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fan kand ikke undre over, at det er vanffeligt at udfinde den
G rette Aarsag til en etter anden naturens Virkning her paa
Jorden; thi for det ferste er vor Jordklode og dens Luftkreds
sammensatt af mange og adffittige Ting, som paa utallige mange
Maader samles og blandes og virker paa hinanden/ hvorover en Phyficus leet kand forvildes, og tage det an for en Aarsag som ikke er det.
f. e. Man veed, at et og det samme flags Vand bliver ikke altid lige
heedt, i hvorlcrnge det end koger/ hvor leet kunde en Phyficus ikke
falde paa de hanker , at de fremmede Materier, som altid findes i
Vand, kunde ved deres fterre eller mindre mcrngde foraarsage fligt?
Hvemffuldetcrnke, og af hvilke principiis ffutte Mand a priori bli
ve overbevtift om, at Vandets Heede dependerer af Luftens tyng
de, saa at, jo tyngere Luften er , jo heedere kand Vandet blive ved
Kaagning;

For det 2det er der vel en storre mcrngde af adffittige flags
fubtile effluviis (Uddunstninger) endrvi ltcenke, hvis Beskaffenhed
er os ubekiendt, og som_ frembringe saadanne Virkninger, for
hvilke vi ikke vride at give nogen grundig Aarsag. Samme vor Ukyndighed
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Lighed er det og at tilffrive, at vi have enten ingen, eller dog meget
liden Kundffab om Maaden, hvorpaa Metaller og Steene genereres.
At jeg ikke skal tale om mange andre phoenomena, hvis oprindelse
og Aarsag til storfte, Deelen bliver os ubekiendte.
For det zdie dependerer utallige mange Virkninger i Natu
ren af den Figur, Storrelse, elatticitet, og andre kraefter, som Le«
gemets mindste particler besidde, og da vi derom ingen vis Kundffab
have, saa maa en forsigtig Phyficus vcere bange for at danne be:
mcrldte partielers Egenffaber efter sit eget Hoved; Thi ved fiktioner,
og hielp af Indbildnings kraften sammensmiddes ofte et Syfteme chlmerique, eller en Phyfiff Roman, hvorudl Sagen vel med sine Om«
ftcendigheder behagelig fremsattes/ og beffrives, men ingenlunde
beviises. Jeg vil hermed ingenlunde afffroekke dem, som have lyst
til at udsinde Hypothecs, hvoraf et eller andet phoenomenon kun
de forklares; Thi stigt et Arbeide forer i det mindste den nytte med
sig, at gemeenlig nye experimenter giores og beffrives; Men jeg
vil allenefte give dem den Regel, at jo meere Simpel deres Hypothefis
er, jo hastigere bliver den af Phyfieisantagen, saa fremtden ellerser
overeensftemmende rued Naturen selv. Vil man eftersee alle aftronomiffe eller andre Phyfiffe hypothefes, som nu omstunder ere antagne, og
ansees for meere end blotte hypotefes, hvilket og i sig felv best paster sig
til virkningerne at forklare, ffal man befinde, at de af alle opfundn e
ere Le fimpleftc; Thi endffiont Naturen er overmande fuld af Vir
kende Aarsager, og deres Virkninger, saa er Len dog af den Vise
Skabere saaledes indrettet, at den ikke bruger sieere virkende Kroefter, end som til en Virkning udfordres, hvorudover ofte en Phyfi
cus, som tilforn kand have havt urigtige tanker om Aarsagen til et
eller andet phoenomenon, og er siden kommet efter den rette Aar
sag, maa tilftaa, at hand tog feyl derudt, at Hand meente der udfordredes ftorre eller fleere virkende Aarsager til at i frembringe en
Virkning end Naturen selv har brugt..
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Der have vceret adffitlige Lcerde Mcrnd, hvor af enhver har
givet sin meening tsikiende angaaende AarsagentilIis, men som de
fieefte af disse Mreninger have vceret meere ingenieufes end grundige,
have Phyfici ikke taget i hetcmkning at forkaste dem saa noer som 2de,
om hvilke dog endnu difputeres, hvilken af dem er den retteste. En
hver af disse tvende Meeninger har habiles og berømmelige Mcrnd
paa sin side. Den iste hypothecs, som jeg agter at beskrive, er af
felgende Indhold:
Iis dannes afen Materie, som blander sig med Vandet/
og baade udjager Ilden af Vandet, saa og sammenbinder Vandets
Deele saaledes, at der fremkommer en haard Mafia.
Denne
Materie er Salpeteragttg, som af Solen og den underjordiske
Ild drives op i Luften, og det hoyere om Sommeren formedelst
Solens ftcerke Varme, end om Vinteren, da den derfor ogsan
falder hastigere til Jorden. Efterdi Vandet om Sommeren er i en
alt for stor bevcegclse formedelst Heede, bliver denne Mgterie der
ved saa ftcerk bevceget, og adspredt, at den ey kand sammenbinde
Vandets paracler, hvorfor Vandet og bliver flydende heele Som
meren igiennem, medmindre Luften er saa opfyldt med denne
saltagtige Materie, at den maa lade den falde ned om Natten i Van
det, hvorved dette omskiftes til Iis, som siges at skee undertiden i
Armenien, Tartanet, og China; Men om Vinteren kand Denne Ma
terie udove sin fulde styrke,da Solen ikke hindrer den derudtM eftersom
den jager Ilden ud, er den ligesom en Aarsag til Kulde ; thi Kulde
er ikke andet, end en mangel paa Varme, og i sig selv ingen reel el
ler pofitive egenskab.

