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Fortsatte Anmærkninger
, . , 1 

over

den dyriske Varmes Frembringelse.
Af

H. C a l l i s e n.

O or nogle Aar siden havde jeg den Wre at forelregge det Konges. Videnffa- 
berneS Selffab nogle Anmrerkninger over den dyriffe Varmes bestandige Tab 
og Frembringelse i dek dyriffe Legeme. Jeg sogke deri at bevise, at det var 
uovcreenSstemmende med noiagtige Erfaringer og med Naturens sredvanlige 
Fremgangsmaade, ikkun at antage en eller to Kilder til dyriff Varme, f. Ex. 
Aandedrrettet og Fordøielsen, men at der maatte vrere flere og disse udbredte 
over det h le dyriffe Legeme, da deis Temperatur i alle detS Dele i den sunde 
Tilstand noget nrer er den samme, naar tilfreldige Omstrendigheder ikke giøre 
nogen Forandring deri. Jeg udbeder mig Tilladelse at fortsrette disse An- 
mrelkninger.

Vel er den dyriffe Varmes Kilder i de senere Aaringer af mange berømte 
Nalurforffere undersøgt og omtvistet; dog synes den hele Sag endnu problema- 
tiff, og, om sollende Anmrerknittger ikkun ffulde indeholde en og anden Tan
ke, som kunde kaste noget Lys paa denne merke og saavel for Naturforskeren 
som for Lregen lige vigrige Sag, haaber jeg, de ville ikke sindes aldeles uvrers 
dige for der Konge!. Videnskabernes Selffabs Opmretksomhed.
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584 C. Fortsatte Anmærkninger over
Efter de nyere Opdagelser i Chemien, og i Overeensstemmelse med en 

anden kekiendt Maade, hvorved Naturen frembringer Varme, er det ncesten 
med fuldkommen Vished afgjort, at den dyriske Varme bliver frembragt ved 
en chemisk Decompositions-Proces, hvorved ubunden Varme bliver frigjort, 
mcrrkelig for Folclftu og Varmemaaleren. At denne chemisk e Proces tildeels 
sikeer ved Hielp af Aandedrcrttet i Lungerne, er for ncervcerende Tid ncesten al
mindelig antaget. Bloders Forandring i Lungerne synes ogfaa at vise det. 
Der er mørkerød i Venerne, og da fsrst, uaar det har gaaet igiennem Lun
gerne, antager det en høiere rod Farve, som ikke i Pulsaare-Systemet bety
delig tabes, forend Blodet igiennem Pulsaarerncs ydcrste Ender gaaer over 
i de tilbageføret,de Blodaarer. Man har antaget, at denne Forandring af 
Blodets Farve bliver frembragt ved et Legeme, fom Chemisterne kalde Suur- 
stof, og som af den atmosph«riske Luft i Respirationen forbindes med Blodets 
Kulstof og Vandstof, og gaaer bort ved Udaandingen under Form af Kulfyre- 
Gas og Vand. Da man ved anstillede Forfsg kan bevise, at den indaandede 
atmosphorriske Luft indeholder omtrent 19 gange mere absolut eller bunden Var
me end en lige Mcengde af Vand, og den udaandede Luft holder mindre af ab
solut og mere af ubunden Varme, saa har man ifølge heraf antaget, at det 
merke rode Blod, som ved Lunge-Pulsaaren bliver bragt til Lungerne, er svans 
gret med Kulstof og Vandstof, som har stackere Forvantskab til Suurstof- 
Gasen i den indaandede Luft end Blodets andre Bestanddele, forener sig med 
dette Suurstof, og nodes ved denne Forbindelse at stippe en Deel af sin bundne 
Varme, som da i sin ubundne folelige Tilstand tildeels forbinder sig med den 
Udaandede Luft og tildeels udbreder sig i Legemet.

At denne Forkplantelse af dyrisk ubunden Varme skulde fkee alene ved 
Blodets Omlob igiennem Lunge-Blodaaren til det bagerste Hjertekammer, og 
derfra igiennem den store Pulsaare til det hele Legeme, synes ikke at kunde 
antages; det vilde vcrre stridende mod de Love, hvorved Varmen udbreder sig; 
den kan ikke, indflmtet i Kar som andre mere materielle flydende Legemer, be- 
voeges som en Strom; den maa til alle Direktioner udbredes igiennem faste og 
flydende Dele, ligesom deres adskillige Fasthed og øvrige Egenskaber giør dem 
til mere eller mindre beqvemme Varmeledere. Heraf synes at kunde sluttes, 
at om Lungerne var en Hovedkilde til dyrisk Varme i det hele Legeme, Graden 
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sfubunden Varme i Lungerne, da maatte findes meget betydelig stcerkere end i 
andre Dele af Legemet, og dog er Formellen paa Varmen i Lungerne og am 
dre indvones Dele, efter de hidtil gierte Forssg, om den finder Sted, dog fim 
ubetydelig. De la Grange, de la Place og Scherer have samlet flere Be
viser, at den phlogistiske Proces til den dyriske Varmes Frembringelse, i Lun
gerne ikke mere (Peer som paa andre Steder af Legemet. Man kunde folgelig 
antage, at, om Lungerne ikke ere bestemte til et Udlcdningsorgan af ovciflsdig 
Varme, hvortil de udaandede Dunster iscer ere beqvemme, da vi ncrsten ikke 
tiende nogen stärkere Varmeleder, end Fugtighed oplest i Damp, dog ikke mere 
ubunden Varme i Lungerne bliver udviklet, end den, som er tilstrækkelig til at 
underholde den almindelige dyrispe Varme i Lungerne selv. Vel synes de ved 
Varmemaaleren anstillede Forssg ar vise, at Lungerne og Maven har en storre 
Grad af Varme end andre indvortes Dele, al Blodet er varmere i Pnlsaa- 
rerne end i Blodaarerne; men flige Forssg ere saa vanskelige at anstille med 
den nlbsrlige Nsiagtrghed, og Resultatet deraf er saa ubetydelig lldek, at de 
ikke synes at giere nogen Forandring i den anfsrke Scrtning. Blevet fyneS 
imidlertid ved Aandedrcrtter ar undergaae en vigtig Forandring, som (Pak gisre 
der begvem til ar blive en ny Kilde til Frembringelse af ubunden dyrisk Var
me, igiennem alle de Dele, som Blodet i Legemet giennemlsber. Man har 
antaget, at Blodet i Lungerne imodtager Sum stof, og at dette er Aarsagen, 
Hvorfor Blodet faaer der den hsierode Farve, som di see paa Pulsaare-Blodet 
over hele Legemet, og at Blodet i Blodaarerne derimod ikke er forsynet mcd 
Suurstof og er derfor af en msrkersd Farve. Man har segt at bevise denne 
ScelNingS Rigtighed dermed, at naar varmt Blod, nylig taget af en Blod- 
aare, bftver udsat for den atmosphceriske Lusk, saa uddunster Kulstof-Gas, 
der tiltrcekker Suursteffen, som forenet med Blodets Kulstof gaaer bort som 
Kulstof-Gas, og dets Overflade faaer en hsirsd Farve som Pulsaarernes Blod; 
men ingen Varme bliver derved frembragt. At Blodet igiennem Luftblcererne 
»Lungerne kunne imodtage Suurstof, beviser man dermed, at naar msrkersd 
Blodaare-Blod i en Blcere bliver udsat den atmospharisPe Luft, imodtager 
det en hsirsd Farve, som man tilskriver Snmstofs Indvirkning igiennem 
Blaren; hvilket saameget lettere i Lungerne kunde finde Sted, da disfts Luft- 
6kerer, efter Hales Erfaringer, ikkun har en TuscndedeelS Tykkelse af en 
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586 C. Fortsatte Anmærkninger over
Tomme. Jeg ffal siden anføre nogle Grunde, som kunne vise det Hypothe- 
tiffe i disse Slutninger.

