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§. I.

sñZ^ldens og kysets Natur er noget, der fra ældgammel Tiid har 
åHW vceret holdet for en ftor Hemmelighed, og hvis det ikke vilde 

falde alt for vidtloftig kunde jeg lettelig beviise det, af de stel- 
somme og saa adffiltige dunkle Forestillinger, fom de fleeste faavel 
gamle fom nyere Naturkyndere haver giort sig derover. Men denne 
Dunkelhed reiser sig efter mine Tanker allene deraf, at den mindste 
Deel Naturkyndere haver tillige forffasset sig en ttlftrcrkkelig Kund- 
skab i chymien, og den mindste Deel Chymici en tilstrcekkelig Kund
skab t Naturleeren, og i at undersoge Ildens Natur kand ingen af 
begge disse Videnskaber undvcere den anden. Men i forrige Tider, 
forend Hof- Raad Stahl sik Chymien reformeret, var heller kun lidet 
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§yö kll naturlige Ting at forklare, af samme at vente. Ru, efter- 
som den Afhandling om Legemers Phofporefcentz udfodrer en fore- 
gaaende Forklaring over Ildens og Lysets Natur,, vil det ikke vcere 
af Veyen at scrtte Prove paa, til hvor stor en Grad af Tydelighed 
man denne Afhandling efter nyeste Erfarenhed og forbedrede Chymi- 
ffe Locre-Grunde kand bringe. Vi vil altsaa fra vores egne Folclfer 
gaae saa vidt, som mueligt er, tilbage til de forste Aarsager til 
samme.

§. 2.

At alle Sicrlens Forestillinger, hvilke ved Sandserne bliver 
tilveyebragt, kommer af en zittrende Bevoegelse i Nerverne kand 
man her antage som en afgiort Sag: Slaaer man med Haanden i 
Dyet, faa feer den som flaget antrcrffer Funker at fare herud, skiont 
ingen anden feer noget dertil: Trykker man Hiernen paa en fom er 
trepaneret paa de Steder hvor See.Nerverne ligger/ faa begynder 
alting at blive rodt for ham og chnes tilsidft at gaae i Lue; Hvoraf 
sees atSee-Nervernes Bevcegelse, ffiont saadant ikke ved et virkeligt 
Lys bliver foraarfaget, tilveyebringer os en Forestilling af Lys eller 
Flamme ved de Ting fom ere uden for os. Men at denne Bevcrgelfe 
ikke flia meget bestaaer i en blot Trykken men meget meer i en Zittren 
af Nerverne eller den vandagtige Nervehuud i Bunden af Dyet/ 
kand man af folgende Erfaring beviise: Dersom man lcrnge vil stirre 
paa Sole«/eller et andet meget skinnende Legeme/ faa feer manderas 
paa morkere Steder det selvsamme Billede at staae paa alle Over- 
flcrkker, hvor man kaster Dunene, ffiont med foranderlige Farver. 
Ja de fom uden tilstrcckkelig Fordunkling haver betragtet Solens 
Formorkelfe i Forlcengnings Glas, haver gandffe Dage haft famine 
Billede fom et Spogelfe ftaacnde for Dvnene. Og faafom Tryknin
gen ftrar med den ophcrvede trykkende Kraft ophorer, faa er den zit- 
trende Bevcrgelfe i Nerverne den eeneste Forandring deri/ fom kand 
holde faadan en Forestilling/ som undertiden af en liden Antcrndelfe 
reyfer sig, ved Liige. Vi kand heraf altffa fastfcrtte den forste 
Grundsatz at Lysets Folelse bestaaer i en Zittrende Bevcegelse afSee- 
Nerverne. Og at vi saa ofte en fnel Zittren i See-Nerverne gaaer 

for
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for sig efter Omstandtghedernes Bessaffenhed forestiller os Lys, Ild 
etter Lue uden for os.

§. 3*
Altfaa hvis der uden for os sig et virkelig lysende Legeme be

finder, hvilket vi stal fee, faa maae nodvendig samme lysende Lege in e 
foraarsage en zittrende Bevegelse i Bunden afKyet. Dette maa 
nu enten foraarsages af visse udflydende Deele, som udgaaer af de ly
sende Legeiner selv/ etter formedelst ciElaftifï Medium, hvilket maae 
vcrre imellem det lysende Legeme selv og Pyet og kunde antage den 
zittrende Bevccgelse af det lysende Legeme og forplante den samme til 
Bunden i Dyet. Man kand letteligen visse at dette rkke sseer ved 
materielle udflydende Deele af det lysende Legeme selv ; Ja det lader 
sig om materielle udflydende Deele ikke engang tanke, at de igien" 
nem saa mange Slags Ruin, i hvilke de finder en mcrrkelig adskillig 
Modstand, dog alletitder nred liige stor Gesvindighed ssulle lobe, som 
uran ved Lyset marker; thi enten det bevager sig igiennem Glas, 
Luft etter Luft frie Rum, saa mcerker man dog aldrig Forssiel i Ge- 
fvindigheden. Et ftcerkt Lys ftoder uden Tvivl sine udflydende Deele 
med storre Gesvindighed fra sig endet Svagt, ikke desto mindre be
vceger et svagt Lys sig liige saa gesvindt soin et stcrrk. Et Stykke 
raadent Trcee kand umueligt stode sine udflydende Deele saa gesvindt 
fra sig som et brandende Lys og dog seer man begge liige gesvindt. 
Og hvem kunde vel forestille sig at materielle udflydende Deele i en 
Tiid af et Pulsflag kunde igicnnemlobe et Nuur af 44000 tydsse 
Mille, thi efter AftronomifFe Observationer haver man fundet at 
Lyset med saadan Gesvindighed forplantes.

§. 4.

Denne snelle Forplantelse maae altfaa ufeilbarlig ssee ved en 
Subtil elattiss Materie, ssln maae allevegne, hvor vl kand see Lys, 
vare forhaanden, Luften kand det ikke vare, thi den befinder man ikke 
allevegne imellem Solen, Stiernerne og Jorden, deels kand den ikke 
trange til Bunden i vores Kye og endelig saa kand en Luften med- 
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decket zittrende Bevcegelse t en Tttd aset Pulsflagalleene forplantes 
i et Rum ungefthr af 1000 Fod, hvilket langt fra ikke forflaaer til 
Lysftraalernes Gesvindighed. Men skulle dette ved en Tilflyden kun- 
de ffee, at den zittrende Bevcegelse af Luften blev indtrykt See- 
Nerverne, saa ffulle man uden Tvivl faae Lyden under Gestalt af 
Lys og Farver at see, ligesom de Dove finder Lyden ved en zittrende 
Bevcegelse.

