
om det menneskelige Ktes achromatisse Betkaffenhed.

Af 7

K. G. Kratzenstein.
^^vormeget end Anatomici og Naturlcererne t de sidste Aarhundrede have 

um åget sig »ned at underrette 06 endog om de mindste af vort Legemes 
DeeleS Bygning og Forretninger, faavidt vi med Fvrsterrelsesglaffet kan folge 
dem, faa ere-dog endnu mange Hemmeligheder tilbage at udgrunde , endog ved 
saadanne Organer, hvor vi kan fee alle Deele med blotte Sine og betragte deres 
Forbindelse efter Behag. 'vIeg vil ikke engang anføre her, hvor ffiult Musk
lernes mefani^e Forandring ved det tilheftede Leeds Bevægelse endnu er for os, 
om de under deres Forkortning opbkvfe sig, ligesom en Blcrreved den inddrev
ne Fugtighed, eller om de, som Fontanas Toug ved Obeliffens Oprejsning, 
blive forkortede af indtrængende siydende Materier, efterdi faa mange flags Red
skaber treede tilsammen til deres Virkning, faafom Nerver, Kiodtrcevler, Puls
og Blodnater, Hvis Virkning paa Hinanden er meget lidet synlig paa et levende 
Dyrs blottede Muffel, endog for den messt svede Iagttagere. Men man. fful
de rimelig troe, at faadanne Redffabers Indretning, der ikke faameget blive 
fatte i Bevægelse ved indvortes ubekiendte, fom ved udvortes bekiendte physiffe 
Virkninger, ffulde lade sig nsiere forklare: og dog udles Hammeren, Ambol
ten, Stiigbsilen, Snekken og Labyrinten iSret den frugtbareste cartesianffe 
Vittigheds Opsindelfeskraft. Vel ere disse DeeleS almindelige Nytte bekiendt, 
men hvorfore et af disse Been just ffulde vcere dannet fom en Stiigboile o. f. v. 
for at meddele Trommelhindens b«vendeBevcegelfe, det veed man ikke. Meget 
videre er man kommet i at forklare Sirts Bygning. Man sinder ikke den mind-
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fle Deel deri, hvis Forretning og Rytte jo kan angives tydelig og temmelig over- 
bevnfende, naar man allene vogter sig, ei at fsge nogen Hemmelighed der, 
h^vor ingen er. Naar den ferste Stiftere af en fornuftig Dioptric, Huge
ri ins, holder for, at Aarfagen hvorfore vi forestille 06 Objecterne oprejste, 
hvis Billeder dog afmales os forkeerte i vore Hine, er en Hemmelighed, som 
Gud uden Tvivl haver vildet forbeholde sig selv, faa kan man endnu vel tilgive 
faadant den forste, der seger at fette en Videnskab i sit rette Lys, og de da vce- 
rende Tiders Men naar Blanckard lader Billedet ved en opdigtet Reflexion 
fra de indvendige Sider i Hiet afmale sig oprejst i Grunden, for at hceve danne 
Hemmelighed, saa maae man lee af den Cartesiansse Vittighed der veed saa 
ler ar hielpe sig ud af denne forekommende indbildte Vansselighed; men dog let 
lader sig bringe ril Fortvivlelse, naar man viiser den paa et friss Mennessesie, 
hvis tykke Hund forsigtig er ssildt fra dets bagcste Deel, at naar man holder et 
antcendt Lys for det, faa afmales dets Flamme virkelig forkeert paa Retina. 
Siden man haver lcrrt at kiende de achromatiffe Objectivglas, lader det ikke heller 
meerö at vccre en Hemmelighed, hvorfor Krystallinfen i Hiet ikke afmaler Btlle- 
derne paa Retina omgivne med de falsse Regnbue Farver, ligesom et hvert con
vex Glas, og er dog virkelig en stor Hemmelighed, efterdi det aldeles ikke er 
achromatiss af famme Aarfag, som de af 2de Glasarter tilffmmenffdte Objecti- 
ver. Om disse sidste er det afstort, at Huulglaffct med sin forkeerte Straalbrek- 
ning, iglen foreener de af det convexe Glas i Farver oplyste Straaler. Man 
kan altfaa lade en hvid Lysftraale falde paa Midten eller ved Randen afet ffa- 
dant Glas, ffa gaaer den uforandret hvid derigiennem. Men ffaledeS er det 
ikke bessaffen med vores Hie. , Skal dette ikke afmale lyfe Objecter omgivne med 
faksse Farver, ffa maae Pnpillens Aabning forestille en concentriss Cirkel med 
Krystallinsens Axe, enten Aabningen er stor eller liden. Men faaffart Lyöstraa» 
lerne afmale et Billede paa Retina, allene igiennem den ene Side af Krystal
linsen, bliver det omgivet med falsse Farver. Denne Hiets tilforn gandsse ube- 
kiendte Egenffab haver jeg allerede opdaget for mange Aar'siden ved folgende Lei-^ 
lighed: Sagfnart Bouguer havde giort sit Heliometer bekiendt, lod jeg 
mig ogffa forffrdige ffadant et Instrument af et overssaaret Objectivglas, hvis 
begge Halvcirkler bkvegede sig med sine Diametrer lige ud fra hverandre, og ikke 
ssiod sig, som man siden har forbedret det, frem og tilbage paa hverandre. Ved

