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H. Calli sen.

^«gevidenskabey er maaskee, fremfor alle andre Videnskaber, den, fom har 
den meste Nykke af Nalnrkundskab.en, da Lovene fo c den dyriske Defotiomie 
ofre blive tydeligere ved de Erfaringer, La-gen kan samle hoS de Syge, og 
da Grundreglerne, hvorefter Sygdommene helbredes, allid maae vcere de fifs 
kerste, na ar de cre grundede paa Naturens Love. Desuden give alle Classer 
af Naturens Riger de Midler, hvorved Sygdomme helbredcs. Delle Secu- 
lum har udmcerket sig ved Flid og Fremgang i Namrcns Kundskab. Hvor 
mange Udsigter ere derved ikke aabnede for Lcegen og Lcegevideuslkabcn? Hvor 
mange Virkninger og Forandringer saavel i fom udenfor det dyriske Legeme 
blive nu forklarede med Vished, som vare aldeeleS skiulte for vore Forfcrdre? 
Dog fyneS endnu overmande meget at vcere tilbage for Efterflcigtcn.

Det er uheldigt ak den praclifke Leege fom oftest mangler baade Tid og 
Evne ril at anstille ifcer chcmiske og physiologiae Forfog, fom kunde kaste Lys 
paa Naturens Virkninger i der animaliske Legeme, og nt anvende Resultatet 
dir af i de Forandringer, som ved Sygdomme frembringes. Iblant disse 
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Ting har ifør den dyriske Varme, Aarsagerne ved hvilke den frembringes, 
forogcs, formindskes, de Sngdomme, som derved foraarsagcs, eg de almin
delige Indicationer kil duren i adskillige Sygdomme, som ifør bor have Hen
sigt til Formerclse og Vedligeholdelse eller Formindskelse af den dyriske Var
me, tildraget sig min Opmærksomhed. Jeg har besinnet kortelig at under
holde det Kongelige Videnskabers Selskab med nogle Anmærkninger em Kal
den og det bestandige Tab af den dyriske Varme, grundet paa andres og egne 
Erfaringer og Betragtninger, hvortil jeg udbeder mig Selskabets Opmærk- 
somhcd, men tillige detö skaansomme Dom, ifald jeg i en faa forviklet og 
endnu meget lidet og ufuldkommen bearbejdet Materie ikke ganske tilfredsstiller 
deis Forventning, da den Lcdckraad, som de Naturkyndiges nyere Opdagelser 
og Forsog om Varmen skulde give Lægen, langt fra endtiu ikke er fuldkommen 
udviklet. Ogfaa er det kun min Hensigt, af physiologiske og pathologiske Be- 
mærkninger al vife, at en Hovedstutning, som man har giort af diste Forsog, 
i Hensigt til den dyriske Varmes Frembringelse uden Tvivl er giort for hastig.

Lust og Varme ere de tvende store Stokker, hvorved Livet af den storste 
Deel af Dyreriget, og ifør Pattedyr og Fuglene, som ere forsynede med Lun
ger, underholdes; uden atmosphærisk Luft og uden Varme omkomme de. 
Naturen har været uudtemmelig i ak frembringe atmosphærisk Luft udenfor Le
gemet, og Varme i de dyriske Legemer selv. Det er et Fortrin af vore nyere 
Philosophers Grandskning, at vi nu veed hvorledes de forskiellige Luftarter 
frembringes, forandres, og til Nytte for den animaliske Oeeonomie anvendes. 
Vi har ikke nær endnu den Vished i Henseende til Varmens Oprindelse i det 
dyriske Legeme. Mennesket har det tilfølles med andre animalia mamma
lia og Fuglene, at deres Varme overgaaer langt Varmen af det Medium, 
hvori de leve. Hver Species af respirerende Dyr har sin bestemte Grad af 
Varme; det menneskelige Legeme har, i Forhold med andre saa kaldede varme 
Dyr, den mindste Deel deraf, circa 94.96 Grader efter det Farcnheitiske Ther
mometer, men hav derimod den Fordcel, at intet andet Dyr taaler saa vel 
Forandringen af adskillige Climater. Indbyggerne af de koldeste Himmel
egne kunne leve under Linien vcd Helbred, da derimod de fleeste andre Dyr 
ved stig en Forandring enten snart dee, eller dog tabe Styrke og Sundhed. 
Den bestemte Grad af Varme er i det animaliske Legeme i alle Climater næføn 
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uforanderlig og lige under Polens Kulde eg TEqvators Heede, selv naar At- 
mosphcerens eller Elementets Varme, hvori Dyret lever, ec stärkere end den 
jadvanlige dyriffe Varme, hvorom igientagne Erfaringer vidne. Derimod 
kan den dyriffe Varme af indvortes Aarfager betydelig forsges. I Feber- 
heeden stiger den af og til til 106? 108 ja.no Grader. Det er alefaa ikke 
udenfor Legemet Kilden til den dyriffe Varme maae ssges, da den ikke af 
Almosphcerens Heede imodtageS, et heller, hvilket er fcedvanlig Tilfceldet, 
den koldere Aimosphoere kan communicere Varmen til det varmere animaliffe 
Legeme.

Derimod taber det animaliffe Legeme bestandig en meget betydelig Deel 
af Varme. Enhver Punct af der dyriffe Legems Overstade giver bestandig 
Varme fra stg, og maaffee er den faa kaldede umcrrkclige Uddampniug ikke 
andel end den animaliffe Varme, fom, indviklet i en fiin Damp, bliver com- 
municerct den koldere Atmosphäre, eller ved andre Conductores bliver ledet 
af Legemet. Ved Aandedrcttlen tabes iligemaade en Deel Varme; Luften 
af en enkelt Exspiration kan reise Qviksolvet i Thermomekret 6-8 ja 10 Linief. 
Endelig taber Legemet ogsaa ved Urinen, Excremenrer og Sveed en betydelig 
Deel Varme eller Ilddele. Alle disse Omstcmdigheder vilde inden kort Tid 
Udtomme Forraaden af Varme, om ikke bestandig i Legemet selv ny Varme 
blev frembragt, og om der ikke var en uudtømmelig Kilde af Varme i Legemet 
felv, der vedvarer faa lange fom Livet.