§. 5.
Vi maae altsaa opsoge en anden ihbtil elåff Materie, somi 

den gandffe Verden og i Luft-frie Rum maae vcere tilstede eg som 
kand fare igiennem alle giennemstgtige Legemer. At saadan en Ma
terie virkelig er til har man scedvanlig hid til Dags sogt at btbiife af 
Qvcrg-Solvets i de med stor Mid forfærdigede Baromerra hoyere 
stiigen end Luftens Trykning kand foraarsage, f. Er. til 5 a 6 Fod 
som ogsaa afVarmens Forplantelse i et Luft-frie Rum : Dog er disté 
Beviis af alle Raturkyndere ikke endnu holdt for at voere gyldige 
nok, saa at man med famine Friehed torde detiene fig af Himelluften 
eller LEther (thi saa kalder man denne fubtile Materie) til at for
klare forekommende naturlige Tilfteide, med hvilken man i faa man
ge Poster kand beraabe sig paa Luften i vores Dunst-Kreds. Men i 
de nyere Tider haver den store Raturkyndere Nollet viift ved adskilli
ge scor artige Forfog, hvilke ere beskrevne i det Parißfae Societets Mé
moires ftd 1748/ omtalte A§thers Exßßentz paa en faa overbevii- 
fende Maade, at man nu liige faa lidet har nodig at tvivle paa flig 
en LEthers Exfiftentz som paa Luftens. Dette Forseg beftaaer i saa- 
dan en Erfaring, hvoraf man feer at der behoves nogen Tiid forend 
denne fubrile Materie kand bevoege sig igiennem Glassets Mellemhul
ler og i et lidet Barometrum holde den yderfte Trykning Liigevcegt. 
Det ville b ive alt for vtdtloftigt her at udfore dette Forfog med alle 
sine Omftcendigbeder: Alt hvad man deraf kand udleede bestaaer 
deri, at der foruden Luften gives en fubtil elaftiff Materie, fom ind- 
trcenger sig imellem Poros af Glasset og opfylder det af Luften for
ladte Rum og liqesaavel som Luften trykker paa Legemerne. Men om 
denne Whers Trykken foraarsages af dens Tunghed etter af dens 

Eiafti-
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Elafticitæt , lader sig af dette Forsch ikke afgiore og er dette ikke 
heller os fornoden til vores Absigt at vtide.

§. 6,

Da vi nu haver betragtet det Middels Beffaflenhed, fom for- 
medelft sin zittrende Bevocgelfe forplanter Lyset fra det lysende Lege
me til vores Kye, saa kommer det nu derpaa an , hvad det er for en 
Materie af det lysende Legeme, som meddeler LEther den zittrende 
Bevcegelse. Gemeenlig udreeder man sig saaledes : Man antager en 
nye og fra alle andre adskillig fubtil Materie, som man kalder Ild- 
Partikler og af deres snelle og indvortes Bevcegelse udleeder alle 
Ildens og Lysets Virkninger. Man forestiller sig Ild-Partiklernes 
Skikkelse at vcrre rund, saasom man seer at Lysftraalerne reflecte- 
res, hvilket dog i Henseende til Ild-Partiklerne selv flet intet gtor- 
des nodig, men maae ineget mere antages om SEthers Deele, soin 
forplanter Lyset. Men dersom vi nu efter den nye og forbedrede 
Stählte dbymie -Lcrre noye undersoger de brcrndende og lysende Le
gemers bestand Deele, saa stal man deraf kunde fee, at man ikke 
for at forklare denne Post har nodig at antage en nye Materie, saa
som Beftanddeelene i saadanne Legemer kand af sig selv ved adffillige 
Forandringer frembringe alle de Virkninger, hvilke vi ved Ild og 
Lys mcerke.

§. 7.

Ester den Forandring, hvilken jeg ved den Stahiifh chymie- 
Lcere har funden for nodig at giore, kand man bringe Beftanddeele 
af alle materielle Ting i heele Verden, saa vidt som os bekiendt er, 
under syv Slags. Jeg vil efter Orden af deres Subtilitær anfore 
samme f som Erfaringen viser os. Det for sie og Subtiiefte Grund- 
Versen vi kiender er den oven omtalte Wther, hvis Deele vi os u- 
irnodsigelig maae forestille som sinaae Kugler. Efter dette folger 
den Materie, som vi i chymien kalder Acidum eller Suursalt, hvis 
Deele vi maae forestille os som kanbtede kegelagtige Legemer, saasom 
Suursalt, saa vidt vi kand med Kyne og Forstorrelses Glas kom- 
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nie ester, seer siiavel i store som smaae Stykker saaledes ud. Her- 
efter folger i Subtilitæt Vandet, hvis Deele vi os ikke, som gemeen- 
lig i Phyfiquen ffeer, maae forestille at vcrre runde formedelst deres 
Flydighed, men meget mere som flade Deeie, saasom jaadanne ved 
Varmens Unddragelse kand forandes til saadant et haardt Legeme 
som Iistn er. Luften, som erdet fierde Grundvoesen, lader sig ved 
Forsog ansee, som den bestod af huule Blcerer, hvilke ved enindven- 
dig indfluttet elaftifF Materie, som formodentlig er ZEther, selv bli
ver giorte til elafti^e Legemer; man har ikke nodig at indbilde sig 
at deres Subtilitet er saa stor, som man gemeenlig foregiver, Mu- 
fchcnbroech har ved enklygtigErfaringsMaade a-giort,"at Diame
ter af en Luftbloere ndgior 40de til 50de Deelen af et Haarstykkelse 
og bliver ved Udpumpen forftorret til af et Haarstykkelse. Dernest 
lader sig ester Chymieu alle haarde Legemer oplose i 3 Slags Jord : 
Det forste Slags er Kalkjord (Terra calcaria, vitreCcibilis) tvilken be- 
staaer af alle Slags uliig Tykke og irregulaire sinaae Legemer, saa
som samme alletider i fald Jorden er veen, seer viide ud og altsaa 
maae drive Lyset forblandet tilbage uden at have ved en eenftemmig 
Brekning sordeelt det i en vis Farve. Det andet Slags er for- 
broendligIord (Terra inflammabitis) hvilken beftaaer af fubtile gien- 
nemtrccngelige fmaae Legemer, som formedelst deres Porofitet kaster 
kun lidet Lys tilbage og seer altsaa sort ud: Et Stykke Kul f. Er. la
der sig igiennem Microfcopium ansee, som en Mcengde af hinanden 
saa ncrr berorende Huller at man neppe kand fee deres mellemvccgge 
og af disi'e Huller bliver det paafaldende Lys indrukket. Det 3 bie 
Slags er den metalliske Jord, om hvilken intet andet lader sig siige 
end, at den giver Metallerne deres Glantz og besynderlige Tyngde, 
saasom man ikke kand adffille den for sig felv, men allene forjage den 
ved Ilden, hvorefter den metalliffe Kalk ikke meer kand blive frem
bragt under sin metalliffe Skikkelse, som den havde/ for den mistede 
denne Jord. Wther, Luften og Vandet, acidum og de 3 Slags 
Jord ndgior altsaa de 7 Elementer til alle bekiente Legemer, af hvilke 
de lader sig jammensa'tte og atter adskille.

