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Afhandling
om

den afstsdende Kraft.
\ ved

C. G. Kratzenstein.

Oføfant Opfindelserne i Naturlcrren gives der og Spogelser og Lsgtemcrnd.
Spogelser, naar man holder blotte Hjernespind for virkelige Syn, somere 

uven for os: LogtemcrnD, naar man anseer virkelige Syn fom ere uden for os, 
for noget ander, end det de virkelig ere; ligesom man holder Lygtemand for ar 
vcere ulykkelige Menneffers afikilvte Sierle. Da det virkelig holder mere haardc, 
at udrydde en gammel Overrroe, som er bleven stor med os, end at giere en 
nye Sandhed krovoerdig, som ey er imodfar nogen Overtros, saa holder jeg der 
ikke for er ringere eller mindre nyttigt Arbeyde, at fordrive disse phyfiffe Spo- 
gesser og Logtemeend, fom have indsneget sig i Naturlaren, og som have givet 
nogle af de anseeligste Naturicerere Borgerret derudi, end at berige denne Vi- 
denffab med nye Opdagelser, som ikke altid pleyer at fremstille ftg.

Endelig kand man og holde det for en nye Opfindelse, naar man aabenbare 
viser, at noget er en Uting (Non ens) fom man bestandig har anfeet for en Ting 
af Vigtighed. Jeg har giort et Forjog i min forrige Afhandling, at jage Det Le, 
genierne paadigtede phlegmariste Temperament, LaDHWs Kraften (vim inerciæ) 
ud af Nakurlceren t Landflygtighed; nu toenker jeg at for etage samme Monstring 
med den Legemerne tilffrevne afstodende Krast (vi repuifiva) for saavidt den 
bliver holdt for en oprindelig Kraft (vis primitiva), men ikke for saavidtden 
bliver anfeet for en Virkning af andre allerede bekiendte og fastsatte Krcrfter, 
(vis derivativa). At en spcendt Bue fortstoder Den paaliggende Piil med storste 
Hastighed; At Det antcendte Krud driver en Kanonkugle 20 Fod ind i Jorden 
paa en Vo d; At De stridige Poler paa Magneterne stods hinanden fra sig; At 
et Gu'dblad bliver af et elektriff Glasror, efter foregaarndeTiltreekning tiibage- 
stodt; Alt Dette ere Virkninger, som aabenbare berettige en Natlirkyndig at 
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ZZ2_______________ Afhandling
rroe en afstsdende Kraft; og derer i sig selv ikke min Hensigt, ak gisredem denne 
Ret stridig; Jeg udbeder mig alleneste Tilladelse for faavidr at strtte denne Ret 
Grcrndftr, ar man ikke strap holder denne Egenffab for en oprindelig Krast. 
Wen Erfarenhed, vil Neuronr'anerne sige, leerer vS dog, ar visse Legemer have 
en faadan afstsdende Egenskab! Det er sandt, men ikke Erfaringen, men en 
deraf urigtig dannet Fornustflukning glor denne Kraft til en oprindelig. Det 
bliver altsaa min Skyldighed ar legge Sandheden af denne Beskyldning, ikke 
ved nye Hypotheser eller subtile Fornuftflurninger, men paa en enkelt og tydelig 
Waade for Dagen, at enhver, fom vil umage sig med ar folge denne Under- 
ssgning, maa blive overbeviist derom. Imidlertid strekker min Evne snavet som 
min Hensigt sig ikke videre herved, end at vise, at alle hidindtil i Naturlæren be» 
kiendie Erfaringer, fornemmelig de, hvorpaa Forsvarerne af den afstodende 
Kraft beraabe sig, aldeles ikke bevise det, som de deraf soge at bevise. Naar 
man vil domme meget strengt, beviser jeg altsaa ikke egentlig, ar der gives flet 
ingen oprindelig afstodende Kraft. Man kand vel bevise ved nogle Fornuftflut« 
ninger, at den alle Materiens mindste Deele, eller alle Aromer rühmende til- 
trekkende Kraft kand ikke komme overeens med den dem tilegnede afstodende 
Kraft, eftersom Disse tvende Krerfter, hvis de vare lige starke, vilde ophave 
hinanden; men var den ene stärkere end den anden, saa maatte dog altid Virk
ningen rette sig ester den starkrste, uden at den anden kunde udrette ringeste Afstod 
eller Tiltrekning. Men jeg vil ikke gierne give blotte endstiont rimelige Fornuft- 
flurninger saa stor Vagt. Det er mig nok, naar man indrommer mig, at 
man ikke har Rer til at betiene sig afen Kraft kil at forklare naturlige Tildra
gelser med, om hvis Existence man haver end ikke rimelige Beviis. Thi stulde 
der blive Mode, saa vilde det blive det narmeste Skridt ril en nye stolastist 
Periode.