Dct sortiencr at anmcerkeS, at Pulsaarernes Lcengde og Frastand fra 
Hjertet ikke giør nogen Forandring i Farven af Blodet, som de indeholde. 
Blodet er i Finger-PnlSaarerne af Foden, hvor det har igiennemgaact en 
lang Vei fra Hiertet, ligesaa redt som i HiertetS Krands-Pulsaarer, hvor 
det hastig gaaer over i Blodaarerne. Heraf kan man med Sikkerhed siutte, 
at Blodet maa undergaae en meget betydelig Forandring paa de Steder, hvor 
Pulsaarernes Blod gaaer over i Blodaarerne. Det er bekiendt og uimodsi
geligt, at igiennem hele Overfladen af Huden og de indvortes Dele uddunstes 
en betydelig Deel af Kulstof- og Suurstof-Gas, hvorved folgeliq Bloders 
Capaciter Maa formiudfleS. Det synes ogfaa sandsynligt, ot noget af den 
atmosphceriffe Lufts Bestanddele kunde optages igiennem Overfladen af Huden. 
Naar man bringer Haanden igiennem Vand i en Glaskugle, og holder den 
en Tidlang i den, faa vil man siden finde, at ei akne Luften i Glasset er 
svangrer med Kulstof-Gas, men ogfaa den atmosphceriffe Luft sormindffek oz 
decomponeret. Maaffee at paa alle de Steder, hvor Blodet gaaer over fra 
PnlSaarerne i Blodaarerne, en lignende Decompositions-Proces kunde finde 
Sted, som i Lungerne, hvorved ubunden Varme i der dyriffe Legeme bliver 
udviklet. Kilderne af ubunden dyriff Varme, og Stederne for dens Frem
bringelse, vilde derved uendelig blive mangfoldiggjort, og en Deel as Van- 
ffelighederne i at forklare den hastige Forøgelse og Formindskelse as dyriff 
Varme vilde derved kunne hoevcs.

Upaarvivlelig bliver, ved Fordøjelses -Redskabernes Hielp, til de øvrige 
Dele as Legemet henbragt den Stos, som ei alene tiener til Fødens Udvikling 
og de tabte Deles Erstatning, men som ogfaa indeholder en Mcengde bunden 
Varme, som paa andre Steder af Legemet bliver fat i en ubunden Tilstand; 
dette larer physiologiffe, chemiffe og pakhologiffe Erfaringer. Men ligesaa- 
lidet, som i Lungerne, fan Maven og Tarmene vare Stedet, hvor almindelig 
ubunden Varme for det hele Legeme bliver frembragt; disse Kilder ni aae søges 
i hver Punct af det levende dyriffe Legeme.

Naar Naturforskerne ikke ere istand til at følge Naturens ffiulte Veie t 
den faa meget sammensatte dyriffe Oeconomie, faa er vet tilladt at holde sig til 
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Erfaringer og bestandige Virkninger, og at fhitte derfra til Aarsagerne. Mas 
vil da ofte sine Grunden til adskillige Naturbegivenheder i den dyriske Oecono
mis, som maaffee Efterflægten vil see i et klarere LyS, naar Chemien og Phy
siologien, hvori man i den nyere Tid har giort saa betydelige Fremskridt, end
nu stiger til en hoiere Fuldkommenhed. Naar da den bestandige Erfaring 
viser, at den dyriske Varme hastig kan foreges og formindskes, at den ved 
Naturens og Kunstens Kræfter kan ledes fra et Sted til et andet, og at den 
i enhver Deel af det sunde dyriske Legeme er næsten lige fordeelt, saa har man 
Grund til at antage, at Kilderne til ubunden Varmes Frembringelse maae 
være uendelig talrige og fordeelt over det hcle Legeme, omendskisndt man endnu 
ikke tilfulde tiender Naturens Fremqangsmaade til dette Hiemed. Efter nær- 
vcrrende Stilling af chemisk Kundskab har man villet forklare al Forandring fra 
bunden til ubunden Varme i det dyriffe Legeme af den atmosphæriffe Lufts 
Decomposition. Dette Factum kan dog endnu ikke bevises med mathematiff 
Vished; det hcever sig endnu ikke over det Hypothctiffe; dog synes det at man 
ved denne Opdagelse er kommen Sandheden betydeligen nærmere.

Det var at enffe, at den phlogistiffe Proces, hvorved ubunden Varme 
i det levende dyriffe Legeme frembringes, ogsaa udenfor Legemet kunde efter- 
gisreS, at f. Ex den phlogistiffe Respirations-Proces, som af alle dog er den 
meest tydelige, paa en sandselig Maade kunde eftergisres: men uovervindelige 
Vanskeligheder synes ot vcere derimod; det synes næsten ikke at være timelig«, 
at Blodets Beskaffenhed i det levende dyriffe Legeme, at CirculationenS Kræf
ter, Uddunstningen, den vedvarende Decomposition og Reproduction af faste 
og flydende Dele m. v. ved Kunstens Hielp saaledes kunde cfterlianeS, at et 
Naturens Virkninger lignende Resultat deraf kunde frcmbrina.es. Dog kunde 
der uden Tvivl vindes noget Lys i denne merke Sag, ved at udsætte Blodet 
for Suurstofe Bukning i et dertil indrettet pneumatiff Apparat, og ved net# 
agtig Vægt derefter at undersege, hvad Blodet havde tabt eller modtaget. 
Det E/perimcnt, hvorved denne Proces, for saavidt mig er bekiendt, hidtil 
nsust forklares, er Forbrændingen, og dog er imellem denne og ubunden Var
mes Frembringelse i levende Dyr en saare betydelig Forffiel. Blande vi 
udenfor Legemet Suurstof-Gas og Kulstof med hinanden, saa bliver ingen 
ubunden Varme frembragt, der ffeer ingen Forbrænding i en Temperatur af 
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96 Grader, som sædvanlig udgior den menncffelige Varme; der udkreeves en 
oplivende Kraft , cn Gnist, en stärkere Grad af Varme til at befordre denne 
Forbindelse, og da forst bliver ubunden Varme, Ild og Combustion frem
bragt. Da den dyriffe Varm- findes ncesten lige t ind- og udvortes Dele af 
det dyriffe Legeme, i de Dele, som ere i umeddeclbar Contact med den atmo- 
sphariffe Luft, som Overfladen af Huden, Lungerne og de ferste Veie, og 
dem fom ere aldeles afsondrede fra den udvortes Lufts Tilgang, som de evrige 
indvortes Dele, faa synes en anden sårdeles Kraft at vcere nodvendig, hvor
ved, endog uden den atmofphceriffe Lufts Medvirkning formedelst en bestemt 
Decompositions-Proces, Varmestof kunde fcekteS i en ubunden Tilstand. Og- 
faa Fosteret i Moderen erholder sin bestemte Andeel af dyriff Varme, uden 
Lungernes Medvikning, da intet Aandedrcet finder Sted, og det er uden al 
Forbindelse med atmosphceriff Luft. Man har antaget, at Moderkagen er 
dct Legeme, hvorved ubunden Varme bliver udviklet; man har derfor kaldet 
Moderkagen Fosterets Lunge, da det er aldeles vist, hvilket jeg adffillige 
gange selv tydelig har bemoerket, at Blodet i Navlestrengens Blodaare ligner 
i Henseende til dets rode Farve Pulsaare-Blodet, og derimod Pulsaarerncs 
Blod ligner formedelst dets merkere Farve Blodet af Blodaarerne. Moder-' 
kagens vegeterende Forfatning og Mangel paa Nerver og Livskraft synes vel 
at virre derimod, da ingen umiddelbar Forbindelse imellem Moderens og Fo
sterets Aaresystem er tilstede, og Fosteret alene ved Moderkagen nceres paa en 
Maade, som ligner Vegetationen; dog maa Blodet i Moderkagen undergaae 
en Decomposition, enten ved at imodtage Suurstof, eller og ved at afscette 
Kulstof, eller paa begge Maader. Formodentlig findes ogsaa i Fosteret selv, 
under dets tiltagende Organisation, Livs- og Nervekraft» Kilder til at frem
bringe ubunden Varme. Det er aldeles ikke usandsynligt, at Livskraft og 
Nervernes Indflydelse, eller, efter Galvani's og andres Mening, den dyri
ffe Electricitet er den oplivende Kraft, hvorved den phlogistiffe Proces til 
ubunden Varmes Frembringelse bliver tilendebragt. Al ubunden Varme, 
al Ild i hele Naturen bliver frembragt ved chemiff Decomposition; det er ikke 
sandsynligt, ar den ffulde fravige denne almindelige Lov, ved at frembringe 
dyriff Varme. Den Forklaring af Varmes Frembringelse i det dyriffe Legeme 
ved en phlogistiff Proces vinder ogsaa ved denne Tanke mere Styrke; men 
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den dynffe Varmes Frembringelse. 59^
denne Tanke maa ikke tankes isolert og afsondret, den maa toenkeS i et levende 
organisk Legeme, forsynet med Livskraft og Nerveindflydelse.