§. 8.
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§. 8.

Ester dette Loere-Begreb , fom lader sig ved Lll^misse Erfn- 
ringer fnldstcendig bevitse, kand man gandske lcetog tydelig give 
Grunden til Ildens og Lysets Natur. Men man maae nu ikke her 
pcere alt for meget indtagen af forudfattede Meninger, om at denne 
Hemmelighed ffulle vcere ubegrundelig. For det Maal at naae tor 
vi kun underfoge de enkelte Legemer f ved hvis Forblanding en oprin
delig Ild fremkommer. Den simplefte maade af dem er at blande 
Spiritus Nitri Fumans eller det rygende Skeevand ined en fra sit 
overflodig Vand adsiilt Olie: og Phofphorus, der antoender sig felv 
ved Luften. Spiritus Nitri Fumans beftaacr af Salpe er acido, fom 
i lidet Vand er oploft og Olien af en overflodig Kulfjord, hvilken 
ligeledes ved nogen Kalkjord og veZetabihff Acidum med en tilstrcek- 
kelig Portion Vand er foreenct. Da nu hverken Vand ikke heller 
Kalkjord er for sig allene i Stand til at antcendes, faa bliver intet 
tilovers uden Acidum og Kuuljorden af Olten, fom faadant ved deres 
Virkning paa hverandre foraarfager; af enhver af disse Hovedposters 
Eegenssaber lader sig og denne Virknings Maade lcrt udleede; vi 
veed ester en almindelig Satz i Naturen, at alle flydende og faste Le
gemer besidder en Krast, fom foraarfager, at de lader til at anvende 
en Stråben at komme til at hcenge sammen med hverandre. Ja at 
denne Stråben under adskillige Omstændigheder bliver efter udvortes 
anseelse forandret til en tiltrækkende Kraft, hvortil Aarfagerne og 
Omstcrndighederne ikke her lader sig afgiore. Nok er det, at det fom 
en vis og alrnindelig Satz for den tiltrækkende Kraft er afgiort, at 
den er Berorings-Punkterne proportional. Da nu Kuljord be- 
staaer af en Mcrngde Poreufe og hullede Deele, derafAcidi keegelag- 
tige Deele kand blive berort i meget mange Puncter, sita kand man 
heraf flutte, at under alle Grundvcefener er ingen imellem hvilke der 
kand vcrre storre tiltrækkende Kraft end imellem Acidum og Kuld- 
Jorden, og at denne sitavel formedelst sin Porofitet som og forme- 
delst Acidi keegelagtige Skikkelse og den hceftige tilttcrkkende Kraft 
kand oplofts i de mindste Deele, hvilke man igten maae anfte fom de 
. storfte 
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forste Elementer til Kuldjorden , der under denne fordeelte Tilstand 
ikke stikker sig til nogen videre Antcrndelse og Oplosning.

§. 9'
Ildens Udspring og Versen lader sig altsaa paa folgende 

Maade gandste tydelig forestille/ saasom Acidum og Kuljorden 
ved saadanne Omsicrndigheder kommer i Foreening med hinanden, 
og det eenes Virkning paa det andet ikke bliver forhindret, foui f.Er. 
ved meget Vand, Kaikjord, Metall og deslige, fta trcrngerAcidum 
formedelst sin tiltrcrkkende Kraft med Heftighed ind i Mellemrum- 
«lene i Kuljorden , og trcrnger dets mindste Deele fra hverandre og 
ophcever gandste dets Foreening, den indvortes Bevcegelse, som der
ved i et Legeme foraarjages, bliver saa meget sierre, jo fleere Deele 
der of Acidum og Kuljorden derved er tilsicede, hvilke kand urcddeele 
hverandre deres Bevcrgelse, og derved overvinde Den Forhindring, 
fom fremmede iblandede Deele kunde foraarsage. Og just denne hef
tige og fubtile Oplosning af Kuuljorden ved Acidum er det, som vi 
kalder den oprindelige Ild, og saafom den omftaaende Mther ved den
ne heftige Oplosning bliver en zittrende Bevcrgelse meddeelt, saa bli
ver saadan en Zittren rundt om til alle Sider forplantet, og hvis 
saadan en Zittren bliver til vores Oye fortsat, saa foraarsager den 
deri en Foielse af et Lys eller brcrndende Legeme. Altsaa har vi en 
Lyssiraale ikke anderledes at ansee end en lang Rad as eiaftifh og 
crtheriste Kugler, hvilke ved saadan en indvortes Bevcrgelse af et 
brcrndende eller lysende Legeme bliver sat i en scrr gesvindt og zittrende 
Bevcrgelse. Heraf lader sig forsiaae, hvorledes strå mange Slags 
Lys og farvede Straaler kand gaae igiennem et lidet Hul enhver efter 
sin egen Direétion, uden at forblandes med hinanden. Thi stin 
mange adstillige zittrende Bevcrgelser, der kand blive en Elfenbeens 
Kugle indtrykket paa den eene Side, saa mange andre Kugler kand den 
meddecle de samme paa den anden Side uden i ringesie Maade at 
forandre sit Sted: Ligesom og deraf lader sig begribe Lysets overmaa- 
de hastige Fremfart, saasom man ikke heller ved den allerlcrngsie 
Rcrkke Elfenbeens-Kugler, som berorer hinanden, kand mcrrke rin- 

geste
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geste Tiid imellem Bevcrgelsens Fortscrttelse fra den eene Ende til 
den anden. Og den liden Tud, hvilken man ved Lydens og Lysets 
Fortscettelst bemcerker, kand ingen anden Grund have, end at enhver 
Kugle efter den anden bliver fortil sammentrykt og behsver en «-en
delig liden Tiid til paa den modfatte Side at stette sig i lige Vccgt 
med de andre. Disse mange u endelige smaae Tud - Deele gier i en 
Summe den gandffe til Forplantelstn nodvendige Tiid ud, hvilken er 
saa rneget desto storre, jo lettere et elaftijf Legeme lader sig sammen
trykke.