Varme maae ah fa a i del dyriffe Legeme bestandig frembringes, og be
standig ved dets Overflade igien tabes og til Atmosphären meddeles. Natu
ren har forsynet Mcnneffel med Drift og Folelse, som giver ham Anledning 
til at formindffe Varmens Tab ved Klædedragten, naar Temperaturen af 
Luften er koldere. Vi seer derfor, at Mennesket klaver stg varmere, jo koldere 
Clima ci*,  og vice verfa. Det er med andre Ord: man pleier at bedcrkke 
Legeme! i en kold Atmosphäre med Ting, som hindrer den dyriffe Varme at 
gaae bort af Overfladen, med Ting, fom ere ikkun langsomme Ledere (Con- 
t; tutorer) af Heeden, faafom Haar, Uld, Skind m. v.; i milde Climater, 
mcd de Ting, som vel holder Varmen paa Overfladen noget tilbage, men 
dog ere hastigere og bedre Ledere af Heeden, som Linnet, Silke, rc. I de
varmeste Himmeiegne bliver derfor Legemet mindst bedcekker med Klceder. Alt 
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for tynde Bedceknmger af Legemet, isorr naar Huden ikke er hcerdet dertil ved 
Vanen, giver derfor eu ubehagelig Følelse af Kulde, og tvinger enten til 
varmere og lukkere Bedækninger, eller og til det, fom frembringer en (terre 
Grad af dy rift' Varme, nemlig Bevngelse og Næringsmidler. Alt for varm 
Klcededragt derimod, som holder den dyriske Varme for meget tilbage, frem
bringer snart en ubehagelig Folclse af Heede, og tvinger Subjectet enten 
tyndere at bedcrkke Legemet, eller og at udscctte Overfladen af Legemet for den 
koldere Atmosphäre, fom hastig leder den overflødige Heede derfra.

Naturen folger selv denne Maxime i Dyrenes Kleedning i de forskietlige 
Climater; i de varmeste Himmelegne ere Dyrenes Skind for det meste tynde 
og med korte Haar forsynede, fom ligge teet til Skindet, i de koldere derimod. 
Ulden og langhaarede. Fuglene, som bevcegeö i Luften, og som derfor meest 
maae vcerc udsatte for Varmens Tab, har Naturen forsynet med seer lang
somme Conductores af Hecden, nemlig Firerene, og har ifcer begavet Vand
fuglens Firer med en sittig Materie, fom forhindrer at de ikke blive giennem- 
lrukne af Fugtighed, hvilken for hastig vilde aflede Hecden af Legemet. De 
fleste Huus- og andre Dyr ere om Sommeren, naar et stcerkere Tab af Lege
mers Varme tillades, forsynede med tyndere Haar end om Vinteren, da de 
findes lcengere og tykkere, hvilket isser er kicndelig ved de Kreature, fom ikke 
blive holdt meget i Husene. De Dyr, fom ikke svede, og have desuden 
tykke Bedækninger, fom Hunde og Faar, ere meest udsatte for, at den dyriske 
Varme for meget holdes tilbage hos dem; de nodes derfor til, ved heftige Be- 
veegelfcr, fom foreger Varmen, ved hastigere Aandedrag, aaben Mund og 
udhcengendc Tunge, al udlade den overflodige Varme, fom ikke hastig nok kan 
afledes ved Overfladen. Dyrene i Almindelighed leere ved Instinct og Erfa
ring at forebygge den ubehagelige Folclse af Kulde, som soraarsagcs af Var
mens (lorte Tab af Overfladen, ved at formindste Legemets Overflade i det de 
krybe fammen; saadaul see vi daglig, naar Dyrene hvile eller sove i Kulde; 
der samme plejer egsaa Menneskene at giere, naar de f. Ex. komme i en kold 
Seng. Derimod den Følelse, som soraarsagcs vcd for megen Varme paa 
Legemets Overflade, neder Dyrene til at hvile udstrakte, og at forege deu 
frie Overflade af Legemet saa meget som mueligt.
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Førend jeg gaaer videre frem at undersøge Varmens 'Kilder i der dyriske 
Legeme, maatte det tillades mig endnu at gisre tvende Anmærkninger, font 
ikke ere nvigtige faavel for Naturforskeren fom for Lægen. Den forske er, 
ot Varmen synes at strømme hen eller ssger langt stcerkere til de Steder, hvor 
den hastigst rabeS, og mindre stcrrk til de Steder, hvor den kcengere tilbage
holdes. Det er uden Tvivl, at de Steder af det menneskelige Legeme, som 
Ansigtet, Heenderne, FrueutimmerneS Hals og Bryster, som bestandig ere 
blottede, og i feer naar Nerverne af Hudens Overflade ved Vanen ere hcrrdede 
dertil, lide stcerkere Tab af Varmen, end de Dele, fom altid findes bedæk
kede med Klceder, da Luften er en ulige stcerkere Ledere af Hecden, end Klce- 
dcr af Uld eller Linnet; desuden fte vi, at disse blottede eller ikkun tyndt be- 
dorkkede Dele fom oftest have den samme Grad af Varme som den øvrige 
Overflade af Legemet. Det er af samme Grund at man finder sig vedergvce- 
get og fryder ved en behagelig Varme, naar man kommer ud af det kolde 
Bad, og ikke andre tilfældige Omstcrndigheder forhindrer dct. Derfor blive 
kolde Omflag, naar man anvender dem paa en Deel af Legemet, faa hastig 
varme; derfor finder man de Dele blussende Heede, fem have vceret udsatte 
for Blast, der er en faer hastig Afleder af Heeden; derfor brcende Fødderne, 
naar man har holdt dem i Sneen; derfor foles efter Brugen af cn Vifte 
paa en fort Tid en stärkere Grad af Varme paa den afkiolede Deel af Lege
met end tilforn. Jeg kunde anføre et langt større Antal af Exempler, fom 
bevise den vigtige Sandhed, at Heeden og den dyriske Varme hcnføger og 
samles meeft paa de Steder, hvor det stcerkeste Tab af Varme skeer, det er, 
hvor den stærkeste Afleder, fom hastigst bortforer Heeden af det dyriske Lege
me, findes; en Sandhed, fom giver vigtige Udsigter i Henseende til locale 
Midlers Anvendelse og Virkning i adskillige Sygdomme.

