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Konsten at leve under Vandet
Forfattet

af 
Chriften Hée.

landt alle Konster, som Nsdtsrftighed og Trang have lart 
det menntffeltge Slagt at udfinde, vtl man neppe finde 
nogen, som ved ferste Oyekast synes mere formastelig end 
Konsten at Dycke. At ville leve under Vandet er det ikke at 

fore Krig med Elementerne, at omvexle Menneffersog DyrsAt- 
rnosphLra med Fiffenes, eller t det mindste at vilde giere et Land- 
Dyr til et Amphibion. Er det vel troeligt at det, som er mod 
Naturen, ffutte kunde bringes til veye ved Konst, da Konsten i 
andre tilfcelde, naar den kommer paa det heyefte, neppe kand 
efterligne, end fige overffride naturens Virkninger. At svem- 
me, hvad er det ikke for en forvoven Sag? Og kand man vel troe, 
at nogen haver havt mod og lyst til at flyde paa Vand-Skorpen 
uden i de Tilfcelde, hvor Naturen anbringer fine sidste og yderste 
Krcefter for at redde Livet. Cæfar, t hvor stor en Herre hand end 
var, viifte herpaa en af de ftsrfte Prever, da hand ved en Broes 
Beftorming udi Alexandria kastede sig t Stranden og svommede 
200 Skrit for at komme til et af sine Skibe, holdende den venstre 
Haand over Vandet, for ikke at giere de Papirer vaade Hand holt 
deri, stabende fin Krigs-Ktortel med Tanderne, paa det at Fienden 
ikke ffutte faae Bytte. Svetonius siger, at hand i andre Tilfalde 
pleyede at svemme paa opblaste Lader-Sakke. Imidlertid synes 

O, den
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rm Konst ikke noer saa farlig/ som at vttte leve i nogle Timer paa 
paa i2. Favners dybve nuder Vandet/ hvor Vandets trykning 
synes at vare saa stor, at aandedretter maatte ophore og Blo
det standse. Men haver Kunsten knnvet bringe, det saa vit/ at 
alt Farlighed er.bleven havet ved Svomme•Konsten (*):  Saa 
er det ey at undre , at der fra gammel Ttid/ har varet de fbin, 
endog Md storste Livs Fare/ have sogt at kunstle og forbedre 
Konsten at leve under Vandet; thi hvor mange Slags Tonder og 
Kister, hvor mange Vand -Harnisker oz dycker machiner, hvor 
mange Klokker og indretninger har man ey forgiaves maat anven
de, forend en Engelsmand af ltgesaa stor Erfaring som Videnstab 
har udfundet et sikker Middel at dycke og leve under Vandet. Tor 
man herudt/ som i andre Tilfalde, troe en Konstnere udi stn Konst, 
daknndevt aftvendeberommeltge MandsEfterretuinger lare, hvor
vidt Konsten at leve under Vandet er bragt i vore Tider. Den 
Svenste Mechanicus Capitain Triewald har herudt varet stt Fa
drene Land til frorre Tienefte end nogen anden, og udi sit vakre Skrift 
af Aar 1741. vrist dyckertets Vigtighed og nytte i allehaande Ley- 
ligheder, men i Besynderlighed, naar noget forulykker eller ned- 
stuntet Skib ved dyrkerens hielp stak sattes i Stand til at vorde 
opdragen, og, 1 fald dette ey kand stee, hvorledes de fornemmeste 
Vahrer i flige Tilfalde kand barges. Han giver derhos en ved 
horlig Efterretning om t>e Machiner, Kloer, Tanger Soe-Bukke, 
Sktbs-Brekkere, hvoraf man betiener sig i deslige Omftandigheder 
for at fatte, spränge, overstiare, aftappe, indhage eller sammensanke 
det som stal optages af Soebunden. Den Larde og vitberomte En- 
geksmand Hr. Doti-. Halley forsikrer os endnu videre, at naar dyc- 
keren paa 12.Favners eller 72. Fods dybde under Vandet synesat 
vare udelnkt fra al omgang med andre Mennesker, Solens Lys 
og varme at vare hannem formeent udi en saa afsondret Tilstand, 

da

(*) See Hamb. Magaz. Zdl'e Bind 6te Stykke pag. 673. Hvor man finder ansort, at en af 
dedansteKonger med endek af sin Hofstat ffal.hare gaaet en heel Miil. over aaben See ved 
hlelp as et partkulai, fvsuime RedsiaL.
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da haver hand endnu sig dette forbeholden, at hand midt under 
Vandet kand siaae ild, antcrnde et Lys, ffrive et Brev, sende det 
op over Vandet for at give fin Tilstand tilkiende, og at beordre saa 
megen Tilforsel af luft, som han haver nsdig til at underholde 
Aandedretren. Jeg vilde nu ved en kort Historie anfore, hvorle- 
ledes alt dette gaaerttl, dersom Orden og Tydelighed ey udfordrede 
nogen foregaaende Efterretning, hvorledes menniffer og Dyr for
holde fig under Vandet t deres naturlige Tilstand; thi aldrig saae 
nogen tydeligere Konsternes Vigtighed, end den der forst er kom
men i Erfaring om, hvor naturen forlader os, og hvornodvendig 
det er, at Konsten opfylder den trang og mangel, som heraf reyser fig.

Vil man vide, hvorfor Menniffer og visse dyr ey kand leve 
under Vandet, da maa man lade fig underrette om den Tilstand, 
de befinde sig i, naar de under Vandet er druknede. De Loerdes 
Nysgiertghed er herudi gaaen saa vit, at man har druknet umoe- 
lende Dyr, for at see i hvad Tiiddedrcebes, og om de ikke har vil- 
det faae til Live igien, naar de opdrages. En spurre, en Due, 
en Hane kand ey leve lcengereend z. å 4. Minuter under Vandet. 
En And doer 18. 10. å 15. Minuter. En Hund eller en Kat 
doer i 2|. Minuter, naar de i den Ttid holdes under Vandet, men 
lader man dem Minut-vits komme op over Vandet, og siden flun
ker dem ned iglen, da holde de flg ved Live 110. å 12. Minuter (*). 
Der ere adskillige infeéter som doe, naar man holder dem under 
Vandet, men opdragne, fnae til live igien og det undertiden efter 
40 å 50. Timers Forlob (**). Monfieur de Reaumur har vidst saa 
vel at betiene fig af den Sag for at erkyndige fig om Biernes Oe- 
conorniffe Indretninger, at han maatte drukne den heeleBiesverm, 
forend hand ved de druknede Biers opstandelse, da hand formode
de , at hver vilde tage fat paa sit flrdvanltge Arbeyde, har kundet 
udfinde denne faa kaldede republigves Tilstand, og forvisse fig om 
Dronningernes Antal, Mand-Kionnets Beskaffenhed, ogdeovrige 

Q 2 Biers
. (*) Hiftoire du l’Academie in gro 1741. pag. yz. & 99.
(**).............................- - 1740. pag. 17.
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BiersVerk og Mette, som ere af ingen Kien. Mennstet allene 
er et faadantDyr, at dermed ey kand gieres deslige forsog, imid
lertid ere der dog de Historiae relationer, fom forstkkre os det sam
me om Mennister / som tilforn er anfort om Infe&erne, nemlig 
at ve efter lang Ophold og Leye under Vandet ere opdragne og 
kommen til sig selv igien. Do&or Tilafius Kongelig Bibliothe- 
carius i Sverrig stal have omstoendelig ankoegnet/ hvorledes en Mand 
paa 65. Aar, da hand vilde redde et andet Menncstes Liv, som 
var falden i en Vaage, selv uformodentlig fald ned i Vandet/ og 
kom ti! at staae opragt paa Bunden udi 18. Alens dybde under 
Vandstorpen, hvor han efter i6. Timers forlob blev opdragen, 
med stor Moye kom til sig selv igien, og levede derefter i nogle Aar. 
Samme Author forsikrer at have kiendt en Kone, som, efterat hun 
i 3. Dage havde voeret under Varrdet, er bleven reddet, at jeg ey 
stal tale om Hr. Burmans Beretning om en 17. Aars gammel 
Dreng, fom foregives at have voeret under Vandet i 7. Uger, og 
efterat hand var opdragen levede i 53.Aar. En faa forunderlig
og utroelig Sag at en meget icerd Natur-Kyndere derover 
har giort en faadan critiqve, at om Drengen end havde kundet leve 
under Vandet af mangel paa Luft, faa maatte hand dog paa faa 
lang en Titd have doet af sult (*). Men stutte den SagsMuekig- 
hed under sog/s og sammenlignes med ald anden Analogie t Natu
ren, da veed jeg ey heller, om Drengm i saadan Tilstand under Van
det kand have haftret goD Appetit, som synes at vare etforegaaende 
Symptoma, forend en doer af sult, og maatte jeg vel sporge, hvor
for maney kunde bruge samme Argument mod Svalernes Vinter- 
leye, om hvilken man ved den berommelige Natur-Kynderes Fttid t 
Danzig er bleven forvisset ved Ttugfvorne Vidners berettelfe (**) 
som have felv voeret Tilstuere af Svalernes saa sorgelige henfart 
og Begravelft under Vandet, da de, en efter anden, i det Antal 
satte sig paa et flydende Ror eller Qvist, som de antrcffe paa Vandet, 
indtil dealleunder dette Foreenmgs Baandved deres fcettes tyngde 

ned- 
(*> Cel. Kryggeri phyfiolog. pag. 411. &c fe<jV.
(**) Namr-Forlchmdr GeftlliHaff in Dnnz-r Etsier Sfidf pg. 4M' . .
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nedftunkes og begraves under Vandet, hvor de forbleve Vinteren 
over. Vores Lcrrde og vitberomte Procancellarius udforer den 
Sag videre udi Norges natural Hiftorie Tom. II. pag. 321. Denne 
Sandhed, siger hand, udkrcevede her tilLands ikke nar saa vitlof- 
tig Bevis / da naften hver Mand veed, at Svalerne rnod Vinteren, 
efterat de lidet har qvidret etter, fem man siger, fiunget deres sidste 
Svalesang/ flyve Flokke-Viis tet tilsammen, og siunke sig ned i 
ftrffe Vande gemeenligen mellem ror og Siv, hvoraf de om For- 
aaret fremkomme, og indtage deres forrige Bolig. Men naar Fi
fferne om Vinters Tiid af en Handelst tresser paa saadan Svale- 
Leye, og med sit Garn uddrage nogle Snese ja vel iov tillige, findes 
de sammenkaablede med Fod i Fod ogNediNeb, saa denne Klump 
er af en underlig anseelse. Tager Man nogle af dem ind i en varm 
Stue, da begynde de efter en halv Times forlob at rore fig, og kort 
derpaa at flagre og flyve omkring, dog varer dette utidige og dem 
unaturlige Liv ikke längere end en time i det heyeste, saa doe de aldeles 
Dette har end og itbl Olai Magni Tiid her tilLands varet bekiendt, 
som sees af hans Hitt. Septent. Lib. 19. ikke desto mindre er denne 
ufiridige Sandhed nyligen, men uden mindste god Grund,modsagt af 
Georg Edwards t hans natural Hiftoryof Birds. Jeg ved vel, at MNN 
ty sikkert kand flutte fra Fugl til Menneffe, efterdi saavel Brystets 
Beffaffenhed i Henseende til Aandedretten, som Mavens i Henseende 
til Foden er anderledes, imidlertiid er dog overeensftemmelstn laa 
stor , at naar man fuldkommen er forvisset om Fuglenes Vinter-Lcye 
uden ald Fode under Vandet, da ffutte saa lang en Ophold under 
Vandeti Henseende til Menneffer ey tabe ald Rimelighed. Hvor 
mange infeéter ere der ikke, som begrave sig under Jorden udi Dvale 
Tiden. og legge fom dsde indtil varmen begynder at komme i Luften i 
Hvor langsom gaaer Set ikke til udi infeétemes Forvandling, og 
hvem ffutte vel fceste Troe til den Sag , hvis man derpaa ey havde 
eyenfynltge Prsver. Dyrenes Liv og Maade atkeve paa under Van
der haver endnu ikkun faaet et svagt Lys udi natur Kunffaben. Veed 
man endnu til visse hvorledes Hvalfiffe-Arten bruge deres Lunger, 
hvorfor den storste Deel af Fiffene have ingen Lunge og dog maae op i 