§. io.
Dersom den zittrende Bevcegelse kommer af den oprindelige 

Ild i andre faste eller flydende Legemer, saa glor saadant den Fslelse 
eller Virkning som vi kalde Varme. Det knagende Vand er altfaa 
intet anderledes at anste, end Vand, hvis Deele er ved den indvor
tes Ild sat i en heftig zittrende Bevcegelfe og den derved udbredede og 
uddrevne Luft gier Boblerne, hvilke ved Knagen ganer i tu; ligele
des har man at betragte et gloende Jern, og rerer man derfor derved 
med Haanden, kand man lcrttelig giette sig til, hvad dernfvil felge. 
Den heftig Zittren, hvilken derved bliver Nerve - Grenene meddeelt, 
foraarsager i dem en heftig krampagtig Sammendragelse og altfaa 
en smcrrtelig Fslelse. Luften, fom er i Blodet ogiVccdfferne i vores 
Legeme indelukket, bliver ved denne heftige Bevcegelfe udbredet i et 
sierre Rum, og Saftrererne brister derved, Vcedffen breeder sig ud 
under Hunden, og deraf opkommer en Blast: Men er Kraften alt 
for hceftig, saa at Vcedffen bliver dreven ud i Luften og, Structure» 
i Huuden og Fibrerne bliver gandffe ophcevet, saa kommer paa sam
me Sted en haard Huud. Man seer altsaa, at det ikke just giores 
nodig at antage nogle besynderlige Ild-Parter, hvilke ved deres Over
gang i andre Legemer ffulde foraarfage flige Virkninger. En Klokke 
bliver ved bare Lydhed giort gloende og et kolt Stykke Jern lader sig af 
en hurtig Smed hamre Gloende. Naar to faste Legemer allene bliver 
gneedne paa hinanden, feer man felvfamme Virkning, uden at man 
ffulle have nodig at falde paa, at de deri tilforn stille liggende Ild- 
Parter alleneste derved blev fat i Bevcegelfe, thi ffulle dette faa gaae 

X til.
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til, faamaatte I.d-Parterne i Vand og blodt Leer ligeledes ved Ham
ren og Banken lade sig scctte i Bevcrgelfe og giere dem varme, da 
dette dog alleneste gaaer an med de åttiffe Legemer, hvilke lader sig 
scctte i en heftig Zittrende Bevcrgelfe.

§. ii.

Hernccft har vi en Flamme ikke anderledes at anfee end en 
Strom af smaa Kul-Deele, hvilke faa vidt Flammen gaaer, blive 
af det derved forbundne Acido oplofet og adskilt og af den ved Suder
ne varme og udbredede Luft styret liige i Vccret. Og Nogen og Soe
den, som derfra gaaer er ikke fim just de adsplittede Deele selv, men 
meget mere de Deele, hvilke formedelst adffillige Forhindringer i den 
Gefvindighcd ikke haver kündet tilftrcrkkeligen bleven opløfte. Thi 
in furno acapno, hvor Ilden med Magt bliver dreven i knap Rum, 
bliver hverken Soed eller Rog af det brcendte Legeme til overs. Men 
det fom gror de gloende Kul Deele til Flamme er, som man afEr- 
farenhcd veed, de faa til Dunster forvandlede Vccdffer, hvilke for- 
nredelft deres Elafticitet bereder Kul - Delene fra hinanden, og for- 
aarsager en faadan Strom ved Luftens Tilstod, de Legemer, hvilke 
flet ingen Vccdffer have, give ikke heller nogen Flamme, men alle
neste Glover, hvilken Forffiel man og tydelig mccrker ved Trcce og 
udbrccndte Kul.

§. 12.

Af disse Grundfcrtninger lader sig nu alle besynderlige Om- 
stccndigheder og Tilfcclde ved alle brccndcnde Legemer og Phofphoros 
af alle Slags paa en begribelige Maade forklare. Af de brccndcnde 
Legenrer vil vi nu allene frenrfore et Par Exempler, hvoraf rúan 
kand forftaae alle de ovrige: Et Kuls-Brccnden har man at ansie 
som en langsom Afffyden af det vegetabili^ Acido, fom findes hos 
Kullene, med den egentlige Kuljord. Denne Afffyden eller oplo- 
sende Bevcrgelfe kand man endnu frembringe ftccrkere, derfom man 
jccgger tort Salpeter Acidum til Knljorden, og man kand paa dm- 
ne^Maade gandffe lctttelig frembringe en faa klar ffinnende og tæt 