Livskraft og Nerveindflydelse har en umiskiendelig Virkning ved ubunden 
VarmcS Frembringelse, Forsgelse og Formindskelse i enkelte Dele og der hele 
dyriske Legeme; hvor Livskraft er naturlig stark, findes almindelig forsget 
Varme, og i modsat Fald Varmens betydelige Formindskelse. Vi see derfor 
ufølsomme flegmatiske Mennesker kolde paa Liv og Sul, muntre og følsomme 
derimod varme baade i physisk og moralsk Forstand. Pnglingen og den unge 
Aland er varm og fyrig, derimod Oldingen kold og ryster. I den vaagnende 
Tilstand er et sundt Menneskes Livskraft tilligemed Varmen stärkere; i Sev- 
nen, hvor Livskraft tilligemed Legemet flumrer, behover man stärkere Bedcrk- 
ning af svagere Varmeledere, om ikke Felelsen af Knlde skal vare ubehagelig. 
I de varmblodige Dyr, som hvile om Vinteren, er Livskraften svag, og til
lige Temperaturen af Varme meget betydelig formindsket. I. Hunter har 
i denne Tilstand fundet Varmegraden i Underlivet af et,Pindsvin ikkun at 
overgaae i Grad AtmosphoerenS Temperatur. Man kunde antage som en al
mindelig Regel i den dyriske Oeconomie, at jo stcetkere Livskraft i det dyriske 
Legeme, jo mere bliver Blodets Omlob og Varme forøget, og i modsat Fald 
formindsket.

En anden ligesaa uforanderlig Lov i det dyriske Legeme er, at enhver 
Pirring af Nerverne i de forsktcllige med Nerver forsynede Dele af det dyriske 
Legeme kan frembringe forøget eller formindsket Livskraft, og derved forøget 
eller formindsket Varme i hele Legemet, eller i enkelte Dele deraf, og i de fleste 
Tilscelde tilligemed forøget eller formindsket Blodets Omlob. Enhver Stimu
lus, den maa vcrre foranlediget af et sårdeles Indtryk i Sielen, denne Pirring 
maa vare chemisk eller mekanisk, frembringer en mere eller mindre forandre 
Temperatur af Varme.

Vi see daglig, at Hoab og Glade, Skam og Undseelse, Vrede og 
Arrighed forøge den forhen tilstedevoerende Temperatur af Varme, og at der
imod Angst og Bedrøvelse, Avind og Misundelse, Frygt og Forfkrcrkkelse 
formindske den. Upaatvivlelig virke flige Sindsbevcegelser som Pirringer, 
men det er vanskeligt at forklare, hvorledes en enkelt levende Idee kan drive 
Blodet og Varmen fra de nedre Dele tit Kinderne, og farve dem med Bly- 
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59O C. Fortsatte Anmærkninger over
fcerdighedens Nedme, som saa ofte er Uskyldighedens Ledsager; og hvorledes 
derimod et andet Indtryk i Sielen, som Forffccekkclse, driver Blodet til de 
indvortes Dele, og udbreder udvortes paa Legemer Kulde og Bleghed. Saa 
see vi fremdeles, at stark Anstrengelse af Tcrnkekraft driver Blodet og Varme 
til Hoveder, og vellystige Tanker derimod til Avlingsredffaberne. Det vil 
formodentlig lcenge vcrre ffiulr for den menneffelige Eftergrandffning, hvor
ledes forffiellige Indtryk i Sielen kunne frembringe saa forffiellige Virkninger 
i Henseende til ubunden Varmes Focogelse og Formindffelse i der hele Legeme, 
og til Varmens Bestemmelse til enkelte Dele, endog uden at Aandedreettet 
derved er mcerkelige Forandringer underkastet.

Sielens Herredomme over Nerverne, og disses Kraft til at befordre 
ubunden Varmes Frembringelse, er endogsaa meget kiendelig paa de indvortes 
Dele af del dyriffe Legeme. Daglig Erfaring viser, hvor stcerk Sindsbevce- 
gelser ofte virke paa Fordolelsesredffaberne, at Brakning, Buglob, Forstop
pelse, Kolik m. v. derved frembringes; paa Leveren, hvor Leversygdomme, 
Guulsot, biliofi effufiones, Betændelser m. v. foraarsages; paa Urinvejene, 
hvor klar og ryk, lidet eller meget Urin, dennes Tilbageholdelse eller uvilkaar- 
lige Afgang foranlediges; i Bryster kan Sindsbevægelser foraarsage Hjerte
klappen, besvcerlig Aandedrort, Beangstelser, Krampe m. v., og i de fleeste 
Tilfcrlde see vi tydelig, al flige Forandringer ikke ffee uden mcerkelig foran
dret Temperatur i de angrebne Dele.

Sielens forffiellige Indtryk synes i andre Dyr, uden Medvirkning af 
andre virkende Aarsager, ikke ar frembringe saa tydelige Forandringer i Var
mens Temperatur. Siclens Herredomme over Nerverne til ubunden Varmes 
Udvikling, synes ved Menneffet ar vcere stärkere, og Nervernes Tilbagevirk
ning paa Hiernen kaftfuld^re, end ved andre Dyr. Dette er formodentlig 
ogfaa Aarsagen, hvorfor Menneffet, med en mindre Grad af naturlig Var
me end mange andre Dyr, ved ders omme Folsomhed, ved dets nogne folsom- 
me Hund, udsat fo« alt Indtryk af Varme og Kulde, taaler AkmosphcrrenS 
forffiellige Temperatur bedre end alle andre bekiendte Skabninger, og at Men- 
rieffet derfor fortrinlig synes at vcrre bestemt ril ak vcere Beboer af den hele 
bebyggede Jordklode, uden at hans naturlige Varme derved bliver forandret. 
Det vilde synes urroeligr, om ikke rroevoerdige Vidner beviste det, ar er Men- 
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neffe har kunnet leve under en Temperatur «f ago Grader, uden at dets na
turlige Varme derved blev forandrer. En Hund derimod dede hastig under 
famme Temperatur.

Sindsbevcrgclser og Indtryk i Sielen kan, efter det som forhen er an- 
fsrt, upaatvivlelig forandre Varmens Temperatur, og de fleste andre Nerve- 
Pirringer, de maae vcrre af indvortes eller udvortes Aarfagcr, af det chemiffe 
eller mekaniffe Slags, frembringe samme Forandring, efter tilfældige Om- 
sicendigheder at forege eller formindffe ubunden dyrisk Varmes Frembringelse, 
uden ar ofte nogen betydelig Forandring af Aandedrcrttet er tilstede. Feber- 
Kulden og Heden i intermitterende Federe; Afvexlinger af Kulde og Hede i 
Krampesygdomme, Nervefebere og Modersygdom; den hastige Kulde efter 
Voldsomheder anbragt paa Hiertekulen; Kulden af paralytiske Lemmer, uden 
betydelig Formindskelse af Blodets Omlob; den hastige varmende Virkning 
over hele Legemet af styrkende Midler, som ikke kan forklares af disses meka
niffe og chemiffe Virkning; faadanne og mange andre Forandringer i det 
sunde og fyge dyriffe Legeme, hvorved Varmen bliver foroget eller formind
sket, kan ikke letteligen forklares paa anden Maade, end at foroget eller for- 
minvffet Livs- og Nervekraft snart kan binde og snart kan lose Varmestof.