O z.___________________Vand;
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Vandskorpen/ for nu og da at tage friss Luft, hvorfor de fleeste Am
phibia have Lunger men ikkun et Hierte-Kammer, og hvorledes de 
bruge deres Lunger faa vel i Vandet som paa Landet, og veed jeg 
ingen endnu, som udi det deffein haver foretaget sig at exami- 
nere Svalernes mechanifFe Bessassenhed mod Dvale • Tiden, et* 
ler giort sig umage for at udfore/ ved hvad Konft Svalerne paa saa 
lang en Ttid enten kunde leve under Vandet/ eller vcece dobe og 
faae til live igien. At doe af sult i dvale Tiden kand ey gielde mod 
Dyr og In fedter, hvorfor da mod Drengen under Vandet ? En 
Kone laae under Snee i 6. Dage, og nod intet efter Samuel Bow- 
dichs Skrivelse til Wiljam Musgrave, hun dode dog ikke deraf. Pli
nius siger/ at 7. Dages Hunger er ikke dodelig og at man i hans Tiid 
har haft Historier om de, der have hungret meer en i uve Dage, 
men elleve Dage, hvad er det mod Burmans Dreng udi 7-Ugers Kaste* 
Tttd under Vandet X Jeg vil lade de Italienske Academifter svare 
herpaa som anfore (*) at Henricus Stiphont melder om en, som 
gav sig ud for den sande Mefllas, og foregav, at hand kunde faste 
lomgere end den, som hand efter sit forvirrede Hoved holt for den 
falsse, og siges at have fastet fra 6te December indtil den derpaa 
folgende 15. Februarii. Man haver Relationer om andre, fom 
have sovet nogle Uger uden at nyde det ringeste. Beccarius taler om 
en Nonne, som blev bortei Slag, ogderpaa nod intetudi 20Da* 
ge, og udi Actis Lipfienfibus meldes om en Febricitant Margareta 
Lavera, fotti i 4re Maaneder intet nod/ uden en eneste Skeefuld 
Mandel-Olie, fom hun paa 5te Dag fra denne fastes begyndelse 
tog til sig. Bemelte Academifter sige derhos, at Mennesser 
og dyr cede for tvende Aarsager ssyld (1) for at reparere det fom 
gaaer bort af Legemet udi den bestandige tab ved transfpirationen 
&c. (2) for at holde en rigtig temperature udi vedskerne rc. Naar 
da Legemet besinder sig i den Stand, at det taber lidet eller intet, 
og Vedsserne, somere sunde, bevege sig overmande langsom, da 
ophorer til nogen Deel de Aarsager, hvorfor Legemets conservation 
fordrer Mad og Drikke, og derfor i saadan Tilstand bliver i Stand 

til
(*) Inftitut. Baron. Comment, Tom. II Part. I, pag. 221.
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til at safte. Disse Aarsager synes at passo bedre til Dybene i dvale- 
Tiden under Vandet, end til den indbilte Messias og Febricitan- 
ten, hvis Blod og Vedster vel hverken kand antages som sunde eller af 
overmaade langsom Bevcrgelse. Men jeg vilde undsee mig ved at 
anføre deslige Historier udi saa oplyst et Selskab, hvis man ey vil- 
deerindreflg, aider ere utallige Ting i Naturen, somNatur-Kym 
dere ey endnu vilde at sige Aarsag til, og om endstiont jeg ey kor 
faste troe til alt det, som her er anført: Saa tør jeg ey heller paa saa 
løsen grund ncegte Hoved-Posterne af deslige Relationer, fordi de 
synes at stride imod de sadvanlige Hendelser udi Menneskers og Dyrs 
Levemaade; Thi erdet en afgiort Sag, at man ved ovelfe kand 
hcrrde og raffinere sig t den Konst at leve under Vandet, og at der 
udi det menneikelige Legems Struétur, saasom Brystets og Lunger
nes Bessaffenhed er noget som kand igive det ene Mennestei at leve 
under Vandet ftørste Fordeel frem for det andet, da kand jeg og ey 
bevise Umueligheden, at et Menntjke Krop kunde vcere af den Be
skaffenhed, at Livet og Vedsternes sagte omlob kunde vedligeholdes 
under Vandet udi saa lang en Tid, som udi soregeaende Relationer 
er bleven anført Fosteret i Moders Liv lever omendstiont det ey 
refpirerer. Jeg veed vel, at Brystets meachanismus i den Tilstand 
er asen anden Beskaffenhed, end naar det har varet nogen Tiid i 
Luften, men dersom der ere de Mennister som endnu lange efter 
Fødselen confervere samme mechanisme, da maa de derved saae 
en virkelig Fordeel i at leve uden at respirere (*) og med det sam
me en Fcerdighed at leve under Vandet. Man siger, at Perle-Fister- 
ne til den ende leggeder es Born, saasnart de komme til Verden, udi 
lunket Vand, og lader dem der ligge nogen Stund, for at aiore 
dem stikkede ti! Perle-Fangsten. Det er en forunderlig Relation 

Adm.
(*) Hiftoire de l’Acad. 174T, gvo pag. 96. il y a des adultes dans lequels letrou oval 011 

botal. qui Suppie'e a la refpiration dans le Fxtus, & le canal de communication 
Sont encore auverts. On lit dans Fhiftoire de i’Academie de 1700. & 1701, qve 
Monf. Littré avoit trouve le trett ovale ouvert dans deux Sujets dont l’ttn etoit agé de 
20. a 22. ans & l’autre de 40. en 1724. Monf. Petit fit voir a I’Academie le coeur d’un 
bommeagé de 40. a 45, ans, qvi avoit dememe letrou ovale & le canal arteriel ouverts.
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Adm. Anfon giver om Neger-Slaverne (**), naar hand siger, at 
De blive forsi anseet somfcrrdige Dyckere, naar de vedovelse ere kom
ne fa a vit, at De kunde blive under Bandet indtil Blodet gaaer dem 
ud af Ncrse Mund og Drue, og forfikkres, at de ikke tage ffade ved 
flig tilfoelde, efterdi Blodet baade ophorer afsig selv, og at de der« 
efter meget lcettere kunde dycke, og aldrig, esterat de engang have 
forfogt en faadan Blodstyrtning, staae i fare for at overfaldes deraf 
anden Gang. Dykkerne, som efter Cleopatræ lift, praélicerede 
den salte FrffpaaAntonii Krog, maa uden Tvivl/ paa der at putsen 
ikke ffulle mcrrkes/ have haft god Force til at leve under Bandet, 
og tor man troe Cardani Vidnesbyrd, da kunde Colas den Sicili
aner blive under Vandet i 3. a 4ke Timer, olnenffiont Dyrkerne 
ved Perle-Fangsten, som oplceres i den Konst fta Barns Been, el
kunde holde betud paa noer saa lang en Tiid. Bedinfelen Ormns 
have Perle Ftffcrne en besynlig Maadeat dycke paa, som ved denne 
Leyligheb ve! fortiener at anfores (**). Lige ud for Ken Ormns 
ligger tvende srnaae Ker hvoraf Den ene kaldes Rismus, den anden 
Karaka, ved disse Ker findes mange Perle-Bcenke, hvorpaaPerle- 
Fiffernei loode og iooofce Tal Fiffe - Perler paa folgende Maade. 
De dycke under Vandet paa 18. Favners dybde, de gamle have in
gen Vegt paa Benene, men de unge, som forst ffulle loere, binde 
et Slags meget tung Troee ved deres Fodder, at de Desto bedre kunde 
siunke. Deres Baade giorede fast, at de liggeftadige, derpaa ta
ge de en Line eller Reb 200. Favner lang og derover, samme gtore 
de fast med den ene Ende ved Baaden, men den anden Ende binde 
de sig om Livet, hvor de tillige ftester en Lcrder - Soek, som naaer 
dem til Knoeerne eller mit paa Benene. Paa Armene binde de en 
stor Svamp fuld med Olie, udi hvilken de baade tage og flippe deres 
Aandedroet, i saadan Tilstand buse de ned paa Bunden, eg kunde 
holde sig lcengere end en Time under Vandet. Hvad ftrdeel en 
saadan Svamp med Olie giver disse Dyckere tand man best flutte af 
Eugelcrndernes Relationer, som have giort sig umage for at under- 

soge 
(*) Hamb. Magaz 3 Bind. 5te Stykke pag. 476.
(**) Brffrivning over VU Resa genom Afia Africa &c. af N. M. Koping pag. tzr.
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söge, bvorlcenge de ordinaire Dyrkere kunde blive under Vandet, 
hvorom Præfidenten af Java Major giver folgende Beretning (*). 
Den lcengste Tid Perle' Fiskerne heromkring kand holde sig under 
Vandet ex etqvarteers Titd. De lcrreog bruge den Konst allene ved 
ovelfe. Perle-Ftffertet varer herikke over 6 Uger, og ved slutningen 
af denne Ttid staaer Perle ° Fifferen meget loengere under Vandet 
end ved begyndelsen. Her i Batavia er ellers en meget vel ovet Dyc- 
kere, fom dycker allene for Ankere, Eanonerog deslige Ting, fom 
kunde vcrre tabt paa Reeden. Jeg har seet ham adffMige gange 
at gaae ued under Vandet , ogforsogt at holde min aandesaaloenge 
jeg kunde, men hand blev under Vandet io. Gang sira lange som jeg 
kunde holde min Aande. Vil man haveden lyst at fte ham gaae 
under Vandet, da gtorhand det ikke med mindre man giver ham en 
Poel at det beste Slags Brende-Vitn.