Flam-
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Flamme, hvilken Kyet fast lige saa lidet kand fordrage fom Solens 
S^.n, flig en Flamme feer man, naar man tillaver Nitrum fulphu- 
rai um. De antamdte Deele hvilke udgier den forhen beskrevne Flam- 
me-Strem har ligeledes deres Udspring fra Kuljorden, hvilken i 
stor Mcengde er forhaanden i Olie, fcet og Talg, og bliver ved det 
tillige deri vcerende vegetabilifiC/ mineralifFe eller animalifle lYcidum 
oploft og adsplittet; da Acidum i alle disse broendende Materier en
ten ved de vandagtige Vcedffer eller den iboende fremmede Jord er 
bundet og svoekket, saa begriber man deraf hvorfore dette Acidum 
altiid forst maae flettes t Bevoegelse eller befries fra de fremmede 
vedhomgende Deele, om det stal vcere i Stand til at begynde at op« 
loft Kuljorden, deter, hvorfore man maae ved et Lys toende et an
det, ved et Kul flette Ild i det andet. De Gamle holdt denne Kraft, 
at et broendende Lys kunde teende det andet, og dog selv derved intet 
miste as sin egen Fiamnle, for en meget forborgen Sag : Ja de ville 
derved forklare Sioelens Forplantelse fra Foroeldrene til Bornene, 
uden at Forccldrenes Sicele havde nodig at tabe noget af deres Vce- 
ftn, men dette har de forud uden Grund taget, at der fra en lys 
Alamme, naar den antocnnte et andet Lys, intet gik bort. I det 
nogle antomdte Deele af Lys-Flammen rorer Veegen i et andet, og 
meddeeler de deri vcerende Olie og Fcet«Deele den samme oplosende 
Bevoegelse, saa taber den efter mechanic Regler noget af sin egen 
Bevcegclfe; Og bestod disse Deeles Antcendelft i deres indvortes op- 
loftnde Bevoegelse, saa gik ogsaa den forste Flamme saa mange Deele 
af sin Strolu fra, soin var fornoden til at antoende det andet Lys. 
Men faafom dette Tab stedse bliver vedderlagt af Kilden ti! samme 
Strom, faa falder fligt et Tab ikke i Hynene.

§. iz.
De Legemer og flydende Materier, hvilke uden at rore Ilden 

eller Flamme enten for sig felv eller ved Forblanding med andre an- 
toender sig eller og alleneste skinner i Morkk, pleyer man at kalde 
Phofphoros, hvilket efter Grcrffen betyder faa meget fom Lysdra
gere af<poDS Lys og -pêssà- jeg bcerer. Man har af dem adffillige og 

X 2 forum 
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forunderlige Slags, hvilke man efter deres Herkomst af det vegeta- 
biliste , mineralice og animalifFe Niige pleyer at tnddeele. Men da 
ingen her til Dags haver om alle bekiendte Phofphoris indrettet et 
ordentlig Lcrre-Begreb og givet derover en almindelig fnldftcrndigog 
tydelig Forklaring, saa var det ikke afVeyen her at scrtte en Prove 
derpaa, fligt kand jeg meget bedre, uden at see paa deres Herkomst 
afadstillige Riiger efter deres besynderlige Eegenstaber forestille i 
folgende iÿüernatiste label!.

clair. I. Phofphori, som ñntcender sig ved Luften.
1. Pyrophorus aluminofus.
2. Pyrophorus martialis.
3. Pyrophorus arfenicalisMeuderi,

Clair li. Phofphori, hvilke ankernde sig ved Varme efter Gttkm.
1. Phosphorus urinæ eller Anglicanus.
2. Aurum Fulminans.
3. Pyrophorus martialis.

Clair in. Phofphori, som af sig selv i Morke lyser.
1. Phofphorus animalis naturalis, sees pññ 8t.ñans FlUtk,

den Surinamijíe Lygtedrager.
2. Phofphorus putrefcentium ved MüdeNt TtN'e, rññdtNt

Flest og raadne Fiste.
3. Phofphorus meteoricus som Lygtemanden, den flyende

Drage, Stiernestud.
4. Phofphorus urinæ fc lidus,tinat den ligger uden Vand

i frie Luft eller der bliver strevet med den.
5. Phofphorus liqvidus den phofphoriste Pomade.
6. Phofphorus fabulofus oculorum pññkalte, solNMk

Mennister.

Clair. IV. Phofphori, hvilke ved kunstigt Tilflod afLuften lyse.
i. Kunstige Nordlys.

Clair.
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Clair. V. Phofphori, hvilke ved Gnien eller Banken lysne.

1. Phofphorus æthereus og Machina phofphorefcens
Hauksbejiana.

2. Phofphorus mercurialis, soltt Barometrum, Globus
0g Clepfydra phofphorefcens.

Z. Phofphorus fcintiilans ved at ftryge Haarene, ved at 
brakke Sukker, ved at gnide varme Silke Klader.

4. Phofphorus Hombergi.
5. Spiritus vini pholphoratus Ved Blanding Med VñNd.
6. Phofphorus eleSricus.
7. Phofphorus aqvæ marinæ.

Clair, vi. Phofphori, hvilke ved Udsattelse i Solen eller Dags 
Lys bliver lyftnde.

1. Phofphorus Bononienfis.
2. Phofphorus Balduini.
3. Karbunkelagtige Edelsteene.

Clair. Vil. Phofphori, hvilke ved Varme bliver lysende.
1. Spatum phofphorefcens.
2. Karbunkelagtige SEdelfteene.

§. 14*
Da vi i diste 7 Classer haver over 20 deels brandende, deels 

lysende Phofphori, saa ffulle man neppe formode at ved alle oa 
enhver af dem Grundaarsagen til Branden og Lysen ffulde vare een 
og den samme og i Almindelighed stedse komme af Kuljordens Oplos
ning ved Acidum og ben derved frembragte zittrendeBevagelse og dog 
lader det sig ved Beftanddeelene og besynderlige Oinftandigheder ved 
enhver i sar viise, at man ingen anden end forbemaldte Aarsag til 
Lyset hos dem har at soge. Deres Forffiel beftaaer allenefte i Om- 
standighederne, under hvilke denne oplosende Bevagelse bliver op. 
vagt, ogi de Forandringer, hvike den derved forbundne Materie 
foraarsager. Vi vil betragte det eene Slags efter det andet.