• / ' ’ . - ar



K. Om detmennesselige Gies achromatisse Bessaffenhed. 133 

at bruge dette Heliometer til Maanen og andre lyse Objecter paa Jorden, 
merkede jeg, at saasnarr. Glassene kom fra hverandre, blev disse Objecter omgiv- 
'ne med en meget smuk gron Rand, gandsse anderledes end sorn ethvert enkelt 
Objectiv ellers pleier at farve Objecterne. Jeg stuttede alksaa heraf, at Aarsa- 
gcn til dette Syn maatt.' væve, at Straalerne af begge de halve Glasstykker
modsatte Rande, ikke som sædvanlig tresse sammen i een Punkt aftBillcdet, og 
derved virkelig nogenledes formindsse et heelt Glasses falsse Farver, i det den ro
de Straale fra den ene Side falder paa den blaae Straale fra den anden Side. 
Da Euler just samme Tid giorde sig Umage med, af Hiers achromatisse Bessaf- 
fenhed imod Dolfond og Neuter s andre Forfægtere ar beviise, at -det endelig 
maatte være mueligt, at udfinde forssiællige giennemsigtige Materier, fom, fors 
eenede med hverandre, paa samme Maade som Hienvædsserne, vel kunde afmale 
Objecterne, uden dog ar omgive dem med falsse Farver, saa gav den omtalte Iagt
tagelse mig Anledning at forsoge, om Hiet og vilde vedblive at være achromatiss, 
naar der, ligesom mit Heliometer, ikkun fik Lysstraaler igiennem der halve 
Segment af sin Aabning. Jeg bedekkede alrfaa den.halvePu'pille paa mit ven
stre langsynede Hie (thi kortsynede Hine fkikke sig ikke ril dette Forsog) med et 
Kortblad, strax saae jeg Vinduers Rammerne paa begge Sider omgivne med 
smalle Regnbue Farver. Ligesaa forholdt det si<f og om Aftenen med Flammen 
af Lyset. Skiulre jeg den hoire Halvpart af Pupillen, saa var Flammen paa 
hoire Side omgiven med en rod og paa venstre Side med en blaae Indfatning, og 
sorkeert, naar jeg ssiulte den venstre Halvpart. Dette kom mig den Gang ikke 
saa fremmet for, som siden, da man fik Efterretning om de Dollondsse Ob- 
jectivers Sammensætning, dg jeg selv havde Lejlighed ar undersoge deres Bessaf- 
fenhed. Tilforn bildte jeg mig ind, at naar de af Hr. Euler saa meget anpriiste 
achromatisse Objectiver engang ssulde komme til Fuldkommenhed, faa vilde de 
paa samme Maade være achromatisse, Hrm Hiet, Men jeg fandt mig bedraget 
i min Formodning og overbemist at der maatte være mere end een Art af stige Ob
jectiver tinte tig. Dette gav mig Anledning, for nogle Aar i det Kongel.Sæt- 
ssab ar bringe denne Sag i Forstag til Priismaterie. Men det eeneste i denne 