Vil man nu vide , hvorfor et Menneske eykand leve uden m 
bestemt Titd under Vandet, og hvorledes delte rimer sig med det 
menneskelige Legems ftruéhir, da er den gemeene Tanke, at Van
det i den moengde gaaer ind t de druknedes Liv, Lunge, Mave, og 
Indvolde og saalcde.s udspiller disse Deele, at VlodetS circel der
ved maae standse. Det er t den Mening man pleyer undertiden at 
hcrnge de druknfde op ved benene, at rulle og banke dem tilstrekke- 
lig for at faae Vandet Ud af dem. Doétor Beecerhar Udisin Tra&at 
de Submeriorum Morte fine pota Aqva, aliqvot cadauerum Seéti- 
onibus deteda , saaleedes fegt at bevise at man herudt tager fcyl, og 
öfter hannem Do&or Littré og Senac, at de fleeste Natur-KyN' 
dere have troet, at det cy er den liden mcengde af Vand, som 
konnner ind i Menneffet, som drcrber ham, men langt mere 
Vandets tryk, som saaledes tilstopper endeel af organis refpi- 
rationis, at den nedsiunkne under Vandet qvceles og doer af Suffo
cation. Ikke desto mindre, faa kan det vel ikke ncegtes, at Van
det, som gaaer ind i Luft roret og Lungerne, i hvor liden qvantité det 
end kunde voere, saaledes irriterer diste saa delicate Parter, at 

N de
(*) Philofoph. tranfaél. Vol, 3. Num. 43. pag, 863.
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de druknedes Dsd derved befordres, hvilketkand stuttes af fceObfer- 
vationer Monfr. Louis Confeiller & Commiflaire de l’Acad. R. 
de Chirurgie haver anfort Udt fin memoire fur lesnoyés (*). Vel 
er det en Sag, som bestandig tildrager stg ved de druknede, at naar 
de have lagt noget L Vandet, da svelle de op over heete Legemet 
indtil de blive saa opbloeste, som de Vattersottige, og hvem ffulle 
tros andet, end at det var Vandet, fom giorde de druknede faa op« 
fvalne, MSN hvem tor modfige de Ansromiffe operationer, sow 
lcere, at Vandet sindes hos dennem i saa ringe en Grad, at det ey kand 
giere en faadan Virkning, og bliver det derfore vel det naturligste 
at stutte, at den indvendige Luft, hvormed alle legemets Deele ere 
opfyldte, saaledes udspiler alle Parterne, som ved Vandet ere blev- 
ne flappe, at det druknede cadaver sveller op til en faadan tykkelse, 

at 
<*) Les wns ont attribue la mort de ces infortunés a la Suffocation , d’autres a Fen tree 

de l’eau dans l’tftomac öc dans les poumons y d’autres L 1’abaifTement de Pepiglotte 
fur la glotte. Monfr. Louis porte fon jugement fur ces differentes- opinions y & fe 
tange du parti de ceux, qui penfent qve la mort des noyes eft preduite par Pentrée 
de l’eau dans les pomnons. Il rapporte plufieurs experiences en faveur de ce Sen» 
timent, pour leqvel l’eau qv’il avoit trouvée dans la^poitrine de plufieurs noyes le 
faifoit forternene panclier, mais comme on pourroit lul dire, qve cette eau venoit 
d’une expreffion de s fc ro fites forties des vaiiTeaux du pouwon, il if a rien> frouvé de 
anieux pour prouver le contraire que de noyer des animaux dans des liqueurs co- 
lorées. Elies confirmerent, ce qve Ini avoit fait connoitre h boue qv’ ii avoit re- 
siarqvee dans la trachee Antere d’un chien qv’il avoit fait noyer dans tine eau hour 
fceufe & les poumons d’un chat fubmergé dans tine quantite d’eau fuffißnte pour Is 
»oyer apres avoir etc teint® avec de Panere, furent trouves gonflés & noirs comme 
fils euffent etc gangrenes. On pourroit obje&er qve cette eau n’eft entree dans te 
poumon qv’ apres la mort de I’aninial, mais il faudroit dit il ignorer abfolument le 
mechanisme de la refpiration pour faire* uns objection de cette nature. Car desque 
la poitrine ne fait pas le raouvement neceffaire a 1’infpiration, il ne pent rien entres 
ians les poumons. J’ai tenu dans Feau pendant plufieurs heures des Animaux qve 
favois fait etoufter auparavant,- il n9 eft jamais entré une goute d’eau dans leurg- 
poumonsi Pour faire revivre les noyes, il confeiilfe de foufler Fair chaud dans 
beuche des noyøs, d’introduire de la fumée dn tabac dans feurs iuteftim, & U 
feeonrs le plus puiflant eft la faignec de la jugulaixty
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at det formedelst fin formeerede Indhold og formindskede egen tyngsel 
siyder cp paa Vandet.

Dette er dåden fficrbne, fom Menneffer og Dyr have udi 
deres naturlige Tilstand under Vandet. Det vil nu vcere Titd at 
vise, hvad hielp Konstcn haver udfundet for at forlange Tiden og 
at lindre Omstændighederne, naar Dyrkerne begive sig fra Menne- 
ssers til Fiffenes Luft-Kreds. Hvem den forste har varet, som haver . 
udfundet nogen $)vc?ei‘«Machine, er vel besvarltgt at sige. Georgius 
Sinclar Profeflor i Edenburg kalder dyckertet Melgims invention, 
fom uden Tvivl har vceret en Scotlander, som ved en Machine i 
Form af en Kiste eller Klokke, ffal ved den Scot-ffe §>e Mula have 
optaget Canoner, som udi en 27.Aar bavde lagt paa Soe-Bunden. 
Lorinus holdes ellers for den celdste Skribent, som udi sin Krieges 
Buch taler om en dycker Machine lig en Kiste uden Bund, og efter 
ham Nicolo Tartaglia, som doede 1557. og har ffrevet Travagliata 
inventione infieme con un Arcificiofo modo di poter andare & 
ftare per longo tempo Sotto aequa, a ricercare le materie aikon
date & in loco profondo. Hvoraf den anden Edition er trykt i Ve
nedig 1606. Alphonfus Bonellus, Udi sin ypperlige traÄat de 
motu Animalium, haver sogt at inventere en Machine af den 
Beffaffenhed, at et Menneske ffulle derved kunde leve og bevege sig 
friere under Vandet, end udi den frie Luft, samme Machine har 
dog ky hidindtll vildct lade sig praéticere* De fleeste Dycker- 
Machiner, som virkelig have varet proberede og brugte t Soen, 
ere enten en aaben Kiste eller Tonde uden Bund, en tttlugt Kiste, 
en Vand-Harnisk eller en Klokke Machine saaledes som den til sidst 
er bleven raffineret i Engeland og Sverrtg. De -aabne Kister, 
som udenTvil havevåret de forste og simpelste Machiner man ha
ver vidst at betiene sig af, og siden har givet Andledning til dycker 
Klokken, have alle denne Ufuldkommenhed, at Vandet stiger me
get hoyere i dennem, end i de seenere, hvilket har vcrret Aarsagen, 
hvorfor man har forlat Kisten, og taget fat paa Klokken. De til- 
lukte Kister bleve. paa nogen Tiid anseet som de fuldkommenste Dyc-

R 2 ker 
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ker Mafchiner, hvoraf Hoved conccpten var denne , at man inde- 
knkte Dyrkeren udi en Kiste eller stor Tonde, for at bestie ham fta 
Vandets trykning udi store dybder. Paa den Part af Tonden som 
ventened msdSse-Bunden, vare der tvende Glas - 2>yne, hvorved 
den indelukke Dyrkere skulle fee neden for sig, og paa Siderne vare 
tvende Huller med Ledder-Ror og Hansker, at Vandet ey kunde 
trengs igiennem dem, og hvorigiennsm Dyrkeren stalle udstrekke 
fine Arme, for at gisre det fast, forn fames paa See- Bündelt. 
Denne invention haver foruden mange andre disse tvende Hoved- 
Keyl. O At Dyrkeren lever indssuttet og ey kand faae tilforscl paa 
frisk Luft. 2) At naar hand paa nogen stor dybde stal udstrekke 
fine Arrne, fom en Snegl sine Horn, da faaer hand en Trykning 
jaa stor paa Hander og Arrne, at de paa engang blive uden Brug 
eg Felelse. De famme Feyl have alle hidindtil udfundne Vand- 
Harnister, og desuden mdnu denne, at det er befocerligt at ssutte 
LemsaaledeS til Kroppen, at Vandet, naar Menne stet stalbevege 
fig, ey gaaer ind imellem Krop og Hamist. Man haver fogt at 
fornye Luften ved tvende opftaaende Ror, fom stullegaae op over 
Vandet, stadet overste afHamisten, meusomdet vilde vcrre besvoer- 
lig paa nogen anseelig dybde atbetiene sig afKaabber Ror, og Led- 
Der-Slangerne uden ^iral-Ror trykkes kllfaurmen naar dybden er 
stor, uagtet at man haver anhotdet med Pustere for at bringe Luft 
Md til Dyrkerne: Saa er der intet, font ret har vildet lykkes und- 
tagen Dycker-Kkokken, forn jeg for den Aarsage skyld ncrrmere vit 
bestrtve-

Den befteSkabning, manhidindtikhavervidst at give en faavan 
Klokke, er formen af en conus truncatus eller afkortet Kegle, hvis 
fmalere ende er til!ukt,men den videre aaben, og faaledes betynget med 
vegt , at hecle Klokken med sin aabne ende ned ad paa engang faa 
vit mueligt er fatter Vandstorpen, og fuld af Luft mdsiunkes un
der Vandet Under faadan Skiul ellerDekke staaer eller sidder en 
eller fleere Dyrkere emen paa en Boenk inden i Klokken eller paa 
st Fodstykke, ogladesiLMbsiuMtil den forlangte dybde.. Naar nu 