X 3 i) Den
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i) Den almindelige Phofphorus bliver giort af Alluun og Kulstov 
ved Calcination og beftaaer altsaa af 3 Grundposter/ nemlig Allunns 
Acido, Kuljord og Kalkjord af Alluunet ; Bliver denne lagt i Luften, 
sira trcekker Kalkjorden Fugtigheden i Luften paa bekiendt Maade i 
sig, denne oploser Acidum og gier det derved beqvemt til at angribe, 
oploft og adsplitte Kuljorden. Vildere lader sig ingen Forandring 
ved dette temmelig enkelte Legeme toenke, og da alle Tilfalde ved et 
Legeme maae fremledes af dets Forandringer, faa lader sig Pyro- 
pkori Antcmdelft paa ingen anden Maade giore begribelig end ved 
forbemceldte oplosende Bevoegelft. Altsira saalcenge vi ikke finder et 
broendende eller lysende Legeme, hvilket feiler ved Acidum og Kuljor
den, saa lange haver vi ikke heller nogen Grund til ved de andre 
Phofphoros at gaae fra den anforte almindelige Aarsag til Ilden og 
Lyset. 2) Phofphorus arfenica'is Meuderi blivergiortafl'0dt Arienik, 
eller Auripigment, hvilket med tilge Deele Iernsponner bliver fubli- 
méret og dernerst ved enGniefteen gnedcn med if Solv-Cryftaller. 
Saa snart man lcgger noget af dette Pulver paa Trakpapiir, sira 
seer man deraf en Flamme ; Aarsagen er den selv samme som ved ge- 
meen Pyrophorus. Kalkjorden af det adsplidte Jern og Arfenik trak
ter her Fugtigheden til sig og Kuljordens Oplosning af Jernet bliver 
forretter ved Salpeter Acidum af Solv-Cryftallerne og ved Acidum 
afArfenik; Svovelet som er idet rode Arfenik og Auripigment, 
gror ogsira sit med tih Flammen, saasom Svovelet selv beftaaer af 
intet andet end et tert Acidum med den 30de Deel Knljord forblan
det. 3) Phofphorus urinæ eller Anglicanos lader sig blodt ñfllriN 
Uden nogen Tilsatning diftiliere, og uran kand ved ofte at diftiliere 
den af blot Vand giore den saa klar som en Iistap, den beftaaer af 
Klokken-Saltes Acido og de Vegerabihbus hvilke vi nyde, og dette 
Acidum er ved vigeftionen i Dyrets Legeme giort saa fubrilt og flygtigt 
og med en tilftrakkelig Mangde Oliedeele saa noye forbunden, saa 
det ikke ellers lader sig ved nogen bekiendt chymisk Kunst giore. Da 
denne Phofphorus hverken er saa poreux som Pyrophorus, ikkeheliev 
indeholder Kalkjord, hvorved den kunde troekke Fugtigheden afLuften 
i sig, saa lader sig forftaae, hvorfor den ikke soru hiin anteen der sig 
ved den fugtige Luft, men maa bringes dertil ved Varme eller

Guien,
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Gnien, saasom Acidum derved bliver sat i tilborlig Bevccgelse til at 
oploft Oliedeelene eller Kuljorden, uden Varme kand Luften allene 
oploft nogle Deele af den flygtige Salt-8piritu§, hvilken tager de 
fasthamgende Oliedeele med sig, oploftr dem og faaledes foraarsager 
den i morke lysende Phofphori Overflade og en lysende Damp om 
den: Dm dermed ffrevne Figur lyser allene formedelst de Dunster, 
som af den udgaaer og man kand derfor og paa nogle Ayeblik blcese 
den bort. Den phofphorifF? Ncglike Olie lysner ligeledes paa Over» 
flakken, saavidt Phosphorus i den er til Dunste forvandlet. 4) Au
rum fulminans, hvilket er en af aqva regis med alcali fixo eller vo
latili præcipiteret Guld-Kalk, bestaaer foruden Guld - Deelene af det 
derved fasthcengende Salpeter - Acido, hvilket med det sig tillige ned- 
flaaende Alcali udgior en ufuldkommen Salpeter, og dersom fligt er 
et flygtig Alcali, det sa a kaldede Nitrum Flammans. Altjaa saa 
snart dette torre Acidum ved Stoden i en Morter eller ved en tom*  
melig Varme bliver sat i Bevoegelse, faa begynder det ikke alleneste 
at trcede i en narmere Foreening med de alcalsske Deele, men ved 
denne Foreening bliver og tillige den deri indeholdte Luft udbredet og 
uddreven, hvilket foraarfager derpaa Gulddeelenes i Stykker sprin- 
aen. 5) Phofphorus af Dyr, St. Hans Orme, bestaaer af en liden 
skinnende Olie-Kilde som udspringer af en besynderlig Aabning ved 
Svantzen: Ved Forstorrelfts Glas feer man af denne Aabning be- 
ständig smaa Bobler at komme frem, hvilke ved deres Sondersprtn- 
aen giver dette Lys afsig og altsaa bestaaer afen lysende Dunst, der 
fom en Slags Opblcefen eller Vinde gaaer bort fra Dyret: Da In
fécteme af denne Art, fom bekiendt er, haver nieget flygtigt Salt, 
hvilket altsaa og ved disse Vinde maae til Deels gaae fort med, faa 
haver vi her til Lysets Aarsag intet andet end det ftrr fubtile og flyg
tig gjorte Acidum animale, hvilket ved sin Oplosning i Luften liget
ledes oploftr de berorte Oliedeele og er altsaa en Art af phofphoro 
urinæ iiqvido. De Surinamiffe Lygtedragere eller ssinnende Fluer 
bcerer denne Lyskilde i en Boble paa Hovedet, men de ere endnu saa 
ubekiendte, at man derover ingen tilstrcrkkelig Forklaring kand give. 
Det lysende Punct paa Ryggen af en Tornebnffhoker kand man 
med Rette anfee fom et naturlig Kicrrlighcds Lys. Hnnkionnet
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blank disse Insecter har ingen Vinger, Fluen svcermer omkring om 
Ratten, Hunnerne sidder fra deres Fodsel af faste paa et Sted af 
Bladet paa Tornebusken, hvorfore jeg ogsira haver tillagt dm om- 
maldte Navn, Hannerne vilde altsaa meget vansselig om Natte 
Tider kunde finde dem, dersom dette lidet Lys ikke tiente dem ttlVei- 
viser, som udsstnner af Aabningen paa Hunnerne. 6) Phofphore- 
fcentz ved de raadnede Legemer haver vi ligeledes at ansee, alleneste 
at Oliedeelenes Oplosning her formedelst den Gicering, hvilken ved 
raadne Legemer gaaer for sig, bliver tilveyebragt. Den iblandede 
Vadsse og andre fremmede Deele foraarssge, at denne Oplosning 
sseer gandske langsom og at Skinnet alt saa lange kand vare. Ved 
det raadne Trae oploser acidum vegetabile og ved raadent Fless og 
Fisse oploser acidum animale Knljorden af Fattet. At dette flygti- 
ge Salt er Aarsag til Skinnet, kand man deraf see, simsom Skin
net strap ophorer, saa snart man torrer det raadne Trae etter ssm- 
nende Fiss, saasom det da strap flyer vak, da det ved Biaringen alle
rede haver bereedet sig til Flygtighed. 7) Om Phofphoris meteo- 
ricis som Lygtenranden o.s.v. er det bekiendt nok, at fligt beftaaer af 
de i Luften hid og did drevne Dunster, hvilke lader sig med Haanden 
som en svovelagtig stinkende og fad Materie som Sliim rredflaae, 
hvorfor det altsaa paa de til Lyset nodvendige Deele, nemlig Acido og 
Kuljord ikke heller fattes, hvilke om Aftenen ved Dunsternes Fortryk- 
kelse formedelst Kulden i Luften geraader i en indvortes oplosende 
Bevagelst. 8) Phofphorus martialis er en Art (if Pyrophorus, 
hvilken bliver giort af Iernsponner med Svovel-Acidum, da Kalk- 
Jorden feyler den, faa bruger den allene Barme til at giore sit Svo
vel Acidum beqvemt til at oplese Kuljorden hos Jernet. 9) Glantzen 
af Katteoyen er af de nyere i fuldkomnren formorkede Kamre befun
den at vare falss, endssiont et gandsse svagt Lys er af den Regnbue 
firrvede Cirkel i Oyet tilbage dreven. Og man behover endnu stärke
re Bevits, om man ikke snarere ssal holde det for drukken Mands 
Indbildning end for en sikker Erfaring, at nogle efter at have.druk
ken starke Viine, i Sengen haver kundef see at lase i Boger. 10) 
De kunstige Nordlys, hvilke hidtil Dags bliver holden for enHem- 