Jeg vil forst lade den store Neuron, som Fader til dette uagte Barn, 
trade frem, for at hore paa hvad Maade han har ssgr at lyse der i KulogKion. 
Man veed, at han har varer een af de ferste, som har ssgr ar sakke Physiken 
paa en marhemakiff Fod, og ham fattes ikke heller paa machematist Kryderie tii 
Beviset paa dm afstsdende Kraft. I Almindelighed maa jeg gisre den An« 
rnerkning ved denne Leylighed, at adskillige mathemarisse Narurlarere i vore 
Tider synes at troe, at naar de kuns bringe deres Hypotheser i algebraiske Formu
ler, og vise hvorvel de samme stikke sig med Iagttagelserne, saa havedenaaet 
den storste Grad afVished, som er muelig i naturlige Ting, ligesom man ikke ogsaa 
kunde udtrykke de Lareesranske struedannede Magnerdeele med algebraists For
muler, og anbringe dm dybeste Analyse derved, uden derfor at gime disse struedan
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_________ om den afstsdende Kraft. 353 
neve Deles Existence i ringeste Maade meere rimelig. Den mathematiste Dragt 
er en Scats Klcrdning, der tiener ligesaavel til at forhoye det eenes virkelige 
Fuldkommenheder, som at stiule det andres Feyl. Neurons Satzer om Vi 
repulfiva befinde sig i den zdie Bog i hans Optic pag. 320. 0. f. den Llarkiste 
Udgave, hvoraf jeg her vil levere et Udtog: Quandoquidem heder det i Be
gyndelsen, metalla in acidis foluta parvam tantum acidi portionem ad fe 
trahunt, liquet vim eorum attrahentem non nili ad parva circum inter
valla pertingere. Denne Indgang kand man endelig endnu holde Neuron 
til gode, eftersom hent var ingen Chymikus. Men i sig selv er Dcu portion aci
dum som Metallerne trekke til sig ikke liden. Tre Qvintin Solv prcrcipiteret 
med Saltvand af Skevand giver fire Qvintin eller eet Lod Luna cornua, som 
bestaaer alleneste af tre Deele Solv og en Deel Acidum falis. Endnu meere 
Acidum antager det i Krystallisationen. Af to Deele Qvcrgsolv og een Deel 
Acidum falis bestaaer Mercurius fublimatus. Nu kand man dog vel ikke kalde 
halv saa meget Acidum en liden Deel. Men den deraf dragne Slutning stulde 
man vel ikke formode sig af en efter almindelig Biefald grundig tankende Mand. 
Metallerne maa trekke meget eller lidet Acidum til sig, folger vel deraf, at den 
tiltrekkende Kraft ftrekker sig vidt eller kort fra Legemet, vist ikke. Enhver liden 
elendig Magnet, der neppe ved sin tiltrekkende Kraft formaner at bare eet Lod 
Jern, kand trekke det samme og et endnu meget storre Stykke Jern, somsvom- 
mer paa Vandet, paa en halv Alen og derover til sig. Naar jeg oversatter dette 
fuldkommen lige Fald i Neurons Ord, faa vil man desto bedre kunde indste 
det falste i denne Slutning. Jeg fatter forud, at man forst, som Hensigten er 
her, stal bevise om den Neutoniske tiltrckkende Kraft strekker sig langt eller 
kort fra Legemet. Jeg satter allene i sieden for acidum, ferrum og for metal
la, magnes, og Indgangen vil lyde saaledes: Quandoquidem hic magnes 
parvam tantum portionem ferri ad fe trahit, liquet vim ejus attrahentem 
non nili ad parva intervalla pertingere. Da det dog efter den almindelige 
Logiste Regel stulde hede: LiqUet vim ejus attrahentem efle parvam, hvorpaa 
desuden ingen tvivler. Men saa gaaer det. Forst danne vi efter Tingenes 
forste Indtryk paa vore Sandser en Hypothese, og derefter opsoge vi- forst de 
egentlige Beviis. Da holder det vist noget haardere, men for ikke at qvale 
Fosterne af vore Genies i Fodstien , give vi heller Arftfeteles etOrfigen, naar 
vi kun derved kand holde Livet i vores Foster. Til al Ulykke havde Neuron i 
delte Fald flet ikke havt nodig, at bevise en meget sandfardig Sats af falste 
Erfaringer, og det ydermere med falste Slutninger. Tvende Glasstiver, som 
allene ved den Neutoniske tiltrcekkende Krast henge tilsammen med en Kraft af 
nogle Lod eller Pund, vise ikke den ringeste Tilboyelighed til at komme hinanden 
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354 Afhandling
ncer eller at cohcerere, faafnart de ere komne et Hestehaars Tykkelse fra hinan# 
Den, og naar de synes endnu at trekke hinanden i en Asstand faa stor som en 
Spindelvævs Tykkelse, saa fleet det ikke faa meget ved den saavidt virkende 
Glassets tiltrekkende Krast, som ved den nullem vcrrende Lust. Fleuron farer 
fert: Et ficuti in Algebra, ubi quantitates affirmativae evanefcunt & deli
nunt, ibi negativae incipiunt; ita in mechanicis, ubi attraclio definit, ibi 
vis repellens fuccedere debet. Naar det er tilladt, i Kraft af saadanne Lig« 
nelfet at etablere nye Krcrfter i Naturen, faa forbinder jeg mig virkelig inden 
Aars Forlob at berige Naturlæren meere, end nogenriid en Lattes, Huge» 
eller Neuron selv for mig haver giort. Men da smukke Lignelser, som oftest 
gier meere Indtryk end virkelige Grunde, saa tor jeg ikke lade dette uprovet 
gane fordie. Negative Storrelser ere de, fom man enten asfficrrer fra en post# 
tiv, eller som uogaaer i en modsat Strckning fra en vis Punkt til en af de vil- 
kaarlig antagne positive Storrelser s. Ex. i det Leibnirzsike Forhold sor Cirku- 
lens Qvadratur i—rc. er f og f negative Storrelser, hvilke vise, at 
Da det forste Led i. er lidet for stort, maa man regne f af rc. Man seer ogsaa 
af dette Forhold, at de negative Storrelser ikke just begynde hvor de positive 
holde op, men de folge her gandffe naturlig den ene paa den anden. Et 
fpeyl har faa længe en positiv Fokus, det er, der gaaer Soelstraalerne imod fra 
Speylet af, fom der falde parallel Straaler derpaa inden en Chorda af 60 Gra
der fra dets Centro af. Men de parallele Straaler fom falde uven for denne 
Chorda, giorc en negativ Brcendepunkt, eftersom den falder alleneste bag Huul, 
speylet, naar man glor et Hul midt derudi. Men man kunde her med lige faa 
ftor Ret,^som ved Brcrndeglassnre kalde den Brcrndepunkt positiv font dannes 
bag ved Speylet, og derimod betragte den anden som negativ. I dette Fald 
er altfaa den Talemaade negativ en vilkaarlig Sag; thi Brerndepunktens Vider 
stiv ere dog positive Storrelser fra Vertice regnede. Vilde man altfaa tage 
Lignelsen af dette sidste Fald, faa maatte et Legeme paa den ene Side yttre en 
tiltrekkende Kraft, men paa den anden en afstodende Kraft, hvilket dog end 
ikke ester Neurons Meening forholder sig saaledes. Skulde Lignelsen gieide af 
forste Fald, saa maatte alle positive Storrelser nødvendig have negative til de
res Efterfølgere, hvilket er lige faa lidt sandt. Men hvem vilde vel (lutte saale- 
Des: Ligesom nogle algebraize Formuler have forst positive d. e. udgaaende, 
derneft negative d. e. tiibagegaaende Storrelser, saaledes har og Legemerne forst 
i Noerheden en tiltrekkende men lidet fra sig en afstodende Kraft. I Kraft af 
Lignelsen havde Fleuron egentlig burdet an fee Den udgaaende Kraft, nemlig 
den afstodende som en positiv, men Den indgaaende eller tiltrekkende som en nega
tiv , og fan havde Lignelsen blevet stråledes; ubi quantitates negatives evanef
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om den afstödende Kraft. ZZ)
cunt, ibi pofitivae incipiunt, hvilket havve klinget meget unaturligt. Men 
dette var kuns et Beviis a fimili; nu folger et Beviis af exemplis: Talis au
tem farer han fort vis aliqua ut fit confequi videtur i.) ex reflexionibus & 
inflexionibus radiorum lucis, 2.) ex emiffione luminis, 3.) ex productione 
aeris & elevatione vaporum, 4.) ex volatiiifatione quorundam corporum, 
5.) ex inambulatione mufcarum in aqua, fine pedum humeétatione, 6.) 
ex contaétu difficili ob e£tivorum, 7.) ex cohæfione difficili pulverum Ae
corum nifi vel liquefiant vel madefiant, Det Argument er gandsseufor- 
staaeligt; Det heder: denique marmora perpolita, quae quoties plane inter 
fe contingunt, cohaerent, aegre tamen tam arcte comprimi tamque apte 
conjungi queunt, ut cohaerefcapt. Her er sanvelig en Movsigelse i Ordene, 
men man kand dog gtcmt, hvad han formodentlig vil sige, nemlig; endffiont 
tvende Marmorplader henge tilsammen, gaaer det dog neppe an ar presse dm 
saa sterk ti! hinanden, ar de udgiore et eeneste Stykke Marmor.