Materie indkomne Skrift lærte, at denne Hiets besynderlige Egenssab endnu 
maatte være temmelig ubekiendt, efterdi Auctor ikke kiendte andre falsse Farver 
i Hiet, end de fom bleve frembragte derudi af de vaade Haar i Hienlaagene.
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Men al -el ikke skal gane mig her, font hine Naturkyndige, der ffreve heelp 
Bind af Tingsvidner, S triosffriftev og Prophetier over den formeenre naturlige 
Guldtand, fom man faae i Munden paa en Dreng, indtil endelig en klogere 
fkildte den ordentlige Tand ved sin konstige Guld Bekladrring; eller fom der gik 
den gode Professor Thummig, der umagede sig med at forklare, hvorledes 
Bondedrengen kunde fee igrennem Nceftn, esterat han havde mistet Dynene, da 
Historien dog kom fra en Skribent, der var rug paa Opdigtelser, saa maae jeg 
endnu legge ril, at denne Iagttagelse ikke just er et Syn for mine Dine allene, 
Men atog andre, fom jeg haver underrettet derom, have iagttaget dette famme. 
Enhver kan og ved egen Erfaring overbevist' sig herom. For et kortsynet Hie er 
det nok, at man trakker et Kort med et svoertet Knappenaalshnll udi frem 05 til
bage for det, for at see disse Farver. Dog maae man ikke vente at fee dem fa a 
brede som Regnbuen paa Himmelen. Er Halmstraaes Brede kan vcrre kiendeli- 
ge nok. Paa det at ingen fikal falde paa den Indvending, om ikke maaffeedisse 
.Farver komme fra en Slags Inflexion af Lysstraalerne ved Randen af.det fore- 
choldte Blad eller Hul, faa behager man ot iagttage at Ordenen i Farverne for
andrer sig og bliver endelig forkeert, naar man fe rer Hullet fra Pupillens hsire 
.Rand til den venstre, hvilket ikke kunde have Sted hos de ved Inflexion frem5 
bragde Farver. Til disses Frembringelfe udsordres desuden en sikarp glat Rand 

.af er fast Legeme f. E. en Knivs-Egg, men den butte og fvcertede Rand af et Kort
blad vil man ingenlunde finde Mkket dertil. Endelig kan man og vcere sikker, at 
naar et Die, hvis Pupille ved et Tilstelde' f. E. Star-Operation er blevet 
bragt noget af sin rette Stilling, fa a at Den ikke langer er concentrisk med Kryi 

^stallinfens Axe, maae forestille Objecterne omgivne tu eb falss'e Farver. Hvo 
fom haver Lyst at efter fee alle de Iagttagelser,- fom man haver om Dienfygdom- 
me, vil formodentlig og treffe Cafiis af denne. Jeg formoder og at Taylor 
ti haver glemt den iblant sine 365 Dyenfygdomme.