melig-
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melighed, og for kort Tiid siden er fom en nye Opsinding bragt fea 
Engeland, bliver paa folgende Maade frembragt. Man komnrer i 
et langt og smalt cyiindriff®lad noget heebt Vand og kaster Dernest 
nogle smaa Stykker afEngelff Phofphorus deri, derpaa ffulper man 
t>et, faa locnge og faa stark, at en temmelig Deel deraf ved Gnien 
paa Siderne af Glastet bliver forblandet med Vandet eller deri for- 
deelt : Luften maae formedelst de Heede DamperafVandet mestendeels 
uddrives. Glastet tilproppes og faaledes til Brug forvares. Saa 
snart man derefter varmer Glastet lidet i Haanden og ffulper det, 
opstiger deraf pbospKoriffe Damper, aabner man Proppen lidet for 
at lade lidet Luft fare ind, saa seer man en lysende Straale Bolge- 
viis, som ved Nordlys , at fare fra Aabnrngen ned i Vandet, hvi ket 
man ofte iglen kand giore. Man feer letteligen at her den indfa
rende Luft-Straale foraarsager den oplosende Bevoegelse i de phofpho- 
riffe Damper, hvilke derved efter den ved Engliff Phofphorus nyelig 
anforte Grund bliver sat i Stand til at lyse. 11) Phofphorus æthe- 
reus, mercurialis, det lysende Karometer, det lysende Timeglas, den 
lysende Qvcegsolv-Regcn, den ñauksbe^ffe phofphorofcereude Ma
chine ere lutter Phofphori, Hvis Lys Har sin Grund i de eleñriffe 
Udsioed af Glasset, Hvilke paa bekiendt Maade ligeledes er af en 
Svovel Art og bestaaer aset soer 8ubtilaci6o forbunden med en ligesaa 
subtil Kuljord saa man saadant baadf kand lugte og smage. Er 
Glasset indvendig fra Luft udtommet, faa bliver de elåiffe Udsioed, 
efterat de ved Guien eller Slag med Haanden eller Qvoegsolvets Fri
ktion paa Siderne ere uddrevne, ved den udvortes Luft indpresset i 
det Luft-frie Rum, Hvor de formedelst den Hoeftige Bevoegelse og For
tykning antoender sig og giver et Lynet. Jeg haver seet siia stoerk 
lysende Larometra at man moerkelig kunde hore en Kradslen af den 
indvendige Flamme. Men da man troede og endnu troer, at dette 
Lys kom fra den i Luft-frie Rum indfaldende LEther, saa kaldte man 
den Phosphorum æthæreum. Man jogte at vise denne Jndtroengen 
af SEther derved, at et Stykke Papiir ved Qvoegsolvets Nedsttigen, 
atletiider bliver fasttrykket mod det Luft-frie Rum og ved Qvoegsol
vets Opstigen, atter tgien springer derfra. Dette Beviis har et stort 

Y Skin,
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Skin, men falder gandffe voek, naar man seer at denne Tiltrykken 
eg Bortspringen ophorer, saa snart man alleneste aander paa Glas 
set. Tht Fugtighed kand jo ikke hindre en saa iubtil Materies, som 
LEther er, Indgang og Udfart, uren vel qvcele ben i Glasset verrende 
Eleâricitæts Virkning, som ved elecñrjsse Forjog er bekiendt nok. 
De ovrige herved Forefaldende Omsteendigheder, hvilke berat anfore 
vilde falde alt for vitloftig, har jeg viift i min Afhandling om Elc- 
åricitæten. At Qvccgsolvet ikke formedelst sit flygtige Salt glor N0' 
get til den Gnien, behover intet Beviis, thi endnu har ingen Chy- 
micus kundet beviise dets Tilstcedevcerelse i Qvcegsolvet, og det er 
oglaa her til Sagen unodvendig. 12) Phofphorus fcintillans, eller 
Gnister der farer ud af Dyr, som man stryger mod Haarene, er 
intet andet end Stov, hvilken af de déiste Udfloed af Haareue, 
som bliver ved Strygen udjaget, trcekker en lysende Dunst i sig, og 
altsaa i det den springer vcrk, forestiller Gnister. De Gnister, som 
et varm Stykke Silke ved Gnien i Morke giver fra sig, er ligeledes 
de eleåriste Udfloed af Silken. 13) PhosphorusHombergi, bvilfeil 
bliver giort af ulcrdstet Kalk smeltet rued Salmiak, forer ikke med 
mere ret Navn af Phofphorus end et Stykke Sukker, hvilket naar 
det i Morke bliver flaget eller brcekket, giver Gnister af sig. Dm 
beftaaer af Kiokkensalt, Kalk Kord og lidet Kuljord: Naar man flo
der det, lugter det som Hepar Sulphuris, hvoraf man altsaa seer, at 
derved opkommer en oplosende Bevcegelse i Kuljorden ved Acidum i 
Saltet. I Sukkeret forretter det vegetabili^ Acidum denne Op
losning. Det er en Art af Ele&riciter. 14) Om Socvandets 
Skind har jeg ikke endnu fundet afgiort, om det kommer af lysende 
Insecter eller afSaltdeelenes Gnien paa hverandre eller af saavel 
levende som forraadnede RaHfiste, naar de ftoder an paa Skibet, 
omendstiont jeg ofte selv har givet Agt derpaa. Mig jynes den sidste 
Aarsag at vcere den rimeligste, saasom man ikke moerker Lyset over
alt, men allene paa nogle Steder og Skibets bestandige Fortseilen 
forhindrer en Natnrkyndere a't tage den losende Portion af Vandet 
og Uttdersoge den. 15) Den BenonienfifFc Phofphorus, Phofphorus 
Baiduini og de lysende LEdelstene er de forunderligste i deres Slags.