Den 2den hypothefis indeholder folgende Ting: Ild-paraderne gaaer bestandig ud af et Legeme i et andet, af et varmere
i et koldere, indtil det sidste faaer samme Grad af Varme, somdet
forste, hvorfor, naar Wften, eller en anden Materie, som omgi
ver Vand eller et andet fluidum, som kand blive til Iis, er
meget kold mod Vandet at regne, saa separere sig ogsaa mange IldCccc
par-
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particler fra Vandet, og soge deres herberge hos Vandets meeft
troengende Naboe. Den forsti«! mellem Vandets og luftens var«
me kand voere saa ftor, at Vandet derover bliver stillt ved Ild-particlerne, som have holdet dets Deele fra hinanden, saa at Vand'
paraderne kommer nu saa toet til hinanden, at de kand hcenge faste
re sammen og formere et Haardt Corpus, som vi kaldeIts.

Mr. Mairan i hans tradat, kaldet Diflertation fur la glace bi
falder den anden Meentng, men derhos foregiver hand, at Ildparaderne ere elaftifFc, bevege sig omkring deres axis-, og derved for»
aarsage utallige tourbillons (eller Hvirveler) i den heele xtheriffe
Ild ‘Maffe; Naar denne Ild-Materie entm ikke er i tilftrockkelig
mccngde i Vandet, eller og den derudi mister sin bevegelse og elaftidtet, stal derved Iis frembringes, ja denne ætheri^c Ild-Masse stal
foraarsage Legemers eohXfion, Torden, KrudetsKnal, eledriciteten K. Ved stige Egenstaber, som Ild materien efter hans Meening
har, holder hand for, at alle de Vanstelighcdcr kand h«ves, som
den 2den hypothefis forer med sig / faa at der aldeelis ikke behoves
Frostbringende particler, hvilke hand kalder chimeres, og blotte
Virkninger af en stcrrk imagination. Jeg har fremsat den anden
hypothefin, uden derhos at melde, paa hvad Maade Ilden agerer,
og gior Vand siydende, og altfaa ey bundet mig tilMss. Mairans tan
ker om Ildens BestaAtthed, baade fordi det, fom derom siges,
ikke kand bevitfts, saa og fordi de objedioner, som gioresmodden
anden hypothefis, derved ikke kand hceves. Jeg har ikkuns anfort
ovenmoeldte af Mfr. Mairans- Skrift, eftersom dette er en af de seeniste og betydeligste Afhandlinger, som, saa viit jeg veed, i den Ma
terie er udkommen.
Ellers maa jeg tilftaa Mfr. Mairan den berommelse, at hand anforer mange artige experimenter.

Det er en let Sag at stionne, hvilken af diste hypothefes er den
firnpleste. Udi den forste udfordres en virkende Aarsag meere end i
den anden, nemlig de frostbringende particler, hvorfor og den anden
med rette kand kaldes den firnpleste af disse tvende, og si)nes at vcere
den
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den rettefte. Mit oyemerke er, at besvare de obje&ioner etter indvendiger, fotu den store phyficus Petrus van Musfchenbroek har
frembragt (*) imod den anden hypothefin, thi ingen har giort sig
storre Umage forat kuldkaste j den, og derved forsvare den ferste hy
pothefin, end denne berommelige Mand.

Mufchenbroeks fyrste Objedion.
Da Ilden udviider alle faste og flydende Materier, saa maa den
ogsaa udviide Vandet, baadeved at udviide Vand-partideme selv, saavelsom og veM flitle dem fra hverandre, altsaa maa det nedvendig
flee, lat, naar Ilden gaar udaf Vandet,dets particler baade blive min
dre, saa og komme tcetlere tilsammen, folgelig, dersom Its derved flal
frembringes,at I d ur forlader Vandet,saä maatte Iis vcereet condenferet Vand,eller en Materie,som var tcettere end Vand, og altsaa ind
tage mindre Rum end Vandet, og saa meget mindre, som det mistede
en storre qvantitet af ilden. Men man feer det, fom er tvert imod,
thi Iis er et rareficeret Vand, det er, en Materie, som er mindre
toet og compact, end Vand, ja endog den Iis, som er flillt ved al
Luft, er loettere end Vandet, og den svolner faa meget meere, som
kulden er ftrceng til, folgelig maa en fremmed Materie foraarsage,
at Vandet, naar det fryser, udviider sig, men Ildens bortgang alleene
kand umueligt gieredet.

