet, og altfaa Hastigheden stiv som Kræf
ternes Qvadratrodder, faa vil et halvt Gran tilvejebringe en Hastighed af 
I Tomme, en | Gran af I Tomme, | Gran af f Tomme, og ts Gran af! 
Tomme, vg hvo kand her foreffrive de Grændsir, hvor man ffulde holde op i 
Deelingen. Den 200000de Deel af et Gran vil endnu bevæge det et Haar- 
bredt frem i en Seconde, og denne Kraft vil endnu kun udgisre den -2000de 
Million Deel af denne Maßes Vægt. 'Archimedes har altfaa endnu ikke taler 
vittigen nok, da han sagde'. ööx/zsi tohov, x«i xi^'a-w t»v %07/xov. Er eeneste
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Fodtrin imod Jorden vilde allerede giordr ham denne Tieneste. Intet er vlssere, 
end at den gandffe Jord maa i det mindste dreye sigen Trillion Deel af etHaar- 
bred tilbage, naar man stsder en Baad fra Landet, dersom ingen contrair 
Vevagelse hindrer saadant. Den elastiffe Materies Srsd ved Jordsswlver t 
Lissabon har viist dette i stort. Alt hvad man endnu kunde overdrag- vi inertis 
til ar bestemme, maacre bestaae deri, at den foraarsagede, at er Legeme af en 
vis Maße kand ogsaa kun antage en vis Hastighed af en vis Krast. Men og fa a 
Lette kunde man bevise at verre ikke aldeles rigrig. Man behover kun at see til
bage ril Erfaringen med ovenmeldte Skib. Den Hastighed, som Skibet faaer 
as et Grans Krast, dependerer aldeles ikke af Maßen selv, men for den storste 
Deel af Skibets Forstavns Skikkelse og Breede, forsaavidtVandet mvdstaaer 
det i sin Bevcrgelse. Glor jeg Forstavnen smallere og spidsere, saa at Vanders 
Modstand bliver kun fierde Parten saa stor, saa vil og Skibets Hastighed blive 
dobbelt saa stor, naar alt det ovrige bliver lige. Alksaa i steder for at der tilforn 
giennemlob en Tommes Lrengde i en Seconde, saa vl. det nugiennemlobe 2 Tom
me i samme Tiid. Man seer da tydeligen, ar ikke en indvortes Kraft, men 
Vandets udvortes Modstand bestemmer Hastigheden i decre Fald, saaledes som 
Den i andre Tilfalde bestemmes ved Friction, Luftens Modstand, Tyngde og 
Elasticirert. Dersom der er aldeles ingen udvortes Modstand, saa bestemmes 
Hastigheden nok ved den tilstrcrkkelige Grunds Scrtning og ved Hastigheden, 
som den devergende Krast selv kand have. En vis Maßes Hastighed er Virk
ningen af den devergende Kraft, hvilken kand hverken veere storre eller mindre end 
Vens virkende Aarsag. Dersom da Aarsagen er stor, saa maa Hastigheden og 
verre stor, og ligeledes lvertimod. Skal en dobbelt Meengde af Materie dever
ges lige saa hastigen som en enkelt Mcengde, saa maa og dobbelt saa megen be, 
vergende Kraft anvendes dertil, uden ar man i mindste Maade behsver derved ar 
ternke paa en vim inertis. Alt derre lader sig indklerde i folgende Argument:

Naar Vis inertis existerer, saa maa ethvert Legeme imodstaae Bevergelsen 
med en vis indvortes Kraft, som haver en vis Forhold ril Materiens 
Mcrngde.

Men Erfaringen viser, at saadan vis imovstaaendr Kraft ikke existerer.
Altsaa existerer og ikke Vis inertis.