Klokken



Konsten at leve under Vandet. 133
-    ——.     , . .. ..... . .......  ■■ . ------ —.    ..... ....... .._____ _ 
Klokken nedlades, da kand Vandet, fordi Klokken er fuld af luft, 
ey opstige og indvendig fylde den nedstigende Klokke, thi mane dcrfore 
Dyrkeren noget ncrr beholde den samme qvantité af Luft medens 
Hand er under Vandet, som hand havde i Vandfforpen; Men som 
Luften har den Egenffab, tvert imod Vandet, at den lader fig ved 
en storre Vegt sammentrykte udi et mindre Rum, da er det klart, at 
efterdi Vandets tryk voxer med den dybde hvortil Klokken nedlades, 
da maae og Luftens Indhold bestandig sorminffes, og verved for saa 
v:t vige for Vandet, som desto heyere opstiger i Klokken, jo dybere 
Klokken nedsiunkes, af dette kand nu let fluttcs, at Menneffet, fom 
behover en bestemt mcrngde af Luft til at underholde Aandedretten 
for en given Tiid/ ikke længe ndi saa knap et Num paa nogen am 
feeiig dybde, hvor det kolde Vand trykker ham for neden, og den 
varme Luft ængster haupfor oven, kand holde det ud, forend man 
maae opdrage ham og lade ham puste, da nu Dyrkerens nedstigelse og 
opdragelse af Vandet formedelst de Aarsager, som herefter ffal anfo- 
res, maae ffee meget langsom, strå seer man lættelig, hvorledes 
denne Hindring standser og opholder de Arbeyder, som man ved 
Dykkerens hielp har foresat sig at udrette. Hov.d Sagen var da 
herudi, om nogen ved noget sindrig Paafund kunde opfinde, hvorle- 
des Dyrkeren paa hver Dybde kunde faae bestandig ttlforsel affrtff 
luft, hvormed den fordervede og udtagende af Klocken kunde forfri- 
ffcs og fornyes, og med det samme uddrive Vandet, som i hver 
anseelig dybde opstiger hovere i Klokken, end at Dyrkeren dermed 
kand tære tilfreds. I diste Poster er det just Hr. Doétor Halley 
har diftingveret sig (.*), og det paa saa simpel en Maade, at det 
er at undre, at ingen for hanmm er falden paa deslige Tanker. 
Hans Klokke var af Træe udi conifeh Form, stråledes, atdenmin- 
dre ende Holte den storrc 5. Fod i Diameter, og hecle Klokkens 
indvendige Indhold 60. cubic Fod. Udi over-mdm af samme var 
fæstet ct tyktog klar Glas for Lysning ffyld, saavel somog en Hane, 
som kunde aabnes inden i Klokken, og dertgienmm udlades den varme 
og befængte Luft. I 2 å 3. Fod diftance under Klokken var udi

N z rrende
(*> Philöß TtanfaS.. Vol; 29. 492. ogVol. zr. pag. 177.
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trends Reb, som gik fra Klokkens Nederkant, herngt et Fod-Stykke, 
og paa hver Reb en Vegt af 106. Pund, for at holde Let stadig. 
Naar nu Dyrkerne nedhltsedes kil den behorige dybde, havde man, 
for at tilsende ham frisk Luft og at uddrive Vandet af Klokken, L 
beredskab tvende Tonder etter Fade hver paa 36. Gallons etter Kan
der, saaledcs belcrftede med Vegt, og ved en dertil indrettet Tak
kelage ophcrngt, at de ved tvende Moends halve Styrke Vexslsviis 
kunde nedlades og opdrages af Vandet. Paa hver af disse Ten
der vents Spunshullet ned ad, saa Vandet derigiennem kunde op. 
stige i Tendin, ligesom Luften sammentryktes efter dybdernes For- 
skies. Paa den ovcrste deel af Tonden var endnu et mindre Hul, 
fra hvilket gik en Ledder-Slange saa lang, at dens yderfte Ende 
hvorpaa er en Hane, kunde boenge over Bugen af Tonden, og naae 
neden for Spunshullet. Naar nu nogen af diste Tonder nedsen- 
des, da er den saaledes ved Reb bestyret/ at Slangen uftylbar kom
mer Dyckeren til Hcrnde, som har stellet stg paa sit Fod Stykke, for 
at tage imod den. Saasaart hand nu faner fat paa den, gier band 
intet andet, end hcever Slangs-Enden over Vandskorpen op i Klok
ken, og aabner Hanen, da den friske Luft bruser ind i Klokken og 
uddriver Vandet, da derimod Soe-Vandet efterhaanden ganer ind 
af Spunshullet i Luft Kantinen ligesom Luften i Kantinen for- 
minffes ved at gane ind i Klokken. Saasnart nu denne Aét er til 
ende, og Luft-Kantinen fuld af Vand, gives ved en Line, som ganer 
ned til Klokken, Signal til Skibet over Vandet, hvorpaa den anden 
Luft cantine nedsiunkes og forrige Aét efter Fornodenhed igtenta- 
ges. Doétor Halley som selv femte haver haft den curieufité og 
Dristighed at lade sig nedsiunke i Dycker-Klokken, giver herom fol
gende Efterretning. Jeg selv, siger hand, var en af fem, som til
lige lode os nedhitse i 9 å i o. Favners dybde, hvor vi forblevet halv
anden Time, uden, at nogen af os t nogen Maade korn til ffade, 
og kunde jeg uden alb fare have blevetder saa lcenge jeg vilde. Jeg 
sad ganffe tor med alle mine Kloeder paa en Boenk, som var foeftet 
paa tversiKlokken,og mcerkede atteneste at mani Begyndelsen maatte 
nedsiunkes gandffe langsom, for Exempel 12. Fod paa engang, og 

da
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da standse Massinen for at tage mod z. å 4. Luft-Kantiner og der
ved uddrive Vandet, forend man begiver sig videre. Saafnart man 
nu kommer paa den forlangte dybde , og haver en Luft. Kantine ved 
Haanden, maae man strax ved Hanen som findes oven paa Klok
ken, udlade faa meget af den varme Luft, som iglen kand erstattes 
med benfrisse fra Luft-Kantinen, hvilketigientages indtil ald Luften 
i Klokken er fornyet og forfrisset. Jeg fandt, siger hand endvidere, 
atjeg kunde forrette, lige under os, hvad jegssutte, og naar jeg 
tog Fodstykket af, og begavmig paa Grunden, da kunde jeg i en om» 
kreds af Klokken ligge gandsse tor uden at overskylles af Soen. 
Naar Soen var klar og i Besynderlighed naar Solen ssinte, kunde 
jeg igiennem mit Vindue paa Klokken ret vel fte at lcrfe og ssrtve, faa- 
velsom og at surre Reb eller Taugverk om hvad, som ssutte opdrages. 
Naar Luft-Kantinerne, som for er meldet, gik op^og ned, fente 
jeg ofte Ordre op til Skibet, for at byde dem at fore os fra Plads til 
anden ligesom Leyliqheden udkrcrvede, disse Ordre vare ssrevne med 
en IernPen paa smaa Blye-Plader. Naar Vandet var rert og 
tykt, og derhos saa mork under os, som den sorte Nat, haver jeg of
te antcentetLys, og ladet det brende i Klokken, uagtet den anseelige 
mcengde af Luft, et saadant Lys fortcerer. En Ting stand endnu til
bage at raffinere ved denne Forretning, som bestand derudi, at Dyk
keren, som er bundet til Klokken som en Snegl til sit Huns, kunde 
gives Frihed at gaae ud fra Klokken paa nogen diftance, efterdi 
hand intet kand forrette uden hvad fom falder t sigte lige under 
Klokken , og naar hand ssal fores fra Sted tik andet, da maa Ski- 
bet, fra hvilket Dycker-Maschinen er nedhltset varpes enten frem 
eller tilbage, hvilket cy kand ssee uden megen Tiids spilde og tabt 
mbeidett

Til den endehaver man udfundet et andet Raad ligefaa sind
rig og simpel som det forste, ved at lade giore en liden Mye-Kkokke 
i samme Form som den store, og det af den tyngde, at ben siunker 
dill'g i Vandet, og ey er storre end at Dyrkeren kand drage denpaa 
A Hoved. Oven paa samme er en Hane, som kand aabnes efter 

behag 



izS_________ Anniarkmnzer over________  
behag og er forbunden med Enden af en LcedderSlange, for inden 
kloed med Spiral Kaabber-Traad, atdenuLtstsrste dybde,fomDyc- 
keren agter at befare, ey kand sammentrykkes af Vandet , uden 
til er den keuftlg trlfytt, og saaledes tilbered/ at intet Vand kand 
igiennemtroenge sig. Den anden Ende af bemelte Slange er giort 
fast inden i den store Klokke noget oven for Vandet. Saafnart 
Dyckeren nu stal sindes ud fra Klokken, ka abler hand Slangen op 
om sin Arm ligesom et Reb, drrpaa soetter Hand den mindre Klokke 
paa Hovedet, og naar hand haver udi den store Klokke taget frist 
Luft til sig, og stal gaae ned i en diftance, som er neden for Vand
brynet i den store Klokke, da flutter hand sin Hane til, at Luften ey 
stal forlade ham, epfolder sin Slange, indtil hand kommer paa den 
forlangte distance, hvor hand forretter sit arbeyde faa behcendig, 
som stee kand, og da udi sin Slange, som hand igien kaabler om 
Armen, haver et Filum Ariadnaeum, hvorved hand leder sig iglen 
til Luft-Magazinet i den store Klokke. Tvende Ting vare endnu til
bage at forbedre hos Dyckeren selv, det ene var at give ham et Mid
del, hvorved hand kunde komme ttlat ftaae fast paa Grunden, og gaae 
mod Strommen, efterdi en Mands egen Tyngsel er ikkun lidet 
storre end Vand af lige volume, for den Aarsags styld blev den min
dre Klokke paa Hovedet giort af zz. Punds Vegt, hvortil blev lagt 
et ligesaa vigtig Blye-Belte om Livet, og enBlysolleaf i2 Punds 
Vegt under hver Fod, hvorved Manden besautes at kunde mage
lig ftaae paa Grunden og gaae frem mod den ordinaire Strom. 
Den anden Ting var at klcrde ham saaledes, athand kunde udstaae 
Vandets Kuld, som formedelst den bestandige tillob af nye kold 
Vand udi megen kort Tiid bliver utaalelig. Det beste Raad man 
fant herfor, var at gtore Dyckeren Vest og Buxer af Ulden- 
Toy eller Flanel, som fluttede toet til Kroppen, som naar de forst 
ere tgtennemtrukne afVaudet, opvarmes lidet af Legemet og der
ved betager Empsindtligheden af det nye kolde Vand som bestandig 
forbistyller Dyckeren, og ved hver Anflag og Fremfart ellers vilde 
betage ham ny Grad af hans Varme og ttlfidst gandste udflukke den.

I Sver-
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I Sverrig haver man bettent sig af disse sindrige Paafund 

alleneste med Len forandring, at Dycker Capiteinen Hr. M. Trie- 
wald har giert sin Klokke af Kaaberiden SledDoÄor Halleys var 
af Troe, og desforuden bragt Klokkens storrelse til mindre dimen- 
fionen, derved taber hand vel noget i Henseende til Luften, som 
Dyrkerne behever til Aandedroetten paa en given Tiid, hvilket tab 
let kand reftitueres ved Luft-Kantinerne. Derimod vinder hand dette 
at Klokken kand regieres med mindre Folk og bliver formedelst sin 
formindffede Indhold og Flade desto bedre i stand til at nwdstaae 
Strommen. Desforuden har hand udi adfftllige Prever med den 
Halleyairffe Klokke formccrket, at den heede Luft altid var overst 1 
Klokken ved Nase og Mund af Dyckeren, hvorved Dyrkerens Aan- 
dedroet meget hindres, i det hand ey kand profitere af ben nederste 
ogkoligeLuft, hvorfore Hr. Triewaid inden paa inderkanten af 
Klokken har ladet befcefte at fpiral Ror hvis nederste Ende var aaben, 
som en Tragt for at tage mod den kolde Luft,den overste Ende^havde en 
liden Slange med et Mund-Stykke, hvorved Dyckeren soettes i stand 
til ved Neese og Mund, som befinder sig isverst Klokken, atbetisne 
sig efter behag afdenLuft, som ernederst og ncestved Vandet. Det
te er da det fornemmeste af den Historiffe Kundffab om den Fuld- 
kommenhed, hvortil Dyckertet er bragti vore Tider, detstaaer nu 
tilbage kortelig at erindre, hvorvtt Mathematiqven er i stand til at 
maale og psiüo5opfiien at forklare det Historien herudi forteller os.