Nu vil jeg veye disse 8tc Argumenter, det ene efter det andet.
Det forste tagen ex reflexione luminis kand af den Aarsag ikke bevise no

gen vim repulfivam originalem, at LysstraalerneS Reflexion fra Legemernes 
Overflade er ligesaavel en Folge af deres Elasticitet, som en Boltes Afspring 
fra Vceggen eller en Elfenbeens Kugles paa Billarden. At den afstodende Kraft 
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har intet her atgiore, flyder og deraf, eftersom 
Reflexionen da ikke ssulde ffee umiddelbar fra 
Overfladen selv, men allerede noget forend 
Straalerne kom faa ncrr,hvilket ingen har end
nu observeret. Efter den storste Strenghed maa 
man flutte stråledes: Naar er haardt eller elastist 
Legeme farer paa et andet ligeledes haardt eller 
elastisk, saa folger af de beklendleste mechaniffe 
Regler for de sammensatte Krcrster, atdetpaa- 
lebende Legenre inaa springe tilbage under en 
Winkel, fom er saa stor som Indlobs Vinkelen. 
Observerer man, at denne Regel noye bliver 
estersolger, som Erfarenheden leerer ved Lys- 
straalerne, saa erdet etKienderegn, ae derved 
ikke forekommer nogen nye Krastes Medvirk
ning; Thi hvis der foruden Elasticiteten endnu 
virkede nogen besynderlig afstodende Kraft, fa<
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356_________________ Afhandling
(terre ent) angulus incidentiæ. Man ftette at den elastiffe Kugles perpendikulaire 
Virkning paa den haarde eller elastiffeVæg under sin ffraa Fart OL er DB 
og da den elastiske Kraft, som den maa yltre efter ©tøtset, ved den verpaa fol
gende Udvidning er saa stör fom hiin, saa er CFj=BD, saa længe den elaftisse 
Kraft virker allene med den forhen overblevne parallele Krast, saa kommer deraf 
det Parallelogrammum virium ACGF, som formedelst Sidernes og den tiifæl- 
leds rette Vinkels Liighed, er den forrige i alle Maader liig; altftamaaogdens 
Diagonal som forestiller Afsprings Linien, giere en lige faa stor Vinkel, som 
Indlobs.Vinkelen. Men man ftette at der kommer en befonderlig vis repul- 
fiva plani AB dertil, hvis Storrelie vi vil udtrnkke ved FH, saa bliver vis re- 
fleétens plani, som tilforn var = CF, nu — CF + FH. Denne med dm for
rige parallele Kraft forbunden giver et nyt Parallelogrammum virium ACMH, 
hvis perpenvikulaire Sider paa Plano blive saa meget som FH længere end De 
forrige. Er det altfaa nødvendig, at i en retvinklet Treangel den Vinkel, som 
Hypokhenusen giør med den uforandrede Basis, maa tage ti!, ligesom Kathems 
voxer, faa maa angulus reflexionis ACM ogfaa her være (tørre, end angulus 
incidentiæ. Man kand indklæde alk Dette i Den korte Slutning: Naar en besyn
derlig virtus repulfiva plani refleélentis virkede paa Lysstraaleme, foruden 
Elasticitetens Virkning, saa blev Dex reflexionis ikke nøye observeret. Men 
da Den nu paa Det nøyeste bliver observeret, saa har ingen besynderlig vis re- 
pulfivæ Medvirkning herved noget Sted.

2. ) Det andct Argument er taget ab emiflione luminis, som ligeledes 
heroer allene paa en Hypothese. Dette Argument falderaltsaa bort, naar man 
mod vore Tiders beste Naturkyndige paastaaer at Lyset ikke, egentlig at tale, 
bliver udkastet fra de lysende Legemer, men at Det bliver fortplantet veb Æther, 
ligesom Lyden ved Luften. Men naar man og vilde antage Denne Emiffion i en 
Neuromst Forstand, saa kunde ovenanfsNe Lysstraalernes elastiske Natur lige 
saa got foraar jage Denne Udkastning, som et Skud af en Vindbøsse driver 
Kuglen fort.

3. ) Det tredie Argument er taget a produétione aeris & elevatione va
porum. Meutert flauer nemlig i Den Tanke, at viste ellers fixe Legemer for
medelst Giæring verus fiunt & permanent aer. Jeg gaD Dog vist, hvoraf 
Fleuron var blevet overbevrist om, at nogle Legemer ved Oplosning kunde 
blive forandrede til Luft. Jeg veed alt for vel De Erfaringer, hvoraf hans 
Landsmænd have villet bevise Det, men De bevise alk intet andetø end at Luften, 
fom opholder sig i De fleste Legemers poris, ganer derudaf ved Oplosningen

eller
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eller i Vacuo. Men inter beviser, end ikke med Rimelighed, arve egentlige 
Deele af et Legeme blive forvandlede dertil, undtagen for dem, som desuden 
have Lyst at troe det. Men lad end saa vare, saa vil jeg dog holde den Logiker 
soren stor Apollo, som derafkand formeere den rigtige Slutning. f. Ex. Krud- 
deelene blive forvandlede til Luft; Ergo datur vis repulfiva. Thi Oplosnin
gen, hvorved Luften her bliver skabt, (feer jo efter neurone egen Sigende per 
vim attra&ivam og Luftveelenes egen indbyrdes afstodende Kraft er jo en 
umiddelbar Folge af deres Elasticitet, og denne dependerer allene af Varmen 
og de dertil kommende Dunster; saa at man med Vished efter Luft-Thermo- 
meterets Anviisning kand paastaae, at Luftens Eiasticitet maa vare — o i en 
absolute Kulde, d. e. hvor der er aldeles ingen Varme meer tilstcrde. Den an
den Deel af Dette Argument beraaber sig paa Dunsternes Opstigelse. Man 
kand forstaae deres Opstigelse paa en dobbelt Maade. Nogle Vanddraaber 
springe nogle Tomme hoyt ud af Vandet, formedelst Luften, som hastig stiger 
ud af Vandet, i det den bliver lssladt af dets poris. De fleeste, og maaffee 
alle, falde oyensynlig strax ned igien ligesom Det steer med Perlerne afChampagne 
Viin. Disse Deele ere og virkelige Vandperler, eftersom man kand see Regn
buefarverne i dem under samme Vmkel, somi Regndraaberne. Vil man kalde 
Dette en Uddunstning, saa kand jeg ikke forhindre det. Men disse Deeles Ud
stod» ing er dog intet andet, end en Virkning af et opstigende let Legemes, nem
lig Luftens, tiltagende Hastighed, hvor altsaa Vandets (terre gravitas fpeci- 
fica, men ikke egentlig en afstodende Kraft udgier Aarjagen. Jeg vil ikke haabe, 
at neuron her har eiltet tale om de egentlige Dunster, thi de blive meget lang
som stildte fra Vandet ved den indvortes Bevcrgelse af Varmen, cg hvile ofte 
nogle Secunder paa Overfladen, indtil een af Siderne kommende Luftstrem 
driver dem sort, saa, at man, ferend dette steer, end ikke med et Microscopium 
kand blive nogen Bevcrgelse hos dem var. Neuron vil vel ikke heller selv paa
staae, at Vandets vis repulfiva imod Dunsterne strekker sig indtil Skyerne.