Svar paa den forste Objedion.
Det er en Sandhed, som ingen Phyfieus noegter, og som Er
farenhed kand overbeviise enhver om, at et stykke Iis svemmer oven
paa Vandet, er folgelig loettere, og tager et storre Rum ind end
Vandet. Dersom tut ingen anden Materie var i Vandet end Ild,
saa maatte det nodvendig flee, flm Mufchenbroek siger, at ved Ildparadernes Bortgang burde alle Vand-partiderne komme noermere
tilsammen end de vare tilfom, og Isen blive tcettere og tungere end
Vand, eller og, om Vandet flulle rareficeres, som virkelig fleer,
Cccc 2
saa
)
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vid, Tentamina experimentorum natur, captorum in Academia del Cimentø,
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faa maa en fremmed Materie komme ind i Vandet, naar det stal
til at fryse. Jeg siger: det maatte ffee, om ingen anden fremmed
Materie var i Vandet end Ilden. Men da vi nu viide, at der er Luft
t Vandet, som er elaftifF, hvorfor stal man gaae den gandffe forbi,
Hg udvoelge en anden Materiei Mariotte i hans difcours de la nature
de L’air vitser ved et artigt experiment, at Luften, som havde varet i en Vanddraabe, og deraf ved Varme var bleven uddrevet, hav
re, efterat den var bleven kold , intaget 8. a io. gange ftorre Rum
end Vanddraaben selv; af hvilken experiment sees, at Luften, som
«ri Vandet, er meget tattere og eompaLtere, end den, vi respirere,
hvorfore ogsaa Mariotte, i sieden for Luft kalder den Luft-materien
(matiere aérienne.) At Luften i Vand er meget meere sammentrykt,
end den vi leve i, beviiser ogsaa Monfr. Noliet i hans Lemons de Phyfique pag. 307. feq. Man seer ey uden Forundring, at udi Vand,
hvor tilforn ingen Luftblarer kunde ftes, opstiger en utallig mangte Luft-Marer, medens det fryser, og efterat Vandet er frosset, en
forunderlig mcengde findes as dem udi Iiftn, hvoraf nogle tblant
1 ere saa store som en Hassel-Nod. Naar man nu sammenligner det,
som man virkelig seer i Iiftn, og Mariottes forhen anførte experiment,
seer jeg ikke, at der er nogen Urimelighed i deune Sawing: Naar
Vandet bliver til Iis/ og dets partialer kommer tattere tilsammen,
saa blive derved Luft - paraderne udpressede af Vandets MellemRum, samle sig sammen, og ved deres elafticitet udvider sig, og
Dior derved Iiftn lattere end Vand, saa at Iiftn svolner saa meget
meere op, som Luften indtager et ftorre Nnm. At der er virkelig Luft
i de Bubler, man seer i Iiftn, kand siuttes deraf, at, naar man
legger et stykke Iis i Vand og stikker Bublerne op med en Naal, saa
stiger Luft-Marer op i Vandet af Iiftn, og vil man pumpe Luf
ten fra Iiftn, saa brister den hist og her, o g Bublerne bliver ftorre.
Af dette sidste kand iSardeleshed sees, at Luften udi Iiftn, endskiont den er meere expanderet, end da den laa ffyvlt i Vandet,
Log endnu er sammentrykt.

Hvad det angaaer, at Iiftn er endogsaa lattere end Vand,
rndffiont Luften har varet uddrevet af Vandet, fom er bleven til
Iis,
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Jis, dasvares: for det forste kand Ild ikke udjage ald Luft af
Vandet og for det andet, om man end afkogt Vand udpumper Luf
ten, kand det dog ikke blive stilt ved ak Luft; thi^hvor god en LuftPumpe man end bettener sig af, og hvor loenge man end vit pumpe
med den, saa kand dog Recipienten aldrig reent udtommes fra Luft,
og folgelig saa vel for denne Aarsags styld, som formedelst Vand
particlernes sammenhængen kand ey Luften gandste troekkes ud af
Vandet, og bliver altsaa saa megen Luft til overs i Ilsen som kand
giere dets volumen fterre end Vandets. Man seer da heraf, at
hverken Ilden eller Luft Pumpen kand rense Vandet saavel fra Luft,
fom Frosten, hvorved Vand partiderne kommer toettere tilsammen,
og jager maastee endogsaa de mindste Luft-partider ud, som have
vceret indknebne imellem dem, men nu foreene sig i storre merngde
sammen. Af anforte kand efter mine tanker sees, at denne Mufchenbroeks Objection aldelts ikke kuldkaster den foranforte anden hypothefis. Nu kommer vi til hans

II. Objection:
Naar jeg har giort experimenter med Jis i Glas-Flaster,
siger Mufchenbrock, faa har jeg ofte mcerket, at der ligesom er
kommet noget ind i Flasten, som har ferstet sig til siden deraf, og er
derfra gaaet ned i Vandet, i Begyndelsen temmelig hastigt, luen
siden langsommere, og har derhos bestrevet en krum Linie. Fra
een og den samme Pumt i Fiasten kom ey alleeneste een, men
mangfoldige saadanne krumme Linier frem, og af diste krumme
Linier havde saavel Iistraadene, som Iissttvene deres Oprindelse.
Dette lader sig ttlfyne saa vel si Vand, hvorfra Luften er tagen,
som ogsaa i andet Vand.