Den anden Anmoerkning bestaaer deri, at vores Følelse i at bestemme 
Heedens Grader er aldeles utilstrækkelig og uvis, cg at Thcrmometret alene 
bør bestemme den, naar Graden af Atmosphcerens Varme er mindre end 
vores egen. Efter Følelsen dømme vi alene om det mere eller mindre Tab af 
vores egen Varme, men ingenlunde om Graden. Ved Feberkulden have vi 
heftige Følelser af Kulde, og Thcrmometret viser desuagtet scedvanlig i denne 
Tilstand ioQ Grader af Varme; 03 faa finde vi ofte, at vor Følelse og Ther- 
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t)i o metret er i meget ulige Forhold til hinanden. Blæst, som hastig foran
drer Luftens Contact med Overfladen af Legemet, fom bestandig afvexler den 
Luft, der er ladet med animalift Varme, med fri|T Luft, frembringer hos os 
Folelfe af Kulde; derimod stillcstaaende Luft, hvor den med dyrift Hcede 
svangrede Atmosphäre i ffe bliver hastig forandret, Folelfe af Varme; ilige- 
maade finde vi en fugtig Luft langt koldere end tor Luft; alt dette skeer fordi 
bevæget Luft og fugtig Luft ere hastigere Udlevere af Varmen, end ubevceget 
og ter Luft, men i begge Omstændigheder vifer Thermomekret den samme Tem
peratur og famme Grad af Varme. Det er paa samme Grund, hvorfor faste 
og meget tc:t(e Legemer, som Metaller, Stene m. v., synes os ved Folelfen 
koldere end mindre tat sammensatte Legemer, som Træe, og disse igicn kol
dere end (ætters Legemer, som Uld, Haar, Svamp m. v.; thi 10 fastere Le
gemet er, jo stærkere og hastigere resorberes derved den animalifte Varme; 
Thermometrct derimod viser i alle disse Legemer den samme Mængde Varme.

Fra de ældste Tider, hvoraf Efterretninger til vore Tider ere bevarede, 
har man sogt at udfinde Kilden til den dyriske Varme, og at udforfte den i 
det dyriske Legeme selv. De Mldres Meninger i denne Sag kan ikkun være 
lidet oplysende, da især Blodets Omlob, og de nyere Erfaringer om Luft og 
Ild vare dem ubekiendte. Jeg bcrorer dem derfor kun kortelig. Alle næsten 
troede at Varmens Kilde ni a at te være i Blodet; dette syntes faa meget mere 
naturlig, da den stærkeste Varme vist findes hos de Dyr, som ere forsynede 
med redt Blod, og i meget mindre Grad hos dem, som ikke-ere forsynede 
dermed. Men derved bliver Vauft-.ligheden aldeles ikke hævet, der bliver 
altid det Spergsmaal tilbage, hvorfra Blodet faaer sin Varme? Af Man
gel paa Grunde og paa B.viser, lod man sig note med el Navn. Man an
tog nemlig, in fit um calorem, og gav den sir Hovedsæde i Hiertet. Hip
pocrates / Aretcrus, Aristoteles/ Galenus og deres Tilhængere vare af 
denne Mening. Imidlertid vises Ugrunden af denne Mening om den ani- 
maliske Varmes Sæde i Hiertet tydelig ved den bestandige Erfaring, nt Var
men i alle indvortes Dele af et dyrift' Legeme har næsten den samme Grad af 
Varme, naau man underseger den ved Thermometrct, da den dog maatte 
være forftiellig, naar denne infitus calor skulde have sit Scrde i Hiertet, 
og om den blev derfra til det ovrigc Legeme meddcelt.
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Siden begyndte man neiere at efterspore Virkningernes Aarsager. 
Man havde feet, at adskillige chemiffe Sammenblandinger udenfor Det dy
riske Legeme frembragte Varme, deels ved Effcrvescenh, deels ved Gierring, 
og deels ved Forraadnelse, og sogte at anvende disse Erfaringer til ar forklare 
den dyriske Varmes Aarsag. Saa (certe Helmontitts og hans Sect, at 
Sammengnidningen af Svovl og fal volatile, som var i Blodet, foeaarsa- 
gede Varmen. SylvlUs og hans Eftcrfelgere demonstrerede, at Blodet af 
en alkaliff Natur ved Sammenblandingen med en snur chylus eller en sunr 
lympha effervescerede, og derved frembragte Varmen, hvilken Mening felv 
den store Ncwton bifaldt. Men meget ofte igientagne Erfaringer, og disses 
bestandige Resultat, vise med Vished, at hverken Efferveseenh eller Gicrring 
i Blodet af et levende Dyrs Legeme finder Sted, ot hverken chylus eller 
lympha er af en bestemt sunr Natur, at disse liqvida ikke bruse ved Sam
menblandingen med Blod, at ingen sand Forraadnelse kan sinde Sted i et 
sundt animalisk Legeme, og at disse Hypotheser ere blottede for al Sandsyn
lighed.