Det fierde Argument ex volatilifatione quorundam corporum er trukket 
herhid med Vold. Hvad har dog vis repulfiva at bestille dermed, at en Luft- 
strom river lettere Legemer fort med sig, men lader tungere og grovere blive til
bage? Vilde man vel og tcrnke paa vis repulfiva, naar Der blev spurgt, hvi 
Vinden sorer Flyvesandet med sig, Driver Det op i Luften, og lader Perlesandet 
bitve liggende?

Om det femte Argument, tagen ab inambulatione mufcarum in aqua, 
maae vi til neurons Wre paastaae, at han har strevet Det hen i covite. Zeg 
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maatte faae Lyst at rykke enhver i Oret, so in engang havve hort et Lursum 
phyficum, hvis han af Vandets vis repulfiva vilde forklare, hvorledes visse 
Fluer kand gaae paa Vandet. Dette steer aabenbare formedelst smaa med 
Luft opfyldte Haarbuste paa Enderne af deres Fodder, som forhindrer dem 
al synke, ligesom naar en Begyndere i Svommekuusten stskter sig paa en op, 
blast Oxeblcrre; saa ar man maa troe, at rZetiton har aldrig vildet foriredre 
sig saa dybt, ar vårdige disse Fluers Gang en noyeUnderssgelse. Medligesaa 
stor Ret kunde jeg tilst'rive Peders- eller Stormfuglens Gang paa Soen Van
dets asstodende Krast, som den dog egentlig har sine Vinger at takke for.

Det siette Argument er taget af den Vanstelighed, at bringe meget flade 
Objeökiv-Glas til umiddelbar at berore hinanden. Jeg har vel selv aldrig 
fundet den ringeste Vanstelighed derved. Men var der end nogen, saa loed den 
sig dog altid naturligere forklare af den derimellem sig befindende elastiste Luft, 
som henger fast ved Glassene, end af en afstodende Kraft.

Det si-vende Argument, tagen a cohæfione difficili pulverum ficcorum 
er ligeledes af ingen Betydning. Neuron maa aldrig have givrt sig Umage 
med at forsoge det. Det er sandt, enhver Priis Snustobak bliver just ikke til 
et fast Legeme, endstiont man klemmer dem imellem Fingrene. Men jegpleyer 
altid med er udtrykkelig Forsog at vise i Cohæfions Leeren, at adstillige fiinsto- 
vede Legemer, som revet Krud, Kride eller Leer kand uden al Fugtighed flaaeS 
saa tet tilsamnren i tt Papiers Ror i cn Raquekform, at man kand staae een et 
Hul i Hovedet derined, eg at der ikke uden Moye lader sig knuse til Skov iglen. 
Men lad vcrre, at denne Vanstelighed havde sin Rigtighed, stulde derfor denne 
Slutning med ringeste taalelige Logiste Rigtighed lade sig giore: Flint Stov la» 
der sig uden Fugtighed eller Smeltning ikke trykke tilsammen iglen i et fast Le
geme. Ergo maa Stovdeelene stove hinanden fra sig. Man behover kuns at 
vverveye, at der maa vcere en jietf Cohæfion imellem Deelene kil at udgiore et 
fast Legeme, hvortil udfordres, at enhver Deel berorer sine Nabvedeele i man
ge Punkter. Naar nu Stovets irregulaire Figur forhindrer, at stig noyeBe« 
ror el se ikke kanstee, saa bliver der desuden ingen fast Legeme ved Sammen
trykningen af, uden at de! derfor er fvrnodent, at Deelene stode hinanden 
fta sig.