Gvar:
Jeg hak oste selv givet noye agt paa, naar Vand er blevet
forvandlet, til Jis i adskillige flags Glas, uden at jeg haver feet det,

C tee Z
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fom AuQor foregiver sig at have seet. Jeg har ogsaa med fliid iglennettltoflRobert Boyles, Perraults, Mariottes, Mairans, og andres
Skrifter om Jis, men magtet disse Mand, og blant dem fornem
melig Boyle have varet flittige og utratteltge i deres Observationer,
saa harmgen af dem maldet, at de have feet noget fligt, fom AuEtor
foregiver, Det er ikke troligt at de havde glemt at anmcerke hvis i
faa fald aftdennem havde voeret obferveret, efterdi deter faa meget
vigtigere thenseende til Issens Aarfag, fom derved gaaer Syen for
Sagen. Mon ikke den ellers accurate Author er bleven forfort af
Vederffinnet, som Iistraadene, og Jisfftvene have givet l Det vil
komme an paa Phyficorum attention og eenftemmige relation, ottt
de have feet faadant, fom Muichenbroek foregiver at have seet.

III. Obje&ion.
Jeg har, siger Muichenbroek ofte om Vinteren fornnmmet,
at Thermometrum har vtist en stark kuldet Luften/ da det siod meget
lavt nemlig under den 32te Grad, og dog alligevel fros Vandet ikke;
En anden Titd blev det ved at fryse , endffiont liqueuren (ved hvilket
Ord Mufchenbroek uden tvivl forstaaer Spiritus vini) var sieget i
Thermometro over 32 Grader, folgelig kand der voere en storre
moengde af Ild i Atmofphæra, og Vandet dog fryse, og en inrndre
maugde, uden at Vandet derfor fryser, derfor dependerer Frost
ikke af Ilden men af noget andet. Jeg har ikke alleenefte obferveret
dette med Thermometris, som havevoeret fyldte med liqueur, men
og med dem, som der have voeret Qvegsolv udi, hvilke jeg tryggelig kunde forlade mig pam
Jeg har i nogle Aar obferveret, at
Ovegsolvet i Thermometro var paa den 32. Grad/ naar det begyndte
at fryse, og at Frosten holdt ved, endfftont Ovegsolvet fteeg til 36.
Grader ja til 41. Grader, da det dog gemeenlig toer, twat
*
Mercu
rius staaer paa den 33. Grad, og meget freerk, naar det staaer paa
36 f eller 40. Grad.
Hand anforer ogsaa Baron Wolfs og Maraldi deres Obfervationer, at, naar Spiritus vini engang i Thermo
metro er udi stark Frost dybt stunken, stiger den dog ikke strar,
ffiont
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stisnt det endog toer. Ligeledes anforer vores Auctor den Observa
tion', fom Cyrillus, Profeflor Medieinæ ti( Neapolis har giort, og
eHnbftfrttfcet Londonffe Societets TranfaEtions, nemlig, atderbehsves ikke saa ftoerk Kulde til at Vandet stulle fryse i Neapolis, som
naar det stal fryse i London.
Jeg forbtgaaer at anfore meere af
AuEtors objection, eftersom det bemcrldte er. Hoved - Sagen, hvorpaa gives til

Svar:
1) Hvad Cyrilli Obfervation angaaer, da har Mir. Mairan
aldeles refutered den ved at frembringe experimenter, somere gierte i
Neapolis, ogpaa andre steder, med Mfr. Reaumurs Thermometro,
som var accurat, da derimod Cyrilli var utilforladelig.
2) Hvad Wolfs Oø Maraldi obfervationer angaasr, giores
ikke nodiq derimod noget at indvende og svare, eftersom ikke engang
vores Auftor bygger selv^, meget paa de experimenter, som giores
med Thermometris af Spiritu vini, hvoraf ved indfaldende ftoerk
kulde etter varme uddrives en ftor mocngde Luft, som i bemocldte
Spiritu foraarsager en ftor irregularitet. Den anden Aarsag, soln
befrier mig fra at svare noget herpaa, er, fordi Wolf tilftreekkeltg
har viist, at Luften, fom har udviklet sig uf Spiritu, har forvoldet
ben ovenmceldte anomalie. Saasom Wolf har udi sine herover giorte
experimenter vceret meget varsom og forsigtig, maatte man undre
over, at AuEtor har gaaet hans Forklaring forbie, og atteene sagt,
at hand gaven anden Aarsag, end hand selv. Baade Maraldi og
Wolfs Thermometra MK fyldte med Spiritu Vim, som Var fuld af
Lutt, men ikke engang dette stal gicrlde hos AuEtor. En Phyth
cus bor vare meget cam i at antage hypotheses, thi de ere ofte i ftand
til at forblinde Sandserne, og afvende dem fra deres rette og naturlige brug. Er een f. e. forliebt i en hypothefis, saa seer, horer,
foler, lugter, smager hand ikke ret, med et Ord, alle de Omftomdigheder, som er at observere vedet phoenomenon, komme ham gand-
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ste anderledes for, end de ere i sig selv, og hvordan det er eller ikke,
faa stal alting dog passe sig paa hans engang antagne hypothecs.