Man

C. G. K. ,öttt Phofphorefcentz, 171 
De besidder den Egenstab, at de kand trcekke Solens Lys til sig og 
om Natten give det fra sig iglen: Den Bononlensiste er et Slags 
Spat, der har en heel Haab Vitriol-sumt og forbrccndt Jord hos 
sig. Man maa forsi ved Calcination i Ilden stille den ved sine 
overflodige vandagtige Vcedster, om den stal blive beavem til at 
lyse, og paa det den ikke stal miste sine svovelagtige Parter, giver
man den et Overtrcek af samme Steens-Pulver og leg- 
ger den derpaa indsvobt i Bomuld i en liden LEste og forvarer den 
for Fugtighed. Phoiphorus Balduini bliver af Salpeter Acidum 
med Krirde ligeledes ved Calcination forfcerdiget; Chemici haver 
formedelst den forunderlige Natur holdt den for et saa forborgen Vce- 
sen, at nogle deraf har vildet forklare Sialens Iboelse i Legemet. 
Den gandffe Sag là herpaa ud, at Salpeter Acidum, hvilket 
derforuden allerede er meden subtil Kuljordforbunden og derved flyg
tig giort, her ved den hullede Kriidejord bliver figeret; Saa snart da 
Sole-Straalerne formedelst deres zittrende Bevcegelse soetter Acidum 
i denne hullede Masse i Bevcegelse, saa bliver Virkningen af det strap 
henfort paa den subtile Kul og Kriidjord, som i en Tiidlang ved*  
varer, indtil Fngtigheden, der afLuften indtrcenger sig. svækker Aci
dum og ophcever dets indvortes Bevoegelst, hvilken man dog paa 
nye igien ved Calcination kand give den. Tager man i Stoeden for
reen Skcevand til dette Arbeide, Skeevand hvori Solv er oploft, saa 
bliver Mixturen ved Soelen i Steden for lysende. Kulsort, hvorfor 
Hr. Prof. Schultze og haver kaldet den Scofophorum. Herhid hen- 
horer ogsaa nogle Sorter af Diamanter, Smaragder, Rubiner 03 
andre LEdelsteene,hvilke i gammel Tiid bleve kaldneCarbunkler. Rid
der Boyie har iblant de nyere Naturkyndere forft upaatvivlelig derom 
giort obfervationer, endstiont med en eeneste Diamant. Men Hr. 
du Fay har efter ham med mange andre LEdclfteene opdaget densam- 
me Egenstab/ at de trakker Lyset af Soelen i sig og derefter i Merke 
en Tiidlang lystr som gloende Kuul, det kommer ikke af at Wdel- 
Steene besidder denne Egenstab fordi den enten har got eller flattere 
Vand, ringe eller fortræffelig Haardhed, er fleven i runder eller Ta- 
velsteen Figur.
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Man finder de anseeligste LEdelsteene, hvilke heri givre sig siet intet 

Dyrebare eller anseelige, og dog gaaer de kostbare Diamanter i For- 
kiob. Dersom Solstraaler i soSecunder er ikke nok til at giore en LEdel- 
steen til Carbunkel, saa kand 30 Timer lige saa lidet giore det: De 
beholder Lyset i sig over etQvarteer, og maastee det kunde vare heele 
Timer. Dersom altsaa een med åelsteen beprydet Dame var 
gaaen om Dagen ude og spadseret, og derpaa havde forfoyetsig ind i et 
gandste merit Kamrner,hvad vilde det da ikke give et forunderligt Syn X 
Hvor mange flcetteSteene ville man da ikke kiende forCarbunkier,og til- 
lcegge dem en meget beyere Vcrrdie X DagensLysog Kul-Heede er i 
Stand ti! at udrette ligesaameget som Solens Lys. At de faste og 
giennemsigtige Steene haver meget Acidum i sig. geleidet af en me*  
get fiin forbroendt Jord, kand man deraf tydelig fee, da de ved 
Gnien giver en sovelagtig etter eleétnfF Damp fra sig / da nu en 
LEdelsteen frein for andre Steene bestaaer af temmelig eensdannede 
elañisteDeele, hvilke leet kand imodtage Sole-Lysets Zittrende Be*  
vcegelse og enTiidlang fortscetteden, saa bliver det deri vcercnde Aci
dum ligeledes i denne Bevcegelse deelagtig, og da det i Krast af dem 
virker paa den fordrcrndte Jord, saa bliver de derved giort lysende. 
Spatum Phofphorefcentz er det flotteste Slags af de lysende Steene, 
det bebover en temmelig stcerk Heede til at blive lysende, dog kand 
man derimod med det paa en heed Ovnplade strive en seer langvarig 
lysende Skrift, denne Virkning grunder sig paa sturme Aarsag, 
som den foregaaende. Men ved alle foler vi den lysende Egenskab 
paa ingen anden Maade end at en indvortes Bevcegelse formedelst 
Kuljordcns Oplosning ved acidum bliver indtrykket en fubril ållist 
Materie, hvilken allevegne, endog t Luft-frie Ruin er (ilftcede, ogsaa- 
ledes til Hyet forplantet: den zittrende Bevcegelse, som deraf i See- 
Nerverne opkommer, er det som vi kalder Lysets Folelse, stasom vi 
ogsta i andre Tilfrlde, hvor der af en anden Aarsag end Ild og Lys 

btiver foraarstget en zittrende Bevcegelse iSee-Nerverne, bilder 
os ind at vi seeren Flamme, som alt i Forst- 

ningcn er meldet.

B.W.L.