Men nu bliver det et Spsrsmaal: hvorledes qaaer det til, at den hvide 
LySstraale eller Objectets naturlige Farve kan i Diets Grund igien blive frembragt 
ved disse 2de FarvekredferS Sammenblandelfe, fom komme fra de modsatte ss'icr- 
ve J Fiber af Krystallinftn. Jeg holder dette, Spsrsmaals Besvarelse for meget 
ru- gt og vilde heller overlade det en Euler eller Lambert, end paatage mig det 

ftlv,
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selv, dersom den sidste endnu levede, og jeg kunde vente, at den ferste havde Lyst 
til at give sig af med denne Sags Undersogelse. Men i Mangel af dette Haak 
vil jeg forfrge at give en Forklaring, mere i den Hensigt, derved at give andre 
Naturkyndige Anledning til ar udfinde en fuldstændigere, end at ville angive mitt 
for fyldestgørende. Jeg agter herved ar gaae frem paa samme Maade, som 
Algebraisterne, der bringe, er Par bekiendte Srorrelfer i ALqvatsoner og deraf be
stemme andre ubekiendte Srorrelfer. Mine bekiendte Forfaßer ere folgende:
1) at alle prismati^e Farver foreenede med hverandre frembringe igien der hvide 
Lys. Denne Foreening kan ikke allene (Fee paa en hvid Grund ved Hielp af er 
convex Glas, men endog ved disse 7 Farvers hastige Fart forbi Hiet. . Naar 
man nemlig belegger en Top paa dens overste Side med smalle Triangler af Klæde 
afde forfficllige Farver, som forestille de 7 prismariffe Farver eller og allene de 
3 Hovedfarver, redt, guulr og blaat og dreyer den hastig om, faa vi! denne 

/ spraglede Overflade vise sig hvid for Hier, meer eller mindre fuldkommen ligesom 
de derril brugte Farver meer eller mindre nærme sig til de prismatijFe i Reenhed 
og Klarhed. Belegger man Brikken med gule og blaae Striber, saa vil den 
under hastig Bevægelse synes at være gron; blaae og rode Strimler vil forekom
me os violet etter purpur. Aarfagen lader sig meget let angive. Enhver Far
ve setter Nervetrævlerne af Retina i en oscillerende Bevægelse, hvis Hastighed 
giver os et Begreb om enhver Farve, ligesom Horelsenervens Oscillations Ha- 

-stighed underretter os om Tonen. Gier denne 120 Sving, ligesom Claverstræn- 
gen, i en Sekunde, saa kiende vi Tonen ar være C i Bassen. Slaaer man 0 
og G an tillige, saa antager de storre Omgange af den igiennem Snækken fordee- 
lede Nerve de langsommere Sving af 120 Gange og de mindre Omgange de hasti
gere Sving af 180 Gange, og Blandingen af begge disse Sving vil indprente os 
et Begreb om Qvinten. Ligeledes forholder det sig med Hienerven, Med sam
me Vished, som ved Tonerne, kan man vel ikko angive Nervetrævlernes Oscil
lationers Hastighed af Retina under Felelsen af enhver Farve. Imidlertid kan 
man af en SæbeblæxeS overmaade ringe Tykkelse, naar den begynder at give 
Farver fra sig , med temmelig Vished flmte, ar Antallet af Ossillationerne i en 
Sekunde maae stige til Millioner for hver Farve, og at der ligefaavel gives Oc- 
iaver, O,vinter og Tertzer.ved Farverne, som ved Tonerne, naar Forholdet 
imellem de as Farverne frembragte Sving bliver der samme. Det vilde være for 