Det samme gielder om det ottende og sidste Argument, som vil bevise Re
pulsionen deraf, at tvende sammenpressede Marmorplader ikke bliver til ec eneste 
Stykke heelt Marmor. Man behover kun at bringe den mennestelige Kunst 
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saavidt, ar tvende Marmorplader berorer hinanden i saa mange Punkter, fom 
Deelene i det Hele. Jeg er forsikret, de sia! da udgiore et heeit Stykke Marmor. 
Da imidlertid dog tvende polerede Marmorplader, naar de kun ere store nok, 
henge gandsie korre tilsammen med en Kraft af en halv eller heel Centner, saa 
er det ubegribelig, hvi Neuron just i dette Fald har vildetpaastaae, ar de stovte 
hinanden fra sig, fordi de ikke bleve forvandlede ril et fast Stykke Marmor. 
Man veed Neurono ffabersie Fomenester i den Astronomiffe Physik, og ingen 
kand vcere meere overbeviist derom end jeg. Men i Henseende ri! den jordisis 
Physik maa jeg aabenhiercel tilstaae, at han nesten har havt samme Skicebne 
som de vandrende Sriernekigere, der snuble over hver en Steen eller falde i en 
hver Hule, fordi de bestandig holde Synene op i Veyret; eller som de store Vind, 
spil, som med deres lange Skridt springe over det smaaViidt og lade det derved 
undvige: Det er ikke allene i Nepulsions-Lcererr han har giort stige anrilogiffe 
Skridt, forat forsvare sineFavorilmeninger. Jeg faaer ved en anden Sag 
Leylighed kil at frembringe flere Exempler herpaa. For ncervcrrende Tud vil jeg 
allene undersoge tvende af hans Efterfolgeres i Naturlæren, Muffchenbroeko 
og Gravensandes nye Argumenter, hvormed de ssge at bevise en besynderlig 
afstodende Krastes Existence. Mufscbenbroek paastaaer nemlig i.) At Van
det bliver borrstodr af Olie, efterdi Olien for sig allene ikke blander sig med 
Vandet. At det ikke blander sig, er nu stet ingen Beviis paa Afstodningen. 
Thi naar tvende flydende Ting sial blande sig tilsammen, saa horer dertil, ar 
deres Deele kand stille sig fra hinanden og fordeele sig i det anveks Mellemrom; 
dette kand man nu og ved Skulpning bringe tilVeye imellem Olien og Vandet. 
Men dernest horer og dertil at Blandingen ikke ved nye Krcefrer bliver ophcrver. 
Dersom denne Sammenblandelse ikke sial ophaves, saa maa de tvende flydende 
Materier have en stärkere Cohæfion imellem hverandre end enhver for sig. Altsaa 
kand Vand og Olie gierne trekke hinanden kil sig. Man sette kun, at den Kraft, 
hvormed deres Deele henger sammen, er mindre end den, hvormed een af begge 
cohccrerer med sig selv, og fremdeles arder eene er lettere end det ander, faa 
bliver den voldsom foraarsagede Blanding strap ophcrver, saasom her med Olien 
eg Vandet, og der eene af dem kommer tik ak svomme oven paa. Men nu hen
ger Olien formedelst fin Seyhed sammen med en storre Kraft, og som Erfaren
hed viser, sterkere med sig felo end med Vander. Men deraf folger endnu ingen 
afstodende Kraft.- Man tillade mig ar oplyse dette med en Lignelse: Castro har 
baade Litium og Sempronium til Venner; men Tirius er hans angenemste 
Ven, og saa tange han kand vare i Narvcrrelse boS ham, ssger han ikke Sem
pronii Selsiab. Men hvem vilde stulte heraf; Ergo hader han Sempronium. 
Men nu kand jeg bevise, og beviser der aarlig i mine physisie Forelæsninger, ar 
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Vandet ikke allene ikke stoder Olien fra sig, men trekker vet envog til sig. Man 
behover kun at henge en Olie-og en Vauddraabe, hver for sig ved et tyndt 
Glasror, og holde dem varsom ret til hinanden. Saa snart Vanddraaben 
kommer til ai rore ved Oiiedraaben, saa forlader Len paa Oyeblikket fit Ror 
og begiver sig til Oiiedraaben som den omgiver ligesom en Skal. Man maa 
sandelig forundre sig over, ak en Mand, som ellers intet vilde vide afHypothec 
ser, men allene af Erfaringer, og som har anstillet nogle hundrede Forsog allene 
med den riltrekkende Kraft, ikke forst har underfogt en One- og Vanddraabes 
tiltrekkende og afstodende Krast, forend han tilegnede dem den sidste. Assamme 
Natur og Vardie er denne Naturkyndiges andet Beviis, som han har tager 
deraf, at Spiritus Vini re&ificatiilimus og Oleum Tartari per Deliqvium 
ikke lade sig blande tilsammen, og altsaa maa stode hinanden fra sig. Aariägen, 
hvi de ikke lade sig blande, er den samme som nyelig er anført ved Olien, og 
der behoves ingen afstodende Krast dertil. Spiritus Vini reélificatiflimus loser 
en temmelig ©cel <if Alcali .ficcifllmo op, tuen saa snart der kommer riugeste 
Qvantitet Vand dertil, holder denne Oplosning op, efterdi Vandet, som et 
renere og meere enfelt fluidum, loser Alkali sterkere op, end tt Acidum dul
cifica tum , som Spiritus Vini er. Vand allene blander sig og meget let med 
Spiritu Vini, og yttrer en sterk tiltrekkende Kraft imod det. Men Vand og 
Potaffe-Salr henger dog sterkere tilsammen, end et hvert af dem for sig med 
Spiritu Vini. Derfore kand man og besrie Brcrndeviin fra sit overfiodige 
Vand ved tor Potasse allene uden Destillation, ja man kand lave en Spiritus 
Vini reélificatiffimus med nok en Tilserning paa denne Maade af enhver Sort 