3) At komme tilbage til Auftors egne Obfervationer, som
ere giorte med Mercurialffe Thermometris, da kand ingen, som er
vant ved at giore Meteorologie Obfervationer, tilstaae Rigtigheden
af denne Conclufion, at, fordi Qvezsolvet i Thermometro staaee
nogle Grader uader fryse Puntten, og det endda ikke fryser, derfor
kand Its ikke formeeres ved Varmens Bortgang; Thi, naar et Ther- ?
mometrum er vel gtort, saa giorer de kolde eller varme Vinde, som
det er exponeret for, en kiendelig effect paa Qvegsolvet langt hasti
gere, end paa Vandet eller Iiftn. Det mindste man aander paa
et saadant Thermometrum, stiger Qvegsokvet strar merkeltgM/
hvilket dog ingen synderlig effeft ville giere paa et stykke Ils. Des
uden dependerer Qvegsolvets - Stigen og falden meget af stadet,
som det Hanger paa, f. e. om det hanger saaledes, at alle Vinde
frit og ubehtndret kand blase derpaa, om der ere saadanne corpo
ra i narvarelsen, som ved deres kulde eller varme virker tillige med
Luften paa Thermometrum, da Luften alleene burde glore det. Altsaa ffal udi disse og andre deslige foranderlige Omftandigheder, og
ikke i deHrostbringende particler Aarsagen seges, hvorfor Qvegfelvets stigen og falden paa nogle faa Grader ikke kommer over eenS
med Ztsens Smeltelse eller Vandets Frysen. Dersom Muflchenbroek
havde tilforladelige« erfaret, at, endfkient Qvagsolvet tThermometro lange havdestaaet under fryse Punkten, farfftVand, som vart
samme Luft som Thermometrum og i et aabent Kar, dog alligevel
ikke i den Tiid var frostet, eller og at Zis, som var i samme Luft
som Thermometrum ikke var smeltet, endssiont Qvagsolvet i nogen
Tlid havde staaet paa 41. Grader; Saa havde Muffchenbroeks
objection fort nogen styrke med sig, men da fligt er imod ald Erfaren
hed, og der kand, som tilforn er meldt, gives grundig Aarsag, hvorfore ikke altid Vandets og Ilsens omfftftelft strax folger paa Qvagsolvets stigen eller falden i Thermometro, uden at tage frostbrin
gende
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gende particler tilhielp, saa kand enhver.let ftienne at den ansatte
obje£tion er af ingen kraft.

IV. Objection/
Vand, som sta aer i aabne Kar i Luften, fryser hastigere/
end det, der er i lüfte Klafter, ja naarjeg nest ved et stort kar med
Vand har sattsmaa Flasker ligeledes med Vand, som vare tilstoppede,
saa har jeg ofte feet, at Vandet idet store aabne Kar har vceret fros
sen z Tomme dybt, og dog har Vandet i Flafterne vceret flydende
og klart. Ilden, som har vceret i begge flags Vand, har ikke haft
meget meere Vandftelighed til at fiye bort fra Vandet i Kar
ret, end det i Flafterne, i det mindste kand forftiellen ikke vcere
saa stor, at saa ulkige Virkninger derved ftulle kunde frembringes,
men Glasflasken har hindret, at de frostbringende particler ikke frit
har kundet komme ind i Vandet, hvorover det ogsaa er fteet, atsaasnart Flaften er bleven aabnet, og Luften har frit kundet komme
derind, er Vandet strax frossen, og naar Vandet blev udflaaet Draabeviis, er Draaberne frosne i Luften. Det samme har ogsaa Fah
renheit Obferveret, thi, da hand havde fyldt en Glas Kugle halv
Parten med Vand, og traft guften bet fra, figillerede Hand den
hermetice, og satte den hen et stced til at fryse, men Vandet blev,
som der var, endogsaa felgende Nat derpaa, hand faldt derfor paa
de tanker, at Luftens Ncervcrrelseudkrcrvedes hertrl, hvorforehand
aabnede Kuglen, saa at Luften soer derind, da der inden et Minuts
forlobsaaes en beel hob Iisftiver i Vandet; altsaa har Luften fert
noget ind med sig, som har foraarsaget Issen.