vidt- 
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vidtloftig, om jeg her vilde beviise disse Saher udforlig. Folgende Erfaringer 
kan undervise os tydelig herom. Naar Blodet alt for meget drives til Hovedet 
og i Besynderlighed til Hretö Pulsaares Grecne, saa bliver Horelsenerven der
ved mere spcrndte end sædvanlig, foler Pulsaarens Slag, som ellers ikke'pleier 
at stkce, ^og meddeeler os ved den deraf foraarfagede Bevcegelse et Begreb om en 
susende Lyd, som vi i Begyndelsen troe at veere uden for os, indtil vi endelig lcere 
af Erfarenhed at Aarjagen dertil er i os felv. Ligesaa er det og beffaffen med 
Hiet. Bliver Hienerven enten sat i Bevægelse ved et udvortes Sted , eller 
driver man Blodet mere end scedvanlig op i Hovedet, enten ved at holde sin 
Aande eller at sammentrcekke Bugmuftlerne, eller forhindrer man Bloders fri 
Lob igiennem Halsblodaarerne ved Hoveders hastige Tilbygedreyning, da disse 
blive sammentrykte ved Halsmufflernes Virkning, saa synes i alle disse Tilftrlde 
Gnister at fare ud afHinene, i Besynderlighed hos fuldblodige Personer, da dog 
ingen uden den Lidende kan see dem. Jeg haver allerede ved en andesr Leilighed 
viist, at man kan vcere temmelig vis, at de Lynild, som Halley og Lou ville 

Aaret 1715 saae i Maanen ved en total Soelformorkelse, var ikke andet end 
saadanne Hiengnister, foraarsaget af den besværlige Kneysen med Hovedet, som 
var nedvendig for at fee igiennem Kikerten ved denne ForMorkelse. 2. Fremde
les leerer Erfarenhc^ at lyse Billeders Indtryk vedblive nogen Tid i Hiet, men 

efterhaanden seer man dem med andre Farver end Originalen havde, ffiondt den
ne ikke mere virker i Hiet.

Ved Delirantere, hvis Delirium var periodiff, haver jeg nogle Gan- " 
ge bemerket, at naar Anfaldet begyndte, forekom dem alting redt som Skarla
gen, derpaa troede de at see Huse og Folk i Flamme, og i det samme vare de fra 
dem selv. Af alle disse Tilfalde er det efter mine Tanker klart, at en heftig og 
Uordentlig bcevende Bevcegelse i Hienerven,> saaledeö som den kan foraarsages af 
et Stod, kan frembringe et klart ufarvet LyS, efterdi i nogle af dens Grene op- 
vekkes en sterre, i andre en mindre Heftighed. Men er Lysets Virkning paa 
Nervegrenene j«vn, faaledes, fom den kan blive frembragt af et. lyst Legeme, 
hvis Farve er reen, faa lcerer den 2den Erfaring, at der vedbliver en ncesten een 
Minute vedvarende Bevcegelse, efterab Indvirkningen er forbi, som forst fore
stiller den originale Farve og derpaa ved aftagende Hastighed en heel Octav af Far-
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ver efter hverandre. Ved meget misbrugte ogsvcekkedeHine kan en saadan Be- 
vcegclse vedvare hele Dage, hvorpaa Groev Buffbn har havt en Prove paa 
sig selv. Dette Forsog anstilles best med gode Hine i et merkt Kammer, hvor- 
udi man kan indlade en Soelstraale. Antage vi altsaa i Felge denne Erfaring 
som afgiort, at enhver Farve, som virker paa Hyenerven, meddeeler den en ofcii 

lerende Bevcegelse af en vis Hastighed, saa kunde vi og deraf indste Grunden til 
et andet rmndre bekiendt Syn, som endnu ingen haver forsogt at forklare, og 

„ hvis Kundskab er nodvendig til mit Problems Oplosning. Naar man leggcr en 
Strimmel Skarlagen eller en Stang rod Lak paa hvid Papiir, stiller sig dermed 
for et lyst Vindue og seer stift derpaa i i Minute, saa vil man see det omgiven 
med een en liden Finger bred gren Indfatning. Holder man da Hiene stive og 
tager dette rode Legeme bort, saa seer man i dets'Sted et grønt Billede deraf. 