Dyckeren nedlades udi Klokken fuld af Luft. Man forlan« 
ger at vide fterrelsen afden Vegt, hvormed Han udiKlokken kand ned- 
siunkes. Kommer hand udi Stromgang behsver man endnu at 
vide med hvad Vegt Klokken noget noer kand holdes t Lod-Linie. 
Luften comprimeres, Vandet opstigeri Klokken jo dybere den ned- 
siunkes, man behsver at vide, til hvad Grad den forste sammentryk, 
tes og til hvad hoyde den seenere opstiger thverDybgaaerched. Klok
kens Figurer ikke antagen ved flumpe-Lykke, det er nodtg at for« 
staae hvorfor den heller giores coniff end eylindriff. Luft-Kantiner
ne ere Hvlbore foroven og forneden, manbehever at underrettes, 

. S hvor« 
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hvorledes Luften künd conferveres i de samme medens de nedhitset 
Vandet ved deres hielp afKlokken udjages, og den fordervede Luft med 
dm friste erstattes og endelig, hvorledesdeter mueligt, atMenneffet 
paa saa mange Favners dybde tand udstaae Vandets Trykning, og 
desforuden leve ubi en saa comprimerer Luft, som den, der haves udi 
Klokken. Tikat oploft forberorke Verk-Skykker maa man vide at be- 
regne Klokkens og Klokke-Materiens Indhold, for derved at flutte 
sig, saavel til Klokkens nedstigende i Vandet, four Vandets opsti
gende i Klokken. End da Klokkens Figur voere genereret ved nogen 
Plan-Murs besegelst om sin Arel, da bliver Indholden afdetSo- 
Mum, fom derved udbringes, saa stor, som Plan - Figurens Ind
hold multiplicerer med den Vey, fom Figurens centrum gravitatis 
bestrtver, medens bevegelstn vedvarer. Lad fom soedvanligt abfcif- 
fenaf Figuren voere X femcondinaten — y da er afstanden af centro 
gravitatis fra Arelen - : fydx og det efter ben bekiendteLcr- 

re Regel ndi Mechaniqven at distancen af tyngselens Midbel'Pnnkt 
findes ved at dividere momenternes Sum med Summen af tyng
derne. Lad NN sorholden af Diameter til periferien veere — I.' -Tpda 

er periferien af dencircel, som cencrumgravitatis bestriver —

som multipliceret med den genererende Figur blive — fydx

- »fy2dx fom er en almindelig Regel for at at finde alle deslige 
Legemers Indhold. Efterdi nu samme Facit findes ved ds ordinai
re Regler af integral Regningen da er det ikke fvorrt at begribe, 
hvorledes, man ved at sammenligne Formularerne for centro gravi
tatis med Formulen for Solide Legemers Indhold, kand voere falden 
paa ovenstaaende Regel, thi lad som tilforn Diameter til periferien 
dåre — Ir da bliver periferien af en circel (hvis Straaleer— y)
— 2^7 og Indholden af samme circel — ny2 og elementum folidi 
^y2dx og solidum selv — ^fy2dx ligefom tilforn. Dersom da den 
Linie, hvorved Dokken fupponeres at voere genererer, er en afkortet 
parabole,, hvis overste femiordinat er b den underste og, si or sie a

og
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og diftancen mellem begge — h, da vilde Klokkens indhold blive 
=7rh (al|iL2) men ep Linien, hvorvedKlokken genereres, en afkor

tet ret vinklet Trekant, da er Indholden - M
øa»ab»frj hvilket ligeledes findes ved de ordinaire Elementer af 

geometria Solidorum. Naar man nu fra en saadan Indhold 
fubtraherer Klokkens indvendige Huulhcd, sometligedan folidum 
af mindre dimensioner, da faaer man derved Klokke Materiens 
Indhold, og ved Materiens egen tyngsel i henseendes til Vandels 
finder man Klokkens tyngde. Det er ey heller besvoerltgt her« 
ved at udregns hoyden af den Halleyan^ Klokke, som allene tilkien- 
degives derved, at Diameter af den mindre og overste Ende var z og 
Diameter af den stsrre og underste 5 Fod, og derhos den indvendige 
Indhold 60 cubic Fod; thi efter forrige beregninger 7rha2*ab j-b*

=.6o. °g derfor Heyden h -

Naar man nu heraf vil finde, med hvad Vegt Klokken 
tand uedfiunkes, da kand man uden at 1 agttage den forminfk- 
ning udi Indhold, som ideer ved Luftens sammentrykning og 
Vandets stigende, antage Klokken med Dyckerne og Redffab som 
derndi befindes af en bestandig Vegt og volume. Lad Veg- 
ten af Klokken med Behor være — P og Volumen udi cubic Fod 
- V da er, naar er cubic Fod Vand veyer m Pund, den Vegt 
som hindrer Klokkensnedstigelse — m V-P, som maatte tilleggeS 
naar Klokken med Behsr stal blive saa tung som Vand af samme 
Indhold. Lad samme Vegt bære = R da er det klart, at naar R 
Hanges paa Klokken, da kand Klokken ikke endda nedfiunkes efter- 
diVrgten R taber en Deel af sin Vegt i Vandet. Lad egentyng, 
selen af R forholde sig til egentyngselen af Vandet som n: i, da er 

det som Rtaber i Vandet og maaetilleggeS men samme ~ taber
S 2 “ endnu 
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rnrnu enVegt - og denne igtenenVegk—^og fnnin infinitum; 

folgelig bMm.den Vegt, som stal tillegges - m- R -l- R+R.f- &c. in
» »2 B 3

infin, hvis endelige Smn findes at vcere = R: I- n — Dtt 

famme kand findes uden Series og tillige beviise Rigtigheden af de 
Loere-Regler og Verk-Stykker, fom findes ved at fummere en uen
delig rckke af Tal» Thi lad K vcere Vcrgten af Klokken med be- 
hor, V.Vrgtenaf Vandet, fsm er af lige Indhold, P den Vegt, 
fom stak legges tik Klokken for at nedsiunke den under Vandet, da 
mvae K * p natu: de begge ere i Vandet vcere — V og derfore Den 
ttlleggende Vegt P udi Vandet =V-K forn udi forrige oplosning 
blev kaldet R, men Vegten af P udi Vandet er'fnaar egentyngse
len af Vandetforholderfig til egentyngselen af Vegten P som ir n) 
= p..EL="zLp hvorfore og —'P = V-K - r eller P =—R 

n il n n
ligesom tilforn. Til denne Vegt, kand man udi smult Vand, 
legge, hvad overvegk man agter forneden, for at faae Klokken til at 
stunke med sterre etter mindre Hastighed.

Vik man nu videre finde hvad Vegt der bor tlttegges for 
Stromgang, at Klokken ey stal drives alt for meget op fra Lod- 
Linien og derved tabe baade endeel af Luften faavelfomogStcrdet, 
man agter at Sondere, da maa man tik den ende giore fig bektendt 
med hvad Hastighed og dine&ion strommen beveger sig. Og som 
ret ey er mueligtat forege Vegten indtil afvisningen fta Lod Linien 
gandste skutte forsvinde, da kand man antage en liden Vinkel, udi 
hvilken Klokken tilladelig kand eleveres og af Strommens Hastig« 
hed faavekfom! Anfiags -Hukken determinere cmstagcts storrelst og 
middel direction saavelsom og centrum impreffionis. Lad den Vin
kel, hvorudi anstagets middel direction sktoerer Arelen af Klokken, 
vcere — ?>, og Anstaget ftlv - A, da er den Part af Anstaget som 
er perpendiculair paa Arelen — Afin og naar diftanccn fra cen

tro
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tro fufpenfionis er — a da 6ltVtr momentet af dette Anslag — A 
a fin Scrt fremdeles, at Klokken, nedjiunknings Veglen, Dyc-
kerne og Redskabet tilsammen haver en Vegt = P naar nu ben til« 
ladeltge Vinkel, hvorubi Klokken kan eleveres er » da er P fin w 
den force, hvormed samme Vegt agerer mob Strommen. Lad 
diftancen af centro Gravitatis Centro fra fufpenfionis vcrre —p da 
er Momentet =Pp fin «. Lad nu Vegten som i Form af en Ring 
ttllegges, og ey meget forogerAnstagct vcrre = U diftancen af dets 
centro Gravitatis fra centro lufperfionis — n da bliver forcen af U 
tilatmodftaae Strotnmenn Ufin w. Da ru Strommens force 
eg begges benevnte Vegt skal vcrre t æqvilibrio med Strommen, 
naar Klokken er eleveret til den givne Vinkel , da maae U an
tages fda ftor at Aafin — Pp fin-o — n Ufinco = o og derfore 
^2Ün^--kpfin-o.__. Ut ^an maar herved ey forestelle fig at phy- 

nfin w
fiqven er bragt faa vit/ at man efter akd mathematifch rigeur kand 
folvere ncrrvcerende Verkstykke; thi hvad Vandffelighed det haver at 
beregne Vandets anflag paa Legemer under Vandet haver ben 
vitberolme Mathe m. Hr. Daniel Bernoulli vift udi Atftis Petropoli- 
tanis, ikkeheller ere der faamange og faa vel anstillede experimenter 
over Vandets modstand og Anslag, at man derpaa kunde grunde 
nogen tilstrcrkkelig Beregning. Deter desforuden heel befvcerlig at 
maale Vandets Hastighed udi en dybde af io a 12. Favner under 
Vandet, og kunde man mcegtig bedrage.stg, om man vilde antage' 
Vandets Hastighed i en faaban dybde forden samme, som Hastighe
den i Vand - Brynen, hvilken man pleyer at maale ved det Rum, 
et SEble eller en Trce-Kugle drives af Strommen paa en given 
Liid. Monfr. Bouguer haver antaget udi sin treorie om Logmaal- 
riingen, at Vandet er stille udi en dybde af 60 Fod under Vaudffor- 
pen (*), ormndffisnt hand ikke anforer noget experiment, som kunde 
bekrccste denne Sag, og veed jeg ikke hvorfore da Haileys Dyckere 
maatte have et Bly-Belte om Livet paa 5 z. Pund egen 12Punds 
Blye-Solle under hver Fod for at gaae mod Stremmen udi ovem

S z anfortt
(*) Tratte de navigation page ioj.
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anfsrte dybde, itant denne theorie havde fin Nigtighed.^Afonff. 
Pitot har vel udfundet et inftrument, hvorved han formener at 
kunde maale ey allene Vandets Gesvindighed under Vandskorpen, 
men endog udfinde Hastigheden af et Skibs fart udi Haved og un
drer sig samme berommelige Autor, at denne si,a fimpie invention, 
der ikkun bestaaer af tvende verticales Nor og en Tragt haver kün
det ff-ule sig for alle hans forgiengere; Im dlertid tand det ikke 
ncrgtes at i hvor fim pie o g sindrig Autor end kunde holde dette Pan- 
fund: sira bliver dogdet samme formedelst Rorenes lcrngde impracti
cable paa nogen anseelig dybde. Det eneste bekiendte Middel man 
kunde bruge i flig tilfoelde for at udfinde Vandets Hastighed, ffutte 
ve! vcrre en Metal Kugle hengende udi en smekker Line, hvor man 
med en Qyadrant kunde maale Vinkelen, til hvilken Kuglen opdrives 
af Strommen, og ved hielp af samme Vinkel, samt Kuglens og 
Vandets egentyngsel efter hydrauliqvens Regler beregne Strom- 
mens Hastighed, hvilken dog eykand antages som aldeles rigtig, 
efterdi Linen, som gaaer fra Kuglen op over Vandet, ey formerer 
en ret Linie, men en krum , som er besverlig at determinere forme
delst S trommens differente Hastighed og Virkning udi differente 
Dybder.