Svar.
Jeg har giort Forseg med det flags Glas, som er hermetice
figilleret, og holder noget Vand i sig, der ved sit Fald, naar det bevcrges, giver samme Lyd, som om det var en Steen der nedfaldt paa
Bonden af Glasset. Den sterste Deel Luft er udjaget bande af VanDddd
det
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det og Glasset, forend dette blev figillefet, for at kuften ikke ffulde
hindre Vandet t sit Fald og fta at give ovenmcrldte Lyd. Da jeg en
gang i haard Frost tog dette Glas ud af et Skab, hvorudi det laa for
varet, fros Vandet derudi i et oyeblik, da jeg nylig tilforn havde
seet, at det var flydende. Siden hcengte jeg Glasset udi Vinduet i et
kolt Kammer, somvartillukt, men hvad ffeede? Vandet befandtes
ligeledes flydende og klart, saa lange Glasset hcengte stille, faafnart
jeg derimod tog fat i Traaden, hvor med det var ophoengt, og bar det
tnd i et andet Kammer, var det inden jeg kom derind, fyldt med Iisffiver. Mfr. Mairan har om denne Vandets hastige Forvandling
giort endeel meget artige experimenter, font ere decifives, hvorfor
jeg ogfaa her kortelig vil anfore nogle af dem: Hand havde i en
stark Frost sat adfftllige Glas tned Vand hen at fryse, i et af dein
var bar Vand, t et andet var Vand, hvorpaa flod OlivenOlie, i det tredie ligeledes Vand med Oliven-Olie paa, hvor
udi var hangt et Thermometrum, i det flerde var ogfaa Vand,
men Glasset var tildekket med en Glasffive, dog faaledes atluften
kunde temmelig ftit komme ind og ud.
Endffiont nu Vandet i det
forste Glas var ganffe frossen, og det Thermometrum, som
stod i det tredie Glas, befandtes at staae ligefaa lavt, som et an
det, der var hangt i fri Luft, saa var der dog ey mindste Jis at see i
de ovrige tre. Derpaa flog hand med en Nogle paa det andet Glas,
og Vandet efter 12. å 15. Slag var fuld af Iisplader,fom havde adffillige flags inclinaitoner, hvorved Vandet blev uklart, og 15. å 20.
Minuter, efter at Olien var taget bort, blev det heele Vand til Its.
Det Thermometrum, som hcengte i det tredie glas loftede hand
sagte og perpendiculair op af Vandet, for derved at deele samme,
men forend Thermometrum endnu var kommen udsaf Olien, for
meredes allerede Iisplader i Vandet, som giorde det uklart. Det
flerde Glas tog hand i Haanden, og stedte Albuen mod VinduesKarmen, hvorpaa ligesom i de nceft forrige tvende Glas Vandet
blev formedelst Iisplader giort uklart. Af et andet Glas, fom loftligen var tildekket med en Glas Skive, tog Hand Glasfftven aandffe
sagte bort, og rorte Vandets Superficies med spidsen af et stykke
Its
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Iis. DeniGesvindighed, siger Marian5, hvormed de smaa Jisplader dannedes og giorde det heele Vand uklart lige fra Rorings
Fünften af indtil Bunden af Mostet ogrundt omkring, kand ikke lig.
nes ved noget bedre, end den Hastighed, hvormed Krndet antandes. Men han havde ogsaa sat tvende Glas med Vand i Luften, af
hvilkedet eene havde Lin-Olie oven paa Vandet, udi det andet, var
bar Vand, og dette Glas var saaledes tildekket med en Glasstive,
at ingen Luft kunde komme ind eller ud, men der var dog Luft mellem
Vandet og Glasffivene. Imod al Formodning ssandt hand Jisplader i d;ste Vande, endffiont der ikke var mindste Jis at see udi Vandet, som var i et andet Glas, der var loseligen tildekket med en Glas»
Skive. Altsaa falder MufTchenbroeks Formodning af sig selv bort,
at Vandet derfore ikke var frosten, fordi Luften var forhindret fra
at komme ind i Flaffene med de Iis foraarsagende particlef. Thi
i mit Glas er ingen Luft kommet, og doger Vandet derudifrosten
enten af sig selv, etter og blot ved Hielp af den Bevcegelse, det blev
satt udi, hvilket og er obferveret ved Mairans experimenter. Mon
det ikke var bedre, i fteden for at optanke Itsgiorende particler, af
ovenftaaende experimenter at giere denne Slutning, at Vand som er
noer ved at blive til Iis, kand dertil forhielpes ved en maadelig Bevagelse,hvorved formodentlige« Vand og Luft Deelene des snarere blive
skilte fra hinanden, og de forste des hastigere komme saa toet sammen,
som til Ilsens Dannelse behoves ?

V. Objection.
Jeg har, siger Auftor, undertiden om Vaaren i Martio og April
obferveret, at, naar Dagen har varet klar,og maadelig varm, og Natten derpaa har blast Aften eller Norden Vind, saa ere Gravene paa
Landet tilforsne.Sandeltg denVtnd har ikke kundet bragt Vandet,som
af Solen om Dagen har varet opvarmet, til at fryse, men den har
bragt noget med sig, som er blevet Vandetmeddeelt, og har foraarsaget dets forandring til Iis; Thi hvorofte blaser ikke en Astlig
eller Nordlig-Vind udi Covernd, uden at Vandet derfor fryser; Men
Dddd 2
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paaden Tiid have de foregaaende Dage ikke vceret klare, men taagede og fugtige, hvorved (volen er bleven hindrtt fra at trcekke det
op af Jorden, som den ellers trcekkerop, naar Luften er klar: Men
Det, som Solentrcrkker op af Jorden foraarsager, naar det blandes
wed Vandet, denHaarhed, som, Vandet faaer, naar det bliver
til Its.

Svar.
Jeg har observeret, som tilforn i Societetets Skrifter er NNfort, at udi de z Aar 1746, i?47/ 1748. har den ftcerkeste Frost
vceret i Martii Manned med N. O , og o. N. O, Men pnadenTitd
var Ovcegsolvet i Thermometro lavere , end det havde vceret i de foregaaende Vinter -Maaneder, og folgelighar Luften selv vceret kolde
re. I November Manned have vel ogsaa Ostlige og Nordlige Vinde
blcest, uden at have frembragt saa stcerk en Frost, men da har ey hel
ler Ovcegsolvet i Thermometro staaet faa lavt. Jeg finder ikke i mitte
journaler, at jeg nogen Tiid har mcerketstcerk Frost, udenntThermometrum jo tillige har vceret lav.
Jeg har felv lmed rumligt Agtsomhed obferveret Ovcegsolvets stigen og falden, ja vel iO. gange om
Dagen, foratvcereforvisiet om mine observationers Rigtighed. Da
Auäor siger, at samme Vind har bragt Vand til at fryse udi Mar
tio eller April , men har ikke kundet udvirke det famine i November,
fordi Luften i de foregaaende Dage havde vceret taaged og fugtig,
og derhos ikke viiser, hvad Beffaffenhed det har haft rued Luftens
Kulde i begge tilfalde, fees ikke, hvadiKraft benoefnte hans Argu
ment har enten til at beviise de Frostbringende partiders Virkelighed,
eller og ar den anden Hypothefis derover billig bor forkastes.