Foroget Livskraft i et kraftfuldt og stcerkt Legeme frembringer den bran
dende Hede med fuld Puls i Betcendelftssygdomme; foroget Livskraft i et Le
geme, som er svcrkket og kraftlost, frembringer den brcendende Hede (calor 
mordax) i Forraadnclsessygdomme og hecliffe Febere, saaog under andre 
Modificarioncr den colliqvaloriffe Sveed. Ikke alene heftige Lidenffaber 
forege eller formindffe ubunden Varmes Frembringelse i samme Forhold som 
Livskraft oppirrcs eller undertrykkes, men ogsaa anholdende og varende Sinds
lidelser virke paa samme Maade. Loenge vedvarende Angst, Frygt og Be
kymring formindffe Varmen ved at undertrykke Livskraften. Dyrene i Brunst
tiden, endog naar deres Begierlighed ikke bliver tilfredsstillet, blive mavre; 
deres Varme forogeS, og de forties i en feberagtig Tilstand. Den unge ved 
Vellyst fvcrkktde Mand, hvis Indbildningskraft bestandig er levende virksom, 
for at male nye Gienstande for hans Begierlighed, hv'S Livs- og Nervckraft 
er i en bestandig oppirret Tilstand, aftager, faaer en snigende Feber og bran
dende Hede, uagtet at han synder langt mere ved Phantasten end ved Legemet.
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At forødet vilkaarliq Muskelbevægelse oppirrer Livskraften, forsfler Blos 
detS Omlob ofl ubunden Varmes Udvikling, er bekirndt; men mærkværdigt er 
det, hvorledes denne Varme forholder sig til Livskraften. Naar en fund Mand 
stærk anstrænger sine Muffelkræfter, bliver hans forhen havte Temperatur af 
Varme paa en ved Varmemaalercn kiendelig Maade foreger; hans Puls er 
fuld ofl ligmr Betændelfts-Pulftn; ved fortsat Arbejde sveder han stærk, Pul
sen er endnu fuld og stark og blød, den oppirrede Livskraft er endnu i sin Styr
ke; ved endnu mere forøget Anstrcenqelfe og Arbeide taber Sveden sig (som man 
feer det ved Hestene, som lange og stark blive anstrcengede til at løbe), isteden 
for Sveden indfinder sig en tør brændende Hede med hastigere og svagere Puls, 
som i Forraadnelsesfebere, under aftagende Livskraft; naar Anstrængelsen 
endnu längere vedbliver eller forøges, indfinder sig igien Sveed, men denne 
er aldeles fcrffiellig fra den første. Den første Sveed, understøttet ved Livs
kraft, tiener, ved at forvandles i Dunster, til Afleder af Heden, og er derfor 
behagelig og vederqvcegende; den sidste, ikke mere understøttet af Livskraft, 
afleder ikke mere ben ubundne Varme, er kyld og svcekkende, er en Følge af 
den begyndende Tendents af Vædfferne til Decomposition og Livskrafternes 
stærkere Undertrykkelse; den viser tillige ved Varmcmaaleren den dyriske Var
mes Formindskelse, hvilket sees ved Dyr, som blive jagede ihiel. Naar det 
arbejdende DyrS Legeme og Livskraft ere starke, vil denne Gradation under 
Arbejdet langsom fremgaae, og ved svagere derimod meget hastig. Derfor 
svede svage Folk meget hastigere under Bevægelser, end stcerke; derfor kan en 
stark Mand, vant til Arbeide, arbeide meget længe, enten uden at svede, 
eller dog uden Livskræfternes betydelige Formindskelse, og under den tiltagende 
dyriske Varmes Vedligeholdelse, da derimod meget svage Folk, med svækket 
Livskraft, eller Reconvalescenter, efter en heftig eller langvarig Sygdom, ofte 
under smaae Bevægelser falde i en kold Sveed. Derfor helet Roelighed, da 
den ved Muskelbevægelser oppirrede Nervekraft derved igien sættes i en roelig 
Tilstand. Imidlertid synes den forøgede Varmegrad, under en stærk Legems
bevægelse og oppirret Nervekraft, langt stærkere end den virkelig er, og finde
ved Varmemaaleren; vi føle hos os selv Procesien, som løser ubunden Var
me, forøget, uden at være bevidst om, at, ved sund Nervekraft, Resultatet 
af disse Processer aldrig overstiger deres bestemte Grændser, Stærk Muffel- 
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593den dyriske Varmes Frembringelse.
bevægelse forøger Nervekraften, og Temperaturen af Varmen; dog synes dette 
ikkun ak gialde om de vilkaarlige Bcvcegelssr; uvikkaarlige synes ikke at frem
bringe denne Virkning. Vi see ofte de heftigste Kramper, faavel af det toni
ske som clonijke Slags, uden foreget Temperatur af Varme, og ikke sielden 
under formindsket Varme, ikke alene hos svage Folk, under formindsket Ner
vekraft, men ogsaa ved de stcerkesie Folk, fulde af Livskraft faavel i hele Lege
met, som i de af Krampe angrebne Dele.

Ligesom forøget vilkaarlig Mulkelbevcrgelse, under almindelig forøget 
Livskraft, foreger Temperaturen af Varme i hele Legemet, saa skeer det og
saa i enkelte Dele, naar Bevcrgelfen vg Anstroengelsen kil disse er indskrcenket; 
saa blive Hinene varme ved Anstroengelsen af Synet, endogsaa i ek mørf Sted; 
saa bliver Hcrndcr og Fødder varme ved Arbeide og Bevoegelse, ja endog uden 
Bcvcrgelse, alene ved Anstrengelse af Musklerne, som naar man f. Ex. hol
der Armen eller Foden i en bestemt Skilling, som kraver Musklernes Anstcoen- 
gclse. Ved stige vilkaarlige Muffelbevcrgelser kan man ikke miskiende Bloders 
forøgede Tillob til disse bevcegede Dele; derfor foler man, naar en Arm noget 
vedvarende er bevceget, og den anden derimod hviler, Pulsen stärkere i den 
bevcegede Arm end i den hvilende.

Ogsaa Pirringer paa enkelte udvortes Steder af Legemet anbragte, frem
bringe samme Virkning; de forege Livskraften i de pirrede Dele, forege Blo
dets Tilled og rillige Temperaturen af Varme i disse Dele. Naar. man gnider 
et enkelt Sted af Legemets Overflade, man vcrlge til denne Gnidning et koldt 
eller et varmt Legeme, en hastig eller langsom Varmeleder, saa bliver den gui
dede Deel af Huden røb og varm; naar man pirrer Øiet med et eller ander 
Pirringsmiddel, saa blive de Blodkar tydelige, som forhen vare usynlige, og 
Varmen foreges, m. m.; jo stcerkere Irritationen er, jo stärkere ere ogsaa de 
anførte Virkninger. Varmens Temperatur kan derved saameget forøges, ar 
den ofte overstiger ioo Grader. Naar en Pirring paa et eller andet følsomt 
Sted af Legemet foraarsager Smerte, saa viser det at Irritationen bliver Hier
nen communiceret; Hiernen virker da tilbage ved Nerverne paa det pirrede 
Sted, i hvilket det frembringer forøget Livskraft, forøget Tilløb as Blodet og 
forøget Varme. Er Pirringen stcerk og vedvarende, iscrr naar den pirrede 
Deel er begavet med stcerke Fsleevner, saa vil Livskraft i det hele dyriske Le
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594 C. Fortsatte Anmærkninger over
geme opvcrkkeS, Blodet overalt hastigere omlsbe, dertil frembringes en haard 
sa fult Puls, og en betydelig forøget Temperatur af Varme, hvilket alt tyde
lig kleudeS ved Bctcrndelfesfebere, som blive foranledigede ved udvortes pic
kende Aarfager. Alle BercendelfeStilfalde synes paa denne Maade tydeligere 
at kunne forklares, end ved nogen anden hidtil fremfar Theorie.

Det macnte tillades mig her at anføre tvende Anmærkninger, som synes 
at vane lige vigtige for Naturforskeren og for Lagen.

1) At Muskelsystemet synes at giøre en Undtagelse fra den ellers almindelige 
Lov, ak Nervepirring frembringer forøget Livskraft tilligemed forøget Tem
peratur af Varme. Upaatvivlelig har Mufflerne Nerver og mange Ner
ver, men disse Nervers Virkning paa hinanden, og Hiernens Tilbage
virkning paa Mufflerne, synes at vcrre i er andet Forhold t dem, end i 
andre Dele. Den samme Pirring, som frembringer i andre Dele for
øget Livskraft, forøget Blodstilløb og forøget Varme, foraarfagcr Sam- 
mentrcekning i de pirrede Muffelfibrer, og den almindclige Pirring, som 
frembringer den stsrkeste Feber, foraarsager alene i Mufflerne de forffiel- 
lige Slags Krampe, som oftest uden forøget Livskraft og uden forøget 
Varme. Det synes derfor, at den Deel af Livskraft, som frembringer 
Irritationen i Mufflerne, ikke staaer i Forbindelse med den Deel af Ner- 
vevirkning, som frembringer Følelse og Varme. Fuglene have en langt 
større Grad af dyriff Varme end Menneffet, men deres Muffler have 
ikkun en fvag Irritabilitet; neppe kan den stcax efter en hastig Død selv 
ved Electriciteken fcetteS i Bevceqelse.

2) Nerverne i de forffiellige Dele af det dyriske Legeme pirrcö paa en meget 
forfftellig Maade saavel i deres funde fom fyge Tilstand. Hiet bllvee 
pirret af Lysets Straaler; øret af Luften, som bliver sat i Bevcrgelse; 
Ncrsenü Huulhed af Dunster, som røre dens Overflade; Tungen af op
løste Salte; Lungerne af den indaandede Luft; Hlenet as det i begge 
Hjertekamre tilbragte Blod, 0. f. v. Naar disse Pirringer ere i deres 
bestemte Gromdser, udøves de forffrettige fandselige og andre Functioner 
i den af Naturen bestemte Ordrn. Er denne Pirring derimod stärkere, 
og pirrer Netverne i en høiere Grad, faa kan et startere Lys foraarsage 
AtetS Betændelse og Blindhed, en stärkere Lyd Døvhed, startere irri
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kerende Dunster falske eller sande Bctcrndelser i Sliimhuden, stärkere 
Salte Tungens Hcevelse og Betarndelse, Dunster, som ere skarpe og 
indaandes i Lungerne, Hoste og Lungebetændelser, o. s. v. SaaledeS 
er f. Ex. crocus metallorum er heftigt pirrende Middel for Maven, 
som foraarsager den heftigste Brcrkning og krampagtige Sammentrcrknin- 
ger, og der følsomme Øie og den emme Lunge lider ncesten aldeles intet 
Indtryk deraf. Disse og mange andre Pirringer paa adskillige Nerver 
excitere soedvanlig Livskraften og forege tillige Temperaturen af Varme. 
Denne Nervernes forfkiellige Beskaffenhed at exciteres af forfkiellige Pir
ringsmidler, synes at vise Grunden, hvorfor enkelte Largemidler iscrr virke 
paa enkelte Dele, uden at giere Indtryk paa andre; hvorfor f. Ex. Qvik- 
selv iscer virker paa Spyttekirtlerne, Spanskefiuer paa Urinvejene; hvor
for Ipecacuanha foraarsager Brakning, og Ialappe purgerer; hvorfor 
Spytter af gc.7ue Dyr virker paa Musklerne og Nerverne af Svcrlget; 
hvorfor Vipergiften er uskadelig i Munden og Maven, og drcrbende naar 
den blandes med Vådskerne, o. f. v.