Det'staaer nu tilbage at undersoge, til hvad Hoyde Vandet 
opstiger i Klokken udi hver given dybde. Vandet holdes af Narur- 
Kyndere for at have den Egenffab, at det trykker ligesaa meget op ad, 
som ned ad, og til siderne, og at det eyved nogen kraft lader sig sammen
trykke. Luften derimod kand sammentryktes, men efter hvilke Love 
en saadan sammentrykning ffeer fra det mindre til det siorre, og 
hvor hoyt en saadan Comprefllon kand drives, er ikke endnu gand- 
ste afgiort. Det er bektendt hvor stor umage Doktor Hales i En
geland ved experimenter og Profeffor Euler under sit Ophold ved 
Academiet i Petersborg ved Beregning, have giort sig for at ud
finde den Grad, hvortil Luften lader sig comprimere. Boyle vilde 
og i det Stykke coufulere Naturen selv, eg comprimerede en 
colonne Luft af 12. Tomers lcrngde forst med 1/s Tomer Qvcrg- 

sol»
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selv, hvor hvorved Luften inkrympede til i if Tomers lcrngde, efter- 
haanden forhoyede hand mercurial coionnen indtil 881^ Tommer, 
da de 12. Tommer befandtes at voere indkrympet til 3 Tomers lcrng- 
de, hvilket ikke vigner meget fra den Regel, at de Rum, hvorudi 
Luften condenferes, forholde (tg in verfe, som de Kroefter, der anven
des paa sammentrykningen. Man veed, at Luftens tryk er noget 
noer faa stor soin trykningen af Vand udi 32 å 35. Fods hoyve, der
af vilde man finde efter overstaaende Regel, at dersom en cylinder 
luft t den ene ende og aabm i den anden nedfiunkes med den aab- 
ne ende ned ad under Vandet i 32 Fods dybde, da vilde Vandet 
opstige til halparten af Heyden, udi 64. Fods dybde til z og 
udi 96. tik i. &c. Hvoraf og let kand skuttes hvorfor man ey 
har givet Dycker-Klokken Form af en cylinder, men hellere af 
en Klokke; thi efterdi de underste Parter ere Bredere end de 
overile, og derved den underste halve Dcel af mindre heyde end 
ven overste, da kand Vandet udi lige dybder ey stige noer saa 
hoyt i Klokken som i cylinderen. Lad Indholden eller volumen 
af Luften, naar Klokken nedfiunkes, roere = V og naar den er 
nedfiunkek kik en given dybde, forminffet til at voere — v lad 
hoyden af samme formisseoe volume i Klokken vare - x og 
Klokkens hoyde — c. Da er e — x Vandets hoyde i Klokken 
naar nu 32. sattes — h og dybden, hvortil Klokkens underkant 
nedlades — m da er Vandskorpens hoyde over Vandet i Klokken 
— m — (c-x) og der fore h 4 m—(c.-x): h — V: v hvorved 

hV
findes den forminskede volume v — For nu deraf

at finde hoyden x eg deraf Vandets hoyde c - x da ftet at 
Klokken havde en parabolifch ForMF hvis ubestemte SeSion som 
som tilforn ep anfort — (^2 ^y2 ) føtteé nu Parameter afpa--

2^

rabolen = p da tt den abfcis, sow svarer til y — — x og derfor 

y b? -Ppx og — ttx. C—— "TV—~7—
r e 2 > 114*01—(c-x)

sat
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s«t h f m- c=g Da er x3 -i<2b*g) x2*2bgx = E af hvilken cu- 

bifche æqvation man føttelig finder hoyden x. Vilde man betienesig 
af en mindre approximation, Og ansee c-x meget liden iheenfem- 

til li * m La bliver herved 2b-x * pxe, og naar man

2hV h2
scrtter - q og — = $ da bliver x = 7(5^9)-^ Man 

maa her forestille sig, ligesom ved noest foregaaende Verkstykke, at 
noervcrreude Regning kand ey anftes uden for en saadan approxi
mation, hvoraf man kand betiene sig til at giere et Overflag; thi 
hvem kand sige, hvor meget Luftens jsammentrykning forandres 
vcd Aandedrcrtten varmen og transpirationen af en eller fleere 
Dyrkere, og hvor langt er man ikke endnu fra at vide de rette 
Leges, hvorefter Luften sammentrykkes indifferente Vegt, helst 
naar sammentrykningen cominueres til nogen anseelig Grad, da 
vet er troeligt, at compreffionens Besværlighed voxer i en hoyere 
Grad end efter ratio in verfa ponderum. Den totte og vitberemte 
Italienske Loeremestcrinde Laura Bafla har vi ist ved adskillige Prover 
at denne Regel ey kand antages rigtig j de forste Grader af com- 
preflionen, end sige udi de hoyere (*). Hun har befundet, at da 
hun efter Boyles Maade ved Qvoegselv vilde comprimere Luften 
til det halve Spatium, da forflog ikke den dobbelte Vegt, med min
dre at der endnu blev tillagt en hoyde afQvcegsolv pa a n. Linier 
paa den Titd experimentet gjordes var Barameterets hoyde 27. 
Tommer l Linie, og tiet Reaumurianjl?e Thermometer 2 Grad over 
mitiffimam cæli temperiem. En anden Gang Da hoyden af Ba
rometeret var 27. Tommer 4 Linier, og Thermometer 6 Grader 
over tilfrysnings Punctet maatte man legge en hecl Tomme til 
det dobbelte pondus , kort derefter da Barometeret var stegen I. Li
nie hoyere, da maatte der adderes i Tomme 3 Linier Qvcegsolv, en 
anden Dag i klart Veyr, da Barometerenvat 28. Tom. 2 Lin. og 
Thermometeren 4. Grad over tilfrysnings Punktet, Maatte til« 

leges 
(*) Inflitut. Baron, Comment, Tom. II. P. l. pag. 347.
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legges lit meere end 9. Linier. Hun har antcegnet mange flcere 
Forandringer og tbkant andre denne, at en Dag fattedes en heel 
Tomme i Hoyden af Qvcegsslvet, hvorved den dobbelte Vegt var ex
primeret, og endda kunde Luften derved sammentryktes idet halve 
Spatium, hvilket befantes ligeledes udi repetitionen om anden Da- 
gen. Det er derfore en af de vigtigste inventioner udi Dyckeriet, 
at man ved hielp af Luft-Lantinerne, som istilles nedrigere end 
Dytker Klokken, ey allene kand give Dyrkeren frist Luft, men end 
og udjage saavel Vandet, (efterdi den Luft som sindes i Cantinerne 
har storre force end Vandet i Klokken,) som den hede og fordervede 
Luft, som findes everft i Klokken og farer ud naar Hanen aabncs, 
uden at der kand komme en Draabe Vand ind i Klokken, efterdi Tryk
ningen af Luften inden fraer storre til at fare ud, end Vandets Tryk
ning uden til for at fare ind i Klokken.

Udi forbemelteRnm, hvor Luften paa 12. Favners Dybde 
er mere end 3. gang saa sterk condenferet som den ordinaire atmo£ 
pbXriste Luft/ erdet Dyrkeren maae underholde fin Aandedrcrt, og 
er det vel at undre og verrd at sporge, hvorledes det er mneltgt, ar 
noget levende Creatur kand rore og vende sig udi saa betreengt en Til
stand under saa gevalrtg en Presning af Luft og Vand ttllige. Man 
maae tilftaae at den Tryk, som foraarsages af den ordinaire At- 
mofphæra er stor, og belober sig til henlmod ZOOOO Pund, men 
til en saadan compreHlon er Menneste-Kroppen stabt, og kand 
ikke vel taale en som er meget mindre, som sees af de Symptoma
ta, som forefalder hos de, som begive sig op paa meget hoye Fiel- 
de, eller og naar nogen stor og hastig Forandring indstiller sig ved 
Tilvext eller aftagende udi Luftens Tyngde. De fleefte Dyr doe 
naar de fores af et mild Clima ind udi et strangers, har da Men- 
nestet vel det Fortrin, at en faa stor Omvexltng udi Luft-Kreds cy 
heller kunde stade ham ? Og da Hand er stabt til at foutinere en ud
vortes tryk paa ZOOOO Pund, er.det at undre, at hand ey knuses 
ved en boyere paa 92002 Pund. Til dette at undersoge er der for
noden at anfore t hvad connection Blodets drcel, hvoraf Menne