Men forstorret ved den forrige Indfatning. En guul Strimmel ferner en blaae 
Indfatning, den blaae en red, og den grønne en violet, og den borttagne Strim
mels efterladte Billede beholder altid samme Farve, som Indfatningen. Groev 
Buffbn var den forste, som bragte disse Farvegespenster i Orden, endskiont de 

dog tildeels vare tilforn bemerkede af nogle Opticis, men han bragte tillige ved 
alt for vidt drevne Forseg, sine Hine i desto større Uorden, og haver maa^ee afFor- 
tredelighed derover et engang forsogt at angive Aarsagen dertil. Folgende For
klaring derover synes mig at stemme neie overeens med den forhen anforte Erfa
ring. Man kan ikke tvivle, at de Nervetrcevler af Hienettet, som ved det far
vede Billede umiddelbar ere satte t Bevcegelse jo meddeeler endeel af denne Be- 
vcegelst de tilgrendsende Grene. Men da denne meddelte Bevcegelse stedse maae 
blive ringere, jo videre den udbreder sig fra den forsteVevcegelseS Kilde, ligesom 
Luftens Bevcegelse ved Lyden, saa foles formedelst denne langsommere Oscillation 
ved det farvede Billedes Rand i Hiet de i Ordenen felgende prismatiffe Farver, 
sikiondr ikke adffilte, men blandede formedelst der lidet Rum i hvilket denne Be
vcegelse udbreder sig. Naar altsaa Hovedbilledet er redt, og foraarsager f. E. 
1000 Oscillationer i Nerven i i Sekunde, saa vil de ncermcste i Bevcegelse sadte 
Grene udi samme Tiid giore 900,800, 700 0. s. v. Oscillationer og derved i Or
denen lade fele den gute grønne og blaae Farve, hvilke sammenblandede udgiore 
det rode BtlledeS grønne Indfatning. Bliver det rode Legeme borttaget, saa 
bliver Nervernes vedvarende Bevcegelse stedse ringere og svagere og maae att*

Nye Saml. I. B. ' S saa .
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saa forestille et grent Syn af det rede Legeme. Er Hovedbilledet gult, saa fel- 
> ger afden omtalte langsommere Bevcrgelfe ved dets Sider en Blanding af grent, 
blaat og violet, fom rilveiebringer en blaae Indfatning. Et blaat Billede vil 
faac sin Indfatning ved en Blanding af den folgende violet og den rede og gnle af 
den felgende Farve Octave o. s. v. Efter al Anseelse ere allene de 3 narste Far
vers Oscillationer, afden prismatiske Farveorden folelig for -Oiet. Man beho
ver altsaa kunat bestemme hvad for en Farve der kommer af Blandingen af de 3 
nceste for at angive Farven af Indfatningen. Betragter-man paa den angivne 
Maade en hvid Strimmel Papiir paa en sort Grund, faa bliver Billedets Ind
fatning sortere end Grunden og ligesaa vil hele Pletten see ud, naar Papiirstriln- 
melon er taget bort. Ved dette meget lyse hvide Billede bliver nemlig de under
liggende Rerver sat i en heftig og deres Feelsomhed meget svcckkende blandet Be- 
vcegelse, fom meddeelt Sidegrenene, gier dem mindre felende end deü ovrige 
Deel afHienetket, i Henseende til de svage Lysstraalor som dcn sorte Grund dog 

»ltid kaster tilbage. Altsaa maae den sorte Grund ncer ved Papiirstrimmelen al
tid lade sortere, end den evrige Deel af Grunden. Den mindre Nervernes 
Følsomhed, som det blandende hvide Billede haver foraarsaget, maae altsaa giere 
De faa fra den sorte Grund rilbagcka stede LySstraalcr endnu mindre folelige, efter
år Papiirstrimmelen er borttaget, end paa den evrige Deel afBetina, altsaa 
maae den heele Plet lade sortere end Grunden. Legger man cn sort Strimmel 
paa hvid Grund, saa vil Folgen blive tvertimod, og det af modsatte Aarfager. 
Formedelst Nervernes sterre Felsomhcd der, hvor den sorte Strimmels Billede 
falder, bliver dets Gromdser, faavelfom dets Eftcrfelgere feet hvidere end Grun
den. Et maadelig got -Aie kan uden al Fare anstille disse Forseg, naar man 
ikke vedbliver faa lccnge, og haardnakket., som Gr. Buffon. Men Svagsyne
de giere bedre ei at befatte sig med disse Forseg.