Viin, uden at bringe det til Ilden. Imidlertid trekker dog 2 Draaber af Spi
ritu Vini og Oleum Tartari per deliqvium hinanden til sig, ligesom en Olie 
og en Vanddraabe, og ove altsaa flet ingen vim repulfivam imellem sig. Endnu 
forunderligere er der at han har vildet bevise denne indbildte Kraft dermed, ak 
Q.vcrgsolvet ikke oploser Jernet saaledes fom andre Metaller, og amalgamerer 
sig dermed. Vilde man bringe dette Beviis i en Logiss Slutning, saa vildeden 
lyde saaledes: Alt det, som ikke loser hinanden op, stoder hinanden fra sig; 
atqvi QvKgsolv loser Jernet ikke op. Ergo stoder det det fra sig. Hven'. vilde vel 
vente saa flet en Slutning af saa brav en Mustchenbroek. Jeg vil ikkungiore 
nogle Jnductioner for at vise Feyleneiden. Vand allene loser Glas, Guld 
og Svlv flet ikke op, altsaa stoder Vandet Glas , Guld og Solv fra sig, La 
Log Vander formedelst den tiltrekkende Krast stiger en halv Alen op i er flint 
Glas Ror. Tilsidst bringer Musichenbroek der samme Argument frem, fom 
Neuron allerede har bedeut sig af, da han har sogt at bevise Len afstodende 
Kraft af Krudtets udvidende Kraft, hvis Ubetydenhed jeg allerede oven til har 
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viist. Man kand let forestille sig, ar enhver Nemoilicmer haver, for at vise 
sig som en vcrrdig Tilhcengere, saavidt mueligt, opfogt nye Beviis til at stadfceste 
ven afstodende Kraftes Virkelighed. Foruden de ovenanforce har Heutonta# 
neren Gravesande ligeledes i denne Hensigt endnu anvendt tvende andre Erfa
ringer. Man veed nemlig, at i steden for Vandet stiger i Fod eller nuere Hoyt 
i Haarrorene, eftersom de ere fine ril, over Vanders Overflade, saa staaer 
Qvcegfolver derimod nesten ligesaameget neden under Vet deruden fore vcerende 
Qvcrgsolv. At Qva'gsolver staaer saaledes dybere, tilskriver Gravesande 
Glassets afstodende Krast imod Qvcegsolvet, da det dog let kand bevises, at 
der har sin Oprindelse af Qvcegsolvdeelenes storre indbyrdes Sammenhcrnz 
imellem sig, end med Glasset. Men jeg vilde forbryde mit Lofte, dersom jeg 
vilde soge at bestride Hypocheser med Hyporhefer. Jeg har meget sikkerere Kil
de at bestride det med; jeg behover kunS ac bevise, at Glasset ikke allene ikke 
stoder Qvcrgfolvet fra sig, men at det trekker det endog merkelig til sig. Og 
dette er let at bevise; man behover kuns at lade Qvcrglolver falde som en fim 
Regn paa enhver glat GlaSffive, saa stal man ikke allene befinde, at disse Draa- 
-er, naar de ikke ere alt for store, blive fast hengende ved det omvendte GlaS, 
men man kand endog see igiennem Glasset, at enhver Draabe trekker sig noget 
flad, formedelst Glassets tiltrekkende Kraft. Men saasnart man lader disse 
Draaber komme ril umiddelbar at berore en stor Masse klart Qvcrgsolv, saa 
forlader Qvcrgfolvet strap Glasset og foreener sig med den storre Masse. Men 
dette siger flet ikke ander, end at en storre Krast overvinder en mindre, men ikke 
ar Glasset stoder Qvcrgfolvet fra sig. Det samme gicelder og om Haarrorene. 
Man behover kun at trekke en maadelig Portion Qvcrgsolv ind i Haarrorer og 
tage Roret bort fra den store Masse Qvcrgsolv, saa skal en temmelig Portion 
Qvcrgsolv blive hengende i Roret, ved dets tiltrekkende Kraft allene. Men 
saasnart dette Qvcrgsolv kommer til at rore den storre Masse, saa forlader det 
strap Haarroret meget hastig. Saa tydelig dette Argument end lader sig fette 
fra hinanden, faa forviklet er derimod den sidste Gra vesandske Erfaring, hvor
med han efter sine Tanker holder den afstodende Krast for uimodsigelig beviist. 
Erfaringen er folgende. Naar man i ct Camera obfcura noye underfoger de 
igiennem Inflexions Instrumenter ved tvende Knivs Egge omboyedeLysstraaler, 
saa finder man, at foruden de mellemste ordentlig omboyede Srraaler, er der 
endnu ved disses yderste Grcrndser nogle Lysstcaaler lilstcrde, som man kand ly
delig vise, ar de ikke komme fra den ncrrmefte Egges tilrrekkende Kraft, men af 
den modsattes afstodende Kraft. Man viser Det saaledes, aren faadanSrraale 
ziltrer, naar man bevceger den modsatte Egg. Erfaringen har i Henseende til 
en vis Beskaffenhed af Eggen sin Rigtighed, nemlig, naar den har en god og
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i avn Politur. Endstient man med blotte Lyne ikke kand iagttage nogen Over- 
siave paa stig en Egg, som er stikket til Reflexionen, saa kand man dog ved ek 
got Forstorrelses Glas finde Plads nok paa deü beste Egg, til at reflectere en saa 
subtil Materie, som den der fortplanter Lyset. Herfra bliver altsaa en fiin Lys- 
straale reflecteret til den modsatte Side, ligesom fra etlSpeyl. Men jeg har 
allerede tilforn sagt, at flig Reflexion har sin Oprindelse fra visse Legemers ela« 
stiste Kraft, og følgelig, at flig Afstodning ikke bor ansees for nogen oprindelig 
Krast, men som en Kraft, der bliver foraarsaget af andre bekiendte Krerfter, det 
er, som en Vis derivativa. Man har ikkun behov at lade Knivseggene lobe an i 
Ilden, til de tabe DereS Politur, saa stal man ikke meere observere flig Repulsion.