Jeg har og lovet ar bevise, at, endog efter de almintzeligen amagne Bevre- 
gelses-Love, kand ingen Vis inertis vcere til. Den rredie Neuroniste Bevcr- 
Zelses Lov: A&io realia inter fe funt squales, har folgende Confecla- 
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rium: At Bevægelsens Hastighed ved tvende Legemer, der drage hinanden til 
sig eller fortstodr hinanden, er ceteris paribus, som den forkerte Forhold af 
deres Maßer. Naar for Ex. ved ovennieldte Gallion af 15 Millioner Pund 
blev fastgiordk etToug, som en Mand, der staaer i en Baad, drager til sig, 
saa vil ikke alleneste Baaden ga te frem imod Skibet, men og Skibet imod 
Baaden, saa at Vevcrgelsens Hastighed, forholder sig forkeert som Maßer. 
Man siette, som forhen, et Barn, ja en endnu mindre Kraft i stedet for Man
den, saa vil der endnu stedse udkomme en vis Storhed af Bevægelse i Regning 
for Galliomn, i hvilket Fald altfaa iglen Storheden af vi inertiæ i Gallionen 
maarte vcrre mindre end et Barns Kraft. Dette Beviis indklæber jeg i folgende 
Argument:

Naar Vis inertiæ Merer, saa maa en meget stor Maße af en meget liden 
Maße og Trækkekraft ikke være bevægelig.

Men den tredie Bevægelses-Lov lærer, at Hastigheden af Bevægelsen imellem 
to sig tilsammentrækkende Legemer, (med hvadlfor liden Kraft det og 
steer) er i den forkeerte Forhold af Masterne; og at altfaa den ftorste 
Maße af den mindste Trækkekraft er bevægelig, naar ingen udvortes 
Forhindring steer.

Altfaa cxisterer Vis inertiæ ikke.

Slutningen af alt dette bestaaer da deri, ot for det forste Vis inertiæglor 
aldeles intet til, at forklare grundigen Legemernes Bevægelse, at den i og for 
sig er derved ikke alleneste unyttig og overflodig, men og strider imod den tredie 
Bevægelses-Lov; at ben endeligen ogsaa efter de Neuromffe og almindelige Be
greb virkeligen ikke er til. Dersom man dog imidlertiid vilde betiene sig af dette 
Ord uden Misforstand, saa maatte det ikke meere oversættes ved det Ord Dorsk- 
hed; thi det er et alt for ubeqvemt Navn dertil , men man maatte oversætte det 
ved dette Udtryk: Mangel paa Aarsag til en vis Bevægelse. Naar intet steer 
uden Aarsag, saa kand hverken nogen Bevægelse folge uden' indvortes eller ud
vortes Aarsag, ey heller uden saadan Aarsag ophore. Saa længeder altfaa 
stiler deslige Aarsag ti! Forandring, maa jo den forrige Tilstand vedvare, uden 
at vi behove at sige: Legemet har en vis Tilboyeligheb til ar vedligeholde sin 
Tilstand af Hvile eller Bevægelse, og anvender til denne Vedligeholdelse en det 
egentligen tilhorende og medgive» Krast. Langt meere maa man forestille sig det 
Legeme, som vi uden al Tyngde indbilde os at være sat i et gandste ledigt Rum, 
naar vi dog stuile tale , som fuldkommen ligegyldigt i Henseende
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til Bevagelse og Hvile. En uendelig liden Kraft vil da scelte det i en uendelig 
liden Bevcegelse, og en uendelig liden liig modsat Kraft vil igien opholde denne 
Bevcegelse. Man seer altsaa af det foregaaende, ar man ved der scrdvanlige 
Udtryk afvis inertiæ har forstaaet snart Atomernes Jmpenetrabilitcrt, snart 
den tilstrcrkkende Grunds Scerning, snart Fricrionen, snarr Legemernes Elasti« 
circrt, og snart den Bevcegelse, som de synes ar grore imod Slaget. En Confu« 
fion af denne Art maa derfor billigen uddrives af Physiken, og enhver Ting 
kaldes med sit rette Navn.

P. S. Efter at denne Afhandling var ffreven, haver Hr. Raad Euler ud
given der fortreffelige Verk: Theoria motus folidorum &c. jeg haver medscer» 
deles Fornoyelse fundet, ar han derudi meget har formild t hans forrige Tcrnkc, 
maade om Vis inertiæ. Pag. 36. §. 95. siger han saaledes derom: Inertia — 
vocatur etiam paflim vis inertiæ. — fed li vis definitur per caufTam quam- 
cunque, qua ftatus corporum mutatur, hic in ifta fignificatione neuti- 
quam accipi poteft. Ejus certe ratio maxime difcrepat ab ea, qua deinceps 
vires agere oftendemus. Quare, ne hinc ulla confufio oriatur, nomen 
vis omittamus & hanc corporum proprietatem /impliciter nomine inertiæ 
appellabimus.
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