TD • stets
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Mts Llv dependerer y staaer med Aandedreetten, ogAandedrcetten 
med Luftens og Lungernes Beskaffenheds Blodets circulation 
fores og vedligeholdes t det den nm Chylus som skal forvandles til 
Blod, opstiger tgknncmduétum tnoracium, og derfra igiennemve- 
nam fubclaviam og cavam ganer ind i Hiertets hoyre Kammer, 
hvorfra Blodet iglen udgyder sig udi Arteria pulmonali, og igieN' 
nem dens utallige Grene ganer tilbage ind i vena pulmonali , for 
at komme ind t Hiertets venstre Kammer, og derfra ar uddrives udi 
Arteria magna, ved hvis Grene det ledes udi alle Legemets Arterier, 
som udi sine yderste Ender forene sig med venerne, hvorved Blodet 
kommer tilbage tik venam cavam, for iglen at irritere Hiertets 
hoyre Orelepog derved at repetere sin forrige Gang og Omlob' Me
dens dette nu skeer vedHiertets penKaitiffe Bevegeise, ganer Luf
ten, som udi en Pustere, igirnnem Arteriam afperam ind og ud 
af Lungen niedcin hvis tvende lobos Hieltet er placerer, oger vel 
intet konstigere i det menneskelige Legeme end, ar saa divertes or
gana som Lungen og Hieltet, drevne af faa disserente Kroefter som 
Blodet og Luften , stemme saakedes overens udt deres Bevegelftr, 
at begge Hierte-Kamrene kand udi Syftole contrahere sig, og udt 
Diaftole aabne sig paa engang, da dog den hoyre Kammer fyldes 
af vena cava og udsproyter sig t Lungen, den venstre af vena pul
monali, og udspreyter sig uM Arteriam magnam , uven at Lunge- 
Aarernes utallige Gange ogBlcerer, samt Lungens Bevegelstved" 
Indkrympning eg UdvNdning udi Aandedratten bliver herudi tilno- 
genbinder,men langt hellereetaf de kraftigste Midler til at befordre 
Blodets Omlob og rette Blanding. Lungernes Styrke er indrettet 
efter Luftens scedvanltge force, Hiertets efter Blodets Bevegelse og 
dets Modstand udi Legemets Parter. Naar nu Legemet indfnsres 
overalt asen tredobbelt Presning,og Lungerne opbloests a fen tredob
belt eller storre force, da er det at undre, at den udvortes Tryk paa Le
gemet ey tilstopper pallagen imellem Blod ogPsss Aarerne,og atden 
gevaldige expanfion udi Lungerne ey sonderriver dets fineste Parter 
og derved foraarsager extravafationt Blodet. Dyrene doe udi en 
comprimeret Luft, eller udi den fcedvanlige Luft naar de derudi alde

les 



Konsten atleve under Vandet._______ 147
les ere Indsluttede. De nyeste experimenterherpaa sees (*). Det 
erSporemaal om dette steer formedelst Luftens Sammentrykning 
eller ved nogen anden Acyl ndi Luften efter at den haver pafferer 
Dyrenes Lunger. Man veed at et Menneske bchover noget noer
en Kande frist Luft for Aandedroetten ndi hver Minut, og fortårer 
noget noer ligesaa meget som et Lys hvoraf der gaacr 6. paa Pun
det , oa at Luften, naar den udi et tillukt Kar, harpafferetsaavel 
Menu essers som Dyrenes Lunger, da bliver den utrenlig til refpi- 
rationen. Boerhave mener atder er nogen besynderlig kraft i Luften 
hvoraf Menneskers og Dyrs Liv dependerer, Chym.pag. 40. Men 
kand ikke Luftens Fordeel og beftaae derudt, at den forer nogle par- 

,ticler ud af Blod og Vedsserne i Legemet/ som vilde voere skade
lige, om de bleve tilbage / og efterdi et hvert flttttet Kar ikkun in
deholder en vis Mcrngde af Luft , fom ikkun er i stand ril at tage 
mod en vis portion af exhala doner, fom gaae ad med Luften 
naar ben exipireres. Da er det klart, at naar Mennesset eller 
Dyret har varet nogen Stund i den indfluttede Luft, da er Luften 
ikke i stand til at tage mod fleece af de partider, som plcyer atgaaeud 
af Legeinet ved Aandedroetten; thi at Dyrene ikke doe af Mangel paa 
Luftens LlaMcité, siuttes af de Mufceribrokifdie experimenter, 
som vist/ at Dyrene doe ud! compreflions Machiner, da elarome- 
teren vriste endnu elafticité nok udi Luften. Jeg vil her ikke vitlof- 
ttg afhandle Luftens fundion udi Lungerne til at befordre Blodets 
Omlob fra den hoyre Side i Hiertet igiennem Lungen ind i den 
venstre Side, hvilket en heel Skare af Naturkyndere efter Helveti
um have sogt at gotgior.e, og troet, at efterdi Hiertets hoyre Kam
mer er ved Injection og Vegten af injedions Materier befunden 
at verre f storre end den venstreSaa kand og den qvantité af 
Blod, som udsproytes af den hoyre Side ind i Lungerne, ey kom
me ind i den venstre Side, forend den ved den frtffe Luft, som ud
spiler Lungen og grendser an paa de fineste Blod-og PulsAarer, 
bliver condenferet udi en beherig Hg mindre Volume.

T 2 Men
(*) Comment, Bonom Tom. II, pag, 340.
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Men er det og mneligt, at Luften allene kand foraarsage saa 

stor contraction i Blodet/ og erdet ikke langt snareretroeligt, at, 
dersom Hterte Kamrene fyldes med Mod t proportion af deres ca- 
viteter, at den gvantité af Blod, som gaaer fra den hoyreSide, 
udi sin paflage igiennem Lungerne, taber endeel af maßen, baade 
ved vafis exhalantibus, saa vel fom og ved de particlersMomgde, som 
gaae ud med Luften udi exfpirationen, og ved dette tillige med 
Luftens Virkning blive i stand til at betroede Hjertets venstre Kam
mer. Men ffulle denne contraction i Blodet udvirkes ved Luftens 
Afkolning eller particlernes Afgang allene, da maatte jeg vel spor- 
ge, bvad der da trader i Luftens Sted til at fuldfore saadan con
traction, naar Dyrkeren under Vandet holder sin Aande t 15. Mi
nuter, under hvilken Tiid Hjertet mange gange repeterer stn Svftole 
og Diaftole uden at enten Luftens fornyede Kolhed etter parricler- 
nes Udgang ved exfpirationen, forminsker Blodets masse i Jeg 
vil her Mene forelegge mtg dette Sporsmaal som tilforn er gjort, 
hvorfor den gevalr ige Tryk af Vandet og den sammentrykte Luft ey 
udvendig sammentrykker Aare-Gangene, og indvendig ey sonderriver 
Lungerne l En heel Skare af Natur - Kynbere have allerede svaret 
herpaa, at det er ligesaa let at begribe hvorfor Mennesket kand leve 
t den comprimerede, som i den ordinaire Luft, efterdi faavelden 
ordinaire som ten comprimerede findes ikke allene uden paa Menne
ske Kroppen,men endog inden i alle dets Parter, saa at den indvendige 
Luftens elafticité balancerer med den udvendiges Trykning, hvorved 
ald rupture og Indtrykntng forhindres. Qmendskiont nu dette lader 
stg med ffiel anbringe til at forklare Luft • Kredsens udvendige Gevalt 
paa Dyr og Mennesker, saa er det dog ikke let at applicere det samme 
paaMenncffer, som Zdi en kort Tiid nedlades under Vandet af den 
ordinaire Luft-KredS i en Luft 3. gang saa stark sammentrykt; tht 
Det er lattere at sige, at ligesom Luften efterhaanden i denne korte 
Tiid comprimeres og udvendig trykker, saa gaaer og af samme 
comprimerede Luft ind i Menneffet, end at beviise hvad tour saa
dan Lust skutte tage; Thi for det forste veed man, at naar man
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blaser Lust ind i levende Dyrs Aarer, da creperede (*), hvilket 
af nogle holdes for et Tegn, at Blodet allerede har faa megen me
lange af Luft fom det kand tage imod, og at Lüften ikke faa let som Blo
det og andre Vedffer kand pallers igiennem de fiineste canaler udi 
Legemet. Den store Philofophe G. Bulfinger giorde under fin Ophold, 
ved Petersborger Academic adskillige Korseg paa dede MenneEers 
Lunger, og troer at have fundet, at Luften ey gaaer ind i Blod 
og Puls-Naterne, naar den uden ruptur ved hielp af en Pompe 
pustes ind i Arteria afpera, ffiont den t et eneste experiment har 
ladet sig bringe fra Arteria pulmonali ud igiennem alperam. Der 
have voeret adskillige fom have beraabt sig paa Luftens paflage iglen- 
MMafperam, Lunge- venerne, Hiertet og Arteriampolmonalem, 
Uden Tvivl paa bet fundament at de have erfaret, at farvet Vand 
eller ferum Ladis lader sig bringe igiennem bemelte paflage, og 
derved have troet, at Luften, som er over 800 gange mindre Mafllv 
end Vandet, skulle desto lettere kunde troenge sig igiennem, da dog 
de experimenter fom vltse, at Vand gaaer igiennem Blotter Sg 
Troee, hvor Luften ey kand penetrere, ere alt for bekiente end at 
de her bor omstoendelig at anseres. Er man og vis paa at denne 
og mange deslige Slutninger ere rigtige, saadanne phenomena fo- 
refalder der ved Forsog paa dode Legemer, hvor Parterne have tabt 
deres reflors, hvor Blodet oz Vefferne ere styrknede, derfor maae 
det samme saaledes forholde sig udi Fundionerne af et levende 
Dyrs Legeme l Jeg veed vel at man i mange Lyligheder kand 
flutte fra en dod og stilstaaende Machine t-l en som er sat i Beve- 
gelft, men ikke i alle. Vilde man nu herpåa fporge, om man af 
de Bulfingerifche experimenter torde flutte, atLusten som inspire
res i Lungerne ey kunde beblande sig med Blodet , da tor jeg frit 
ud svare nry; Thi det er ingen Folge at hvor Luften ey kand gaae 
in formå ficca, der skulle den ey heller kunde gaae igiennem un
der nogen melange ester den Forandring som Luften fager naar den

T z foremes

C*) Celcb, Krygeri phyfiolo^. pag, 2ZI.
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foreenes med Fluidis og Solidis (*) / hvilket var ligesom man vilde 
jige/atQvcrgselv lader sigey tndspreyte igtennem heel MenneffeHnd/ 
Lerfor ffulle Hen ep heller under nogen Amalgamation udvendig ap
pliceret hinbe troenge sig ind! Legemet. Hr. Profeff. Kryger .(**) 
siger/ at Haller har detegeret en Vky hvorved Luften som blcescs ind i 
trachea kand komme thOl Vena pulmonali (f) Doctor Defagulliers 
giorde $ or fog pan Lungerne af Kaniner, og befant, atLuftcn ganer 
kerigicnnml naar prelHonen var noget storre end den ftrdvanltge 
Luftens tryk,(fs). Man veed adjktlligeexperimenter, atnaarLuf-

- ' ten

(*) DeføguL Tom IL psg. 456. Le voyeur Hales a fait voir par un grand nombre ^experi
ences curieufes, qve Fair efi: quelqvefois dans lin etat fixe, & qvelqvefois en refibrs. 
Il a fait voir .aufii qv’il pouvoit pafier d’un etat å Fan tre., quelqves fois avec beau- 
coup de ,facility d’autres fois avec de grandes diflicultés,

(**) Phyfiologia pag. 449.

(■f*) Hal leri Phyfiol. pag. 128. Sed alia inajora vafa pulmoni data Tunt Arteria di&a & 
Vena. Hi trunci .& fib i comites & afperæ Arteriæ incedunt in pulmone multa c el
lu I ofa circumdati, qvr auÄa ipfum pulmonem .conftituit. In ea dividuntur dc aerea 
vafa & levia & in ,cellulofæ :ultimæ fpatiolis minimae Arteriolae venæqve repunt in
tertextae in retis fpeciem, ibiqve .& arteria vaporem copiofum in pulmonis aereas 
cellulas exhalat, ,& vena ab iisdem vaporem Aqvøfum recipit. Hinc aqva tin&a^ 
ferum Ia&is cera tenuior impulsa pulmonali arteriæ cum spuma in Asperam redit & 
vicifiim ex Aspera in pulmonalem Arteriam venit. Eademqve ratione ex vena pulmo
nali in Aspera vafa ,&c. liqvor injeéhis it reditqve.