Det er en temmelig almindelig Skiebne i de menneskelige Foretagender 
og Undersogelser, at man saa leet falder til Extremitcterne; forhen vilde man 
udlede Aarsagen til den animaliffe Varme af chemiffe Principer, siden alene 
af mechaniffe, og i de nyeste Tider synes man igien at gaae tilbage til Chy- 
mien. Man troede nemlig, at paa samme Maade, som Frictionen af faste 
Legemer imod hinanden frembringer Varme, saa maatte og Circulationen af 
Blodet i de dyriske Legemer frembringe den. Kundffab om Blodets Circu
lation maatte give hertil en naturlig Anledning. Blodet maae ved dets Om
lob ikke alene fammengtKdcs med den indvendige Flade af Hiertet og Aarerne, 
men ogfaa Blodets Partikler og Blodkuglerne selv. Denne Friction, som 
ved den egne Virkning af Karrene eller Aarerne betydelig foreges, maae nod- 
vendig vsere saa meget stcerkere, jo mindre Diameter er af Karrene, igiennem 
hvilke det lsber. Blodet synes desuden ved sin Consistence, Vcegt, phlogi- 
stiffs Del« og globnlsse Sammenfatning, meget mere skikket ved Bevcegelsen 
at frembringe Varme, end tyndere Vndsker; og selv udenfor det levende dy- 
riffe Legeme seer vi, at tykke, svare, seie liqvida, ved at rystes og gnides, 
frembringer, vel ikkun en ubetydelig, dog noget foreger Varme, naar man 
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nndersoger Dem ved Thermometrck. Denne Theorie, at Blodets Friction 
frembringer den animalstke Varme, blev af den hele Secte af mechanisme Lc?r 
ger og Physiologer og selv af Haller antaget, men er nu i de nyeste Tider 
ncrstcn aldeles forkastet; dog synes adskillige Omstændigheder at tals for den, 
og bevise, at Circulakioncn og Friktionen af Blodet er, om ikke den eneste, 
dog en medvirkende Aarsag til at frembringe Varme i det dyriske Legeme, 
i) Har de Dyr, i hvilke Blodet sindes sveercre og af en stcrrkere Consistence 
end hos Menneskene, som f. Ex. Stude, Fuglene, Hunde rc., en storre 
Grad af dyrisk Varme end hine; de Dyr derimod, som inter redt Blod 
have, have ogsaa i Det Hele tyndere Vardskcr og en langt mindre Grad af 
Heede i Legemet. 2) Varmen i de dyriske Legemer synes som oftest at vcrre 
i Forhold mcd Bloders Omlob; naar Circularionen er sicerk, foreges sædvan
lig Heede»; naar den er svag, som i Besvimelser, under og efter Blodstyrt
ninger; naar en Arterie ufuldkommen sammen trykkes i de Dyr, som Vinte
ren over kigge i Huler, tabes Varmen. 3) Varmen foreges igien, naar 
den standsede Circulation igien scenes i Gang, fom f. Ex. hos Forfrosne, 
Druknehe, af skadelig Luft eller paa anden Maade qvalte Mennesker tu. v.
4) Den a nim a li ske Varme heeves aldeles, naar Bloders Omlob ganske stand
ses i Det hele Legeme ved Doden; i enkelte Dele, ved ar standse Bloders 
Omlob, ved Ligaturen og andre fuldkomne Forstoppelser af Hovedarterier.
5) Febere og alle Slags ftimuli, som ved Nervernes Irritation foreger 
Blodets Omlob og frembringe en fuld og hastig Puls, hvad enken disse /H- 
muli ere mechanici, chemici eller mentales, foreger Den dyriske Varme 
saaledes, at Den fra 94-96 Grader kan stige til no Grader, hvilket noget 
ncer er den stor st e Heede, det menneskelige Legeme kan frembringe. 6) Unge 
Dyr, som have en hastigere Circulation, have en stärkere Grad af Varme 
end meget gamle, hos hvilke Blodets Omlob formedelst den tiltagende Stiv
hed af Fibrerne er svagere. 7) Rodhed, som viser BlodctS Ansamling i 
en storre M«ngde, folger som oftest en foreger Varme. 8) Endelig kan 
de Forsog, som viser at agiterede liqvida udenfor Legemet ikke frembringer 
nogen, eller dog ikkun cn ubetydelig Grad af Varme, ikke tiene til Beviis, 
<tt Bloders Bevcegelse i Legemer ikke kunde frembringe Den, da baade Bevor- 
gelsens Sammensertning og Blodets Beskaffenhed ikke ved noget Experiment
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udenfor Legemet fuldkommen kan efterlignes. Disse ere de fornemste Grunde, 
som taler for den Hypoihcse, ak Friciioneu af Blodet og de cirkulerende Vcrd- 
flper er Aarsag til den animalffe Varme. Dog fattes D;t tffe paa Grunde, 
som svcrkker de anforte Seerningers Vished, eller dog viser, at Vcrdffernes 
Friction ikke er den eneste Kilde til dyrisk Varme. Det er langt fra ikke 
ganske almindeligt, at en forsget Circulation frembringer foreget Varme. 
Naturens Love maae vcrre uryggelige, de maae alle Tider frembringe lige 
Virkninger. Vi finder derimod ikke fielden en svag og liden Puls forbunden 
med en Grad af Varme, som overgaaer ioo Grader af F. Thermometer; 
jeg behever ikkun at ncrvne Nerve- og Forraadnelsts-Febere, hvor dette Tilfcelde 
ikke er ualmindelig. Ved paralytice Dele findes ikke fielden en meget liden 
Grad as Varme, omeudff>ont Pulser, er fuld og stank. I adffillige Syg
domme, hvor Blodets O.vautitec er tydelig liden og oploft, som i hecnffc Fe
dere og Tcrring, er ofte en Heede tilstcede, som ncesten gaaer til 110 Grader. 
Også a de Dyr, som har koldt Blod, har ofte en Puls, som er ligesaa stcerk 
og hastig som den menneskelige, sorn f. Ex. Skildpadden og Froen. HoS 
Hesten og Oxen er Blodets Omlsb langsomt, kun 40^45 Pulsflag i ct Mi
nut , dog haver de sterre Varme end Mennesket. MuuS og Rotter have en 
langt hastigere Puls end Menneffet, men dog mindre Varme. Disse ers 
nogle af de Grunde, som bevise sor det mindste saa meget, at, om Circula- 
tionen endog skulde bidrage noget ril at frembringe dyriff Varme, denne dog 
ti De 11 at staae i Forbindelse mcd Circulationen, kan vcrre tilstcede.