Efter at vor Au£bor ved de foregaaende ObjeStioner har sogt
at bestyrke sin hypothefis, saa strceber han i de folgende at beviise, at
De frostbringende paroiclerereaf en faltagtig Natur.

VI. Ob-
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VI. Objection.
At der er en anden'Materie i Jis, foruden Vand, flutter vor
AuEtor deraf, fordi Iis eller Snee, naar det er smeltet, er raa
og ubeqvem ttl Thee og Caffeé, hvorfor alle de, som have en fiin
og delicat Smag ftrax mcerker fligt, det maa derfor lcrnge koges/ paa
det at det kand blive brugelig. Saadant er over alt bektendt i Holland,
hvorover jeg snart maatte falde paa de Tanker, at Borrichius, som
siger, at Vand, der bliver til Iis, MM fremmed haver hos sig,
ikke noye har examineret enten Snee«etler Ils-Vand.

Svar.
Jeg tilftaaer gierne, at Snee, ligesaavel som Regnvand, har
fremmede particler hos sig, hvilke foreene sig med den i Luften, som hår
nok afdetflags til at forsyne bande Snee og Regn med. Saaledes er
og befundet at voere en anden Egenskab ved Snee-Vand, end ved andet
Vand / f. e. Det ffal voere meget bedre at bruge til Linnets Vaskning end andet Vand. Jeg har og bedet saadanne folk, som have
haft en hoy Gout t Thee og Caffeé, at de vilde lave fligt af Snee
Vand, og prove om de kunde kiende nogen forfliel mellem SneeVand og andet Vand; da mig er bleven forsikret, at den Thee og
Caffeé, som er tillavet af det forfte flags Vand, er befundet dellcatere
end det, der er lavet af det sidste flags. Ogdanu^uLtorsigerdet, som
er tvert imod, kunde man befrygte en Tvistighed mellem Danske og
Hollandske Liebhabere af Thee og Caffeé;
Men hvis det var mig
tilladt at agere Mediateur mellem dem, ville jeg, om mueligt afgiere Tvistigheden ved det bekiendte gamle Ordsprog: De guftibus
non eft dilputandum. Hvad Iis-Vand er angaaende, holder jeg
med vores Borrichio, naar hand siger, at frosten Vand har, efterat det er optoet, samme kraft, som det havde tilforn. Herudi
ere ogsaa Mairan 1. c. eg andre eensftemmige med Borrichio. Mon
ne ikke i det Hollandske Vand kand voere saadanne Corpuscula,
som blive drevne bort, ved det Vandet fryser, og som giorde det beDddd 3
hage-
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hageligt til ommceldte Drik, medens det var flydende? Jeg kand
herudi intet vist sige, men maa l lade det beroe, til man faaer bedre
Erfaring om det eene eller det andet. Folger nu

VIL Objeétion.
Mon ikke de store Virkninger, fom Snee-Vandet gior i
Mennistets Legeme beviser det endnu tydeligere; Indbyggerne paa
de hoyeste Elpiske Bierge, der drikke af Kilderne, som beftaaer af
Snee-Vand, blive beladde i Struben, Hoender og Been med Hoevelser, der iblant ere saa store, som en knyt Reeve. Da gives hertil dette

Svar.
Om fligt egentlig ffal foraarsages af Snee-Vandet, ma a
jeg overlade til Medicis at domme. Jeg har forhen tilstaaet, at SneeVand kand have fremmede Materier hos sig, dog maa jeg sige, at
Würtenberg, hvor Inbyggerne foruden andre store Guds Velsig
nelser have godt og herligt Vand, er dog enftorDeelafdemincommoderets med ftrumis. Om ellers det, Au&or fortcrller, kommer
af Vandet atleene, som Folkene drikke, etter og af haard Kost og
fleet fode, som jeg har hort sige ffal voere Aarsag, at endeel Folk
hoyt op i Norge ffal ofte befoenges med en vis Sygdom, som de kalde
Spedalffhed, maa, som forhen sag er, Medici domme om, ellers tiener
for resten denne Objection hverken til at befoesteden forste eller kuldkaste den anden Hypothefis.

VIII. Objeétion.
Tournefort Udi hans Voyage du Levant beretter, at i den nordltgePart af Armenien og Perfien soru ligger mellem den 40.0^ 42.Grad
Nordlig Bredde, sirlder i Junii og Julii Maaneder en stcerk frost om
Natten, som varer indtil en Time for Solens Opgang, saa at hand
ikke kunde strive for Kulde. Hand troer derhos, at udr samme Egne
stal

Sm Aarsagen til Jis.