Af disse AienettetS anferke Egenskaber, at antage en harmonisk Oscilla
tion for enhver derpaa'virkende Farve, at udbrede den til Siderne med en fop- 
inindsket Hastighed og derved ar forestille Bi-Farver, vil jeg nu angive Oplos
ningen, saa g or fbm mueligr ved der forste Forfog, tik mit anfopte Problem: hvor 
for Kiet vcd Pupillens sædvanlige koncentriske Äabning er achromatrsk, men ved 

en Sideaabning bekla-der Objekterne med fatffe Farver. Forarvcere desto kortere,

... vil
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vil jeg kun antage 3 Hovedfarver, rebf, guult og blaat, af hvis Blanding baa- 
de den hvide og enhver enkelt prismatis Mellemfarve haver siir Oprindelse. Man 
forestille sig alrfaa en klar, hvid og finnende Punkt, som afmaler sig paa Hie- 
nettet f. E. en liden med Papjir bedekket Aabning t et merkt Kawm r, hvorSoe- 
len kan skinne paa Papiiret. Kan de derfra kommende Straaler kun falde igien- 
nem Pupillen^ halve Segment i Hiet, naar man haver Mulet den anden halve 
Deel, jaa vil denne lille hvide Cirkel blive udbredet til et langagtigt rundt med 
alle Regnbuefarverne omgivet Billede igiennem den ene Rand af Krystallinsen 
efterdi dens forreste og bageste Overstader giere en Mcrv Vinkel med hverandre. 
Denne EgersiVab haver den tilfcelles med alle enkelte giennemsigtige Materier, 
hvis Sider staae skiceve imod hverandre, og Aarfagen hertil er alt for bekiendt for 
her at blive erindret. Lad os satte, at Pupillen er heel aaben, og concen- 
tril"k med Hiets Axe, faa blive vel de fra den hvide Eirkul paa hver Punkt af Pu
pillens Rand faldende Straaler, ligesom tilforn adssildte i Farver. Men ved 
det at disse Straaler mede hverandre paa Hienettet, foreene de mellemste gule 
Farver af Billedet sig med hverandre, og da de ere de klareste, udgiore de Ho
vedbilledet, som stråledes paa denne Maade vilde sees guult, hvis ikke Hienettets 
anden forhen beMevne Egenskab virkede tilligemed. Foruden denne gule Plet 
bliver den fra enhver Punkt afKrystallinfens Rand kommende rdde Farve omkring 
den blandet med en blaae , som kommer fra den modsatte Punkt i Randerr, og af 
denne Blanding vilde ogsaa den gule Plet faae en violet Indfatnings Men da 
den violette Farve faaer en guul Rand ved Sideostillationerne, saa knnde man 
formode, at den svage violette Indfatning, fom her er indfluttet i et lidet Rum, 
oz omgivet paa begge Sider med Oscillationer af den gule Farve, maatte herved 
faae en Blandings af Oscillationerne for alle 3 Hovedfarver, felgelig for den 
hvide. I sig selv er og den violette Farve den svageste af alle, endog naar den 
i et merkt Varrelse ved et Prisma er afsondret fra Soelstraalen, -og man kunde 
derfor gierne paastaae, at den ved ikke meget klare Objecter falder reent bort, da 
 den rede og blaae hver for sig falder sterk i Hinene, jeg haver ikke heller nogen