Det er en scrrdcleS Fordeel vi har vore nyere N^turforfferes Efter- 
grandffninger al takke for, at man nn har tydeligere og bestennere Begreb 
c tn Luft, Ild og Varme, end. vore Forsoedre. Disse Opdagelser kommer 
overmaade meget til Hielp i Undersogclsen af Kilderne til den dyriffe Varme. 
Folgende Sætninger, som man ved adffillige igienttsgne Forsog har sogt ar 
bevise og scene i ct klart LyS, tictie i ScerdelcShed til dette Hiemed. 1) At 
en bunden Varme eller Ild gior en betydelig Bestanddeel af adffillige Lege
mer, og at denne Ild i dens bundne Tilstand giver fig hverken ved Thermo- 
metret eller ved Folelsen tilkiende. 2) At disse bundne Ilddele ved adffillige 
virkende Aarfager, og tfaer vcd Legemernes Oplosninger og Sammensætnin
ger kan gioreS frie, og derved frembringes los ubunden Varme og los ubun
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ben Ild kiendelig ved Thermometret ofl Folelsen. Saa bliver f. Ex. den 
bundne Ild i Blandingen af Kalk og Vand los og kiendelig for Følelsen og 
Varmcmaalcren. 3) Ak les og ubunden Varme udvider sig til de ncrrmeste 
Legemer des hastigere og vissere, naar de ere homogene, indcil en lige Tem
peratur er frembragt; saa bringer Sammenblandingen af et koldt og varmt 
Fluidum af lige Beskaffenhed den Grad af Varme frem, font holder Midten 
imellem Varmen af hver af dem forend de blive sammenblandede, naar man 
fraregner den Varme, som kan tabe sig i Atmosphären eller og i Karret, 
hvori disse Fluida ere indfluttede, naar de ikke have den samme Temperatur 
af Varme. 4) At reen atmofphcerisk Luft holder faa meget mere bunden 
Ild, som den er renere og beqvemmere til Respiration. Man har ved For- 
fsg sogt ak bevise, at reen atmosphcrriff Luft holder 19 gange mere bunden 
Varme, end lige Mcrngde af Vand, og at dephlogisiiceret Luft holder 87 
gange mere, 5) Phlogiston er en Materie som er imodsat Ilden; jo mere 
Phlogiston ct Legeme indeholder, jo mindre Ilddele. 6) AtMospheerisk Luft 
har en stcrrkere Affinitet kil Phlogiston enb til Ilden; naar felgelig Luften 
klandeS med Phlogiston, lader den Ildcn fare, hvilken dervw bliver frie og 
ubunden, og forener sig enken med det Legeme, fom cr berøvet sin phlogiftijke 
Materie, eller breder sig ud til andre ncervcrrende Legemer, font ere de be- 
qvemmcste Ledere fer Varmen. Paa disse Samsinger, som ere Resultatet 
as igienragne Erfaringer, byggede forst Mayow og siden Crawford sin in- 
genieuse Theorie om Oprindelsen af den dyriske Varme, fom af de fleste af 
vore nyere Physiologer er amager med udmcerket Bifald. Experimenterne 
selv, hvorpaa foranforte Scrtnmger hvile, findes samlede i Crawford a) og 
de Luc b), som det vilde vcere for vidtlsftig her at anføre. Efter denne 
Theorie horer Respirationen til de phlogistiffe Processer. Den inspirerede 
akmofphcrsiffb Luft indeholder en Mcrngde absolut eller bunden Varme. Blo
det, font fra Hiertet ved arteria pulmonalis bliver bragt til Lungerne, er 
fvangrek ved Phlogiston, font stcerkere bliver attrahert af Luften end af Blo
det. Phlogiston maae følgelig forlade Blodet, og forener sig med den ind- 

aandede

a) A. Crawford Experiments and Obfervations on animal Heat and the inflammations 
of combuftibel bodies.