Vanens og Anstrcrngelsens Herredomme over Siel og Legeme er umis- 
kiendelig. Skaberen har i det dyriske Legeme nedlagt mangfoldige Evner, 
som hvile, ligesom de ei existerede, indtil de ved Anstrcengclsen blive satte i 
Bevorgelse; igientagen Anstrengelse giver da den Foerdighed at anvende dem. 
Naar vi fee oS omkring i det menneskelige Selskab, hvori vi leve, finde vi 
nogle, som i Henseende til deres Forstands Dyrkning neppe hceve sig over an
dre Dyrs Klasse, og andre derimod, hvis Kundskab, Lcerdom, Underfogelses- 
aand og Vittighed ncrsten opløfte dem over den dyriske Sphäre. Een, som 
neppe og med megen Umage har lom Fadervor og enkelte Bonner, vilde holde 
det umueligt, at en anden med Fcerdighed kan tale mange Sprog, og have alle 
Tiders Historie og mange Videnskabers udbredte Kundskaber i sin Hukonnnelse. 
Vel kan man ikke ncegte, at en fremfor en anden kan have mere Disposition til 
hans Sieleevnerö Udvikling, og at tiifceldige Omstændigheder og en heldig 
Stilling i det selskabelige Liv kan bidrage meget dertil; men saameget er dog 
vist, at de sovende Sicleevner ved Anstrcengclse og øvelse blive udviklede, og 
at nok intet Menneske paa Jordkloden er til, hoö hvem alle Siels- og Legems- 
evner, som Skaberen har nedlagt hos ham, findes til den Fuldkommenhed ud- 
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viklet, som de mueligen kunde opnaae. Sandscrne er i Almindelighed i andre 
Dyreklasser skarpere, end hos Mennesket.. Mange Dyr see de mindste Gien
stande, hore den mindste Lyd, lugte de fineste Uddunstninger, fole tilkommende 
Forandringer i Atmosphären med den Noiagtighed, som Mennesket fielden eller 
aldrig opnaaer. Sanseredskabernes Bygning hos Mennesket er heri ikke saa- 
meget Aarsag, som Mangel paa Avelse og Anstrcrngelse, da der ved sin for
trinlige Forstand og Forfadrenes Erfaringer finder en nemmere Vei kil Erfaring, 
end igienNem Sandserne. Ogsaa erhverve de menneskelige Sandser ved An- 
strerngelse langt stsrre Grad af Noiagtighed, end scrdvanlig. Et ovet Aie seer 
skarpere, et ovel Are horer noiere, en ovet Gane og Ncese smager og lugter 
stcerkere, end uovede Sandser, og ved tilfcrldig Mangel af en Sands fficrrpes 
de ovrige, saa at man har visse Erfaringer, at blinde Folk have kunnet adskille 
Farverne alene ved Felelsen.

Ved Muskelsystemet er Avelsenö og Anstrcrngelsens Virkning liaesaa 
mcerkelig. Musklerne uden Avelse tabe den til Bevcrgelsen nodvendige Ind
flydelse af Livskraft, og blive ubeqvemme til Sammentrcekn'ng; derfor ere alle 
Ledene stive og ubevcrgelige efter et langt Leie; derfor kan det menneskelige 
Are scrdvanlig ikke bevceges som Dyrenes, omendskiondt det er forsynet med 
alle tit Bcvcegclsen henhorende Muskler, alene fordi disse Muffler fattes den 
til en fcerdig Bevcegelse nodvendige Avelse; derfor kan Torerne af Fodderne 
ikke bevcrgetz med den Fcrrdighed som Fingrene, uagtet de have de samme Muff
ler, alene fordi de fattes Avelse; og dette er en af Aarsagerne, at Fodderne, 
uagtet mere Bedcrkning, dog scedvanlig ere koldere end Hcenderne, da Muff- 
lerneS bestandige Bevcegelse i disse tilrrcrkker foroget Livskraft, og befordrer den 
dyriffe Varmes Udvikling. Hvormeget Avelse og Anstrengelse kan foroge 
Mufflernes Krcrfter, see vi ved mange Lejligheder med Forundring. Et Men- 
neffe med naturlig svage Muffler kan alene ved Avelsen varnne sig til at boere 
de storsie Byrder; hvor storrke Krcrfter har ikke Fegtemesteren i sine Arme, 
Dandsemestercn i sine Been, Taffensprlleren og Liniedandseren i deres Lem
mer, den stark arbejdende Mand i sit hele Muffelsystem, den hoire Arm frem
for den venstre, alene ved Anstrcrngelse og Avelse. Alt dette kan ikke ffee 
uden foroget Livskraft, Blodets forogede Tillob, og foroget Varme i de ofte 
bevcegede Dele. Blodets forogede Tillob sees ogsaa tydelig deraf, at Puls- 
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aarerne i den hoire Arm, ifotc ved de Haandvarkere, som stärkt bruge den 
hoire Arm, er mcerkclig større end i den venstre. Livskraften synes i de øvrige 
Dele af Legemer at vare underkastet de samme Vanens og AvelsenS Love, som 
Muskelsystemet. Naar en eller anden SlagS Anstreengelse eller Pirring ofte 
har henlokket Livskraft til et enkelt Sted, faa bliver denne Krafts Indflydelse 
til dette Sted hastigere og lettere, selv endog til Tab for den almindelige dyriske 
Oeconomie. Den Vellystige, som ved en lang Vane af idealise Indbildnin
gers og Legemets Udsvævelser i en hei Grad har svakket sit Legeme, hvis ind
faldne Ansigt, skarpe Hiekast, affceldiqe tynde Muskler, og svage Siels og 
Legems Evner bar Präget af hans Forbrydelser, igientager den Handling, 
fom leder ham til Fordeervclse, faa ofte, at den unge, starke, sunde, kydske 
Mand forgiceves søger at efterligne ham. Ogsaa ved disse Omstændigheder 
kan man ikke miskiende forøget Varme, forøget Blodets Tillsb, tilligemed 
foreget Livskraft.

Ved Livskraftens Standsning ved Doven ophorer Aandedrcettet, Blo
dets Omlob, Fordoiclsen og den dyriske Varme. Den Erfaring, at, efter 
Underbindingen af en stor Nerve, Varmen er ikke strax formindsket, men hel
lere foreget, gi or i denne Scetninq ingen Hinder, at Nervckraftens Ophcevelse 
standser Varmen. Ikke lettelig kan alle Nerver, fom gaae til en enkelt Deel, 
underbindes, og naar nogen bliver urørt, faa kan ved denne og den foregaaende 
Pirring gierne Nervekraften og Varmen paa en fort Tid forøges; desuden 
bliver, saalange Blodets Omlob ikke standses, varmt Blod oa faa disse Dele 
tilført. Ved Doden ophore de Love, fom Naturen har fastsat til den dyrrske 
OceonomieS Vedligeholdelse; Legenret bliver da de physiske Love underkastet, 
som andre livløse Legemer; der folger Forraadnelse og Garing, og Skaberens 
Undervcerk decomponeres i sine Bestanddele, for under andre Former at nene 
ril det Heles Fuldkommenhed.