Disse ere alle de Grunde, som Neuron tillige med hans fornemste Disciple 
Reill, Gravesande, Musschenbroek og Desaguliers have anfort, til at bevise 
at der er en Vis repulfiva til. De nye Beviis, som nogle af vore Tiders Skri- 
bentere have vildet give derpaa, ere neppe nogen Opmerksomhed vcerd. Saa- 
ledes har jeg nyelig fundet i en Engelst Journal, at en vis Engelst Natmkyn« 
dig haver vildet forklare en Syenaals Svommen paa Vandet af Vandets Vi 
repulfiva imod Syenaalen, endstiont den aabenbare bliver baaret af Vandet, 
ligesom i en Seng af Luften, som henger fast ved den. I Henseende til denne 
Krast kand man sige: Nil dicitur, quod non diélum fit prius. Naar Pytha
goras, for meere end 2000 Aar siden, skulde angive et Principium til Legemer
nes Elementers Bevægelse og Forandringer, sagde han, det havde sin Oprin
delse af visse Elementers Sympathie og Antipathie. Naar man nu vil anser 
Attraktionen som en Folge af Sympathien, og Repulsionen som en Folge af 
Antipathien, saa stal man besinde, at man siger det samme, allene med foran
drede Ord, naar man antager Attractio og Repulfiotil Principium motuum. 
Man har iigesaa lidet forklaret disse tvende Cgenstaber, fom Pythagoras har 
viist Kilden til Sympathien og Antipathien, plato gik herudi meere philoso- 
phist til Verks. Eftersom det dog eengang stulde forklares, hvorfra denne Sym
pathie og Antipathie, eller efter den nye Stiil Attraction og Repulsion havde 
deres Oprindelse, saa troede han at giere best, naar han uddeelte de didhenho- 
rende Forretninger imellem hans Dæmones, hvilke vare foreenede med Elemen
terne, ligesom Sicrlen er soreenet med vores Legeme, og bevægede dem efter de
res Vilkaar. Verden maatte holde op at elste Forandringer, hvis de plato, 
niffe Dæmones ikke stnlde efter det reformerede Seculo Pythagorico blive op
vakte af et vittigt Hoved og indsadt i deres forrige Herredomme igien. Og lige 
saa let kand det og stee, at en anden igien forvandler Materien til en Hob flig« 
smaae Aander, som stiller sig fra en fornuftig og tænkende Aand, ligesom et vel 