l>) J. A. de lue Idées fur la Meteorologie.
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aandede Luft; denne nodes ved Forbindelsen med Phlogiston at flippe en Deel 
af sin bundne Ild, som da i sin ubundne Stand tildeelS bliver unodtaget af 
Blodet, og ved vena pulmonalis bragt til det bageste Hjertekammer, og 
derfra ved arteria aorta udspreder over det hele Legeme; tildcels forbinder 
Ilddelcne sig i deres ubundne Stand med den exspirerede Luft, og frembrin
ger dens ikke ubetydelige Varme. Det er vist at adft'illige Omstcendigheder 
taler for denne Theorie. i) Mange afPnestft'y og andre anstillede Forseg 
beviser, at den udaandede Luft indeholder langt mindre absolut bunden Varme 
og mere Phlogiston og Lusksyre end den atmosphoerisike, som bliver inspirerer. 
2) Ak Bloder, som gaaer kilbage fra Lungerne ved vena pulmonalis, har 
en noget stærkere Grad af Varme, end Bloder i arteria pulmonali, da dog 
i de andre Dele af Legemet der imodsatke synes at finde Sted. 3) I mange 
Begivenheder synes Graden af den dyriske Varme ar staae i Forhold med 
Qvankileten af Luften, som i et bestemt Tidsrum bliver indaander; saa seer 
man fom oftest, at forøget Respiration cr ledsaget af foroger Varme, som i 
Fcbere, og derimod formindsket Aandedrcet, som s. Ex. i Besvimelser og 
Suffccarioner, med en Følelse af Kulde. 4) Ikkun de Dyr, som har Lun
ger og bestandig inspirerer en betydelig Mængde Luft, have den Egen^ab, at 
'holde i deres Legeme en Temperatur af Varme, som ovcrgaaer langt Graden 
af Varmen, som Luften har, hvori de leve, da derimod de Dyr, som fattes 
Lunger, eller som har smaa og mindre aarcrige Lunger, som Amphibierne 
Skildpadden, Frøen, Fiirbenen, Slangen, holder ikkun i deres Legeme en 
Grad af Varme, som er ubetydelig større erid det Element, hvori de leve. 
5) Iblant de varme Dyr har Fuglene beti største Grad af dyrij? Varme, de 
have eg i Forhold til deres Legems Størrelse de største Respirationsorgana,, 
og inspirerer det største Quantum af Luft. Uagtet alle disse Grunde, fakkeS 
det dog ikke paa Omstcendigheder, fom synes at vcrre imod denne Theorie, 
og som beviser i det mindste, at Respirationen ikke fan vcrre den eneste Grund 
til dyrisk Varme. 1) Har adskillige Naturforskere, iblant hvilke iscrr de £llC 
og Morgan, beviist, at de crawfordske Experimenter, hvorpaa hans Theorie 
grunder sig, cre ikke anstillede med den Nøjagtighed og Fuldstcendighcd, som 
udfordreS for at kunne fcekte Grundsætningers Vished i cl bestemt og ftørt 
Lys, og at Resultatet af Forsøgene i adskillige Hænder har været meget sor- 

skiellige. 
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skiellige. 2) Om den dyriske Varmes eneste Kilde var i Lungerne, maatte 
Graden af Varmen i disse og den bageste ventriculo cordis verre betydelig 
(tørre end i andre Dele af Legemet, hvilket dog ikke finder Sted; derimod 
finder man, at Varmens Grad i alle indvortes Dele og Huulheder noget ncer 
er lige. 3) I adffillige Sygdomme, hvor Refpirationen cr faa fvag, at 
den na-sten er umcrrkelig, og hvor følgelig ikkun en faare liden Deel af atmo- 
fphcerifk Luft bliver inspirert, som i hysterice Tilfcrlde og Amphybier, findes 
som oftest aldeles ingen Alteration af den animali^e Varme. 4) Forøget 
og hastig Respiration frembringer langt fra ikke allelider forøget Varme; ofte 
findes det Modsatte. Kun da, naar hastig og stcrrk Respiration er en Virk
ning af en hastigere Blodet« Omløb og Mullernes stcrrkcre Bevcegelse, skeer 
det, og da maae den forøgede Varme vel tilskrives andre Aarsager. 5) De 
Dyr, som ligge Vinteren over i Huler, og som enten aldeeles ikke respirere, 
eller dog ved el yderlig svag Aandedrcek indaande mephitis og phlogistisk Luft, 
der er uskikket til at afsatte absolut Varme, conferverer dog deres Legems 
Varme, fkiønt j en mindre Grad, igiennem en Rcekke af Maaneder. Af 
hvilket anførte med Vished kan sluttes, at Respirationen ikke kan vare den 
eneste Kilde til dyrisk Varme.

Andre have paastaaet, at den dyriske Varme blev frembragt af den i 
Legemet tilsleedevcerende electriske Materie. Ogsaa denne Hypothese giøres 
ankagclig af følgende Omstændigheder: Ethvert dyrisk Legeme har i sin Sam- 
mcuscetning en bestemt Mcengde af electrisk Materie, som giver sig ved elec- 
triske Forsøg tydelig tilkiende. Et levende animalisk Legeme modtager en 
forøget Grad af Electricitet meget lettere og hastigere end et dødt dyrisk Lege
me, giver stänkere Gnister fra sig, og er en meget stänkere Conductor; i et 
levende dyrisk Legeme leder man den electriske Materie igiennem enkelte Dele 
den nan meste Vci fra en Conductor til den anden med megen Lethed, i døde 
kryber den electriske Materie langs Overfladen af Legemet fra en Conductor til 
den anden, uden lettclig at gaae igiennem Delene. Electriciteten communi- 
ceres ogsaa til Fluida i Legemet, og iscer til Blodet; derfor giver Blodet af 
et med elektrisk Materie opfyldt isalert Subject, naar det bliver aarcladt, 
Gnister fra sig, og har den spccififfc electriske Lugt. Udenfor Legemet forø
ger Electriciteten betydelig Hastigheden af. Bevcegelsen i tubi capillares.

Samling IV. B. Sfi 2 et 
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I et levende Dyr foreger den Circulationen og Pulsen og frembringer Rodhed 
i Huden; i el nys siagter Dyr driver Elcckriciteten Blodet langt stærkere ud 
af Aabningen, næsten til den sidste Draabe. Den animalrfFe Panne og 
Musklernes Irritabilitet holdes i siagtede Dyr langt længere ved lige, naar 
de cre electrieerede, end ellers. Flere Grunde af det Slags kunde anføres. 
Men uagtet alle disse Sætningers Rigtighed, synes det dog aldeles ikke, at 
Nærværelsen af clcctrisk Materie, endog i en forøget kvantitet, stedse skulde 
vatre forbunden ni eb Varme. Thermometer og Barometer, isolert og opfyldt 
med clcctrisk Materie, giver ikke mindste Spor af Forandring tilkicnde. Naar 
et levende Dyrs Legeme er opfyldt med Electricitet, morrkes neppe en forøget 
Grad af Varme. Kolde Dyr har ligesaameget clenrisk Materie i Legemet, 
som varme, og nogle en stærkere Grad, imodtager Electriciteten ligefaa let, 
og har dog en betydelig mindre Grad af animalisk Heedc.