(j*f) Defagulliers Tom. II. pag. 45g. je pris les poumons d’un lapin & en ayant lie la (rä
che e Artere a un tube de verre, avec d’autres vaiffeaux qve nous coupames, je fouflai 
dedans) avec peu de force jusqv’ a ce qv* ils fuffent pleins; mais lorsqve je voulois 
y fouffler un peu plus, je trouvai, qve Pair f’cchappoit qvoique les poumons ne 
paruffent pas endomages, Pour trouver la force capable d ouvrir tour ct s petits 
passages, je pris un tube recurbé on un Typhon renverfé, dont une branche étoit 
d’environ neuf pouces & Pautre environ de 12. Je tins tcelle-ci dans la bouche apres 
avoir mis environ fept ou huit pouces de mercure dans la courbu-re du syphon , ayant 
enfuite enfonce dans Peau avec un poids les poumons du lapin & mis dans ma bouche 
k bout du tuyau de verre attache a la trachée Artere .avec la longe branche du syphon 
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ten udpompes af flyvende Legemer- som derpaa stilles t den frie 
Luft , da drage de igien faa megen Luft til sig scmdeere istand til 
at folvcre og tage imod. Naar da Luften ganer ind igiennem 
bronchia» i Lunge-Blcererne og stede an paa Blod ogPuls-Aarer« 
nes fineste Gange, og vcb vafa exhalantia tage imod endeel af de 
Dunster, fom fores ud af Legemet ved exfpirationen,■ da er det in
genlunde at tvivle at jo vafa reforbentia tage mod Luften og under 
nogen mesan§e bringer den ind i Legemet; men det bliver endnu her- 
ved en stsrre qvæftion,. om Blodet, som allerede haver fin fulde 
qvantité af den ordinaire Luft, knnd tage mod meere, naar en mere 
comprimeret trykker an derpaa med Gevalt, og veed jeg ikke for 
Vet noervcerende at erindre mig noget experiment, hvor udi fluida 
have vcerer stillet pan nogen Ttid udi en condenferet| Luft for at 
underfoge, om de kunde tage med en storre portion end den de drage 
< den soedvaniige Luftkreds O- Man kunde her med nogen stin 

af

qvi etoit hors de la fatte*, lorsque fes poumons y furent plongés, je fouflai dedans just* 
qy’ a ce' que le mercuro me parut etre d'environ deux ponces plus haut dans la bran- 
the courte qve dans la longve branche dir fyphorr, & dans le meme1 temps Pair 
commence a* Celeuer eitf petit es bulles qvi fe fuivoit dans Peaui Lorsqve j’eus foufle 
plus forty je ne m’apper§iis pa£ d’aucurt nouveau courrant de bulles dair; nlais je 
vis feulementV que Pair alloit plus vite> L mefure qve le mercure f’elevoit apiw 
d’iine pouce plus haut,, cela fait voir qve Pair pent penetrer le* pdimions fans qv'M 
fofent bleffes;.

(*); Dcfagulliers Tom; It pag. 45g. qvanf a Pair qui fe mele avec fe fang en paflant par 
les poumons comme le Doéteur Hales> le pen(e\ qvoique il li’ofe pas Paffirmer pofiti» 
vement(il en donne cependant Beaucoup de raifons qui rendent ce fait probable, par exem* 
ple que de 48000. pouces d’air qve nous refpirons dans une heure^ la treizieme partie* 
369X pouces perdent leui? reflort, ce qvi eff Beaucoup plus que Fhuniidlte des pou- 
mons ue peut produire, & qv’il fort uné grande qyantite d’air fixede la crafiedu fang) 
eutre le foufre qvi fort des poumons dans la refpiration & qvi rend Pair ftérile & ufe 
lorsqv'on refpire longtemps le meme air, qyoiqv’il n’y ait point de corps fulphu- 
reux ou d’emiflion dé foufre tout aupres - - Je croif qv’un feul phenomene’ fuffit 
Hour »citre ee fait hors de doutcc’efl qve les hommes geuvent vivre da»s la cloche
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af Rimelighed paastaae, at de flydende Materier i Legemet ey ha- 
ve nodig en saadan afliftence af den sammentrykte Luft , efterdi de 
selv ey lade sig sammentrykke. Jeg maa svare herpaa, at dette er 
vel beviist udi Academiet del cimento med Vand/ men kan man 
vel derfor sige det samme om Blodet og Vedskerne, saaledes som 
de befindes udi Menneskets Aarer s Men scrt at saadanne Vedffer 
ey kiendelig lade stg af nogen udvortes Tryk comprimere- og at dm 
condenferede Luft i Klokken trykker an paa heele Legemet/ sporges 
om Legemet af en saadan gevalt ey ffulle kunde tage ffade. Den 
tørfce Anatomiens Hr. Wenslew har viist hvor ffadelige Vir kntn- 
ger Gnerliver og andre snevre Klcrder kunde foraarsage paa det men- 
neffelige Legeme, og hvad maae da ikke vcere at befrygte udi noer- 
varende cas, hvor Legemet bliver indfnort af trende eller fleere At- 
mosphærers Vegt. Det synes at Blodet derved maatte trykkes ind 
ad udi Arteriis og venis. Men hvor ffal det trykkes hen udi Ror 
som alle ere fulde af Vedffer i Det maae nfeylbar trykkes ind 
rnod de inderste Parterns Legemet, efterdi Presningen paa alle de 
ydere er æqvilibreret, da nu alle Ror og duéhis for Plodet udi det 
menneffelige Legeme ere flexibles, og desforuden lade sig ti! en vtck 
Grad extendere, da maae Vedskerne svin trykkes ind ad/svelle op 
udi de indvendige Parter af Legemet, hvorved tvende farlige Po
ster kunde vcrre ak befrygte, den ene at de ydere Parter af Aarene 

kunde

plongeurs & dans des profondeurs prodigieufes fons Peau fans en etre incommodes ♦ 
c&r comment eft- ce qv’un komme accoutumé a porter fur fon corps une predion d§ 
gcOoO. livres feulement - pourroit fupporter avec la nierne facilité une preflion de 
3000QØ, livres Pil ne refpiroit pas un air capable de foutenir tout ce poids, or eet air 
doit etre porte par le fang vers toutes les extremites du corps, autrement ony reffen* 
tiroit de grandes deuleurs. Pour en etre encore plus conyaincus, examinens ce 
qve le plongeur de M. Triwald dit qv’il lui etoit arrive, lorsque par accident on 
le defeendit trop fubitement dans la cloche, feukment’d’uiie toife 011 un peu plus. Il 
dit qv’il faignapar lenez & par les preilles, & qv’il eproi.iva une predion inCup portable, 
ce qvi ne pent venir- qve de ce, qve Fair con den fe n’eut pas le temps de paffer avec 
la circulation dans toutes Jes parties de fou corps ppuy Faidgr a fupporter cett? npnvcHe 
& fubite preflion de Fair,

i
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kunde saaledes sammentrykkes, at Blodets omlob derved maatte 
standse, som det virkelig stal vcrre befundet hos dennem, Der have vil- 
det dykke udi tillugte Kar med Ladder Arme og Hansker. Den an- 
anden, at de indvendige vafa saalcdes kunde udspilles, at de derved 
nodvendig maatte briste hvilket vilde give anledning til alt for far- 
lige exrravafationer. Dersom der Da sindes ledige Pladstr udi Le
gemet, hvor Der ikke er ltgcsaa stor og modvirkende trykning/ font 
Blodets indtrykntng, da mane samme Staders Aarer nodvendig 
briste, naar trykningens Gevalt overgaaer Aarenes Styrke, og er 
vel det kraftigste Middel hvorved en saadan rupture kunde hindres, 
at fylde saadanne Pladser med den sammentrykte Luft for at under
holde balancen. Blodets,indtrykning udi de folides Parter, saasom 
Arme Been Laar, Hcender Fodder &c. kunde da derved hcevcs 
naar Vcedfferne derud! fyldes med den udvendige Luft og de meere 
concaves, saasom Brystet, underlivet og Hovedet kunde og derafind' 
tage den behsvcnde mcengde. Udi Brystet kand Lungerne fyldes 
dermed igiennem den sædvanlige gang og tillige meddeeles til am 
dre Parter af Legemet, og er vel den Luft, som sindes mellem Lun- 
gen eg pleura ikke at den Beskaffenhed og mcengde, at man derom 
har nodig udi ncrrvcrrende sag at bekymre sig. Udi under Livet kand 
og Luften komme ved Den scedvanltge gang igiennem Efophagum., 
og maae man ikke holde det underligere at Dyrkerne kand drikke og 
nedsvclge en brhorig qvantité af den sammentrykte Luft, end at et 
hvert Menneske udi Den scedvanlige Luft gier det samme, i det hand 
meget c fte flukker og paa samme Maade tager Luft trl sig. Fra 
Maven af have og fluida communication over heele Legemet. Til 
Hovedet er udentvivl den längste og besværligste Bey,, og son's det 
af andre naturlige Aarsager ved Horessens Redffab at Ore-Trom- 
men rnaae have Luft saa vel for som agter, hvilket stemmer over 
ens Uled Dyrkernes Relationer, som have meest klaget over den 
tryk, der falder inden i Oret; og erdet mcerkelig, at en Dyrkere bar 
vildet foulagere sig ved at stoppe lides sammenvreden og tygg t Pa
pir ind i sit Ore men maatte til ald uheld erfare, at det blev trnkt 
ham ind i Oret saalcdes at hand efter z. Dages forlob dede. Alt

U dette
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dette uagtet, faa kand det dog ikke style, at jo Legemet endog udi 
saadan balance mellem den indvendige og udvendige Luft maae 
lide noget t Besynderlighed hosdennem som ey endnu ved ovelfe ere 
hcerdede tiksaadanbrug, og er det svcert at fige, til hvad hoyde Kon- 
ftm herudi lader sig bringe^ Den Lcerde Mufchenbrok(*j mener, at 
Mrnneffe Kroppen magelig kand udstaae en trykning 9. Gange faa 
stor, som den fcedvanktge, hvilket vilde vcere det samme, som at dycke 
paa 2)6. Fods dybde. Buftbn tager storfte dybde til 100. Fod og 
Defagulliers til 288. Fod. Man haver ikke experimenter nok for 
at gaae videre i denne Sag, og er jeg forsikret ar om ncervcerende 
Aamcerkntnger ey have anden Merite, faa have de dog denne, at 
man deraf kand stutte , hvor mange Ting der endnu staaer tilbage 
at afgiore, og raffinere i den Konst, at leve under Vandet.

(*) Effay de phyfique Tom. II. pag. 697,

Joh.