udvalgt



______ om den asstodende Kraft. z6z
udvalgt Selffab fra en sammenloben Hob af Pobelen, om hvilken man lige saa 
lidet, som om Materien, kand sige, at den tanker. Saadanne Hypokheser fore
stille en Bolt, med hvilken Philosopherne spille ligesaa ivrigen, som Smaa» 
drengene med deres. Jeg er ikke heller saa misundelig, at jeg ikke vilde lade 
enhver i Rolighed nyde sin Fornoyelse herudi, efterdi der dog ffal spilles. Men 
jeg forlanger kun, at ligesom ethvert andet Spil er indrettet efter visse Regier, 
saa ffulde og Hypothesespillet indrettes efter de strengeste Logiffe Regler. Man 
har begyndt at holde det sor Pedanterie, naar een vilde foredrage sine Satzer i en 
ordentlig Slutnings Form, eftersom det lader alt for assecteret, og man kunde 
iagttage den samme Logiffe Strenghed i en sammenhangende Discours, somi 
en Slutnings Form. SporSmaalet er allene, om Slutnings Feylene i dette Fald 
falder saa let i Synene. Jeg kroer man maa svare ney i alle svare Tilfalde; thi 
naar Neuron, Musschenbroek, Gravefande og Destrguliers tilligemed 
wolf og Baumgarren i deres Metaphysik ikke har kundet gisre det, af hvem 
ffal man da vente det.
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