Endnu andre have fremsat den Hypothese, at den dyriske Varme- Kilde 
maatte søges i Nerverne. Den Kundskab, vi hidtil har om Maaden paa 
hvilken Nerverne virke, er saa meget indskrcenket, at denne Mening ikke kan 
være andet end blot hypothetisk. Vel kan vi af mange Erfaringer med Vis
hed siutte, at Varmen i et animalisk Legeme ved Nervernes Irritation bliver 
forandret, til udvortes eller indvortes Skeder deriverer, og forøget eller for
mindsket, men aldeles ikke, at den ved Nerverne frembringes. San feer 
vi f. Er. at Undseelse og Skam driver Varmen tilligemed Blodet til Ansigtet, 
at Forskrækkelse frembringer en Fokclse af Kulde over de udvortes Dele af Le
gemet, at Vrede forsger den udvortes Heede, at sieerk Varme og Sveed 
frembringes ved anholdende Sinds-Anstrængelfe, at vellystige Tanker forøger 
Varmen i genetalia, at de fleste mechanifke og chemiske ftimuli, som virke 
paa enkelte Steder af Legemet, frembringer Rødhed og Hcede paa ve irriterede 
Steder, at forfkiellige indvortes Irritamenta frembringer Fcberheede. Men 
alt dette beviser ikkun, at med Nervernes Adfection folger ofte en forøget føl
bar Varme, som bliver mere eller mindre følelig for os, eftersom der er en 
hastigere eller langsommere Conductor tilstade, som leder Heedens Materie fra 
det adficerede Sted. Derfor er Feberheeden og Inflammationsheeden os 
mere utaalelig, naar Legemets Overflade er tor, end naar man sveder, da 
Fugtighed er erp hastigere Conductor af Heede, end tsr Atmosphære eller terre 

Klæder, 
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Kleeder, omendffient Graden af Heeden, undersøgt ved Thermometret, er den 
samme. Ingenlunde kan man af alt det anførte, iscer ester den Kundskab vi 
hidtil har om Nerverne, slutte, at den dyriske Varmes sande Kilde kunde 
vcere ak søge i Nerverne. Endelig har Franklin c) og efter ham Nlgby d) 
yttrck den Tanke, at den dyriffe Varmes Kilde maatte vcere at føge i Maven 
og Tarmene ved den Decomposition og Digestion, som Noeringsmidlerue i 
disse Steder undergaae, hvorfra Varmen ved Blodets Omløb blev udspreder 
over hele Legemet. Ogsaa for denne Theorie taler meget. Alle Ting, som liene 
til Fede, Mad og Drikke have uncegteligen en større eller ringere O.antiket af 
fix eller bunden Ild; selv Vandet indeholder en meget betydelig Deel deraf. 
De i den Anledning af Makbride, Prittgel og andre giorte Forsøg bevise 
det med Vished, ak, naar man decomponerer Næringsmidlerne ved chymiske 
Forsøg, den forhen bundne Ild bliver frie, og giver sin Ncrrvcerclse ved 
VarmemaalercnS og Følelsens Hielp tilkiende. Gicrring og Forraadneise eve 
de fornemste Midler, hvorved Legemerne bliver decomponerer, og den Foran
dring af fix Ild til frie ubunden Ild bliver frembragt, og hvad befordrer 
denne Forandring hastigere end Fugtighed forbunden med Varme? Betrag
ter man nu de Forandringer, Nceringömidlerne i ventriculo og inteftinis 
maae undergaae; den Varme, som sindes i Maven af levende Dyr, som 
synes at overgaae baade Lungernes og HierretS Varme; Forbindelsen med ad- 
skillige liqvida, faliva, fuccus gaftricus, og siden med Galden og fucco 
-pancreatico; den meget sammensatte Bevcegelse, som den egne Virkning 
af Maven og Tarmene, Pulsaarernes Action, diaphragmatis og mufcu- 
lorum abdominalium Bevcegelse, frembringer; saa synes det, ar Dccom- 
posikionen af contenta ventriculi og inteftinorum ved disse faa meget sam
mensatte anførte Omstændigheder maae vcere temmelig fuldkommen, og stärkere 
end den maaffee ved nogen Kunst kunde efterlignes. Af de anførte Data 
synes det ot man med megen Sandsynlighed kunde uddrage følgende Slut
ninger: i) At ved Decomposikionen af Ncrringsmidlerne i primis viis den 
fixe Ild bliver løst og sat i en ubunden Tilstand. Men da denne O.vantitet 
af ubundne Ilddcle, iscer i Mennesker, som pietet at tage langt mere Ncrring