Saa betydelig er Livskraftens og Nervernes Indflydelse til at forøge 
eller formindske Udviklingen af den dyriske ubundne Varme. Langt flere Be
viser kunde herfor anføres, om jeg ikke troede, at det anførte var tilstrcekkclig 
ot satte denne Grundscetning udenfor al Tvivl. Desuden kan jeg ikke vare af 
Hr. P. Rooses Mening, at Nerverne er den eneste Aarsag til ubunden Var
mes Udvikling; ugierne gaaer man over til en Mening, fom indbefatter Tan- 
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fen om vores aldeeles Nvidenhed. Vi vide ikke hvorledes Sielen regierer 
Legemer, hvorledes Hiernen virker paa Nerverne, og disse igien tilbage paa 
Hiernen; at holde Nerverne, uden phlogistiff Proces, alene for Kilden til 
dyriff Varme, vilde være en Dlstaaelfe, at vi ere endnu aldeles ukyndige om 
Maaden af Varmens Frembringelse. Vi have den nyere Chemie at takke for 
den Kundffab, at vi vide hvorledes Varmen udenfor det dyriffe Legeme frem
bringes, at Varme og Ild, som'ikkun under visse Modificakioner i Graden 
differerer, alene frembringes af Decomposition ved en chemiff Proces. Nar 
turens Love ere evige; den samme Aarsag, som loser bunden Varme udenfor 
Legemet, maa ogsaa finde Sted i det dyriffe Legeme; kun den virkende Aar
sag, som sætter den chemiffe eller phlogistiffe Proces i Bevægelse, kan være 
forffiellig; udenfor Legemet opvækkes denne Proces paa mange sandselige 
Maadcr, og i det dyriffe Legeme formodentlig ved Livs- og Nervekraft, eller 
den saakaldede dyriffe Eleciricitet. -

I del levende dyriffe Legeme findes mere eller mindre Evne igien at frem
bringe forfficllige Dele, og at ernære Legemet. Reproductions-Evnen findes 
i nogle Dyrklasser langt stærkere end i andre. Overalt maa det dyriffe Legeme 
nedvendig under dets forfficllrge Functioner tabe af alle sine Dele, og dette 
Tab maa nodvendigen og beständigen erstattes. Naar vi see, at delte ffe er 
ved de fasteste Dele af Legemet, Benene, at deres Bestanddele ved Nydelsen 
af Krap antager dennes Farve, at brudte Been kunne ved en ny Substands 
igien forenes, at en betydelig Deel deraf kan regenereres, at de kunne blive 
blede og ffiere; saa kan man med samme Vished antage det ved de blods 
Dele; de tabe bestandig, og Tabet bliver bestandig erstattet. Derfor træn
ger den arbejdende Mand niere til Fsde, end den siddende, da Tabet af de 
organiffe Dele er stærkere ved hine end ved disse, og trænger til hastigere Er
statning; derfor tærer Feberen, fordi Tabet er stærkere end det Ncproductions- 
kraften kan tilvejebringe. Denne ReproduclionSevne staaer ligesom den dyriffe 
Varme i neie Forbindelse med Livskraften; hvor denne i et sundt Legeme er 
stærk, er Næring og Væxk i samme Forhold; hvor hiin mangler, standser 
ogsaa denne. Naar Livskraft i et svagt Legeme er oppirret, bliver Tabet stær
kere end Erstatningen; Legemet svinder, om man ogsaa vilde indtage en for# 
sget Qvantiret af Ncrringsmidler. Jeg holder det med Brandis for hsift 
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sandsynlig, at denne bestandige Adskillelse og Sanynenscrttelse af faste og fly
dende Dele i det dyriske Legeme scener dem i den Stilling, som gier dem be- 
qvemme til ak imodrage den virkende Kraft, hvorved den phlogistisse Proces til 
bunden Varmes Udvikling i hver Punct af det dyriske Legeme kan scektes i Be- 
vcrgelse. Det bestandige Tab af organiss Materie synes iscrr at give Anledning 
til Kulstofs Udvikling, som tabes ved Udaandingen og Uddampningen undec 
Form af Kulstof-Gas, og kraver Erstatning. I det hele Dyr- og Planterige 
findes ingen Ncering og Vcrxl uden Kulstof; derfor er Trang til Kulstof i Dyr
riget vist ligesaa stor som til Suurstof, og derfor indeholde vore scrdvanlige, 
bedste og rigeste Næringsmidler soa meget Kulstof.

Vel er det ncesten almindelige« i de nyere Tider antaget, at ved Ind
aandingen Suurstof bliver forbunden med Blodet, som siden circulerer i Pul6- 
aarcrne, og foraarsager Blodets horrode Farve. Jeg trocr ar flere Aarsagcr 
bidrage til at forandre Blodets Farve. Blodet antager en hoirod Farve ved 
simpel Fortynding, ved Tabet af Kulstof, ved at komme i Bersrelse med Kul
syre, og ved Imodragelsen af Suurstof; maassee man kunde endnu tilscette, 
ved Electriciteten. Man kan ikke lettelig tvivle paa, at Blodet i en meget 
forryndet Tilstand bliver bragt til Lungerne, naar man bercenker ncesten det 
hele Product af fy fle in a lymphaticum og lacteum, som i vena fubclavia 
bliver imodkaget. Denne VcedsserneS Blanding med Blodet maa nodvendig 
vcere ufuldkommen i vena cava fuperiori, ventriculo anteriori cordis 
og de store Grene af Lunge-Pulöaarernc; den sseer ferst i de mindre Aarer, 
og kan da forst bidrage til at forhsie Blodets Farve. At Bloder ved Udaan- 
dingen taber Kulstof, er ved chemiss Analyse af den udaandede Luft sat uden
for al Tvivl; ar Kulstof giver Bloder en morkere Farve, viser ei alene Er
faringer udenfor Legemer, men ogsaa Bemærkninger i de Sygdomme, hvor 
Kulstof prcrdominerer, og hvor dens Udkemmelse forhindres. Derimod For
mi, »dsselsen af Kulstof giver Bloder alene en hoiere Farve. Naar varm friss 
Blod bliver sat under ct Glas, hvor den atmosphcrnsse Luft saameaer muelig 
er udtommct, bliver Blodet hoirod alene ved Uddampningen af Kulstof, lige- 
faa vist som naar Suurstof eller Kulsyre berorer detS Overflade.

Den hele Lcere om den atmospharnsse Lufts Decompolltion ved Aande- 
droeltet, og Suurstofs Optagelse og Blanding i Blodet, saa almindelig den 
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ogsaa i de nyere Tider er antaget, saa ingenious den ogsaa af beremte Mcrnd 
er fremstillet, saameget den ogsaa synes ar stemme overeens med adskillige For
andringer, som foregaae i den dyriske Oeconomie, er dog langtfra ikke beviist 
med den Vished, som kunde harve al Tvivl om denne Sags Rigtighed. Endnu 
mindre rroer jeg, at man kan antage Suurstof som det almindelige Pirrings
middel, der vedligeholder Livet og Blodets Omlob, og som Mennesket, lige
som en Deel andre Dyr, ikke i et meget kort Tidsrum kan undvcere, uden at 
Livet derved ophorer. Ei heller kan jeg bifalde den Hypothese, at Druknede 
og Qvalte doe af Mangel paa Suurstof, hvorved Hierket ikke mere kan pirreS 
kil Sammentrcekning. Fuglene, hvis Legeme bestaaer ncesten af bare Lunge, 
hos hvilke Luften ved Indaandingen gaaer ind i Benene og Enderne af Fire
rene, og som da maatte have Overflodighed af Suurstof, har dog ikkun en 
saare liden Irritabilitet. Vi kiende Suurstof som et sandt Legeme, der er 
underkastet physiske og chemiske Affinitets- og andre Love, men vi kiende ikke, 
at Suurstof har egne Kraftcr, som tilkommer den alene og i Særdeleshed. 
Vi veed, og man kan bevise det af Productet, at den atmosphceriske indaan- 
dede Luft imodtager i Lungerne Kulstof og Vandstof, og udaandcs under Form 
af Kulsyre-Gas. Den Mangel af Suurstof, som findes i den udaandede 
Luft, i Forhold mod den Qv^mitek, som findes i den indaandede, beviser ikke 
at Suurstof af Blodaare-Blodet i Lungerne bliver imodtager og bragt til det 
venstre Hjertekammer, men der kan-med ligesaamegen Sandsynlighed forkla
res, at Suurstof i Lungerne scrttes i Forbindelse med Kul- og Vandstof, og 
udaandes under Form af Kulsyre-Gas og Vand.

Naturen folger i sine Virkninger faste og uforanderlige Love, som Na- 
turforskcren opdager ved neiagtige Erfarinaer, der alkid og uden Undtagelse 
felge bestemte Aarsager i alle bekiendte Naturbegivenheder. Af disse Love 
kunde folgende bidrage til at forklare Varmens Udvikling i det dyriske Legeme.

1) Naar et Legeme, af hvad Slags det maarre vcere, taber nogen Bestand
deel, som holder Varmen i en bunden Tilstand, saa bliver derved Lege
mers Capacitet formindsket, og ubunden Varme losladt.

2) Naar et elastisk Legeme bliper flydende, eller et flydende fast, er tillige 
med formindsket Capacitet foreger Varme tilstede.