583

skal foruden Sal foflile ogsaa findes Sal ammoniacum, som vedligeholder
Sneen t lO.Maaneder paa Biergene. En Jesuit Navnlig Verhelft
beretter, at udi en Province i China, som tkke ligger längere borte
ftd Linien ent» Portugal eller Sicilien, naarmani Julio og Augufto
Graver z a 4. Fod ned i Jorden, stal findes Jisklumper, og at i
detChinefiskeTartarie fryser det saa Haardt i Julio og Augufto, at
jorden kand fryse 4. til 5. Fod dybt; hand legger dette til, at i sam
me Lande findes en stor mcengde nitrum. Ligeledes skalpaadehoyeste Bierge, som ligger i America mellem Chili og Peru regiere saa
skrækkelig en Frost, at Mennisker i en hast bliver stive som Stotter,
og omsider omkomme, endskiont disse Bierge ligge mellem den 2zde
og24de Grad. Der stal ogsaa findes saa stor mcengde nitrum, at
det ligger en tomme tyk paa Jorden, og desuden graves fal gemmæ
ud af de fleefte Gruber, udi det Bafelfte stal der vcere en Flod, som
fryser i heedefte Sommer, og hvor udi Vandet er lunken om Vin«
teren.
Borrichius fortceller ogsaa (in a£t. Havn.) at en temmelig
stor Soe ved Alperne fros i Julii Manned saaledes at man kunde
gaae 25. skrit ud paa Issen. Til disse og fieere Obfcrvationer, som
AuÄor anforer, og jeg for Vitlofttgheds ffyld udelader, giver hand
denne Raifon: Dersom een eller anden Jord er af den Beffaffenhed /
at Saltene ikke kand deraf optrcrkkes om Vinteren, men vel om Foraaret og Gouuneren, saa kand Vandene, som ere derved i ncrrvcerelstrr, ikke fryse om Vinteren, men vel om Foraaret eller om
Sommeren, uaar Saltene forst ere opbragte ved Solen, og om
Natten falde ned i Vandene.

Svar.
De Efterretninger, fem Auftor 1 denne Objection fremscet'
ter/ ere ikke af den Beskass nhed, at derafnoget tilforladeligtkand
concluderes ihenseende til Jiftns Dannelse; Thi ingen af foranforte
feribentere har obferveret , eller opskrevet hvad Grad af Kulde Luf
ten havde, da Vandet Fros. Af Tourneforts Berceming, at hans
Hcrnder bleve stive af Luftens kulde, kand nogenledes fluttes, at
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Luften panden Tiid har vceret lige saa kold, som den erhoSoS, naar
Vandet fryser. Og/ dersom Luftens Kulde altitd saaledes har svaret
til Vandets Forandring til IiS, saa kand alle diste relationer ikke kuld«
kaste den anden Hypothefis, som ikke kand svekkes, med mindre der
beviifts, som hverken af Auftore eller nogen anden hidindtil er steet/
at IiS kand dannes i en varm Luft. Det er stade, at man i de fleeste
Reyfe Bestrivelfer maa favne accurate Obfervationer, som vel kom
mer deraf, at 'deres Forfattere enten ikke have forsmået at giore
dem, eller ikke haft de dertil behorige Inftrumenter. Det er et
gandste andet spsrSmaal, hvad Aarfagen kand vcrre dertil, at
Luften i Armenien, Perfien og andensteds kand blrve faa kold i Som
mer - Maanederne l Det synes rimeligt, at exhalationer, enten de
ere af faltagtig eller anden natur, som om Dagen dave fvcrvet heyt op
t Luften, hvor det er uden tvivl koldere end ncer ved Jorden, ere faldne ned i den nederfte Luft og taget en Deel Varme til sig deraf, hvorved
Varmen er gaaet ud af Vandet i Luften, og det i faadan maenade/
at Vandet derved er frosten. Da desuden ogfaa bemceldte Lande stal
vcrre saa opfyldte med Salte, saa kand det maaffee vcrre saltattge
exhalationer, som foraarsager dette synderlige phoenomenon i de
Lande; Men, at disse Salte stulle/ som AuLlor siger/ trcrnge sig ind
i Vandet, og forandre det til IiS, seer jeg ikke, hvorledes hand kand
beviise; Thi, dersom vi havde exempel paa, at noget salt, naar
det blev folveret i Vandet, kunde derudi frembringe mindste Tegn til
IiS,kunde man have nogen Aarsag til at flutte,at der vare frostbringende Particler til af en faltagtig Natur, men intet Salt, og ingen
Spiritus, som er lavet afSalt, kand forandre Vand til IiS, naar
de sammenblandes, ja det hindrer endogsaa Vandeti at fryse; Thi
Vand, som er blandet med megen Salt, fryser langsommere end
reent Vand. Paade hoyefte Fielde i Norge troer jeg er saa starp
Frost, som paa Biergene i America, og detpaa den Ttid, da Jor
den er bedekket med Snee. Skulle vel ogsaa denne Kulde foraarsageS
af Salpeteragtige froftbringende Particler? Af Fteldene kand de ikke
komme, thi samme ere tildekkede med Snee, altsaa maatte Luften
fere dem med sig/ og de maatte foresindes i Luften i en forfcerdelig
Mang-