Fffr til

c) Tranklins Letters.
d) Rigbys Eflay on the Theory of the production of animal Heat.
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til dem end fom Naturen til Legemets Conservation udkreever, vilde vcere langt 
siSrre end Legemet kunde taale, eller fom ved alle Conductores af Herden kunde 
affedes; ar 2) ikkun en Deel af denne löste ubundne Varme bliver absorbere 
af Bloder, og ved dets Omlob desteibuerct over hele Legemet; 3) men en Deel 
i en bunden Tilstand forbinder sig med den finere Deel af Phlogiston, og i 
Forbindelse af chylus bliver ved vafa lactea reforbert, og tildecis til Nutri- 
rioncn af Legemet anvendt, deelS deponeres fom Filtet i cellulas adipofas. 
4) Det ovrige af de nieste Jlddcle Miver enten i Forbindelse med de grovere 
phlogistiske 05 terrestriske Dele af Næringsmidlerne ved excrementa evacuerr, 
eller forvandles til inflammabel Luft, hvilket flatus bevidner, fom per poflo
riora bortgaaer, og fom er tydelig inflammabel. Der findes adskillige Phoe- 
nomener, naar man observerer den dyriske Occonomic, som stadfcesier denne 
Mening. Det synes at vetre en fetrdelcs OvereenSsiemmelfe imellem Huden, 
hvorigiennem det sictrkeste Tab af Varme skeer, og Maven. Sult og Folclse 
af Kulde er nersten uadskillelige; og hvem veed ikke, nt et gedt Maalnd frem
bringer Varme, og saa meget mere, jo hidsigere Næringsmidlerne, og jo 
storre O.vantiteten, man har laget til sig. I et koldt Vcirligr og i koldere 
Clima spiser man scedvanlig stärkere end om Sommeren og i el varmt Clima. 
De Folk, fom ved Bevcegelse og frie Luft lide et steerkere Tab af Varme, fpi fe 
fcedvanlig steerkere end andre, indsiuttedc i varme Vcerelfer, og uden Bcvct- 
.gelfe. De Dyr, fom have den sictrkeste Mave, fom virker stcerkcst paa 
nutrimenta, have ogfaa den stcerkeste Grad af Varme, i feer naar deres ud
vortes Bedcekninger ere ikkun langfomme Conductores af Heede. Fuglene, 
Faar, Stude og andre drovtyggende Dyr lune til Excmpel. Men uagtet 
disse og andre Omstændigheder, fom til Bestyrkelse af denne Mening kunde 
smssres, fattes det dog ikke paa Grunde, fom vifer, at heller ikke Fordoiel- 
sen as Foden kan være den eneste Aarfag til anima lisk Varme. Vi feer i 
mange Sygdomme, at den Syge intet fpi fer og ikkun sparsom drikker, og 
desuden den dyriske Varme kan stige til no Grader. Koldblodede Dyr 
have af og til stanke Digestionsredskaber, og digereres stark, men have dog 
ikkun en ubetydelig Grad af dyrisk Varme, i Forhold med Dyr, som har 
»armt Blod. De Dyr, som ligge Vinteren over i Huler uden al Ncering, 
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conserve rer dog en Deel af deres animaliffe Varme igiennem en Rcrkke af 
MaaNcder.

Delle er da de Hypotheftr, fom man hidtil har antaget for at forklare 
den animaliffe Varmes Aarsag. Jeg troer al have beviist, at de fleste af 
de auferte Meninger har noget, som tater for dem, og al imod dem alle kan 
saikteü uimodsigelige Grunde, som beviser, at under visse Omstændigheder de 
anftrte Aarsager ikke kan frembringe dyrisk Varme. Alle Naturforffere 
have hidtil ikkun vildct antage en eneste Aarsag kil Varmens Frembringelse 
i de dyriske Legemer. Skulde det ikke vcere rigtigere og mere analog med 
Naturens Fremgangsmaade, ar antage flere? Efter mine Tanker kunde 
man fastsatte fire Maadcr, hvorpüa den dyriske Varme frembringes: 1) Aån
dedrættet, 2) Fordoielsen, 3) Blodets Omlob, og 4) Nesorbtioncn af Filtet. 
Jeg fordrister mig ikke med de fleste nyere Physiologer at udelukke Blodets 
Omlob fra Aarsagerne til animaliff Varme. Grunden dertil har jeg forhen 
anført. Det er uden al Tvivl, at Varmen eller de ubundne Iltdele ved 
Blodets Circulation bliver udbredt over hele Legemet, og skulde det vccre 
urimeligt at troe, at ved Cirkulationens faa meget sammenfatte Bevcegeift, 
fom ved intet Experiment kan efterlignes, ifar under den ved Circulationen 
tiltagende phlogiffffe Beffasseuhed af Blodet, fix Ild blev lost, og ubunden 
Varme frembragt? Jeg har regnet Afsætningen af Filtet imellem Aarsa- 
gerne til animaliff Varme. Vi vide af Erfaring og ved chemist Analyse, 
at alle ungvinofa indeholder en Mcrngde af Phlogiston; det synes derfor 
meget sandsynlig, at ved Rcsorbtionen af Filtet, og dets Blanding og exacte 
Forbinding med andre Vcrdffcr, en nye Kilde til dyrisk Varme bliver frem
bragt, da Phlogiston forenet med Blodet afscetter sin bundne Varme. Grun
den til disse Meninger ligger i det foregaaende. Vist er det, at alle de Ind
vendinger, fom kan gieres imod en enkelt Aarsag til dyriff Varme, kan op
lofts, naar man antager flere.

Det fynes heller ikke, at, ved Virkningen af foren de Krerfter ti! den 
animaliffe Varmes Frembringelse, for megen Hecde i Legemet kunde foraar- 
sages. Naturen har sorget derfor ved de mange Conductores og Emnuctoria, 
som leder den overflødige Varme af Legemer; maaffee og, at en Deel af den 
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ubundne Varme igien tilbagegaaer til sin bundne Tilstand, og Erfaring viser, 
at, ligesom Vandet s. Ex. ikke imodtager en stsrre Grad af Varme end til 
Kaagepuncten, saa stiger den dyriske Varme i det menneskelige Legeme ikke 
over iio Grader. Ethvert Legeme og ethvert Dyr synes heri at have deres 
bestemte Grcendser; og den Skaber, som i Henseende til Frembringelsen af 
atmosphcrrisk Luft har foreget Midlerne saa uendelig som frembringer den, 
som ogsaa i Henseende til Luften saa rigelig matter alt hvad som lever paa 
Jorden med Velbehag, har vist ikke ladet beroe Varmens Frembringelse paa 
en enkelt Aarsag, som i de forskielkige tilfcrldige Omstcendigheder i Livet saa 
let kunde v«re Forandring underkastet, men anviist flere Kilder til dyrisk 
Varme, som i de fleste Dyr til Livets Conservation er ligesaa uundvcrrlig 
som Lusten.
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