Disse
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Disse Loves Anvendelse paa den dyriske Oeconomie synes at give mange 

Anledninger til at forklare den dyriske Varmes Udvikling. Vi see BeviiS 
paa disse Scrtningers Rigtig-hed udenfor det dyriske Legeme ved mangfoldige 
Leiligheder. Naar Kalk ved paasiaaer Vand bliver ledffet, faa taber Vandet 
det af sine Bestanddele, som holdt Varmestoffen i en bunden Tilstand; noget 
af Vandets Bestanddele forbinder sig med Kalken, og gaaer fra et flydende 
over til et fast Legeme; deraf bliver den betydelige Mcengde af bunden Varme 
lssladt, som siden folger de scedvanlige Love af Varmeledelse. Naar Vand 
blandes med Gips, saa gaaer det over fra et flydende til et fast Legeme, som 
ved Hygrometret ikke giver Fugtighed tilkiende, og bunden Varme bliver løs- 
ladt, nemlig den Varmestof, som holdt Vandet i en flydende Tilstand. Naar 
Vandet ved Kogningen bliver forvandlet til elastiske Dunster, saa kan disse 
Dunster have den samme Temperamr af Varme som kogende Vand; men naar 
disse Dunster igien condenseres til Draaber, og gaaer fra et elastisk Legeme 
over til et flydende, flippe de Varmestof, og Varmen bliver da betydelig stac
kere end den som det kogende Vand havde. Naar Vand kondenseres til Jis, 
og følgelig fra et flydende gaaer over til et fast Legeme, naar alkalisk Gas for
bindes med Kulsyre-Gas, naar Svovl eller ct andet Legeme efter foregaaende 
Smeltning igien begynder at gaae over til et fast Legeme, fa a sees i alle disse 
Begivenhlder forøget Temperatur af Varme, i Forhold med formindsket Ca- 
pacitet af de Legemer, som ere de foranførte Forandringer underkastede. Naar 
Salt opløses i Vand, og Cristallisationen igien begynder, stiger Graden af 
Varme betydelig, o. s. v. Og alt dette skeer uden Medvirkning af Suurstof.

Disse famine Naturens Love kunde ogsaa anvendes paa det levende dyri
ske Legeme, for at forklare hvorledes dyrisk Varme fan frembringes paa flere 
Maader. I det levende Dyr er en bestandig Afvexlmg og Forandring i alle 
dets Dele npaatvivlelig tilstede; i alle faste og flydende Dele er bestandig Tab 
og Erstatning, bestandig Opløsning og Sammenscetning, bestandig Til- og 
Afgang, flydende Dele blive forvandlede til faste, og faste til flydende. Og- 
faa Dampe fattes ikke i det levende dyrij?e Legeme; de ere tilstede, eller Våd
skerne har dog for det mindste en Tendents til at qaae over fra flydende til et 
elastisk Legeme, og følgelig siden igien fra et elastisk Legeme til et flydende. 
D'sse Dampe er Grunden til ben elastiske Hcevelse (turgor vitalis), som er 
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earacteristiss ved Livet, og som ved Doven ophorer. Den synes at være i 
Forhold med Graden af Dtjri^ Varme, men ikke at staae i nodvendig Forbin
delse med Blodet, da den ofte findes i en hoi Grad, uden at den blege Farve 
af Huoen er forandret. Alle disse Omstændigheder synes at bidrage til dyrisk 
Varmes Udvikling. Man har megen Grund til at formode, at de uafbrudte 
Oplosninger og Sammenfcetninger i det levende dyrisse Legeme for det meste 
finder Sted i PulSaare-Systemet, og især i deres fineste Ender, og hvor Puls- 
aarerne gaae over i Dlodaarerne, famt at paa disse Steder ogsaa udvikles det 
Kulstof og Suurstof, som ved de adssillige emunctoria, Aandedræltet, Ud- 
dampning, Sroelgang og Urinen af Legemet blive udlevede. Dette Tab er 
formodentlig ogsaa en af Aarsagerne, hvorfor Blodet, ved at gaae over fra 
Arterierne i Venerne, taber sin hoirode Farve, og antager en morkere Couleur.

Narnrcn synes i det dyrisse Legeme til Varmens Frembringelse at handle 
efter Love, som ere analoge med dem, hvorved ubunden Varme udenfor Lege
met frembringes.' I hele Naturen, hvor Varme og Ild findes, er en Kraft, 
en virkende Aarfag tilstede, som fætter den phlogistisse Proces i Bevægelse; 
uden den bliver ingen ubunden Varme udviklet. I det dyrisse Legeme ni a a tte 
solgelig ogsaa forudsættes en virkende Kraft, som sætker i alle dets enkelte Dele 
Decompositions-Processen i Bevægelse, og vedligeholder den med mere eller 
mindre Styrke saalænge Livet vedvarer. Jeg har i det soregaaende anfort 
adssillige Facta, der med Vished viser den Indflydelse, som Livs- og Nerve
kraft har paa ubunden Varmes Frembringelse, Formindsselse og aldeles Op
hævelse. Vi have derfor storsie Grund at formode, at den phlogistisse Pro
ces til Varmestofs Udvikling i det dyrisse Legeme bliver ved Nerverne fat i 
Bevægelse. Vi kiende hidtil ikke Maaden, hvorpaa Nerverne virke paa Hier
nen , og Hiernen igien paa Nerverne; et uigennemtrængeligt Morke omgiver 
endnu denne Sag; det er maassee forbeholdt Efterslægten at fee klarere heri; 
maassee tilfældige Omstændigheder og Hendelser vil bidrage dertil. Mange 
af de vigtigste Erfaringer ere opdagede ved Hendelser; en Hendelse lærte 
Priestley at kiende den atmosphærisse Lufts Bestanddele, hvilket har været 
faa yderlig vigtig for Den menncsselige Kundssab og Forsseaand. Efter den 
nærværende Stilling af mennesselige Indsigter synes det heistrimeligt, at den 
saakaldede dyrisse Eleetricitet har megen Andeel i Livskraften selv, og felgelig 
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og i dens Virkninger; for det mindste kiende vi intet andet Vcesen, hvormed 
den beqvemmere kunde lignes. Vi have Galvanis Erfaringer at tofte for 
en Kundstab, som begynder at nærme sig til Vished.

Livs- og Nervekraft synes i det levende dyriste Legeme især at vise sig ved 
Irritabilitet og Sensibilitet. Electriciteren viser sig i begge Begivenheder paa' 
en Maade, der ligner den, som Livs- og Nervekraft udover. At saavel den 
kunstige som den dyriste Electricitet foraarsager Mustlernes voldsomme Sam- 
mentrcekninq, veed vi af Galvanis og andres Forssg med Vished. Naar 
kunstig Electricitet bliver anbragt paa en blottet Nerve af et levende eller nylig 
dræbt Dyr, i hvilken al Livskraft ikke er aldeles udstukket, om dens Grad 
endog er faa svag, at Electrieitetsmaaleren ikke derved bliver sat i Bevægelse, 
saa frembringes krampagtige Sammentrækninger i alle de Mustier, til hvilke 
den irriterede Nerve fordeler sig; den samme voldsomme Sammentrækning steer 
og i enkelte Muffler, naar kunstig Electricitet bliver anbragt. Derfor see vi 
sædvanlig, naar kunstig Electricitet paralytiske Lemmer anvendes, at hele 
Lemmer hoppe, naar Elektriciteten paa de Steder anvendes, hvor de store 
Nerver lsbe, og at enkelte Muffler træffe sig sammen, naar Electriciteken 
paa dem appliceres. Ikke alene den kunstige, men ogsaa den naturlige ani- 
maliste Electricitet frembringer samme Virkning; naar en electrist Conductor 
med den ene Extremitet bererer en Nerve eller Nerveknude eller Hjernen, og 
med den anden Ende en Muffel, saa bliver denne sat i en convulsivist Til
stand; steer denne Bersrelse derimod med et Legeme, som ei er ElectricitetS- 
leder, eller Lederen bliver afbrudt med et Legeme, som ikke er Leder, saa steer- 
denne Virkning ikke. Det gisr ingen Forstiel, om dette Forssg anstilles paa 
Dyr, som ere varm- eller koldblodige, Virkningen er den samme. Ogsaa ‘ 
forstiellige Metaller, eller samme Slags Metaller af forstiellig Porosiket, eller 
ogsaa Kul, naar de appliceres paa Nerver eller Mustler, eller Dele deraf, eller 
og udvortes paa Tungen, Lipperue, Tandkiodet, og siden bliver fat i Bevæ
gelse, excitecer den dyriste Electricitet, som giver sig tilkiende ved Mustlernes 
Sawmentrænking, eller den specifiste electriffe Smag etter Gnister. Den 
dyriste Electricitet kan paa den Maade ledes fra Nerver til Muffler, og tgien 
fra Muffler til Nerver og Hiernen; den har fslgelig meget lignende med Livs- 
krast, fom virker med electrist Hastighed fra Hiernen til hele Legemet, og igien 
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fra Legemets Dele tilbage til Hierncn. Af disse anførte Faeta kunde man have 
Anledneng at flutte, at Muskelkraft maatte vare en Virkning af en mere eller 
Mindre bevæget electrisk Materie, om ikke andre Erfaringer syntes at sætte 
denne Sætnings Rigtighed i Tvivl. Voltas og andres Forsøg vise, at Elek
triciteten ikkun virker paa de Muskler, som cre den dyriske Vittie underkastede, 
og ikke paa dem, som have uvNkaarlige Bevægelser. Vist er det, at Hjertet 
ikke ved kunstig eller dynff Electricitet, anbragt paa HiertetS Nerver, bliver 
sat i Bevægelse, og at Elcctrreiteten ikkun virker svagt, efter de nyeste Erfa
ringer, naar ten bliver anbragt paa HiertetS Fibrer selv. Dette Factum 
kunde imidlertid forklares af andre Grunde. HiertetS Nerver fordele sig paa 
en gands^e anden Maade i Hiertet, end i andre Muskler; de ere saaledes ind
viklede i Muskelfibrerne, at man endog i de nyere Tider har sak deres Tilstede
værelse i Tvivl. Muskelsibrerne gaae gandffe anderledes i Hiertet, end i de 
til vilkaarlig Bevægelse bestemte Muskler; i disse gaae de i forskiellig Direc
tion fra et fast Punct til et andet, hvor de tage deres Forbindelse; i Hiertet, 
Tarmene, Pulsaarerne og nogle Sphincteres have Muskelfibrerne ingen fast 
Attache; de ende sig uden fast Forbindelse løst iblandt de nærliggende Dele, 
hvilket nødvendig i Henseende til Electricitetens Fremledelsc maa giere en me
get betydelig Forandring. Overalt synes mig, at den hele Lære om HiertetS 
og Pulsaarernes, saaog Tarmenes active Sammentrækning er endnu heel pro
blematisk, faa almindelig den ogfaa af Physiologerne er antaget. Adskillige 
ikke ubetydelige Grunde give Formodning om at troe, at disse Deles active Kraft 
er Dilatation, og at Sammentrækning er alene en Virkning af afbrudt Extcn- 
sionskraft. Ved de Forføg, hvortil jeg med andre har været Vidne, har jeg 
aldrig ku nd et bemærke nogen Sammentrækning i Hiertet, Aarerne og Tarme
ne, undtagen efter en foregaaende Dilatation, som ellers lettelig oversees, 
»aar man venter Sammentrækning. Hiertet vilde da i den Fald ved sin Ex- 
tensionskraft pumpe det venøse Blod til sig, som maaskee ellers, især fra vena 
cava inferiori, vanskelig i HiertetS Huulhcder vilde udtømmes.