Tid kunder see den violette Farve omkring Lyseflammen med halv rildcrkket Pupille, 
men allene den blaae og rede ved begge Randene. Endfkient nu denne var den 
korteste Vei til at oplese vorep Problem, saa tilstaaer jeg dog, ar den forekom
mer mig ikke tilstrekkelig, efterdi man maatte kunde see denne violette Cirkel om- 
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kring et klart Object, om ikke just ved Dagens LyS, faa dog i et merkt Vcerelfe, 
Hvis den virkelig var tilstcede paa Hienettet. Jeg troer meget meere at Hievccd- 
sikerne maae foraarfage en Art af Farvens Adspredelse, hvorved denne farvede 
Kreds reent bliver forvandlet tit et hvidt Lys. Af Pater Bofcovichs Forseg 
med sit Vitrometer seer man, at enhver giennenrsigtig Materie, forvandlet til 
et Prisma adspreder Farverne efter en besynderlig Regel. Paa den ene Maade 
bliver den rede, paa en anden den gule o. s. v. i Forhold til de andre mere udbre
det. Udi et Prisma afBergkrystal blive Lysstraalerne efter dens forffiellige 
Lavs Gange, spaltede i 2 Rader af Regnbuefarver, hvoraf Begyridelsen til den 
anden Rad igiennem den ene Side af Prisma falder paa den grenne af den forste 
Rad, og igiennem den anden Side paa den blaae, og igiennem den gdie Side 
paa den violette af den forste Rad. Men hvorledes HienvcrdMrnes Farvead- 
spredelse virkelig er beskaffen, kan jeg afmeqet-gode Grunde ikke angive elker an
vende til min Nytte, forst efterdi ingen endnu haver anstillet Forftg dermed, og 
dernerst efterdi det er meget vanMligt at foretage disse Forsog, da Hinene sted
vanlig efter Doven blive dunkle og ugiennemsigtige, og et levende Menneske vil
de neppe overlade sine Hine hertil. Imidlertid kunde det maaskee dog gaae an 
med Hiet af et pludseligt drcebt Menneske, naar Experimentator strax var ved 
Haanden med sit Tilbehor til Ferfogene.

Ved Leilighed afdenne Materie haaber jeg det ikke vil vcrre uangenemt, ak 
jeg af de forhen angivne Hiets Egenskaber forklarer 2de Syn, fom have saaledeS 
forvirret nogle Observatores ved Observationen af Veneris sidste Gang forbi Soe
ben, at de felv ikke have vidst, hvilke Hieblik de Mtlde angive for de egentlige 
sande indvendige Berorelser. Man efterlåse kun Hr. Abbé Hells Observation 
i Wcrrdoe. Det folger nemlig af de i Hienettet til Siderne udvidede Bevægel
ser ved et lyst Billede, at et lyst Legeme allerider maae forekomme Hiet storre, end 
dens sande Srorrelse og Frastand forer med sig. Folgelig maae ogsaa en mork 
Plet fer Solens Overflade f. Venus eller Merkur synes mindre, end denfful- 
de, efterdi Felelfen afSoellystt udbreder sig noget over Planetens sorte Billede. 
Man faaer altstta ek gandffe urigtig Maal paa denne Planets Diameter, naar 
man maaler den for Soeken, og dog troede nogle, at denne var den fordeekagtig- 
sie Stilling dertil. S aa snart derfsre som Planetens fande Rand treeder til
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Soelens Rand, saaledes at inter Lys mere kan skimte forbi den, saa herer Plattes- 
lens Formindskelse op paa denne Side af Randen. Den sorte Planet synes paa 
dette Sted at faae en Knude eller Udvcext, indtil endelig og den forminskede 
Diameter kommer til Soelens Rand og Planeten igien synes rund. Man 
indseer altsaa let, at Hieblikket, da denne Knude bliver til, bor ansees for 
Tiden af den sande indvendige Berorelfe. At de fleste have udgivet dette Syn 
"for Soelstraalernes Inflexion ved Randen af Venus, er neppe værd at aufore, 
da ingen Inflexion kan Have Sted ved et fern skrumpent og ujævnt Legeme, som 
en Planet kan være.