Elektriciteten virker ikke alene paa Bevægelsens Organer, men ogfaa 
paa Følelsen; den har sin egen Smag paa Tungen, bringer Gnister frem for 
<Øinene, giør Indtryk paa Hørelsen, og foraarfager Smerte paa Huden. 
Naar Huden er blottet ved epidermidis Afsondring, og Hudens Nerver 
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følgelig blottede, er Smerten heftig, og en god Suppuration bliver da ved 
Electticitcren skarp og blodig. Vi tiende nogenledes den electriske Materies 
Bevægelseslove udenfor det dyriske Legeme, men ikke de forskellige Modifi- 
carioner, som kan finde Sted i levende Dyr.

Volta har i de nyeste Tider ytlret Tvivl mod den dyriske ElectricitetS 
Tilstedeværelse; han troer, at, under de anførte Forsøg med forskiellige Me
taller og Kul, Elektriciteten ved disse Legemer ikke bliver ledet, men frembragt, 
at de ikke er Conductores, men Excitatores. Terminologien giør her vel ikke 
meget til Sagen. Vi kunne med Vished antage electrisk Materie i det levende 
dyriske Legeme. I hele Naturen, hvor Dampe er, findes Electricitet; i det 
levende dyriske Legeme er Gasarter allevegne, og følgelig o g faa Electricitet. 
Er Kul en fortrinlig Electricitetsleder udenfor Legemet, faa maa Kulstof, hvor
af saameget findes, ogfaa giøre den samme Virkning i det levende dyriske Le
geme. Vi kan følgelig antage, at dyrisk Electricitet ikke alene existerer, men 
at den ogfaa har meget analoge med Livskraftens Virkninger, saavel til at op- 
vække Bevægelse, som Følelse. Denne Scrtning vinder endnu nogen Borgt 
ved den Erfaring, at det er, norst almindelig Forraadnelse, det sikkerste Tegn 
paa sand Dsd, at Musklernes Irritabilitet ikke ved Electriciteken mere kan sort- 
res i Bevægelse, og at Elektriciteten ikke mere passerer fra en Conductor til en • 
anden den noermeste Vei, men kryber over Overfladen af Delene.

Electriciteten synes at have en betydelig Andeel i ubunden Varmes Ud
vikling i det dyriske Legeme. Vel giver den elektriske Materie selv intet eller 
dog ikkun ubetydelig Tegn til Varme, men den kan sortte den phlogistiske Pro
ces i Bevorgelse. Den Gnist, som ingen Varme giver tilkiende ved Vanne- 
maaleren, kan dog torade, og bringe ubunden Varme, Ild og Flamme frem. 
Paa lignende Maade kunde og den dyriske Electricitet sortte den phlogisttske 
DecompositionsprSceS i Bevcegelse i det dyriske Legeme, hvorved ubunden Var
me i alle dets Dele bliver frembragt. Den hastige Forøgelse og Formindskelse 
af dyrisk Varme i hele Legemet og i enkelte Dele lod sig derved lettere, end paa 
nogen anden Maade forklare. SUv den visse Erfaring, at Varmen vedvarer 
meget längere i et tørt Legeme, naar det er electriceret, end naar dette Middel 
ikke anvendes, synes at bestyrke denne Tanke. Iligemaade at E cctriciteten 
holder Blodet i et nyeligen drabt Dyr længere i en flydende og bevægelig Til- 
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stand, faa at det af en aabnet stor Pulsaare næsten udtommes til den sidste Draabe. 
At koldblodede Dyr have dyrist Electricitet uden Varme, gier ingen Hinder i denne 
Theorie. Electriciteten er ikkeAarsag til umiddelbar Varme, menAarsag, hvor
ved den phlogististe Proces bliver sat i Bevægelse, og denne kan i de forstiellige 
Slægter og Arter af Dyr være mangfoldige Modisicarioner underkastet.

Af det forhen anforre troer jeg at'kunde drage selacnde Slukninger:
1) Det dyriste Legeme indeholder i sine egne Bestanddele, fem asNæringS- 

Midlerne uddrages, en Overfisdighed af bunden Varmestof, uden at trænge 
til den atmofphæriste Lufts Decomposition. Selv Vandet, som en betyde
lig Deel af Legemet, indeholder en Mængde deraf.

2) Til at sætte bunden Varme i en frie Tilstand i og udenfor det dyriste Legeme, 
udkræves en phlogistist Oplosnings- og Sammensætnings-Proces, som steer i 
det levende Dyr ved bestandig Tab og Erstatning, ved at forvandle siydende til

• faste og faste til flydende, flydende til elastiste og elastiste til flydende Legemer.
3) Denne Proces bliver ikke for sig selv fat i Bevægelse, men kræver en vir

kende Kraft, som i det levende dyriste Legeme er Livs- vg Nervekraft, der 
virker paa enhver organist Punct af Legemet, og hvorved i alle detS Dele 
ubunden Varme kan foreges eller tilbageholdes.

4) Vi kiende intet i Natureil, uben Electriciteten, som kunde ligneS med Livs- 
og Nervekraft. Der findes Electricitet i det dyriste Legeme. Bevægelse, 
Folelse og den phlogististe Processes Fuldsorelse til Varmens Udvikling kan 
derved paa en, Livskraftens Virkning lignende, Maade frembringes.

Læren om dyrist Varmes Frembringelse er upaarvivlelig af yderlig Vigtig
hed saavel for Nakurforsteren, som for Lcegen. Mange physiologiste Sandheder 
kan derved fætres i et klarere LyS. Denne Læres rigtige Anvendelse aabner Lægen 
Udsigter til Helbredelse af mange Sygdomme, hvor foreger eller sormindster Ud
vikling af Varmestof, og foroget eller sormindstet dyrist Electricitet er Aarsag til, 
eller Hovedtilfælde af Sygdommen. Jeg forbeholder mig ved en anden Lejlighed 
at undersege denne Sag noiere. I ingen Videnstab er Hypotheser farligere end i 
Lægevidenskaben, naar practiste Indicationer dcrpaa grundes. De udkræve i Ud- 

s evclsen Klogstab og Forsigtighed, og kunne ligesaa let blive velgiorende, som for
dærvelige, for Menneskeslægten. Krigsvidenskaben og Lægevidenstaben har mod
satte Hensigter; den sorste soger, ved mange Lejligheder, at saare og dræbe, og den 
sidste, at helbrede og forlænge Livet saameget mueligr; dog komme de deri over- 

Videnstab har fa a promt Indflydelse paa den mennestelige
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